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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

چكيده
نستعليق مهم ترين خط ابداعي ايرانيان است که زيبايي هاي آن در قالب هاي مختلف پديدار شده است. اين خط 
بخشي از مسير تکامل خود را در بستر کتابت متون پيمود. در همين  ارتباط کتابت به هيئت يک قالب خاص در 
کنار ساير قالب ها در آمد که درک ويژگي هاي آن مسئله اي ضروري براي شناخت مباني خوشنويسي است. 
بر همين اساس هدف اين پژوهش شناخت عناصر تاثيرگذار بر شيوه کتابت جعفر بايسنقري، ميرعماد و کلهر 
است که در تدوين و تکامل خط نستعليق در سه دورة  تيموري، صفوي و قاجار نقش عمده اي داشتند. پرسش 
اصلي پژوهش اين است که قالب کتابت هر يک از خوشنويسان مذکور داراي چه ويژگي هاي بصري است؟ و 
چه مؤلفه هايي را مي توان به عنوان عوامل تأثيرگذار بر آن ها تشريح کرد؟ پژوهش پيش رو به شيوة  توصيفي- 
تحليلي صورت گرفته و داده  هاي آن به شيوه کتابخانه اي و مشاهده آثار جمع آوري شده است. مقايسه آثار 
بيانگر اين موضوع است که مؤلفه هايي چون زاويه قلم گذاري، نحوه نقطه گذاري و جاگذاري حروف و کشيده ها 
شيوه هاي منحصر به فردي را در کتابت اين سه خوشنويس رقم زده است. خالصه آن که به واسطه ترکيب 
مؤلفه هاي مذکور در خوشنويسي جعفر بايسنقري، سطرها متمايل به محور افقي و در کتابت کلهر متمايل به 

محور عمودي اند،   اما در کتابت ميرعماد، تناسب مطلوبي در محور افقي-عمودي سطر وجود دارد. 
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مقدمه
تحليل  و  تجزيه  هنري،  آثار  مطالعة  شيوه هاي  از  يکي 
آثار هنرمندان شاخص ادوار مختلف، و برابرنهادن آنها 
و بررسي شباهت ها و تفاوت ها در آثارشان است. بدين 
و  فردي  شيوه هاي  زيباشناختي،  خصيصه هاي  طريق، 
روند تحول و تکامل هنرها آشکارمي گردد. وجود چنين 
و  است  عيان  خوشنويسي  آثار  بررسي  در  شکافي، 
فقدان هاي  از  بخشي  مي تواند  نظام مند  تطبيقي  مطالعات 
کند.  برطرف  را  فرهنگي  حوزه  اين  با  مرتبط  مطالعات 
دستور کار پژوهش پيش رو نيز برابر نهادن آثار کتابت 
سه هنرمند نستعليق نويس از سه دوره تاريخي و فرهنگي 
به  که  ه ق)،   ۷۸۵-۸۵۹) بايسنقري  جعفر  است:  ويژه 
عنوان يکي از مهم ترين خوشنويسان نستعليق در زمينه 
شکل گيري و تدوين آن شناخته مي شود و اثر ارزنده و 
جاودان شاهنامه بايسنقري در کارگاه سلطنتي تيموريان 
حسني  ميرعماد  آمد؛  پديد  او  کتابت  به  و  او  نظر  تحت 
صفويان  دوره  در  که  ه ق)   ۱۰۲۴-۹۶۱) قزويني  سيفي 
گرفته؛  جاي  نستعليق  خوشنويسي  قله  بر  و  مي زيسته 
ه ق)،  کلهر(۱۳۱۰-۱۲۴۵  محمدرضا  ميرزا  نهايت  در  و 
مهم ترين  از  يکي  و  قاجار  عصر  خوشنويس  هنرمند 
اين هنر در دوران معاصر  باتحوالت  خوشنويساني که 
اين  حول  پژوهش  اصلي  پرسش  است.  خورده  پيوند 
محور است که قالب کتابت هر يک ازخوشنويسان مذکور 
داراي چه ويژگي هاي بصري است؟ و چه مؤلفه هايي را 
مي توان به عنوان عوامل تأثيرگذار بر آن ها تشريح کرد؟ 
هدف اين پژوهش شناسايي عوامل مؤثر بر شيوه کتابت 
هنرمندان خوشنويس مذکور و تطبيق آن به واسطه آثار 
منتخب است. بدين ترتيب مي توان در راستاي پر کردن 
از خأل موجود در پژوهش هاي خوشنويسي که  بخشي 
مربوط به فقدان مباني نظري است گام نهاد و اگرچه اين 
موضوع هنوز در ابتداي راه است، اما مي تواند زمينه اي 
براي پژوهش هاي آتي و پويايي بخشيدن به اين حوزه 

پژوهشي باشد.

روش تحقيق
اين مقاله به روش تحقيق توصيفي-تحليلي انجام گرفته 
از منابع  بااستفاده  و گردآوري اطالعات و داده هاي آن 
کتابخانه اي و مشاهدة آثار صورت گرفته و در اين فرآيند  
به کتاب ها، نشريات و آثار مرجع رجوع شده است. جامعة 
مدنظر  آثار خوشنويسي سه خوشنويس  آماري شامل 
نسخه  يک  از  برگرفته  نمونه ها  تعداد  و  کتابت  قالب  در 
نه  نمونه گيري،  است. روش  هنرمند  هر  از  خوشنويسي 
ايجاد  راستاي  در  و  هدفمند  صورت  به  بلکه  تصادفي، 
و  پژوهش  تحليل هاي  اثبات  براي  نمونه ها  ميان  پيوند 
درک عميق تر موضوع انجام گرفته است. در واقع آثاري 
سبکي  ويژگي هاي  آن ها  در  بتوان  تا  شده اند  انتخاب 

هريک از خوشنويسان را به شکلي بارز ديد تا رويکرد 
اصلي پژوهش که مبتني بر تطبيق است به شکل مطلوبي 
کيفي  روش  با  نيز  داده ها  تحليل  و  تجزيه  شود.  محقق 
انجام شده است. با اين مقدمه از آنجا که تکيه گاه اصلي 
پژوهش تطبيق است، مي توان شباهت ها و تفاوت ها را در 
جدولي فهرست کرد تا درک ملموس تري از شاخصه هاي 

تاثيرگذار سبکي ميسر گردد.

پيشينة پژوهش
در ارتباط با مقاالتي که از لحاظ موضوعي با پژوهش 
«پيدايش  مقاله  به   قرابت هستند مي توان  داراي  حاضر 
و تکامل خط نستعليق» نوشته مهدي صحراگرد (۱۳۸۷: 
۱۰) اشاره کرد. نگارنده از نگارش متون فارسي با دو 
شيوه قلم تعليق توسط کاتبان در قرن هشتم ياد مي کند 
که در يکي از موارد، خط نستعليق با تأثيرپذيري از خط 
مورد  را  نکته  اين  او  ترتيب  بدين  مي شود.  پديدار  نسخ 
توجه قرار مي دهد که نمي توان پيدايش خط نستعليق را به 
زماني مشخص و وابسته به يک مقطع خاص نسبت داد. 
سپس اشاره اي به ميرعلي تبريزي (احتماًالدرگذشتةدهة 
نهم) مي شود که در قرن هشتم خط نستعليق  اول قرن 
را به شکلي قاعده مند درآورد. حميدرضا قليچ خاني نيز 
در مقالة«جعفر تبريزي ميراث دار مکتب تبريز» (۱۳۸۷: 
۱۲) وي را  به تبعيت از متون و رساالت کهن به عنوان 
نگارنده  مي کند.  قلمداد  نستعليق  بزرگ  استاد  دومين 
شرحي از آثار کتابت شده و زندگي و مقام هنري او در 
از  که  وي  شاگردان  بايسنقرميرزا(۸۳۷-۸۰۲)و  دربار 
خوشنويسان برجسته سده نهم بودند ارائه مي دهد. نسرين 
جعفر  مقالة«نقش  در  نيز  الياسي  بهروز  و  سيدرضوي 
تبريزي در اعتالي مکتب هرات» (۱۳۹۲: ۶۷)، با اشاره به 
گسترش هنرکتاب آرايي و روند رو به رشد خط نستعليق، 
به تاثير جعفر بايسنقري در اين راستا اشاره مي کنند. آنها 
با دسته بندي فعاليت هاي وي در کتابخانه بايسنقر ميرزا، 
او را مهم ترين عامل اعتالي مکتب هرات مي دانند.  همانطور 
که پيداست بيشتر مقاالت شرح زندگي نامه اي هنرمندان را 

در دستور کار قرار داده اند.
خود  مقاله  در  نيز  چاريي  عبدالرضا  و   کاسپور  هدي 
(۱۳۹۲: ۵۰) اشاراتي به شيوه هاي کلهر و ميرعماد داشته 
و البته آن را در نرم افزارهاي خوشنويسي دنبال کرده اند. 
منوچهر آراسته و عليرضا فراستي نيز در مقاله «بررسي 
سير کتابت نسخه هاي چاپ سنگي به خط محمدرضا کلهر 
موجود در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي»(۱۳۸۸: 
او در دوران معاصر،  با اشاره به رايج شدن شيوه   (۱
سير دگرگوني ها در کتابت وي را پيگيري نموده و سه 
اصل زيبايي شناسي سرعت در کتابت و روان خواني را 
در آثار او برجسته مي دانند. مقاالتي از اين دست بيشتر 
تمرکز خود را بر پيدايش چاپ سنگي در دوره کلهرو به 

مقايسة شيوة جعفر تبريزي، ميرعماد  
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تبع آن تحت الشعاع قرار گرفتن خوشنويسي دوره قاجار 
به  پژوهش ها  اين  در  داده اند.  قرار  آن  رواج  مقدرات  از 
چاق نويسي و افزايش ضخامت حروف در خوشنويسي  
به  خوشنويسي  ظرائف  رفتن  بين  از  مشکل  رفع  براي 
هنگام فعل و انفعاالت انتقال خط بر روي سنگ و از سنگ 
بر روي کاغذ بسيار پرداخته شده است. صداقت جباري و 
همکاران نيز در مقاله خود با اشاره به عناصر ساختاري 
را  مشهدي  سلطانعلي  سبکي  ويژگي هاي  خوشنويسي، 
نيز  ۷۹-۹۱).عليرضا هاشمي نژاد   :۱۳۹۱) مي شمارند  بر 
در کتاب سبک شناسي خوشنويسي قاجار (۱۳۹۳: ۱۰۰-

نستعليق  خوشنويسي  جريان  چهار  به  اشاره اي   (۱۲۰
دوران قاجار مي کند و انتساب جانبدارانه برخي ابداعات 

به کلهر را مورد ترديد قرار مي دهد.
با توجه به نمونه هاي مذکورغالب پژوهش ها محوريت خود 
را به مطالعات زندگي نامه اي و تاريخ نگارانه خوشنويسان 
ديدگاه ها  از  برخي   مجدد  بررسي  يا  و  خوشنويسي  و 
اکثر  گفت  مي توان  ديگر  بعدي  از  داده اند.  اختصاص 
پژوهش ها به خوشنويسان مي پردازند و نه خط. از اينرو 
نمونه هايي که با رويکردهاي تطبيقي، سير دگرگوني هاي 
تکويني  خط را با تکيه بر تعريف نظام مند اجزاء تشکيل 
مورد  خوشنويسي  ساختاري  و  فني  ابعاد  از  آن  دهنده 
تحليل قرار دهند اندک است و پژوهش حاضر دگرگوني هاي 
سبکي و تمهيدات خوشنويسانه در گذر زمان را بر همين 

مبنا در دستور کار قرار داده است.

پيدايش خط نستعليق
نستعليق به عنوان دومين خط ايراني از اواخر سده هفتم 
کتابت شد.  وارد عرصه  آرام  آرام  اوايل سده هشتم  و 
که  برآنند  نظر  اهل  امروز،  تا  نستعليق  پيدايش  آغاز  از 
تعليق ساخته  و  واژه نسخ  دو  ترکيب  از  نستعليق  واژه 
شده است؛ به دو معنا: نخست اينکه نستعليق، نسخ کننده 
اينکه نسختعليق از حروف و قواعد  تعليق است و ديگر 
دو خط نسخ و تعليق ترکيب يافته است(قليچ خاني، ۱۳۹۲: 
۱۰۷).  ميرعلي تبريزي نخستين کسي است که اين خط 
را قانونمند ساخته و به آن سروساماني بخشيده است 
(يادنامه کلهر، ۱۳۶۸: ۹۹). البته از وي و آثارش آگاهي 
ساير  با  وي  نام  مشابهت  و  نيست  دست  در  چنداني 
ميرعلي ها نيز دشواري هاي بسياري را سبب شده است. 
رونق  و  تبريزي  ميرعلي  از  پيش  نستعليق  حال  اين  با 
يافتنش در هرات، در شيراز مراحل تکامل نخستين خود 
بسياري  نسخه هاي  ارتباط  اين  در  بود.  کرده  طي  را 
وجود دارد که همزمان و يا پيش از ميرعلي تبريزي به 
خط نستعليق آغازين نوشته شده است؛ از جمله مجموعه 
از سال ۷۸۸  پيش  که  بغدادي  به خط معروف  اشعاري 
هجري قمري کتابت شده است (قليچ خاني، ۱۳۹۲: ۱۰۷). 
ميرعلي  به وسيله  قاعده مند شدن  از  پس  نستعليق  خط 

تبريزي، به دست خوشنويساني از جمله جعفر بايسنقري 
و اظهر تبريزي(وفات ۸۸۰) مراحل اوليه تکامل خود را 
طي کرد (هاشمي نژاد، ۱۳۹۳، ۵۲). به واسطه کوشش هاي 
سلطانعلي مشهدي (۸۴۱-۹۲۶) که شاگرد اظهر تبريزي 
(و يا شاگرد يکي از شاگردان اظهر) بوده نستعليق شکل 
کالسيک خود را مي يابد. او زمان زيادي از دوران فعاليت 
فرهنگ دوست  شاهان  دربار  در  و  هرات  در  را  خود 
تيموري گذراند(Blair, 2008: 280). تالش هاي او توام 
با اقدامات ميرعلي هروي (وفات ۹۵۱ ق) خوشنويسي را 
به درجه اي از کمال  رساند. اين دگرگوني ها نقطه آغازي 
براي مهم ترين تحول، يعني تکامل قلم نستعليق به وسيله 
ميرعماد است (هاشمي نژاد، ۱۳۹۳، ۵۲). بعد از ميرعماد 
(نيمه دوم قرن سيزدهم هجري قمري)  در دوره قاجار 
آغاز شيوه اي نو را در نستعليق شاهد هستيم که هرچند 
اوج  بيانگر خالقيتي است که  اما  تحولي اساسي نيست، 
آن شيوه در آثار ميرزاغالمرضا اصفهاني (وفات ۱۳۰۷) 
اين  کاربرد  با  همزمان  نهايي  تحول  اما  است.  متجلي 
با  با ميرزامحمدرضا کلهر آغاز و  قلم در چاپ نويسي  
تکميل و رواج مي يابد.  ظهور عمادالکتاب(۱۳۵۶-۱۲۷۸) 
محمدرضا کلهر توانست با خالقيت خود همگامي الزم را 
با تحوالت جديد به وجود آورد و ارزش هاي خوشنويسي 

را حفظ کند(يادنامه کلهر، ۱۳۶۸، ۹۸).

کتابت به عنوان قالبي در خط نستعليق
اشاره اي  است  الزم  منتخب  نمونه هاي  بررسي  از  پيش 
از  منظور  اساسًا  که  گيرد  اين مسئله صورت  به  کوتاه 
خوشنويسي  پيدايش  اصلي  انگيزه  چيست.  کتابت  قالب 
است  قرار  زيرا  است؛  معنوي  و  مقدس  متون  تحرير 
چيزي عالوه بر معادِل ظاهري نوشتار نيز منتقل شود. 
معنوي  متون  که  فرهنگ هايي  دل  در  نيز  خوشنويسي 
دارند شکل مي گيرد و تکامل مي يابد و بايد عامل اصلي 
پيدايي اين هنر را تالش براي برقراري رابطه بين ظاهر 
(نوشته متن) و باطن (معناي متن) آن دانست. لزوم ثبت و 
انتقال کالم الهي به همراه اهميت متن قرآن نزد مسلمانان 
و ضرورت وضع قواعد هندسي براي نگارش آن و تاثير 
رياضيات و پيدايش هندسه روحاني عوامل اصلي پيدايش 
تحقق  براي  زيرا  نشاند،  هم  کنار  در  را  خوشنويسي 
از جمله  خوشنويسي ترکيب چند عامل ضروري است؛ 
درک جامعه از نوشتار، اهميت متن، قواعد صريح و اغلب 
بر مبناي اصول هندسي و رياضي با توجه به خطوط و 
صفحه نوشتار، مهارت در خط و درک آن، و ابزار و مواد 
از ضرورت هايي  آگاهي  با  مسلمانان  اين  بنابر  نوشتن. 
چون درک نوشتار و نياز به درست نوشتن و در پي آن 
درست خواندن، که خود عامل وضع قواعد صريح براي 
ايجاد فرم هاي تعميم پذير در نوشتن است، خوشنويسي 
اقدام  نخستين  اساس،  بر همين  ابداع کردند.  را  اسالمي 



از  هندسي  درک  خوشنويسي،  شکل گيري  در  اساسي 
عناصر خط بود که در قالب سه عامل اصلي يعني نقطه 
معيار، الف معيار و دايره معيار نمايان شد (هاشمي نژاد، 
۱۳۹۲، ۳۱).  يادآوري اين نکته از آنجا اهميت دارد که در 
گام اول، نوشتن داراي اهميت است و سپس زيبا نوشتن؛ 
اما قواعد زيبايي شناختي، پس از تکوين، از اهميت افزوني 
برخوردار مي گردند. پس از اين مرحله خط مي تواند مسير 
اقالم مختلف در قلمرو  ابداع  مجزاي خود را طي کند و 
فرهنگ اسالمي با اين موضوع مرتبط است. اما نتيجه اي 
قواعد  براي پژوهش حاضر مهم است، شکل گرفتن  که 
خوشنويسي از دل کاربرد آن در استنساخ متون است.

«قالب»  عنوان  به  در خوشنويسي  آن  از  آنچه  واقع  در 
کتابت ياد مي شود در ارتباط با  کارکرد است؛ و منظور 
از آن گردآوردن حروف و کلمات در سطرها، صفحات 
يا متن نسبتًا تفصيلي و در  و در نهايت تهيه يک کتاب 
اين  از  است.  بلند  مطلبي  نگارش  و  تنظيم  تعريف ساده 
مستقل  شيوه هاي  با  دارد،  کتابت  که  کارکردي  لحاظ 
خوشنويسي همچون چليپا يا قطعه و کتيبه متفاوت است. 
به اين ترتيب بايد اذعان کرد که زمينه پيدايي و تحول و 
بسط شيوه هاي نستعليق نويسي، در درون کتابت فراهم 
گرديد؛ موضوعي که اهميت اين قالب را اثبات مي کند و 
قرار  آن  بر محور  را  تحليل خود  نيز  رو  پيش  پژوهش 

داده است.
خط  تکوين  روي  بر  که  پژوهشگراني  اساس،  همين  بر 
نستعليق کار کرده اند مبناي کار خود را از درون کتابت 
دنبال کرده اند و طبيعتًا در بررسي دوران آغازين پيدايش 
و قانونمند شدن نستعليق از کتابت به عنوان قالبي خاص 
سخن نرفته است و هدف دنبال کردن سير تکاملي نستعليق 
بوده است. ضمن اينکه شکل گيري قالب هاي جديد  بوده که 
به کتابت معناي ويژه و متفاوتي داده است. بايد دانست که 
هدف کتابت در آغاز، ثبت و تکثير متون ديني، ادبي و علمي 
بوده است (هاشمي نژاد، ۱۳۸۵: ۵۰). در مورد نستعليق 
از پژوهشگران  ادبي بوده و بسياري  با متون  ارجحيت 
اين مساله را به عنوان زمينه اي براي شکل گيري نستعليق 
 Schiemmel and Rivolta,)دانسته اند هشتم  قرن  در 

.(1992: 34
اشاره به نسخه اي از ديوان عماد فقيه کرماني که در سال 

مجموعه  نسخه  شده،  استنساخ  شيراز  در  قمري   ۷۷۲
معروف  نام  به  خوشنويسي  نستعليق  قلم  به  اشعاري 
اصفهاني (بغدادي) به تاريخ ۷۸۸ قمري و نسخه اي به خط 
اياصوفيه  صالح  بن علي رازي به تاريخ ۸۰۰ قمري در 
ضمن   .(۵۰  :۱۳۹۳ (هاشمي نژاد،  است  اساس  همين  بر 
در  او  از  که  تبريزي،  ميرعلي  از  باقي مانده  نمونه  اينکه 
بسياري از منابع به عنوان واضع نستعليق ياد مي شود، 
نسخه اي از خسرو و شيرين نظامي مربوط به اوايل قرن 
بر جعفر  است(Blair, 2008: 277). عالوه  نهم هجري 
قرار  توجه  مورد  پژوهش  اين  در  او  کتابت  که  تبريزي 
گرفته، ساير خوشنويسان دوره تيموري نيز حيات خود 
اين دوران آثار  از  ادبي نموده اند.  را صرف کتابت آثار 
خوشنويسان صرفًابه قالب کتابت محدود نبود و قطعات 
و شاهان و  گردآوري مي شد  مرقع ها  در  خوشنويسان 
اين مجموعه ها  به  نيز عالقه زيادي  شاهزادگان صفوي 
شاه  صفوي،  دوره  در   .(۵۰۲  :۱۳۹۰ (فضائلي،  داشتند 
کتابت  قالب  در  اصفهاني  باباشاه  و  نيشابوري  محمود 
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تصوير ١. برگي از شاهنامه بايسنقري به خط جعفر تبريزي، ٨٣٣ 
ه ق ، مأخذ: ضابطي جهرمي،  ١٣٨٩: ١٧.

تصوير ٢. سطري از کتابت شاهنامه بايسنقري به خط جعفر تبريزي، ٨٣٣ ه ق، مأخذ: همان. فاصله نقطه ها در کتابت جعفر بايسنقري با 
سطر زياد است که اين موضوع براي افزايش حجم عمودي سطر صورت مي پذيرد. اين افزايش ارتفاع، از طرف ديگر مانع افزودن 
سطرهاي فرعي مي شود. بنا به همين دليل، جعفر بايسنقري محدود به استفاده صرف از يک کرسي اصلي است. موضوعي که در 

آثار خوشنويسان منتخب بعدي وجود ندارد.
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 .(۱۰۳  :۱۳۹۳ (هاشمي نژاد،  کردند  ايجاد  اساسي  تحول 
کتابت پس از دوران صفوي نيز همگام با ساير قالب ها به 
حيات خود ادامه داد و جايگاه خود را براي نگارش متون 
حفظ کرد. تحوالت نهايي در قلم نستعليق در اواخر قرن 
سيزدهم هجري قمري که همزمان با کاربرد خط نستعليق 
در چاپ بود، تحت تاثير محمدرضا کلهر رخ داد و جالب 
اين که کليات سبک کلهر در قالب کتابت او تعريف مي شود 
 .(۱۲۳ (همان:  دارد  ديگر  قالب هاي  در  اندکي  آثار  او  و 
جايگزيني چاپ در دوره معاصر کتابت سنتي را از متن 
به حاشيه راند، اما آن را از بين نبرد. کيخسرو خروش 
از مهم ترين خوشنويساني است که در اين دوره در قالب 
 .(۱۷۰  :۱۳۸۵ (هاشمي نژاد،  دارد  ارزنده اي  آثار  کتابت 

کارکرد  خط،  قواعد  تکوين  از  پس  اگرچه  ترتيب  هر  به 
خوشنويسي صرفا نگارش متون نبود، اما اين اهميت تا 
کنون حفظ گرديده و قالب کتابت امروزه نيز براي نگارش 

متون مختلف مذهبي و شعر به کار گرفته مي شود.

بررسي تطبيقي آثار
نگارش  کتابت  از  منظور  شد  ذکر  پيشتر  که  همانگونه 
مطلبي بلند در يک يا چند صفحه است، که به همين اقتضا 
از قلم هاي ريز در کتابت استفاده مي شود. يکي از مهم ترين 
به خصوص  و  قالب ها  همه  در  که  اصول خوشنويسي 
است. خط  تعيين خط کرسي  دارد  اهميت حياتي  کتابت 
کرسي يا خط حامل يا خط زمينه خطي اصلي است که 

تصوير ٣. برگي از تاريخ داستاني ايران به کتابت ميرعماد  مأخذ: 
تاريخ داستاني ايران، ١٣٨٣: ٢٣

تصوير٥. برگي از سفرنامه خراسان ناصرالدين شاه قاجار به خط 
کلهر، مأخذ:  افشار، ١٣٥٤، ١٤٢

تصوير٤. نمونه اي از کتابت ميرعماد، از کتاب تاريخ ايران، قرن يازدهم ، مأخذ: تاريخ داستاني ايران، ١٣٨٣: ٢٣، در کتابت ميرعماد حروف 
با آزادي بيشتري درکرسي فرعي جاي داده شده اند و کرسي اصلي نيز اعتبار خود را حفظ نموده است. به نسبت جعفر بايسنقري، 

نقطه ها نيز به کرسي نزديک شده اند و کشيده ها نيز به يک تا حداکثر دو مورد تقليل داده شده اند.



جاي حروف و کلمات هر سطر بر مبناي آن نگاشته و 
تعيين مي گردد(فلسفي، ۱۳۹۲: ۵). در حقيقت اين خط، به 
عنوان بستر محوري و اصلي، جايگاه حروف و کلمات را 
مشخص مي کند، اما هر خوشنويسي بنابر ذوق و خالقيت 
خود، مي تواند جلوه هاي ويژه اي بر اساس برخي دخل و 
تصرف ها در آن پديد آورد. البته عوامل ديگري نيز در 

قرار گرفتن حروف و کلمات بر محور سطر نقش دارند 
شد.  خواهند  گذاشته  آزمون  به  حاضر  پژوهش  در  که 
بنابراين، بايد گفت به خاطر طول زياد سطرها در کتابت، 
و هدف ازآن براي نوشتن مطلبي طوالني، اين قالب کال 
متفاوت از قالب هاي ديگر خوشنويسي همچون قطعه و 
يا چليپا است و اقتضائات مربوط به خود را دارد.براي 
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تصوير ٦.  نمونه اي از کتابت ميرزامحمدرضا کلهرمأخذ: مجموعه اي از خطوط محمدرضا کلهر، ١٣٧١. در کتابت کلهر، مهم ترين ويژگي 
استفاده از کرسي کمکي ديگري در کنار کرسي اصلي، و همچنين کرسي هاي فرعي افزوده است.

تصوير ٧. سطري از کتابت شاهنامه بايسنقري به خط جعفر تبريزي، ٨٣٣ ه ق مأخذ: ضابطي جهرمي، ١٣٩١. در اين تصوير و در دو 
نمونه بعدي (تصاوير ۸ و ۹) براي نشان دادن محل قرار گرفتن نقطه، عالوه بر کرسي اصلي، کرسي دوم که به عنوان کرسي 
فرعي با فاصله دو نقطه از کرسي اصلي در نظر گرفته مي شود ترسيم شده است تا محل قرارگيري نقطه ها مشخص شود. همان 

گونه که واضح است، در کتابت جعفر نقطه ها بر مبناي کرسي دوم با فاصله زيادي قرار داده شده اند.

تصوير ٨. نمونه اي از کتابت ميرعماد، از کتاب تاريخ ايران، قرن يازدهم مأخذ: تاريخ داستاني ايران، ١٣٨٣: ٢٣. با در نظر گرفتن کرسي 
دومي که در اين تصوير ترسيم شده، مشخص است که محل قرارگيري نقطه ها به اين کرسي به نسبت کتابت جعفر نزديک تر 

است.

تصوير ٩. سطري از سفرنامه خراسان ناصرالدين شاه قاجار به خط کلهرمأخذ: افشار، ١٣٥٤، ١٤٢. در کتابت کلهر نقطه ها تا حد ممکن 
به حروف نزديک و در مقاطعي که حروف با هم داراي همپوشاني باشند، مماس با کرسي دوم هستند.

تصوير ١٠. نمونه اي از کتابت جعفر تبريزي برگرفته از شاهنامه بايسنقري مأخذ: جاودان نامه خرد، ١٣٩١. بسته بودن زاويه حروف 
نسبت به سطرباعث مي شود تا سطرها ميل بيشتري به خط کرسي داشته باشند و اين عامل اصلي در طراحي سطر و عامل تفاوت 
کتابت سه هنرمند است. اين موضوع باعث مي شود حروف و کلمات امکان همپوشاني و تداخل کمتري داشته باشند و فاصله و 

فضاي خالي بين کلمات بيشتر باشد.

تصوير ١١. سطري از ميرعماد مربوط به کتاب تاريخ داستاني ايران، مأخذ: تاريخ داستاني ايران، ١٣٨٣: ٢٣ . با افزايش زاويه حروف 
نسبت به کرسي، از شدت محور افقي کاسته شده و  تعادلي با محور عمودي ايجاد شده است. به اين ترتيب با افزايش همپوشاني 

کلمات، فضاي خالي بين کلمات نيز کمتر شده است.
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درک بهتر ويژگي هاي کتابت خوشنويسان مدنظرنمونه اي 
از آثار هريک ارائه شده است(تصاوير ۱، ۳و ۵). از جمله 
عناصري که کيفيت بصري آثار هر خوشنويس را رقم 
قلم گذاري،  زاويه  نقطه گذاري،  کرسي،  به  مي زندمي توان 
کشيده ها و چارچوب نگارش متن درصفحه اشاره کرد 
که در ادامه با رويکردي تطبيقي به هر يک از عناصر در 

آثار خوشنويسان مورد نظر خواهيم پرداخت.

۱. کرسي و سطر در آثار سه خوشنويس
با نگاهي کلي مي توان دريافت که هر سه هنرمند تقريبًا به 
کرسي پايبند بوده اند. در کتابت جعفر بايسنقري به خط 
کرسي توجه شده است. عرض زياد صفحه و انتخاب قاب 
مربع کل صفحه، اجازه قرار دادن حتي بيش از دو کشيده 
را نيز در اختيار او قرار داده است. اما در هر حال، غالبًا 
کليه کلمات بر يک کرسي، که کرسي محوري است، قرار 

داده شده اند (تصاوير ۱ و ۲).
ميرعماد نيز جايگاه حروف و کلمات در کرسي را رعايت 
تبريزي،  آثار جعفر  به نسبت  او  آثار  البته در  نموده، و 
کرسي هاي فرعي باالي سطر نيز لحاظ شده اند. اما کلهر، 
يا  و  کرسي  اصلي،  کرسي  به  کامل  پايبندي  بر  POINTILLISM.1عالوه 

کرسي هاي فرعي مبنايي ديگري نيز به سطر خود افزوده 
است. بنابر اين، يک کرسي اصلي در کتابت هر سه هنرمند 
وجود دارد. ميرعماد با آزادي بيشتري حروف و کلمات 
کلهر  و  و ۴)  (تصاوير۳  داده  فرعي جاي  در کرسي  را 
نيز غالبًا بيش از يک کرسي اصلي و يک کرسي فرعي 

دارد(تصاوير ۵ و ۶). 
همانطور که ذکر شد، عامل مهمي که هر هنرمند بر اساس 
آن، در جاگذاري حروف و کلمات در سطور دست مي برد، 
نحوه مواجهه با سطر و چينش کلمات بر محور آن است. 
کيفيت هاي  و  تفاوت ها  ايجاد  در  نيز  ديگري  عوامل  اما 
ناهمگون سبکي نقش دارند که تالش خواهيم کرد آن ها را 

مورد بررسي قرار دهيم.

۲. نقطه گذاري
 يکي از اجزاي کوچک اما بسيار بااهميت در خوشنويسي 
سنجش  معيار  که  بس  همين  آن  اهميت  در  است.  نقطه 
بسياري از اندازه ها در نستعليق و ساير خطوط از جمله 
ثلث است که البته خود مبحثي طوالني دارد. اما به فراخور 
بحث صرفًا به نحوه قرار گرفتن نقطه در تعامل با حروف 
و کلمات توجه خواهيم کرد. البته آنچه بايد مورد توجه 

تصوير ١٢.  نمونه اي از کتابت ميرزا محمدرضا کلهر، مأخذ:  حجمي و غالمي، ١٣٧١.  با افزايش زاويه نسبت به کرسي، کلهر به محور 
عمود هم به اندازه محور افقي اعتبار بخشيده است. به همين واسطه او توانسته کرسي افقي ديگري براي خط خود ايجاد کند. در 
اين فرآيند فضاهاي خالي بين حروف به نسبت دو خوشنويس پيشين کال از بين رفته است. با اين عمل کلهر موفق شده به هدف 

خود که نوشتن تعداد کلمات بيشتر در واحد سطر که تقدير نگاشتن به قصد چاپ بوده نايل آيد.

تصوير ١٣. نمونه اي از کتابت جعفر تبريزي برگرفته از شاهنامه بايسنقري مأخذ: ضابطي جهرمي، ١٣٩١.

تصوير ١٤. سطوري از ميرعماد مربوط به کتاب تاريخ داستاني 
ايران، مأخذ:تاريخ داستاني ايران، ١٣٨٣: ٢٣ .

تصوير ١٥. تصوير ٦. نمونه اي از کتابت ميرزا محمدرضا کلهر، 
مأخذ: سفرنامه خراسان، ١٣٥٤، ١٤٢. 



قرار گيرد تأثير موضع و محل قرار گرفتن آن در ارتباط با 
سطر و اثرگذاري آن بر ابعاد بصري آثار سه خوشنويس 

نامبرده است.
فاصله  با  بايسنقري،  جعفر  خوشنويسي  در  نقطه ها، 
پايين سطر اصلي  باال و  بيشتري نسبت به حروف، در 
تعديل  حد  به  را  نقطه ها  فاصله  ميرعماد  گرفته اند.  قرار 
رسانيده، و فاصله مطلوبي ميان حروف و نقطه ها وجود 
دارد. کلهر اما تاحد ممکن نقطه ها را به کلمات نزديک کرده 
است که با توجه به در نظر گرفتن سطرهاي فرعي، کلمات 
تاحد زيادي نزديک به هم به نظر مي رسند (تصاوير۷، ۸ 

و ۹).

۳. زاويه قلم گذاري، زاويه حروف و کلمات نسبت به سطر
شايد مهم ترين و بنيادي ترين عاملي که کيفيت هاي بصري 
زاويه  است  زده  رقم  هنرمند  سه  آثار  در  را  متفاوتي 
قلم گذاري باشد. اين موضوع هم به زاويه قط قلم، وهم 
البته  که  کاغذ  صفحه  روي  بر  قلم  دادن  قرار  زاويه  به 
اساس  بر  دارد.  بستگي  است  اولي  عامل  از  متاثر  خود 
تحليل هاي پژوهش، اين عامل، مهم ترين شاخصه در نحوه 

چينش حروف و کلمات است. در آثار مزبور نيز زاويه قلم 
و يا قلم گذاري، مهم ترين نقش را در ترکيب  بندي حروف 
و کلمات داشته است. اين مساله را در نمونه هاي منتخب 

هر يک از هنرمندان دنبال مي کنيم.
در کتابت جعفر بايسنقري، زاويه قرار گرفتن حروف نسبت 
به سطر اصلي(از آن جا که در نوشتار فارسي حروف 
نسبت  را  زاويه  اين  مي شوند،  نوشته  به چپ  راست  از 
به سمت راست حروف در نظر مي گيريم) کمي   بسته به 
نظر مي رسد. بر مبناي اين زاويه، تضاد شديدي در زاويه 
حرکت حروف و کلمات از راست به چپ ايجاد مي شود، 
به اين معني که در آثار اين خوشنويس، حروف از سمت 

مقايسة شيوة جعفر تبريزي، ميرعماد  
حسني و محمدرضا کلهر در قالب 

کتابت نستعليق

تصوير ١٦. نمونه اي از کتابت جعفر تبريزي از شاهنامه بايسنقري 
مأخذ: ضابطي جهرمي، ١٣٩١. کادر انتخاب شده در اين نمونه 
از  شده اند.  نوشته  يکديگر  از  فاصله  با  حروف  است.  مربع 
ويژگي هاي بارز سطرهاي جعفر، استفاده از کشيده هاي زياد 
است. براي مثال در خط چهارم، چهار کشيده و سه نيم کشيده 
که  است  اين موضوعي  دارد.  همخانواده ب) وجود  (حروف 
را  بعدي  ادوار  و  نستعليق  تکامل  آغازين  دوران  کتابت هاي 
از هم متمايز مي کند. در ادوار بعد چارچوب مربع جاي خود 
را به مستطيل مي دهد و  همين موضوع دگرگوني هايي را در 
سبب  کشيده ها  تعداد  انتخاب  جمله  از  و  سطر،  ترکيب بندي 

مي شود. 
 

 ، کتابت ميرعماد  به  ايران  تاريخ داستاني  از  برگي  تصوير ١٧. 
مأخذ: تاريخ داستاني ايران، ١٣٨٣: ٢٣). کادر مستطيل شکل. طول 
سطرها کوتاه شده و تعداد کشيده ها کم شده است. در واقع 
ميرعماد به طور ميانگين دو کشيده و يک کشيده به صورت 
يک در ميان در سطرهايش قرار داده است. هماهنگي زيبايي 
در قرار دادن کشيده ها در کل صفحه (حرکات قطري به چپ و 
راست)وجود دارد که به دليل اندازه استاندارد سطر به وجود 

آمده است.



شماره۴۳  پاييز ۹۶
۹۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

راست به خط کرسي نزديک، و در سمت چپ از آن دور 
مي شوند و زاويه اي که از سمت چپ با خط کرسي ايجاد 
مي شود بازتر است واين امر باعث ايجاد فضاي خالي بين 
اين موضوع بسيار  البته  حروف مي شود (تصوير ۱۰). 
بر  بسياري  تاثير  قلم  زاويه  که  مي رسد  نظر  به  کليدي 
اثر مي گردد. براي مثال، مقايسه  شکل گيري قالب نهايي 
کشيده ها در آثار سه هنرمند، و البته تاثير متعاقب آن بر 
سطر، که در ادمه به آن خواهيم پرداخت تحت تاثير زاويه 

قلم و موضوعي شايسته توجه است.
زاويه حروف  بودن  بسته  از شدت  ميرعماد،  کتابت  در 
ايستايي  حالت  کلمات  و  شده  کاسته  کرسي،  به  نسبت 

تمهيدي  عنوان  به  موضوع  اين  کرده اند.  پيدا  بيشتري 
محورهاي  در  تا  کرده  کمک  خوشنويس  به  اساسي، 
متعادل تري، حروف را قرار دهد (تصوير ۱۱). در مقايسه 
با کتابت جعفر بايسنقري، فضاهاي سمت چپ حروف، 
تعديل شده تر به نظر مي رسد. اين امر، به اتکاي حروف به 

خط کرسي در فضايي متعادل تر، انجاميده است.

در کتابت کلهر اما ويژگي هاي مذکور به شکل به مراتب 
رديابي  براي  واقع  در  است.  آشکار  يافته تري  شدت 
در  هم  روي  بر  حروف  کردن  سوار  سبکي  امکان 
مهم،  موضوع  همين  به  ابتدا  بايد  کلهر،  خوشنويسي 
زاويه  کلهر،  کتابت  در  بپردازيم.  قلم گذاري  زاويه  يعني 
حروف و کلمات نسبت به خط کرسي از سمت راست، 
تاحد ممکن باز شده، و از طرف ديگر يعني سمت چپ، 
بدين ترتيب، در  باقي مانده کاسته شده است.  از زاويه 
کتابت کلهر، محور نسبتا عمودي و ايستايي ايجاد شده 
که به او اين مجال را داده تا حروف را نزديک تر به هم 
اين،  بر  بنويسد (تصوير ۱۲). عالوه  نيز بر روي هم  و 
او اين امکان را يافته تا با استفاده از کرسي هاي دوم و 
سوم، کلماتي را که به شکل معمول بر روي کرسي اصلي 
که  اين  جالب  نکته  کند.  جا  جابه  را  مي شوند  داده  قرار 
به نظر مي رسد کلهر براي حذف مشکل تيزي کلمات که 
به واسطه چاپ سنگي تحميل مي شد نيز تمهيد مطلوبي 
قلم گذاري، موجب  زاويه  افزايش  زيرا  است؛  برگزيده  را 
مي شود که در موقع نوشتن انتهاي حروفي که با قسمت 
نوک قلم نوشته مي شوند، پهناي بيشتري از نوک قلم به 
صفحه کاغذ اتصال پيدا کند و جوهر بيشتري بر روي 
صفحه کاغذ منتقل شود و بدين ترتيب انتهاي تيز برخي 
حروف پررنگ تر و گوشتي تر شود. اين نکته نيز بسيار 
زاويه  به واسطه همين  که  نظر مي رسد  به  اهميت  حائز 
قلم گذاري بازتر، کلهر به خط کرسي عمودي، در کنار خط 
اينکه اين  افقي، اعتبار افزوني بخشيده است، گو  کرسي 
موضوع، باعث شده او فضاهاي خالي بصري مطلوبي که 
در آثار ميرعماد و جعفر بوده را از کف بدهد. در واقع، 
از کيفيت هاي منحصربه فرد  اينکه ريشه بسياري  براي 
بصري خوشنويسي را دنبال کنيم، بايد به نحوه کاربرد 
قلم و قلم گذاري رجوع کنيم. حتي اندازه و تعداد کشيده ها 
در سطر، و بسياري از موارد ديگري که ذکر شد، مستقيمًا 
تحت تاثير همين عامل هستند. براي مثال، در کتابت جعفر 
بايسنقري، براي تعديل کردن حد افقي، با افزودن ارتفاع به 
حد عمودي سطر بواسطه فاصله زياد نقطه ها از حروف، 
زيبايي شناسي ويژه اي شکل گرفته که هنرمندان مختلف، 
به واسطه عناصر تاثيرگذار ديگر آن ها را به شيوه هاي 
متفاوت در آثار خود به کار بسته اند. در توضيح بيشتر 
به حد عمودي دست  که  آنجا  از  کلهر  که  مي توان گفت 
يافته، براي رسيدن به حد افقي مطلوب، ديگر نه نقطه ها 

تصوير ١٨. نمونه اي از کتابت ميرزا محمدرضا کلهر (افشار، ١٣٥٤: 
تمهيد  سطر،  زياد  طول  رغم  به  شکل.  مستطيل  کادر   .(١٤٢
کلهر براي نوشتن حداکثر حروف در سطر، با کم کردن تعداد 
کشيده ها توام بوده است. به طور ميانگين يک کشيده در هر 
سطر کلهر وجود دارد. در مقايسه با خط ميرعماد، و به نسبت 
طول سطر اين مساله ريتم کشيده ها را در کتابت کلهر از بين 
برده و دنبال کردن کشيده ها نشان دهنده حالتي تصادفي و فاقد 

هماهنگي در کشيده ها در کل صفحه است.



داده  قرار  نزديکي حروف  بلکه در  بيشتر،  را در فاصله 
است. اما ميرعماد، به زيبايي شناسي کامل تر و متناسب تري نايل 
شده، و در آثار او، هندسه کلمات، کامال جايگاه خود را حفظ 
نموده، و ترکيب بندي سطر نيز، به سطح مطلوب رسيده است.

براي مثال بهتر در ارتباط با زاويه حروف از سمت راست 
نسبت به کرسي مي توان چينش تعداد زيادي کتاب، در يک 
قفسه از کتابخانه را در نظر گرفت؛ به گونه اي که کتاب ها تا 
حدي باهم همپوشاني داشته باشند. اگر کتاب ها در محور 
افقي قفسه قرار گيرند، به ناچار بايد آن ها را کامًال بر روي 
هم قرار دهيم. اگر در راستاي عمودي قفسه به کتاب ها 
زاويه مطلوبي داده شود، مي توانيم به سادگي آن ها را در 
کنار هم قرار دهيم و جابجا کنيم، اما هر چقدر آن ها را در 
محور عمودتري قرار دهيم، مي توانيم کتاب هاي بيشتري 
اگر در حالت کامًال  تا جايي که  را در قفسه جاي دهيم 
نيز جابجا کردن آن ها  عمود بر روي قفسه قرار گيرند 
دشوار است. به دليل همين ويژگي، در کتابت کلهر، در يک 
سطر مي توان تعداد کلمات و حروف بيشتري قرار داد. 
بالعکس در کتابت جعفر بايسنقري، تعداد کلمات کمتر و 
حرکت بر محور افقي است. ميرعماد اما، چنان عمل کرده 
که به حد مطلوب و معتدل دست يافته، به نوعي که همه 

چيز در حد و اندازه متناسب قرار دارند.

۴.کشيده ها
يکي از عوامل تأثيرگذار در کيفيت سبکي، هندسه و تعداد 
کشيده هاست. ارتباط نحوه قلم گذاري با وضعيت کشيده ها 
نيز موضوعي است که مي توان در پيوند با آن برخي از 
و  انتخاب  نحوه  اين،  بر  عالوه  کرد.  تحليل  را  جزييات 
چينش کشيده ها نيز عاملي تاثيرگذار بر کيفيت بصري و 
ارتباط  کلي سطر است که آن را در مبحث بعدي و در 
با قالب صفحه تشريح خواهيم نمود. از حيث ساختاري 
کشيده ها در کتابت جعفر بايسنقري، در راستاي محور 
به  محدود  اوقات  اکثر  در  و  دراز،  و  تخت  سطر،  افقي 
کلمات ساده اند (تصوير ۱۳). توضيح بيشتر اين که در 
تقويت  را  افقي  بايسنقري، کشيده ها محور  کتابت جعفر 
مي کنند و اين نقطه ها هستند که بيشتر به تنظيم تناسب 
افقي و عمودي کمک مي کنند. به نسبت جعفر بايسنقري، 
ميرعماد گودي کشيده ها را بيشتر و اندازه آن ها را نسبتا 
کوتاه تر کرده است (تصوير ۱۴). همين تغيير جزيي در 
ابعاد کشيده، تناسب و تعادل محورهاي افقي و عمودي 
در  نموده است.  ايجاد  به هنرمندانه ترين شکل ممکن  را 
همچنان صالبت  کلمات  ميرعماد،  کتابت  در  هرصورت، 
خود را حفظ نموده اند و ترکيب نيز جايگاه خود را استوار 
به  کشيده ها  انتخاب  کلهر،  خط  در  است.  داشته  نگاه 
شيوه اي هدفمند صورت مي گيرد. گويي کلهر نگاه ويژه اي 
به انتخاب کشيده هايي که از کلمات ترکيبي ساخته شده اند 
حروف  از  که  کشيده اي  کلمات  انتخاب  واقع  در  دارد. 

تا قالب هاي  بيشتري تشکيل شده اند، به او کمک مي کند 
ترکيبي افقي-عمودي ايجاد کند (تصوير ۱۵). با اين کار، 
کلهرمي تواند سطرهاي فرعي را با تاکيد بيشتري در اثر 
وارد کند. عالوه بر اين، او کشيده ها را تا حد ممکن کوتاه 
و شکمدار انتخاب مي کند تا هرچه بيشتر به محور عمودي 
در کتابت متوسل شود. همه اين عوامل دست به دست 
هم مي دهند تا در شيوه کتابت کلهر، کلمات بيشتري در 
کنار هم چينش گردند. عالوه بر بررسي ويژگي هاي فني و 
ساختاري در ارتباط با کشيده ها، مي توان تاثير چارچوب 
و کادر نوشته را نيز بر آن مؤثر دانست که در مبحث 

بعدي به آن اشاره خواهد شد.
همانطور که مشاهده مي شود به دليل تخت و دراز بودن 
کشيده ها حد افقي سطر افزايش يافته است و خوشنويس 
مجبور به افزايش فاصله نقطه ها از سطر شده است. ضمن 

اينکه کشيده ها به حروف ساده محدود شده است.
در کتابت ميرعماد با اندک تغييري در زاويه قلم، کشيده ها 
گودتر شده اند و همچون کشيده هاي جعفر تخت نيستند. 
همين تغيير اندک تعادلي را ميان محور افقي و عمودي 
ايجاد کرده است. صالبت کشيده ها واهميت ترکيب بندي 

هم حفظ شده است.
در کتابت کلهرکلمات ترکيبي به شکل يکسره نوشته شده 
است در انتخاب کشيده ها هم غالبا چنين تمايلي در وي 
ديده مي شود. کشيده ترکيبي سطر دوم به شکل طبيعي 
در محور افقي حرکت مي کند و با ترکيب دو بخش فعل، 
اجازه حرکت در محور عمودي نيز فراهم مي شود. کوتاه 
کردن و گود کردن کشيده هم به اين مقصود کمک مي کند 
(عالوه براين رجوع شود به کلمه کشيده در تصوير ۶). 
ضمن اينکه او فضاي خالي که به واسطه کشيده ايجاد 
مي شود را يا با نقطه و يا با سوار کردن حروف بر روي 

آن کمتر مي کند.

۵.چارچوب نگارش متن در صفحه
نحوه  در  نيز  ديگري  عناصر  مذکور،  موارد  بر  عالوه 
تاثيرگذار  کتابت هنرمندان خوشنويس  آثار  مفصل بندي 
هستند. براي مثال، چارچوب مورد استفاده جعفر تبريزي 
است  بوده  مربع  قالب  در  اکثرا  بايسنقري،  در شاهنامه 
(تصوير ۱۶). به همين ترتيب، از آنجا که طول سطرها به 
نسبت بيشتر است، ونيز به دليل تمايل افقي سطرها، تعداد 
است(تا سه و حتي چهار  زياد  کتابت وي  در  کشيده ها 
کشيده). حروف و کلمات نيز در هر سطر با فاصله از هم 
نوشته شده اند و بدين ترتيب تعداد آن ها به نسبت در سطر 
اندک است. اين در حالي است که صفحه مشق ميرعماد 
مطلوبي  نسبت  و  است  داراي چارچوبي مستطيل شکل 
دارد  وجود  آن  در  سطر  طول  و  کشيده ها  تعداد  ميان 
(تصوير ۱۷)؛ تقريبا دو کشيده و يک کشيده به صورت 
ميرعماد  کتابت  در  درخور  اعتدالي  ميان  در  سطر  يک 
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ايجاد کرده است و به همين ميزان صرافت در کشيده ها، 
امکان قرار دادن حروف و کلمات بيشتر را فراهم نموده 
است.در توضيح بيشتر بايد گفت که ميرعماد سطر خود 
را به گونه اي تنظيم کرده که ريتمي مطلوب و معتدل در 
ميان کشيده ها در کل صفحه (به شکلي قطري از راست 
به چپ و برعکس) ايجاد شود. در کتابت کلهر نيز که 
در چارچوب مستطيلي انجام شده (تصوير ۱۸)، تاحد 
ممکن از نوشتن کشيده خودداري شده و در کل، حداکثر 
يک کشيده براي سطرها انتخاب شده است که البته آن 
نيست،  سطر  در  خلوت  فضاي  ايجاد  راستاي  در  هم 
بواسطه  نيز  ايجاد شده  معموال فضاي  که  بدين خاطر 
که  نظر مي رسد  به  واقع  پر مي شود. در  ديگر  حروف 

کلهر از هر تمهيدي استفاده مي کند تا حداکثر حروف و 
کلمات را در سطر جاي دهد. اين موضوع با هدف ايجاد 
اثري به قصد تکثير بوسيله چاپ سنگي و صرف حداقل 
وقت و کاغذ جور در مي آيد. آنطور که پيداست، گرچه 
عنوان  به  هم  را  سطر  اندازه  و  صفحه  کادر  مي توان 
عاملي براي شکل دهي به کيفيت هاي متفاوت در آثار سه 
خوشنويس رديابي کرد، اما در نظر گرفتن کليه عناصر 
کل  ميان  پيچيده  برهم کنشي  دهنده  نشان  هم  کنار  در 
عوامل ذکر شده است که همگي آن ها بر يکديگر تاثير 
مستقيم و غيرمستقيم دارند و محصول نهايي يعني اثر 
را رقم مي زنند. جدول شماره ۱ جمع بندي منسجمي از 

تحليل هاي پژوهش ارائه مي دهد.

جدول ١. جدول تطبيقي عناصر ساختاري کتابت خوشنويسان. مأخذ: نگارندگان.
خوشنويس

شاخصه هاي 
بصري                        

کلهرميرعمادجعفر  بايسنقري

کرسي
دو کرسي اصلي و کرسي فرعي۱ کرسي اصلي و کرسي فرعي۱ کرسي

نقطه
با فاصله نسبت به سطر و کلمات در جهت 

تنظيم محور افقي با عمودي
چسبيده به حروفدر فاصله متوسط نسبت به حروف

زاويه
تقريبا در راستاي محور عموديزاويه معتدل نسبت به کرسيزاويه بسته نسبت به کرسي

کشيده

کشيده هاي بسيار کوتاه و با متوسط هم در تعداد و هم در هندسه و هم در شيبکشيده هاي دراز و تخت و در محور افقي
شيب زياد و گود

کادر صفحه/ 
اندازه سطر

مربع/ سطر دراز تعداد کشيده 
(درون کادرها) زياد

مستطيل/ سطر دراز تعداد کشيده مستطيل / سطر متوسط تعداد کشيده (درون کادرها) متوسط
(درون کادرها) کم



نتيجه
پژوهش در باب خوشنويسي، به رغم قدمت و جايگاهي که اين هنر در فرهنگ ايراني- اسالمي دارد، 
بسيار اندک است. از سويي ديگر بسياري از پژوهش هاي مرتبط با آن بر محور شرح هاي زندگي نگارانه، 
و فاقد ديدگاه هاي تحليلي هستند. البته حاصل دستاوردهاي پژوهشگراني که به بخشي از آن ها در 
قسمت پيشينه اشاره شد، ضرورتي اجتناب ناپذير براي فراهم آوردن داده هاي اصلي و بنيادين و 
مقدماتي حوزه هاي پژوهشي از اين قبيل است و اهميت بسياري از آن ها در اصالت موضوعاتشان 
است. بنابر اين ضرورت دارد تا در کنار گردآوري پژوهش هاي مقدماتي، بازنگري اي در مطالعات 
پيرامون اين دستاورد فرهنگي نيز صورت پذيرد. در اين راستا تفاوت پژوهش حاضر با نمونه هاي 
ديگر اين است که به جاي تاکيد بر ِصرِف عنوان خوشنويسي نستعليق، تمرکز خود را بر يکي از 
قالب هاي بنيادين آن يعني کتابت قرار داد. تطبيق نمونه هاي منتخب نشان دهنده وجود تفاوت هايي عمده 
در کتابت خوشنويسان مورد نظر است. براي مثال ترکيب بندي کتابت جعفر تبريزي ساده و متکي 
بر محور افقي است. کتابت ميرعماد به ترکيب بندي استوار و محکم، و تناسب در ابعاد و ميان مايگي 
مطلوب در دو محور دست يافته است. ترکيب هاي کلهر نيز درهم تنيده و متکي به اعتبار محور عمودي 
در کنار محور افقي است. البته مولفه هايي که مي توان براي اين تفاوت ها ذکر کرد فارغ از جنبه هاي 
تزييني مثل نوع تذهيب و کيفيت آن است و بايد آن ها را در درون خوشنويسي و ساختار آن جست. 
از بين مولفه هايي همچون ويژگي هاي کشيده، نقطه گذاري، خط کرسي، کشيده، کادر صفحه و زاويه 
قرارگرفتن قلم بر روي صفحه، مورد آخر مقدم و مؤثر بر ساير شاخصه ها است؛ گو اينکه برهم کنشي 
پيچيده، ميان همه اين عناصر ارتباط و تاثير متقابل ايجاد مي کند.  با اين حال همه موارد مذکور در آثار 
خوشنويسان مورد نظر به شکلي تطبيقي از نظر گذرانده شد و مي توان آن ها را به عنوان عناصري 
که کيفيت سبکي خوشنويسان مذکور را رقم زده قلمداد کرد.آنطور که پيداست به رغم برخي ادعاها 
مبني بر فقدان امکان نوآوري در خوشنويسي، حتي قالب ساده اي همچون کتابت عرصه اي براي پويش 
عناصر ساختاري خط و خلق کيفيت هاي ناهمگون بصري و مستعد تحول در بسترهاي زماني مختلف 
است. در نهايت همانطور که ذکر شد ضرورت دارد تا هماهنگي ميان پژوهش هايي که داده هاي بنيادين 
اين حوزه پژوهشي را گردآوري مي کنند و پژوهش هاي صورت پذيرد تا به فراهم آمدن مباني نظري 

علمي و پويايي اين قلمرو فرهنگي ياري رساند.
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Nastaliq is the most significant script invented by the Iranians which beauties have 
appeared in various forms. This script has partly evolved in the context of the transcription. 
In regard to this, transcription became a particular format among others which 
understanding its characteristics are essential to recognize the basics of the calligraphy.
Thus the aim of this research is to understand the factors which affected the transcription 
styles ofJafarBaysonghory, Mir Emad and Mirza Mohammad Reza Kalhorwho playeda 
significant role in formularizing and developing of the Nastaliq script in three important eras 
of Persian history, including the Timurid, Safavid and Qajar dynasties.The main research 
question is; what are the visual characteristics of the transcription style of each of these 
calligraphers? Which factors can be described as influential elements on them? This research 
is conducted using descriptive-analytical method based on library sources and observation 
of the collected works. Comparison of the works indicates that factors such as the pen 
putting angle, manner of setting dots, and arranging the letters and long letters (keshide) 
have led to formation of the unique styles in transcription by these three calligraphers. 
Consequently, it can be said that due to the combinationof the above mentioned factors in 
the calligraphy style of JafarBaysonghory,the lines are inclined toward the horizontal axis, 
while they are inclined toward the vertical axis in Kalhor,s transcription, and there is a 
favorable balance inboth horizontal and vertical axes of line in Mir Emad,s transcription.

Keywords: Calligraphy, Nastaliq, Transcription, JafarTabrizi, MirEmad, MohammadReza 
Kalhor.
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