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 اسالمی خط نستعلیق در فرهنگ ایرانیو اهمیت جایگاه 

 
 

 

 
  سیده رقیه حسینی اشلقی، مؤمنیهادی 

 

 

 
    یدانشگاهی فرهنگ هنر و معماری جهاد پژوهشکدهی علمئتیهدکترای پژوهش هنر، عضو 

 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد تهران مرکزی    

 

 
( فیلسوف و هنرشناس اروپايی در مورد Titus Burckhardt) "تیتوس بورکهارت  چکیده:

هنر بصری در جهان اسالم،  ترينيفشر "خوشنويسی اسالمی به اين نتیجه رسیده است که:

نبوده مؤثراندازه خوشنويسی خوشنويسی است و هیچ هنری در پرورش ذوق هنری مسلمانان به

آن را نستعلیق است.ايرانی خطوطتريناصیلو  ترينمهمکی از در بین تمام انواع خط ي"است.

لطیفی  یهاگردشها و خط نستعلیق دارای ظرافت.اندلقب داده« عروس خطوط اسالمی»

ها و شکل حروف است تا حدی که روحیه و ذوق هنری ايرانیان را به بهترين نحو به درحرکت

گیری نستعلیق خطوط مورداستفاده در ايران پیش از رسد در شکلگذارد. به نظر مینمايش می

اصلی اين پژوهش اين است که خط نستعلیق چه  سؤال.انداسالم نظیر خط پهلوی موردتوجه بوده

در نستعلیق، زيبايی و تناسب، هماهنگی و کارکردها و جايگاهی در فرهنگ ايرانی داشته است. 

يگاه جابهدر ابتدا با نگاهی  کوشدیمنگارنده در اين مقاله  است. یختهآماستواری در حد کمال به هم

با پیش  در ادامه؛ وکند يابیردرا با خوشنويسی و اهمیت کالم در فرهنگ اسالمی نسبت آن 

به مطالعه و بررسی  " نستعلیقخوشنويسی خط " يعنی يرانیهنر اانواع  ينترمهمکشیدن يکی از 

 هنرمندان و مکاتب آن بپردازد. ينترمهمچیستی آن، تاريخچه و 

 ، فرهنگ ايرانی.، نستعلیقکالم ،خط ،اسالم خوشنويسی، :یدواژهکل

 

 

 

 مقدمه:

شد مبحث کالم بخترين مباحث در حوزه هنرهای دينی است زيرا آنچه به هنرهای دينی موضوعیت میبنیادی ( ازکالمبحث )

با زبان پیامبری  یاهر دورهکالم در  اين و ( استکالم) ينیدهنر  موضوع ،«ر مقدسهن»کتاب رت در بورکها یاست.به گفته

متفاوت صوری خود  شود و در اين رهگذر هنرهای دينی با اشکالها در قالب زبان وحی نازل میملت و نژادمتناسب با قوم و رنگ 
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و  منشأ بپذيريم که اگر های الهی وحی شکل گرفتند که همگی سعی در انتقال پیام الهی نهفته دينی دارند.مطابق با تعالیم و آموزه

رسیم که آنچه متفاوت رستگاری است پس به اين باور مهم می هایه و از راههای متعالی انسان داشتغايت هنر ريشه در انديشه

های هنرمندان آن بار بنا به خالقیتوقت يک هرچندنمايد، شکل هنر است نه محتوای متعالی آن و اين تفاوت صوری هنر که می

اشکال هنری در انتقال پیام الهی  زيرا تمام؛ دقبول باشيک هنر قابل یتقدس بخشعنوان عنصر اصلی تواند بهيابد نمیتغییر می

 هایيژگیواگر به  نگهداری و انتقال کالم خداست پس در هر وضع و شکلی مقدس است. هاآنی دخالت دارند و مادام که وظیفه

معنايی  یرساننده ،مؤثر، مبتذل، درخشان از قبیل پويا، خوريمیبرمهنر در معنای عام بنگريم به واژگانی  شناختیيبايیز

را در فرهنگ سنتی هم با واژگانی از قبیل محکم،  يسینوخوششناختیيبايیزهاييژگیواگر  طور( همان79ص  از...)هنفلینگ،

 هایيژگیو ينترمهماما ويژگی بسیار مشخصی که در جهان معاصر ما از ؛ کنندیمو...بیان  شأن، باصفا، با تکلفیبشیرين، درست، 

است. يک اثر بايد نشان از معنايی داشته باشد يا به تعبیر ديگر  ( آنExpression) یانگریبويژگی  شودیمری شمرده يک اثر هن

 اگر چنین ويژگی در خوشنويسی نمايان است؟ ياآو...باشد.  یالحظه، بازنمود احساسی، بیان درکی از ایيشهانددر خدمت بیان 

برخی از استادان  زعمبهباشد؟ هرچند که  تواندیمادبیات و مفاهیم کلمات و جمالت را از خوشنويسی بگیرم حامل چه پیام ديگری 

شکل حروف فی  است وپیام متن  درواقعمعتقد بر اين هستند که خوشنويسی در خدمت ادبیات است و پیام آن  اصوالًخوشنويسی 

هنر خوشنويسی يکی از اشکال هنری است  یطورکلبه.(709 ص ،51هنر ومی قرار گیرد)فصلنامه در خدمت مفه تواندینمذاتِحد 

هنر در  ينا بخشد.مقدس عینیت می بخشی همان کالم واالی دينی است که توسط وحی به متونو تجسم اش نگهداریکه وظیفه

آن  یتقدس بخشمربوط به  و مباحث قرارگرفتهنی اسالمی ی هنرهای مقدس ديدارد و در محدوده ی اسالمی جايگاه وااليیانديشه

 بار یناولهنر خوشنويسی  ازآنجاکه است. يیشناساالصفاقابلاخوان ،يهنقطو عارفان حروفیه، هایپردازیانديشه-آيات قرآن یالالبهاز 

 "تیتوس بورکهارت ای بخشیدند.وحی سروکار داشت به آن بار قداستی ويژه با آيات یماًمستقبرای نگارش کالم ا...به کار رفت و 

(Titus Burckhardt  فیلسوف )هنر  ترينيفشر "خوشنويسی اسالمی به اين نتیجه رسیده است که: در مورداروپايی و هنرشناس

بر  "نبوده است. مؤثرخوشنويسی  اندازهبه بصری در جهان اسالم، خوشنويسی است و هیچ هنری در پرورش ذوق هنری مسلمانان

بصری زيبا ارائه کند.  یهافرماساس تجربه تاريخی و تحقیقات کارشناسان، خوشنويسی اين امتیاز را دارد که کالم الهی را در قالب 

ا درگیر يک ديگر تفاوت ماهوی دارد. خوشنويس مسلمان تنه هایفرهنگمسلمانان با خوشنويسی در  یاندر ملذا خوشنويسی 

، خط در بین هنرمندان ديگربیانبهمهارت فنی و تزئینی نیست، بلکه عمل او، يک کار اعتقادی است و جنبه عبادی دارد. 

از  .دهدمیو بیننده را به دنیای معنويت ارتباط و پیوند  کندمیهنری برتر، مفاهیم واال را با صورتی زيبا عرضه  عنوانبهخوشنويس، 

احترام گذاشتن به متن مطرح است.  یمسئلهباشد  مدنظرخوشنويسی  ییلهوسبهسوی ديگر انگار پیش از اينکه ارتقا ارزش معنا 

آورده  جابه، در حقیقت مراتب احترام به متن را نويسدمیوقتی خوشنويس متنی را به آراستگی کامل و به خطی خوش و مناسب 

عمودی در خوشنويس که  خطوط ،هاقوسبا يکديگر دارند، مانند  -ارگانیک–گوناگون اسالم ارتباط است. قالب و شکل در هنرهای 

خط زيبا تجلی  .دهندیمهای مختلف به تکامل و اعتالی يکديگر ياری  درزمینهو  شوندمیبعدها در نگارگری و معماری هم تکرار 

شاهدان  یطرههو تا و دواير عالم هستی را از گردن آ هارخشچاست روحانی که  یاهندسهصورت است،  یجلوهعالم معنی در 

اصلی خوشنويسی در سه تمدن  یگونه.(755ص  ،5611)دهخدا،دهدیمو به زبان حال درس افت و مهربانی  آوردیمبه ياد  يباروز
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و  کنندیمو کسانی که از اين خط استفاده  هاینیچ، دهندیمقرار  مورداستفادهکه اين خط را  یهاتمدنشکوفاشده است: اعراب و 

 (709-5619-5791)گاور  یحیمسالتین قوانین رومی و کلیسای  یالفباييهپاتمدن غرب بر 

اتصال مقدسی  ینچن ن است.آخاستگاه تقدس خوشنويسی اسالمی در ارتباط آن به نگارش قر ترينیاصلرسدیمکه به نظر  گونهآن

رابط کالم الهی با مردم  مستقیم. خوشنويسی شودینمدر سنت خوشنويسی هیچ کشور ديگری، با چنین حجم عمیقی، ديده 

اسالمی بنا به ماهیت  هنر خوشنويسی.( 11ص  .5691آغداشلو،)شده متن نگاشته  یو تجلیلکنندهو هنرهای ديگر، تزئین  شودمی

 باهنراين هنر ارزشی برابر روينازانوی خاص داشته باشد وخود ارزش مع صورت و محتوای اش سبب گرديد تا درتوحیدی

و غايت الهی  منشأی هنرهای دينی با ارکان سازنده بر اساسو  تائويی و...داشته ینقاش سازی مسیحی،تمثال پیکرتراشی هندويی،

اين  با کائنات و هستی توسط کالم خدا است. کند امر واحديت و آفرينش الهیاشاره می چیزی کهشده و به تنها  وپرداختهساخته

کند الهی متون مقدس عمل می بخشی به کالمهای متفاوت ظاهری خود فقط برای تجسماديان با صورت تعاريف هنر خوشنويسی

بار خود که هرچند وقت يک رادارندمطلق و مقدسی  ی حقیقتسعی در انتقال پیام نهفته که در ذات خود يکسان هستند و همگی

 بخشد روحدر ارتباط است و آنچه به آن بار تقدس معنوی می یماًمستق هنر دينی باروحکه  یهنر دهد.را به شکلی نشان می

میزان درک و دريافت  یيهبر پاسازد هنر دينی اديان را می زيرا آنچه ماهیت؛ تنزيهی است که در قالب هنر اديانی آشنايی داشت

شود فقط نام و و هر آنچه وجود دارد و ديده می کالم خداست مجرایچیز همه ازآنجاکهپیروان هر دين به آن ذات مطلق است و 

مباحث  تمام .یستناز اين قاعده جدا  حروف و کلمات نوشتاری پس ،قرارداددر جهان معنا  صادرشدهواصلشاند که از ازل اسم

وجو و تحقیق بر اين خورد که پس از جستمی یوند( پو... کتاب ،لوح ،قلم ،نقطه ،عدد ،حرف )کالم، يسی به تقدستقدس خوشنو

قداستی  توان دريافت که تمام اديان مذکور برای اين عناصر ارزشمی یراحتبه در هنر خوشنويسی اسالمی تقدس بخشعناصر 

ی و مجردترين هنر هم در صورت و هم در محتوا به تنها وظیفه ترينشائبهعنوان بیو اين قالب هنری توانسته به اندقائلای ويژه

هنر مقدس شود )هنری مقدس از منظر اديان تلقی  عنوانکند و به یفهوظانجامبحث تجلی و تجسم کالم خدا بر زمین  خود يعنی

بخشد هنر خوشنويسی است  روحه آن بدر اين مسیر تنها هنری که توانسته  ؛ واشد(هنری است که فقط امر الهی در آن حاضر ب

ادامه نگارنده  در .مشترک همه اديان و ترجمانی از آفرينش کامل الهی است یکند و نقطههنری که فقط خدا را فرض می

از نوشتن خط فارسی  اییوهشنستعلیق خط  توضیح دهد. اجمالبهرا -خوشنويسی-انواع اين خطوط ترينمهميکی از  کوشدیم

است.  شدهيدهداولیه آن  یهانمونهيکی از انواع خطوط ايرانی است که از نیمه دوم قرن هشتم هجری قمری  يگردعبارتبهاست يا 

یب خطوط نسخ و تعلیق است. خط نستعلیق از ترک زيستهیمکه تا اواخر نیمهاول قرن هشتن  دانندیميزيتبرواضح آن را میرعلی 

 يافتهتحولدارد توسط چه کسانی  هايیيژگیواين نوع خط چه  یطورکلبهاين مقاله آمده است که  در .(770همان،آمد )به وجود 

 آن کدام است. یهاترينمکتبمهمو  نامندیمآن را عروس خطوط اسالمی است و چرا 

 چیستی نستعلیق:

؛ شودیموجود داشته است، نستعلیق زيباترين نوع خوشنويسی محسوب  حالتابهدر بین انواع خوشنويسی که از ابتدای اسالم 

 یرعلیم، توسط شدهگفتهاند. نستعلیق که آمیخته دو خط تعلیق و نستعلیق لقب داده «عروس خطوط اسالمی»را آن  کهیطوربه

در ادامه برای آغاز شد. فرهنگ ايرانی اسالمی درو نحرکتی ش اين نوع از خوشنويسی بود کهپیداي و با يافتدستتبريزی به کمال 

خط نستعلیق از همه . پردازيمیمآن  یشناسانهزيبايی  یهاجنبهاينکه اهمیت اين نوع از خوشنويسی را روشن کنیم، به برخی از 
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از نظريات فلوطین و نئو  متأثر مشخصاً ؛ ودارد يیارسطوافالطونی  هایيشهرکه هايیيژگیوبرخوردار است؛ کالسیک شرايط زيبايی

اعتدال، موزونی، استواری، تناسب، حسن ترکیب و  مثلاست. معیارهای زيبايی پیداکردهافالطونیان در فرهنگ ايرانی اسالمی نمود 

سهولت و سرعت تحرير و نیز همچون  ديگری هایويژگیبه  توانیممنظر،  بصری يا ذوق و سلیقه. عالوه بر زيبايی یهم آهنگ

و  باقاعدهرواج آن. نستعلیق خطی است  داليلی دانست بر توانیمرا  هايژگیوشکارا همین اشاره کرد. آ آسانی قرائت کلمات و سطور

که  شدهنقلهای قديمی خوشنويسی داستانی در رساله .(5610)رودسری،اندملهم از زيبايی طبیعت دانستهحروف اين خط را 

میرعلی شبی در خواب پرواز غازهای وحشی را ديد و حرکات سیال نستعلیق را از حرکات نرم بدن اين پرندگان هنگام پرواز الهام 

رسید که عالوه بر  يکلیدینکتهبه اين  توانیمتخیل رساله نويسان باشد،  یزادهبا اين توصیف چه واقعیت داشته باشد چه  گرفت.

يعنی از يک ؛ بوده است تأثیرگذارو...احساسات انسانی هم در ايجاد آن بسیار  توازن بايی بصری مثل تناسب،کالسیک زي هایويژگی

ديگر احساسات و عواطف خاص انسانی  از طرفو استواری و...  یموزون مشخصی چون اعتدال، یشناسانهسمت معیارهای زيبايی 

ظهور نوعی از خوشنويسی شده است که مخاطب را جذب  اين ويژگی باعث. گیرندمیدر يک بده بستان تعاملی خاص قرار  باهم

که خاص  شودمی/ادراک حسی( را باعث شناسیزيبايیحسی نوعی از استتیک )در هر دو معنای مدنظر: تأثیراتايجاد خودکردهو با

 همانندش را يافت. شودمیفرهنگ ايرانی است و در هیچ جای دنیا ن

 با اندکرده ظهور زمینه اين در توانا وخوشنويسانی است بوده افزون روز نستعلیق خط به توجه امروز تا اخیر سال چهل – درسی 

اصول خط نستعلیق امروزه همان است که میرعماد لحاظ کرده بود. هنرمند  اماگذردمیزمانی طوالنی از ظهور اين نوع خط  که اين

میرعماد تغییراتی ايجاد کرد که در زيباتر شدن و تطبیق آن با صنعت چاپ  هقرن سیزدهم بنام محمدرضا کلهر در چارچوب شیو

در آن زمان، نقش اساسی داشت. میرزا غالمرضا اصفهانی نیز از هنرمندان همین دوره است که نستعلیق را بسیار استادانه 

در سده يازدهم هجری  .آن است نکالسیک بود زيبايیمبتنی بودن بر معیاری بارزترين مشخصه نستعلیق  هرحالبه. نوشتمی

مشهورترين خوشنويس ايرانی اين شیوه از خوشنويسی را به تکامل رساند و در اوج ظرافت و زيبايی قطعاتی ماندگار  میرعماد

 آثاردر هندوستان  ويژهبهتاريخی خط نستعلیق به دربار گورکانیان هند و کاتبان امپراتوری عثمانی نیز راه يافت که  درروندنوشت. 

ای يافت و در اواخر اين دوران ای از رکود، خط نستعلیق در اوايل دوران قاجار جان تازهای از اين خط پديد آمد. پس از دورهارزنده

 .(57ص  .5691)چراتی،را تجربه کرد ایتازهتصنعت نوظهور چاپ سنگی تحوال تأثیرتحت 

 :تاريخچه

اواخر سده هشتم و اوايل سده نهم هجری يعنی در عهد  درکه پس از خط تعلیق  ستاخط نستعلیق دومین خط خاص ايرانیان 

 با زمانهم و هجری نهم قرن اوايل در تبريزی میرعلی. اندنسبتداده تبريزی  یرعلیم. ابداع خط نستعلیق را به ظهور کردتیموری 

ابتدايی از نستعلیق موجود است اما نقش میرعلی تبريزی در تدوين  هايینمونهپیش از او  چند هر. است زيستهمی گورکانی تیمور

پس از وضع خط نستعلیق تقريباً .اندبرده نام کنندهابداع عنوانبهمهم و اساسی بود که استادان بعدی از وی  چنانآننستعلیق 

در رسمیت  يافت. عیارتمامرد و محبوبیتی های ترقی را طی کسرعت پله.نستعلیق بهيافتهای فارسی با آن نگارش میببیشتر کتا

شاهزاده بايسنقر میرزا که خود  فرمانبهبه اين نکته اشاره کرد کهبرای اولین بار  توانمیبخشیدن به اين نوع خوشنويسی 

در کتابخانه سلطنتی سابق  اکنونهمکه  }نستعلیق جعفر تبريزی کتابت شد به خطبود، شاهنامه بايسنقری  نامصاحبخوشنويسی 

های در سده.مطرح شد گانهششعنوان خطی رسمی و در رديف خطوط . با اين کار نستعلیق بهموجوداست{ در موزه کاخ گلستان 
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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 

تر کرد و در ناحیه خراسان و اطراف آن متداول شد؛ ديگری شیوه عبدالرحمن ا سلطانعلی مشهدی آن را کاملبود که بعده

 وی فرزندان بعدها و يافت رواج ايران جنوبی و غربی هایبخش در که است خوارزمی، خوشنويس دربار سلطان يعقوب آق قويونلو 

شناسان بر اين باورند که از آغاز پیدايش خط نستعلیق به مدت يک قرن خط.دادند رواج را آن پیروانشان، و عبدالکريم و عبدالرحیم

هنرمندی ديگر نستعلیق را به اوج  روی بود؛ اما در نیمه دوم قرن ق.و نیم، ستاره درخشان آسمان خوشنويسی نستعلیق، میرعلی ه

گذشتگان، حتی میرعلی  آثاری توانمند بود که خوشنويس« میرعماد»معروفبه « عماد الحسنی قزوينی»تکامل و زيبايی رساند. 

کرد و با ابتکار و خالقیت در قرن يازدهم و در دوره صفويه زندگی می قراردادمیرعمادالشعاع قدرت و صالبت قلم خود هرويرا تحت

ار پس از او از آورد دارای سبک و مکتبی شد که هنرمندان خوشنويس سالیان بسی به دستخود و مهارت بااليی که در نستعلیق 

جايگاه رفیع خود را در خوشنويسی جهان باز کرد. بسیاری از هنرمندان  کمکمشیوه وی پیروی کردند.پس از میرعماد نستعلیق 

 هند به و کردند ترک را خود ديار پس از پايان حکومت تیموری، در سال  دادهرخايران و منطقه هرات را در پی تحوالت سیاسی 

نیز بسیاری از خوشنويسان از دربار صفوی به دربار گورکانیان هند يا  عباسشاه فرمان به میرعماد قتل از پس همچنین. رفتند

ويژه در در بسیاری از کشورهای اسالمی راه پیدا کرد. به ازآنجاها رواج دادند و عثمانی رفتند و خط نستعلیق را در آن سرزمین

درخور توجهی در آن سرزمین به خط نستعلیق خلق  آثارگورکانیان هند تبديل شد و  موردعالقهقاره هند نستعلیق به خط شبه

افول دولت صفوی روی داد، در اوايل دوره قاجار دوباره  براثردر ايران پس از رکودی نسبیکه .(11-61ص  ،5611)زعیمی،شد

)هنر و مردم .آمد و هنرمندان بزرگی ظهور کردند به وجودو زيبايی تمام اجرا شد و آثاری ماندگار در اين عرصه  باقدرتنستعلیق 

وسیله هنرمندی به آمد. اين کار به به وجودسپس در قرن سیزدهم سبک و شیوه جديدی در نستعلیق ( 5617- 561ش  57دوره 

انعی صورت گرفت. در زمان کلهر صنعت چاپ به روش چاپ سنگی به ايران آورده شد. ظريف بودن حروف م« محمدرضا کلهر»نام 

ای را برای شیوه تازه میرعمادبرای چاپ سنگی نستعلیق بود و همین امر سبب گرديد که کلهر با تغییراتی در سبک و روش 

در اواخر دوره صفوی با شکستن حروف و تندنويسی خط نستعلیق .آورد که مناسب برای صنعت چاپ باشد به وجودنستعلیق 

آيد و خوشنويسان در حساب میاست و سومین خط ايرانی به مستقلیخطد که خود ای معروف به شکسته در ايران رايج ششیوه

اما بسیاری از  محدودشدهامروزه هرچند با توسعه صنعت چاپ کاربرد کتابت نستعلیق .انداين عرصه نیز آثاری بديع پديد آورده

هنرمندانی خط  هم یراخهای انددر دههرداختهدر اين شیوه پ یتوجهقابلهنری  آثارقدرت به خلق  يتدرنهاخوشنويسان ايرانی 

خالصه خط نستعلیق  طوربه .اندآورده به وجودخطینقاشاند و نوعی زمینه هنری بنام کردهترکیبهای نقاشی نستعلیق را با روش

در خراسان بزرگ و آذربايجان شکل گرفت. در سده هشتم در هرات شکل واقعی خود را پیدا  يژهوبههجری  9تا  1از سده  يجتدربه

ها و اغلب کتاب پسازآن کهینحوبهقديمی قد علم کرد؛  گانهششبا خطوط  رقابتقابلکرد و رسمیت يافت و در قامت خطی 

مشهد و  ا،سیای مرکزی و خراسان بزرگ )بخاربه اين خط نوشته شد. سپس در آ یرمذهبیمتونغمطالب فارسی و شايد تمامی 

به اوج شکوه و زيبايی خود دست پیدا کرد. سپس برای  سدهیازدهبود که در قزوين و اصفهان در  ازآنپسهرات( توسعه يافت و 

خود ادامه  ران به حیات و رشددوباره در شیراز و ته ازآنپسنستعلیق شد.  یمأواعثمانی مسکن و  یتا حدمدتی دربارهای هند و 

سمبل هنر ايران شناخته  عنوان به جا همه در و است مردمان اين شناسیزيبايی عصاره و ايرانیان ملی خط نستعلیق.(69همان )داد

اند يا هستند و از اين حوزه فرهنگی ارتزاق شود همچنین در تمامی اقوام و مللی که برای مدتی تحت نفوذ فرهنگ ايران بودهمی
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های نستعلیق در هرات و مشهد و قزوين و اصفهان تولید شد اما اند محبوبیت و دلپذيری خود را دارد. هرچند بهترين نمونهکرده

 .درخشانی از قاهره و استانبول گرفته تا دهلی و حیدرآباد نیز سراغ داريم ثارآ

 عروس خطوط اسالمی:

پیش از اسالم نداشته است. در اين زمینه ابتدا خط کوفی شکل  یاسابقهگونهیچه؛ واسالمی است اختصاصاًخوشنويسی يک هنر 

هنريبه وجود آمد که  ترتیبينابهنسخ، ثلث، ريحان و نستعلیق... پديد آمد  همچون يگرديهاخطمتمادي یهاقرنطی  و سپسگرفت 

تزئین خانه و  ...وها ینهسفالزندگی روزمره مانند ظروف،  یاءاش، تزئین هاکتاباز کتابت کالم وحی فراتر رفت و برای انواع  يجتدربه

-519-5696-5766شد )نصر کالم وحی  گاهیتجلسلمانان شد که کل محیط زندگی م گونهيناقرار گرفت و  مورداستفادهمساجد 

معروف است.خط  "عروس خطوط اسالمی  "و به دلیل زيبايی آن به  رودمیافتخار هنر ايران به شمار "نستعلیق  "خط ( 517

مستقیم و مدور و نظم و هارمونی متناسب بین اين خطوط  هایحرکتنستعلیق که در بین خطوط ايرانی و عربی يگانه است، دارای 

ممتاز گذشته را يکجا در خود  هایويژگیاست. اين روش نگارش و خوشنويسی از ترکیب خطوط پیش از خود به وجود آمده و 

 ستو زيباتر شده ا ترمرورکاملبهدارد. خط نستعلیق همچنین قابلیت زيادی برای نوآوری در طول زمان داشته و 

به  خوشنويسانی ، در کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و هندوستان نیزبزرگ خط نستعلیق در ايران هایيسنوبر خوشعالوه 

و همین موضوع، موجب ماندگاری و محبوبیت آن تاکنون بوده است.البته توجه به  اندکردهرشد و پیشرفت اين خط کمک فراوان 

اعتقاد . ، ثلث و نسخ غافل شوندنستعلیقشکستهاسالمی چون  هایخطن ايرانی از ديگر خط نستعلیق باعث نشد تا خوشنويسا

 کندمیايرانی بر اين است که زيبايی و يا زشتی و خوبی و بدی معانی به الفاظ و کلمات سرايت  و خوشنويسانبسیاری از خطاطان 

بگذارد. لذا از ديرباز در میان اين هنرمندان، نگارش و کتابت مفاهیم عالی و متون  تأثیربر روی نويسنده نیز  تواندمیها و نگارش آن

معنوی در درجه نخست استقبال و توجه بوده و نگارش و خطاطی برای اين افراد، گذرگاهی برای ورود به عالم معنويت بوده است. 

نخست انتخاب  هایردهالق، اديان و اصول عقايد، در با مضامین فلسفی، علوم، ادبیات، عرفان و اخ هايیکتیبهنگارش کتب و 

و باالتر از همه اين موارد، نگارش قرآن کريم و آيات و معانی بلند نهفته در آن است.  ترمهماما ؛ خوشنويسان ايرانی بوده است

 توانیمجهتمیازاينقائل شده است.  اربااليی برای نوشت شأنو  يادکردهسوگند  نويسندمیبا آن  و آنچهخداوند در قرآن کريم، به قلم 

را که خداوند در قرآن برای قلم قائل شده است،  شأنیبگويیم هنرمندان خوشنويس نیز در ايران و بسیاری از کشورهای اسالمی، 

ط شايد بتوان گفت خ ؛ ولمات نورانی و مقدس به کار ببرندکه قلم خود را در مسیر نگارش اين ک اندنمودهدرک کرده و سعی 

. در هم تنیدگی متن و محتوا در اين نوع خط (116ص  ،5616بیانی،است )ن نوع نگاه به زبان و نوشتار نستعلیق زيباترين نمود اي

و از طرفی ديگر نوع اسلوب نوشتار هر دو از  شوندمیکه برای نوشته شدن آماده يیهامتندقت در  طرفيکاز، آيدیچشممآشکار به 

از اين هنر بهترين گواه از اعتقاد معنوی و مذهبی خوشنويسان در طول تاريخ اين  جاماندههايبهنمونهاهمیتی يکسان برخوردارند.

  هنر در جهان اسالم است.
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 :گذارينام

نامیده شد و بعدها به « نسخ تعلیق»آمد که  به وجودعلیق اغلب محققان بر اين باورند که اين خط از درآمیختن دو خط نسخ و ت

« تعلیق» اشتباهبهيا گاهی « الفارسی الخط»ای عربی اين خط را شهرت يافت. در کشوره« نستعلیق»جهت کثرت استفاده به نام 

 .اندنامیده« عروس خطوط اسالمی»زيبايی و ظرافت  به سببديرباز نستعلیق را  از بسیاری دارد. هایيبايیزنستعلیق  خط .نامندیم

 :هاويژگی

و شکل حروف است تا حدی که روحیه و ذوق هنری ايرانیان را به  هادرحرکتهای لطیفی ها و گردشخط نستعلیق دارای ظرافت

در ايران پیش از اسالم نظیر خط  مورداستفادهگیری نستعلیق خطوط د در شکلرسگذارد. به نظر میبهترين نحو به نمايش می

. دواير اين خط بسیار است یختهآمهمدر نستعلیق، زيبايی و تناسب، هماهنگی و استواری در حد کمال به .اندبوده موردتوجهپهلوی 

تقريباً  ها استوار است تا جايی که خطوط مستقیم و صاف بسیار نادر وزياد است و عمده حرکات حروف و اجزاء آن بر اساس منحنی

توان از عالئم کوچکی بهره برد. و پیش است، هرچند در هنگام ضرورت می يروزبرعالئمزاست. اين شیوه از خوشنويسی، فاقد  یچه

اين حروف  نقطهسهخوبی تناسب کامل دارد و به« ژ»و « گ»، «چ»، «پ»نستعلیق برای نگارش حروف ويژه الفبای فارسی مانند 

مشهور معتقد است که نسخ خطی کامل و متعادل  شناسايرانآرتور پوپ هنرشناس و .(111)همان،افتدمی آنجابندی در ترکیب

به اين دو خط، نستعلیق که بسیار نوازشگر، شیک، آرام و ماليم است،  هایويژگیو حاکم. با ترکیب  تأثیرگذاراست و تعلیق خطی 

 .گذاردديدگی را به نمايش میاند تصويری عالی از تمدن و جهانهها آن را ترويج داد. اين نوع خط که ايرانیوجودآمده است

 :کاربرد

های عربی متن ندرتتاکنونبهاست. از ابتدای پیدايش  غیرمذهبیهای بیشترين کاربرد نستعلیق در نگارش کتب عادی، ادبی و متن

های ادبی با اين خط نگارش يافته است. گويا روح نرم و اغلب ديوان شعرا و کتاب شدهنوشتهنظیر قرآن احاديث يا ادعیه با اين خط 

قديمی در سراسر جهان از  شدهشناختهمتقابلی برهم دارند. تنها سه نسخه  تأثیرادبیات شیرين فارسی  بالطافتو سیال نستعلیق 

 .ت را به نستعلیق پیدا کردنستعلیق وجود دارد، هرچند ممکن است برخی از ادعیه و مناجا به خطقرآن 

 مکاتب مهم خط نستعلیق:

میرعلی تبريزی  توسطبهقلم نی ( از اواخر قرن هشتم و نیمه اول قرن نهم )دوبعدیخط نستعلیق از زمان اختراع و وضوح آن با قلم 

که اين کاتب را به خوشنويسانی ديد، پنج مکتب )سبک( به خود حالتابهنستعلیق از زمان تشکیل و اختراع  خط آغاز شد.

و  ارزهماما تفاوت اندکی با يکديگر دارند و همگی  انددادهشخصی خود را توسعه و ادامه  ییوههرکدامشهرچند  اندآوردهدوجو

 :دهیممیقرار  موردبررسیاجمال و مختصر  صورتبهاين پنج مکتب را  در ادامه. اندارزشهم

 :تبريزي میرعلیمکتب 

رسمی آغاز به  صورتبهفارسی(  کشور مرکز)کشور ايران  ثغور و در حدودنستعلیق  نگاریخطاولین مکتب  تبريزی میرعلیمکتب 

هروی بودکه توانست مکتب استاد  میرعلیشاگردان آن،  ينترمعروفتبريزی شاگردان فراوانی را تعلیم داد که از  میرعلی. کارکرد

در زمان جامی  هايیسالهجری در زمان سلطنت سلطان حسین بايقرا و  910 هایسالهروی، در حدود  میرعلیخود را رواج دهد. 
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مختلف اين مکتب  هایشیوهبود،  زيستمیهروی و حتی تا زمان سلطانعلی مشهدی  میرعلیشاعر که خود جامی هم از شاگردان 

 :از اندعبارتمهم اين مکتب  هایترينويژگیمهمحاکی از خطوط اولیه نستعلیق است و از 

، شودمیقلم ختم  هایبه ضعفقلم که ناگهان  هایدر اجراقوّتناموزون داشت،  هایضعفو  قوت نستعلیق اين مکتب، ( خطوطالف

نشان از عدم شناخت يا عدم وجود هارمونی و موسیقی  ؛ وهارمونی قوت و ضعف را در خط نستعلیق معلوم کرد توانمین طوری که

عدم تکامل  به علتمفردات دارای هارمونی الزم نبود، سطرهای نستعلیق در اين دوره  در حروف و اجرای مفردات است، چون

 .ناموزون از استاتیک بسیار ناچیز برخوردار بود

، هنوز مفاهیم نقطه در اين خطوط کامالً تبیین و رسدبه نظرمیدر اجرای حروف مفردات که چنین  هانقطهب ( عدم رعايت فواصل 

 .روف و مفردات نامشخص و نامفهوم بودمشخص نشده و اجرای ح

 .ج( خطوط از قوام قوارگی برخوردار نبودند

 .بصری هنری کمتر هويدا بود حظد( در اجرای صفحات ديوانی 

خط قلمی مشخص  صورتبهخطوط منسوب و چه  صورتبهه( خط نستعلیق در اين دوره موجوديت خود را در مراسالت ديوانی چه 

 .، جايگاه خود را پیدا کردو ثلثفرهنگی آن دوره مانند خطوط نسخ و تعلیق  در جوامعر شدند. و الزم و ملزوم همديگ

اين مکتب در ايران تا اواخر دوره تیموريان در ايران رواج داشت تا زمان شاهرخ میرزا )والغ بیک ( از نوادگان تیمور  هایشیوهو( 

آورد، اگر بپذيريم خط  به وجودبنام سلطانعلی مشهدی پیدا شدو مکتب جديد در نستعلیق نويسی  اینابغهيسخوشنو لنگ،

تبريزی اختراع شدتا پايان دوره اين مکتب و ظهور سلطانعلی  میرعلینستعلیق در اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم توسط 

 (65ص،5690)سرمدی، مشهدی حدود يک قرن در ايران رواج داشت

 :طانعلی مشهديمکتب سل

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 

چنانچه  کردندمیثروت، در جهت سازندگی و توجه به هنر و هنرمندان هزينه و مخارج  همهآنگذاشت. فرزندان و نوادگان تیمور از 

 بودند زمان آن مطرح و معروف خوشنويسان از خود بیک الغ و يتخت فرزندان و پسران شاهرخ میرزا، بايسنغر میرزا در هرات پا

ادبی و دواوين قرون، هفتم و هشتم و نهم و حتی  آثار ترينمهمچنانچه  نوشتمی استادانه را گانه هفت خطوط تمام بايسنغرمیرزا

 درآمده است. يسیخوشنو يورزفرزندان تیمور به  یهادر کتابخانههرات  عصر دريندر اشاهنامه فردوسی بنام شاهنامه بايسنغری 

و نقاشان آن دوره  يسانخوشنو هنرمندان، آثارپايتخت هنری و سیاسی آن زمان و متعاقب آن شهر مشهد دومین پايگاه  هرات

و آغاز مکتب گرفتیمشکل. …تنوع کار هنر مینیاتور و هنرهای دستی ديگر طراحی و خطاطی براثرو در اين دوره بود آمدیحسابمبه

بنام  ایتوسطنابغهبهتبريزی  میرعلیهرات در نقاشی و مکتب خوشنويسی خط نوپای نستعلیق دومین مکتب خود را بعد از 

تبريزی، مانند خطوط  میرعلی. سلطانعلی ابتدا خط نستعلیق را در مشهد از شاگردان مکتب کردیمتجربه سلطانعلی مشهدی 

خط خود را از تعلیم درآورد و به شاگرد پروری مشغول شد، بعد از مدتی او دريافت برای  ؛ وکردیمهروی مشق  میرعلیشاگردان او 

مت بیشتری دارد. تا بتواند بهتر هنر نوپای خط نستعلیق را به شاگردان خود تکمیل کار خط نستعلیق خود احتیاج به دريافت و زح

و بعد از پرداختمیخوشنويسی، خط نستعلیق  و انتقال دهد. به همین دلیل کنج عزلت اختیار کردو از صبح تا شام بکار استنساخ

و حتی آداب المشق به نظم و شعر به رشته تحرير درآورد. يافتدستخط نستعلیق  شناسیزيبايیمدتی به رموز بیشتری از مباحث 
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آوردکه از اقصی نقاط شهرهای ايران، برای  نشینبه وجودايدلشیوههمه اين اقدامات تحقیقی، آموزشیو تطبیقی سلطانعلی مشهدی، 

وف شده است. و اين مهم بعدها به مکتب سلطانعلی مشهدی معرآمدنددرمیتحصیل و آموزش خط نستعلیق به خدمت او 

مکتب سلطانعلیکه به مکتب خراسان، معروف است از ظرافت بیشتر از مکتب اول برخوردار بود، صاف نويسی نتیجه  هایويژگی

رسمی از هنرهای ديگر ايرانی  صورتبهسلطانعلی بیشتر مشهود است. خط نستعلیق در اين مکتب  آثارکثرت اجرای مشق است در 

 ،5691چراتی، )يافتو چین، گسترش  حدودوثغور هندوستانی گرفت و جزء هنرهای مطرح ايرانی به و حتی باالتر و بیشتر پیش

شعرا و هنرمندان خوشنويس زيادی به کشور هندوستان از قرن دهم تا حتی قرون يازدهم و دوازدهم به هندوستان . ( 57ص 

 راهی ايرانی خوشنويس هنرمندان نستعلیق فارسی وخط زبان کثرت عالقه و نواختن براثرو پادشاهان گورکانی،  کردندمیمهاجرت 

شکل  آرامآرام، چنانچه هنگام و همراه با اعتالی سبک شعری بنام سبک هندی، خوشنويسی نستعلیق آن ديار شدندمیديار آن

. آيدبه وجودمیان هندوست حدودوثغورو اشاعه در زبان فارسی، سبک خوشنويسی علی السويه در  هاسالاز گذشت  بعد ،گیردمی

سلطانعلی را از آغاز اواخر قرن دهم در نظر بگیريم اين مکتب  مکتب اگر .بنام مکتب نستعلیق نويسی شرقی معروف شده است

 ( حدودصفوی عباسشاهحکومت و )مکتب میرعماد در زمان صفوی اوايل قرن يازدهم  گیریشکل نستعلیق نويسی در ايران تا زمان

 شاگردانش .داشت حضور فعالزبان فارسی  و اشاعهيسازفرهنگبه  ؛ وکردیهندوستاناظهار وجودمويک قرن در حدودوثغور ايران

و فرزندان او ابراهیم میرزا، سام میرزاکه  طهماسبشاهند، جعفر بايسنغری و حتی نوشتمیزيادی طی يک قرن از مکتب سلطانعلی 

 .… ند وتنوشمیخط نستعلیق را استادانه 

 :مکتب نستعلیق نويسی شرقی

اختالف و جنگ میان شاهزادگان صفوی ظاهر گشت و برادران و برادرزادگان دست به خون يکديگر زدند  طهماسبشاهبعد از مرگ 

و بسیاری از هنرمندان راه دياری ديگرمی گرفتند،  ريختبه همهنر  موردنیازو آرامش و سکون  فراگرفترا  جاهمهو بیدادی عظیم 

خوشنويس نابغه و صاحب مکتب  یرعمادمبعد از شهادت  کهیطوربهاين روند ترک ديارتا پايان سلسله صفوی در ايران ادامه داشت 

ان و ترکیه عثمانی پناه و عمدتاً به هندوست کردندمیبسیاری از شاگردان او به ترک ديار خود اقدام  عباسشاهايران، در زمان 

 .شدندمیو تشويق  پروردهيرانیهنرمندان اپادشاهان گورکانی و عثمانی که از  توسطبهدر آنجا با توجه و نواختن  ؛ وبردندیم

مکتب نستعلیق نويسی شکل گرفت بنام نستعلیق شرقی، میراث اين خط اکنون در هندوستان،  آرامآرامهندوستان  حدودوثغورو در 

، عدم توازن و تناسب، عدم ارتباط قوت و ضعف قلم و قوارگییباين خطوط،  هایويژگیاز  ؛ کهپاکستان، افغانستان حضور دارد

در هندوستان،  حالتابه، خطوط نستعلیق شرقی که سدربه نظرمیکامالً مشهود است و  اجرانداشتن موسیقی حروف مفردات در 

پاکستان و افغانستان و حتی کشورهای فارسی غیر از ايران مرکزی، مسیر تحول و تکامل خود را طی نکرد. بررسی و تحقیق علت 

حضور  توانمیآن رااما يکی از داليل مهم  طلبدیمعدم تکامل مکتب نستعلیق نويسی شرقی، خود حوصله و مقال ديگر را 

( در هندوستان و جانشین کردن زبان انگلیسی بجای زبان فارسی بود. سرزمین هند از استعمار انگلیس)استعمارگران غربی 

 یهاحکومت کار آمدن یباروزبان و فرهنگ پارسیان و ايرانیان در آنجا رواج داشته است.  ورسومآدابمرکز پارسیان بوده و  يرزماند

و اغلب  زبانیپارسکشمیر، قطب شاهیانو نظام شاهیان که خود  پادشاهان ند سالطین بهمنی، فاروقیان،مسلمان در هند، مان

 .متعاقب آن و از داليل شیفتگی اين پادشاهان تا برقراری سلسله بابری در هند ادامه داشت ؛ وطرفدار شعر و زبان فارسی بودند

 (51-51ص  همان،)
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ظهیرالدين بابر از نوادگان تیمور، با برقراری حکومت گورکانیان در هند، شاهان اين سلسله اغلب خود از شاعران و خوشنويسان 

ند، شاهزادگان چون همايون، میرزا عسگر، میرزا هندال خود نوشتمیو خوب  فهمیدندمیزبان فارسی بودند و نستعلیق را خوب 

، توانمی. از نستعلیق نويسان معروف اين مکتب از آغاز داشتندمیعلیق نويسان را بسیار گرامی شاعر بودند و خطاطان بخصوص نست

میرعماد بود و  خواهرزاده( شاگرد و رشیدا)در زمان صفوی عبدالرشید ديلمی  ؛ و…قلمیرينشعبدالرحیم عنبر بن قلم، عبدالصمد 

نام برد، الزم به  توانمی( شاه جهان، یرگعالمانو زيب النساء بیگم )دختر ، اشرف خان، تهورخان، شاه جهتوانمیاز درباريان گوکانی 

 .سرودیميادآوری است زيب النساء بیگم عالوه بر خط خوش نستعلیق شعر سبک هندی فارسی را بسیار خوب 

 :(یرعمادممکتب میر )

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 

به تخت  یسالگهجدهکه مردم آسیا به خود ببالند. در آغاز اين قرن عباس میرزای صفوی در سن  گرددیمقدرت نظامی موجب 

خط که قبالً  يژهوبه. زمینه هنری پردازدیمبه سرکوبی سران طوايف قزلباش و شاهزادگان صفوی  رحمییبو  باقدرتو  نشیندیم

، خطاطان و خوشنويسان به دربار شاه جوان که خود شاعری توانا و شیفته خط و شودیهميددوجود داشت، در يک آرامش نسبی، 

و  موردتوجه، خط و خوشنويسی از هنرهای شودمیخت برقرار پايت عباستوسطشاهبه. اصفهان که يابندیمخوشنويسی است، راه 

از  یاری( بسساختارسازيحکومتی) …اين دوران به علت عدم وجود وحدت دينی و ملی گیردو درمیحمايت شاهان صفوی قرار 

مذهب شیعه اثنی مختلف ادبی مانند شاهنامه، نقاشی مانند مینیاتورو کتب تئوريک  یهاحوزهو ساختار ساز در  بخشوحدتآثار

پادشاهان و اربابان هنر، صاحبان ديوانی و  موردتوجهچنانآن. اين مهم آمدیدرمعشری با خط نستعلیق به زيور نگارش 

 ينتربزرگ. پرداختمیتا علیرضا عباسی در حضور شاه به خطاطی  گرفتیبه دستمخود شمع  عباسشاهگويندیمقرارداشتکه…

و نوشتمیحسنی قزوينی استکه خط نستعلیق را به زيباترين صورت  یرعمادمحادثه خط و خوشنويسی در اين دوران ظهور 

از دواوين شعری حافظ، بوستان و گلستان سعدی، سه نسخه مثنوی کوی و چوگانو تحفه االحرار جامیو گلشن راز  يیبهاگرانآثار

 توسطبهو  عباسشاهفرمانبه 5071و عارف صادق در سال  مانندیبن هنرمند اما اي؛ درآوردبهزيورخطنستعلیق…شبستری و

و نقطه سیاه و تاريک دوران  رسدمی( به قتل عباسشاهقزلباشان او و با سعايت و حسادت علیرضا عباسی )خوشنويس دربار 

پیچیده و خون او خون زنده هنر  جامههو تاريخ اوست که قتل صداقت و پاکی و نوآوری است، پس از وی آوازه او در  عباسشاه

که زبان شیرين فارسی و حتی ترکی،  هايیسرزمینگرديد. شاگردان شیفته و پروريده او شیوه او را در همه آفاق آن روزگار و همه 

 میرعمادو در اثر اشاعه شیوه شیرين دانیممیچنین است اين قرن را قرن شکوفايی هنر خوشنويسی  ؛ ورواجواشاعهدادند…اردو

معروف خاص و عام شد. از شاگردان معروف و خلیفه میرعماد ابوتراب استو بعالوه  میرعمادمیزان و گسترش آن بعداً به مکتب 

او را به  میرعمادعبدی بخارايی است که  …شاگردان معروف و فراوان آن بزرگوار را میرزا جالل حکیم، شکوهی همدانی، رشیدا،

استادان خوشنويس اين  آثارکه شودمیخود مروّج معلم و در اشاعه هنر نستعلیق در سرزمین عثمانی  و فرستندمیکشور عثمانی 

الف ( تکامل شکل  توانمیرا  میرعماد، مکتب فردمنحصربههايويژگیمختلف دنیا موجود است. از  هایموزهدر  اکنونهممکتب 

گذشته خوشنويسی  هاییوهاز شدر اين راه به قضاوت تاريخ  که تاس میرعمادقلم  نشیندلبسیار  هایبرشاجرای مفردات، با 

فرمیک مخصوصاً در اين دوره  هایمشقیاهسقطعه، قصار، چلیپاو بخصوص  صورت به چه نوظهور قطعات اجرای(  ب پیشی گرفت،

خود آغازگر و سنگ بنای تحوالت بیشتر در آينده  ؛ کهاست اجراشدهو شاگردان طراز اول او  عماد میر توسطبهدر اقالم مختلف 
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 و رواجداشت،پتانسیل…از آغاز حدود دو قرن در ايران، هندوستان، ترکیه عثمانی و میرعمادهنر خوشنويسی شده است. مکتب 

سیار بیشتر بوده، اين ظرفیت و پتانسیل سبب تحول فراوان در اقالم ب گذشته مکاتب از مکتب اين در نويسی نستعلیق ظرفیت

جلی میرحسین ترک و میرزا غالمرضا اصفهانی درزمان  هایمشقیاهسمختلف و قلم گزاری در طی دو قرن شده است، 

ن مکتب نستعلیق نويسی را شاهديم و نشان از ظرفیت باالی اي میرعماد)قاجاريه( که تحول نهايی و استوار مکتب  شاهينناصرالد

مختلف اين مکتب بیش  هاییوهشاين مکتب نبود.  تأثیرات، خارج از شدیمخوشنويسان اجرا  توسطبهاست. هر قلمی که در صفحه 

تنها تحوالت در عصر تجدد و اختراع دستگاه  ؛ وشدمیشیوه نگاران اين مکتب اجرا  توسطبه، يبفردلقرن بسیار متنوع، زيبا،  از دو

و بعداً تحول زبانی در زبان فارسی که به تکامل فارسی ختم شده استو بعالوه عوامل اقتصادی، در ايراناپ در دوره قاجاريه چ

شنويسی خط ايناستلزامرافراهمکردهوخو…ايران، ( درنظم و نثر)شعر در حوزه  ويژهبهاجتماعی، انقالب نوشتاری و فرهنگ 

است نستعلیق ديگر شده  نگاریخطو محتاج مکتب قرارگرفتهنستعلیق هم به تبعه از اين تحوالت در آستانه تحولی ديگر 

 .(61ص  ،5616بیانی،)

 :مکتب کلهر

 هایيرانیوو  هاخرابیاز  مابعدورود عصر تجدد در ايران در دوره ناصری، همراه زمینه تحوالت اجتماعی در ايران شده است، کشور 

شاهان قاجار قرن سیزدهم يعنی در  هایتدبیرییب دوره قاجار که حاصل کشمکش و منازعات حکام و زمامداران و شاهان گذشته و

در معماری حرکت شاهان صفويه را ادامه  خواستندیمشاهان قاجار  هرچند. شودمیهجری آغاز حکمرانی قاجاريه آغاز  5755سال 

بر صدمات فراوان  هاآن، حکام طمع ورز و سفیه دوره قاجار و عمال شدندمیآنان  یهابازماندهو  آثاريرانی دهند اما اغلب موجب و

که از حدود وصف بیرون است. شاهان و شاهزادگان قاجاريه به خط و خوشنويسی عشق  اندشدهاصفهان مرتکب  نظیریبآثاراندام

نسبتاً راهی برای  ازآنجاکهبنابراين ؛ در اين هنر مهارتی يافتند شاهينناصرالدو  محمدشاه، شانیفتحعلو بسیاری مانند  ورزيدندیم

هنر خوشنويسی باز بوده است توجه به آن در اين دوران به اوج خود رسیده بنابراين رشد و اعتالی اين هنر و تعداد هنرمندان 

فعالیت خود را در قرن  هاروزنامهو نشر کتب و طبع  خوشنويس در اين دوره فراوان بوده. دستگاه چاپ و ورود مظاهر مدرنیته

قمری، میرزا غالمرضا  یهجر 5611-5650محمدرضاکلهر میرزا است )کلهر معاصر میرزا غالمرضای اصفهانی سیزدهم آغاز کردند. 

ر و برداشتشان از و شیوهو نوع تصو امانگاه، کردندیمتاريخی زندگی  یدوره( و هرچند که هر دو در يک  5601-5711اصفهانی 

بوده اند، اما -مختلفبه دو صورت –خوشنويسی دورانشان  ییوهشتفاوت بسیار دارد. هر دو موجد حرکت و تغییر در  یوزندگمعنا 

 خود رامیرزا رضای کلهر يکی از خوشنويسان اين دوره تعلیم خوشنويسی (  510ص  ،5691آغداشلو،)تفاوت داشت. اندازشانچشم

را درک کرد، همزمان با نشر و  نگاريمیرعمادخطمکتب  کهیدرحالمیرزا مهدی تهرانی( آغاز کرده و ) میرعماداز شاگردان مکتب 

طبع دستگاه چاپ مواجه شد، بنابراين ورود دستگاه چاپ و الزام اختراع لترسل های حروف نستعلیق برای چاپ سنگی کلهر را 

فکر واداشت و خود چون در کتابت نگاری که اصل خط و خوشنويسی است توجه وافر داشت او را  علیرغم راه همکاران ديگر خود به

کند. ضرورت چاپ و دستگاه صنعت چاپ، او را به  هاجستجوگرروزنامهچاپ سنگی برای نشر  مقتضایايبهباسمهوادار ساخت حروف 

 هایبرشتنوع خود متوجه شد که اساساً بايد  توسطبهن راه که از برطرف کردن موانع دستگاه چاپ مواجه کرد و در اي ایمرحله

آورد. اندازه قلم  به وجودبنابراين، تغییرات اساسی در بافت حروف و مفردات ؛ حروف نستعلیق تغییر کند و برای چاپ آماده شود

شده و برای چاپ  ترچاقو  تروچککتغییر يافت. با اين حساب اندازه حروف و مفردات  1/1دانگ قلم به  1/1گزاری نقطه تمام از 
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شده ظرافت و نازکی و  ترچاقو  ترجمعاز: الف ( اندازه مفردات  اندعبارتخط مکتب کلهر،  هایويژگیگرديد، از  تراستفادهقابل

کالن  هایاندازه. ب ( پتانسیل و اجرای خطوط اين مکتب برای شودمیدر اين خطوط ديده ن میرعماددرشتی مفردات خط 

و خطوط از قوام قوارگی  ترمتحولاصل خط( در مکتب کلهر )کتابت ( خط بخصوص در شناسیزيبايیتیک )شد. ج( است ترکاربردی

در  ازآنچهشد. چنانکه میرزای کلهر روش تعلیم را  ترالوصولسهل. د( آموزش و تعلیم در اين مکتب شودمیمستتراستوار در سطر 

ه(  تبديل کرد. چهارسالهمتفاوت کردو راه دوره يک يا چند دهه آموزش را به يک دوره  دادندیمبیشتر اساتید انجام  یهادوره

جديد و بااليی  هاییتظرفکلهر مکتب زمانه خود بود و همراه با تحول و تجدد در ايران مطابقت و سنخیت تام داشت و  مکتب

باالی مکتب کلهر را نماياندکه  هاییتظرف( عمادالکتابخود )طهواسیتوسطشاگرد ببهمتعاقباً  ؛ کهآورد به وجوددرهنرخوشنويسی 

در شمسی کما هو فی السابق ادامه دارد.  5677سوم و چهارم با تأسیس انجمن خوشنويسان ايران در سال  یهادورهبا شاگردان 

مرسوم دورانش را تغیر  یهاچارچوبرا در خط نستعلیق آغاز کرد. او قالب و  ییراتیتغنوشت کلهر آگاهانه  توانیمتحلیل نهايی 

، کردیمچاپ سنگی خطاطی  یهاروزنامهچاپی نويس بود و برای  ؛ و چونداد. او زمان خودش را خوب و درست درک کرده بود

او آخرين خوشنويس بزرگ عصر قاجار است و اولین ( 577ص  )همان،. دادیمفراگیری و جايگزينی قطعی چاپ را تشخیص 

، آغازگر ورود به سالهچهلطوالنی و  نسبتاًيامقدمهدوران بعد، دورانی که پس از طی  یرمستقیمغعد و آغازگر خوشنويس نسل ب

 .شودمیعصر مدرنیته 

استو اين حقیقت را  توجهقابلاست اما میانداری اين مکتب هنوز  شدهاشباعظرفیت مکتب کلهر  اکنونهمکه  رسدبه نظرمیچنین 

است،  بالمنازعهنوز پتانسیل ارائه کارهای بکرتر در اين مکتب  ؛ وهنرمندان خوشنويسی امروزه هويدا است آثارو  هايشگاهنمادر 

دعوت  تريعبدرا برای خلق فضاهای  هایستگرافچاپ ديجیتال و کامپیوترهای با دقت بسیار باال خوشنويسان و  یهادستگاهامروزه 

مکاتب گذشته دوره مکتب  یهادورهمانند  ؛ وشودمیاست، متفاوت  اکنونهم آنچهبا  گمانیبو دنیای هنر خوشنويسی کندمی

 .هنر خوشنويسی در آينده وارد عوالم ديگر و مکتب ديگر خواهد شد گمانیبنابغه و يا نوابغ ديگر  توسطبهو يابدیمکلهر هم پايان 

 :گیريیجهنت

اتصال مقدسی  ینچن ن است.اسالمی در ارتباط آن به نگارش قرآخاستگاه تقدس خوشنويسی  ترينیاصلرسدیمکه به نظر  گونهآن

رابط کالم الهی با مردم  یممستق. خوشنويسی شودمیدر سنت خوشنويسی هیچ کشور ديگری، با چنین حجم عمیقی، ديده ن

های نگارش خط در خوشنويسی از شیوه نستعلیق يکی خط متن نگاشته شده. یو تجلیلکنندهو هنرهای ديگر، تزئین  شودمی

اسالمی است. اين خط در ايران شکل گرفت و بیشتر هم در ايران رواج دارد و خوشنويسان ايرانی بیشتر با اين خط به هنرنمايی 

 ندرتبههای ادبی و غیرمذهبی فارسی، اردو و پردازند. خط نستعلیق معرف روح و فرهنگ ايرانی است و از آن در نوشتن متنمی

ترين شک زيباترين و ظريفايرانیان است و بی شناختیيبايیزای بارز از طبع و سلیقه خط نستعلیق نشانه.شودعربی استفاده می

در بین انواع خوشنويسی که از  .اندلقب داده« عروس خطوط اسالمی»حق خط در میان خطوط اسالمی است تا جايی که آن را به

؛نستعلیق که آمیخته دو خط تعلیق و شودیموجود داشته است، نستعلیق زيباترين نوع خوشنويسی محسوب  حالتابهابتدای اسالم 

و حرکتی نو آغاز شد. خط نستعلیق از همه شرايط زيبايی برخوردار  يافتدستتبريزی به کمال  یرعلیم، توسط شدهگفتهنستعلیق 

ذوق و سلیقه. عالوه بر زيبايی منظر، سهولت و  یهماهنگسن ترکیب و است؛ از آن جمله: اعتدال، موزونی، استواری، تناسب، ح

و حروف اين  باقاعدهسرعت تحرير نستعلیق و نیز آسانی قرائت کلمات و سطور از موجبات رواج آن بوده است. نستعلیق خطی است 
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رسد که خط اند اما به نظر میدهتبريزی را واضع اين خط معرفی کر یرعلیاگرچهم اند.خط را ملهم از زيبايی طبیعت دانسته

تحت قاعده و قوانین  رانستعلیق پیش از او نیز وجود داشته و میرعلی تبريزی در سده نهم هجری برای اولین بار خط نستعلیق 

در سده يازدهم .درآيد گانهششبا خطوط  رقابتقابلو  مستقلیخطصورت خوشنويسی درآورده است و به حدی رسانده که به

مشهورترين خوشنويس ايرانی اين شیوه از خوشنويسی را به تکامل رساند و در اوج ظرافت و زيبايی قطعاتی  یرعمادمهجری 

جايگاه رفیع خود را در خوشنويسی جهان باز کرد. بسیاری از هنرمندان ايران و  کمکمماندگار نوشت. پس از میرعماد نستعلیق 

. رفتند هند به و کردند ترک را ديارخود پس از پايان حکومت تیموری، در سال هدادرخمنطقه هرات را در پی تحوالت سیاسی 

 عثمانی يا هندان گورکانی دربار به صفوی دربار از خوشنويسان از بسیاری نیز عباس شاه فرمان به میرعماد قتل از پس همچنین

قاره هند ويژه در شبهدر بسیاری از کشورهای اسالمی راه پیدا کرد. به ازآنجاها رواج دادند و د و خط نستعلیق را در آن سرزمینرفتن

در ايران پس .درخور توجهی در آن سرزمین به خط نستعلیق خلق شد آثارگورکانیان هند تبديل شد و  موردعالقهنستعلیق به خط 

و زيبايی تمام اجرا شد و آثاری  باقدرتافول دولت صفوی روی داد، در اوايل دوره قاجار دوباره نستعلیق  براثراز رکودی نسبیکه 

به سپس در قرن سیزدهم سبک و شیوه جديدی در نستعلیق .آمد و هنرمندان بزرگی ظهور کردند به وجودماندگار در اين عرصه 

صورت گرفت. در زمان کلهر صنعت چاپ به روش چاپ سنگی به « کلهر محمدرضا»وسیله هنرمندی به نام آمد. اين کار به وجود

ايران آورده شد. ظريف بودن حروف مانعی برای چاپ سنگی نستعلیق بود و همین امر سبب گرديد که کلهر با تغییراتی در سبک و 

اواخر دوره صفوی با شکستن  در.آورد که مناسب برای صنعت چاپ باشد به وجودای را برای نستعلیق شیوه تازه یرعمادمروش 

است و سومین خط ايرانی  مستقلیخطای معروف به شکسته در ايران رايج شد که خود حروف و تندنويسی خط نستعلیق شیوه

امروزه هرچند با توسعه صنعت چاپ کاربرد کتابت .اندآيد و خوشنويسان در اين عرصه نیز آثاری بديع پديد آوردهحساب میبه

اند. در در اين شیوه پرداخته یتوجهقابلهنری  آثارقدرت به خلق  يتدرنهااما بسیاری از خوشنويسان ايرانی  ودشدهمحدنستعلیق 

 .اندآورده به وجودخطینقاشاند و نوعی زمینه هنری بنام های نقاشی ترکیب کردههای اخیر هنرمندانی خط نستعلیق را با روشدهه
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