
زندگی نامه و چکیده  اثر برگزیدگان گروه های  علمی 

چكیده اثر

درباره پژوهشگر

گروه مطالعات هنر و زیبایی شناسی 

محمد فدایی سال 1357 در تهران به دنیا آمد و پیش از گرفتن دیپلم ریاضی در سال 1375، سال ها نقاشی و طراحی كرد و خوشنویسی 
را تا درجه  ممتاز پیش  برد. در سال 1376 برای آموختن فلسفه وارد دانشگاه تهران شد، هم ز مان در مركز مطالعات و تحقیقات رسانه ها به 
فراگیری رشته »گرافیک مطبوعاتی« پرداخت و در سال 1380 در هر دو رشته دانش آموخته شد. در پی سال ها بازماندن از ادامه  تحصیل، 
به طور آزاد در زمینه هنر فعالیت كرد و سرانجام در سال 1396 وارد دانشكده  هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و در مقطع كارشناسی ارشد 
در رشته »ارتباط تصویری« تحصیل را از سر گرفت. او در سال 1398 از بخش نظری پایان نامه خود با عنوان »پژوهشی در سیر تاریخی 
و تطور مفهوم اصول در سنت خوشنویسی و متون فارسی مربوط به آن« دفاع كرد و با ارائه  طراحی چند فونت در بخش عملی، با عنوان 
رتبه  اول این مقطع را به پایان رساند و با كسب سهمیه  استعداد های درخشان به رشته  »هنرهای تجسمی« در مقطع دكتری همین دانشكده 
راه یافت. او اینک به تدوین رساله دكتری خویش در زمینه  خط در جهان معاصر مشغول است.  برگزاری كارنماهای »خوشنویسان 
مشغول كارند!«، همایش »خوشنویسی، نظریه و تاریخ« )دانشگاه تهران(،  ترجمه  رساله های كهن خوشنویسی، شركت در بیش از 
20 نمایشگاه داخلی و خارجی و تألیف بیش از 30 مقاله و یادداشت، تدریس در دانشگاه و كسب جوایز گوناگون هنری مانند برگزیده 

دوازدهمین جشنواره  مطبوعات )1384( و برنده  جایزه  بخش تجسمی كتاب سال )عاشورایی1394-( از جمله فعالیت های اوست. 

محمد فدایی 
رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال

تحصیالت: كارشناسی ارشد
عنوان اثر: پژوهشی در سیر تاریخی و تطور مفهوم اصول در سنت خوشنویسی 

و متون فارسی مربوط به آن
قالب اثر: پایان نامه كارشناسی ارشد

در سنت آموزش خوشنویسی  دوازده جزو و گاهی به اشتباه دوازده قاعده بر شمرده می شود و هنرجو، خوشنویسی را باید بر 
اساس تعالیم عملی مندرج در این »اصول« بیاموزد. اما از متن رساله های كهن خوشنویسی برمی آید كه »اصول« در سیر تاریخی 
خود معنا یا اجزای ثابت نداشته است. در حقیقت از سده  چهارم هجری به بعد »اصول« یک معنای عام و متقدم دارد كه به تواتر 
در رساله های دیگر تكرار شده و آن وضع خط بر نقطه و دایره )وضع هندسی منسوب به ابن مقله( است. اما از شیوه كاربرد این 
اصطاح در رساله های فارسی از اواسط سده  هشتم هجری معنای خاص و متأخر دیگری )جامع سایر اجزای خوشنویسی( نیز 

آشكار می شود. در همین سده است كه در زبان فارسی برای اولین بار از اجزای خط سخن می رود و عبدالّله 
صیرفی بیتی را به یاقوت مستعصمی منتسب می كند كه در آن مجموع »اصول« و »فروِع« خط، هشت جزو 
بیان می شود. یک سده بعد در رساله  تحفة المحبین باز هم از قول یاقوت برای خط شش »چیز/ جزو« ذكر 
می شود كه هیچ اشتراكی با آن اجزای هشت گانه قبلی ندارد. در انتهای سده  دهم هجری باباشاه اصفهانی در 
رساله آداب المشق، با تركیب ذوقی این هشت و شش، اجزای دوازده گانه  مشهور را پیشنهاد می دهد.در این 
پژوهش با بررسی نظام دبیری پیش از اسام و تأثیر آن بر نظام دیوانی خلفا و كاتبان مسلمان، مؤلفه های مؤثر 
در شكل گیری مفهوم »اصول« در خوشنویسی و برسازنده  مفاهیمی چون »ُحسن الخط« و  »خط نیكو« كاویده 
می شود و با باز خوانی رساله های كهن مربوط به »خط« و »كتابت« و »خوشنویسی«، كوشش می شود نسبت 

محتوای آنها با آن مفاهیم تبیین شود.


