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جایگاه و اهمیت خط نستعلیق در فرهنگ ایرانی اسالمی
شماره  / 24جلد  / 1خرداد  /1931ص1-14

دکترای پژوهش هنر ،عضو هیئتعلمی پژوهشکدهی فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی
کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه آزاد تهران مرکزی

مجله علمی تخصصی علوم انسانی (سال دوم)

هادی مؤمنی ،سیده رقیه حسینی اشلقی

چکیده :تیتوس بورکهارت " ( )Titus Burckhardtفیلسوف و هنرشناس اروپايی در مورد
خوشنويسی اسالمی به اين نتیجه رسیده است که ":شريفترين هنر بصری در جهان اسالم،
خوشنويسی است و هیچ هنری در پرورش ذوق هنری مسلمانان بهاندازه خوشنويسی مؤثرنبوده
است".در بین تمام انواع خط يکی از مهمترين و اصیلترينخطوطايرانی نستعلیق است.آن را
«عروس خطوط اسالمی» لقب دادهاند.خط نستعلیق دارای ظرافتها و گردشهای لطیفی
درحرکت ها و شکل حروف است تا حدی که روحیه و ذوق هنری ايرانیان را به بهترين نحو به
نمايش میگذارد .به نظر میرسد در شکلگیری نستعلیق خطوط مورداستفاده در ايران پیش از
اسالم نظیر خط پهلوی موردتوجه بودهاند.سؤال اصلی اين پژوهش اين است که خط نستعلیق چه
کارکردها و جايگاهی در فرهنگ ايرانی داشته است .در نستعلیق ،زيبايی و تناسب ،هماهنگی و
استواری در حد کمال به همآمیخته است .نگارنده در اين مقاله میکوشد در ابتدا با نگاهی بهجايگاه
و اهمیت کالم در فرهنگ اسالمی نسبت آن را با خوشنويسی رديابی کند؛ ودر ادامه با پیش
کشیدن يکی از مهمترين انواع هنر ايرانی يعنی "خوشنويسی خط نستعلیق " به مطالعه و بررسی
چیستی آن ،تاريخچه و مهمترين هنرمندان و مکاتب آن بپردازد.
کلیدواژه :خوشنويسی ،اسالم ،خط ،کالم ،نستعلیق ،فرهنگ ايرانی.

مقدمه:
بحث (کالم) از بنیادی ترين مباحث در حوزه هنرهای دينی است زيرا آنچه به هنرهای دينی موضوعیت میبخشد مبحث کالم
است.به گفتهی بورکهارت در کتاب «هنر مقدس» ،موضوع هنر دينی (کالم) است و اين کالم در هر دورهای با زبان پیامبری
متناسب با قوم و رنگ و نژاد ملتها در قالب زبان وحی نازل میشود و در اين رهگذر هنرهای دينی با اشکال متفاوت صوری خود

1

علوم انسانی  ،شماره  ،24جلد  ،1خرداد  ،1931ص 1-14
ISSN: 1394-0036
http://www.johs.jseas.ir

مطابق با تعالیم و آموزههای الهی وحی شکل گرفتند که همگی سعی در انتقال پیام الهی نهفته دينی دارند .اگر بپذيريم که منشأ و
غايت هنر ريشه در انديشههای متعالی انسان داشته و از راههای رستگاری است پس به اين باور مهم میرسیم که آنچه متفاوت
می نمايد ،شکل هنر است نه محتوای متعالی آن و اين تفاوت صوری هنر که هرچند وقت يکبار بنا به خالقیتهای هنرمندان آن
تغییر میيابد نمیتواند بهعنوان عنصر اصلی تقدس بخشی يک هنر قابلقبول باشد؛ زيرا تمام اشکال هنری در انتقال پیام الهی
دخالت دارند و مادام که وظیفهی آنها نگهداری و انتقال کالم خداست پس در هر وضع و شکلی مقدس است .اگر به ويژگیهای
زيبايیشناختی هنر در معنای عام بنگريم به واژگانی برمیخوريم از قبیل پويا ،درخشان ،مبتذل ،مؤثر ،رسانندهی معنايی
از(...هنفلینگ ،ص  )79همانطور اگر ويژگیهايزيبايیشناختیخوشنويسی را در فرهنگ سنتی هم با واژگانی از قبیل محکم،
شیرين ،درست ،بیتکلف ،باصفا ،با شأن و...بیان میکنند؛ اما ويژگی بسیار مشخصی که در جهان معاصر ما از مهمترين ويژگیهای
يک اثر هنری شمرده میشود ويژگی بیانگری ( )Expressionآن است .يک اثر بايد نشان از معنايی داشته باشد يا به تعبیر ديگر
در خدمت بیان انديشهای ،بازنمود احساسی ،بیان درکی از لحظهای و...باشد .آيا چنین ويژگی در خوشنويسی نمايان است؟ اگر
ادبیات و مفاهیم کلمات و جمالت را از خوشنويسی بگیرم حامل چه پیام ديگری میتواند باشد؟ هرچند که بهزعم برخی از استادان
خوشنويسی اصوالً معتقد بر اين هستند که خوشنويسی در خدمت ادبیات است و پیام آن درواقع پیام متن است و شکل حروف فی
حد ذاتِنمیتواند در خدمت مفهومی قرار گیرد(فصلنامه هنر  ،51ص .)709بهطورکلی هنر خوشنويسی يکی از اشکال هنری است
که وظیفهاش نگهداری و تجسمبخشی همان کالم واالی دينی است که توسط وحی به متون مقدس عینیت میبخشد .اين هنر در
انديشهی اسالمی جايگاه وااليی دارد و در محدودهی هنرهای مقدس دينی اسالمی قرارگرفته و مباحث مربوط به تقدس بخشی آن
از البهالی آيات قرآن-انديشهپردازیهای عارفان حروفیه ،نقطويه ،اخوانالصفاقابلشناسايی است .ازآنجاکه هنر خوشنويسی اولین بار
برای نگارش کالم ا...به کار رفت و مستقیماً با آيات وحی سروکار داشت به آن بار قداستی ويژهای بخشیدند.تیتوس بورکهارت "
( ) Titus Burckhardtفیلسوف و هنرشناساروپايی در مورد خوشنويسی اسالمی به اين نتیجه رسیده است که ":شريفترين هنر
بصری در جهان اسالم ،خوشنويسی است و هیچ هنری در پرورش ذوق هنری مسلمانان بهاندازه خوشنويسی مؤثرنبوده است " .بر
اساس تجربه تاريخی و تحقیقات کارشناسان ،خوشنويسی اين امتیاز را دارد که کالم الهی را در قالب فرمهای بصری زيبا ارائه کند.
لذا خوشنويسی در میان مسلمانان با خوشنويسی در فرهنگهای ديگر تفاوت ماهوی دارد .خوشنويس مسلمان تنها درگیر يک
مهارت فنی و تزئینی نیست ،بلکه عمل او ،يک کار اعتقادی است و جنبه عبادی دارد .بهبیانديگر ،خط در بین هنرمندان
خوشنويس ،بهعنوان هنری برتر ،مفاهیم واال را با صورتی زيبا عرضه میکند و بیننده را به دنیای معنويت ارتباط و پیوند میدهد .از
سوی ديگر انگار پیش از اينکه ارتقا ارزش معنا بهوسیلهی خوشنويسی مدنظر باشد مسئلهی احترام گذاشتن به متن مطرح است.
وقتی خوشنويس متنی را به آراستگی کامل و به خطی خوش و مناسب مینويسد ،در حقیقت مراتب احترام به متن را بهجا آورده
است .قالب و شکل در هنرهای گوناگون اسالم ارتباط –ارگانیک -با يکديگر دارند ،مانند قوسها ،خطوط عمودی در خوشنويس که
بعدها در نگارگری و معماری هم تکرار میشوند و درزمینه های مختلف به تکامل و اعتالی يکديگر ياری میدهند .خط زيبا تجلی
عالم معنی در جلوهی صورت است ،هندسهای است روحانی که چرخشها و دواير عالم هستی را از گردن آهو تا طرهی شاهدان
زيبارو به ياد میآورد و به زبان حال درس افت و مهربانی میدهد(دهخدا ،5611،ص .)755گونهی اصلی خوشنويسی در سه تمدن
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شکوفاشده است :اعراب و تمدنهای که اين خط را مورداستفاده قرار میدهند ،چینیها و کسانی که از اين خط استفاده میکنند و
تمدن غرب بر پايهيالفبای التین قوانین رومی و کلیسای مسیحی (گاور )709-5619-5791
آنگونه که به نظر میرسداصلیترين خاستگاه تقدس خوشنويسی اسالمی در ارتباط آن به نگارش قرآن است .چنین اتصال مقدسی
در سنت خوشنويسی هیچ کشور ديگری ،با چنین حجم عمیقی ،ديده نمیشود .خوشنويسی مستقیم رابط کالم الهی با مردم
میشود و هنرهای ديگر ،تزئین و تجلیلکنندهی متن نگاشته شده (آغداشلو .5691،ص .) 11هنر خوشنويسی اسالمی بنا به ماهیت
توحیدیاش سبب گرديد تا در صورت و محتوای خود ارزش معنوی خاص داشته باشد وازاينرواين هنر ارزشی برابر باهنر
پیکرتراشی هندويی ،تمثالسازی مسیحی ،نقاشی تائويی و...داشته و بر اساس ارکان سازندهی هنرهای دينی با منشأ و غايت الهی
ساختهوپرداخته شده و به تنها چیزی که اشاره میکند امر واحديت و آفرينش الهی کائنات و هستی توسط کالم خدا است .با اين
تعاريف هنر خوشنويسی اديان با صورتهای متفاوت ظاهری خود فقط برای تجسمبخشی به کالم الهی متون مقدس عمل میکند
که در ذات خود يکسان هستند و همگی سعی در انتقال پیام نهفتهی حقیقت مطلق و مقدسی رادارند که هرچند وقت يکبار خود
را به شکلی نشان میدهد .هنری که باروح هنر دينی مستقیماً در ارتباط است و آنچه به آن بار تقدس معنوی میبخشد روح
تنزيهی است که در قالب هنر اديانی آشنايی داشت؛ زيرا آنچه ماهیت هنر دينی اديان را میسازد بر پايهی میزان درک و دريافت
پیروان هر دين به آن ذات مطلق است و ازآنجاکه همهچیز مجرای کالم خداست و هر آنچه وجود دارد و ديده میشود فقط نام و
اسماند که از ازل صادرشدهواصلش در جهان معنا قرارداد ،پس حروف و کلمات نوشتاری از اين قاعده جدا نیست .تمام مباحث
تقدس خوشنويسی به تقدس (کالم ،حرف ،عدد ،نقطه ،قلم ،لوح ،کتاب و )...پیوند میخورد که پس از جستوجو و تحقیق بر اين
عناصر تقدس بخش در هنر خوشنويسی اسالمی بهراحتی میتوان دريافت که تمام اديان مذکور برای اين عناصر ارزش قداستی
ويژهای قائلاند و اين قالب هنری توانسته بهعنوان بیشائبهترين و مجردترين هنر هم در صورت و هم در محتوا به تنها وظیفهی
خود يعنی بحث تجلی و تجسم کالم خدا بر زمین انجاموظیفه کند و بهعنوان هنری مقدس از منظر اديان تلقی شود (هنر مقدس
هنری است که فقط امر الهی در آن حاضر باشد)؛ و در اين مسیر تنها هنری که توانسته به آن روح بخشد هنر خوشنويسی است
هنری که فقط خدا را فرض میکند و نقطهی مشترک همه اديان و ترجمانی از آفرينش کامل الهی است .در ادامه نگارنده
میکوشد يکی از مهمترين انواع اين خطوط-خوشنويسی-را بهاجمال توضیح دهد .خط نستعلیق شیوهای از نوشتن خط فارسی
است يا بهعبارتديگر يکی از انواع خطوط ايرانی است که از نیمه دوم قرن هشتم هجری قمری نمونههای اولیه آن ديدهشده است.
واضح آن را میرعلی تبريزيمیدانند که تا اواخر نیمهاول قرن هشتن میزيسته است .خط نستعلیق از ترکیب خطوط نسخ و تعلیق
به وجود آمد (همان .)770،در اين مقاله آمده است که بهطورکلی اين نوع خط چه ويژگیهايی دارد توسط چه کسانی تحوليافته
است و چرا آن را عروس خطوط اسالمی مینامند و مهمترينمکتبهای آن کدام است.
چیستی نستعلیق:
در بین انواع خوشنويسی که از ابتدای اسالم تابهحال وجود داشته است ،نستعلیق زيباترين نوع خوشنويسی محسوب میشود؛
بهطوریکه آن را «عروس خطوط اسالمی» لقب دادهاند .نستعلیق که آمیخته دو خط تعلیق و نستعلیق گفتهشده ،توسط میرعلی
تبريزی به کمال دستيافت و با پیدايش اين نوع از خوشنويسی بود کهحرکتی نو در فرهنگ ايرانی اسالمیآغاز شد .در ادامه برای
اينکه اهمیت اين نوع از خوشنويسی را روشن کنیم ،به برخی از جنبههای زيبايی شناسانهی آن میپردازيم .خط نستعلیق از همه
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شرايط زيبايی کالسیک برخوردار است؛ويژگیهايی کهريشههای افالطونی ارسطويی دارد؛ و مشخصاً متأثر از نظريات فلوطین و نئو
افالطونیان در فرهنگ ايرانی اسالمی نمود پیداکرده است .معیارهای زيبايیمثل اعتدال ،موزونی ،استواری ،تناسب ،حسن ترکیب و
هم آهنگی ذوق و سلیقه .عالوه بر زيبايی بصری يا منظر ،میتوان به ويژگیهای ديگری همچون سهولت و سرعت تحرير و نیز
آسانی قرائت کلمات و سطور اشاره کرد .آشکارا همین ويژگیها را میتوان داليلی دانست بر رواج آن .نستعلیق خطی است باقاعده و
حروف اين خط را ملهم از زيبايی طبیعت دانستهاند(رودسری .)5610،در رسالههای قديمی خوشنويسی داستانی نقلشده که
میرعلی شبی در خواب پرواز غازهای وحشی را ديد و حرکات سیال نستعلیق را از حرکات نرم بدن اين پرندگان هنگام پرواز الهام
گرفت .با اين توصیف چه واقعیت داشته باشد چه زادهی تخیل رساله نويسان باشد ،میتوان به اين نکتهيکلیدی رسید که عالوه بر
ويژگیهای کالسیک زيبايی بصری مثل تناسب ،توازن و...احساسات انسانی هم در ايجاد آن بسیار تأثیرگذار بوده است؛ يعنی از يک
سمت معیارهای زيبايی شناسانهی مشخصی چون اعتدال ،موزونی و استواری و ...از طرف ديگر احساسات و عواطف خاص انسانی
باهم در يک بده بستان تعاملی خاص قرار میگیرند .اين ويژگی باعث ظهور نوعی از خوشنويسی شده است که مخاطب را جذب
خودکردهو با ايجادتأثیرات حسی نوعی از استتیک (در هر دو معنای مدنظر:زيبايیشناسی/ادراک حسی) را باعث میشود که خاص
فرهنگ ايرانی است و در هیچ جای دنیا نمیشود همانندش را يافت.
درسی – چهل سال اخیر تا امروز توجه به خط نستعلیق روز افزون بوده است وخوشنويسانی توانا در اين زمینه ظهور کردهاند با
اين که زمانی طوالنی از ظهور اين نوع خط میگذرداما اصول خط نستعلیق امروزه همان است که میرعماد لحاظ کرده بود .هنرمند
قرن سیزدهم بنام محمدرضا کلهر در چارچوب شیوه میرعماد تغییراتی ايجاد کرد که در زيباتر شدن و تطبیق آن با صنعت چاپ
در آن زمان ،نقش اساسی داشت .میرزا غالمرضا اصفهانی نیز از هنرمندان همین دوره است که نستعلیق را بسیار استادانه
مینوشت .بههرحال بارزترين مشخصه نستعلیق مبتنی بودن بر معیاری زيبايی کالسیک بودن آن است .در سده يازدهم هجری
میرعماد مشهورترين خوشنويس ايرانی اين شیوه از خوشنويسی را به تکامل رساند و در اوج ظرافت و زيبايی قطعاتی ماندگار
نوشت .درروند تاريخی خط نستعلیق به دربار گورکانیان هند و کاتبان امپراتوری عثمانی نیز راه يافت که بهويژه در هندوستان آثار
ارزندهای از اين خط پديد آمد .پس از دوره ای از رکود ،خط نستعلیق در اوايل دوران قاجار جان تازهای يافت و در اواخر اين دوران
تحت تأثیر صنعت نوظهور چاپ سنگی تحوالتتازهای را تجربه کرد(چراتی .5691،ص .)57
تاريخچه:
خط نستعلیق دومین خط خاص ايرانیان است که پس از خط تعلیق در اواخر سده هشتم و اوايل سده نهم هجری يعنی در عهد
تیموری ظهور کرد .ابداع خط نستعلیق را به میرعلی تبريزی نسبتدادهاند .میرعلی تبريزی در اوايل قرن نهم هجری و همزمان با
تیمور گورکانی میزيسته است .هر چند پیش از او نمونههايی ابتدايی از نستعلیق موجود است اما نقش میرعلی تبريزی در تدوين
نستعلیق آنچنان مهم و اساسی بود که استادان بعدی از وی بهعنوان ابداعکننده نام بردهاند.پس از وضع خط نستعلیق تقريباً
بیشتر کتابهای فارسی با آن نگارش میيافت.نستعلیق بهسرعت پلههای ترقی را طی کرد و محبوبیتی تمامعیار يافت .در رسمیت
بخشیدن به اين نوع خوشنويسی میتوان به اين نکته اشاره کرد کهبرای اولین بار بهفرمان شاهزاده بايسنقر میرزا که خود
خوشنويسی صاحبنام بود ،شاهنامه بايسنقری به خط نستعلیق جعفر تبريزی کتابت شد{ که هماکنون در کتابخانه سلطنتی سابق
در موزه کاخ گلستان موجوداست} .با اين کار نستعلیق بهعنوان خطی رسمی و در رديف خطوط ششگانه مطرح شد.در سدههای
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آغازين پیدايش خط نستعلیق ،دو سبک متفاوت از آن در نقاط مختلف ايران ظاهر شد؛ يکی شیوه جعفر تبريزی و اظهر تبريزی
بود که بعدها سلطانعلی مشهدی آن را کامل تر کرد و در ناحیه خراسان و اطراف آن متداول شد؛ ديگری شیوه عبدالرحمن
خوارزمی ،خوشنويس دربار سلطان يعقوب آق قويونلو است که در بخشهای غربی و جنوبی ايران رواج يافت و بعدها فرزندان وی
عبدالرحیم و عبدالکريم و پیروانشان ،آن را رواج دادند.خط شناسان بر اين باورند که از آغاز پیدايش خط نستعلیق به مدت يک قرن
و نیم ،ستاره درخشان آسمان خوشنويسی نستعلیق ،میرعلی هروی بود؛ اما در نیمه دوم قرن ق .هنرمندی ديگر نستعلیق را به اوج
تکامل و زيبايی رساند« .عماد الحسنی قزوينی» معروفبه«میرعماد» خوشنويسی توانمند بود که آثار گذشتگان ،حتی میرعلی
هرويرا تحتالشعاع قدرت و صالبت قلم خود قراردادمیرعماد در قرن يازدهم و در دوره صفويه زندگی میکرد و با ابتکار و خالقیت
خود و مهارت بااليی که در نستعلیق به دست آورد دارای سبک و مکتبی شد که هنرمندان خوشنويس سالیان بسیار پس از او از
شیوه وی پیروی کردند.پس از میرعماد نستعلیق کمکم جايگاه رفیع خود را در خوشنويسی جهان باز کرد .بسیاری از هنرمندان
ايران و منطقه هرات را در پی تحوالت سیاسی رخداده پس از پايان حکومت تیموری ،در سال ديار خود را ترک کردند و به هند
رفتند .همچنین پس از قتل میرعماد به فرمان شاهعباس نیز بسیاری از خوشنويسان از دربار صفوی به دربار گورکانیان هند يا
عثمانی رفتند و خط نستعلیق را در آن سرزمینها رواج دادند و ازآنجا در بسیاری از کشورهای اسالمی راه پیدا کرد .بهويژه در
شبهقاره هند نستعلیق به خط موردعالقه گورکانیان هند تبديل شد و آثار درخور توجهی در آن سرزمین به خط نستعلیق خلق
شد(زعیمی ،5611،ص .)11-61در ايران پس از رکودی نسبیکه براثر افول دولت صفوی روی داد ،در اوايل دوره قاجار دوباره
نستعلیق باقدرت و زيبايی تمام اجرا شد و آثاری ماندگار در اين عرصه به وجود آمد و هنرمندان بزرگی ظهور کردند(.هنر و مردم
دوره  57ش  )5617- 561سپس در قرن سیزدهم سبک و شیوه جديدی در نستعلیق به وجود آمد .اين کار بهوسیله هنرمندی به
نام «محمدرضا کلهر» صورت گرفت .در زمان کلهر صنعت چاپ به روش چاپ سنگی به ايران آورده شد .ظريف بودن حروف مانعی
برای چاپ سنگی نستعلیق بود و همین امر سبب گرديد که کلهر با تغییراتی در سبک و روش میرعماد شیوه تازهای را برای
نستعلیق به وجود آورد که مناسب برای صنعت چاپ باشد.در اواخر دوره صفوی با شکستن حروف و تندنويسی خط نستعلیق
شیوهای معروف به شکسته در ايران رايج شد که خود خطیمستقل است و سومین خط ايرانی بهحساب میآيد و خوشنويسان در
اين عرصه نیز آثاری بديع پديد آوردهاند.امروزه هرچند با توسعه صنعت چاپ کاربرد کتابت نستعلیق محدودشده اما بسیاری از
خوشنويسان ايرانی درنهايت قدرت به خلق آثار هنری قابلتوجهی در اين شیوه پرداختهانددر دهههای اخیر هم هنرمندانی خط
نستعلیق را با روشهای نقاشی ترکیبکردهاند و نوعی زمینه هنری بنام نقاشیخطبه وجود آوردهاند .بهطور خالصه خط نستعلیق
بهتدريج از سده  1تا  9هجری بهويژه در خراسان بزرگ و آذربايجان شکل گرفت .در سده هشتم در هرات شکل واقعی خود را پیدا
کرد و رسمیت يافت و در قامت خطی قابلرقابت با خطوط ششگانه قديمی قد علم کرد؛ بهنحویکه ازآنپس اغلب کتابها و
مطالب فارسی و شايد تمامی متونغیرمذهبی به اين خط نوشته شد .سپس در آسیای مرکزی و خراسان بزرگ (بخارا ،مشهد و
هرات) توسعه يافت و پسازآن بود که در قزوين و اصفهان در سدهیازده به اوج شکوه و زيبايی خود دست پیدا کرد .سپس برای
مدتی دربارهای هند و تا حدی عثمانی مسکن و مأوای نستعلیق شد .پسازآن دوباره در شیراز و تهران به حیات و رشد خود ادامه
داد(همان .)69نستعلیق خط ملی ايرانیان و عصاره زيبايیشناسی اين مردمان است و در همه جا به عنوان سمبل هنر ايران شناخته
می شود همچنین در تمامی اقوام و مللی که برای مدتی تحت نفوذ فرهنگ ايران بودهاند يا هستند و از اين حوزه فرهنگی ارتزاق
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کرده اند محبوبیت و دلپذيری خود را دارد .هرچند بهترين نمونه های نستعلیق در هرات و مشهد و قزوين و اصفهان تولید شد اما
آثار درخشانی از قاهره و استانبول گرفته تا دهلی و حیدرآباد نیز سراغ داريم.
عروس خطوط اسالمی:
خوشنويسی يک هنر اختصاصاً اسالمی است؛ وهیچگونهسابقهای پیش از اسالم نداشته است .در اين زمینه ابتدا خط کوفی شکل
گرفت و سپس طی قرنهای متماديخطهايديگر همچون نسخ ،ثلث ،ريحان و نستعلیق ...پديد آمد بهاينترتیب هنريبه وجود آمد که
بهتدريج از کتابت کالم وحی فراتر رفت و برای انواع کتابها ،تزئین اشیاء زندگی روزمره مانند ظروف ،سفالینهها و ...تزئین خانه و
مساجد مورداستفاده قرار گرفت و اينگونه شد که کل محیط زندگی مسلمانان تجلیگاه کالم وحی شد (نصر -519-5696-5766
 )517خط " نستعلیق "افتخار هنر ايران به شمار میرود و به دلیل زيبايی آن به " عروس خطوط اسالمی " معروف است.خط
نستعلیق که در بین خطوط ايرانی و عربی يگانه است ،دارای حرکتهای مستقیم و مدور و نظم و هارمونی متناسب بین اين خطوط
است .اين روش نگارش و خوشنويسی از ترکیب خطوط پیش از خود به وجود آمده و ويژگیهای ممتاز گذشته را يکجا در خود
دارد .خط نستعلیق همچنین قابلیت زيادی برای نوآوری در طول زمان داشته و بهمرورکاملتر و زيباتر شده است
عالوه بر خوشنويسهای بزرگ خط نستعلیق در ايران ،در کشورهای آسیای مرکزی ،افغانستان و هندوستان نیز خوشنويسانی به
رشد و پیشرفت اين خط کمک فراوان کردهاند و همین موضوع ،موجب ماندگاری و محبوبیت آن تاکنون بوده است.البته توجه به
خط نستعلیق باعث نشد تا خوشنويسان ايرانی از ديگر خطهای اسالمی چون شکستهنستعلیق ،ثلث و نسخ غافل شوند .اعتقاد
بسیاری از خطاطان و خوشنويسان ايرانی بر اين است که زيبايی و يا زشتی و خوبی و بدی معانی به الفاظ و کلمات سرايت میکند
و نگارش آنها میتواند بر روی نويسنده نیز تأثیر بگذارد .لذا از ديرباز در میان اين هنرمندان ،نگارش و کتابت مفاهیم عالی و متون
معنوی در درجه نخست استقبال و توجه بوده و نگارش و خطاطی برای اين افراد ،گذرگاهی برای ورود به عالم معنويت بوده است.
نگارش کتب و کتیبههايی با مضامین فلسفی ،علوم ،ادبیات ،عرفان و اخالق ،اديان و اصول عقايد ،در ردههای نخست انتخاب
خوشنويسان ايرانی بوده است؛ اما مهمتر و باالتر از همه اين موارد ،نگارش قرآن کريم و آيات و معانی بلند نهفته در آن است.
خداوند در قرآن کريم ،به قلم و آنچه با آن مینويسند سوگند يادکرده و شأن بااليی برای نوشتار قائل شده است .ازاينجهتمیتوانیم
بگويیم هنرمندان خوشنويس نیز در ايران و بسیاری از کشورهای اسالمی ،شأنی را که خداوند در قرآن برای قلم قائل شده است،
درک کرده و سعی نمودهاند که قلم خود را در مسیر نگارش اين کلمات نورانی و مقدس به کار ببرند؛ و شايد بتوان گفت خط
نستعلیق زيباترين نمود اين نوع نگاه به زبان و نوشتار است (بیانی ،5616،ص  . )116در هم تنیدگی متن و محتوا در اين نوع خط
آشکار به چشممیآيد ،ازيکطرف دقت در متنهايیکه برای نوشته شدن آماده میشوند و از طرفی ديگر نوع اسلوب نوشتار هر دو از
اهمیتی يکسان برخوردارند.نمونههايبهجامانده از اين هنر بهترين گواه از اعتقاد معنوی و مذهبی خوشنويسان در طول تاريخ اين
هنر در جهان اسالم است.
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نامگذاري:
اغلب محققان بر اين باورند که اين خط از درآمیختن دو خط نسخ و تعلیق به وجود آمد که «نسخ تعلیق» نامیده شد و بعدها به
جهت کثرت استفاده به نام «نستعلیق» شهرت يافت .در کشورهای عربی اين خط را «الخط الفارسی» يا گاهی بهاشتباه «تعلیق»
مینامند .خط نستعلیق زيبايیهای بسیاری دارد .از ديرباز نستعلیق را به سبب زيبايی و ظرافت «عروس خطوط اسالمی» نامیدهاند.
ويژگیها:
خط نستعلیق دارای ظرافتها و گردشهای لطیفی درحرکتها و شکل حروف است تا حدی که روحیه و ذوق هنری ايرانیان را به
بهترين نحو به نمايش میگذارد .به نظر میرسد در شکلگیری نستعلیق خطوط مورداستفاده در ايران پیش از اسالم نظیر خط
پهلوی موردتوجه بودهاند.در نستعلیق ،زيبايی و تناسب ،هماهنگی و استواری در حد کمال به همآمیخته است .دواير اين خط بسیار
زياد است و عمده حرکات حروف و اجزاء آن بر اساس منحنیها استوار است تا جايی که خطوط مستقیم و صاف بسیار نادر و تقريباً
هیچ است .اين شیوه از خوشنويسی ،فاقد عالئمزيروزبر و پیش است ،هرچند در هنگام ضرورت میتوان از عالئم کوچکی بهره برد.
نستعلیق برای نگارش حروف ويژه الفبای فارسی مانند «پ»« ،چ»« ،گ» و «ژ» تناسب کامل دارد و بهخوبی سهنقطه اين حروف
در ترکیببندی آنجا میافتد(همان.)111،آرتور پوپ هنرشناس و ايرانشناس مشهور معتقد است که نسخ خطی کامل و متعادل
است و تعلیق خطی تأثیرگذار و حاکم .با ترکیب ويژگیهای اين دو خط ،نستعلیق که بسیار نوازشگر ،شیک ،آرام و ماليم است ،به
وجودآمده است .اين نوع خط که ايرانیها آن را ترويج دادهاند تصويری عالی از تمدن و جهانديدگی را به نمايش میگذارد.
کاربرد:
بیشترين کاربرد نستعلیق در نگارش کتب عادی ،ادبی و متنهای غیرمذهبی است .از ابتدای پیدايش تاکنونبهندرت متنهای عربی
نظیر قرآن احاديث يا ادعیه با اين خط نوشتهشده و اغلب ديوان شعرا و کتابهای ادبی با اين خط نگارش يافته است .گويا روح نرم
و سیال نستعلیق بالطافت ادبیات شیرين فارسی تأثیر متقابلی برهم دارند .تنها سه نسخه شناختهشده قديمی در سراسر جهان از
قرآن به خط نستعلیق وجود دارد ،هرچند ممکن است برخی از ادعیه و مناجات را به نستعلیق پیدا کرد.
مکاتب مهم خط نستعلیق:
خط نستعلیق از زمان اختراع و وضوح آن با قلم دوبعدی(قلم نی ) از اواخر قرن هشتم و نیمه اول قرن نهم بهتوسط میرعلی تبريزی
آغاز شد .خط نستعلیق از زمان تشکیل و اختراع تابهحال پنج مکتب (سبک) به خود ديد،خوشنويسانی که اين کاتب را به
وجودآوردهاند هرچند هرکدامشیوهی شخصی خود را توسعه و ادامه دادهاند اما تفاوت اندکی با يکديگر دارند و همگی همارز و
همارزشاند .در ادامه اين پنج مکتب را بهصورت اجمال و مختصر موردبررسی قرار میدهیم:
مکتب میرعلی تبريزي:
مکتب میرعلی تبريزی اولین مکتب خطنگاری نستعلیق در حدود و ثغور کشور ايران (مرکز کشور فارسی) بهصورت رسمی آغاز به
کارکرد .میرعلی تبريزی شاگردان فراوانی را تعلیم داد که از معروفترين شاگردان آن ،میرعلی هروی بودکه توانست مکتب استاد
خود را رواج دهد .میرعلی هروی ،در حدود سالهای  910هجری در زمان سلطنت سلطان حسین بايقرا و سالهايی در زمان جامی
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شاعر که خود جامی هم از شاگردان میرعلی هروی و حتی تا زمان سلطانعلی مشهدی میزيست بود ،شیوههای مختلف اين مکتب
حاکی از خطوط اولیه نستعلیق است و از مهمترينويژگیهای مهم اين مکتب عبارتاند از:
الف) خطوط نستعلیق اين مکتب ،قوت و ضعفهای ناموزون داشت ،در اجراقوّتهای قلم که ناگهان به ضعفهای قلم ختم میشود،
طوری که نمیتوان هارمونی قوت و ضعف را در خط نستعلیق معلوم کرد؛ و نشان از عدم شناخت يا عدم وجود هارمونی و موسیقی
در حروف و اجرای مفردات است ،چون مفردات دارای هارمونی الزم نبود ،سطرهای نستعلیق در اين دوره به علت عدم تکامل
ناموزون از استاتیک بسیار ناچیز برخوردار بود.
ب ) عدم رعايت فواصل نقطهها در اجرای حروف مفردات که چنین به نظرمیرسد ،هنوز مفاهیم نقطه در اين خطوط کامالً تبیین و
مشخص نشده و اجرای حروف و مفردات نامشخص و نامفهوم بود.
ج) خطوط از قوام قوارگی برخوردار نبودند.
د) در اجرای صفحات ديوانی حظ بصری هنری کمتر هويدا بود.
ه) خط نستعلیق در اين دوره موجوديت خود را در مراسالت ديوانی چه بهصورت خطوط منسوب و چه بهصورت خط قلمی مشخص
و الزم و ملزوم همديگر شدند .در جوامع فرهنگی آن دوره مانند خطوط نسخ و تعلیق و ثلث ،جايگاه خود را پیدا کرد.
و) شیوههای اين مکتب در ايران تا اواخر دوره تیموريان در ايران رواج داشت تا زمان شاهرخ میرزا (والغ بیک ) از نوادگان تیمور
لنگ ،خوشنويسنابغهای بنام سلطانعلی مشهدی پیدا شدو مکتب جديد در نستعلیق نويسی به وجود آورد ،اگر بپذيريم خط
نستعلیق در اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم توسط میرعلی تبريزی اختراع شدتا پايان دوره اين مکتب و ظهور سلطانعلی
مشهدی حدود يک قرن در ايران رواج داشت (سرمدی،5690،ص)65
مکتب سلطانعلی مشهدي:
در آغاز قرن دهم بعد از مرگ تیمور که در اثر کشورگشائی ،قتل و غارت ،ويرانی ،ثروت و اموال زياد برای وارثان خود به ارث
گذاشت .فرزندان و نوادگان تیمور از آنهمه ثروت ،در جهت سازندگی و توجه به هنر و هنرمندان هزينه و مخارج میکردند چنانچه
در هرات پا يتخت فرزندان و پسران شاهرخ میرزا ،بايسنغر میرزا و الغ بیک خود از خوشنويسان معروف و مطرح آن زمان بودند
بايسنغرمیرزا تمام خطوط هفت گانه را استادانه مینوشت چنانچه مهمترين آثار ادبی و دواوين قرون ،هفتم و هشتم و نهم و حتی
شاهنامه فردوسی بنام شاهنامه بايسنغری در اينعصر در هرات در کتابخانههای فرزندان تیمور به زيور خوشنويسی درآمده است.
هرات پايتخت هنری و سیاسی آن زمان و متعاقب آن شهر مشهد دومین پايگاه آثار هنرمندان ،خوشنويسان و نقاشان آن دوره
بهحسابمیآمدو در اين دوره بود براثر تنوع کار هنر مینیاتور و هنرهای دستی ديگر طراحی و خطاطی… .شکلمیگرفتو آغاز مکتب
هرات در نقاشی و مکتب خوشنويسی خط نوپای نستعلیق دومین مکتب خود را بعد از میرعلی تبريزی بهتوسطنابغهای بنام
سلطانعلی مشهدی تجربه میکرد .سلطانعلی ابتدا خط نستعلیق را در مشهد از شاگردان مکتب میرعلی تبريزی ،مانند خطوط
شاگردان او میرعلی هروی مشق میکرد؛ و خط خود را از تعلیم درآورد و به شاگرد پروری مشغول شد ،بعد از مدتی او دريافت برای
تکمیل کار خط نستعلیق خود احتیاج به دريافت و زح مت بیشتری دارد .تا بتواند بهتر هنر نوپای خط نستعلیق را به شاگردان خود
انتقال دهد .به همین دلیل کنج عزلت اختیار کردو از صبح تا شام بکار استنساخ و خوشنويسی ،خط نستعلیق میپرداختو بعد از
مدتی به رموز بیشتری از مباحث زيبايیشناسی خط نستعلیق دستيافت و حتی آداب المشق به نظم و شعر به رشته تحرير درآورد.
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همه اين اقدامات تحقیقی ،آموزشیو تطبیقی سلطانعلی مشهدی ،شیوهايدلنشینبه وجود آوردکه از اقصی نقاط شهرهای ايران ،برای
تحصیل و آموزش خط نستعلیق به خدمت او درمیآمدندو اين مهم بعدها به مکتب سلطانعلی مشهدی معروف شده است.
ويژگیهای مکتب سلطانعلیکه به مکتب خراسان ،معروف است از ظرافت بیشتر از مکتب اول برخوردار بود ،صاف نويسی نتیجه
کثرت اجرای مشق است در آثار سلطانعلی بیشتر مشهود است .خط نستعلیق در اين مکتب بهصورت رسمی از هنرهای ديگر ايرانی
و حتی باالتر و بیشتر پیشی گرفت و جزء هنرهای مطرح ايرانی به حدودوثغور هندوستان و چین ،گسترش يافت(چراتی،5691 ،
ص  .) 57شعرا و هنرمندان خوشنويس زيادی به کشور هندوستان از قرن دهم تا حتی قرون يازدهم و دوازدهم به هندوستان
مهاجرت میکردند و پادشاهان گورکانی ،براثر کثرت عالقه و نواختن زبان وخط فارسی نستعلیق هنرمندان خوشنويس ايرانی راهی
آن ديارمیشدند  ،چنانچه هنگام و همراه با اعتالی سبک شعری بنام سبک هندی ،خوشنويسی نستعلیق آن ديار آرامآرام شکل
میگیرد ،بعد از گذشت سالها و اشاعه در زبان فارسی ،سبک خوشنويسی علی السويه در حدودوثغور هندوستان به وجودمیآيد.
بنام مکتب نستعلیق نويسی شرقی معروف شده است .اگر مکتب سلطانعلی را از آغاز اواخر قرن دهم در نظر بگیريم اين مکتب
نستعلیق نويسی در ايران تا زمان شکلگیری مکتب میرعماد در زمان صفوی اوايل قرن يازدهم و (حکومت شاهعباس صفوی) حدود
يک قرن در حدودوثغور ايرانوهندوستاناظهار وجودمیکرد؛ و به فرهنگسازيو اشاعه زبان فارسی حضور فعال داشت .ششاگردان
زيادی طی يک قرن از مکتب سلطانعلی مینوشتند ،جعفر بايسنغری و حتی شاهطهماسب و فرزندان او ابراهیم میرزا ،سام میرزاکه
خط نستعلیق را استادانه مینوشتند و….
مکتب نستعلیق نويسی شرقی:
بعد از مرگ شاهطهماسب اختالف و جنگ میان شاهزادگان صفوی ظاهر گشت و برادران و برادرزادگان دست به خون يکديگر زدند
و بیدادی عظیم همهجا را فراگرفت و آرامش و سکون موردنیاز هنر به همريخت و بسیاری از هنرمندان راه دياری ديگرمی گرفتند،
اين روند ترک ديارتا پايان سلسله صفوی در ايران ادامه داشت بهطوریکه بعد از شهادت میرعماد خوشنويس نابغه و صاحب مکتب
ايران ،در زمان شاهعباس بسیاری از شاگردان او به ترک ديار خود اقدام میکردند و عمدتاً به هندوستان و ترکیه عثمانی پناه
میبردند؛ و در آنجا با توجه و نواختن بهتوسط پادشاهان گورکانی و عثمانی که از هنرمندان ايرانیپرورده و تشويق میشدند.
و در حدودوثغور هندوستان آرامآرام مکتب نستعلیق نويسی شکل گرفت بنام نستعلیق شرقی ،میراث اين خط اکنون در هندوستان،
پاکستان ،افغانستان حضور دارد؛ که از ويژگیهای اين خطوط ،بیقوارگی ،عدم توازن و تناسب ،عدم ارتباط قوت و ضعف قلم و
نداشتن موسیقی حروف مفردات در اجرا کامالً مشهود است و به نظرمیرسد ،خطوط نستعلیق شرقی که تابهحال در هندوستان،
پاکستان و افغانستان و حتی کشورهای فارسی غیر از ايران مرکزی ،مسیر تحول و تکامل خود را طی نکرد .بررسی و تحقیق علت
عدم تکامل مکتب نستعلیق نويسی شرقی ،خود حوصله و مقال ديگر را میطلبد اما يکی از داليل مهم آن رامیتوان حضور
استعمارگران غربی (استعمار انگلیس ) در هندوستان و جانشین کردن زبان انگلیسی بجای زبان فارسی بود .سرزمین هند از
ديرزمان مرکز پارسیان بوده و آدابورسوم زبان و فرهنگ پارسیان و ايرانیان در آنجا رواج داشته است .باروی کار آمدن حکومتهای
مسلمان در هند ،مانند سالطین بهمنی ،فاروقیان ،پادشاهان کشمیر ،قطب شاهیانو نظام شاهیان که خود پارسیزبان و اغلب
طرفدار شعر و زبان فارسی بودند؛ و متعاقب آن و از داليل شیفتگی اين پادشاهان تا برقراری سلسله بابری در هند ادامه داشت.
(همان ،ص )51-51
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ظهیرالدين بابر از نوادگان تیمور ،با برقراری حکومت گورکانیان در هند ،شاهان اين سلسله اغلب خود از شاعران و خوشنويسان
زبان فارسی بودند و نستعلیق را خوب میفهمیدند و خوب مینوشت ند ،شاهزادگان چون همايون ،میرزا عسگر ،میرزا هندال خود
شاعر بودند و خطاطان بخصوص نستعلیق نويسان را بسیار گرامی میداشتند .از نستعلیق نويسان معروف اين مکتب از آغاز میتوان،
عبدالرحیم عنبر بن قلم ،عبدالصمد شیرينقلم…؛ و در زمان صفوی عبدالرشید ديلمی (رشیدا) شاگرد و خواهرزاده میرعماد بود و
از درباريان گوکانی میتوان ،اشرف خان ،تهورخان ،شاه جهانو زيب النساء بیگم (دختر عالمگیر) شاه جهان ،میتوان نام برد ،الزم به
يادآوری است زيب النساء بیگم عالوه بر خط خوش نستعلیق شعر سبک هندی فارسی را بسیار خوب میسرود.
مکتب میر (میرعماد):
قرن يازدهم دوران اوج و رونق هنر و فرهنگ اسالمی ايرانی است اين رونق در ايران و ترکیه و هندوستان و حتی چین بیش از
قدرت نظامی موجب میگردد که مردم آسیا به خود ببالند .در آغاز اين قرن عباس میرزای صفوی در سن هجدهسالگی به تخت
مینشیند و باقدرت و بیرحمی به سرکوبی سران طوايف قزلباش و شاهزادگان صفوی میپردازد .زمینه هنری بهويژه خط که قبالً
وجود داشت ،در يک آرامش نسبی ،ديدهمیشود  ،خطاطان و خوشنويسان به دربار شاه جوان که خود شاعری توانا و شیفته خط و
خوشنويسی است ،راه میيابند .اصفهان که بهتوسطشاهعباس پايتخت برقرار میشود ،خط و خوشنويسی از هنرهای موردتوجه و
حمايت شاهان صفوی قرار میگیردو در اين دوران به علت عدم وجود وحدت دينی و ملی… (ساختارسازيحکومتی) بسیاری از
آثاروحدتبخش و ساختار ساز در حوزههای مختلف ادبی مانند شاهنامه ،نقاشی مانند مینیاتورو کتب تئوريک مذهب شیعه اثنی
عشری با خط نستعلیق به زيور نگارش درمیآمد .اين مهم آنچنانموردتوجه پادشاهان و اربابان هنر ،صاحبان ديوانی و
…قرارداشتکهمیگويندشاهعباس خود شمع به دستمیگرفت تا علیرضا عباسی در حضور شاه به خطاطی میپرداخت .بزرگترين
حادثه خط و خوشنويسی در اين دوران ظهور میرعماد حسنی قزوينی استکه خط نستعلیق را به زيباترين صورت مینوشتو
آثارگرانبهايی از دواوين شعری حافظ ،بوستان و گلستان سعدی ،سه نسخه مثنوی کوی و چوگانو تحفه االحرار جامیو گلشن راز
شبستری و…بهزيورخطنستعلیقدرآورد؛ اما اين هنرمند بیمانند و عارف صادق در سال  5071بهفرمانشاهعباس و بهتوسط
قزلباشان او و با سعايت و حسادت علیرضا عباسی (خوشنويس دربار شاهعباس) به قتل میرسد و نقطه سیاه و تاريک دوران
شاهعباس و تاريخ اوست که قتل صداقت و پاکی و نوآوری است ،پس از وی آوازه او در همهجا پیچیده و خون او خون زنده هنر
گرديد .شاگردان شیفته و پروريده او شیوه او را در همه آفاق آن روزگار و همه سرزمینهايی که زبان شیرين فارسی و حتی ترکی،
اردو…رواجواشاعهدادند؛ و چنین است اين قرن را قرن شکوفايی هنر خوشنويسی میدانیمو در اثر اشاعه شیوه شیرين میرعماد
میزان و گسترش آن بعداً به مکتب میرعماد معروف خاص و عام شد .از شاگردان معروف و خلیفه میرعماد ابوتراب استو بعالوه
شاگردان معروف و فراوان آن بزرگوار را میرزا جالل حکیم ،شکوهی همدانی ،رشیدا …،عبدی بخارايی است که میرعماد او را به
کشور عثمانی میفرستند و خود مروّج معلم و در اشاعه هنر نستعلیق در سرزمین عثمانی میشودکه آثار استادان خوشنويس اين
مکتب هماکنون در موزههای مختلف دنیا موجود است .از ويژگیهايمنحصربهفرد ،مکتب میرعماد را میتوان الف ) تکامل شکل
اجرای مفردات ،با برشهای بسیار دلنشین قلم میرعماد است که در اين راه به قضاوت تاريخ از شیوههای گذشته خوشنويسی
پیشی گرفت ،ب ) اجرای قطعات نوظهور چه به صورت قطعه ،قصار ،چلیپاو بخصوص سیاهمشقهای فرمیک مخصوصاً در اين دوره
در اقالم مختلف بهتوسط میر عماد و شاگردان طراز اول او اجراشده است؛ که خود آغازگر و سنگ بنای تحوالت بیشتر در آينده
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هنر خوشنويسی شده است .مکتب میرعماد از آغاز حدود دو قرن در ايران ،هندوستان ،ترکیه عثمانی و…رواجداشت،پتانسیل و
ظرفیت نستعلیق نويسی در اين مکتب از مکاتب گذشته ب سیار بیشتر بوده ،اين ظرفیت و پتانسیل سبب تحول فراوان در اقالم
مختلف و قلم گزاری در طی دو قرن شده است ،سیاهمشقهای جلی میرحسین ترک و میرزا غالمرضا اصفهانی درزمان
ناصرالدينشاه (قاجاريه) که تحول نهايی و استوار مکتب میرعماد را شاهديم و نشان از ظرفیت باالی اين مکتب نستعلیق نويسی
است .هر قلمی که در صفحه بهتوسط خوشنويسان اجرا میشد ،خارج از تأثیرات اين مکتب نبود .شیوههای مختلف اين مکتب بیش
از دو قرن بسیار متنوع ،زيبا ،دلفريب ،بهتوسط شیوه نگاران اين مکتب اجرا میشد؛ و تنها تحوالت در عصر تجدد و اختراع دستگاه
چاپ در دوره قاجاريه در ايران و بعداً تحول زبانی در زبان فارسی که به تکامل فارسی ختم شده استو بعالوه عوامل اقتصادی،
اجتماعی ،انقالب نوشتاری و فرهنگ بهويژه در حوزه شعر (نظم و نثر) در ايران…،ايناستلزامرافراهمکردهوخوشنويسی خط
نستعلیق هم به تبعه از اين تحوالت در آستانه تحولی ديگر قرارگرفتهو محتاج مکتب خطنگاری نستعلیق ديگر شده است
(بیانی ،5616،ص .)61
مکتب کلهر:
ورود عصر تجدد در ايران در دوره ناصری ،همراه زمینه تحوالت اجتماعی در ايران شده است ،کشور مابعد از خرابیها و ويرانیهای
دوره قاجار که حاصل کشمکش و منازعات حکام و زمامداران و شاهان گذشته و بیتدبیریهای شاهان قاجار قرن سیزدهم يعنی در
سال  5755هجری آغاز حکمرانی قاجاريه آغاز میشود .هرچند شاهان قاجار میخواستند در معماری حرکت شاهان صفويه را ادامه
دهند اما اغلب موجب ويرانی آثار و بازماندههای آنان میشدند ،حکام طمع ورز و سفیه دوره قاجار و عمال آنها صدمات فراوان بر
اندامآثاربینظیر اصفهان مرتکب شدهاند که از حدود وصف بیرون است .شاهان و شاهزادگان قاجاريه به خط و خوشنويسی عشق
میورزيدند و بسیاری مانند فتحعلیشان ،محمدشاه و ناصرالدينشاه در اين هنر مهارتی يافتند؛ بنابراين ازآنجاکه نسبتاً راهی برای
هنر خوشنويسی باز بوده است توجه به آن در اين دوران به اوج خود رسیده بنابراين رشد و اعتالی اين هنر و تعداد هنرمندان
خوشنويس در اين دوره فراوان بوده .دستگاه چاپ و ورود مظاهر مدرنیته و نشر کتب و طبع روزنامهها فعالیت خود را در قرن
سیزدهم آغاز کردند .کلهر معاصر میرزا غالمرضای اصفهانی است (میرزا محمدرضاکلهر  5611-5650هجری قمری ،میرزا غالمرضا
اصفهانی  ) 5601-5711و هرچند که هر دو در يک دورهی تاريخی زندگی میکردند ،امانگاه و شیوهو نوع تصور و برداشتشان از
معنا وزندگی تفاوت بسیار دارد .هر دو موجد حرکت و تغییر در شیوهی خوشنويسی دورانشان –به دو صورت مختلف-بوده اند ،اما
چشماندازشان تفاوت داشت(.آغداشلو ،5691،ص  ) 510میرزا رضای کلهر يکی از خوشنويسان اين دوره تعلیم خوشنويسی خود را
از شاگردان مکتب میرعماد (میرزا مهدی تهرانی) آغاز کرده و درحالیکه مکتب خطنگاريمیرعماد را درک کرد ،همزمان با نشر و
طبع دستگاه چاپ مواجه شد ،بنابراين ورود دستگاه چاپ و الزام اختراع لترسل های حروف نستعلیق برای چاپ سنگی کلهر را
علیرغم راه همکاران ديگر خود به فکر واداشت و خود چون در کتابت نگاری که اصل خط و خوشنويسی است توجه وافر داشت او را
وادار ساخت حروف باسمهايبهمقتضای چاپ سنگی برای نشر روزنامههاجستجوگر کند .ضرورت چاپ و دستگاه صنعت چاپ ،او را به
مرحلهای که از برطرف کردن موانع دستگاه چاپ مواجه کرد و در اين راه بهتوسط تنوع خود متوجه شد که اساساً بايد برشهای
حروف نستعلیق تغییر کند و برای چاپ آماده شود؛ بنابراين ،تغییرات اساسی در بافت حروف و مفردات به وجود آورد .اندازه قلم
گزاری نقطه تمام از  1/1دانگ قلم به  1/1تغییر يافت .با اين حساب اندازه حروف و مفردات کوچکتر و چاقتر شده و برای چاپ
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قابلاستفادهتر گرديد ،از ويژگیهای خط مکتب کلهر ،عبارتاند از :الف ) اندازه مفردات جمعتر و چاقتر شده ظرافت و نازکی و
درشتی مفردات خط میرعماد در اين خطوط ديده نمیشود .ب ) پتانسیل و اجرای خطوط اين مکتب برای اندازههای کالن
کاربردیتر شد .ج) استتیک (زيبايیشناسی) خط بخصوص در کتابت (اصل خط) در مکتب کلهر متحولتر و خطوط از قوام قوارگی
استوار در سطر مستترمیشود .د) آموزش و تعلیم در اين مکتب سهلالوصولتر شد .چنانکه میرزای کلهر روش تعلیم را ازآنچه در
دورههای بیشتر اساتید انجام میدادند متفاوت کردو راه دوره يک يا چند دهه آموزش را به يک دوره چهارساله تبديل کرد .ه)
مکتب کلهر مکتب زمانه خود بود و همراه با تحول و تجدد در ايران مطابقت و سنخیت تام داشت و ظرفیتهای جديد و بااليی
درهنرخوشنويسی به وجود آورد؛ که متعاقباً بهتوسطشاگرد بیواسطهخود (عمادالکتاب) ظرفیتهای باالی مکتب کلهر را نماياندکه
با شاگردان دورههای سوم و چهارم با تأسیس انجمن خوشنويسان ايران در سال  5677شمسی کما هو فی السابق ادامه دارد .در
تحلیل نهايی میتوان نوشت کلهر آگاهانه تغییراتی را در خط نستعلیق آغاز کرد .او قالب و چارچوبهای مرسوم دورانش را تغیر
داد .او زمان خودش را خوب و درست درک کرده بود؛ و چون چاپی نويس بود و برای روزنامههای چاپ سنگی خطاطی میکرد،
فراگیری و جايگزينی قطعی چاپ را تشخیص میداد( .همان ،ص  )577او آخرين خوشنويس بزرگ عصر قاجار است و اولین
خوشنويس نسل بعد و آغازگر غیرمستقیم دوران بعد ،دورانی که پس از طی مقدمهاينسبتاً طوالنی و چهلساله ،آغازگر ورود به
عصر مدرنیته میشود.
چنین به نظرمیرسد که هماکنون ظرفیت مکتب کلهر اشباعشده است اما میانداری اين مکتب هنوز قابلتوجه استو اين حقیقت را
در نمايشگاهها و آثار هنرمندان خوشنويسی امروزه هويدا است؛ و هنوز پتانسیل ارائه کارهای بکرتر در اين مکتب بالمنازع است،
امروزه دستگاههای چاپ ديجیتال و کامپیوترهای با دقت بسیار باال خوشنويسان و گرافیستها را برای خلق فضاهای بديعتر دعوت
میکندو دنیای هنر خوشنويسی بیگمان با آنچه هماکنون است ،متفاوت میشود؛ و مانند دورههای مکاتب گذشته دوره مکتب
کلهر هم پايان میيابدو بهتوسط نابغه و يا نوابغ ديگر بیگمان هنر خوشنويسی در آينده وارد عوالم ديگر و مکتب ديگر خواهد شد.
نتیجهگیري:
آنگونه که به نظر میرسداصلیترين خاستگاه تقدس خوشنويسی اسالمی در ارتباط آن به نگارش قرآن است .چنین اتصال مقدسی
در سنت خوشنويسی هیچ کشور ديگری ،با چنین حجم عمیقی ،ديده نمیشود .خوشنويسی مستقیم رابط کالم الهی با مردم
میشود و هنرهای ديگر ،تزئین و تجلیلکنندهی متن نگاشته شده .خط نستعلیق يکی از شیوههای نگارش خط در خوشنويسی
اسالمی است .اين خط در ايران شکل گرفت و بیشتر هم در ايران رواج دارد و خوشنويسان ايرانی بیشتر با اين خط به هنرنمايی
می پردازند .خط نستعلیق معرف روح و فرهنگ ايرانی است و از آن در نوشتن متنهای ادبی و غیرمذهبی فارسی ،اردو و بهندرت
عربی استفاده میشود.خط نستعلیق نشانهای بارز از طبع و سلیقه زيبايیشناختی ايرانیان است و بیشک زيباترين و ظريفترين
خط در میان خطوط اسالمی است تا جايی که آن را بهحق «عروس خطوط اسالمی» لقب دادهاند .در بین انواع خوشنويسی که از
ابتدای اسالم تابهحال وجود داشته است ،نستعلیق زيباترين نوع خوشنويسی محسوب میشود؛نستعلیق که آمیخته دو خط تعلیق و
نستعلیق گفتهشده ،توسط میرعلی تبريزی به کمال دستيافت و حرکتی نو آغاز شد .خط نستعلیق از همه شرايط زيبايی برخوردار
است؛ از آن جمله :اعتدال ،موزونی ،استواری ،تناسب ،حسن ترکیب و هماهنگی ذوق و سلیقه .عالوه بر زيبايی منظر ،سهولت و
سرعت تحرير نستعلیق و نیز آسانی قرائت کلمات و سطور از موجبات رواج آن بوده است .نستعلیق خطی است باقاعده و حروف اين
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خط را ملهم از زيبايی طبیعت دانستهاند .اگرچهمیرعلی تبريزی را واضع اين خط معرفی کردهاند اما به نظر میرسد که خط
نستعلیق پیش از او نیز وجود داشته و میرعلی تبريزی در سده نهم هجری برای اولین بار خط نستعلیق را تحت قاعده و قوانین
خوشنويسی درآورده است و به حدی رسانده که بهصورت خطیمستقل و قابلرقابت با خطوط ششگانه درآيد.در سده يازدهم
هجری میرعماد مشهورترين خوشنويس ايرانی اين شیوه از خوشنويسی را به تکامل رساند و در اوج ظرافت و زيبايی قطعاتی
ماندگار نوشت .پس از میرعماد نستعلیق کمکم جايگاه رفیع خود را در خوشنويسی جهان باز کرد .بسیاری از هنرمندان ايران و
منطقه هرات را در پی تحوالت سیاسی رخداده پس از پايان حکومت تیموری ،در سال ديارخود را ترک کردند و به هند رفتند.
همچنین پس از قتل میرعماد به فرمان شاه عباس نیز بسیاری از خوشنويسان از دربار صفوی به دربار گورکانیان هند يا عثمانی
رفتند و خط نستعلیق را در آن سرزمینها رواج دادند و ازآنجا در بسیاری از کشورهای اسالمی راه پیدا کرد .بهويژه در شبهقاره هند
نستعلیق به خط موردعالقه گورکانیان هند تبديل شد و آثار درخور توجهی در آن سرزمین به خط نستعلیق خلق شد.در ايران پس
از رکودی نسبیکه براثر افول دولت صفوی روی داد ،در اوايل دوره قاجار دوباره نستعلیق باقدرت و زيبايی تمام اجرا شد و آثاری
ماندگار در اين عرصه به وجود آمد و هنرمندان بزرگی ظهور کردند.سپس در قرن سیزدهم سبک و شیوه جديدی در نستعلیق به
وجود آمد .اين کار بهوسیله هنرمندی به نام «محمدرضا کلهر» صورت گرفت .در زمان کلهر صنعت چاپ به روش چاپ سنگی به
ايران آورده شد .ظريف بودن حروف مانعی برای چاپ سنگی نستعلیق بود و همین امر سبب گرديد که کلهر با تغییراتی در سبک و
روش میرعماد شیوه تازهای را برای نستعلیق به وجود آورد که مناسب برای صنعت چاپ باشد.در اواخر دوره صفوی با شکستن
حروف و تندنويسی خط نستعلیق شیوهای معروف به شکسته در ايران رايج شد که خود خطیمستقل است و سومین خط ايرانی
بهحساب میآيد و خوشنويسان در اين عرصه نیز آثاری بديع پديد آوردهاند.امروزه هرچند با توسعه صنعت چاپ کاربرد کتابت
نستعلیق محدودشده اما بسیاری از خوشنويسان ايرانی درنهايت قدرت به خلق آثار هنری قابلتوجهی در اين شیوه پرداختهاند .در
دهههای اخیر هنرمندانی خط نستعلیق را با روشهای نقاشی ترکیب کردهاند و نوعی زمینه هنری بنام نقاشیخطبه وجود آوردهاند.
منابع:
 .5امامی رودسری ،حسین ( .)5610دريای سحر انگیز نستعلیق ،نشر کیهان
 .7آغداشلو ،آيدين (.)5691آسمانی و زمینی در گفتگويی بلند با علیرضا هاشمی نزاد ،چاپ سوم ،کرمان ،نشر فرزان روز
 .6بختیاری ،جواد ( .)5611جوهره و ساختار هندسی خط نستعلیق ،فصلنامه هنر ،شماره 7
.1

زاده ،علی ( .)5697خط نستعلیق مذهب سدهی  ،57فرهنگ و مردم دوره  6شماره 5

 .1بورکهارت ،تیتوس ( ،)5617هنر مقدس :اصول و روشها ،ترجمه جالل ستاری ،تهران
 .1بیاتی ،مهدی ( .)5616احوال و آثار خوشنويسان (چهار جلد) تهران ،انتشارات علمی
 .9چراتی ،ژاله ( .)5691چرخشهای چشم نواز نستعلیق پروازی در فضای انديشه اهل ذوق ،کیهان
 .9سرمدی ،عباس ( .)5690تأثیرات عوامل اقلیمی و اجتماعی بر روی هنر خوشنويسی ،فصلنامهی چلیپا شمارهی 7
 .7دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،چاپ دوم ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .50زعیمی ،خسرو ( )5611از نستعلیق تا نستعلیق ،هنر و مردم ،شماره .11
13

علوم انسانی  ،شماره  ،24جلد  ،1خرداد  ،1931ص 1-14
ISSN: 1394-0036
http://www.johs.jseas.ir

 .55شکسته نستعلیق ظرافتی در هنر خوشنويسی ( ،)5611اطالعات هفتگی شماره 10
 .57نصر ،سید حسین ( ،)5697پیام معنوی خوشنويسی در اسالم ،هنر و معنويت اسالمی ،رحیم قاسمیان ،حکمت ،تهران
 .56هماهنگی و حسن همجواری در نستعلیق-بررسی هندسی حروف و کلمات ،تهران فرهنگسرا 5696
 .51ينگاور .آلبرت ( )5697تاريخ خط،ترجمه عباس مخبر و کورش صفوی ،چاپ دوم ،تهران ،مرکز

14

