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موزه خوشنویسی ایران
فریار جواهریان*

ــر از شــاخه ای از  ــی اســت. خوشنویســی فرات ــان فارســی و ضمــان زیبائ ــی ، ضامــن دوام زب خوشنویســی چهــرۀ مطبــوع هنــر ایران
ــا همــت و حمایــت اســتادان و کارشناســان  ــی اســت. ســازمان زیباســازی شــهر تهــران ب هنرهــای تجســمی، تجســم فرهنــگ ایران
ســلیم حــوزه خوشنویســی، از ســال 1394 اقــدام بــه شناســایی و خریــد آثــار خوشنویســی نمــود و اکنــون حــدود هــزار اثــر ارزشــمند 
خوشنویســی در گنجینــه مــوزه نگهــداری می شــود.  دارا بــودن چنیــن مجموعــه ای ســازمان زیباســازی را وادار نمــود در جســتجوی 
مکانــی مناســب بــرای احــداث مــوزه خوشنویســی باشــد. راه انــدازی مــوزه خوشنویســی نکوداشــت آن ســخاوت ثمینــی اســت کــه 
مشــحون حــال ایرانیــان شــده و تاکیــدی بــر لــزوم و اشــتراک آن. مــوزه خوشنویســی امــکان نمایــش تمامــی آثــار گنجینــه خــود را 

در یــک زمــان نــدارد امــا طــی نمایشــگاه هــای ادواری در گــذر ایــام تمامــی آثــار بــه رویــت مشــتاقان خواهــد رســید.
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لزوم تاسیس موزه خوشنویسی و اهداف مورد نظر
درک خوشنویســی بــه عنــوان یــک هنــر دشــوار مــی باشــد، زیــرا بنظــر مــی رســد فقــط متنــی نگاشــته شــده و بــس. لــذت بــردن از تجربــه بصــری یــک اثــر خوشنویســی 
مســتلزم دانــش و فرهنــگ مــی باشــد. تشــخیص کیفیــت خــط یــک تخصــص اســت. از آنجایــی کــه در فرهنــگ و آمــوزش مــا ایرانیــان خــوش خــط بــودن پســندیده اســت 
- اکثــر مواقــع بــه جایــگاه فرهنگــی اشــخاص مــی تــوان از روی دســت خطشــان پــی بــرد- لــذا از کودکــی خوشنویســی را آمــوزش مــی بینیــم و اکثــر ایرانیــان لــذت بــردن 
از تجربــه بصــری خوشنویســی را فراگرفتــه انــد. بایــد بدانیــم کــه خوشنویســان، افــزون بــر نــگارش یــک متــن، ســعی در خلــق اثــر هنــری بــا ارزش هــای زیباشناســی واال 
داشــته انــد زیــرا ایــن متــون غالبــاً آمــوزه هــای قــرآن و ســخنان بــزرگان بــوده اســت. از ایــن روســت کــه اکثــر آثــار خوشنویســی توســط عناصــر هندســی، گرافیکــی و جمــال 
نباتــی -گل و گیــاه- تزئیــن شــده انــد. در دوره هــای تاریخــی تذهیــب کتــاب هــای دســت نویــس توســط هنرمندانــی غیــر از خوشنویســان انجــام مــی شــده اســت. گفتــه 
مــی شــود کــه ایــن هنرمنــدان بســیار متخصــص و خبــره بــوده انــد کــه پــس از خوشنویســی متــن کتــاب، یــک نفــر فقــط خطــوط هندســی را رســم مــی نمــوده، یــک نفــر 
گل و گیــاه را ترســیم مــی کــرده اســت و یــک نفــر وظیفــه طالکوبــی را داشــت، ایــن شــیوه تفکیــک تخصص هــا بــه خصــوص در مصــر و بــرای بازنویســی قــرآن هــای نفیــس 

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
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،،

قبلقبل بعدبعد

معمــوالً خوشنویســی در تمــام فرهنــگ هــا بــه چشــم مــی خــورد، امــا در مشــرق زمیــن و بخصــوص در ســرزمین هــای اســالمی و ایــران برفــراز هنرهــای بصــری واقــع شــده 
اســت. در چیــن و ژاپــن نیــز خوشنویســی بطــور گســترده، زنــده و پویــا در فرهنــگ و زندگــی مــردم حضــور دارد، ولــی در کشــورهای اســالمی بویــژه در ایــران نقــش مهمــی 
در هنــر معاصــر ایفــا مــی نمایــد. نمایشــگاهی در مــوزه بریتانیــا بــا عنــوان »کالم کــه تبدیــل بــه هنــر مــی شــود« برگــزار شــد کــه بــه هنــر معاصــر خوشنویســی در ایــران و 

ســایر کشــور هــای اســالمی پرداخــت. قیمــت هــای نجومــی آثــار خوشنویســان کشــورمان گــواه بــر اهمیــت ایــن آثــار دارد.
دوران درخشــان خوشنویســی اســالمی از قــرن نهــم تــا یازدهــم مــی باشــد. ســپس بــرای نخســتین بــار، اوراق مذّهــب کتــاب هــای خوشنویســی شــده در دورۀ ایلخانــی بــا 

نقــوش تزئینــی زینــت یافتنــد و باالخــره در دوره تیمــوری، هنــر خوشنویســی بــه اوج خــود رســید.
خوشنویســی یکــی از مهمتریــن جنبــه هــای فرهنــگ و تمــدن مــا ایرانیــان اســت کــه بــدون شــک تاســیس مــوزه ای بــرای آن جــزو واجبــات محســوب مــی شــود و جــای 
تعجــب اســت کــه چــرا تــا بــه امــروز در هیــچ یــک از اســتان هــا چنیــن مــوزه ای دایــر نگردیــده اســت. در دورۀ جمهــوری اســالمی بــا تاکیــد بــر میــراث اســالمی ایــران، 

ضــرورت تاســیس چنیــن مــوزه ای دو چنــدان شــده اســت.


