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 ی خط های هفی نسخسهوهای کارشناسی در معر بررسی

 (سخنَ با تأکید بر خط)

 صابر صفایی 

 مدرّس دانشگاه ودکتری هنر  

 سیّده زهرا رحیمی 

 کارشناس موزه داری 

      چکیده

شناسان صورت گرفته نسخه است که به وسیلۀ« نسخ خط»فی نسخ خطّی با تأکید بر مقاله بررسی سهوهای موجود در معرموضوع 

، تحلیل و بررسی شده و عنوان صحیح خطوطی که اشتباه ها و منابع مهمهدف از نگارش مقاله آن است که تعدادی از کتاب. است

فاده شده ای استبرای این مهمّ از روش تحلیلی و کتابخانه. اند ارائه شوند، شاید بخش کوچکی از این نقیصه جبران شودمعرّفی شده

جویان، برای آشنایی با عنوان گران و دانشه به نیاز پژوهشی و میراث فرهنگی کشور و با توجت نسخ خطّبا توجّه به اهمی. است

شناسان و کارشناسان، به  نتیجه این که به دو علّت یکی عدم تسلّط نسخه. رسدصحیح خطوط، بررسی این آثار ضروری به نظر می

خطوط، این سهوها صورت  نسخ با سایر گری به خاطر شباهت زیاد در شکل خطی خطّی و دیهاشناخت انواع خطوط در نسخه

ها نیز به خاطر اعتماد پژوهشگر و نویسنده به منبع بعضی از این اشتباه. گرفته و در مواردی باعث سردرگمی مخاطب گردیده است

د بهتر باشد، برای لذا شای. د مقاله و کتاب عیناً مشاهده گرددفاق افتاده و باعث گردیده همین اشتباه در چنة خویش اتمورد استفاد

 .نویسی استفاده شودو خوش از متخصّصان خطفی خطوط به مخاطب، شناسایی و معر

 .ریحان شناسان، خط ثلث، خط نسخ، نسخه ، خطفی خطوطسهوهای معر :هاکلیدواژه

 لهبیان مسئ  -4

اکثراً از خطوط ثلث، رقاع، « خطّ کوفی تحریری»ر زیاد کتابت و استنساخ قرآن، بعد از هجری، به خاطر کاربرد بسیا در قرون اولیه

های خطّی زیادی تولید و کتب مختلف استفاده می شد که باعث شد، نسخه برای کتابت قرآن« خطّ نسخ»وص از خصبه ریحان و

هایی ها سهوشود که در معرّفی عنوان آنیی پرداخته میهاهای خطّی موجود در کتابدر این مقاله به بررسی و تحلیل نسخه. شوند

 .ها استها و کتابی سهوهای معرّفی خطّ نسخ در نسخهموضوع اصلی این پژوهش، بررس. صورت گرفته است

 اهمّیّت و ضرورت موضوع -1

نویسی خوش چون. فی شده استنویسی اوّلین هنر بصری و تجسّمی در جهان اسالم معرّبه علّت ثبت و زیبا نگاری قرآن، خوش    

و سایر ( ع)، امام علی (ص)به غیر از کتابت متون مذهبی و غیره، در هنرهای دیگر نیز کاربرد اساسی داشته و از طرف حضرت محمّد

ای در مکتب اسالم و فرهنگ ما نویسی اهمّیّت ویژهنویسی تأکید و سفارش شده است، به همین خاطر خوشبزرگان دین به خوش

های ها یا اشتباهبررسی سهو  پژوهشی، در این زمینه، –های خطّی و خالء نسبی علمیبا توجّه به اهمّیّت نسخههمچنین . اردد

 .ضرورت پرداختن به این موضوع شده استموجود در معرّفی نسخ خطّی باعث 

 اهداف پژوهش -9

 (با تأکید بر خطّ نسخ)سهوهای کارشناسی در معرّفی نسخ خطّی بررسی

 .معرّفی عنوان صحیح خطّی که اشتباه معرفی شده است 

 تحقیق پیشینة -1

ر نگارنده تصمیم بر سهوهای کارشناسی در نسخ خطّی تحقیق و پژوهش خاصّی انجام نگرفته بود، به همین خاط بررسی در زمینه   

 .حاضر گرفته است نگارش مقاله

 روش تحقیق -0
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های نسخ خطّی، برای نمونه به خاطر تعدّد کتاب. ای استتحلیلی و مطالعات کتابخانه ـ توصیفی روش پژوهش بر مبنای مطالعه

 .ایمتعدادی از کتب را تحلیل و بررسی نموده

معرفی خطوط -6  

ق . بیضاوی شیرازی در اواخر قرن چهارم هـ مقلهابن که به وسیله« نسخ، توقیع و رقاعمحقّق، ریحان، ثلث، »گانۀ خطوط شش

شناسان در شناخت شود که کارشناسان و نسخهدیگر هستند و همین شباهت باعث میشدند، در نگاه اول خیلی شبیه یک ابداع

ها دچار سهو شوند، بنابراین الزم است در مورد خصوصیّات خطوط ثلث، نسخ و ریحان توضیحاتی مختصر ارائه و معرفی آن

 . موضوع و خطّ اصلی در بررسی این مقاله استپردازیم که می« خط نسخ»درابتدا به معرّفی . شود

 خطّ نسخ -4-6

 .(66: 4989قلید خانی،. )«روندهای اسالمی به شمار میخطّ کوفی و نسخ قدیم، مادر تمام قلم»

 ( .22:  4984سحاب،. )«گفتندمی« مقوّر»یا « مستدیر»و به آن  شدزاویه نوشته میدیم به صورت انحنادار و نرم و بیخطّ نسخ ق»

( 44، 4973:افروند). «نوشتن باشد سهولت در خواندن و ترین خطّ از نظر نسبت و ترکیب و وضو  و خطّ نسخ، شاید کامل»    

که استاد  این خطّ با ظهورش، قلم نسخ بر خطوط پیش از خود کشید؛ چنان. آن است« عمل»تر به دلیل  اسم این خطّ بیش»

 (24: 4981چهرازی،. )«تّهاس ناسخ خط: نویسد میرعلی هروی می

ّها را ترک کرده، بدین خطّ اکتفا  تر کتب بدان خطّ نویسند و گویا چنان است که دیگر خط از آن جهت نسخ گویند که بیش»

که به دیگر خطوط  هایی هستندهایی که به خطّ نسخ نگاشته شده، متعدّدتر از قرآنقرآن» (7: 4979قلید خانی، ) .«اند نموده

 .(62 :4964ذابح، . )«اندشده عربی نوشته

 های خطّ نسخشناخت ویژگی

 :توان توجّه کردخطوط به این موارد میآن با دیگر  برای شناخت خطّ نسخ و مقایسه

آن پنج نقطه « الفِ»ارتفاعِ . خطّ ثلث و محقّق است  تر از نقطهی آن کمی نرم شبیه مربّعی است که چهارگوشه« نسخ»نقطه در خطّ 

های موجود در کتب قدیمی، دورِ خطّ نسخ عربی و بنا به نوشته. هم پنج نقطه است« ب»سه نقطه و طول حرف« ن»حرفِ  و داخلِ

های مفرد و تنها در خطّ نسخ اصالً طرّه  «الف». شوددور و قوس نسبتاً زیادی نوشته میاوّلیّه یک سوم بوده ولی خطّ نسخ ایرانی با 

 (46:  4987صفایی،. )«شودطرّه گذاشته می (ط ـ ل ـ ک)مثل ی حروف« الف»ندارند ولی بر سرِ 

ی تقریبی یک نقطه ازیکدیگر قرار  حروف، با فاصله. شود همان قلم نگارش می وسیله، بهگذاری در خطّ نسخ اعراب و نشانه»

حروف و  ه تغییر در مقدار فاصلهالبتّ (47:همان.)«ولی این فاصله به لحاظ ترکیب و فضای بصری ممکن است متغیّر باشد. گیرند می

 . کندخطوط صدق می گیرد، در مورد همهکلمات از یکدیگر که به لحاظ زیبایی بصری، برقراری ارتباط و ایجاد نظم انجام می

 خطّی است کامل، روشن و واضح که حروف و کلمات در آن پشت سر هم، منظّم و بدون تداخل حروف« خطّ نسخ»در واقع 

به همین جهت . باشدگیرد به خصوص اگر با اِعراب و حرکات همراه گونه اشتباهی صورت نمیدر خواندن آن هید. ودش نوشته می

است (  مانند ثلث و رقاع)چون درشتی حروف در این خطّ تقریباً حدّ وسط خطوط دیگر. ترین خطّ در خطوط اسالمی استکامل

 .خصوص کتابت مصحف شریف در اقصی نقاط جهان اسالم داردتابت و بهبه همین جهت کاربرد وسیعی در ک. خطّی معتدل است

شد و به عنوان مثال، در قرن یازدهم هجری که بیشتر، از  فقط برای کتابت متون عربی استفاده نمی« نسخ»ناگفته نماند که از خطّ 

با متن فارسی ( انوار سهیلی)کتابتِ کتاب برای « نسخ»شد، از خطّ علیق برای متون فارسی استفاده میخطّ نستعلیق و شکسته نست

 (88: 4934صفایی، .)استفاده شده است

. های زیاد و مختلفی نوشته شده است و نشان از قابلیّت بصری حروف وخالقیت کاتبانِ آن داردخطّ نسخ، مانند خطّ کوفی، به شیوه

درکشور های اسالمی رایج بوده است از قرن چهارم (نینسخ عربی، نسخ هندی، نسخ ترکی و نسخ ایرا)خطّ نسخ که انواع مختلف آن

اکنون بعد از گذشت تقریبی هزاروصد سال، همچنان در خدمت کتابت قرآن کریم مورد  سیر تکاملی خود را پیموده، هم. هـ ق

 (همان.)گیرداستفاده قرار می

 خطّ ریحان -1-6
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ی طورکه از نامش پیداست، به خطّی کـه انـدام ظریـف و ریـز     همان» -4.های مختلفی وجود داردخطّ ریحان نظر وجه تسمیه دربارة

فـرع محقّـق و مشـتقّ از آن    . انـد  را به گل و برگ ریحـان تشـبیه کـرده    لطافت و ظرافتی که دارد آن شود و به واسطۀ دارد، گفته می

هـای خـطّ ثلـث را    ضـی ویژگـی  ند، لکن آشـکار اسـت کـه بع   گفتخطّ ریحان را مشتقّ از خطّ نسخ می»-2(. 4976فضایلی، .)«است

به طور عمده در اثر همین لطافت است که بعضی محقّقان به خطا نام آن را با نـام مشـابه   . تر استچه از آن بسیار لطیفداراست، اگر

 (. 64:  4964ذابح، .)«شمارندهای بسیار لطیف دارد، پیوسته میگیاهی که ساقه

 :فرمایندم هـ میی غزل سرای مشهور قرن هشتخواجه حافظ شیراز

 باغ                             هزار نقش نگارد ز خطّ ریحانی همیشه تا به بهاران هوا به صفحه

و (محاسبات)نویسی، قلم رقاع را برای امور دیوانیدعیه، قلم ثلث را برای تعلیم خوشمقله قلم ریحان را برای نوشتن قرآن و اابن»

 (.23: 4989آژند،.)«ابداع کردقلم نسخ را برای کتابت قرآن 

مقتدایی،ابن . )اندن را باریکِ محقّق نیز نام نهادهبه نحوی که آ. ها بعد از آن پدید آمدریحان خطّی است شبیه به محقّق، که سال

فاوت مین تهمچنین در خطّ رقاع و توقیع نیز ه. قلم و حروفشان است تفاوت خطّ محقّق و ریحان، در اندازه(  413:  4931عباسی،

دقیق و ظریف،  ها به تمرین خطوط ویا  تحقیق و مطالعهکامل آنبنابر این شناخت . تر از رقاع استوجود دارد و توقیع کمی درشت

 .بستگی دارد

م نند روی هتوا شوند ولی می معموالً در یک سطر کنار هم نوشته می در خطّ محقّق و ریحان، حروف به ندرت با هم تداخل دارند و»

های دیگری که خیلی کوچکتراز گذاری و تزئینات، مانند خطّ ثلث، از قلمسوار شوند و در اعراب
 

شود که  قلم اصلی است، استفاده می

خطّ ریحان از نظر سطح و دور، فاصله، تداخل و شکل حروف »(. 44: 4987صفایی،.)«شود باعث ایجاد تنوّع و زیبایی بیشتر اثر می

درخطّ ریحان « الف«  به عنوان مثال، اندازه. نات استتزیی حروف،کلمات و ها از لحاظ اندازهو تنها تفاوت آنمانند خطّ محقّق است 

چهار دانگ و نیم  و دانگ و نیم دور یک»: نسبت دور و سطح خطّ ریحان. «در خطّ محقّق هشت یا نه نقطه است و شش نقطه

 4تصویر . است «سطح

 

 
 (نگارنده)اثر صابر صفایی   –خط ریحان  -4تصویر                                   
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 خطّ ثلث  -9-6

-به. را در حدّ اعلی بنویسد، نوشتن خطوطی مثل محقّق، ریحان و توقیع نیز برای وی آسان خواهد گردید« خطّ ثلث»اگر فردی 

خطّاط وقتی معتبر است »: اندالعربی وآدابه نوشتهتاریخ الخطّ در کتاب . اند را نیز مادر خطوط اسالمی نامیده« ثلثخطّ»همین خاطر

 (269: 4962فضائلی، . )«ترین خطوط استترین و سختکه خطّ ثلث را قرص و محکم بنویسد و آن مشکل

 خصوصیّات خطّ ثلث

 :آن با دیگر خطوط به این موارد می توان اشاره کرد های خطّ ثلث برای شناخت و مقایسۀاز ویژگی

خطّ درشت اندام نوشته طه کمی بزرگ تر از مربّع و به شکل مربّعِ مستطیل است، به همین دلیل، حروف در ایندر خطّ ثلث، نق

 .شود تا با نقطه های بزرگ آن متناسب باشد می

 ها اندازة تزئین و فضاسازی کتیبه در خطّ ثلث، هفت تا هشت نقطه است ولی به خاطر ایجاد نظم، ریتم،«الف»ارتفاعِ حرف 

ها دارای طرّه هستند و در در خطّ ثلث، تمامی الف. اند باشدتو به عنوان مثال تا پانزده نقطه نیز می د و مشخّصی نداشته ومحدو

طرّه به تناسب  اندازه. شودای به اندازه یک و نیم نقطه جهت تزئین، تنّوع و یا ایجاد تعادل، گذاشته می ، طرّه«الف»قسمت باالی

 (38: 4934صفایی، . )آن، پنج نقطه است (طول)در خطّ ثلث چهار نقطه و داخلِ« ن»ارتفاع حرف . خواهد بودمتفاوت « الف»اندازه 

دارند « تاهالفِ کو»که «ن، ب، ت، ث، ی، هـ»و سایرحروفی مانند « ذ، ر، ز، کها ـ سرِالم ، ط، ظ، د، الف» در خطّ ثلث، همه

ارتفاع : به عنوان مثال. شودبزرگ و کوچک بودنِ حرف، معیّن میها به تناسبِ آن رّهط هستند و اندازه( زاییده سر الف)دارای طرّه 

 .ای خواهد بودمفردِ هفت نقطه« الف» تر از طرّهکوچک«ن»حرف« الف» بنابراین طرّه. تقریباً دو و نیم نقطه است« الفِ حرفِ نون»

    
 .مقاله خط نگارنده.  432: 4931فجر، المللی چهارمین جشنواره بین اثر برگزیده -9تصویر 

-ها، گرههمچنین حلقه. است« خطّ توقیع»از تر در خطّ ثلث، حروف وکلمات، درشت اندام و در عین حال فربه و گوشتی

از مشخّصات خاصِّ . در خطّ ثلث، باز هستند( م، هـ ، ص، ض، ط، ظ، و، و ف و عین وسط: قسمت بیاض وچشم حروفی مانند)ها

های نو وبدیع ه هنرمند را قادر به ایجاد ترکیبتعامل با یکدیگر برای ایجاد فضایی زیبا و معقول است ک لث، تداخل حروف وخطّ ث

و کلمات  پذیری حروفهای زیاد ترکیبقابلیّت واسطهبه ترکیب هایی که تقریباً سیمایی غیرتکراری و نامحدود دارند و. نماید می

های مساجد و اماکن مذهبی و  مین امر باعث شده از این خطّ در اجرای آثار فاخری از جمله تزئین کتیبهه. اندخطّ ثلث، ایجاد شده
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دایره، بیضی، مربّع، انواع مستطیل، گنبد، محرابی، )های متنوّع هندسیخطّ ثلث در ترکیب. ی استفاده شودنویسخلق قطعات خوش

 (442: همان.)نویسان خلق شده استخوش ه وسیلهب( ترکیب آزاد)و غیر هندسی( مثلّث، ذوزنقه و غیره

کنند لذا برای پر کردن این فضاهای خالی  چون حروف در این خطّ درشت اندام هستند مسلّماً فضای خالی زیادی نیز ایجاد می

و اعراب  و برای ایجاد فضایی مناسب، زیبا و البتّه هماهنگ با حروف، به تناسب ذوق و شناخت بصری هنرمند، از تزئینات

قلم اصلی  قلمی که تقریباً یک سوم اندازه برای این کار و به خاطر تنوّع در فضاسازی، معموالً از. شود استفاده می( گذاری نشانه)

های دو سوم، نصف و گاه هم اندازه با قلم ات و ایجاد عمق در اثر از اندازههمچنین برای تنوّع در شکل تزیین. کنند است، استفاده می

 .ی نیز استفاده شده استاصل

 ها و منابع مختلفسهوهای کارشناسی در معرفی نسخ خطّی در کتاب بررسی -7

قلم و  برای نمونه، تفاوت خطّ محقّق و خطّ ریحان، در اندازه. کتابت از جهاتی خیلی شبیه به یکدیگر هستند گانهخطوط شش   

اوت وجود دارد که توقیع کمی در خطّ رقاع و خطّ توقیع نیز همین تف .تر از ریحان استحروفشان است، محقق چند دانگ بزرگ

بنابراین . خطّ نسخ هم از جهاتی خیلی شبیه به ریحان است و در مواقعی با هم اشتباه گرفته شده اند. تر از رقاع استدرشت

همین شباهت باعث شده در . دارد شناخت کامل منوط به استادی در خطوط ویا  تحقیق موشکافانه و خیلی دقیق و ظریف، بستگی

 .منابع زیادی اسم خطوط اشتباه نوشته شده، در نتیجه باعث سردرگمی مخاطب شود

شود که اخت و معرّفی خطوط سنّتی دیده میهای آثار خطّی و سایر کتب تاریخی و هنری، مشکالتی در شندربسیاری از مجموعه   

 :گردد کهوار مشاهده میندین مقاله و کتاب عیناً و سلسلهها  هم در چز اشتباهبعضی ا. کل ساز شده است در موارد زیادی مش

  خشت اوّل گر نهد معمار کج                     تا ثریّا می رود دیوار کج

چند  مقاله فقط به ذکر اشتباه های شناخت ومعرّفی خطوط مشاهده شده ولی نگارنده کنکور نیز نمونههای آموزشیِ در کتاب    

قیماً به در این بخش بعد از ذکر عنوان کتاب مورد بررسی، مست. کندمورد از منابع مختلف که مربوط به خطّ نسخ است، بسنده می

 .ها پرداخته شده استهای موجود در آناشتباه

 نویسی در ایرانکتاب تاریخ مختصر خطّ و سیر خوش  -4-7

-که کتابت و قطعه به او اهداء می یا نام کسی ، نام سفارش دهنده وها، قرآنکتب یع معموالً برای نوشتن پایانخطّ توق»     

شد، در کتاب مزبور و در قسمت پایینِ شد، مورد استفاده بود ویا به عنوان امضا، تاریخ و مکان کتابت در آخر نسخه نگارش می

 2تصویر . «دهدآخر و امضاء کاتب را نشان می که صفحهاند ی از خطّ نسخ ایرانی معرفی نمودهاخطّ توقیع را نمونه  66 صفحه

 
 .ق .خطّ توقیع، اوایل قرن هفتم هـ –2تصویر                                 

 کتاب مصوّر الخط العربی -1-7

د دارد و با نویسی است، چهار تصویر از خطّ ریحان وجوکتاب مصوّر الخطّ العربی، که از منابع معتبر خوش 63 در صفحه»   

الدّین، همه را خطّ محقّق معرفی نموده توجّه به شباهت زیاد خطوط محقّق و ریحان که  قبالً توضیح داده شد، زین

 .63: م  4381زین الدین،(. 9تصویر ).«است
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      .خط ریحان –9تصویر                                      

ها صورت گرفته که به تناسب تصاویر موجود در ها و سایر نسخهیادی در این کتابزهای کر این نکته ضروری است که اشتباهذ

 .شوددر مورد خطّ نسخ است، پرداخته میکتاب، فقط به ذکر یک یا دو مورد از هر کتاب که 

 دوران اسالمی تاب گلچینی از قرآن های خطّی موزةک -9-7

به خطّ ریحان ( سورهَ الّلیل)های خطّی موزه، مربوط به برگی از یک قرآننکتاب گلچینی از قرآ 78 تصویر موجود در صفحه»    

محقّق و نسخ و  شناسان، آن را سهواً قرآن کریم به خطّدارد ولی نسخه. ق.هـ  332آن به خطّ توقیع است که تاریخ  هو سرسور

 ( .73:  4973افروند، ) (.4تصویر )«اندثلث معرّفی نموده

سوره به خطّ رقاع نوشته شده و سه سطر که سر( 3تصویر )است ( سورهَ االعلی)کتاب مربوط به برگی از قرآن این  76 صفحه»   

اشتباه امّا در قسمت معرّفی این نسخه، به علّت . «اول، وسط و آخر به خطّ محقّق، و سطور میانی با قلم ریز و به خطّ نسخ است

 (.77همان،. )«...ق و  41قرآن کریم به خطّ نسخ و ثلث جلیّ، سدة »: انداین گونه نوشته در شناخت و معرّفی خطوط

     

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4
 

432 

 

محقّق، و سرسوره به خطّ رقاع، سطور اول، وسط و آخر به خطّ  –3تصویر .              و سرسوره به خطّ توقیع خطّ ریحان –4تصویر 

 سطور میانی به خطّ نسخ

ق به خطّ ریحان چاپ شده که  باز هم به .هـ  8ای از قرآن مربوط به قرن صفحههای خطّی کتاب گلچینی از قرآن  62 در صفحه

 .69همان،. (6تصویر ). «خطّ نسخ معرفی شده است  در معرّفی خطوط، اشتباه علّت

 ملّی ملک خانه و موزةهای نفیس کتابحمد از قرآن ینه چهل سورةچهل آ -1-7

درتصاویر صفحات  93 ارائه شده است، در قرآن شماره های نفیس در آنقرآن حمد از چهل آینه که چهل سوره در مجموعه»

تر از حدّ بندی شده و به تناسب فضا کمی کوچکداخل دو ترنج تقسیم مجزّا و حمد در دو صفحه این کتاب که سوره 23و24

نویسی شده، خطّ نسخ با سفیداب رنگه ریحان خالص را کهشناسان را به اشتباه انداخته و خطّ معمول نگاشته شده است، نسخه

 (44: 4934یوسفی،) (7تصویر.)«اندمعرفی نموده

       
 .خط ریحان، رنگه نویسی –7تصویر.                       خط ریحان و ترجمه فارسی به خط نسخ –6تصویر

                                                

 .نویسی از آغاز تا امروزسالمی، جلد دوم هنر خوشقرن هنر ا 41کتاب اطلس  -0-7

چستربیتی انگلستان  هجری در موزه 934قرآن نفیس به خطّ نسخ، به تاریخ » :اندگونه نوشتهکتاب این 96 در صفحه( 8-3-4

نسخ ریحانی نوشته  به خطّ( ق.هـ  449متوفّی )بوّابابن به وسیله»اره به قرآنی دارد که اش( 96: 4984سحاب، . )«موجود است

 (|42: 4977ابن بواب،)(8تصویر)«شده است
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 .خط نسخ آمیخته به ریحان –8تصویر   

 های مختلفکتاب گلستان خیال، آثاری از نسخ خطّی موزه - 6-7

سخ معرفی ، به اشتباه، خطّ ن63ی دوران اسالمی، صفحه های خطّی موزهقرآن کامل دیگری وجود دارد که درکتاب گلچینی از قرآن

خیال نام دارد و آثاری از نسخ سال قبل از آن در کتاب دیگری که گلستان 8امّا تقریباً ( 3تصویر )( 64:  4973افروند،. )شده است

شناسان اند، کارشناسان و نسخهصدمین سالگرد وفات خواجه حافظ شیرازی گردآوردههای مختلف را به مناسبت ششخطّی موزه

 (7:  4967کریمی،.)اند که صحیح تراستمعرفی کرده« نسخ ریحانی » را خطّین قرآن موزه، عنوان خطّ ا

 
 (.برگی از قرآن کریم به خط نسخ ریحانی)3تصویر 

، قطعه خطّی  ترکیبی وجود دارد که چلیپایی به خطّ نستعلیق در وسط، قسمت باال و تاج آن به 49 یال، صفحهدر کتاب گلستان خ

اینجا هم نسخه شناسان، خطوط مذکور را با خطّ نسخ اشتباه گرفته (. 41تصویر )حه به خطّ ثلث ایرانی استخطّ رقاع و حواشی صف

 (49همان،. )«...ای به کالم عربی و به خطّ نسخ و حاشیه... »: اندو این گونه نوشته
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 .طّ ثلث ایرانیخط نستعلیق چلیپا در وسط، تاج آن به خطّ رقاع و حواشی و اطراف صفحه به خ –41تصویر

 .نویسان بزرگ ایرانکتاب مرقّع رنگین، منتخبی از آثار نفیس خوش -7-7

به چاپ رسیده است و در آن از خطّ نسخ برای متن اصلی، خطّ ( ق.هـ  3قرن )خطّی از عبداهلل هروی این کتاب، قطعه 43 درصفحه

. به نحو احسن استفاده شده است« عریفا» ثلث برای نوشتن کلمه واز خطّ« وقال ایضاً»ی رقاع برای امضاء، خطّ محقّق برای کلمه

در این . شوداستفاده می... مضاء و عناوین و ذکر این نکته الزم است که خطّ رقاع شبیه به خطّ نسخ و مشتقّ از آن است و برای ا

. «دفتری ثلث و نسخ صفحه»: اندگونه نوشتهه و این معرفی شد« خطّ نسخ»ها با هم، خطّ رقاع سهواً کتاب به دلیل شباهت زیاد آن

 (43: 4964کابلی، ( )44تصویر)

 
وقال » ، خطّ محقّق برای کلمه(سمت چپ پایین)، خطّ رقاع برای امضاء(سمت راست و باال)خطّ نسخ برای متن اصلی – 44تصویر 

«عریفا» و خطّ ثلث برای نگارش کلمه« ایضاً  

 گیرینتیجه

برداری متون علمی، اجتماعی و غیره، از هجری، به خاطر کاربرد بسیار زیاد کتابت، استنساخ قرآن، خطّاطی و نسخه در قرون اوّلیّه   

شد امّـا در بین های مختلف قرآن استفاده میثلث، توقیع، رقاع، ریحان، محقّق و نسخ برای کتابت قسمت(: گانهشش)خطوط اصول

 .نویسی استفاده شده استبرداری و خوشسایر خطوط در نسخهبیشتر از « نسخخطّ »گانه از خطوط شش

ای است امّا در اند که کار فرهنگی شایستهمودهها نسخ خطّی آن دوران را معرّفی نهای مختلف و موزهها، مجموعهها، نشریهکتاب

هایی صورت گرفته نویسی نسخه، سهوخوششود که قابل تأمّل است و در معرّفی عنوان خطّ و نوع قلم ها مواردی یافت میاین نمونه

 .است
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شناسان و کارشناسان میراث های مذبور به این نتایج رسیدیم که به دو علّت یکی عدم تسلّط نسخهها و کتابدر بررسی نسخه

در  ها صورت گرفته وها و دیگری به خاطرشباهت بسیار زیادشکل و فرم خطوط، این اشتباهفرهنگی، به شناخت خطوط نسخه

 و نویسنده به منبع مورد استفادهگر ها نیز به خاطر اعتماد پژوهشبعضی از این اشتباه. مواردی باعث سردرگمی مخاطب شده است

لذا شاید بهتر باشد، برای شناسایی خطوط در . شودمشاهده می خویش اتّفاق افتاده و همین اشتباه در چند مقاله و کتاب عیناً

 . نویسی استفاده شودها به مخاطب، از اساتید مجرّب خوشفی آنهای خطّی و معرّنسخه

 منابع

 4977ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه قرآن کریم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، . ابن بوّاب، علی بن هالل -

 .4931، تهران، هنرهای دستی و سیر تحوّل آن در ایران، جمال هنر. ابن عبّاسی، ادریس و مقتدایی، علی اصغر -

 .4973ملّی ایران، تهران، ، نشر موزهدوران اسالمی،  هنر اسالمی های خطّی موزهگلچینی از قرآن. افروند، قدیر -

 4976مقاالت، حوزه هنری، تهران،  مبانی هنر معنوی، مجموعه. ن نصریدحسسیّ. بورکهارت، تیتوس -

 .در ایران، نشر عماد، تهران تاریخ مختصر خط و سیر خوشنویسی. راهجیری، علی -

، تهران، ی تجسّمی معاصرهنرها توسعه بین المللی هنرهای تجسّمی فجر، موسّسه چهارمین جشنواره. زنده رو  کرمانی، مسعود -

4931. 

 .م 4381ه،  4411مصوّر الخطّ العربی، مکتب النهضه البغداد، دار القلم بیروت،. زین الدّین، ناجی -

جغرافیایی و کارتوگرافی  ، موسّسه(نویسی از آغاز تا امروزج دوم، هنر خوش)اطلس چهارده قرن هنر اسالمی .سحاب، عباس -

 .4984سحاب، تهران، 

 4934، نشر محقّق اردبیلی،(نویسی سنّتیشناخت و کاربرد خطوط خوش)هفت خط. صفایی، صابر

 .4976، اهلل، تعلیم خطّ، انتشارات سروش فضائلی، حبیب-

 .4962، ، انتشارات سروشاطلس خطی، حبیب اهلل، فضائل

 .4964نویسان ایران، تهران، مرقع رنگین، انجمن خوش. کابلی، یداهلل -

سازمان میراث فرهنگی کشور با همکاری کمسیون ملّی یونسکو  آموزش عالی، نشر گلستان خیال، وزارت فرهنگ و.کریمی، فاطمه -

 .4967در ایران، تهران، 

 .4983علی، کتابخانه و کتابداری، سمت، تهران، مزینانی،  -

 .4987فرهنگ فارسی، انتشارات فرهنگ نما با همکاری نشر آراد، تهران، . معین، محمّد -

 4934ملّی ملک،آستان قدس رضوی، مشهد، های نفیس کتابخانه و موزهحمد از قرآن چهل آینه، چهل سوره. یوسفی، حسین -

 هاها و نشریهمقاله

 .4989رئی، عبدالرّضا، کتاب ماه هنر خرداد و تیر، تهران، چا -

 . 4981، وزارت آموزش و پرورش، تهران،  8 تکوین خطّ نستعلیق، آموزش تاریخ، شماره تاریخچه.چهرازی، منصور -

 .4989ی کتاب، تهران،نویسی در قلمرو مکتب هرات،کتاب ماه هنر، نشر خانهخوش. آژند، یعقوب -

 . 4948، مرداد 24شمارة ( مونیخ)خطّ فارسی، نشریه کاوه . داهللفرادی، عب -

 .4987نامه صفای اندیشه، شماره اول،صفایی، صابر، فصل -

 . 4964تهران، بهار و تابستان  نویسی در جهان اسالم، هنرهای تجسّمی،خوش. ذابح، ابوالفضل -
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