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اشاره
ارديبهش�ت و خردادماه  1391ش�هر «هنر بنياد» قزوين به عنوان پايتخت هنر خوشنویس�ی ايران ،مهمترين
رخداد هنري را با دومين دوس�االنة خوشنويس�ي تجربه كرد .اولين دوس�االنه در س�ال  1389برگزار ش�د .در
راهاندازي و بنيانگذاري حركت دوس�االنه استاد فقيد مرحوم ابوالحسن محصص مستشاري كه خود از دبيران
هنر و پيشكس�وتان آموزشوپرورش بود ،نقش مؤثري داش�ت و اينك در دو س�االنة دوم ،آن معلم وارس�ته با
ذكر خدمات هنرياش مورد تقدير قرار گرفت .دوس�االنه از بخشهاي متنوعي چون بخش مس�ابقه ،نمايشگاه
(با حضور اس�تادان پيشكس�وت و مدعو در خط�وط چهارگانه) ،بخش بينالملل ،بخ�ش قطعات كتابت و بخش
ويژة شكس�ته نس�تعليق با ياد اس�تاد كل درويش عبدالمجيد طالقاني ( 1150-1185هـ .ق) تشكيل شده بود.
مسئوالن برگزاري بر اين باورند كه توجه به هنر خوشنويسي به عنوان يك هنر بالذات زيبا ،بدون دربرداشتن
تذهيب و پيرايش و آرايش ميتواند نقطة عطفی در جريان جشنوارههاي خوشنويسي كشور محسوب گردد .بر
اين اس�اس ،اين باور وجود دارد كه يك اثر خوشنويس�ي واجد همة زيباييهاي بصري است و هدف از برگزاري
دوس�االنه ارتقاي حس زيباش�ناختي و درك بصري براي عموم مردم و توس�عة عمومي هنر خوشنويس�ي بوده
است .نكتة قابل توجه اين دوساالنه حضور خوشنويسان جهان اسالم در شيوههاي نسخ و ثلث و نقاشيخط بود
كه س�طح خوشنويس�ي اين كشورها را در مقايسه با ايران به نمايش ميگذاش�ت و بيننده ميتوانست ريشه و
عمق هنر خوشنويسي ايران را در آينة كيفيت ساير آثار بهراحتي ارزيابي كند.
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از نكات قابل توجه ديگر ،حضور گس��تردة خوشنويس��ان
فرهنگ��ي ،مدرس��ان تربيت معل��م و هنرمن��دان معلم در
بخشهاي مس��ابقه و نمايشگاه بود .اين نكته نشان ميدهد
ك��ه همكاران ح��وزة هن��ر آموزشوپ��رورش از رخدادهای
فرهنگ��ي و هنري مهم كش��ور ب��ا عنايت ويژه اس��تقبال و
اس��تفاده ميكنند و همين توجه ،پوياي��ي و روزآمدي اهل
هن��ر آموزشوپ��رورش را گواه��ي ميدهد؛ روي��هاي كه با
برطرف شدن موانع نهادينه خواهد شد.
دوساالنه ،ويژهنامهاي با عنوان «دريچة هنر» چاپ و عرضه
كرده بود كه حاوي نكات كليدي و برخي گفتوگوهاي مفيد
بود و چند و چون دوساالنه را به عالقهمندان گزارش ميداد.
نح��وة برگزاري مس��ابقه يكي از ويژگيهاي اين جش��نواره
بهشمار ميآمد؛ بهاين ترتيب كه مسئوالن با انتخاب موضوع
نگارشي واحد در هر يك از خطوط نستعليق ،شكسته ،نسخ
و ثلث ،اندازة قلم و قالب نوش��تن را براي بروز خالقيتهاي
فردي آزاد اعالم كرده بودند .مالحظة قطعات نوش��ته شده
نش��ان از رشد خيرهكنندة قلم بهدس��تان جوان داشت .اين
نكته راه را بر داوري سليقهاي بسته بود و داوريها تا اندازة
درخور توجهي به روش مبتني بر معيار استوار شده بودند و
از اي 
ن طريق برگزيدگان انتخاب ميشدند .براي برگزيدگان
جوايز قابل توجهي در نظر گرفته شده بود.
يكي ديگر از اهداف دوس��االنه ،ايجاد فضاي مناسب براي
ف��روش آثار و كمك رس��اندن به موضوع مه��م اقتصاد هنر
اس��ت؛ ام��ري كه جاي خال��ي آن را در بخ��ش هنر وزارت
آموزشوپرورش ميتوان احس��اس كرد .اگ��ر مصوبة دولت
مبني بر اختصاص ي��ك دهم بودجه براي خريد آثار هنري
جنبة اجراي��ي پيدا كن��د و متوليان خريد آث��ار ،همكاران
فرهنگ��ي و نخبگان هنر آموزشوپ��روش را در اولويت قرار
دهند ،بدون ترديد حركتي مهم و انگيزهبخش در حوزة هنر
تعليم و تربيت بهوقوع ميپيوندند.
قطعات بس��يار زياد و متنوع خوشنويس��ي در دوس��االنه
جلوههایی كوچك از عش��ق و عالقة زیاد مردم كشورمان به
هنر خوشنويس��ي را نشان میداد .شهر قزوين نيز به راستي
شايستة اين جشنوارة بزرگ خط بود.
از آنجا كه بهطور حتم بس��ياري از دبيران و مدرسان هنر
نتوانستهاند از اين نمايش��گاه در سراي سعدالسلطنه (يكي
از بناهاي تاريخي قزوي��ن) بازديد كنند ،تعدادي از قطعات
خوشنويسي ارائه شده در آنجا را در مجلة رشد آموزش هنر
به نمايش ميگذاريم.
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