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چکیده:

با توجه به هندسی بودن شاکله خط نســتعلیق، بخش قابل توجهی از تغییرات سبک 
در این خط، از آغاز شــکل گیری و رواج آن تا دوره معاصر، قابل سنجش و اندازه گیری 
می باشد. این مقاله با هدف به دســت آوردن چهارچوبی برای شناخت سبک استادان 
متقدم تا پایان دوره قاجار و درک دقیق تر ارزشهای بصری خط نستعلیق، تدوین شده 
است. در این پژوهش سعی شده است به دو پرسش ذیل پاســخ داده شود: 1. چگونه 
می توان از قرن نهم تا چهاردهم ه.ق)دوره تیموری تا پایان دوره قاجار( مشــخصات، 
مشابهت ها و تفاوت های اصلی سبک خط نستعلیق قدما را تبیین کرد؟ 2.  ماک های 
صاحب سبک بودن در خط نستعلیق چیست؟ اطاعات این پژوهش از طریق مطالعه 
کتاب ها، مقاالت، رســاله ها، نُســخ خطی، قطعات و مرقعات موجود در کتابخانه ها و 
موزه ها جمع آوری و طبقه بندی و با روش توصیفی و تحلیلی ارزیابی شــده اند. در این 
مقاله چهار سبک شــاخص در خط نســتعلیق معرفی و به صورت هندسی و با کمک 
مبانی سواد بصری از دو منظر ُحسن تشکیل و ُحســن وضع تحلیل شده اند؛ در پایان 

مقاله،  ضمن شناخت شباهت ها و تفاوت های حروف و مفردات و به دست آوردن توانایی در تشخیص آن ها از یکدیگر و معرفی نمونه هایی 
از ترکیب بندی  در چهار ســبک، درمی یابیم هر تفاوت در شیوه خلق اثر، مصداق شکل گیری ســبک نیست؛ بلکه شرط الزم برای صاحب 
سبک بودن در خط نستعلیق، اصاح و تغییر فرم حروف و مفردات است و شرط کافی آن، غنای بصری بخشیدن به یکی از قالب های خط 

نستعلیق و در نتیجه تأثیرگذاری بر شیوه نوشتاری بخشی از خوشنویسان هم عصر و متعاقب آن می باشد.
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* این مقاله برگرفته از رساله دکتری »پژوهش هنر« نگارنده اول با عنوان »روش شناسی نقد آثار خوشنویسی)با تأکید بر خط نستعلیق(« با راهنمایی نگارنده دوم در گروه پژوهش 
هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس می باشد.
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مقدمه
از زمان شکل گیری خط نســتعلیق در ایران بیش از ششصد 
سال می گذرد؛ این خط از قرن هشــتم ه.ق. به بعد در کتابت 
نُسخ خطی و دیوان های شاعران پارسی زبان مورد اقبال قرار 
گرفت؛ استادان بســیاری به طبع آزمایی پرداختند و طبیعی 
است که تجربه هر اســتاد و هر دوره با دیگری متفاوت باشد. 
ضرب آهنــگ این تفــاوت تجربه ها، به کندی و بــا تغییرات 
مختصر انجام یافته است، به گونه ای که تشخیص تفاوت میان 

سبک های حاصله، برای غیر کارشناسان مشکل می نماید.
هدف از این پژوهش، شناخت ســبک کتابت استادان مطرح 
خط نستعلیق در دوره های متمایز رونق این خط -دوره های 
تیمــوری، صفوی و قاجار- بــوده اســت؛ بنابراین چگونگی 
تغییرات در شیوه نگارش استادان مطرح واکاوی شد. اصطاح 
»سبک« در کتابت این استادان، به معنی ویژگی هایی است 
که در حوزه ســواد بصری، امکانی را برای تشخیص و مقایسه 

یک اثر با آثار دیگر هنرمندان فراهم نماید.     
در این پژوهش سعی شده است به دو پرسش ذیل پاسخ داده 
شــود: . 1. چگونه می توان از قرن نهم تا چهاردهم ه.ق)دوره 
تیموری تا پایــان دوره قاجار( مشــخصات، مشــابهت ها و 
تفاوت های اصلی سبک خط نســتعلیق قدما را تبیین کرد؟ 
2.  ماک های صاحب سبک بودن در خط نستعلیق چیست؟ 
تحلیل حروف و مفــردات و ترکیب بندی خطوط اســتادان 
صاحب سبک نستعلیق، نشان داد که همه تفاوت ها، ضرورتاً 
به ایجاد سبک منجر نمی شوند؛ تنها معدودی از استادان قدیم 
موفق شده اند صاحب سبک و شیوه خاص خود باشند شایان 
ذکر است که این سبک ها، اغلب به زمان حال منتقل شده اند 
و پیروان و شــاگردان خاص خود را دارند؛ یعنی این سبک ها،  
هنوز زنده و پویا هستند؛ حتی می توان گفت که ویژگی های 

متفاوتی را تجربه می نمایند. 

روش پژوهش
اطاعات ایــن پژوهش از طریــق مطالعــات کتابخانه ای از 
کتاب ها، مقاالت، رساله ها و نُســخ خطی، قطعات و مرقعات 
موجود در مرکز اسناد ملی، کتابخانه کاخ گلستان، کتابخانه 
آستان قدس رضوی، کتابخانه مجلس شوراي اسامي، موزه 
ملی ملک و کتابخانه های شــخصی و موزه هــا جمع آوری و 

طبقه بندی شده است. روش مورد اســتفاده در این پژوهش، 
روش توصیفــی و تحلیلی اســت. در تحلیل یاد شــده ابتدا 
مفردات چهار اســتاد خوشــنویس از آثاری که تا به حال در 
اصالت آن ها تردیدی وارد نیســت، استخراج شــد و برآیند 
مفردات هر اســتاد که شــبیه ترین به عموم آثارشان بود، در 
کنار آثار سه اســتاد دیگر قرار داده شــد؛ تا هم سبک استاد 
مورد نظر مشخص شود، هم تفاوت یا تشــابه آثار با یکدیگر. 
حروف و مفردات میرعلی هــروی از میان پنجاه و پنج چلیپا، 
میرعماد از میان صد چلیپا، میرزا غامرضــا از میان پنجاه و 
چهار سیاه مشــق و ده فقره سطرنویســی و میرزا محمدرضا 
کلهر از میان کتابت های معرفی شده در یادنامه کلهر و نسخه 
چاپی سفرنامه خراســان ناصرالدین شاه اســتخراج شد. در 
مقایسه های صورت گرفته سعی شــد، با ارائه قوانین صریح و 
اغلب بر مبنای ریاضیات،  هر حرف یا مفرد در یک مستطیل 
معیار واحد جا داده شــود، تا امکان مقایسه بصری و مقایسه 
فواصل و زوایا میسر گردد. مرحله بعد استفاده از این مفردات 
در ترکیب بندی آثار اســتادان نامبرده اســت. از آنجا که هر 
کدام از اســتادان، مرکز قلم متفاوتی دارند، چنانکه مرکز قلم 
میرعماد قلم دو دانگ اســت و قالب چلیپا؛ و مرکز قلم میرزا 
غامرضا قلم پنج یا شــش دانگ در قالب سیاه مشق است، به 

طبع، آثارِ با قلم مرکزی ایشان مشاهده و تحلیل شده است. 

پیشینه ی   پژوهش
برخی کتاب ها، مقاالت و رساله های دانشگاهی، تحوالت فرمی 
مفردات و کمپوزیسیون در خط نستعلیق را دنبال کرده اند. از 
منابعی که به طور مستقل به سبک در خوشنویسی پرداخته اند 
می توان به کتاب »تعلیم خط« حبیب اهلل فضائلي اشاره کرد؛ 
فضائلي در پایان کتــاب، تفاوت های کلی ســبک میرعماد 
و کلهر را بدون اســتفاده از تصویر، شــرح داده است. کتاب 
سبک شناسی خوشنویســی قاجار، اثر علیرضا هاشمی نژاد 
بیش از دیگر آثار، به تحلیل سبک ها نزدیک شده است؛ فصل 
ششــم این کتاب به سبک شناسی قلم های ســه گانه ایرانی، 
تعلیق، نســتعلیق و شکســته پرداخته اســت؛ به طوری که 
سبک شناسی قلم نستعلیق، بیش ترین حجم را در میان کلیه 
قلم های رایج در دوره قاجار به خود اختصاص داده اســت. در 
واقع چهار فصل اول کتاب ضمن بیان تاریخچه ای ازخطوط 
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مختلف, مقدمه ای برای فصول اصلی پنجم و ششــم است، 
که ســعی دارد با نگاه تحلیلی به سبک شناسی خوشنویسی 
دوره قاجار بپردازد. رســاله دکتری اســتاد صداقت جباری 
کلخوران با عنوان »ویژگي هاي زیباشــناختي آثار میرعماد 
حسني و بازتاب آن در تاریخ خوشنویســي ایران« اگر چه با 
محوریت بررسی آثار و سبک میرعماد تدوین شده است؛ اما 
مفردات خط نستعلیق چهار خوشــنویس مورد مطالعه این 
پژوهش را بررســی کرده اســت. صداقت جباری بدون شرح 
آنچه ترسیم شده، درک تفاوت ها و مشــابهت های مفردات 
را به قضاوت مخاطب سپرده است. مقاله حاضر از این منظر، 
ضمن بهره گیری از روش کلی رساله مذکور، با اضافه نمودن 
جزئیاتی از جمله زوایای قلم گذاری و قلم برداری و ارائه تفاوت 
اندازه ها در مفردات چهار خوشــنویس و بررسی تفاوت های 
این سبک ها در ترکیب بندی، تاش نموده است با توضیحات 
الزم، تکمله ای بر پژوهش های پیشین باشد. از دیگر منابعی 
که به این پژوهش یاری رســانده اند، می تــوان به موارد ذیل 
اشــاره نمود: کتاب »احوال و آثار خوشنویســان«  اثر مهدي 
بیاني که مفصل ترین و کامل ترین اطاعــات را از موجودیت 
آثار خوشنویسان قدیم نسبت به کتاب هاي قبل از خود ارائه 
نموده است. کتاب »کتاب آرایی در تمدن اسامی« اثر نجیب 
مایل هروی که تمام رساله های اســتادان گذشته را در حوزه 
خوشنویسی در خود جمع آورده است، کتاب »فرهنگ واژگان 
و اصطاحات خوشنویسی و هنرهای وابسته« اثر حمیدرضا 
قلیچ خانی کــه کاملترین منبع واژه شناســی تخصصی هنر 
خوشنویســی تاکنون محسوب می شــود؛ کتاب »آسمانی 
و زمینی)نگاهی به خوشنویســی ایرانی از آغاز تا امروز(« که 
مصاحبه ای است با اســتاد آیدین آغداشلو؛ مقاالت »یادنامه 
کلهر« به مناسبت یک صدمین سال درگذشت استاد درباره 
زندگی و شیوه خط این اســتاد؛  مقاله »گذری بر شیوه  میرزا 
غامرضــا اصفهانی« اثر رامیــن قدیمی؛ و مقالــه »متون و 
رســاالِت فارســی در آموزش کتابت و نســخه پردازی« اثر 

حمیدرضا قلیچ خانی.

تبیین سبک ها و دوره های خط نستعلیق ُقدما 
»ســبک1 در هنر به معنی ویژگی هایی اســت که به بیننده  
اثر، این امــکان را می دهد تا بین یک اثــر و دیگر آثار هنری 

رابطه برقرار کند«)جنســن، 1388: 17(. مقصــود از قدما، 
استادان ســلف خوشــنویس از ابتدای رواج خط نستعلیق 
در دوره تیموری تا پایان دوره قاجار هســتند. در این دوره ها، 
که مشــخصات آن ها در جدول )1( به تلخیص آمده است، با 
چهار سبک متفاوت در خط نستعلیق مواجه ایم؛ »نوشتن زیبا 
و تکامل ســبک های متمایز از یکدیگر را نمی توان فی نفسه 
خوشنویسی دانست. برای آفرینش یا به عبارت بهتر، تحقق 
خوشنویسی واقعی، ترکیب و آمیزش چندین عامل الزم است؛ 
درک جامعه از نوشتار، اهمیت متن، قوانین صریح و اغلب بر 
مبنای ریاضیات، در ارتباط با خطوط و صفحه نوشتار، مهارت 
و درک خط، ماده نوشتاری و ابزار نوشــتن، تماما عواملی به 
شــمار می روند که در این امر مؤثرنــد«)گاور، 207:1394(. 
بنابرایــن، مــاک انتخاب این ســبک ها میــزان خاقیت 
سبک نســبت به جریان مرســوم و میزان تأثیرگذاری آن بر 
سبک های دیگر تا دوره معاصر است. با توجه به اینکه برخی 
استادان خوشنویس در دو دوره تاریخی متوالی حیات هنری 
داشــته اند)مثا میرعلی هروی در دو دوره تاریخی تیموری 
و صفوی می زیســته است(، تقســیم بندی دوره ها بر اساس 
دوره های زمانی در نظر گرفته شــد، نه دوره ها و سلسله های 

تاریخی. 
در دوره اول)950-850 ه.ق( کــه دوران شــکل گیری خط 
نستعلیق محسوب می شــود، با توجه به قوام یافتن و تکامل 
خط این دوره در آثار میرعلی هروی،  بایستی ایشان را شاخص 
ســبک این دوره قلمداد نمود. دکتر بیانی پژوهشگر معاصر 
در کتاب احوال و آثار خوشنویســان به این موضوع اشاره ای 
دارد: »از بــدو خط نســتعلیق تا زمان میرعلــی، هیچ یک از 
خوشنویسان این خط حتی سلطانعلی مشهدی را نمی توان 
در برابر وی نهاد. بسیاری از خوشنویســان نستعلیق پس از 
میرعلی، وقتی خط آن ها جودت و اســتواری یافته است که 
پیروی کامل از شــیوه وی کرده اند؛ و ایــن حکم حتی درباره 
بزرگ   ترین استاد خوشنویس نســتعلیق یعنی میرعماد نیز 
جاری اســت، که شــاید نیمه ای از دوران خوشنویسی خود 
را با پیــروی از قواعد و مشــق از خطوط میرعلــی گذرانیده 
اســت.«)بیانی، 510:1363( بنابراین انتخاب سبک میرعلی 
هروی به عنوان شــاخص دوره پیش از میرعماد، هم از منظر 
ارزش بصری آثار او نسبت به خوشنویسان پیش از خود اهمیت 
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دارد، هم از زاویه ای که می توان تفاوت ها و خاقیت های سبک 
میرعماد را در مقایسه با آن عینیت بخشید.

در مورد رســاله های آموزشــی در جــدول )1(، که آخرین 
رساله های منتشــر شــده تا پایان دوره قاجار در حوزه خط 
نســتعلیق هســتند؛ باید گفت: »برخی از این متن ها، بیانی 
روشن و مطالبی نو دارند)چون رســاله های صیرفی، یعقوب 
شیرازی، سلطان علی و باباشاه( و گروهی دیگر با بهره مندی 
و تقلید از آن ها نوشته شده اســت؛ همچنین مجنون رفیقی 
هروی )ف. 951 ه.ق( را می توان پرتاش ترین نویســنده این 

گونه رساله هاِی آموزشی به شمار آورد«)قلیچ خانی، بی تا(.
 استادان برجسته دوره دوم)1200-950 ه.ق(، مالک دیلمی، 
محمد حسین تبریزی، باباشاه اصفهانی و میرعماد و شاگردان 
خلف ایشان هستند. میرعماد از رســاله های فوق الذکر و آثار 
استادان ســلف خود بهره کافی می برد، تا جایی که این دوره 
را می تــوان دوره تثبیت خط نســتعلیق با ســبک میرعماد 
نامید؛ زیرا او هم سبک پیشینیان خود را تکمیل کرده، و هم 
تا پیدایش سبک بعدی نزدیک به سه قرن منحصربفرد تلقی 

می شده است؛ بنابراین شاخص سبک خط نستعلیق این دوره 
میرعماد است. 

در دوره ســوم)1350-1200 ه.ق(، در باب خط نســتعلیق 
رســاله ای تدوین نشــده اســت؛ اما خوشنویســان نام آوری 
مانند میــرزا محمدرضــا کلهر، میــرزا غامرضــا اصفهانی، 
میرحســین ترک و میــرزا کاظم، بــه امر کتابــت مبادرت 
کردند. ورود خوشنویســی به حوزه چاپ با قلــم میرزا کلهر 
و ارائــه کتابت نُســخ خطی در فرمی جدید توســط ایشــان 
و شــکل گیری اصولــی و تکامل قالــب سیاه مشــق در آثار 
میرزا غامرضا از خصوصیات برجســته این دوره محســوب 
می شــوند. از همین رو، دو ســبک متفاوت میرزا کلهر و میرزا 
غامرضا دو شــاخص ســبکی ایــن دوره تلقی می شــوند و 
 دیگران را می تــوان در کنار ایــن دو ســبک ماحظه نمود.

با این توصیف، سبک خط نســتعلیق استادان قدیم را می توان 
با تحلیل آثار چهار خوشــنویس مشهور مانند میرعلی هروی، 
میرعماد، میرزا محمدرضا کلهر و میرزا غامرضا اصفهانی، در 
سه دوره تیموری، صفوی و قاجار بررسی نمود. زیرا آثار استادان 

جدول 1- معرفی دوره ها و سبک های شاخص خط نستعلیق. )مأخذ: نگارندگان(
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دیگر عما یا زیرمجموعه این ســبک ها محســوب می شوند 
یا تفاوت در مشق ایشان در حدی نیســت که بتوان نام سبک 
را بر آن ها نهاد؛ مهم تر اینکه اســتادان دیگر در دوره های بعد 
نتوانستند آغازگر خاقیتی در فرم یا موجد جریانی هنری واقع 

شوند و عموماً آثارشان در دوره معاصر کم تر تقلید شده است.

مالک های ارزیابی خط 
از نگاه قدما ماک کمال هنری در خط، رســیدن به ُحسن 

خط است، که خود بر دو قسم است حسن تشکیل و حسن 
وضع. گفته اند که حســن خط بر حســن اشکال)حســن 
تشکیل( موقوف است و آن متضمن پنج نکته است: توفیه، 
اتمام، اشباع، اکمال و ارســال. حسن تشکیل ناظر بر معین 
بودن ســطح و دور و قوس و طول و عرض هر حرف و مفرد 
به تناســب پهنای قلم و کنترل سرعت اجرای حروف است. 
دیگر اینکه باید طالب حســن خط به حسن اوضاع)حسن 
وضع( کــه دارای چهار دقیقــه ترصیف، تألیف، تســطیر، 

جدول 2- مقایسه حروف و مفردات سبک های چهارگانه؛ )مأخذ: نگارندگان(.

جدول 3- مقایسه حروف و مفردات سبک های چهارگانه؛ )مأخذ: نگارندگان(.
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تفصیل اســت متحقق گردد. به عبارتی حســن وضع نیز 
ناظر بر رعایت نسبت هر حرف با حرف دیگر، رعایت حسن 
هم جواری و اتصال حروف در تشــکیل یک کلمه و ارتباط 
بصری منظم بین مدات)کشــیده های( حــروف و کلمات 
اســت. )مایل هروی، 1372: 628؛ سراج شیرازی، 1376: 

256-259؛ آملی، 1377: 26-25(
با این توصیف اولین ماک کمال یافتــن یک خط، اجرای 
درســت حروف و مفردات2 اســت. از همین رو در قریب به 
اتفاق رساله های خوشنویســی که در جدول )1( به معرفی 
مجمل آن ها پرداختیم، فصلی مشــبع بــه معرفی حروف 

جدول 4- مقایسه حروف و مفردات سبک های چهارگانه؛ )مأخذ: نگارندگان(.

جدول 5- مقایسه حروف و مفردات سبک های چهارگانه؛ )مأخذ: نگارندگان(.
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و مفــردات اختصاص یافته اســت؛ بلکه مبنــای آموزش 
خوشنویسی سنتی بر آموزش و مشق عملی و نظری حروف 
و مفردات و ممارســت برای نیل به حســن تشکیل در گام 
اول بوده اســت. ماک دوم برای کمال یافتن خط، ارتباط 
متناسب حروف در وضع کلمات اســت و ارتباط کلمات در 
وضع سطر برای حصول حسن وضع.  فضایلی معتقد است: 
»قواعد دوازده گانه به اضافه ارســال و صعود و نزول حقیقی 
و تشــمیر و ســواد و بیاض با ملحقات و لوازم آن ها همه به 
چهار قاعده اصول، نســبت، ترکیب و کرسی بازگشت کرده 
و در این چهار خاصه می شوند؛ اصول و نسبت بیان حسن 
تشــکیل و ترکیب و کرســی بیان حســن وضع می کند.« 
)فضایلی، 80:1388( از میان خوشنویســانی که به درجه 
کمال هنری می رســند، تعداد قلیلی می توانند به واســطه 
خاقیت در فرم حروف و مفردات و ترکیب بندی و کشــف 
و بسط قابلیت های یک قالب، صاحب سبک شوند. چنانکه 
میرعماد در قالب چلیپا،  میرزا غامرضا در قالب سیاه مشق 
و میرزا کلهــر در قالب کتابت3 صاحب ســبک خاص خود 

شدند؛ سبک هایی که تا زمان حال نیز جریان ساز هستند.
حسن تشکیل و حسن وضع در سبک های چهارگانه

خوشنویسی از معدود هنرهایی اســت که حروف و مفردات 
در آن با فرم های از پیش تعیین شــده، نمایش داده می شوند؛ 
و خوشنویس موظف است تا سال ها از فرم ها و قوالب پیشین 
تقلید و مشــق کند. در مرحله تقلید از ســبک های موجود، 
آنچه برای مخاطب خاص و عام، جــذاب و زیبا و نه الزاما اثری 
هنری تلقی می شود، ارائه ترکیب های جدید و تغییر در حسن 
وضع کلیت یک سبک اســت. اما تفاوت سبک ها از مرحله ای 
پیش از این، یعنی اصاح و جرح و تعدیــل حروف و مفردات 
)حسن تشکیل( آغاز می شــود و به تأثیر این تغییر در حسن 
وضع اثر می انجامد. گام اول در شــناخت سبک قدما بررسی 
حسن تشکیل یا به عبارتی تحلیل حروف و مفردات سبک های 
چهارگانه است. چنانکه در جداول شماره )2( ، )3(، )4( و )5( 
در باال قابل مشاهده است؛ مفردات در آثار چهار خوشنویسی 
که در جدول)1( معرفی شــدند و هر کدام شاخص دوره خود 
محســوب می شــوند با ضرب آهنگی آرام تغییر کرده است. 

جدول 6- سنجش زوایا و فواصل در حروف و مفردات سبک های چهارگانه؛ )مأخذ: نگارندگان(.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

تحلیل و بررسی سبک های خط نستعلیق ُقدما60

»خوشنویسی مانند میرعماد بعد از آموزش نزد استادانی مانند 
محمدحسین تبریزی و طی دوران کارآموزی که در آن شیوه 
اســتادانش را تقلید و تکرار می کند، به مرحله ای می رسدکه 
بتواند سبک و شیوه شخصی اش را دنبال کند و دستاورد تازه 
خود را به رسم و روش خوشنویسان قدیم عاوه کند. این عاوه 
کردن به صورت انکار و درهم شکســتن بنیان های قبلی اجرا 
نمی شــد؛ بلکه با »مختصر« تفاوت هایی-که از نظر اهل فن 
»عظیم« بود- شــیوهای جدید را ارائه و عرضه کرده اســت« 
)آغداشــلو، 1395: 58(. این تغییر هم به واسطه تکامل خط 
نستعلیق در دوره های مختلف است هم به واسطه مرکزیت قلم 
و نوع قالبی که هر کدام از استادان در آن تبحر پیدا کرده اند؛ به 

فراخورِ هر قالب، فرم نوشتار هم دچار تغییر و تحول شده است.
ابداع نظام نقطه یا سنجش حروف بر اســاس نقطه را به ابن 
مقله نسبت داده اند)Abifares, 2001:98(. در خوشنویسی، 
بجز نقطه از دهانه قلم و دانگ4 و صفــر توخالی که با یک دور 
نیش قلم اجرا می شود و کمتر از نیم نقطه است برای سنجش 
حروف استفاده می شــود؛ در این پژوهش، با توجه به شاکله 
هندســی حروف و کلمات در نســتعلیق، برای باالتر رفتن 
دقت علمی سنجش سبک خط هر استاد، اندازه گذاری زوایا 
و اندازه های حروف و مفردات بر حســب درجه و سانتی متر، 

ماک ارزیابی بوده است. 
در اســتخراج مفردات از آثار چهار خوشنویس شاخص نکات 

جدول 7- سنجش زوایا و فواصل در حروف و مفردات سبک های چهارگانه؛ )مأخذ: نگارندگان(
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ذیل رعایت شــده اســت: 5 1- آثار معتبر هر خوشنویس از 
کتابخانه ها و موزه ها و مجموعه های شــخصی انتخاب شده 
اســت؛ 2- تصویر حــروف و مفردات خط هر خوشــنویس 
از آثار یاد شده استخراج شده اســت؛ بر خاف تصور، یافتن 
برخی حروف در آثار، بســیار مشکل بود؛ مخصوصا که برخی 
خوشنویســان همچون میرزا غامرضا غالب آثارشــان سیاه 
مشق بود؛ به طبع، این حروف نیاز به بازسازی داشت؛ یا اغلب 
آثار میرزای کلهر، با دانگ پایین کتابت و با چاپ سنگی اجرا 
شــده اند؛ بنابراین، حروف و مفردات این خوشنویس از لحاظ 
کیفیت تصویر اســکن شــده، پایین تر از دیگر خوشنویسان 
اســت؛  3- با توجه به محدودیت حجم مقالــه،  آن بخش از 
حروف و مفردات برای این مقاله انتخاب شــد، که بیش ترین 
جنبه معرفی سبک یک خوشنویس را تامین نماید؛ 4- ابتدا 

تمامی حروف هم ســان هر چهار اســتاد, از لحاظ ضخامت 
و دانگ قلم یکسان شدند؛ ســپس با ماک قرار دادن سبک 
میرعماد، هر حرف و مفرد در یک مســتطیل معیار قرار داده 
شــد؛ در مرحله بعد همان مســتطیل معیار با طول و عرض 
مربوطه، برای حرف های مشــابه اســتادان دیگر به کار رفت. 
بنابراین، چهار مستطیل معیار، در هر حرف یک اندازه دارند، 
تا مشــابهت ها و تفاوت های حروف چهار اســتاد در ارتباط 
با یکدیگر، حتی به صورت بصری قابل تشــخیص باشــند؛ 
5- با توجه به اینکه خوشنویســی و به طبع، خط نستعلیق 
ویژگی های هندســی دارد زوایای قلم گذاری و قلم برداری و 
برخی فواصل و نسبت های طایی روی هر حرف جهت گذاری 
شــدند. نکته مهم اینکه، این زوایا ماک برتــری و ضعف و 
قوت آثار نسبت به یکدیگر نیستند؛ بلکه صرفا تفاوت ابعاد و 

جدول 8-  سنجش زوایا و فواصل در حروف و مفردات سبک های چهارگانه؛ )مأخذ: نگارندگان(.
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نحوه اجرای حروف و مفرداتی را نشــان می دهند  که منجر 
به شناخت مشابهت و تفاوت ســبک ها خواهند شد؛ 6- برای 
اندازه گیری فواصل نشــانه گذاری شــده روی حروف، اندازه 
یکی از فواصل روی حرف یا مفرد در سبک میرعماد به اندازه 
واحد)عدد 1 سانتیمتر( در نظر گرفته شد و اندازه های دیگر 

در نسبت با این اندازه محاسبه شدند.
تصاویر حروف و مفردات در جدول های )2-5( به اندازه کافی 
گویای مشخصات هندســی حروف و تفاوت ها و مشابهت ها 
هســتند؛ در جدول هــای )6-9(، جهــت به دســت دادن 
میزانی برای ســنجش دقیق تر، زوایا)به درجه( و فواصل)به 
سانتی متر(، برای تمامی حروف اندازه گیری ثبت شد. با این 
توضیح که در ستون حروف و مفردات، تصویر حروف سبک 

میرعماد به عنوان نمونه قرار داده شد؛ و میزان تفاوت و تشابه 
زوایای هر چهار سبک در چهار ستون مجاور آن نمایش داده 

شد.

تحلیل ویژگی های سبک میرعلی هروی
اگر دوره اول ذکر شده در جدول )1( را دوره پیدایش، تدوین و 
شکل گیری خط نستعلیق بدانیم در این دوره میرعلی تبریزی 
توانست، هویت خط نستعلیق را از دیگر اقام متمایز کند؛ اما تا 
زمان سلطانعلی مشهدی، خط نستعلیق هنوز به طور کامل از 
تأثیر خطوط نسخ و تعلیق رها نشده بود؛ چنانکه کرسی خط 
مطابق با قلم نسخ، خطی بود و »دور« و »مّدات« در حروف و 
مفردات متأثر از خط تعلیق بودند. در همین دوره، سلطانعلی 

جدول 9-  سنجش زوایا و فواصل در حروف و مفردات سبک های چهارگانه؛ )مأخذ: نگارندگان(.
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مشــهدی و خوشنویســان هم عصر او، برای زدودن تأثیرات 
خطوط نسخ و تعلیق از خط نستعلیق و منحنی شدن کرسی 

خط و استقال هویت خط نستعلیق تاش کردند. 
با مقایسه مفردات در آثار استادان خوشنویس قبل از میرعلی 
هروی، خاصه سلطانعلی مشهدی به وضوح در می یابیم، تختی 
و صافی حروف و کلمات ارتقا پیدا کرده؛ اما »ســطح و دور«6 
و ضعف و قوت کلمات هنوز به فرم نهایی خود نرسیده است. 
»اختاف بسیار بین ضعف و قوت، عدم ارتباط ساختاری بین 
حروف یک کلمه و فضاســازی نامناســب، از ضعف های قلم 
نستعلیق تا دوره سلطانعلی مشــهدی است«)هاشمی نژاد، 
1393: 102(. بســتری که میرعلی هروی برای دوره پس از 
خود فراهم کرد، غیر از صاف نویسی مفردات و اصاح سطح و 
دور و نزدیکتر نمودن ضعف به قوت و متناسب تر شدن ارتباط 
بین این دو اصل، ترکیب بندی های بدیع و تحول ســاختاری 
در قالب7 چلیپا اســت. در حدود پنجاه چلیپای به جای مانده 
از میرعلی در مرقع گلســتان، آنچه بیش از پیش خودنمایی 
می کند، دقــت در رعایت ریتم مــدات و دوایر و انســجام و 
پیوستگی ترکیب بندی با روی هم قرار گرفتن متناسب حروف 
است. این تعداد چلیپای خوب تا زمان میرعلی هروی بی نظیر 

است؛ و بی شک بخشــی از معروفیت میرعماد در قالب چلیپا 
و به اوج رســاندن آن، مدیون آموزه های میرعلی هروی بوده 
است. ســهم میرعلی هروی در این قالب بیش از چیزی است 
که در جامعه خوشنویســان به آن پرداخته شده است و این 
موضوع، ناشــی از عدم بررسی دقیق همه چلیپاهای میرعلی 

است.
حسن تشکیل حروف و مفردات میرعلی از جمله حرف »بِ« 
کشیده در جدول )2( ، دایره »س« در جدول )3(، حرف »و« 
و دایــره »ع« در جدول )4( و »ی« معکــوس در جدول )5(، 
به طرز محسوســی نسبت به حسن تشــکیل همین حروف 
در آثار استادان ســلف میرعلی، صاف و صیقلی تر و به شاکله 
نهایی خود نزدیکتر شده است. در تصویر )1(، دو اثر با محتوای 
مشابه از آثار خوب سلطانعلی مشهدی و میرعلی هروی ارائه 

شده است. 
بجز برتری اســتحکام برخی مفردات، از جمله »خو« و »ح«، 
در اثر میرعلی نسبت به سلطانعلی، تغییراتی که باعث شده، 
حسن وضع اثر میرعلی اندکی مطلوب تر شــود، عبارتند از:  
1( اصاح نقطه گذاری؛ چنان که نقطــه روی حرف »خ« در 
کلمه »رخ«، در مصرع اول اثر میرعلی)تصویر ســمت چپ(، 

تصویر 1- بررسی حسن تشکیل و حسن وضع )راست: سلطانعلی مشهدی؛ چپ: میرعلی هروی(. )مأخذ: مرقع گلشن، کتابخانه کاخ گلستان(
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پایین تر از کاه روی الف است؛ و سبب هماهنگ تر شدن مسیر 
شکل گیری سطر با کرسی مقعر آن شده است؛ همچنین اجرا 
نکردن سه نقطه زیر کلمه »هست« در مصرع چهارم نسبت 
به اثر سلطانعلی که با اجرای ســه نقطه مذکور، تعادل سطر 
به هم خورده است؛ 2( ســوار نمودن مفرد »خو« روی کلمه 
قبل)مشــبه به( در مصرع ســوم، 3( قرار گرفتن حرف »ب« 
نیم کشیده در مصرع ســوم چلیپای میرعلی)چلیپای سمت 
چپ( در موقعیتی دقیق تر؛ 4( شکل گرفتن ریتمی مناسب تر 

بین مّدات)کشیده ها( نسبت به اثر سلطانعلی.
 

تحلیل ویژگی های سبک میرعماد 
میرعماد هم زمان دو نوآوری در خط نستعلیق ارائه داد؛ اصاح 
و ارزش دادن به حروف و مفردات و رساندن آن ها به درجه ای 
از صافی، ظرافت و استحکام که با زیبایی شناسی حدود پنج 
ســده بعد از خلق این آثار، هنوز مورد وثوق اهل فن هستند و 
مورد تقلید واقع می شوند؛ نوآوری بعدی که از درجه اهمیت 
باالتری برخوردار است -چنانکه در تصویر )3( به گوشه ای از 
آن اشاره شده است- کشــف ظرفیت های قالب چلیپا است؛ 
ترکیب بندی های میرعماد در این قالب در نهایت هماهنگی و 
تعادل هستند؛ و عنصر ریتم بین مدات و ریتم دوایر و چینش 
نقطه ها و هماهنگی شــان با ســطرها و انتخاب کرسی های 
منحنی به گونه ای که چلیپا را یک کّل واحد ببینیم، همگی 
باعث غنای بصری خط نستعلیق نسبت به پیش از میرعماد 
شده اســت. درباره مفردات و ترکیبات این سبک نکات ذیل 
قابل ماحظه است: نازکی حروف در صعود و نزول و شمشیری 
شدن شمره8ها، انتهای مدات ســبکتر و نازک تر، مّداِت بلند 
و کامل و حدود یازده نقطه، دندانه ها در حروف مشــخص تر و 
نازک تر، دایره ها گشــادتر و دامنه دارتر)گودی آن ها در ثلث 
آخر قرار گرفته و شــبیه به بیضی که مورب اجرا شده باشد(، 
در »کاف« و »گاف« ســرکش ها به الف متصل و پیوسته اند، 
چشمه های صادها گشــاد و نقطه های مربع کاملند)فضائلی، 
1388: 481(. همچنین زیر صاد از گوشت کم تری برخوردار 

است.
 اگر با یکی از میانگردهای اضاع، مربع شاخص به طول واحد 
در تصویر)2( را به دو نیم تقسیم و به شعاع »قطر نصف مربع 
شاخص« دایرهای ترسیم کنیم تا امتداد ضلع پایین مربع را 

قطع کند، مستطیل بدست آمده مســتطیل طایی است و 
طول آن 1/618 می باشــد.)آیت اللهی، 1380: 199(. اگرچه 
زاویه طایی در هنرهای تجســمی برابر 137/5 درجه است 
اما زاویه متناظر با قوســی که مستطیل طایی یاد شده با آن 
بدست می آید برابر با 63/5 درجه است که می توان آن را زاویه 
طایی در خوشنویسی نامید. اســتفاده از نسبت طایی در 
انتخاب ابعاد چلیپا و زاویه طایی در قلم گذاری و قلم برداری 
برخی حروف و مفردات از مختصات ویژه سبک میرعماد است. 
در جدول )6(، زاویه قلم گذاری و قلم بــرداری حرف »الف«، 
زاویه قلم گذاری حرف »بِ« کشیده و زاویه قلم گذاری حرف 
»د« از میرعماد بیــن 62 تا 64 درجه اســت. در جدول )7(، 
زوایای شــمره »ق«، »ن«، »ی«، »س«، »ص« و »ل« 63 تا 
64 درجه اســت. در برخی حروف مثل حرف »ن« و »ی« در 
جدول )7( اگر از نقطه تقعر یا ضخیم ترین محل دایره، عرض 
حرف را به دو قسمت تقسیم کنیم، نسبت دو پاره خط حاصله 
نزدیک به 1/618، یعنی نســبت طایی خواهد شد. اگر چه 
باید گفت که نسبت طایی الزاماً دلیل بر برتری مفردات یک 
خوشنویس بر دیگری نیست؛ چرا که برخی حروف و مفردات 
میرعماد چنین نسبتی ندارند؛ اما کماکان مورد پسند خواص 

هستند. 
 

تصویر 2- ترسیم مستطیل طایی و زاویه طایی در خوشنویسی.)مأخذ: آیت اللهی، 
)198 :1380

در دو اثر تصویر )3( از میرعلی و میرعماد، با مضمون و حروف 
و کلمات مشابه و زاویه  اجرای یکســان، با دو کمپوزیسیون 
متفاوت مواجه ایم. در اثر میرعلی، تنها ارتباط معنادار موجود، 
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ریتم بین چهار حرف ســیِن کشیده می باشــد که به زیبایی 
مجموعه کار کمک می کند؛ اما در اثر میرعماد، که چند دهه 
بعد اجرا شده اســت، غیر از ریتم ایجاد شده میان چهار سیِن 
کشیده، ســه کلمه »ســبحان« دقیقا زیر هم قرار گرفته اند، 
ریتم بین دوایر و ریتم نیم کشــیده ها و کشــیده های تخت، 
باعث غنای بصــری و برتری کیفیت هماهنگــی و تعادل اثر 
میرعماد نسبت به اثر میرعلی شده است. ترکیب بندی هایی 
از این دست را عموما بعد از میرعماد مشاهده می کنیم؛ دلیل 
در اوج قرار گرفتن حسن وضع در چلیپاهای میرعماد تا زمان 
حال، همین رویکرد هوشــمندانه وی در ایجاد نسبت دقیق 
بین دوایر و مّدات و روی هم سوار شــدن هماهنگ حروف و 
کلمات است. شیب چلیپاهای میرعلی هروی نسبت به خط 
عمود، بین 45 تا 50 درجه و زاویه  شیب کرسی در چلیپاهای 
میرعماد، بین 43 تا 55 درجه اســت. محدوده باالی زوایای 
چلیپاهای میرعماد، سبب خلق کمپوزیسیون های متنوع تری 
در آثار وی شده است؛ و این بدان معناســت که وی برای هر 
چلیپا، متناسب با طول مصراع و میزان دوایر و مدات، َمسطری 

جداگانه به کار برده است. 

تحلیل ویژگی های سبک میرزاغالمرضا اصفهانی
میرزا غامرضا تا سال 1290 ه.ق. بیش تر تحت تأثیر استادان 
قدیم به ویژه خوشنویسان شیوه میرعماد بود؛ اما از این سال 
تا  واپسین لحظات زندگی )1304ه.ق( به سبک و شیوه خود 
دســت یافت. آنچه میرزا غامرضا را در مفردات از میرعلی و 
میرعماد و کلهر جدا می کند، مربوط می شــود به برجستگی 
»دور« در آثار این خوشــنویس. برای نمونه زاویه قلم گذاری 
کاه روی حرف الــف)آ(، چنانکه در جدول )5( نشــان داده 
شد، 61 درجه است؛ اما در سه سبک دیگر کم تر از 57 درجه 
است.  از همین رو، ارتفاع مد نسبت به سه سبک دیگر بیش تر 
و به راحتی قابل تشخیص است. شــروع الف میرزا غامرضا، 
نسبت به دیگر سبک ها، پیچ و تاب بیش تر و سوزنی تری دارد؛ 
دوایر در این سبک، بیضی تر از ســبک میرعماد است و قبل 
از رسیدن به شــمره ضخیم تر. »ی« معکوس میرزا مدورتر 
و با کرشمه بیش تری نســبت به یای معکوس دیگر سبک ها 
اجرا شــده اســت. میزان »دور« در حروف »د«، »و«، »کا« و 
»ه« در جدول های )2( و )4( و )5( به طرز مشــهودی بیش تر 
شده است؛ و زیر حروف »د« و »و« با حرکت »ارسال«9 خالی 

تصویر 3- بررسی حسن وضع )راست: میرعلی هروی؛ مأخذ: مرقع گلشن، کتابخانه کاخ گلستان.  چپ: میرعماد(؛) مأخذ: قطعات منتخب 
میرعماد حسنی سیفی قزوینی  با مقدمه غامحسین امیرخانی(
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شده است. این شیوه از نوشتار با قالب سیاه مشق، که قرار است 
حروف در همجواری مدورتری نسبت به یک سطر در کنار هم 
جمع شوند، مناسبت کامل دارد؛ و حاکی از درک بصری باالی 
میرزا در ساماندهی مفردات و به کارگیری آن ها در ترکیبات 

بدیع است.
»درباره تأثیر خط شکســته بر خط نستعلیق میرزا غامرضا 
به اجمال و اختصار می توان موارد ذیل را بر شــمرد: کوچک 
شدن دایره ها به خصوص در حرف )ی(، پیچ و تاب و چرخش 
و خمش پر غمزه حروف، بلندی بیــش از حد معمول دنباله 
حرف )م(، اســتفاده بجا از حروف و کلمات ُخــرد اندام )در 
سیاه مشق(، کاربری نیم کشــش های خط شکسته، در نظر 
داشتن تناسبات سواد و بیاض خط شکسته در ترکیب صفحه 
نستعلیق خصوصاً در سیاه مشــق ها و استفاده بسیار از ارسال 
)از ویژگی های خط شکسته( در سیاه مشق نستعلیق و به طور 
کلی تسریع در حرکات دســت و قلم، نمود بیش تری دارند.« 

)قدیمی، 1383: 50(
در باب حســن وضع سیاه مشــق، بایســتی میرزا غامرضا 
را نقطه عطــف حرکتی بدانیم کــه از قرن دهــم هجری با 
سیاه مشق های اولیه آغاز شــد. در قرن یاد شده نوع نگرش 
بزرگ ترین خوشنویســان بر این بود که ماک کمال یافتن 
خط، رعایت اصول دوازده گانه اســت؛ و اصل سواد و بیاض را 
جزئی غیر تحصیلی و فرعی قلمداد می کردند. چنانکه باباشاه 
اصفهانی در آداب المشق مرقوم نموده است: »بدان که اجزای 
خط بر دو قســم اســت: تحصیلی و غیرتحصیلی؛ تحصیلی 

آن است که کاتب را به ممارســت و مداومت حاصل می باید 
کرد و غیرتحصیلی آنکه چون تحصیلی حاصل شــود، آن نیز 
حاصل گردد«)مایل هروي، 149:1372(. باباشــاه اصفهانی 
اجزای تحصیلی خط را اصول دوازده گانه می داند: 1- ترکیب 
2-کرســی 3-نســبت 4- ضعف 5-قوت 6-ســطح 7-دور 
8-صعود مجازی 9-نزول مجــازی 10-اصول 11-صفا 12-
شــان. باباشــاه اجزای غیرتحصیلی خط را نیز در پنج بخش 
معرفی و توصیف می نماید: 1. ســواد 2. بیاض 3. تشــمیر 4. 
صعود حقیقی 5. نزول حقیقی. از نظر او، اجزای غیرتحصیلی 
خط نیاز به اکتساب و ممارست ندارد؛ چرا که با رعایت اصول 

دوازده گانه، این اجزا نیز حاصل می آید. 
سیاه مشق های میرزا غامرضا و مدیریت دقیق فضای منفی در 
آثار وی مشخص نمود که سواد و بیاض یا همان فضای مثبت 
و منفی را نمی توان اجزای غیرتحصیلی دانست؛ بلکه سال ها 
باید بر قالب ســیاه مشــق تمرکز نمود تا بتوان سیاه مشقی 
همچــون سیاه مشــق های میرزا را خلــق کــرد. از آخرین 
سیاه مشق های میرزا حدود صد و چهل ســال می گذرد؛ اما 
هنوز سیاه مشق های این استاد برای بزرگ ترین خوشنویسان 
معاصر آموزنده اســت و در نقطه اوج قرار دارد. ضمن اینکه، 
شــیوه سیاه مشــق میرزا را می توان زیربنا و آغازگر ژانری در 
هنرهای تجسمی دانست، که سال ها بعد خود را در ترکیب با 

رنگ، تحت عنوان »نقاشیخط« به جامعه هنری معرفی کرد.
اثر مناجات حضرت امیر، توســط میرزا غامرضا و میرعماد با 
فاصله زمانی حدود ســیصد سال کتابت شــده است. میرزا 

تصویر 5- ُحسن وضع در آثار میرزا غامرضا. )مأخذ: مناجات حضرت امیر، کتابخانه ملی(

تصویر 4- ُحسن وضع در آثار میرعماد. )مأخذ: مناجات حضرت امیر،گنجینه کتب و نفایس خطی کاخ گلستان(
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غامرضا در پنجاه و شش سطر مناجات حضرت امیر، فارغ از 
تفاوت مفردات دو خوشنویس، از حیث ترکیب بندی)صفحات، 
قطعات، سطربندی و اندازه قلم( دقیقاً از میرعماد تقلید کرده 
است؛ جز اینکه در برخی ســطرها، موقعیت حروف انتهایی 
سطرها را کمی باالتر اجرا کرده است؛ تنها تغییر قابل توجهی 
که میرزا در ترکیب بندی میرعماد اعمال نموده، در یک سطر 
اســت که در تصاویر )4(و )5( نمایش داده شد.. میرزا ضمن 
اجرای »ی« معکوس در مفرد »فی« و جانمایی آن، روی حرف 
»ِت« کشیده، برای ایجاد تقارن بهتر، حرف »ه« الهی را هم به 
صورت »هـ« دوچشم اجرا نموده است؛ با این توصیف می توان 
حدس زد، میرزا غامرضا ترکیب بندی میرعماد را به طور کامل 
پسندیده است؛ اما در یک سطر حس می کند که ترکیب بهتری 
هم قابل ارائه است؛ می توان گفت که نتیجه درستی هم گرفته 
است؛ چرا که ترکیب میرزا تناسب بهتری را ایجاد کرده است. 
اما نباید فراموش کرد که میرعماد تمایل به تخت نویسی داشته 
است، و این تخت نویسی که به آرامی و روانی اثر کمک می کند، 
در کّل کتابت مناجات حضرت امیــر جریان دارد. از این منظر 
می توان پذیرفت ترکیب میرعماد در این سطر، با ترکیب کلیت 

اثر همخوانی دارد.

تحلیل ویژگی های سبک میرزا محمدرضا کلهر
شــهرت میرزا رضا کلهر با صنعت چاپ ســنگی گره خورده 
اســت؛ نکته مهم درباره میرزا کلهر این است که وی مفردات 
را به گونه ای اصــاح کرد که پس از چــاپ، ارزش بصری آن 
حفظ بلکه افزون شود؛ این شیوه در مناسبت با صنعت چاپ 
ســنگی شــکل گرفته بود؛ بنابراین به طور طبیعی باید پس 
از پیشــرفت صنعت چاپ و ارتقا به چاپ افست امروزی کنار 
گذاشته می شد؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه توانست به 
عنوان یک سبک قابل قبول تا زمان حاضر ادامه حیات دهد. 
راز این جریان ساز بودن، می تواند جز تغییر مفردات، تغییرات 

متناسب در حســن وضع کلمات و مهم تر از آن، انتشار خط 
نستعلیق در روزنامه ها و کتاب ها در بین توده مردم و به طبع، 
تربیت چشم مخاطبان عام و خاص برای سال ها با این سبک 

باشد. اتفاقی که در دوره قبل از قاجار موضوعیت نداشت.
در ســبک کلهر زوایای »شــمره« تمام دوایر مورد اشاره در 
جــدول )7( )دوایــر ق، ی، ن، س، ص، ل(، حداقل 6 درجه 
بزرگ تر از زوایای شمره این حروف در سه سبک دیگر است. 
حرف »ن« با پهنای بیش تری آغاز می شــود و دوایر یاد شده 
با گودی کم تر و شمره کوتاه تر و بســته تر به پایان می رسند. 
چنان که در جدول های )2-4( مشــاهده می شود، قریب به 
اتفاق حروف، نسبت به مستطیل معیار، کوچک تر و ضخیم تر 
شده اند. این ضخیم سازی یا به تعبیری چاق نویسی در پاسخ به 
نیاز صنعت چاپ سنگی و لزوم هم خوان شدن نحوه کتابت با 
این صنعت صورت گرفت. کلهر برای رسیدن به چنین فرمی 
با تغییر روش در تراش قلم و گوشــت آلود نمودن مغز قلم، در 
اجرای حروف و مفــردات، با افزایش قوت در قســمت های 
نازک تِر کلمات، فاصله بین »ضعف« و »قــّوت« را کم کرد؛ و 
به طبع، از ظرایف خط نســتعلیق کاسته شــد؛ اما عاوه بر 
روان نویسی و ساده نویسی سبک نوشتار، به سرعت نوشتن و 

سرعت یادگیری خط نستعلیق افزوده شد. 
»در مکتب کلهر کشــیده ها کوتاه تر، آخر مــّدات کلفت تر، 
چشــم های صاد و ضاد تنگ تــر، حــروف »د«، »و« و »ر« 
کوچک تر، نقطه ها ناتمام)پنج دانگ( و )گاهی( تمام است؛ زیر 
صاد و ضاد و پشــت عین و غین با قّوت مجازی، اما در مکتب 
قدیم)میرعماد( با تمام قلم است؛ ســرکج های کاف تقطیع 
دارد، ولی با هم هماهنگ است؛ دایره ها تنگ تر است، خلوت و 
جلوت یعنی جمع سواد و بیاض کم تر است، ولی در قدیم توجه 
کم تری به تقسیم ســواد و بیاض به طور متناسب می کردند، 
دندانه ها چاق تر و پُرتر هستند و مواصات کلفت تر و دگرگون 

شده اند.«)کلهر، 20:1368(؛ تصویر )6( 

تصویر 6- کرسی، جدا بودن سرکج ها و قوت بیشتر در اجرای حروف و اتصاالت در آثار میرزا محمدرضا کلهر. )مأخذ: سفرنامه خراسان، کتابخانه ملی(

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

تحلیل و بررسی سبک های خط نستعلیق ُقدما68

سبک کلهر را می توان با سبک پدر خوشنویسی نوین، ادوارد 
جانستون،10 در خط التیِن اوایل قرن بیستم انگلیس مقایسه 
کرد. »ادوارد جانســتون با الهام از خوشنویســی نسخه های 
خطی ســده های میانه، حروف و مفردات خــط التین را به 
گونه ای ســاده طراحی کرد که هم امکان روان نویسی فراهم 
 Jeaneen Gauthier, 2010:(»شــود هم امکان روان خوانی
51(. در ســال های اخیر، فونت فارسی سنسریف، به اقتباس 

از فونت سنسریف جانستون طراحی شــد، و مورد اقبال قرار 
گرفت. فونت سنسریف جانستون تا سال 1980 در تابلوهای 

مترو لندن استفاده می شد.
علت محدودیت آثار قلمــی کلهر با دانگ باالتــر از کتابت و 
محدودیت تعداد آثار پاکیزه وی، انتخاب دانگ قلم »کتابت« 
و تمرکز بر چاپ نویســی و کوچک نویســی بوده اســت. »از 
ویژگی های زیبایی شناسی قلم نستعلیق میانه قرن سیزدهم، 
تمایل به بزرگ نویسی بود؛ اگر قایل به اصاح گری میرزا رضا 
کلهر در خط نســتعلیق باشــیم، او با رویکرد کوچک نویسی 
در واقع به اصاح خط دوران خود اقدام کرد«)هاشــمی نژاد، 
123:1393(. همــه این ویژگی ها در خط کلهر باعث شــده 
اســت، آثار کتابتی او یک دست تر از پیشــینیان شود. با این 
توضیح که شیوه یکپارچه نویســی وی تاثیر محوری در این 
موضوع داشــته اســت. به تعبیر دیگر، کلهر با یک حرکت و 
بدون برداشــتن قلم، عموم حروف و مفردات را نوشته است. 
این نکته را نیز باید گفت که، داوری زیبایی شناســانه در باب 
آثار خطی و نه چاپی به جامانده از کلهر، با مفهوم ُحسن خط، 
که در این پژوهش سخن آن رفت، در تعارض است. چنان که 
حتی مرکب مورد استفاده در این آثار، کیفیت پایینی دارد و 

کتابت ها عموما تمرینی و بدون رقم خوشنویس است. 

نتیجه  
در چهارچوب قواعد حســن تشکیل و حســن وضع، نظامی 
برای سبک شناسی خط نستعلیق اســتادان قدیم،بیان شد؛ 
و در پی آن، ســبک چهار استاد خوشــنویس مشخص شد. 
مخاطب ایــن پژوهش، می توانــد با اســتفاده از جدول های 
)2-9( و تحلیل های متعاقب آن از ترکیب بندی های معرفی 
شــده،  تفاوت بین حروف و مفردات و شباهت ها و تفاوت های 
چهار سبک یاد شــده را به صورت هندسی، بصری و ملموس 

تشــخیص دهد. در جدول هــای )6-9(، میانگیــن زوایای 
قلم گذاری حروف نمایش داده شده در آثار میرعلی هروی62 
درجه، میرعماد 64/3 درجه، میــرزا غامرضا 63/3 درجه و 
میرزا کلهر 64/3 درجه است. میانگین زوایای قلم برداری نیز 
به شرح ذیل است: میرعلی هروی 60/2 درجه، میرعماد 60/2 
درجه، میرزا غامرضا 60 درجه و میــرزا کلهر 63/5 درجه. با 
این توصیف میانگین زوایای قلم گذاری و قلم برداری در خط 
نســتعلیق قدما بین 60 تا 64 درجه و نزدیک به زاویه طایی 
در خوشنویسی می باشــد؛ این زاویه باعث شده است که خط 
نستعلیق از خطوط نسخ و تعلیق دور شود و هویت مستقلی 
پیدا کند. از همین رو، تعدادی سبک در دوره معاصر به سبک 
قدما اضافه شده است؛ اما زاویه قلم گذاری و قلم برداری همگی 

در اطراف همین زاویه  تثبیت شده توسط قدما می باشد. 
طبــق تحلیل به دســت آمده، هر کــدام از اســتادان چهار 
ســبک نامبرده، توانســته اند یک قالب از قالب  های موجود 
در خط نســتعلیق را بارور کنند. میرعلی هروی و در تکامل 
آن میرعماد قالــب چلیپا، میرزا غامرضا قالب سیاه مشــق 
و میرزا رضا کلهر قالب کتابت. الزم به ذکر اســت که تفاوت 
سبک چهار اســتاد، حاصل تفاوت قالب های مورد استفاده 
این اســتادان اســت؛ به این معنی که هر کــدام از قالب ها، 
فرمی از مفــردات را طلــب می کند که با فــرم همان مفرد 
در قالب دیگر تفاوت هایی دارد؛ در نتیجه، به نظر می رســد 
صاحب سبک شدن در خط نســتعلیق، ارتباط مستقیمی با 
گره خوردن نام خوشــنویس با یک قالب خاص در این خط 
دارد. بنابراین، می توانیم شــرط الزم برای صاحب ســبک 
بودن در خط نســتعلیق را اصــاح و تغییر فــرم حروف و 
مفردات)حسن تشــکیل( و شــرط کافی آن را غنای بصری 
بخشــیدن به یکــی از قالب هــای خط نستعلیق)حســن 
وضع( و در نتیجه، تأثیرگذاری بر شــیوه نوشتاری بخشی از 
خوشنویسان هم عصر و متعاقب آن بدانیم. تشخیص درست 
صاحبان سبک در ادوار مختلف نیز همین بوده است که عمر 
هنری خود را بر قالبی گذاشــته اند که به حد کافی از حیث 
بصری بارور نبوده اســت. بنابراین، نمی توان به صرف وجود 
تفاوت های جزیی بین خط یک اســتاد و استادان هم عصر و 
پیشینش، وی را صاحب سبک دانســت؛ چرا که به هر حال 
حاصل کار هیچ استادی شبیه به دیگری نیست؛ بلکه بایستی 
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پی نوشت ها:
1-  style

2 -  الفاضی را گویند کــه از ترکیب حرفی با حرف دیگر به وجود آید؛ مانند:»بــت، بج، بر«.معموالً باید هر مبتدی، با مشــق و فراگرفتن آن ها، آموختن هنر 
خوشنویسی را آغاز کند)قلیچخانی، 1390: 355( 

3-   طبق یک تعریف سنتي اندازه قلم هاي مختلف به این شرح است: 1-غبار )از کوچک ترین اندازه تا نیم میلي متر(؛ 2-خفي )از نیم تا سه چهارم میلیمتر(؛ 
3-کتابت )از ســه چهارم تا یک و نیم میلي متر(؛ 4-چلیپا )از یک و نیم تا دو  میلي متر(؛  5-قطعه )از دو تا شــش میلي متر(؛ 6-جلي )از شــش میلي متر تا دو 

 سانتي متر(؛ 7- کتیبه )از دو سانتي متر به باال( ) امیرخانی، 1374: 5(.
4-   پهناي سر قلم ني را به شش قسمت تقسیم مي کنند و هر قســمت را یک دانگ مي نامند. از طرفي قالب هاي مختلف خطوط را با واحد اندازه گیري دانگ 

سنجیده اند؛ از جمله: یک دانگ مشقي)2 تا 2/5 میلي متر(، دودانگ مشقي)2/5 تا 3 میلي متر( ... ) امیرخانی، 1374: 5(.
5-    در اســتخراج حروف و مفردات جدول های )2-5( از آثار ذیل استفاده شــده است: مفردات میرعلی هروی: )مرقع گلشــن کاخ گلستان، مجموعه آثار 
هنر خوشنویســی ترک  Turk Hat Sanati، آثار ایران در مصر، مرقع رنگین(؛ مفردات میرعماد: )قطعات منتخب میرعماد با مقدمه غامحسین امیرخانی؛ 
مناجات حضرت امیر از گنجینه کتب و نفایس خطی کاخ گلستان؛ مجموعه رضا شیخ محمدی، مرقع رنگین، گالری فریر ساکلر واشنگتن، موزه ملی ملک(؛ 
مفردات میرزا غامرضا: )مناجات حضرت امیر کتابخانه ملی، موزه ملی ملک، مرقع رنگین(؛ مفردات میرزا محمدرضا کلهر: )یادنامه کلهر، سفرنامه خراسان(. 
همچنین از 92 حرف و مفرد نشان داده شده در جدول های )2-5(، تعداد شش حرف و مفرد »مد روی الف« کلهر،  «ب« نیم کشیده میرعلی، در جدول )2(؛ 
و »ص« میرعلی در جدول)3(؛ و »ف« میرعماد و »ف« کلهر در جدول )4(؛ و »ط« کلهر در جدول )5(، از منبع ذیل برداشــت شده است: )جباری کلخوران، 

 .)103-92 :1386
6-   »سطح«، حرکات قلم به صورت افقی، عمودی و مایل؛ و »دور«، حرکات قلم به صورت چرخشی دایره ای یا بیضی شکل است.

7-   »قالب در خوشنویسی به گونه های متداول خط نویسی گویند، که عبارت اســت از: قطعه، کتابت، سیاه مشق، چلیپا، کتیبه نویسی«)قلیچ خانی، 1390: 
 .)269

8-   »بخش پایانی حروف دایره ای )مانند: س، ح، ل و ...( را گویند که دارای صعود مجازی هستند«)امیرخانی، 1374: 238(.
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شرط الزم و کافی را برای صاحب سبک شدن به دست آورد.  
در ایــن پژوهــش نگارندگان ســعی کردند، به ســیر تطور 
سبک های خط نســتعلیق قدما، از منظر هندسی و بصری، 
نســبت به نوع تحلیل های بعضا ســنتی، عینیت بیش تری 

ببخشند. بنابراین، همین مسیر می تواند برای سبک شناسی 
خط نستعلیق استادان خوشــنویس معاصر طی شود؛ تا هم 
حلقه این پژوهش تکمیل شــده باشــد و هــم ظرفیت های 

نامکشوف در خط نستعلیق، بیش از این آشکار شود. 
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  Fall-Winter 2017-2018 , Biquarterly, Scholarly Journal of Theoretical Principles of Visual Arts

An Analysis & Examination of Nastaliq Calligra-
phy Style of the Old Masters*

Abstract

-
scripts and divans of Persian language poets from the 8th century AH on-

occurred since the advent of the script so far are measurable. 

earliest masters to those living in the closing years of Qajar reign and also 
obtain a more precise comprehension of the visual values of Nastaliq cal-
ligraphy. 
The term «style »used to describe the  of these masters ,denotes 
the features in visual literacy that enables one to recognize and compare 
a work of art with those of the other  .Through this research ,the 
author  to answer these  (1 :how can we elucidate the 

 ,main  and  of  Nastaliq  calligraphy 
 by old masters since the Timurids reign  the overthrow of Qajar 

dynasty ,who presented new styles and (2 what is the criteria of becoming a 
pioneer of a Nastaliq calligraphy style.
To  the answers to the   ,  single 
and words  by each of the four leading calligraphers were extracted 
from those works that have undoubtedly  to them so far .Then, 
those  and words which are most similar to their generally known 
works have been compared with the ones  by the three other mas-
ter calligraphers so that not only the master s style is  but also the 
similarity and  of his art style with the others is .
For making the comparison ,  has been made to employ explicit ,  math-based rules .Each single  or word has 
been displayed within a  framework so as to facilitate visual comparison using distances and angles .Subsequently, 
those single  and words were reviewed in the  of the works of the masters.

-

Heravi, he should be regarded as the foremost master of the style in this period .During the second period 950-1200) AH ,(it 
was Mir Emad s  who mostly  from studying the   and works of his predecessors including Mir 
Ali Heravi ,Baba Shah Esfahani and Mohammad Hussein Tabrizi .With his  style ,Mir Emad  and restructured 
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Nastaliq script .Throughout the third period 1350 -1200) AH ,(some renowned calligraphers including Mirza Mohammad 
Reza Kalhor ,Mirza Gholamreza Esfahani ,Mir Hossein Turk and Mirza Kazem  Nastaliq. 
The widespread popularity of Nastaliq calligraphy in  industry that occurred with the  of Mirza Kalhor who 
presented manuscript  in a new form ,the development of Siah-Mashgh s principles and its development in the works 
of Mirza Gholam Reza are considered to be the stupendous  of this era .Mirza Kalhor and Mirza Gholamreza s 
styles are considered the two remarkable ones of this period with the others being secondary. 
Accordingly ,through studying the works of the four renowned master calligraphers of Timurid ,Safavid and Qajar eras i.e. 
Mir Ali Heravi ,Mir Emad ,Mirza Mohammad Reza Kalhor and Mirza Gholamreza Esfahani ,the Nastaliq style of the early 
masters can be appraised and categorized .The reason for such  is that the works created by other masters are 
whether a subcategory of these four or they are not   as to be considered a separate style .More important-
ly ,masters of the succeeding epochs have been unable to present any  in the structure or  any new art 
movement .So generally ,their works of art have been copied less during the contemporary era. 

-

-
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