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چکیده
با شکل گیری جمهوری ترکیه و افزایش تبلیغات غرب گرایی توسط آن، هنر خوشنویسی که در دوران عثمانی از اهمیت 
باالیی برخوردار بود، به ناگاه مورد بی مهری قرارگرفت و روندی که توسط هنرمندانی چون »شیخ حمداهلل« آغاز شده 
 بود، برای چند دهه متوقف شد. در دهۀ هشتاد میالدی با تالش حکومت وقت، ارگان های مذهبی و گرایش های 
صوفیانه و عرفانی، این هنر مجدداً احیا شد. این پژوهش که در زمینۀ خوشنویسی معاصر ترکیه، به شیوۀ تاریخی-
تحلیلی و با رجوع به آثار، زندگی و سخنان هنرمندان ترک انجام شد، نشان داد که دو رویکرد متمایز در خوشنویسی 
ترکیه تا کنون شکل گرفته است: 1-رویکردی که همچنان به شیوه های سنتی و درست نویسی خط وفادار ماند و تنها 
در مواد و ابزار کار تغییراتی ایجاد کرد و 2-رویکرد دیگری که در آن هنرمند با تأثیرپذیری از هنر مدرن به خوشنویسی 
نگاهی چون نقاشی انتزاعی در پیش گرفت و بیشتر بر حاالت خوشنویسانه تأکید ورزید تا شیوه های درست نویسی. 
اما نکتۀ حائز اهمیت این مسئله است که در هر دو رویکرد شیوۀ آموزش استاد-شاگردی و انتقال سنت ها از استاد به 
هنرجو سبب شده همچنان هویت سنتی و مذهبی خوشنویسی حفظ شود، به طوری که حتی در رویکرد مدرن به 
خط، مفاهیم عرفانی همچنان توسط هنرمندان مورد تأکید قرار گرفته اند. به این ترتیب نه تنها رویارویی با هنر غرب از 
ارزش های سنتی خوشنویسی ترکیه نکاسته است، بلکه حضور هنرمندان ترک مقیم در کشورهای غربی، سبب شده 

است هنر مدرن نیز در زمینه هایی از خوشنویسی اسالمی تأثیر پذیرد.

واژگان کلیدی: خوشنویسی ترکی، هنر عثمانی، هنر نو-سنتی، خوشنویسی مدرن.

مقدمه
خوشنویسی اسالمی با کالم الهی پیوند عمیقی داشته و در بطن 
تمدن اسالمی رشد و تکامل یافته است، از این رو در سایر هنرهای 
اسالمی راه پیدا کرده است. هنرمندان مسلمانان همواره در تالش 
بوده اند تا کالم خدا، قرآن را به خط زیبا و شایسته ای به نگارش 
درآورند، به همین دلیل این هنر به مثابۀ امری عبادی و معنوی 
در میان مسلمین از اهمیت واالیی برخوردار شد. این جایگاه در 
حدی است که به حق خوشنویسی را »فرزند خلف هنرهای بصری 
سنتی اسالمی و شاخص ترین ویژگی جنبۀ بصری تمدن اسالمی 
دانسته اند« )نصر، 1389، 29(. با گسترش اسالم در میان ملت ها، 

افراد زیادی در سراسر جهان اسالم به این هنر گرایش یافتند و همواره 
در تالش بوده اند تا بر قابلیت های آن بیافزایند. حاکمان سلسله های 
مختلف جهان اسالم در پایتخت های خود و مراکز فرهنگی مانند 
دمشق، بغداد، قرطبه، قاهره، قونیه، سمرقند، هرات، اصفهان، استانبول 
و ... هنر خوشنویسی را مورد توجه وافر قرار دادند و از متولیان آن 
حمایت کردند. در ترکیۀ دوران عثمانی نیز خوشنویسی به اوج قدرت 
و زیبایی خود رسید و شخصیتی متمایز یافت. در دهه های اخیر در 
میان کشورهای منطقه رقابت های گسترده ای بین هنرمندان خطاط 
در توسعه و ایجاد نوآوری های بیشتر در خوشنویسی به وجود آمد. 
کشور ترکیه از جمله کشورهایی است که هر ساله با برگزاری رقابت ها 
بسیاری از خوشنویسان و پژوهشگران این عرصه را به خود جلب 
نموده  است. از این رو با توجه به اهمیت هنر خوشنویسی در جوامع 
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اسالمی و برجستگی این هنر در کشور ترکیه، بررسی سیر تحوالت 
خوشنویسی برای آشنایی بیشتر با روند تغییرات آن در سال های 
اخیر امری اجتناب ناپذیر است و از آنجا که دربارۀ هنر خوشنویسی 
ترکیه پس از پایان امپراتوری عثمانی و در دورۀ جمهوری، تحقیقات 
چندانی به زبان فارسی صورت نگرفته، انجام این پژوهش بدیع و 

ضروری به نظر می رسد.

مفاهیم کلیدی
خوشنویسی ترکی1: نوعی خوشنویسی اسالمی  است که در دوران 
سلسلۀ عثمانی در آناتولی شکل گرفت و خصوصیات ویژۀ خود 
را یافت. »شیخ حمداهلل« از اولین خوشنویسان عثمانی در دوران 
»سلطان محمد فاتح« است که شیوۀ »یاقوت مستعصمی «را در 
اقالم سته، اساس قرار داد و آن را به زیبایی رساند. بعدها راه او 
توسط اساتید دیگر ادامه یافت. همچنین گونه ها و قالب هایی از 
خوشنویسی مانند، مسلسل، طغرا و... توسط هنرمندان ترک رایج 

شدند.
نوسنت گرایی2: »اصطالحی است برای توصیف گرایشی در هنر 
معاصر که به منظور تأکید بر تشخص بومی و ملی، عناصر شاخص 
هنرهای سنتی را در قالب های اقتباسی از هنر غرب ارائه می کند« 
)پاکباز، 310،1386(. این گرایش در هنر معاصر در بسیاری از 
کشورهای منطقه مانند ایران، پاکستان و ترکیه رخ داده است. وقوع 
مسائل سیاسی و اجتماعی و ایجاد جنبش های ملی گرایی سبب 
شد تا هنرمندان بسیاری از این کشورها رویکرد تازه ای به هنرهای 

بومی و سنتی خود داشته باشند.

روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش   تاریخی-تحلیلی و شیوۀ گردآوری 
اطالعات اسنادی است. همچنین از آنجا که تا کنون به زبان 
معاصر  هنر خوشنویسی  زمینۀ  در  چندانی  تحقیقات  فارسی 
ترکیه صورت نگرفته است، این پژوهش بدیع به نظر می رسد. 
به  توسعه ای  پژوهش های  نوع  از  هدف  منظر  از  پژوهش  این 
هنر  زمینۀ  در  اطالعات  گسترش  آن  هدف  که  می رود  شمار 
معاصر کشورهای همسایه است. به منظور جمع آوری اطالعات، 
از کتاب ها، مقاالت و سایت های اینترنتی معتبر استفاده شده 
 است که بسیاری از آن ها به زبان های انگلیسی و ترکی هستند. 
شیوۀ انتخاب هنرمندان در این تحقیق )از آنجا که در زمینۀ 
خوشنویسی ترکیه هنرمندان بسیاری به فعالیت مشغول بوده و 
هستند( نیز به این صورت است، که در دوره های سنتی و مدرن 
هنرمندانی به عنوان نمونه انتخاب شدند که رویکرد متفاوت 
و تازه ای به خوشنویسی داشتند و آثارشان بر هنرمندان دیگر 
تأثیرگذار بوده است و همچنین از شهرت بیشتری نیز در زمینۀ 

تعداد و تنوع آثار و نمایشگاه ها برخوردار بوده اند.

نگاهی به پیشینۀ تحقیقات
تحقیقاتی که در زمینۀ هنر خوشنویسی ترکیه صورت گرفته است، 
به دلیل اهمیت این هنر در جهان اسالم اندک نیستند. اما این 
تحقیقات بیشتر هنر خوشنویسی دوران عثمانی را دربردارند و در 
زمینۀ هنر خوشنویسی ترکیه به شیوه های مدرن هنوز به زبان 
فارسی تحقیقی انجام نگرفته است. همچنین به زبان های انگلیسی 
و ترکی نیز پژوهش های معدودی در این زمینه به دست آمده  است.

از جمله کتاب های مرجعی که می توان اطالعاتی در خصوص 
خوشنویسی سنتی ترکیه در آن ها به دست آورد عبارتند از آثاری 
در  افندی«  عالی  »مصطفی  نوشتۀ  هنروران«  »مناقب  مانند 
سال 995 ه.ق در دورۀ حکومت »سلطان مرادخان بن سلطان 
خوشنویسان،  کاتبان،  دربارۀ  که  ترکی  زبان  به  خان«  سلیم 
قاطعان، تذهیب گران و نقاشان است و در آن به سرگذشت 53 
نستعلیق نویس و چند خوشنویس دیگر پرداخته شده است؛ و 
دیگری »تحفه خطاطین« اثر »سلیمان سعدالدین مستقیم زاده« 
است که در آن بیوگرافی 2079 تن از خطاطان ترکیه نوشته و 
براساس حروف الفبا مرتب شده اند. این اثر حاوی اطالعاتی دربارۀ 
محل تولد، محل زندگی و مرگ، و نیز محل یافتن آثار خطاطان 
است. پس از انقالب و با تغییر حروف الفبا در جمهوری ترکیه این 

کتاب مجدداً در سال 1928 م. چاپ شد.
از خوشنویسان صاحب  بسیاری  به  اسالم  دانشنامۀ جهان  در 
سبک عثمانی مانند شیخ حمداهلل )جلد اول( و حافظ عثمان 
)جلد چهاردهم( پرداخته  شده است. اما در اینجا نیز تنها می توان 
نمونه  از  یافت.  ترکیه  سنتی  خوشنویسان  مورد  در  اطالعاتی 
 The" مقاالت در زمینۀ هنر خوشنویسی ترکیه در دوران عثمانی
art of calligraphy in the Ottoman empire" نوشتۀ پروفسور 
اوگور درمان )M. Ugur Derman( در سال 2007 م. است که 
به خوشنویسی دورۀ امپراتوری عثمانی، معرفی برخی هنرمندان 
ترک و آثارشان و نیز چگونگی تأسیس مؤسسات آموزشی هنر 
خوشنویسی توسط حکام عثمانی پرداخته  است. پایان نامۀ دکترا 
 Francesco Stermotich( نوشتۀ فرانچسکو استرموتیچ کاپالری
خوشنویسی  هنر  درخصوص  م.  سال 2017  در   )Cappellari
معاصر ترکیه در دوران جمهوری است. در این پژوهش ضمن مرور 
مختصری بر تاریخ خوشنویسی عثمانی، به ذکر دالیل احیای هنر 
خوشنویسی پس از رکود آن در دوران جمهوری پرداخته شد و 
پس از آن با معرفی برخی هنرمندان معاصر در شیوۀ سنتی ادامه 
یافت. این نوشته که از منابع تحقیق پیش رو نیز به شمار می رود، 
تنها خوشنویسی سنتی را در بر دارد و در آن به انواع جدیدتر خط 

و خوشنویسی در هنر مدرن اشاره ای نشده است.
در رابطه با سبک های معاصر خوشنویسی ترکیه و هنرمندانی که 
به نوعی دست به نوآوری در این زمینه زده اند می توان به مقاله ای 
نوشتۀ پینار یازکاچ )Pınar YazkÇ( در سال 2001 م. اشاره کرد 
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که به هنرمند مدرن معاصر ترکیه »فخرالنسا زید« پرداخته است، و 
 )Mustafa Digler( مقاله ای در سال 2020 م. نوشتۀ مصطفی دیلر
و راسیم سویلو )Rasim Soylu( که به هنرمند معاصر ترک »ارول 
آکیاواش« و بُعد صوفی گری و عرفانی در آثار او پرداخته است. 
همچنین اطالعاتی در زمینۀ هنرمندان معاصر از طریق نمایشگاه ها 

و کاتالوگ ها و نیز سایت های معتبر اینترنتی به دست آمده است.
به  آن  در  و  ترجمه  فارسی  زبان  به  که  کتاب هایی  جمله  از 
است، »خوشنویسی  پرداخته شده  ترکیه  معاصر  خوشنویسی 
اسالمی« نوشتۀ شیال بلر )1397( است. این کتاب با مروری بر 
تاریخ خوشنویسی در جهان اسالم تنها در فصلی از آن با عنوان 
»از رویکردهای سنت گرا تا طراحی گرافیک«، به ذکر ویژگی های 
کلی خوشنویسی جدید پرداخته و تحلیلی از آثار هنرمندان در این 

زمینه صورت نگرفته  است.
کتاب Hattatı 100 İstanbul’un )100 خطاط استانبول( پنجاه 
و هفتمین کتاب از مجموعۀ کتاب های »صدگانه های استانبول« 
نوشتۀ دکتر سلیمان برک )Süleyman Berk( است که خود از 
خوشنویسان معاصر ترکیه و پژوهشگر هنر خوشنویسی تُرک 
از  تا در مجموعه ای محدود، 100 تن  بوده است. وی کوشیده 
خطاطان استانبول را معرفی نماید. این کتاب توسط ثریا منیری 
و مهدی قربانی از ترکی به فارسی ترجمه و با نام »خوشنویسان 
استانبول« در 1395 ه.ش. منتشر شده  است. در این کتاب اطالعات 
جامعی دربارۀ یکصد هنرمند خوشنویس تُرک دورۀ عثمانی در 
مجموعه ای یکپارچه به مخاطبان ارائه می شود، اما به هنرمندان 

شیوۀ نوین خوشنویسی نمی پردازد.
عنوان  با  تهران،  دانشگاه  امانی،  حجت  نوشتۀ  دکتری  رسالۀ 
»پژوهشی در معنا و هویت اسالمی در آثار هنرمندان معاصر غرب 
آسیا؛ )مصر، ایران، ترکیه(«، سال 1399 ه.ش.، با تأکید بر هنر 
خوشنویسی، به روش تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی آثار مبتنی 
بر خوشنویسی هنرمندان خاورمیانه ازجمله ترکیه پرداخته  است. 
در این رساله به گرایش های سنتی در تاریخ خوشنویسی ترکیه 

پرداخته نشده است.
ترکیه  خوشنویسی  هنر  در خصوص  فارسی  مقاالت  جمله  از 
با عنوان »هنر خوشنویسی در دورۀ عثمانی« نوشتۀ  مقاله ای 
»مهدی قربانی« در سال 1397 ه.ش و مقالۀ دیگری با عنوان 
مشابه »هنر خوشنویسی دوره امپراتوری عثمانی« نوشتۀ »مریم 
فدایی« به سال 1391 ه.ش. است. همان طور که از عنوان آن ها 
مشخص است تنها به هنر خوشنویسی دوران عثمانی پرداخته اند. 
از این رو از آنجا که به زبان فارسی تحقیقات اندکی در خصوص 
شیوه های نو در خوشنویسی معاصر ترکیه صورت گرفته است، لذا 
به منظور دستیابی به اطالعاتی در این خصوص، ضمن بررسی 
زمینه های تاریخی خوشنویسی در این کشور مطالعات فوق را با 
توسعۀ پژوهش در حیطۀ هنر مدرن و به کارگیری سبک های جدید 

این هنر جهانی نیز ادامه خواهیم داد.

بسترهای تاریخی خوشنویسی در ترکیه
پیش از سلطنت عثمانیان، در زمان سالجقۀ روم که قونیه پایتخت 
یا  و  بیشتر کوفی  قرآن  به شمار می رفت، خط کتابت  آناتولی 
همانند خطاطان ایرانی ترکیبی از نسخ، محقق و ریحان بود و برای 
متون ادبی مانند شاهنامۀ فردوسی از نسخ استفاده می شد3. در 
قرن سیزدهم میالدی )هفتم هجری قمری(، پس از مرگ یاقوت 
مستعصمی در بغداد، بسیاری از شاگردان او از هجوم مغوالن به 
آناتولی گریختند و به این ترتیب مکتب یاقوت در اقالم سته یا 
همان خطوط ششگانه ای که قوانین آن توسط یاقوت کامل تر شده 
بود، به این منطقه راه یافت و مورد توجه عثمانی ها قرار گرفت. با 
فتح استانبول توسط محمدفاتح و اهمیت آن به عنوان یکی از 
مهمترین مراکز جهان اسالم، بسیاری از هنرمندان به این شهر 
کوچ کردند )قربانی، 1397، 134(. خوشنویس برجستۀ این دوره 
شیخ حمداهلل4، اهل آماسیا بود. شیخ حمداهلل در مسیر تطور و 
تعالی اقالم سته نقش مؤثری داشت و آثار او گواه این توفیق است. 
زندگی هنری او به دو دوره تقسیم می شود: خطاطی به شیوۀ یاقوت 
مستعصمی در آماسیه، و خطاطی به سبکی جدید در استانبول. 
از استادان برجستۀ  حمداهلل را واضع قواعد خط نسخ ترک و 
ثلث نویسی دانسته اند. او در تناسب فواصل حروف و ضخامت آن ها 
و نیز طرز قرارگرفتن کلمات، سامان جدیدی پدید آورد و بر زیبایی 
خط ثلث و نسخ افزود و بدین ترتیب در شیوۀ یاقوت، اعتدال و 
توازنی ایجاد کرد. وی عموماً در یک قطعه، از خط ثلث و نسخ، 
توأمان، استفاده می کرد و خط ُمَحقق را در نوشتن بسمله و خط 
رقعه را، با اسِم »خط اجازه«، در »انجامه« های آثار خطاطان و نیز 
در اجازه نامه ها به کارمی برد )بنیاد دائره المعارف اسالمی، بی تا، ج. 
1، 6519(. سبک او بعدها توسط خوشنویس دیگری به نام »احمد 
قره حصاری« در ساخت کتیبه ها و نسخه های بی نظیر به کمال 
رسید. او قرآن، احادیث و ادعیه، مفردات و سیاه مشق های بسیاری 
کتابت کرده و مانند حمداهلل آماسی اغلب ثلث جلی را با نسخ 
خفی در کنار هم قرار داده است. او از فضای وسیع در صفحه های 
دولَته نسخه های بزرگ بهره گرفت تا ثلث جلی را در کنار نسخ 
خفی بنشاند )همان، 7117(. در این زمان خطوط دیگری به 
نام های دیوانی، مسلسل، طغرا و.. توسط هنرمندان مبتکر ترک 
ابداع شد. »حافِْظ ُعْثمان هنرمند دیگری بود که سبک دو هنرمند 
پیش را ادامه داد و صاحب نام شد«. حافِْظ ُعْثمان، عثمان بن علی، 
)1642- 1698 م.( استاد برجستۀ قلم های شش گانه و صاحب 
سبک عثمانی در استانبول زاده شد. پدرش مؤذن مسجد خاصکی 
سلطان، و خودش حافظ قرآن بود و به همین سبب به  حافظ 
شهرت یافت )مستقیم زاده، 1928، 301(. او خطوط متقدمین 
به ویژه حمداهلل آماسی را در اقالم نسخ و ثلث مشق کرده است، از 
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این روست که حمداهلل را شیخ اول و حافظ عثمان را شیخ ثانی و 
گاهی شیخ ثالث نامیده اند. او افزون بر خطوط اصول، قلم نستعلیق 
را نیز خوش می نوشت )بنیاد دائره المعارف اسالمی، بی تا، ج. 14، 
117(. خط او در نگارش اولین نسخه های چاپی مورد استفاده قرار 
گرفت )فدایی، 1391، 66(. وی شاگردان بسیاری را پروراند که 
برخی از آنان خوشنویسان نامداری شدند. از میان آن ها می توان 
»محمد راقم«، »یوسف رومی« و »یوسف مجدی« و رجالی چون 

»ابراهیم پاشا نوشهرلی« را نام برد )همان(.
عالوه بر هنرمندان مطرحی که نام آنان ذکر شد، هنرمندان بسیار 
دیگر و مؤسساتی نیز در انتقال هنر خوشنویسی عثمانی به نسل های 
بعدی نقشی اساسی داشتند. »مصطفی راقم«5 )1825-1757 م.( 
از مهمترین خوشنویسان در این زمینه بود. او خط ثلث را کامل 
کرد و اصالحاتی در طغرانویسی که ساختار آن پیش از او دچار 
نوعی ابهام شده بود، انجام داد. او که مسئول ترسیم طرح هایی 
برای سکه های عثمانی با نقش طغرا بود، چارچوب اولیه را حفظ 
کرد اما تناسبات، چرخش ها و انحناهای بیشتری در خط به کار 
برد. الگوی او در خوشنویسی تا دوران جمهوری توسط هنرمندان 
ترک دنبال شد. طغراهای مصطفی راقم که در مقیاس بزرگ گاه 
به صورت قاب نوشته می شد، تا آخر دورۀ عثمانی در 1301 ه.ش./ 
1922 م. معیار بود و بیشتر طغراهای عثمانی به دو بخش پیش و 
پس از اصالح او تقسیم می شوند )بنیاد دائره المعارف اسالمی، بی 

تا، ج. 1، 7117(.
مدرسۀ خوشنویسان6 نیز از نهادهای مهم تأثیرگذاری بود که توسط 
شیخ االسالم خیراهلل افندی7 )مقام ارشد مذهبی امپراتوری( در 
سال 1915 م.  تأسیس شد و به آموزش خوشنویسی و شاخه های 
مرتبط با آن مانند کاغذ ابر و باد، صحافی و ... می پرداخت و شاگردانی 
که در آن پرورش یافتند در انتقال هنر خوشنویسی به نسل های 
بعدی نقشی اساسی داشتند. »احمد کمال آکدیک«8 )1861-

1941 م.( از جمله شاگردان این مدرسه، و آخرین خوشنویسی 
که بعد از وی فترت خوشنویسی سنتی در ترکیه آغاز شد، توسط 
امپراتوری عثمانی لقب خوشنویس اصلی9 را در یافت نمود. عنوانی 
که نشان می داد وی از متبحرترین خوشنویسان دولت عثمانی به 

.)Stermotich, 2017, 32( شمار می رفته است
همانطور که پیشتر بیان شد، تا پیش از دوران جمهوری رابطۀ 
مساعدی بین خوشنویسان و حکام عثمانی برقرار بود. هنرمندان 
خوشنویس همواره برای تولید آثار خطی، آموزش هنر به شاهان 
عثمانی، نگارش احکام و قوانین مورد حمایت قرار می گرفتند. 
آن ها نه تنها در دربار، بلکه در زمینه های مختلف آموزش خط 
نیز فعالیت داشتند. در 29 اکتبر 1923 م. مصطفی کمال پس 
از الغای سلطنت و تبعید آخرین سلطان عثمانی، ترکیه را کشور 
جمهوری اعالن کرد )شاو، 1370، 615(. با وقوع جمهوری و ایجاد 
تغییرات سیاسی و فرهنگی، و تبلیغات گسترده به غرب گرایی 

که از اواخر عثمانی ها آغاز شده بود، مدرسۀ خطاطین ترکیه، که 
مجری آموزش بدون هزینۀ خوشنویسی سنتی بود، در سال 1924 
م. تعطیل شد )امانی، 1399، 109(. این مدرسه مجدداً هشت 
ماه بعد به همت »نجد الدین اوکایایی« 10با نام مستعار »خطاط 
مکتبی« بازگشایی شد. سپس به دلیل ممنوعیت استفاده از الفبای 
عربی توسط دولت، در سال 1928 م. مجدداً تعطیل شد. پس از 
چندین ماه با عنوان آکادمی هنرهای زیبا11، در 1936 م. بازگشایی 
شد. در سال 1925 م. کلیۀ تکیه های درویشی و صوفی گری که 
در آموزش هنر خوشنویسی فعالیت داشتند توسط دولت تعطیل 
شدند. گروه های صوفی در جوامع عثمانی نقش های مختلفی را ایفا 
می کردند که از جملۀ آن ها گسترش هنرهایی مانند موسیقی، شعر 
و خوشنویسی بود. از آنجا که آموزش خوشنویسی در یک سیستم 
آموزشی در دوران عثمانی از استاد به شاگرد دیگر منتقل می شد، 
برخی از آن ها همچنان می توانستند در برخی از جنبه های این هنر 
به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال با تعطیلی آن ها دیگر هیچ 
خوشنویسی قادر به تجربۀ آموزش خوشنویسی در یک مؤسسۀ 
صوفیانه و عارفانه نبود، و نیز حمایتی از دولت دریافت نمی کرد، 
بنابراین بسیاری از خوشنویسان مجبور شدند این هنر را بدون 
هیچ گونه حمایت دولتی و به صورت آموزش شخصی و خصوصی 
دنبال نمایند. از این رو در این سال ها ترکیه دورانی را تجربه کرد که 
طی آن هنرهای عثمانی و اسالمی به شدت مورد غفلت و بی مهری 
واقع شدند. به این ترتیب به طرق مختلف، روند سکوالریزیسیون، 
ترکیه را به جداکردن از گذشتۀ اسالمی اش سوق می داد و به همین 
دلیل درک عمومی از خوشنویسی به طرز چشمگیری کاهش 
یافت: مردم دیگر قادر به خواندن قطعات خوشنویسی نبودند و 
توجه به مذهب و سنت نوعی عقب ماندگی به شمار می رفت. در 
این اوضاع بود که بسیاری از هنرمندان خوشنویس حتی برای امرار 
معاش دچار مشکل شدند. زندگی یکی از آخرین خوشنویسان 
دورۀ عثمانی به نام »حمید آیتاچ«12 گواهی بر این مدعاست. او 
 Stermotich,( اواخر عمر خود را در فقر و تنگدستی به سر برد

.)2017, 32
 روند آموزش استاد شاگردی به طور خصوصی از دهۀ 20 تا دهۀ 
70 توسط اساتید ادامه پیدا کرد اما پس از آن هنر خوشنویسی در 
ترکیه، به شیوۀ سنتی، به دالیل مختلف توسط نهادهای دیگر احیا 
شد و ادامه یافت. از دهۀ 80 م.، دولت ترکیه و بنیادهای مذهبی آغاز 
به احداث مؤسسات جدیدی برای حفظ و انتقال میراث هنرهای 
سنتی ترکیه کردند. این مؤسسات شامل 1- نهادهای خصوصی 
زیر نظر نهادهای دولتی و شورایی که از هنرمندان و پژوهشگران 
سنتی توسط آن ها حمایت می شود و نیز 2- نهادهای دانشگاهی 
بود )امانی، 1399(. از جملۀ این مدارس و مؤسسات عبارت بودند 
از مدرسۀ »جافرا«13، مرکز هنرهای کالسیک14، بنیاد هنرهای 
کالسیک ترکیه15و موسسۀ IRCICA 16یا »مرکز تحقیقات تاریخ، 
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هنر و فرهنگ اسالمی«. در این میان IRCICA نه تنها توسط 
دولت ترکیه، بلکه توسط سازمان بین المللی کنفرانس اسالمی 
)OIC( نیز حمایت شد.  عالوه بر این مؤسسات، هنر خوشنویسی 
در دانشگاه معمار سنان در استانبول و دانشگاه سلجوقی در قونیه 
IR� 1987 م. موسسۀ  در سطوح دانشگاهی تدریس شد. از سال

CICA از برگزاری مسابقات بین المللی خوشنویسی حمایت کرد 
)Stermotich, 2017, 32(. در این مسابقات هنرمندانی از سراسر 
جهان حضور می یابند و جوایز ارزنده ای برای آن ها در نظر گرفته 
می شود. عالوه بر این، شرایطی در آن ها فراهم می شود که تبادالت 
فرهنگی و هنری بین هنرمندان هنر اسالمی سراسر جهان به وقوع 
بپیوندد. از نمونۀ دیگر این مسابقات می توان به مسابقات بین المللی 
خوشنویسی »البرکه ترک«17 با هدف حفظ هنرهای سنتی اسالمی 
به ویژه خوشنویسی و معرفی این هنرها به عموم مردم و افزایش 
شناخت و عالقۀ عمومی به این هنرها اشاره کرد. این مسابقه از 
سال 2005 هر سه سال یک بار در موضوعات مختلف از جمله 
»زیبایی مطلق«، »همبستگی و خیرات«، »عدالت«، »هدیه« و 
»تضرع« برگزار شده است ).Albaraka, n.d(. همۀ این فعالیت ها 
سبب شد تا هنر خوشنویسی ترکیه پس از نیم قرن مجدداً احیا 
شود، به طوری که امروزه استانبول، همانند دوران عثمانی، از مراکز 

مهم خوشنویسی اسالمی به شمار می آید.

و  معاصر  دورۀ  در  خوشنویسی  به  متفاوت  رویکردهای 
هنرمندان شاخص آن

هنرمندان  ترکیه،  در  خوشنویسی  دوبارۀ  رونق  و  شکوفایی  با 
بسیاری دوباره به این هنر روی آوردند. با مطالعۀ آثار به دست آمده 
از هنر معاصر ترکیه، این نکته حاصل می شود که علی رغم توجه 
هنرمندان ترک به هنر خوشنویسی به شکل سنتی، هنرمندانی 
نیز یافت شده اند که به نوعی رویکردی نو-سنتی به این هنر دارند. 
از این رو در تحقیق پیش رو این آثار را در چند گروه مطالعه 
خواهیم کرد. گروه اول هنرمندانی که به خوشنویسی رویکردی 
سنتی با رعایت کامل اصول خوشنویسی دارند. این گروه درواقع 
ادامه دهندۀ نسل هنرمندان دوران عثمانی به شمار می آیند. گروه 
دوم هنرمندانی هستند که از کلمات و حروف با استفاده از انواع 
مختلف مدیا و بدون رعایت کامل اصول خط و تناسبات هندسی، 
رویکردی مانند هنر آبستره داشته اند، که البته اختالف بین این دو 
ارتباطی با رویکرد معنوی و یا غیر معنوی به مقولۀ خوشنویسی 
نخواهد داشت و تنها سبک و شیوۀ نگارش خط را شامل می شود.

هنرمندان خوشنویس معاصر با گرایش سنتی
 پیش از هر چیز نکتۀ قابل توجه در خصوص هنرمندانی که در 
دوران معاصر به خوشنویسی رویکردی سنتی داشته اند، وجود یک 
معنای قوی مذهبی در پس آثار آن هاست. تحقیقات انجام شده 

در این زمینه نشان داده  است که همانند آنچه در دوران عثمانی 
وجود داشت، اکثر کسانی که به شیوۀ سنتی خوشنویسی می کنند 
مسلمان هستند. »محمد چلبی«18 خوشنویس ترک ضمن تأکید بر 
این مسئله که برای خوشنویس بودن نیازی به مسلمان بودن نیست، 
در ادامه ذکر می کند که در زندگی خود تنها با دو خوشنویس 
مالقات کرده که مسلمان نبوده اند و آن دو نیز خارج از کشور ترکیه 
اقامت داشته اند )Stermotich, 2017, 32(. این مسئله به خوبی 
بر این امر صحه خواهد گذاشت که خوشنویسی ترکیه در دوران 
معاصر همچنان در ارتباط مستقیم با مذهب و سنت قرار داشته و 
بیشتر هنرمندان ترک از خوشنویسی در نگارش آیات قرآنی و متون 
دینی بهره برده اند. به طور کلی آموزش خوشنویسی اسالمی امری 
است سنتی که از طریق استاد به شاگرد صورت می گیرد. کسانی 
که در سدۀ اخیر به آموزش خوشنویسی به هنرجویان پرداخته اند 
درواقع همان اساتیدی بودند که اجازه های خود را از اساتید قرن 
نوزدهم دریافت کردند. آن ها به آموزش این هنر به همان روش 
سابق ادامه دادند؛ یعنی با استفاده از ابزارها و مواد مشابه و همان 
مطالب متنی پیشینی که در نگارش متون به کار می رفت. متن 
عمده ای که خوشنویسان عثمانی در دوران خود می نوشتند اغلب 
متون و آیات قرآنی بود. این شیوه در ترکیۀ معاصر نیز ادامه یافت.

»محمت اوزچای«19: هنرمند خوشنویس ترک در 1961 م. که در 
روستایی در ترابزون متولد و در سال 1986 م. از دانشگاه الهیات 
ارزروم آتاتورک فارغ التحصیل شد. خطوط ثلث و نسخ را نزد »فؤاد 
باشار«20 آموخت و اجازت خود را از او در سال 1993 م. دریافت 
کرد. اوزچای در سال 1986 م. به استانبول رفت در آنجا با استاد 
دیگرش »اوگور درمان« مالقات کرد که این آشنایی شروع پرورش 
استعداد او در خوشنویسی و گسترش توانایی ها و افق دیدش شد. 
او در مسابقات مؤسسۀ مرکز تحقیقات هنر و فرهنگ اسالمی موفق 
به دریافت شش جایزه در رده های مختلف شد. همچنین نسخۀ 
نفیسی از قرآن به خط نسخ در سال 1992 م. منتشر ساخت 
).Ketebe, n.d(. اوزچای در رابطه با هنر خوشنویسی معتقد است: 
»اگر از دیدگاه کالسیک در مورد خوشنویسی چشم بپوشید و تنها 
در راستای هنر مدرن حرکت کنید، هنر شما تبدیل به چیزی 
افراد مانند  از  خواهد شد که دیگر خوشنویسی نیست. برخی 
نقاشان مدرن هستند که از خط عربی در آثار هنری خود استفاده 
می کنند، اما درواقع این خوشنویسی نیست. آن ها فقط از حروف 
استفاده کرده اند. دیدگاه من بخشی از سنت است و در چارچوب 
هنر کالسیک، از رنگ های مختلف، جوهر شفاف یا مواد جدید 
استفاده می کنم. هنر من نوعی نوآوری در سنت است. اما حروف 
همان هایی هستند که در گذشته نوشته می شدند و در آینده نیز 
به همین ترتیب ادامه  خواهند یافت. آنچه ممکن است تغییر کند 
 Stermotich, 2017,( »تنها ترکیب بندی ها، رنگ ها و مواد است
32(. به این ترتیب اوزچای به کاربرد صحیح خط و حروف به شیوۀ 
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سنتی تأکید می ورزد و عدم رعایت اصول خوشنویسی را مغایر با 
ارزش های خط و خوشنویسی می داند )تصویر 1(. آنچه در آثار 
اوزچای دارای نوآوری است در حقیقت استفاده از جوهرهای رنگی 
و شفاف است که حاصل مجاورت با ابزار و مصالح غربی و نتیجۀ 
آشکارسازی و برجسته سازی حرکات قلم به ویژه در متن های 
جلی است. او هنگام استفاده از خطوط رنگی در متون ثلث و نسخ 
جلی برای اولین بار سبک ابتکاری و منحصر به فردی را به سنت 

خطاطی افزود.
»حسن چلبی«21: در سال 1937 م. در ازمیر ترکیه به دنیا آمد. او از 
شاگردان »حمید آیتاچ« از آخرین خوشنویسان عثمانی و در نتیجه 
وارث خوشنویسی عثمانی در دوران جدید بود. او در خطوط ثلث، 
نسخ و تعلیق دارای اجازت بود. از او با لقب امام یاد می کنند. آثار 
او را می توان در بناهای معماری مذهبی کشورهای مختلفی مانند 
ترکیه، کوبا، مدینه، آفریقای جنوبی و... مشاهده نمود. چلبی کار 
خود به عنوان یک خوشنویس را این گونه شرح می دهد: »سفر من 
با حفظ قرآن آغاز شد. در آن زمان استفاده از خط عربی ممنوع بود 
و هیچ گزینه ای برای یادگیری خوشنویسی وجود نداشت. به طور 
کلی ناامید بودم زیرا آموخته بودم که برای یادگیری نیاز به دانشگاه 
یا دپارتمان هنری است. هیچ مدرسه ای برای آموزش نیافتم اما 
هنگامی که با حمید آیتاچ آشنا شدم درهای هنر خوشنویسی 
به روی من گشوده شد« )ibid., 40(. حسن چلبی از هنرمندان 
معاصری است که این فرصت را یافت تا به شیوۀ استاد شاگردی به 
یادگیری خوشنویسی بپردازد. در آثار او همچنان اهمیت مذهب و 
سنت آشکار است. او در طول زندگی خود حدود 500 هنرآموز از 
جمله محمد زکریا، داوود بکتاش، آیتن تیراکی، ایمن حسن، گلناز 
محبوب و محمد هوبه را تربیت کرد. با این حال فقط حدود 90 
هنرآموز او موفق به کسب اجازه شده اند. حدود نیمی از هنرجویان 
وی از ترکیه و نیمی دیگر از کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن، آفریقا 
و بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه هستند. او خود دارای اجازه 
 .)Kolektif, 2017( است  تعلیق  و  رقاع  ثلث،  نسخ،  درخطوط 
چلبی همچنین کتیبه های بسیاری از آثار باستانی ترکیه مانند 
گنبد داخلی مسجد آبی استانبول را بازسازی نموده است. وی 
در سال 2009 م. به عنوان عضو افتخاری شورای عالی »انجمن 
Turkish Culture Founda�( دخوشنویسان« تهران انتخاب ش
tion, n.d(. از ویژگی های مهم خوشنویسی چلبی تسلط در نگارش 
صحیح بسیاری از خطوط مانند ثلث، نسخ، دیوانی، دیوانی جلی، 
محقق و... یعنی سبک های کالسیک نوشتاری است و اهمیت 
دیگر او در تعداد آثار بسیار زیاد این هنرمند است که در بسیاری 
از بناهای اسالمی جهان دیده می شوند. سبک وی در استفاده از 
ثلث جلی بی نظیر است. مهارت دیگر او در استفاده از این خط را 
می توان در خط طغرا مشاهده کرد. همچنین مهارت استثنایی او 
در مجموعۀ غنی و متنوعی که خوشنویسی سنتی را با اشکال 

تصویر 1. محمد اوزچای، َواَنُه ُهَو اَْضَحک َواَبْکی، جوهر سیاه کاغذ آهارلی. مأخذ:  
.http://www.ozcay.com

مختلف ترکیب می کند، نمایان شده  است )تصویر 2(.
»اوگور درمان«22: در سال 1935 م. متولد شد و اخیراً یکی از 
بزرگترین مقامات دانشگاهی تاریخ خوشنویسی و هنرهای سنتی 
عثمانی، به عنوان یک مورخ و پژوهشگر است. او از اساتید افتخاری 
IR�  دانشگاه معمار سنان استانبول و از مشاوران مؤسسۀ هنری
CICA است. درمان خواندن و نوشتن زبان عثمانی و عربی را 
نویسندۀ فرهنگ  اوز«24،  بزرگ »فهیر  برادر  اوز«23،  از »مهیب 
لغات ترکی آکسفورد فراگرفت. او سال های زیادی به گشت و 
گذار در استانبول و خواندن کتیبه های بناهای تاریخی پرداخت. 
خوشنویسی را نزد »نجد الدین اوکایایی« فراگرفت و اجازۀ خود 
 Stermotich,( را در سال 1960 م. در خط تعلیق25 دریافت نمود
40 ,2017(. اهمیت او بیشتر در رابطه با تحقیقات و کتب بسیاری 

است که در خصوص خوشنویسی ترکی به چاپ رسانده  است.
از جمله خوشنویسانی است که در احیای  »حسین کوتلو«26: 
خوشنویسی سنتی کوشید. او همچنین خوشنویسی است که 
رویکردی هم به تصوف دارد. کوتلو در سال 1949 م. در قونیه 
استانبول  متولد شد و در 1947 م. در رشتۀ فلسفۀ دانشگاه 
از  اجازه  دارای  نسخ  و  ثلث  خطوط  در  او  شد.  فارغ التحصیل 
آیتاچ و در تعلیق دارای اجازه از درمان است. وی همچنین به 
امامت مساجد سوکولو احمد پاشا و حکیموغلو علی پاشا انتصاب 
شد )Kemikli, 2018, 230�233(. کوتلو به عنوان خوشنویس، 
نمایشگاه های مختلفی ترتیب و خوشنویسان بسیاری پرورش داد. 
مساجد متعددی در کشورهایی مانند ایاالت متحده، ژاپن، چچن، 
آلمان و روسیه آثار وی را به نمایش گذاشته اند. از مساجد ترکیه که 
با خطوط کوتلو آراسته شده اند می توان به مسجد ساکرین و مسجد 
معمار سنان استانبول و مسجد احمد حمدی آکسکی در آنکارا 
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اشاره کرد )Stermotich, 2017, 41(. اهمیت کار کوتلو در حفظ 
رابطۀ بین خوشنویسی و معنای کلمات با معماری است. او همواره 
در اجرای آثار خوشنویسی خود به ارتباط این هنر و سازگاری آن 
با سایر هنرها و ساختار معماری اسالمی توجه نموده  است. به 
این ترتیب، کوتلو آثاری را اجرا می کند که هدف، معنا، عملکرد 
و زیبایی شناسی را با هم ترکیب می نمایند. از نظر او مهمترین 
ویژگی تمدن اسالمی معنادارکردن همه چیز و نسبت دادن معنا به 
هر چیزی است )Kemikli, 2018, 237�238(، )تصویر 3(. عالوه 
بر موارد ذکرشده، هنرمندان مطرحی چون »ساواش چویک«27، 
به  معاصر  دوران  در  نیز  دیگر  بسیاری  و  اکسوز«28،  »حسین 
خوشنویسی سنتی پرداخته اند که در این تحقیق مجال پرداختن 
به همۀ آن ها وجود ندارد، اما آنچه در میان این هنرمندان مشترک 
است اعتقادات مذهبی و استفاده از آیات قرآنی به عنوان اصلی ترین 

منبع خوشنویسی است.

هنرمندان خوشنویس با گرایش مدرن
• ورود مدرنیسم به هنر ترکیه

طی قرن نوزدهم، امپراتوری عثمانی در پی تالشی پیگیر به منظور 
ایجاد اصالحات در سیستم سنتی موجود برآمد. اصالحاتی که طی 
آن نهادهای کهن عثمانی جای خود را به نهادهای جدید دادند. به 
این ترتیب نخستین بسترهای تغییر و نوگرایی که در عصر سلطان 
احمد سوم )1730-1703 م.(، مصادف با »دورۀ الله«29 آغاز شد، 
در دوران سلطان سلیم سوم )1808-1761 م.(، دورۀ تنظیمات 
)1876-1739 م.(، مشروطۀ اول و دوم به اوج خود رسید و تا 
پایان عمر امپراتوری، جامعۀ عثمانی را به خود مشغول ساخت 

)عربخانی، 60،1387(. دوران سلطان محمود دوم )1808-1839 
م.( اقداماتی جهت ایجاد مطبوعات و گسترش صنعت چاپ صورت 
گرفت )شاو، 1370، 78(. در این زمان اعزام دانشجو به اروپا آغاز 
شد و این تفکر شکل گرفت که برای حفظ و توسعۀ امپراتوری در 
مقابل اروپایی که در حال پیشرفت تکنولوژیکی است، باید شیوه های 
کهن و سنتی در ادارۀ امور کنار گذاشته شود. در سال 1860 م. 
مدارس خارجی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش ترکیه تأسیس 
شدند )همان، 196(. در سال 1906 م. سلطان عبدالحمید عثمانی 
وادار به پذیرش سلطنت مشروط شد )اسپنسر، 1354، 108(. طی 
بازسازی قانون اساسی در سال 1908 م. جامعه ای که درهای آن 
به جهان خارج بسته بود، ناگهان باز شد. سانسورها برداشته شدند و 
روزنامه ها و مجالت با دربرداشتن موضوعات اجتماعی چاپ شدند 
)Feroz, 2003, 35(. در سال 1922 م. به حکم مجلس مؤسسان به 
رهبری آتاتورک، نظام پادشاهی عثمانی از میان رفت و زمینه برای 
اعالم جمهوری در 29 اکتبر 1923م. فراهم شد ).ibid.(. هدف 
مصطفی کمال با عهده داری 15 سال مقام رئیس جمهوری ترکیه 
این بود که کشور را به صورت یک دولت اروپایی متجدد درآورد و 
از چنگال کلیۀ عوامل مرتجع رها سازد. این تغییرات خود را در عالم 

هنر نیز نمایان ساخت.
تأسیس آکادمی هنرهای زیبا در سال 1883 م. توسط »عثمان 
شرق گرای  نقاش  جرمو«31  لئو  »ژان  شاگردان  از  حمدی«30 
فرانسوی از وقایعی بود که به پیشرفت نقاشی غرب گرا در ترکیه 
کمک کرد. این آکادمی که اکنون به عنوان دانشگاه معمار سنان 
شناخته می شود به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مؤسسات در زمینۀ 
هنرهای تجسمی شناخته شده است. حمدی یکی از پیشگامان 

.Kolektif, 2017  :تصویر 2 . خوشنویسی اثر حسن چلبی، مأخذ
تصویر 3 . حسین کوتلو، حرف واو، ابعاد 59.5 در 61 سانتی متر، 1998 م. مأخذ:  

.http://www.artnet.com
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نقاشی فیگوراتیو ترکیه به شمار می آید که به خوبی زیبایی شناسی 
شرقی و غربی را در هم می آمیخت. تأسیس مدرسۀ عثمانی در 
را در  فرانسوی  زیبایی شناسی  فرهنگ  نفوذ  میزان  نیز  پاریس 
سیستم آموزشی ترکیه بیشتر کرد. به این ترتیب دانشکده های 
مختلفی در زمینۀ نقاشی آغاز به کار کردند و هنرمندان قدیمی 
 Aslier( شدند  جایگزین  جدید  فارغ التحصیالن  با  تدریج  به 
Erol&Turani,1988, 111&(. به این ترتیب تا اواخر قرن نوزدهم 
استانبول به یک مرکز بین المللی تبدیل شد که صدها ملیت را در 
خود جای داد و راه های ارتباطی در آن برای اتصال شرق به غرب 
ساخته شد. نتیجۀ این اصالحات در دنیای هنر تشکیل »انجمن 
نقاشان عثمانی« توسط فارغ التحصیالن سال 1910 م. از آکادمی 
هنرهای زیبای استانبول بود. بسیاری از اعضای مطرح این گروه با 
بورسیۀ تحصیلی، استانبول را به مقصد کشورهایی مانند فرانسه 
و آلمان، یعنی کشورهایی که فرهنگ گالری و موزه کامالً جا 
افتاده بود و امکان رشد و شناخت را به این نقاشان ارائه می داد، 
ترک کردند. این نقاشان با وقوع جنگ جهانی اول به استانبول 
بازگشتند و بسیاری از آن ها بانی سبک امپرسیونیسم در استانبول 
شدند. »گروه D« 32که در سال 1933 م. آغاز به کار کرد، رویکرد 
زیبایی شناختی متمایزی به سبک های مدرن داشت و این سبک ها 
را در قالب موضوعات ترکی به نمایش می گذاشت. نقاشان این گروه 
می خواستند هنری خلق کنند که دارای ویژگی متمایز ترکی باشد، 
یا به عبارت بهتر، هنری که به درستی عناصر زیبایی شرقی و 
 Baldwin, 2011,( غربی را به شیوه های ابتکاری در هم آمیزد
54-50(. با تحوالت و رشد فناوری مانند اختراع دوربین عکاسی، 
سینما، و شکل گیری جنبش های هنری جدید یکی پس از دیگری، 
هنرمندانی به جستجو در هنرهای بومی و سنتی کشورهای شرقی 
پرداختند. در این دوره دنیای هنر غرب شاهد الهام بسیاری از 
هنرمندان از هنرهای اسالمی و شرقی مانند خوشنویسی شد. 
عالقه به خوشنویسی اسالمی از یک سو و گذر سال ها و وقوع 
مسائل مختلف در منطقه و کشورهایی که به نوعی درگیر استعمار 
کشورهای غربی شده  بودند از سوی دیگر، سبب شد تا جنبش های 
ملی جهت احیای هنرهای بومی و سنتی شکل گیرند. این مسئله 

به مرور نقاشی مدرن ترکی را تحت تأثیر قرار داد.
• خوشنویسان مدرن ترکیه

با تأثیرپذیری هنر ترکیه از هنر مدرن و هنرهای غربی، برخی 
خوشنویسان نیز از این تأثیرات جدا نماندند. در میان هنرمندان 
پرداخته اند  خوشنویسی  هنر  به  مدرن  شیوه ای  به  که  ترکیه 
رویکردهای متفاوتی دیده می شود؛ آثاری که در آن ها خط با حفظ 
اصول و قواعد خوشنویسی در کنار نقاشی به کار رفته  است، آثاری 
که در ساختار سنتی خط دخل و تصرف شد و در نهایت آثاری که 
خط در نقاشی استحاله یافت و مستتر شد. اما آنچه در میان تمامی 
این آثار مشترک بود، استفاده از خط در نقاشی است، نه به نیت 

کتابت و آن گونه که در گذشته رواج داشت.
»ارول آکیاواش«33: از جمله هنرمندانی است که در نقاشی های 
خود از خوشنویسی اسالمی الهام گرفت. در زبان نقاشانۀ آکیاواش، 
می توان ویژگی های جهان بینی اعتقادی و زیبایی شناسی اسالمی 
او را دید. حساسیت آکیاواش به هنر اسالمی، با توسعۀ شکل گیری 
نهادهای سیاسی مذهبی در ترکیه به طور موازی پدید آمد. ارول 
یا خلیل آکیاواش، در سال 1932 م. در آنکارا متولد شد. گرچه 
او بیشتر عمر خود را در آمریکا گذراند، اما در ترکیب مدرنیسم و 
سنت بسیار موفق عمل کرد. آکیاواش یک هنرمند ترک است که 
 Digler & Soylu, 2020,( به عمق اندیشه های عرفانی دست یافت
102(. او که از دهۀ 1960 م. در آثار خود از نمادهای مذهبی 
استفاده می کرد در زمینه های مختلف خطاطی، معماری، مینیاتور 
و داستان های مذهبی فعالیت داشته است. او در شهرهای ازمیر، 
بورسا و استانبول زندگی و در سال های 1950 تا 1952 م. در 
آکادمی هنرهای زیبای استانبول )دانشگاه معمار سنان34(، بخش 
معماری تحصیل کرده  است. در سال 1948 م. نقاشی را در کارگاه 
»بدری رحیم اوغلو«35 آغاز کرد و بین سال های 1952 و 1953 م. 
در آکادمی هنرهای زیبای فلورانس در دوره های تابستانی شرکت 
و با »آندره لوته«36 و »فرنارد لگر«37 در پاریس کار کرد و در این 
سال ها فرصتی برای جذب سنت های فکری و هنری غرب یافت که 
حاصلش نقاشی های انتزاعی با تأثیرپذیری از کوبیسم بود. پس از 
شرکت در چند نمایشگاه به امریکا رفت. در سال های 1954 تا 1960 
م. که در شیکاگو و ایلینوی ایاالت متحده زندگی می کرد، معماری 
را نزد »میس وان دروهه« در مؤسسۀ فناوری ایلینوی آموخت. با 
تأثیرپذیری از این معمار بزرگ که عضوی از مکتب »باهاوس« 
بود، و جذب دیدگاه های او در خصوص تزئینات و کارکردگرایی 
در هنر، نقش برجسته های انتزاعی خلق کرد که اولین گام های او 
در رابطه با خوشنویسی بودند. اثر او با عنوان »آبی«38متشکل از 
قطعات هندسی آبی رنگی است که به شکلی انتزاعی روی هم 
چیده  شده اند. به مرور آثار او ساده تر و به نقاشی هایی با دامنۀ رنگی 
محدود تبدیل شدند. پس از این نقاشی ها، آکیاواش به خوشنویسی 
روی آورد و از اینجا بود که خوشنویسی به عنصری تعیین کننده در 
هنرش تبدیل شد. او که به نظریات سورئالیسم آمریکا عالقمند بود، 
با کنارگذاشتن نگرش منطقی به نقاشی، به خودانگیختگی روی 
آورد. مسئله ای که اهمیت نقوش و خطوط را در آثار او بیشتر کرد. 
درواقع ریشۀ این هنر در گذشتۀ فرهنگی اش بود. چیزی که در 
حافظه و ناخودآگاهش ثبت شده بود )Süreyya, 2013(. در سال 
1960 م.، هنگامی که تنها 28 سال داشت، اولین هنرمند ترک 
شد که در بازار هنر جهانی حضور یافت و در موزۀ هنرهای مدرن 
نیویورک )موما( پذیرفته شد. نقاشی با نام »شکوه پادشاهان«39که 
در مجموعۀ موزۀ »موما« گنجانده شده  است، به مبانی فیگوراتیو 
هنرهای سنتی ترکی آکیاواش اشاره دارد و در عین حال سبکی را 
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 Bal,( آشکار می کند که با سنت خوشنویسی ترکی منطبق است
114 ,2009(، )تصویر 4(.

او دردهۀ 1980 م. مطالعاتی در زمینۀ صوفی گری انجام داد. 
عالقمندی او به هنر مینیاتور از همین زمان آغاز شد. در همین 
دهه بود که او بر ارزش های هنر اسالمی تمرکز کرد و این ارزش ها 
صوفی گری  با  او  ارتباط  کردند.  مشخص  را  او  آثار  سیر  خط 
از خانواده اش نشأت می گرفت. پدربزرگ او شیخ بود و از دیگر 
اقوامش »گلپینارلی« به خاطر آثارش در زمینۀ  تاریخ و ادبیات 
تصوف شهرت داشت )Erzen, 1995, 7(. این دانش عرفانی که 
به او به ارث رسید در زمان حضورش در غرب راهنمای هنر و 

شخصیت او شد.
مانند  سنتی  عناصر  به کارگیری  در  آکیاواش  آثار  بررسی  با 
خوشنویسی این نتیجه حاصل می شود که او در طول دورۀ کاری 
خود به دو طریق به هنر سنتی نزدیک شده  است. در ابتدا آنچه 
دارای اهمیت بوده فرم اشکال سنتی است )نک. تصویر 4(، اما به 
تدریج و در آثار بعدی او، اشکال و نمادهای سنتی معنای عمیق تری 
یافته اند )Digler & Soylu, 2020,107(. عالقۀ آکیاواش به تصوف 
سبب شد تا به تدریج تصاویر عرفانی در نقاشی های او ظاهر شوند. 
برخی از وقایع و افراد مهم در تاریخ تصوف و همچنین حروف و 
جمالتی که در این فرقه دارای معانی نمادین هستند به عنصر 
الینفک آثار او تبدیل شدند. یکی از مهمترین این آثار »منصور 
حالج«40 نام دارد که آن را در سال 1987 م. خلق کرد. این اثر 
نشان دهندۀ جهت گیری های اسالمی او و ایدۀ وحدت وجود در 
اندیشۀ صوفیان ایرانی است. در این نقاشی، حرف »واو« توسط او 
به شیوه ای مدرن نگارش شده  است. حرف واو در اندیشۀ تصوف 
نماد رابطۀ بین خالق و مخلوق است. آکیاواش با این سبک از 
خوشنویسی در ابعاد بزرگ، درواقع بر ارزش و معنای نمادین آن 
 .)Sanatci ve Zamani, 2015, 120( حرف تأکید ورزیده  است
او از این طریق به دنبال کشف زیبایی در پس امر قابل مشاهده 
بود، یعنی مفهومی که در اندیشۀ اسالمی وجود داشت. این اثر با 
قرمزهای شدیدش به اعدام و شکنجۀ حالج اشاره می کند. حالج 
گفته بود: »زندگی من در مرگ من است، مرگ من در زندگی ام«؛ 
لکۀ قرمزرنگ به رسیدن هنرمند به لحظه مرگ، مارپیچ سبز به 
رسیدن او به خدا و ادامۀ خط مارپیچ به تولدی دوباره در ابدیت 
اشاره دارد )Schimmel, 1975, 420(. رنگ های استفاده شده 
توسط آکیاوش در این نقاشی ارجاعات نمادین دارند. به عنوان 
مثال لکه های قرمز در پس زمینۀ سیاه تقریباً مانند قطرات خون 
هستند. رنگ سیاه ممکن است به سوزاندن حالج اشاره داشته 
باشد. رنگ آبی که او در برخی از نقاشی های این مجموعه به کار 
می برد نماد عزاداری است. این حادثه نشان می دهد که جسد 
حالج سوخته و خاکستر او در رودخانۀ دجله پراکنده شده  است. 
رنگ آبی به رودخانه و رنگ خاکستری به خاکستر اشاره می کنند 

)Şenyay, 1997, 25-32(، )تصویر 5(.
اثر دیگر او با عنوان »اناالحق« رابطۀ آکیاواش با سنت و تصوف را 
به بهترین وجهی نشان می دهد. طبق ایدۀ وحدت وجود، موجودی 
غیر از خدا در این جهان وجود ندارد. همۀ آنچه ظاهر می شود سایۀ 
اوست. این اثر یکی از بهترین نمونه های نشان دهندۀ عالقۀ آکیاواش 
به عرفان و سنت است. او در این اثر در یک سبک خوشنویسی 
انتزاعی، رابطۀ خدا و بنده را نشان داده  است. جهان شناخته شده و 
ناشناخته با کنتراست نور و تاریکی در تصویر نمایان شده اند. آسمان 
آبی روشن از میان جهان شکافته شده دیده می شود. تاریکی باال 
نماد قلمرو غیب است. کلمۀ »اناالحق« بین زمین و جهان می خواهد 
با ناشناخته ارتباط برقرار کند )Bingöl, 2015, 75(. استفاده از 
شیوۀ نستعلیق فارسی برای نگارش این کالم اشارۀ مستقیمی به 

ایرانی بودن این عارف دارد )امانی،1399، 167(، )تصویر 6(.
این دو اثر از نمونه آثاری هستند که در آن ها عنصر خط خواناست 
و به صورت نمادین در نقاشی به کار رفته است ولی اصراری در 
درست نویسی به آن صورت که در خوشنویسی سنتی به کار 
می رفت دیده نمی شود. در این آثار، از خوشنویسی به سبکی 
انتزاعی و نمادین استفاده شده  است. این قبیل آثار نشان می دهند 
گرچه هنر مدرن ترکیه تحت تأثیر غرب شکل گرفته است، اما 
پس از آن از فرهنگ و سنت های بومی تغذیه کرده  است. هنر 
نگارگری که درواقع یک هنر آسیایی است، ریشه در دنیای عرفانی 
و اسرارآمیز شرق دارد. خط عربی، خط ژاپنی و چینی نشان 
می دهند که هنر خطاطی در آسیا، هنری غالب است. در ترکیه 
عالقه به فرهنگ آناتولی و هنرهای سنتی که از گروه ِ D آغاز شده  
بود، هنرمندان ترک را بر آن داشت تا فرهنگ خود را مورد واکاوی 
قرار دهند و از منابع سنتی آن تغذیه کنند. اکنون در هنر معاصر 
ترکیه می توان در مورد نسل جدیدی از هنرمندان صحبت کرد که 
معضل غرب و شرق را تحلیل کرده اند. نقاشانی مانند ارول آکیاواش 
و »ارگین اینان«41 از هنرمندانی هستند که قدرت های هنر بومی 
و هنر اسالمی را به نمایش گذاشته اند. ارگین اینان از خوشنویسی 
در ترکیب بندی های آثارش استفاده می کرد. یک دسته از آثار او 

تصویر 4. ارول آکیاواش، "شکوه پادشاهان"، 1959 م.، رنگ روغن روی بوم،121.8 
https://postwar.hausderkunst.de :مأخذ .)MoMA در 214 سانتی متر، )مجموعۀ
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در بردارندۀ حشرات مختلفی هستند که بر روی پس زمینه ای از 
خوشنویسی های سنتی قرار گرفته اند. در این آثار به نظر می رسد 
 The Endless( حشرات کلید دروازۀ ورود به دنیاهای جادویی اند
Swarm( )تصویر 7(. آکیاواش در آثاری مانند »کیمیای سعادت«، 
»منصور الحالج« و »معراج نامه«، که به روایات بزرگ تاریخی 
می پردازند، از هنر خوشنویسی اسالمی و به ویژه حرف »واو«، 
استفاده کرده  است. او هنر و مفاهیم غربی و شرقی را با عناصر 
منحصربه فرد خیالی خود ترکیب کرد. مفاهیم در آثار او به طور 

متناوب و دوره ای رفتار کرده و مدام در حرکت و تحول هستند.
»فخر النسا زید«42: متولد 1903 م. استانبول، از برجسته ترین 
هنرمندان معاصر پس از جمهوری ترکیه است. او خالق هنری 
منعطف و آثاری متنوع بود که نمی توان آن ها را به سبکی خاص 
محدود کرد. اهمیت او برای منتقدان و مورخان هنر از این جهت 
است که زنی در جامعه ای سنتی و مذهبی توانست از قابلیت های 
هنر خوشنویسی و مینیاتور، آثاری آبستره و انتزاعی خلق نماید. 
این هم آمیزی هنر شرق و غرب در زمان اقامتش در پاریس به 
وقوع پیوست. او در آثارش ترکیبی از هنرهای بیزانس، مدرن و 
سنتی را به نمایش گذاشت. خطوط هندسی خوشنویسی، توازن 
و هماهنگی رنگ های تند و قوی شخصیت اغلب آثار او را تشکیل 
به کارگیری  او در  انتزاعی بزرگ، و شجاعت  می دهد. ترکیبات 
شکل و رنگ جهان شرق و تغییر و دگرگونی آن ها براساس هنر 
جهانی غرب سبب شد تا او در دهه های 1940 م. و 1950 م. 
در زمرۀ مهمترین هنرمندان پیشروی استانبول و مکتب پاریس 
به شمار رود. هنر زید نه در یک مسیر مستقیم، که دارای فراز و 
نشیب های بسیار بود. تحوالت معنوی درونی سبب شد تا او بدون 
ورود به جنبشی خاص، مسیر شخصی خود را طی نماید. او در 

سال هایی زندگی می کرد که پایتخت هنری از پاریس به نیویورک 
منتقل می شد و چشم ها در مسیر هنری پاریس- نیویورک دائماً 
در حرکت بود و سبک های هنری جدید در قالب هنر انتزاعی در 
فواصل کوتاه و پشت هم به وجود می آمدند. در این زمان بسیاری 
از هنرمندان پیشروی ترک که در فرانسه زندگی می کردند خود را 
در محیطی خالقانه یافتند و این اولین مرحله از نقاشی ترکی بود 
که همزمان با نقاشی معاصر غرب توسعه می یافت. همین امر سبب 

شد که ترکیه جایگاه مهمی در نقاشی انتزاعی ایفا نماند.
اواخر دهۀ 1940 م. سال هایی بود که فخرالنسا زید بر معروف ترین 
کارهای خود، ترکیبات انتزاعی، تمرکز کرد. این آثار، آثاری با غنای 
شدید و دربردارندۀ رنگ های فوق العاده عالی و درخشان بودند. 
نکته ای که منتقدین آثار او در اولین نمایشگاهش در پاریس بر آن 
تأکید داشتند، نگرش شجاعانه و نمادین او در سبک خاصش در 
جلوه های هنر بیزانس در کنار هنر اسالمی بود. وی در مصاحبه ای، 
نحوۀ خلق آثار خود را اینچنین توضیح می دهد: »وقتی نقاشی 
می کشم، احساس می کنم که با همۀ موجودات زنده، یعنی با 
جهان، یکی می شوم. آنگاه خود را فراموش می کنم و بخشی از 
فرایند آفرینش ناخودآگاه می شوم. مانند آتشفشانی که سنگ ها و 
گدازه ها را به اطراف می پاشد، تصویر را خلق می کنم. من گاهی از 
 YazkaÇ, 2018,( »تنوع و تعدد آثاری که خلق می کنم متعجبم
202(. زید در سال 1942 م. به گروه هنری D پیوست. در سال 
1946 م. پس از انتصاب همسرش به مقام سفیر لندن وارد دنیای 
غرب شد و زندگی خود را در لندن و پاریس ادامه داد. محتوای 
نمایشگاه های انفرادی او در این سال ها به خوبی روشن کنندۀ 
ویژگی ها و رویکردهای خیالی و تلفیقی او بین هنر شرق و غرب، 

دنیای درونی او و بهره گیری اش از هنر موزاییک است.
فخر النسا همچنین از تأثیرپذیری ناخودآگاه خود از هنر و سنت 
ترکی یاد می کند: »من هرگز سنت ترکی را به طور عمد در اولویت 
کار خود به عنوان یک نقاش قرار نداده ام، هرچند در این سنت 
پرورش یافته ام. از کودکی در مراسم درویشان شرکت کرده ام. 
این تجربیات همواره در نگرش من نسبت به رمز و راز آفرینش 
هنری نقش داشته  است، و همین عامل سبب شده است تا من 
در شرح آثار خود همواره اولویت را به سنت های معنوی کشورم 
بدهم تا مفاهیم غربی، اما در نهایت در خصوص سبک کارم همواره 
ترجیح داده ام یک نقاش مکتب پاریس باشم تا مکتب خاص ملی« 
)Roditi, 1988(. این در حالی است که منتقدان غربی همواره 
در آثار او به دنبال ردپای هنر شرق بوده اند و معتقدند این آثار از 
ترکیبات هندسی و انتزاع گرایانۀ آزادی تشکیل شده اند که دارای 
نوعی زیبایی شناسی اسالمی هستند. اولین نمایشگاه انفرادی زید 
در گالری سنت ژرژ لندن در سال 1947 م. افتتاح شد که تقریباً 
خالصه ای از فلسفۀ هنری او را که می خواست در طول زندگی به آن 
برسد شکل می داد. این مسئله توجه »موریس کولیس« را، که در 

تصویر 5. ارول آکیاواش، منصور حالج، 300 در 350 سانتی متر، 1982 م. مأخذ: 
.https://www.wikiart.org
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هنر سنتی همچون خوشنویسی ترکیه بود. زید توانست در سال 
1962 م. با فروش اثری در حراج کریستی با عنوان »انفجار اتمی و 
زندگی گیاهی«46 به قیمت دو میلیون و هفتصد و چهل و یک هزار 
دالر، رکورد باالترین قیمت برای یک نقاش زن را بشکند و عنوان 
هنرمند زن سال 2013 م. را به دست آورد )Çelik, 2020(. او در 
این نقاشی، زیبایی شناسی خوشنویسی اسالمی را با زیبایی شناسی 
هنر بیزانس و غرب آمیخته  است )تصویر 8(. ریتم و هندسۀ متنی 
در نقاشی های انتزاعی او بدون شک نمایشگر نوعی عرفان شرقی 
براساس هندسه و خوشنویسی است. بنابراین در هنر انتزاعی او 
سه مسئلۀ برداشت ها، بداهه پردازی و ترکیب بندی  تعیین کننده 
است. آثار او مورد توجه هنرمندان و شخصیت های مهم جهانی 
قرار گرفته استYazkaÇ, 2018, 210( 47(. می توان گفت زید یک 
شهروند جهانی با دیدگاه چندملیتی و چندهویتی بود. به همین 
دلیل الزم است که ارزش هنری آثار او نه تنها در ارتباط با هویت 

شرقی اش، بلکه از نظر سهم مهم آن در تاریخ هنر ارزیابی شود.

بحث
برای  عنوان هنری  به  اسالمی،  میان هنرهای  خوشنویسی در 
است،  بوده  برخوردار  واالیی  و جایگاه  اهمیت  از  قرآن  نگارش 
افزون بر این رابطه و پیوند عمیقی با سنت ها، آموزه های اسالم و 
حکمت عرفانی داشته است. از این رو هنرمندان مسلمان همواره در 
تالش بوده اند تا بر قابلیت های آن افزوده و در توسعۀ آن بکوشند. 
در دوران عثمانی، استانبول به عنوان یکی از مراکز مهم جهان 
اسالم در هنر خوشنویسی، از جایگاه واالیی برخوردار شد. در 
این دوره خوشنویسانی چون شیخ حمداهلل، احمد قره حصاری، 
حافظ عثمان و مصطفی راقم شیوۀ یاقوت مستعصمی را تکامل 
بخشیدند و در رونق آن کوشیدند. وقوع جمهوری و گرایش به 
فرهنگ غرب، که از اواخر عثمانی ها آغاز شده بود، سبب شد تا هنر 
خوشنویسی برای چند دهه مورد غفلت قرار گیرد اما پس از دهۀ 
80، گروه های صوفی گری، دولت ترکیه و بنیادهای مذهبی آغاز 
به احداث مؤسسات جدیدی برای حفظ و انتقال میراث هنرهای 
سنتی ترکیه کردند. این فعالیت ها سبب شد تا خوشنویسی ترکیه 
پس از نیم قرن دوباره احیا شود. در این میان در تقابل هنرمندان 
معاصر با هنر مدرن ترکیه دو رویکرد به خوشنویسی شکل  گرفت: 
گروهی که به همان شیوه های سنتی اما با ابزار و مواد جدید و 
ترکیب بندی های نو به خوشنویسی پرداختند، این گروه شامل 
افرادی است که بسیاری از آن ها دست پروردۀ هنرمندان نسل 
آخر عثمانی، مانند حسن چلبی، محمت اوزچای، اوگوردرمان 
و شاگردانشان هستند. گروه دوم که از حروف و کلمات سنتی 
به شکل نو در نقاشی استفاده کردند که برخی از این هنرمندان 
عبارتند از ارول آکیاواش، ارگین اینان و فخرالنسا زید. مطالعۀ آثار 
هر دو گروه و نیز تفسیر آثارشان نشان می دهد که علی رغم تفاوت 

تصویر 6. ارول آکیاواش، انا الحق، 190 در 350 سانتی متر، رنگ روغن روی بوم،1987 
.http://www.artnet.com :م. مأخذ

.http://endless�swarm.com :تصویر 7. نقاشی اثر ارگین اینان. مأخذ

میان منتقدان مهم هنری ذکر شده است، جلب کرد: »اهمیت زید 
برای ما این است که او یکی از پیشگامان موضع گیری جدید هنر 
است. مدرسۀ فرانسوی Ecole de Paris در مسیری جدید و جهانی 
در حال حرکت است. تعامالت در این جهت گیری جهانی نه تنها 
از غرب، بلکه از شرق در حال انجام است، و زمانی که تشکیالت 
هنری، سیاسی و اجتماعی دوران ما هر دو طرف جهان، یعنی 
 YazkaÇ, 2018,( شرق و غرب را دربرگیرند، به غنا خواهند رسید
206(. زید مانند بسیاری از هنرمندان ترک همچون نژاد ملیح43، 
سلیم توران44، آلبرت بیتران45 و ... در جناح هنر انتزاعی ترکیه 
فعالیت داشت، اما تفاوت آثار او با این نقاشان توجهش به ارزش های 



حجت امانی و سارا فرحمند درو

در شکل ظاهری آثار، همچنان دیدگاه های مشترکی بین دو گروه 
می توان یافت: در آثار گروه اول یعنی هنرمندان سنتی، پایبندی به 
اصول درست نویسی خط وجود دارد، عالوه بر این، هنرمندان این 
گروه در آثارشان نه در پی بیان احساسات شخصی، که با تعهد به 
اصول سنتی و استفاده از متون قرآنی و مذهبی به بیان مفاهیم 
دینی پرداخته اند. گروه دوم دو دسته آثار را در بردارد: هنرمندانی 
همچون ارول آکیاواش و ارگین اینان که در به کارگیری حروف در 
نقاشی چندان به اصول درست نویسی مقید نبودند، اما عنصر خط 
همچنان در آثارشان واضح و خواناست و تناسبات در آن تاحدودی 
رعایت شده است، و کسانی چون فخرالنسا زید که خوشنویسی را 
به طور انتزاعی، ناخواندنی و مستتر به کار برده اند. در آثار هنرمندی 
براساس  بر درست نویسی  تأکیدی  اگرچه  آکیاواش،  ارول  چون 
اصول و قواعد خوشنویسی سنتی وجود ندارد، اما همچنان از پس 
ظاهر مدرن، مفاهیم عرفانی، که از توجه هنرمند به صوفی گری 
نشأت می گیرد، قابل بازیابی است. هنرمند دیگری چون فخرالنسا 
زید که خط اسالمی در آثار آبستره اش مستتر شده است، علی رغم 
تمایل شخصی اش به قرارگیری در دستۀ هنرهای آبسترۀ غربی، 
کماکان به مفاهیم سنتی توجه داشته و توسط منتقدین نیز در 
دستۀ هنرمندانی قرار می گیرد که از آثارشان تمایالت شرقی و 
مفاهیم سنتی برداشت می شود. جدول 1 به طور مختصر رویکرد 
هنرمندان معاصر به خوشنویسی و تحوالتی را نشان می دهد که 
توسط هنرمندان در خصوص این هنر ارزشمند در ترکیه صورت 

تصویر 8 . فخر النسا زید، 1962 م.، انفجار اتمی و زندگی گیاهی. 
thenationalnews.com :مأخذ

گرفته است.

نتیجه گیری
خوشنویسی ترکیه که در دوران عثمانی از جایگاه و منزلت باالیی 
برخوردار بود و توسط امپراتوران عثمانی از هنرمندان آن حمایت 
و در زمینه های وسیعی به آموزش آن توسط هنرمندان پرداخته 
می شد، با شروع جمهوری و به دلیل تمایل دولت به مدرن سازی 
و   ... و  نظامی  اجتماعی،  زمینه های مختلف هنری،  جامعه در 
نیز با اصالح زبانی مورد غفلت واقع شد. اما پس از چند دهه، 
با شکل گیری جنبش های هنری مختلف در کشورهای اسالمی، 
حمایت های مراکز مذهبی و دولتی و فضای حاکم بر خاورمیانه 

شاخص های اهمیت هنرمند در دوران معاصرشیوۀ رویکرد به خوشنویسیسال های زیستنام هنرمندردیف
تالش جهت احیای خوشنویسی سنتی و انجام پژوهش های سنتی1935 تا کنوناوگور درمان1

بسیار در این زمینه، احیای بسیاری از کتیبه های اماکن 
مذهبی

احیای خوشنویسی سنتی عثمانی در دوران معاصر، تسلط سنتی1937 تا کنونحسن چلبی2
در نگارش سبک های کالسیک نوشتاری، تربیت شاگردان 

بسیار در زمینۀ خوشنویسی سنتی، ترمیم و احیای بسیاری 
از کتیبه های اماکن مذهبی، مهارت در خط طغرا در ترکیب 

با اشکال مختلف
تالش برای حفظ رابطه بین خوشنویسی سنتی و معنای سنتی1949 تا کنونحسین کوتلو3

کلمات با فضای معماری اسالمی

استفاده از مواد و مصالح جدید مانند جوهرهای رنگی و سنتی1961 تا کنونمحمت اوزچای4
شفاف در خوشنویسی سنتی  و سیاه مشق ها

به کارگیری خوشنویسی سنتی در نقاشی انتزاعی با سنتی و مدرن1999-1932ارول آکیاواش5
دربرداشتن مفاهیم عرفانی

به کارگیری خوشنویسی سنتی در نقاشی مدرن با در سنتی و مدرن1943 تا کنونارگین اینان6
برداشتن مفاهیم عرفانی و رمزآلود 

خوشنویسی سنتی در آثار او در نقاشی آبستره استحاله یافته مدرن1991-1901فخرالنسا زید7
 است

جدول 1. برخی هنرمندان به نام ترکیه و شیوۀ رفتار آن ها با خوشنویسی در دوران معاصر. مأخذ: نگارنده.
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آن  آموزش  به  بسیاری  و هنرمندان  احیا شد  این هنر مجدداً 
پرداختند. با بررسی آثار و زندگی هنرمندان معاصر خوشنویسی 
ترکیه این مسئله فهم شد که خوشنویسی در ترکیۀ معاصر تا 
کنون با دو رویکرد دنبال شده  است: یک رویکرد سنتی هنرمندانی 
مانند حسن چلبی و محمت اوزچای که همچنان به شیوه های 
صحیح نویسی خط وفادار ماندند و تنها در مواد و ابزار کار تغییراتی 
ایجاد کردند و دیگری رویکردی که در آن هنرمندان با تأثیرپذیری 
از هنر مدرن به خوشنویسی نگاهی چون نقاشی انتزاعی در پیش 
گرفتند و بیشتر بر حاالت خوشنویسانه تأکید ورزیدند تا شیوه های 
درست نویسی. اما نکتۀ حائز اهمیت این مسئله است که در هر دو 
رویکرد همچنان هویت سنتی و مذهبی خوشنویسی حفظ شده 
 است، به طوری که حتی در رویکرد مدرن به خط، مفاهیم عرفانی 
همچنان توسط هنرمندان مورد تأکید قرار گرفته اند. به این ترتیب 
می توان گفت که خوشنویسی در ترکیه بیشتر به سبک سنتی و با 
اهداف مذهبی آن دنبال شده است و اگرچه گاهی به شکلی نوین 
در نقاشی ظهور یافته ، اما در محتوا، پایه ها و ریشه های سنتی خود 
را حفظ نموده  است. همچنین شکل گیری آثار انتزاعی هنرمندی 
چون فخرالنسا زید نیز تنها نشان دهندۀ تأثیرپذیری هنرمندان 
ترک از هنر مدرن نبوده  است، بلکه نشان از قدرت این هنر در 

تأثیرگذاری بر هنر جهانی داشته است.

پی نوشت ها
Turkish Calligraphy .1
Neo�Traditionalism .2

3. پس از نبرد مالزگرد، آلپ ارسالن سلجوقی سلطۀ خود را بر سرزمین آسیای صغیر 
افزایش داد. در زمان سلجوقیان فرهنگ و هنر ایرانیان در این ناحیه ریشه دوانده بود. 
اما از این زمان اسناد قابل توجهی در اختیار نیست. آنچه در خصوص تاریخ عثمانی 
و سلجوقیان مسلم بوده این است که دربار سالطین عثمانی از بدو تأسیس، وارث 
دربارهای کوچک و محلی سلجوقیان روم شدند. سالطین عثمانی به پیروی از آداب و 
رسوم سلجوقیان در ترویج فرهنگ و ادب ایرانی کوشیدند و نظام دیوانی و تشکیالت 
اداری سلجوقیان که تقلیدی از نظام دیوانی ایران بود به عنوان یک الگوی سیاسی 

Sheikh Hamdullah .4/.)163،1391،از سوی سالطین عثمانی پذیرفته شد )فرخ فر
Şeyhülislam Hayrul-  .7/Medresetü’l- Hattâtîn  .6/Mustafa Rakım Efendi  .5
 Necmeddin  .10/Reisü’l-hattâtîn  .9/Ahmed Kâmal Akdik  .8/lah Efendi
Caferağa Me-  .3/Hamid Aytaç  .12/Güzel Sanatlar Akademisi  .11/Okyai
Re� .16/Klasik Türk Sanatları Vakıf .15/Klasik Sanatlar Merkezi .14/dresesi
Albaraka Turk Interna- .17/search Centre For Islamic History, Art and Culture
 .20/Mehmed Özçay .19/Mehmed Çelebi .18/tional Calligraphy Competition
 .25/Hasan Çelebi/22. Uğur Derman/23. Mahib İz/24. Fahir İz .21/Fuad Başar
Savaş Çevik .27/Hüseyin Kutlu .26/.در ترکیه خط نستعلیق را خط تعلیق می نامند
که  شانزدهم،  قرن  در  اتریش  امپراتوری  بوزبک، سفیر   .29/Hüseyin Öksüz .28
گیاه شناسی برجسته بود در بازگشت به وطن، با بردن پیازهای الله به فالندر، برای 
اولین بار الله را به غرب معرفی کرد. نام اروپایی آن از نام مستعاری که ترک ها به آن 
داده بودند ریشه گرفت. دیری نپایید که الله توسط تجار اروپایی به آن قاره برده شد و 
در مقادیر زیاد در هلند پرورانده شد. به این ترتیب به مرور زمان تقریباً 1200 نوع آن 
به وجود آمد. این امر منجر به جنون الله در قرن هفدهم در میان اشراف عثمانی شد 
و این عصر، عصر الله یا Tulip period نام گرفت که بین سال های 1718 و 1730 م. 
Jean- Leon Gerome .31/Osman Hamdi Bey .30/ .)388 ،1373 ،بود )کینراس
D Group .32: گروه D  از گروه های پیشتاز هنری در ترکیه بود که در سال 1933 
م. آغاز به کار کرد. این گروه رویکرد زیبایی شناختی متمایزی به سبک های مدرن 
داشت و آنها را در قالب موضوعات ترکی به نمایش می گذاشت. از نقاشان مطرح 

Mi� .34/Erol Akyavaş .33/.).1974- 1906م )این گروه تورگوت زعیم نام داشت 
Fer� .37/André Lhote .36/Bedri Rahmi Eyüboğlu .35/mar Sinan University

 Ergin .41/Hallac-ı Mansur .40/The glory of king .39/Mavi .38/nard Léger
 .45/Selim Turan  .44/Nejad Melih Devrim  .43/Fahrelnissa Zeid  .42/İnan
Break of The Atom and Vegetal Life .46/Albert Bitran/47. ملکه الیزابت در 
افتتاحیۀ نمایشگاه او در سال 1947 حضور یافت و »آدولف هیتلر« که خود نقاش بود 
به آثار او توجه داشت. جدا از این، آثار او در ایاالت متحده آمریکا، سوئیس و بلژیک به 

نمایش گذاشته شده است.

فهرست منابع
• اسپنسر، ویلیام. )1354(. سرزمین و مردم ترکیه )ترجمۀ علی اصغر 

بهرام بیگی(. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
• افندی، مصطفی عالی. )1926(. مناقب هنروران. استانبول: مطبعه 

عامره.
• امانی، حجت. )1399(. هویت اسالمی )پژوهشی در معنا( در آثار 
دکتری،  رسالۀ  ترکیه(.  ایران،  )مصر،  آسیا؛  غرب  معاصر  هنرمندان 

دانشگاه تهران.
• بلر، شیال. )1397(. خوشنویسی اسالمی )ترجمۀ ولی اله کاووسی(. 

تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن.
• بنیاد دایره المعارف اسالمی. )بی تا(. دانشنامۀ جهان اسالم، )جلد 1 و 

 https://rch.ac.ir 14( . قابل دسترس در
• پاکباز، روئین. )1386(. دائره المعارف هنر. تهران: انتشارات فرهنگ 
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