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زیباییشناسی خط نستعلیق شیوه غربی و شیوه رشقی(قرن نهم هجری)

چکیده:
مقاله حاضر ،مطالعهای است در مورد دو شیوه شــرقی و غربی خط نستعلیق در قرن
نهم هجری که در دو منطقه شــرق(ناحیه خراســان) و غرب(تبریز) شکل گرفت .در
این پژوهــش ،ضمن ارائه تاریخ مختصــری از خط نســتعلیق ،چگونگی پیدایش دو
شیو ه شرقی و غربی مورد بررسی قرار گرفت .فرضیه این بود که احتماال ،تفاوتهایی
در اصول و نحوه اجرا و همچنین از نظر زیباییشناســی بین دو شــیوه شرقی و غربی
نستعلیق وجود داشته است .هدف از انجام پژوهش حاضر ،یافتن تفاوتهای دو شیوه
نســتعلیق و آگاهی دقیق از نحوه اجرای هنرمندان خوشــنویس قرن نهم هجری از
منظر زیباییشناسی برای ارتقای کیفیت هنر خوشنویســی در عصر حاضر بود .این
تحقیق ،با استفاده از روش کتابخانهای انجام شده و ضمن بیان شرح حال مختصری
از هنرمندان مطرح دو شــیو ه مذکور ،ویژگیهای آثار آنها مورد بررسی قرار گرفته
است .در بخش بعدی مقاله ،نقاط اشــتراک و افتراق این دو شیوه در مفردات ،کتابت،
چلیپانویسی و ترکیببندی از هر دو شیوه تطبیق داده شــد .بررسیها نشان داد که،
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تاریخ دریافت1397/11/20 :
تاریخ پذیرش1398/06/28 :

در اصول و نحوه اجرای دو شیوه شرقی و غربی خط نستعلیق ،تفاوتهایی وجود دارد

که آنها را از هم متمایز کرده است .همچنین هنرمندان شیوه شرقی نستعلیق د ّقت نظر بیشتری در جهت اعتالی هنر نستعلیقنویسی
نمودهاند؛ که این امر ،باعث شده است ،شــیوه شرقی پایدار باقی بماند .در بررسیها مشخص شــد ،عبدالکریم خوارزمی از نخستین افراد
خوشنویسی بوده که به مرکب ضد آب دسترسی داشته است.

واژگان کلیدی :نستعلیق شیوه غربی و شرقی ،عبدالرحمن ،عبدالرحیم و عبدالکریم خوارزمی ،سلطانعلی مشهدی
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مقدمه
طبق نظر نویسندگان ،اختراع خط از مهمترین و بزرگترین
اختراعات بشر بوده و نقش بســیار مهمی در پیدایش و رشد
تمدن بشــر را داشــته اســت .با وجود این که توجه به زیبا
نوشــتن ،تقریبا ،در همه فرهنگها مشــاهده میشود ،اما
خوشنویسی در مشرق زمین و کشورهای اسالمی و ایران از
اهمیت بیشتری برخوردار بوده اســت .هنر خوشنویسی در
جامعه ایرانی از زمانهای گذشته بسیار پسندیده و شایسته
بوده و به همین دلیل ،ایــن هنر ،باعث تــداوم و ماندگاری
بیشتر آثار مکتوب گذشــتگان این ســرزمین شده است.
همچنین خوشنویســی در ایران از جنبــه تزیینی نیز مورد
توجه بســیار قرار گرفت و بســیاری از صنایع و آثار دستی
هنرمندان ایرانی از تزیینات خطی بهرهمند شدند.
خط نستعلیق یکی از انواع شیوههای خوشنویسی است ،که
از ویژگیهای اعتدال ،توازن ،استواری ،تناسب ،حس ترکیب
و هماهنگی اجزا برخوردار اســت؛ زیرا همــه اصول و قواعد
خوشنویسی در آن بهخوبی رعایت میشود .عالوه بر زیبایی
منظر ،آسانی و سرعت تحریر نســتعلیق و سهولت خوانایی
کلمات از دالیل رواج آن بوده است.
عســگری به نقل از آرتور پوپ هنرشــناس و ایران شــناس
مشــهور میگوید ...« :نســخ خطی کامل و متعادل است و
تعلیق خطی تاثیرگذار و حاکم ،با ترکیــب ویژگیهای این
دو خط ،نســتعلیق که بســیار نوازشگر ،آرام و مالیم است،
بهوجود آمده اســت .این نوع خط -که ایرانیها آن را ترویج
دادهاند -تصویری عالی از تمدن و جهاندیدگی را به نمایش
میگذارد»(عسگری.)98 :1393 ،
در قرنهــای اولیه پیدایــش خط نســتعلیق(قرن نهم
هجری) ،دو ســبک متفاوت از آن در نقــاط مختلف ایران
ظاهر شد .یکی ،شیوه جعفر تبریزی و اظهر تبریزی بود که
بعدها ،سلطانعلی مشــهدی آن را کاملتر کرد و در ناحیه
خراســان و اطراف آن متداول شــد و به «شــیوه شرقی»
موسوم گردید؛ دیگری ،شــیوه عبدالرحمن خوارزمی بود
که در بخشهای غربی و جنوبی ایــران رواج یافت و بعدها،
فرزندانش عبدالکریم و عبدالرحیم و پیروانشان آن را رواج
دادند و «شیوه غربی» نام گرفت.
در مورد اختالف دو شیوه شرقی و غربی نستعلیق در کتابها
و متون گوناگــون ،نظرات متفاوتی مشــاهده میشــود که

نویسندگان ،بسیار خالصه و کلی ،به این موضوع پرداخته اند؛
این ضرورت وجود دارد که شباهتها و اختالفهای موجود در
شیوههای مذکور دقیقتر ،مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند.
با توجه به زوایای پنهان و آشــکار آثار خوشنویســی به جا
مانده از هنرمندان گذشته ،بسیاری از نکات ناشناخته باقی
مانده اســت .از آنجایی که اکنون ،در زمانی به سر میبریم
که ســرعت تحوالت و دگرگونی فرهنگی ،نســل جدید را
از غنای فرهنگی گذشــته خویش بیبهــره مینماید؛ برای
حفظ پیشــینه هنری این مرز و بوم ،نیاز به بازشناسی تاریخ
و نقد آگاهانه از آثار گذشــتگان و منتقل نمودن تجربهها و
شیوههای عملی و خالق هنری احساس میشود.
اهداف
از آنجا که یافتن مــوارد مبهم و ناشــناختههای فرهنگی
هنری پیشــین ،کمک شایانی به پیشــرفت و ارتقای سطح
کیفی فرهنگ و هنر آینده اســت؛ هــدف از تحقیق حاضر،
آگاهی یافتن از روشهای اجرای انواع خط نستعلیق در قرن
نهم هجری ،بهمنظور رفع پــاره-ای ابهامهای موجود در این
باره و اســتفاده از اطالعات و نتایج حاصــل از تطبیق آثار در
ارتقای کیفیت خط نستعلیق در عصر حاضر است.
پرسشهایپژوهش
در این پژوهش ،تالش شده است ،تا مطالعهای بر آثار و احوال
خوشنویسان مطرح شــیوه غربی و شــرقی صورت پذیرد.
همچنین با یافتن تفاوتها و شــباهتهای دو شیوه مذکور،
ابهامهای موجود در ایــن وادی مرتفع گردد و پاســخهای
مناسب و درخور به پرسشهای زیر داده شود:
 )1چه تفاوتها و شــباهتهایی بین خوشنویسی نستعلیق
غربی با نستعلیق شرقی وجود دارد؟
 )2نوع ترکیببندی و کتابت و مفردات و چلیپانویســی در
خطوط نستعلیق غربی و شرقی چگونه بوده است؟
 )3از منظر زیباییشناســی چه ویژگیهایی در دو شــیوه
مذکور وجود دارند؟
روش پژوهش
روش پژوهــش در ایــن مقالــه ،تحلیل محتوا و شــیوه
جمعآوری اطالعــات ،کتابخانهای خواهد بود که شــامل
بررســی زندگی و تطبیق آثار برخی از هنرمندان نستعلیق

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره ،8پاییز و زمستان 105 1398

نویس قرن نهم هجری در مناطق شــرق و غرب کشور ایران
است.
پیشینهپژوهش
در مورد خوشنویسی به ویژه خط نستعلیق ،به دلیل اهمیت
آن در هنر ایرانی و اســامی ،پژوهشهای بســیاری انجام
گرفته اســت .از میان متونی که درباره هنر خوشنویسی به
شــیوه نســتعلیق قرن نهم هجری پرداختهاند میتوان به
«گلســتان هنر» ،نوشــته قاضی احمد منشــی قمی -که
یکی از منابع دســت اول به جا مانده از عصر صفوی اســت-
اشــاره نمود .کتابهای دیگری چون «مناقــب هنروران»
نوشــته مصطفی عالــی افنــدی( ،)1369و «اطلس خطِ »
حبیــباهلل فضائلی( )1350نیــز از دیگر منابعی اســت که
نویســنده ،از آنها بهره جسته اســت .در میان نویسندگان
معاصر ،میتوان از یعقوب آژند( ،)1386با کتاب «ســلطان
علی مشــهدی» نام برد .از میان مقالههایی که در ارتباط با
موضوع پژوهــش حاضر ،نگارش یافتهانــد میتوان به مقاله
صداقــت جباری( ،)1387بــا عنوان «تکویــن و تطور خط
نستعلیق در سده هشــتم و نهم هجری» اشــاره کرد .سید
رضوی و الیاســی( ،)1392در مقاله «نقــش جعفر تبریزی
در اعتالی مکتب هرات» به چگونگی شــکلگیری و اعتالی
خط نســتعلیق در مکتب هرات پرداخت ه و بهشــیوه شرقی
نســتعلیق و خوشنویســان آن اشــاره نمودهاند .همچنین
مقالههای دیگری و چندین پایاننام ه در مورد خوشنویسی و
به ویژه ،خط نستعلیق وجود دارند که از ابعاد گوناگون معنوی
و گرافیکی و  ...به این هنر پرداختهانــد .اما موضوع پژوهش
آنها ،به طور کلی ،با پژوهش حاضر متفاوت است .این تفاوت
از این جهت اســت که تاکنون ،به بررسی نستعلیق به شیوه
غربی پرداخته نشــده اســت و همچنین ،این شیوه با شیوه
شرقی و به ویژه ،تطبیق آثار هنرمندان مطرح دو شیوه از نظر
اصول خوشنویسی ،صورت نگرفته است.
بدنهپژوهش
بنابر نظر اکثر نویســندگان خط نســتعلیق در اواخر قرن
هشــتم و اوایل قرن نهم هجری(عهد تیموری) ،پا به عرصه
وجود گذاشت .وضع خط نســتعلیق بهتدریج تکامل یافت.
برخی مورخین معتقدند که خط نستعلیق در سال هشتصد

هجری قمری توســط میرعلی تبریزی وضع شده است؛ در
حالی که ،خطوطی از نســتعلیق دیده شده است که تاریخ
آنها ،مقدم بر هشتصد هجری میباشد.
میتوان نتیجه گرفت که میرعلی تبریزی ،اولین هنرمندی
اســت که خط مورد بحث را تحــت قاعــده در آورد و اولین
هنرمندی است که به خوشنویسی نستعلیق معروف گردیده
است.
این خط از ترکیــب دو خط تعلیق و نســخ بهوجود آمد که
در ابتدا ،به نام نسختعلیق خوانده میشد؛ اما به دلیل کثرت
استفاده به نستعلیق شهرت یافت .خط نستعلیق نشاندهنده
ذوق زیباپسند ایرانی و از زیباترین ،ظریفترین ،دقیقترین
و مشکلترین هنرهاســت .مهدی بیانی ،در مورد چگونگی
وضع خط نستعلیق چنین نوشته اســت« :درباره وضع خط
نســتعلیق باید دانســت که ،مانند ســایر اقالم این خط نیز
یکباره وضع نشده ،بلکه بهتدریج حاصل شده است؛ زیرا که
اگر به تکامــل و تحول خطوط قرن هشــتم توجه و خطوط
کتابت این قرن مطالعه شــود ،معلوم میشــود که از ابتدای
قرن هشتم ،مخصوصا ،در منتصف این قرن ،قلم کتابت نسخ،
بهتدریج ،بهواسطۀ سرعت قلم ،کمکم متمایل به شیوه تعلیق
شده اســت ....بنابراین ،اگر میر علی تبریزی تصرفی در این
خط کرده ،آن است که آن را تحت قواعدی آورده و در مقابل
تعین و ّ
تشخص بخشــیده ،که متمایز از
سایر خطوط اصلی ّ
سایر اقالم گردیده است و اطالق عنوان «واضع» به وی از این
رو رواســت»(بیانی .)443 :1363 ،بیانی ،در مورد آثار باقی
مانده از میرعلی تبریزی اشــاره نموده است که آثار میرعلی
بهندرت موجود است .اما آثاری نیز وجود دارد که میتوان به
میرعلی نسبت داد(همان.)444-6 :
پس از وضع نســتعلیق ،تقریبا ،بیشتر کتابهای فارسی با
آن نگارش مییافت .در ســال  833هجری قمری ،به فرمان
شاهزاده بایسنقر میرزا -که خود نیز خوشنویس صاحبنامی
بود -شاهنامه بایسنقری ،بهخط نستعلیق جعفر تبریزی(؟-
860ه.ق ).کتابت شد؛ که هماکنون ،در کتابخانه سلطنتی
سابق در موزه کاخ گلستان موجود است .با این کار ،نستعلیق،
بهعنوان خط رسمی و در ردیف خطوط ششگانه مطرح شد.
همان طور که پیشتر مطرح شــد ،در قرون آغازین پیدایش
خط نســتعلیق(قرن نهم هجری) دو سبک متفاوت از آن در
نقاط مختلف ایران ظاهر شد؛ که یکی ،شیوه شرقی نام گرفت
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و دیگری ،به شیوه غربی موسوم گردید.
اصطالح شرقی و غربی از آنجا نشــأت یافت که پس از فتح
ایران توسط تیمور ،کشور به دو بخش شرقی و غربی تقسیم
شد و شرق آن شامل خراســان ،گرگان ،مازندران و سیستان
با حاکمیت فرزندش شــاهرخ بود و بخش غربی آن شــامل
آذربایجان ،ارمنســتان ،ایران غربی و عراق بود که به پســر
دیگرش ،جاللالدین میرانشــاه سپرده شــده بود(فضائلی،
.)448 :1350
سلطانعلی مشــهدی ،ســلطان محمد نور ،میرعلی هروی و
میرعماد حسنی سیفی از مهمترین خوشنویسان نستعلیق
به شیوه شرقی بودهاند .و عبدالرحمن خوارزمی ،عبدالرحیم
خوارزمی مشهور به انیسی و برادرش عبدالکریم از مهمترین
خوشنویسان شیوه غربی خط نســتعلیق بودهاند .در نوشتن
خط نســتعلیق دوازده قالب خوشنویســی اعم از ترکیب،
کرســی ،اصول نســبت ضعف و قوت -ســطح و دور ،صعد
مجازی ،نزول مجازی ،صفا ،شأن باید رعایت شود .بنابراین،
بسیار مشکل بوده و کمتر خوشنویســانی از عهده آن بهطور
کامل بر میآمدند .بیشترین کاربرد نســتعلیق در نگارش
کتابهای ادبی و متون غیرمذهبی است .اغلب دیوان شعرا
و کتابهای ادبی با این خط نگارش یافته است.
نستعلیقنویسیبهشیوهغربی
مکتب غربی ،مشهور به مکتب انیسی اســت که بهرهبری
میرزا عبدالرحمن خوارزمی و فرزندانــش میرزا عبدالکریم
و میرزا عبدالرحیم ،مشهور به انیســی -که از خوشنویسان
دربار سلطان یعقوب آققویولونها ( 896-883ه.ق ).بودند-
پایهگذاری شد .این مکتب -که در بخشهای غرب و جنوب
ایران رایج شد -به شــیوه غربی موسوم اســت که به شیوه
چهار نقطهای هم شهرت داشــت .در واقع ،میرزا عبدالرحیم
مهمترین خوشنویس این مکتب است .این مکتب در ایران،
محبوبیت نیافت و ناچار ،به سمت شــمال غربی آذربایجان
با حاکمیت ســلطان یعقوب آققویونلو راه یافت .شیوه غربی
نســتعلیق به مناطق دیگر هم نفوذ کرد و بهتدریج ،به سمت
هند و عثمانــی راه یافت که هنوز ،آثارش در خوشنویســی
کاتبان افغان ،هند و عثمانی دیده میشــود .احمد منشــی
قمی ،مصطفی عالی افندی ،امیر علیشــیر نوایی ،سام میرزا
و حبیباله فضائلی از نویســندگانی هستند که در باره شیوه

انیسی مطالبی نوشتهاند و نویســنده تحقیق حاضر ،در این
بخش از مطالب مذکور بهره جسته است.
قاضی احمد منشــی قمی در کتاب گلســتان هنر در ذکر
خوشنویسان نسختعلیق آورده است« :واضع خط نسختعلیق
خواجه میر-علی تبریزی اســت و او تعلیم پسرش عبیداهلل
داد و در این فن سرآمد دوران شــد و بعضی دیگر نوشتهاند
که ،خطش صورتی بر نکرد؛ اما قول اول اصحســت و اقرب.
موالنا جعفر ،شــاگرد عبداهلل اســت؛ او خوش نوشته موالنا
اظهر و موالنا عبدالرحمن خوارزمی روشی دیگر نوشتهاند و
از عبدالرحمن دو پسر نیکو سیر ماندهاند»(قمی.)57 :1366 ،
عبدالرحمــن خوارزمــی(؟886-ه.ق ،).از خوشنویســان و
نستعلیق نویسان سده نهم هجری اســت او پدر عبدالرحیم
معروف به انیســی و عبدالکریم معروف به پادشاه بود؛ که هر
دو از خوشنویســان مطرح بودند .عبدالرحمــن خوارزمی از
استادان همدوره با اظهر تبریزی (؟880-ه.ق) ،و سلطانعلی
مشهدی بوده است .عبدالرحمن ابتدا ،در دربار جهان شاهبن
یوســف قراقویونلو( 872-841ه.ق ).و کمــی پس از مرگ
جهان شاه او به دربار سلطان یعقوب آق قویونلو(896- 884
ه.ق ).پیوســت .مهدی بیانی در احوال و آثار خوشنویســان
عبدالرحمن خوارزمی را از اســتادان قدیم نستعلیق ،معاصر
اظهر تبریزی و ســلطانعلی مشــهدی ،معرفی نموده است
و در ادامه ،به این نکته ،اشــاره کرده است که عبدالرحمن و
پســرانش عبدالرحیم و عبدالکریم در شیوه خط نستعلیق
تصرفاتی کردند و در روش ســلطانعلی مشــهدی تغییری
دادند(بیانی .)379 :1363 ،مصطفی عالی افندی ،نویسنده
و مورخ عثمانی نیز بهمتفاوت بودن شــیوه نستعلیقنویسی
عبدالرحمن خوارزمی و پســرانش و تغییراتــی که آنها در
اسلوب استادان به وجود آوردند؛ اشاره نموده و از روش آنها
با عنوان «اسلوب انیسی» یاد کرده است .وی کمال تدریجی
شــیوه غربی را در خطوط پســران عبدالرحمــن میداند و
همچنین به این مطلب اشــاره نموده که به این موضوع ،در
تحفه سامی نیز اشاره شده اســت(عالیافندی.)88 :1369 ،
بنا بر نظر نویسندگان ،عبدالرحیم ابن عبدالرحمن خوارزمی
متخلص به انیســی از خوشنویسان خط نســتعلیق در قرن
نهم ،برادر عبدالکریم خوشنویس و همنشین سلطان یعقوب
آققویونلو(884تا  896ه.ق ).بوده است .از او به عنوان کسی
که حسن خلق و فضایل و کماالت داشته ،یاد شده است.
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موالنا مالک دیلمــی ،عبدالرحیم را شــاگرد اظهر تبریزی
دانســته که این را کتــاب مناقب هنــروران ،تایید میکند.
همچنین اسداهلل کرمانی(درگذشــت  892ه.ق ).نستعلیق
نویس را که در خطوط ششــگانه هم تبحر داشــت در خط
نستعلیق از شــاگردان او میدانند .خطاب انیسی را سلطان
یعقوب به او اهدا کرد و تــا  897ه.ق 1490/.م .در قید حیات
بوده است.
عبدالرحیم در تندی و ظرافت خط نســتعلیق تالش کرده
اســت؛ بعضی او را قرینه ســلطانعلی مشــهدی دانستهاند؛
روش عبدالرحیم ،همانند شــیوه غرب و جنوب ایران است
که کلمات و حروف تند و تیز و کشــیدهها در عین استواری
زیاده از حد قیاس بلند و دایره در عین صافی بزرگتر از اندازه
معمول است .از میان شاگردان وی ،باید از میر عضد بخارایی،
ّ
مل علی سلطان ،اسداله کرمانی و محمد کرمانی نام برد.
عبدالکریم خوارزمــی(؟892 -ه.ق ،).فرزنــد عبدالرحمن
خوارزمی و برادر عبدالرحیم انیسی بود .او نیز از خوشنویسان
دربار سلطان یعقوب آققویونلو بود و «یعقوبی» رقم میکرد؛
پس از این که کمی پریشــانحالی پیدا کرد ،قطعات خود را
زرافه» و «کتبه پادشاه» رقم
با نامهای «کتبه خدا»« ،کتبه ّ
مینمود(عالی افندی.)89 :1369 ،
در برخــی از کتابها ،مانند مناقب هنــروران و آثار و احوال
خوشنویسان ،به این موضوع اشاره شده است که وقتی مدتی،
عبدالکریم ح ّتی سطری نمینوشت؛ شاگردانش برایش کاغذ
و قلم میآوردند و به او میگفتند که ،تو پادشاه هستی و خزانه
تو به قطعات عالی خوشنویســی نیاز دارد و به این بهانه ،وی
وادار به نوشتن میشد(همان).
شیوه خوشنویسی عبدالکریم همان شــیوه غربی است که
در آن زمان ،به انیسی شــهرت یافته بود .و خط او و برادرش
عبدالرحیم بسیار شــبیه به هم اســت .از نظر احمد منشی
قمی نیز شــیوه خوشنویســی دو برادر بسیار مشــابه بوده
است(منشی قمی.)58 :1366 ،
اما از روایتی که مصطفــی عالیافندی در مورد به شــهرت
رســیدن عبدالکریم نقل میکند ،میتــوان نتیجه گرفت:
عبدالکریم خوارزمی بــه راز تولید مرکبی ،کــه رنگ آن در
آب از بین نمیرود ،پی برده بود و احتمــاال ،مخترع این نوع
مرکب -که به نوعی خاصیت مرکب چاپ را دارد -عبدالکریم
بوده اســت .شــرح روایت چنین اســت« :حکایت کردهاند

مقید بود؛ ا ّما
که موالنا انیســی به اصالح خط خویش زیاده ّ
امتیاز عبدالکریم در آن بود که بیدرنگ ،سر قلم را به صفحه
کاغذ میبرد .هــر روز ،یک قطعهای میآورند و به ســلطان
یعقوب عرضه میکنند؛ او قطعه انیسی را بیشتر میپسندد
و در اعطای صله و جایزه لطف و کــرم بیشتر بروز میدهد.
رنگ رخســار موالنا عبدالکریم تغییر میکنــد و میگوید:
«قطعاتی که آوردهایــم ،جنابت دارند و باید غســل کنند»
و بیدرنگ هر دو قطعــه را به حوضی -که در برابر ســلطان
یعقوب بود -میاندازد .چون مینگرند ،خط انیســی جابهجا
محو میشــود ،ولی قطعــه عبدالکریم ،چون زرنشــانی که
روی پوالد باشــد ،خللی نمیپذیرد .همه تحسین میکنند.
انیسی شرمنده و خجل میگردد .عبدالکریم شهرت فراوان
کسب میکند»(عالی افندی .)90- 89 :1369 ،از آنجا که،
بســیاری از آثار وی در کتابخانه-های استانبول در ترکیه
نگهداری میشود ،گمان میرود استفاده کنونی خوشنویسان
ترک از مرکب ضدآب با توجه به این که نستعلیق را به شیوه
غربی مینویسند ،به تبعیت از عبدالکریم خوارزمی باشد.
نستعلیقنویسیدرشیوهشرقی
در دوره بعد از تیمور ،ایران شرقی در دست اعقاب وی دست
به دست گشــت و در ایران غربی ،حکومت ترکمانان پدیدار
شد .در این دوران ،سلطان حسین بایقرا در خراسان عمارت
داشــت و سلطنت سلطان حســین دوره درخشــان ادبی و
روزگار اوج مکتب هرات است.
شیوه نستعلیق سلطان علی مشهدی در قرن نهم هجری -که
در زمان سلطان حسین بایقرا زندگی میکرد -به شیوه شرقی
موسوم گردید .حروف در شیوه شرقی ،دارای تناسب بیشتر
بوده اســت و معمول و مورد تبعیت خطاطان چند قرن قرار
گرفت و به تدریج ،با وضع قواعد و ضوابطی دســت به دست
گشته و تکامل یافته ،آن امروز در اختیار نسل ما قرار گرفت.
سلطانعلیمشهدی
سلطانعلی مشهدی معروفترین نســتعلیق نویس متقدم
اســت .در طی زندگی طوالنی هشــتاد و پنج ســاله خود،
آثار بســیاری به جای گذاشــته اســت .به او لقب «سلطان
الخطاطین» داده شــده بود .او در کتابخانه سلطان حسین
بایقرا در هرات فعالیت میکرده اســت .عالوه بر نگاشــتن
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آثار معروفی که در ایــن کتابخانه تهیه می شــد و تربیت
شــاگردان متعدد ،او مولف جــزوهای اســت در تاریخچه و
آداب خوشنویســی و خط که آن را بهنظــم تهیه کرده و نام
«صراط الســطور»را به آن داده است و نســخه اصلی آن به

زرین در حاشیه آن
خط خود هنرمند اســت و تشــعیرهای ّ
است(اصفهانی.)127 :1369 ،
از شاگردان متعدد او -که همه از خوشنویسان خط نستعلیق
هستند-میتوان سلطان محمد نور ،سلطان محمد خندان،

جدول :1مقایسه برخی از مفردات شیوه شرقی و شیوه غربی نستعلیق(ماخذ.)Isin, 2006 :

مفردات

شیوه شرقی

شیوه غربی

توضیحات

الف

در شیوه شرقی ،اندازه «الف» به اندازه سه نقطه قلم بوده و اندازه
عرض «الف» نصف عرض قلم ،اما در شــیوه غربی ،الفها کمی
بلندتر بوده -حدود سه و نیم نقطه -و کمی نازکتر اجرا میشده
است.

ب

در شیو ه شرقی ،شکل «ب» به صورت چهار ،پنج نقطهای یا به
صورت کشیده بین هفت تا نه نقطه اجرا و در شیوه غربی «ب» به
صورت کشیدههای نه و سیزده نقطهای و تخت اجرا شده است.
انتهای کشــیدههایی مانند «ب» در شــیو ه شرقی کمی مدور
است .در شیو ه غربی کشیدهها در انتها تیز اجرا میشده است.

و-د-ر

انــدازه حــروف خــرد انــدام ،ماننــد «ر»« ،و»« ،د» در شــیو ه
شــرقی بــا ارتفــاع دو نقطـهای نوشــته شــده اســت .امــا در
شــیو ه غربــی ،دم «و» کمــی بلندتــر و ابتــدای «ر» کمــی
کوتاهتــر و شــکل «د» در دو شــیوه شــبیه بــه یکدیگــر
اجــرا میشــده اســت.

ن

حرف «ن» در شیوه شرقی ،با عمقی حدود دو نقطه نوشته شده
است؛ اما در شــیو ه غربی ،کمی گودتر و با عمق سه نقطه اجرا
شده است.

م

حرف «م» در شیوه شرقی ،با سری درشتتر به اندازه یک نقطه
قلم نوشته میشده است .همچنین ،قسمت گردن میم افقیتر
و دم آن ضخیمتر و پنج نقطهای اجرا میشده است .اما در شیوه
غربی ،سر میم کمی کوچکتر از یک نقطه و گردن آن بلندتر و
عمودتر اجرا میشده است.

ح

حرف «ح» و همخانوادههای آن در شیوه شرقی ،با سری دو و نیم
نقطهای ،مانند ابرو ،شروع شده و قسمت دایرهای شکل با فاصله
نیم نقطهای از شروع آن ،دور معکوس داشته و داخل دایرهاش
پنج نقطه و در انتها نرسیده به خط کرسی در فاصله یک نقطهای
از قسمت باالی آن پایان مییابد .اما در شیوه غربی ،قسمت ابرو
شکل آن ،دو نقطهای اســت و داخل دایرهاش شش نقطه و در
انتها ،نرسیده به خط کرسی در فاصله دو نقطهای پایان مییابد.

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره ،8پاییز و زمستان 109 1398

محمد ابریشمی ،زینالدین محمود ،محمد قاسم شادیشاه،
عبدی نیشابوری ،میر هبهاهلل کاشانی و از همه مشهورتر میر
علی هروی را نام برد(بیانی.)252 :1363 ،
سلطانعلی مشهدی معاصر هنرمند نگارگر ،کمالالدین بهزاد
بوده است و اکثر نسخههای دست نویس -که در هرات در این
زمان ،تهیه شــده -و مجلسهای نقاشی از کمالالدین بهزاد
و شاگردان او را دارد؛ چون خمسههای نظامی ،ظفرنامه و ...
توسط سلطانعلی مشهدی و شاگردان او چون سلطان محمد
نور ،سلطان محمد خندان خوشنویسی شده است.
از آنجا که در رابطه با آثار ســلطانعلی مشهدی پیش از این
توسط نویســندگان و پژوهشگران ،پژوهشهای بسیاری
انجام شده اســت و مطالب فراوانی موجود اســت؛ در مقاله
حاضر ،به همین میزان درباره وی بسنده میشود و در بخش
بعدی ،به بررسی شیوه نوشــتاری و زیباییشناسی خطوط
پرداخته خواهد شد.
مقایسه دو شیوه شــرقی و غربی نستعلیق از نظرگاه
نویسندگان
طبق بررســیهای انجام شــده در مورد تفاوت دو سبک،
نویسندگان مختلف ،دیدگاههای متفاوتی داشتهاند .برخی
از آنها ،بر این نظر اســتوار هســتند که تفاوتهایی بین دو
سبک نســتعلیق در قرن نهم هجری وجود دارد و بعضی نیز
خالف این موضوع را مطرح نمودهاند .در بخش حاضر ،برخی
از دیدگاههای موافق و مخالف تفاوت دو شــیوه مورد بررسی
قرار میگیرد.
حبیباهلل فضائلی ،در مورد اختالف ســبک دو شیوه چنین
نوشته است« :اختالف سبکی که در این دو شیوه محسوس
اســت ،این که در شــیوه غربی ،کلمات و حروف تند و تیز و
کشیدهها در عین استواری ،زیاده از حد قیاس بلند و دایرهها
در عین صافی ،بزرگتر از اندازه معمول هستند؛ در حالی که
در شیوه شرقی یا خراســانی ،اندازه کلمات و حروف معتدل،
و همان سبک اســت که پس از تکامل در طی چهار قرن به
صورت زیبای کنونی ،به دست ما رســیده است؛ ولی شیوه
غربی پس از گذشت اندک زمانی ،چون مورد پسند طباع واقع
نشده ،خود به خود از بین ایرانیان رفته و فقط آثار آن ،هنوز،
در نستعلیقنویسی افغانی و مخصوصا ،هند و پاکستانی باقی
مانده است»(فضائلی.)449 :1350 ،

تصویر :1عبداالرحیم خوارزمی ،چلیپانویسی ،شیوه غربی(ماخذ.)Isin, 2006 :

همان طور که پیشتر اشاره شد ،عالوه بر حبیباهلل فضائلی،
افراد دیگری مانند مصطفی عالی افندی ،مهدی بیانی ،احمد
منشی قمی بر تفاوت دوشیوه مذکور مطالبی نوشتهاند.
رحیم ســلوتی ،در مورد دو شــیوه بودن خط نستعلیق با
نظر مرحوم فضائلــی و دیگران ،اختالف نظــر دارد .وی بر
این باور اســت که تفاوتی بین خطوط خوشنویسان مذکور
وجود ندارد و با مشــاهده و مقایسه خطوط آنها ،نمیتوان
فرقی بین خطوط آنها قایل شــد و به شیوه شرقی و غربی
تقسیم کرد(سلوتی .)30 :1382 ،نویسنده این پژوهش ،با
توجه به قیاس خطوط مذکــور -که در ذیل به نتایج حاصل
از بررسیها اشــاره خواهد نمود -بر تفاوت سبک دو شیوه
معتقد است.
مقایسه چلیپانویسی در دو شیوه شرقی و غربی
در شــیوه شــرقی ،اندازه کشــیدهها کمی کوتاهتر بوده وخوشنویس در وسط و انتهای سطر از کشیده استفاده نموده
و اندازه سطر نیز کوتاهتر است؛ اما در شیو ه غربی ،اندازه سطر
در چلیپا بسیار بلند بوده و کشیدهها نیز از حد معمول بسیار
بلندتر اجرا میشده و گاهی ،خوشنویس از یک کشیده بلند
در ابتدای سطر استفاده مینموده است.
در شــیوه شــرقی ،معموال چلیپاهــا در یک جهــت اجرامیشدند؛ اما در شــیو ه غربی ،از چپ به راست و از راست به
چپ معمول بوده است و در بعضی موارد ،بهصورت چلیپای
سه سطری اجرا میشد.
خوشنویس شیو ه شرقی ،تالش کرده در چلیپا از دو دانگقلم استفاده کند و در حاشــی ه چلیپا ،جهت تزیین صفحه،
مطالبی را کتابت کند؛ اما در شیو ه غربی ،چلیپاها بسیار ساده
و بیآالیش و با یک قلم نوشته میشد.
-در شیو ه شرقی ،زاویه چلیپا نویسی کمی افقیتر است؛ اما
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تصویر :3عبد الرحیم خوارزمی،چلیپا نویسی(ماخذ.)Isin, 2006 :

تصویر :2سلطانعلی مشهدی ،چلیپا نویسی ،موزه نسخ خطی محفوظی (ماخذ.)URL1 :

تصویر :4کتابت در شیوه شرقی ،موزه متروپلی تن (ماخذ.)URL2 :

تصویر :5کتابت در شیوه غربی ،موزه متروپلی تن (ماخذ.)URL2 :
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تصویر :6سلطان علی مشهدی ،کتابت و رنگی نویسی ،موزه متروپلی تن(ماخذ.)URL2 :

تصویر :7عبدالرحیم الیعقوبی(خوارزمی) چلیپا نویسی باقلم کتابت(ماخذ.)Isin, 2006 :

در شیوهغربی ،کمی عمودیتر اجرا میشده است و هنرمند
برای نوشــتن چلیپا معموال ،بیــن چهار تا پنج بیت شــعر
مینوشت؛ اما چنین چیزی در شیوه شرقی متداول نبود.
مقایسه کتابت در دو شیوه شرقی و غربی
در شــیوه شــرقی ،معموال ،کتابــت بهصــورت افقی و باسطرهای یکاندازه در چهار ستون موازی اجرا میشد؛ اما
در شیوه غربی ،در برخی از موارد ،کتابت به صورت چلیپا و
عمودی و در شش ستون اجرا میشد.

قدرت کتابت در شــیوه شــرقی ،بیشتر بوده و هنرمند،ســعی نموده با کمال ظرافت حروف را اجــرا نماید؛ اما در
شــیوه غربی ،کشــیدهها ،بلندتر اجرا میشــد و شبیه به
کشیدههای سطر در چلیپا خشک و تیز نوشته شده است.
با توجه به این که خطاطان شیوه شرقی در کتابخانههایســلطنتی مشــغول به فعالیت بودند ،کتابــت کتابهای
بیشتری در قالب شــعر و ادبیات از آنها دیده میشود؛ اما
هنرمندان شــیوه غربی ،کتابت را با اختیار خود و بیشتر با
مضمون شعر اجرا میکردند.
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تصویر :8ترکیب بندی در شیوه شرقی ،موزه متروپلی تن(ماخذ.)URL2 :

تصویر :9ترکیب بندی در شیوه غربی(ماخذ.)Isin, 2006 :

مقایسه نوع کاغذ و صفحه آرایی در دو شیوه
در شیو ه شــرقی ،با توجه به این که هنرمند در کنار گروهی
وراق ،نقاش ،و مذهب کار میکرده اســت ،صفحات به طرز
شگفت انگیزی با تذهیب ،تشــعیر و نگارگری و طالاندازی
تزیین شده اســت اما در شــیو ه غربی ،معموال کاغذ توسط
هنرمند و به رنگهای فرفیری ،آبی ،پوســت پیازی ،نخودی

آماده میشد و اجرای خط ساده و بدون تذهیب بوده است.
چگونگی ترکیببندی در دو شیوه
خوشنویس شــیوه شــرقی ،ترکیببندی صفحه خود را
با تزیینات حواشــی آن تنظیم مینموده است؛ به عبارتی،
نگارگر و تذهیبکار مشخص میکردند که خوشنویس کجا
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بنویســد یا این که خوشــنویس قبل از اجرای خط با آنها
مشورت میکرد .البته در بعضی جاها ،خوشنویس با مرکب،
حواشــی خط خود را بهصورت دندانموشی یا ابری تزیین
مینمود و در بین آن از طالاندازی بهره میبرده است .اما در
شیوه غربی ،خوشــنویس صفحه را با سلیقه شخصی خود و
بدون اجرای حواشی توسط دیگران میآراست.
نتیجهگیری
هــدف از انجام پژوهش فــوق ،تطبیق و زیباییشناســی
روشهای اجرای دو شیوه شرقی و غربی خط نستعلیق در
قرن نهم هجری ،به منظور رفع پارهای از ابهامهای موجود و
استفاده از نتایج حاصل از تطبیق دو شیوه مذکور در ارتقای
کیفیت خط نســتعلیق در عصر حاضر بود .فرضیه این بود
که  « :تفاوتهایی بین دو شــیوه شــرقی و غربی نستعلیق
وجود داشته اســت» .بررسیها نشــان داد :اندازه و شکل
مفردات ،دو حرفیها و ســه حرفیها در دو شــیوه مذکور
متفاوت و هر کدام دارای قواعــدی مخصوص به خود بوده
است .در چلیپانویسی دو شــیوه از نظر اندازه سطر و اندازه
کشیدهها و محل استفاده از کشــیدهها با یکدیگر تفاوت
داشــتند .همچنین در جهت چلیپا و تعداد ابیات نوشــته
شــده در چلیپاهای دو شــیوه مذکور ،تفاوتهایی وجود
داشت .کتابت در شیوه شرقی ،بهصورت افقی و با سطرهای

یکاندازه و در چهار ســتون موازی انجام میشــد؛ ولی در
شــیوه غربی ،بعضی جاها ،بهصورت چلیپــا و عمودی و در
شش ستون اجرا میشد .کتابت در دو شیوه از نظر مضمون
نیز متفاوت بوده اســت .دو شــیوه مذکــور ،از نظر کاغذ و
صفحهآرایی تفاوتهای بسیاری داشــتند؛ از جمله این که
در شیوه شرقی ،صفحات به طرز شگفتانگیزی با تذهیب،
تشــعیر و نگارگری و طالاندازی تزیین شده؛ ولی در شیوه
غربی ،معموال ،کاغذ توســط هنرمند آمــاده و اجرای خط
بدون تذهیب و ســاده بود  .همچنین از نظر ترکیببندی
تفاوتهایی در دو شیوه مشاهده شد.
بنابــر توضیحات فوق ،میتوان دو شــیوه شــرقی و غربی
نســتعلیق را از یکدیگر متفاوت دانســت و دیگر این که
هنرمندان شیوه شرقی نســتعلیق ،د ّقت نظر بیشتری در
جهت اعتالی هنر نستعلیقنویسی نمودهاند؛ که باعث شده
است این شیوه ،پایدارتر باقی بماند؛ با این که خوشنویسان
شــیوه غربی نســتعلیق نیز از قــدرت قلــم فوقالعادهای
برخوردار بودند ،اما شــیوه خوشنویســی آنها ،محبوبیت
پیدا نکرد.
پیشــنهاد میشــود با تحقیق میدانی به مقایسه تطبیقی و
هندسی شــکل حروف در خطوط مختلف پرداخته شود و با
پی بردن به نقاط ضعف و قوت آثار خوشنویســی در جهت
رشد بیشتر این هنر گرانبها گامی برداشته شود.

پینوشت
 .1صحیح تر.
 ۹۶۹-۹۲۴( .2ه.ق ۱۵۶۲-۱۵۱۸/م) از کاتبان و خوشنویســان اهل فیلواگوش قزوین در قرن دهم هجری اســت .او از خوشنویســان و نستعلیقنویسان
زبردست بهشمار میآید که خطوط جلی و خفی (درشت و ریز) را با مهارت و به درستی مینوشت.
 .3در مورد تاریخ تولد و وفات سلطانعلی مشــهدی تاریخهای متعددی در کتابهای مختلف نوشته شده اســت و اختالف نظرهایی وجود دارد؛ حتی در
رسالهای که خود او هم نوشته است ،تناقضهایی در مورد تاریخهای ذکر شده وجود دارد؛ اما معتبرترین و قابل قبولترین تاریخ ذکر شده در کتاب گلستان
هنر نوشته احمد منشی قمی است که تولد وی را در سال  841ه.ق .و وفات وی را در سال  926ه.ق .ثبت نموده است.
 .4برای اطالع بیشتر از شرح زندگی و آثار سلطانعلی مشهدی ،نک(.بیانی.)1363 ،

منابع
	-آژند ،یعقوب( .)1386سلطانعلیمشهدی ،تهران :امیرکبیر.
	-اصفهانی ،میرزا حبیب( .)1369تذکره خط و خطاطان ،ترچمه رحیم چاوش اکبری ،تهران :مستوفی.
	-بیانی ،مهدی( .)1363احوال و آثار خوشنویسان ،جلد 1و ،2تهران :علمی.
جباری ،صداقت(« .)1387تکوین و تطور خط نستعلیق در سده هشتم و نهم هجری» ،هنرهای زیبا ،شماره .84-67 ،33
	ّ -

 114زیباییشناسی خط نستعلیق شیوه غربی و شیوه شرقی(قرن نهم هجری)

	-سلوتی ،رحیم( .)1382میراث جاوید ،تهران :گنجینه فرهنگ.
	-سیدرضوی ،نسرین و الیاسی ،بهروز(« .)1392نقش جعفر تبریزی در اعتالی مکتب هرات» ،نامه هنرهای تجسمی و کاربردی ،شماره .84-67 ،11
	-عالی افندی ،مصطفی( .)1369مناقب هنروران ،توفیق سبحانی ،تهران :سروش.
	-عسگری ،نسیبه( .)1393معرفی آثار خوشنویسی موجود در کاخ گلستان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری ،تهران :دانشگاه تهران.
	-فضائلی ،حبیب ا .)1350(...اطلس خط ،اصفهان :انجمن آثار ملی اصفهان.
	-منشی قمی ،قاضی احمد( .)1363گلستان هنر ،تصحیح احمد سهیلی خوانساری ،تهران :کتابخانه منوچهری.

-- Isin, E. (2006). Ben Mehmed Siyah Kalem Insanlar ve Cinlerin Ustasi. Istanbul: Topkapi..

URLs

)-- URl1: www.mahfouzi-museu.com (05/13/2018
)-- URl2:www.metmuseum.org (05/13/2018

17

Fall - Winter 2020 , Biquarterly, Scholarly Journal of Theoretical Principles of Visual Arts

The Aesthetics of Nasta’liq’s Western & Eastern Styles
(9th Century AH)
Abstract:
The present study investigates both western and eastern styles developed
in two Eastern districts (in Khorasan) as well as west and south of Iran during
the 9th century Hijrah. Having presented a brief history of Nasta’liq, the research also examines the way that both Eastern and Western styles have
emerged. It was hypothesized that there are differences in principles, performing techniques as well as aesthetics between both Eastern and Western styles of Nasta’liq. Moreover, the study aims to investigate the aesthetic
differences between two styles of Nasta’liq and come up with accurate understanding of the performance techniques the 9th-hijrah-century calligraphers employed to enhance the quality of calligraphy in the present time.
Conducted through desk study of library resources, the paper offers a brief
history of lives and works of calligraphers of two afore-mentioned styles,
followed by surveying the features of their calligraphy. Afterwards, the similarities and differences of both styles in composition, writing and other features of both the styles.
The results indicated that there is a difference between principles and the
way of performing both eastern and western styles of Nasta’liq that makes
them distinctive. Moreover, oriental style pays more attention on promotion of Nasta’liq, thus making the style more lasting. It was also clarified that
Abdolkarim Kharazmi was the first calligrapher who had access to water-resistant ink.
Nasta’liq is a style in calligraphy, which is well-balanced, well-proportioned
and possesses a perfect composition because all the principles of calligraphy are entirely observed and well-established in Nasta’liq. Ease and speed
of execution, legibility as well as beauty of the style caused Nasta’liq to
spread widely.
As Agari quotes the famous expert in Iranian art, Arthur Pope says: “Nasta’liq, that is very soft, gentle and eye-catching, has emerged from the
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combination of the features of two styles, Naskh and Ta’liq, the first being well-balanced and thorough and the latter being impressive and predominant. This style prompted by Iranians demonstrates an advanced civilization and sophistication
(Asgari, 1393:98)”.
Key Words: Eastern & Western Nasta’liq, Abdolrahman, Abdolrahim & Abdolkarim Kharazmi, Soltanali Mashhadi.
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