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  چکیده

صفوی  دوره مطرح رضا عباسی از خوشنویسانعلی و قزوینیسیفیمیرعماد حسنی
 و ثلث نسخ، قلم سه در رضا عباسی و علیتبحر داشت   نستعلیقدر  میرعماد د.نا بوده

 این نستعلیق در قطعات بندیترکیب هایتفاوت به بررسی پژوهش حاضردر   .نستعلیق
 - توصیفی روش پیمایشی با رویکرد به و ای کتابخانه از منابع خوشنویس، با استفاده دو

وضع، از طریق حسن ۀمقایسه قاعد و شناسایی ،و هدف اصلی شده پرداخته تطبیقی
 در نستعلیق آثار قطعه از 10 به همین سبب،است.  رسیک بررسی قواعد ترکیب و

این  های یافته ترین مهمبنابر ند. داده شده اتطبیق  سطرنویسی، و چلیپا های قالب
ندی بپای »حُسن وضع« ۀرضا عباسی، به قاعد علی با مقایسه در میرعماد ،پژوهش

در   ئیاین قطعات، ناشی از اختالفات جز تحریروجوه تمایز در داشته است. بیشتری 
 ۀگذاری، شیو نقطه ۀات، حروف و کلمات، زاویاجرای مدّ ۀ، نحوهابندیرعایت کرسی

  .خوشنویس است زنی دورقم ۀات و نیز نحوبندی و پراکندگی مدّترکیب
  

  رضا عباسیقزوینی، علیسیفیوضع، میرعماد حسنیننستعلیق، حسدوره صفوی،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
 در صفویبرجستۀ دورۀ  خوشنویسان از رضا عباسیعلی و قزوینیسیفیمیرعماد حسنی

 میرعماد شهرت کردند.کتابت می هروی میرعلی ۀشیو به ابتدا ،عباسشاه زمان سلطنت

 دو رقابتمایۀ  ،نستعلیق و ثلث نسخ، در اقالم رضا عباسیعلی شهرت و در نستعلیق

  است.بوده  آن دوران نستعلیقکتابت در  هنرمند
 نستعلیق قطعات در »وضعحسن« ۀمقایسه قاعد و شناسایی ،پژوهش این از هدف

نوشتاریِ  هایقالب در رضا عباسی از طریق بررسی قواعد ترکیب و کرسیمیرعماد و علی
گذاری و پراکندگی نقاط، نقطه ۀیزاو ،هاست. به این سببچلیپا و سطرنویسی آن

زنی بندی در قطعات و نوع رقمترکیب ۀها، مَدات، حروف خرد و کلمات، شیوبندیکرسی
بندی  های ترکیبتفاوتهای پژوهش اینهاست:  پرسش. بررسی خواهد شددو خوشنویس 

سی نویرضا عباسی کدام است؟ آیا تأثیری از ثلثدر قطعات نستعلیق میرعماد و علی
  شود؟می دیدهبندی قطعات نستعلیق او رضا عباسی در ترکیبعلی

قطعه، در دو قالب چلیپا و سطرنویسی به عنوان  10از آثار نستعلیق دو هنرمند 
. برای گردآوری اطالعات و مستندات بررسی خواهد شدهای آماری این پژوهش  نمونه

بهره برده تطبیقی  - توصیفی دپیمایشی با رویکرای و روش تاریخی از منابع کتابخانه
   شده است.  

پژوهش منسجمی صورت تاکنون در قطعات نستعلیق،  »وضعحسن«در خصوص 
ر تحول و تطور نستعلیق، اصول و قواعد کلی آن به بهای پژوهشی نگرفته و اغلب فعالیت

مقاالت، پایان روشن است که بوده است. متمرکز ویژه در شیوۀ خوشنویسی میرعماد 
صورت پذیرفته و در اینجا تنها خوشنویسی  ۀدر زمین چشمگیریهای و پژوهشها نامه

که به لحاظ تاریخی و معرفی منابع در جهت پیشبرد  یاد می کنیم هاییاز پژوهش 
تطبیقی ساختار و چلیپای خط از  ۀمطالع«ۀ مقال .اندثر واقع شدهؤاهدف این مقاله م

سرارودی و به قلم مهرنوش شفیعی» د یساریقزوینی و محمداسعمیرعمادالحسنی سیفی
دو خوشنویس مذکور در عنوان و بررسی ساختار تحریر )، به چگونگی 1394دیگران (
عنوان ای با  ) در مقاله1396شان پرداخته است. سعید حسینی و دیگران (ای چلیپاهای

ت کلهر در قالب کتاب حسنی و محمدرضا   تبریزی، میرعماد  مقایسه شیوه جعفر«
کتابت جعفر تبریزی، میرعماد و کلهر از  ۀ، به شناخت عناصر تأثیرگذار بر شیو»نستعلیق

ها  گذاری و جاگذاری حروف و کشیدهقلم ۀهایی چون نحو طریق بررسی مؤلفه
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ها، نقش عناصر تأثیرگذار در تکامل خط  ترکیب این مؤلفه ۀند و به واسطا هپرداخت
) در 1394اند. امیر فرید ( بررسی کردهفوی و قاجار های تیموری، صدورهرا در نستعلیق 

های  ، به بررسی ویژگی»های بصری حروف در نستعلیقبررسی ویژگی« ای با عنوانمقاله
گیری و جای ۀشکلی و بصری حروف شامل قوت و ضعف، درجه شروع و پایان، گستر

ارشد رضوان  ۀنام تناسب و نیز سواد و بیاض حروف در نستعلیق پرداخته است. در پایان
، عوامل مؤثر بر رونق »جایگاه خط نستعلیق در عصر قاجار«عنوان ) با 1392(خزایی لطفی

  است. شدهو رکود خط نستعلیق، تحوالت، کاربردها و مکاتب رایج در عصر قاجار بررسی 
 

  » حُسن وضع«قاعده . 1
 920هدي تألیف سلطانعلی مشصراط السطور از جمله:  ،خوشنویسی های بیشتر رسالهدر 
ق و نیز اغلب منابع موجود، نخستین بار نام  930مجنون رفیقی تألیف آداب خط ق، 

 میرعلی« میرعلی تبریزي به عنوان واضع خط نستعلیق ذکر شده است و به همین سبب
). بعد از 315؛ دوغالت، 78(مشهدي، » دانند بن حسن تبریزي را مبدع نستعلیق می

خوشنویسی در به کار بستن اصول و استادان شخصیِ دیگر دریافت میزان میرعلی، 
، »حُسن وضع« و» حسن تشکیل«شناسی خط، نظیر به مباحث زیباییمربوط  قواعد
. حسن تشکیل همان قالب و اندام پدید آوردنستعلیق  قلمتحریر هایی در شیوۀ تفاوت

اندازه و « ن قاعدهحروف و کلمات یا به عبارتی شاکله و ساختار هندسی کلمات است. ای
بهره هر حرفی را از خطوط هندسی سطح و دور، بلندی و کوتاهی، باریکی و کلفتی، و 

را باز نموده است  ١ها، و ارسالراستی در خطوط قائم و افقی و مایل و حرکات قلم در آن
). 77فضائلی، ( »شودکه از این بیان، اجزاء قاعده اصول و قاعده نسبت استفاده می

اساس آن بر پیوندپذیری و «است و  قرارگیری حروف و کلمات بر کرسی ۀنحو» ضعحسن و«
از  ).212هراتی، ( »ات) استوار است(مدّ هااتصال حروف و کلمات و ترکیب و کرسی و کشیده

بین  ۀاتصال حروف، موقعیت حروف جدا از هم، فاصل ۀبررسی این قاعده، که به نحو
ترکیب و کرسی به  ۀشیدگی مدها اشاره دارد، قاعدبین خطوط و میزان ک ۀکلمات، فاصل

  آید. دست می
ترکیب، حسن مجاورت و قرارگرفتن منظم حروف و کلمات در کنار یکدیگر  ۀقاعد

                                                                                                                                        
باشد که بیشـتر در بخـش   می "د، ر، و، مر، سر"حرکت سریع و پرتابی قلم در پایان حروف و کلماتی چون « .1

   ).31خانی، فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنویسی و هنرهای وابسته، قلیچ(» ارندپایانی سطر قرار د
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ترکیب باب داشته باشند. در  چشم نوازیاست؛ به طوری که همه با هم، وضع معتدل و 
م . قساستی و کلی تقسیم این قاعده بر دو قسم جزئ ،فن داناتباید گفت که از دید اس

قسم اول آن است که اجزای حرف مفرد را چنان «جزئی نیز خود بر دو قسم است: 
آید و قسم دوم آن است که چند حرف مفرد را ترکیب کنند که به اعتدال اصول در

ترکیب جزئی شامل  ،). در واقع18باباشاه االصفهانی، ( »ای سازدمرکب ساخته کلمه
ت منظم و هماهنگ در حرف و کلمه و ترکیب کلی شامل ترکیب حسن آمیزش و حرکا

ترکیب کلی یا «. چند حرف مفرد یا مرکب و یا مفرد و مرکب است که سطری را بسازند
به صورت یک کلمه و ترکیبات دو یا سه حرفی و یا در جمله، مصراع، سطر و چند 

  ). 149(مایل هروی،  »گویندرا ترکیب کلی می سطرنویسی است که آن
 تحریر پیوستگی و تکامل در ، موجب اصول و قواعد خوشنویسییک از رعایت هر

 ه ایکرسی نیز از این اصل مستثنی نیست و با وجود این که خود، قاعد ۀشود. قاعدمی
سازی رعایت قرینه«زیرا  ،رودشمار میاز جهتی مکمل قاعده ترکیب نیز به ،مستقل است

دهد و اعتبار و ترکیب و حسن اوضاع خط می ه حسنو تقابل و تعادل کمک بسیار ب
). کرسی در واقع در خدمت ترکیب قرار 104فضائلی، ( »بردارزش هنری آن را باال می

   گیرد تا ترکیبی زیباتر حاصل شود و جای قرار گرفتن حروف و کلمات منظم شود.می
  

  رضا عباسی  قطعات نستعلیق میرعماد قزوینی و علی
آن را  او خود  وبسیار کوشید  خط نستعلیق ۀوضع قواعد در تکمیل و توسعبا  ١میرعماد

مختلف  ٢های کرد. از او آثار متعددی در قالبقاعده کتابت می از خفی تا چهاردانگ با
  ).1(تصویر  موجود است ٣خوشنویسی به ویژه چلیپا

                                                                                                                                        
و  82؛ جبـاری کلخـوران،   440 - 439بلـر،   ؛121/ 2و1 ،یانیـ ب: (ـ نکـ  میرعماد ۀدرباربرای مطالعه بیشتر  .1

  ). 19 -18، اصفهانی
 چلیپـا،  مشـق، سـیاه  کتابـت،  قطعـه،  از: اسـت  عبـارت  کـه  گوینـد  نویسـی  خـط  متداول هایگونه به .2

 .)269خانی، فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنویسی و هنرهای وابسته،  قلیچ( نویسی کتیبه
 قـرار   مـورب  شکل به آن نیز در و سطرها شود می ایجاد دوسطری قالب دو یا و سطر چهار مجموع از .3

 ۀنحـو  حـروف،  ۀولیـ ا سـاختار  تکامـل  حاصـل  نویسـی،   مورب نوعی به و چلیپا قالب ایجاد .گیرند می
 جهت در تحوالت اینو  است سطر در کلمات و حروف جواری هم چگونگی و کتابت هنگام در اتصاالت
در ایـن مرحلـه هنرجـو ضـمن     « .اسـت  اهمیـت  حایز نوشتن، از شیوه این بصری های قابلیت شناخت

سـی فـرا   رعایت اصولی در مورد حسن تشکیل و حسن وضع که درباره نوشتن یک سطر و دو سطرنوی
  !گرفته است باید چهار سطر شعر را که امکان دارد از نظر شاکله و هندسه حروف و کلمات ناموزون



  485  عباسی رضاعلی و قزوینی فیسیمیرعماد حسنی نستعلیق قطعات در »وضع سنحُ« تطبیقی بررسی

 )33و 15فردی و دیگران، ؛(میرعمادچلیپانویسی، . 1 یرتصو

  . قطعات نستعلیق به رقم میرعماد؛ 2 یرتصو
 ) 51و  81فردی و دیگران، (

 این هنرمند  ١خصوص رقم رد
میرعماد حسني  « :اند چنین گفته

دار، از ي خوشنویس نامقزوین
سادات حسني بود و از این رو 

 "عمادالحسني"امضایش اغلب 
 -26تبریزي،   زاده (کریم» است
قطعات ). این نکته نیز در اغلب 27

 نمونه جامعه آماری قابل مشاهده است
  ).2تصویر(

                                                                                                                                        
کـه ترکیـب   هنـگ بخشـد، بـدون آن   ای بـه نـام چلیپـا، تناسـب و آ    و ناهمگون باشد؛ در مجموعه "

، هـای مشـترک  که در مجموع و در هر چهار سطر نیـز نسـبت  های طالیی رنگ ببازد. ضمن آن نسبت
چلیپانویسی باید همه اصول های به هم پیوسته اتحاد و پیوستگی خود را حفظ کنند. در چون زنجیره

زیبایی اعم از تقارن، تناسب، توازن، تعادل و نواخت، بدون تکلف و تصنع در ریـتم و آهنـگ مناسـب    
 ).128، خانیامیر( »چهره نمایند

احتمـاال در نـزد    "رقـم ". اشتن و نقش کردن اسـت اي نوشتن، نگدهخدا رقم زدن به معن هنام در لغت .1
(به معنـي نوشـتن و نگاشـتن) اسـتعمال شـده       "ترقیمه" هشناسان و نسخه نویسان به جاي واژ کتاب

خـط خـود را رقـم     دسـتِ  پایینمعرفي کرده و  "راقم"نیز خوشنویسان خود را  سبباست. به همین 
 ).40 افشار،( :ـ . برای مطالعه بیشتر نکزنندمي

، قطعه نستعلیق .3 یرتصو
 )53فردی و دیگران، ( ؛میرعماد
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میرعماد تنها در یکی از قطعات 
، رقم خود را به پژوهش حاضرانتخابی 
کتابت  "السیفیحسنيعمادال" صورت

  ).  3(تصویر کرده است
نیز در خطوط ثلث،  ١رضا عباسیعلی

نسخ و نستعلیق مهارت داشت و در خط اخیر 
او به دلیل اشتغاالت فراوان  کم نظیر بود.

های  هنری و اجرایی کمتر به کتابت نسخه
 ،دادرغبت نشان می ٢طوالنی و قالب کتابت

کتیبه و چلیپا  هایاما آثار بسیاری در قالب
  ). 4 (تصویر از او به جا مانده است

                                                                                                                                        
رضـا   علـی خـانی،  ؛ قلـیچ 412؛ مـنجم،  241خ، سنگال: ـ نک رضا عباسیعلیبیشتر درباره  ۀبرای مطالع .1

 .13و  9عباسی، 
 اتصاالت نوع و فرمی شکلی، های ویژگی دلیل به نستعلیق، خط های قالب از یکی عنوان به کتابت قالب 2.

 بـه  لغـت  در کتابـت « .رود مـی  رشما به مطالب بلند در یک صفحه نگارش برای مناسب قالبی حروف،
 و حـروف  کـه  انـد  گفتـه  کتابـت  را نوشـتن  و خط جهت، آن از و است کردن جمع و گردآوردن معنی
فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنویسی  خانی، قلیچ( »آورند می گرد ای صفحه یا سطری در را کلمات

 کتابت قلم اندازه« .شود مي ستفادها کتابت در ریز هاي قلم از علت همین به ) و308 ،و هنرهای وابسته
 ).5 امیرخانی،( »است متر میلی نیم و یک تا چهارم سه از

  رضا عباسی؛  علی، چلیپانویسی. 4 یرتصو
 )498؛ فضائلی، 82( سلوتی،

  ؛  archive.asia.si.edu( رضا عباسی؛ ستعلیق به رقم علی. قطعات ن5 یرتصو
 )47رضا عباسی،  خانی، علی؛ قلیچ201هراتی، 
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رضا تبریزی ق آثار خود را علی1001رضا عباسی تا سال علی« مهدی بیانیبه نوشتۀ 
ق)، در 1001( عباس اما پس از ورود به دربار شاه ،)2/945 و 1(بیانی،  »زد رقم می

  ). 5 تصویر(را نیز افزود  "عباسی" هایش نسبت رقم
  

  رضا عباسیوضع درقطعات نستعلیق میرعماد و علیساختاری حسن تطبیق. 2
و تفاوت چندانی در  همزمان بودند صفوی ۀدر دور، هر دو رضا عباسیمیرعماد و علی

در کار هر دو هنرمند مطرح است و همین . آنچه شودقطعات نستعلیق آنان دیده نمی
. با توجه به در جزئیات استدهد، دقت  دشوارتر جلوه میتطبیق آثار آنان را  موضوع

 کارانه شیوۀ میرعلی که هر دو خوشنویس یک روش را پذیرفته و کامالً محافظهاین
 ها به نستعلیق است.اند، آنچه مطرح است اختالف نگاه آنهروی را حفظ و تقویت کرده

آثار، تنها به بیان وجوه افتراق در خطوط نستعلیق میرعماد و  بدین سبب در تطبیق
 پرداخته خواهد شد، ، با هشت جدول مجزا»حسن وضع« ۀاساس قاعد رضا عباسی بریعل

ات، حروف خرد و ، کرسی، مدّ، پراکندگی نقاطگذارینقطه ۀعناوین: زاویاین تحت 
زنی دو  رقم ۀنیز نحو دی در قطعات چلیپا و سطرنویسی وبنکلمات، شیوۀ ترکیب
  .های مذکورخوشنویس در قالب

 
  گذاری نقطه ۀ. زاوی1. 3

ایجاد ی از اثر است که عالوه بر خوانایی، موجب زیبایی، تکمیل ترکیب اثر و نیز ئنقطه جز
 را های حرکتی نقش تحرک و جنبش انرژی شود و اساساًخوشنویسی می حرکتی در تعادل

شکل، اندازه و مکان قرارگرفتن نقطه  سبب،به همین  .دارد عهده بر ویژه در مدات و دوایربه
به  های خوشنویسی، اختالف شیوه معیار اصلیر آثار خوشنویسی، حایز اهمیت ویژه است. د

 ، دارایگذارینقطه در خوشنویس  چنین هرشود. همها مربوط مینقطه ۀتفاوت در انداز
 بر و غیره قلم دم قلم،استقرار  ۀو این زاویه در واقع نحور به فرد خویش است منحصزاویۀ 

گذاری متناسب هر حرف یا بخشی از رای سنجش فاصله میان زاویه قلمب« روی کاغذ است.
خانی،  (قلیچ »جویندآن، با خط کرسی عمودی یا افقی، از اصطالح زاویه و اندازه سود می

 ). 213فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنویسی و هنرهای وابسته، 
کرده،  کتابت کامل 1گدانصورت شش را به هاها و دو نقطهمیرعماد معموالً تک نقطه

                                                                                                                                        
  !اثـر  از اسـت  عبـارت  آن و گوینـد  نقطـه  را خوشنویسـی  امر در کلمات و حروف گیری اندازه واحد« .1
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ها را به صورت آنتحریر سوم،  ۀوزن به خصوص نقطبرای کاهش ها اما در سه نقطه
  را به هاها و دو نقطهرضا عباسی اغلب تک نقطهه است. علیدر آوردپنج دانگ  ۀنقط

  .ها را به صورت چهار دانگ کتابت کرده استسه نقطه صورت پنج دانگ و
 هادرجه، و در دو نقطه 60یرعماد های مها و سه نقطهتک نقطهگذاری در نقطه ۀزاوی

درجه و دو  55ها را با زاویه ها و سه نقطهرضا عباسی تک نقطهدرجه است و علی 55
  ). 1( جدول  درجه کتابت کرده است 60ها را با زاویه نقطه

  

  رضا عباسیعلیو  میرعمادگذاری در آثار نقطه ۀ. تطبیق زاوی1جدول 
  گذارینقطه ۀویزا

ها: اغلب ها و دو نقطهاندازه تک نقطه -  
  صورت شش دانگ کامل به
  پنج دانگ ۀها: به صورت نقطاندازه سه نقطه - 
  درجه 60ها: ها و سه نقطهزاویه تک نقطه - 
 درجه 55ها: زاویه در دو نقطه  - 

 

 میرعماد

اغلب  ها:ها و دو نقطهاندازه تک نقطه -
  انگصورت پنج دبه
  ها: به صورت چهار دانگاندازه سه نقطه - 
  درجه 55ها: ها و سه نقطهزاویه در تک نقطه - 
  درجه 60ها: زاویه در دو نقطه - 

 

رضا  علی
  عباسی

   

اضافه و زیر  ۀ،  سه نقط"س"رضا عباسی گاهی زیر حرف در قطعات میرعماد و علی
بیننده سیاهی و سفیدی  تا چشمدیده می شود اضافه  ۀ، دو نقط"ی کشیده"حرف 

یکسان و منظمی را در سطر نظاره کند و به این ترتیب فضای کلی اثر متعادل شود. 
 ۀدر کلم "ی"پایین حرف در اضافه  ۀتوان به دو نقطدر آثار میرعماد می ،برای نمونه

که در حالی ،اشاره کرد "نفس " ۀکلم در "س"پایین حرف  ۀاضاف ۀ، و سه نقط"باشی"
به آن خوشنویس  ،وجود داشته چنین امکانی گرچه گاهرضا عباسی، ت علیدر قطعا

  ). 1-2( جدول موارد توجهی نشان نداده است 
ها در راستای محور افقی و عمودی بیشتر کرسی نقطهدر رعایت اصل میرعماد 

   بـسبه ــ، بنیز ؛ حتی در ارتباط میان متن اثر با رقم خوشنویسداد بندی نشان می پای
   

                                                                                                                                        
 شـش  بـه  قلـم  هزبان عرض اندازه به را نقطه هر. دهد تشکیل را کامل مربع یک که کاغذ روی بر قلم زبانه "

  ).13 امیرخانی،( »شود می نامیده نقطه همان دانگ یک آن قسمت هر که کنند می تقسیم قسمت
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  رضا عباسی . تطبیق پراکندگی نقاط در آثار میرعماد و علی2دول ج

  
، این نظم بیشتر ١قالب چلیپا و قالب مشابه کتابت بندی امضا باهماهنگی شکل و ترکیب

ها در راستای رضا عباسی گاه عدم رعایت کرسی نقطهاما در آثار علی ،شوددیده می
شکل و  سببان متن اثر با رقم خوشنویس، به محور افقی و عمودی حتی در ارتباط می

  ).2-2جدول ( شودمی دیدهبندی متفاوت آن در قالب چلیپا ترکیب
، این نظم بیشتر ٢قالب چلیپا و قالب مشابه کتابت بندی امضا باهماهنگی شکل و ترکیب

ها در راستای رضا عباسی گاه عدم رعایت کرسی نقطهاما در آثار علی ،شوددیده می
شکل و  سببور افقی و عمودی حتی در ارتباط میان متن اثر با رقم خوشنویس، به مح

                                                                                                                                        
  تر از قلم کتابت اطالق شده است.    ای بزرگقطعات نوشته شده در قالب مستطیل با اندازه . در این پژوهش به1
  تر از قلم کتابت اطالق شده است.    ای بزرگقطعات نوشته شده در قالب مستطیل با اندازه . در این پژوهش به2

 سواد و بیاض -1
 "س"اضافه زیر حرف  ۀسه نقط 

 دارکشیده و دندانه
 

 میرعماد

گاهی نگذاشتن سه نقطه اضافه در زیر 
 دارکشیده و دندانه "س"حرف 

 

رضا  علی
 عباسی

 پراکندگی نقاط -2

 ها در راستایرعایت کرسی نقطه
محور افقی و عمودی حتی در 

ارتباط میان متن اثر با رقم 
خوشنویس،  به دلیل هماهنگی 

بندی آن  با  قالب شکل و ترکیب
 چلیپا و  قالب مشابه کتابت

    

  میرعماد

ها  گاهی عدم رعایت کرسی نقطه
در راستای محور افقی  و عمودی 

حتی در ارتباط میان متن اثر با 
ل شکل و رقم خوشنویس، به دلی

بندی متفاوت آن در قالب ترکیب
  چلیپا 

      

رضا  علی
  عباسی
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  ).2-2جدول ( شودمی دیدهبندی متفاوت آن در قالب چلیپا ترکیب
  

  کرسی. 2. 3
، بلکه با توجه به نیستصاف و مستقیم  یکرسی در آثار هر دو خوشنویس اغلب خط

کیفیت و  ۀکی از نکات قابل ذکر درباراست. یقبل و بعد، در هر سطر مشخص شده  ۀکلم
های متنوع کوفی و اقالم سته، کرسی برخالف قلم« شناسی نستعلیق آن است کهزیبایی

ای که حروف و کلمات در ابتدا و انتهای گونهافقی نستعلیق به شکل منحنی است. به
). قواعد 21پور و شیرازی، ایران( »گیرندسطر، باالتر از دیگر حروف و کلمات قرار می

چنین کلمات انتهای سطر شروع سطر که در آن یک یا چند حرفِ ابتدایِ سطر و هم
و اغلب دیده می شوندگیرند، در این قطعات به خوبی کمی باالتر از کرسی اصلی قرار می

چنگ حالت حرکت حروف در سطر و شکل کلی نیم«: چنگ دارندسطرها حالت نیم
  ).24(امیرخانی،  »مت باال را گویندکرسی است؛ تمایل و چرخش به س

و این ریتم از اول  (سواد)، ریتم کرسی را تعیین کرده های تمام قلمدر واقع حرکت
تا انتهای سطر و حتی در تمام سطرهای یک قطعه قابل مشاهده است. میرعماد در آثار 

، پشت های تمام قلمای در نظر گرفته که حرکتگونهکرسی سطر و کلمات را به،خود 
که  در حالی ؛وجه خاصی داشته استتهایِ تمامِ قلم ریتمِ حرکت به . اوسر هم دیده شوند

شود و گاهی رضا عباسی این ریتم در تمام سطرها دیده نمیاز آثار علیشماری در 
  ). 1-3جدول ( اندحروف و کلمات، بر روی خط صاف و مستقیم قرار گرفته

  

  علی رضا عباسی ورعماد می. تطبیق کرسی در آثار 3جدول 
  خط کرسی -1

  رضا عباسی علی  میرعماد

    
در نظر گرفتن کرسی با توجه بـه کلمـات قبـل و    

  چنگ)بعد در هر سطر (کرسی به شکل نیم
در نظر گرفتن کرسی بدون توجه به کلمات قبل و بعد 

  کرسی به شکل خط صاف و مستقیم)( در هر سطر
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اما کرسی اصلی همواره  ،در نظر گرفت های متفاوتیتوان کرسیبرای هرسطر می

سطر  ۀشود که فاصلموجب می ،این قاعدهبه  اعتنائی خاص داشته است، زیرا بیاهمیت 
و  بود باال و پایین، هم اندازه نباشند. میرعماد توجه به این نکته را در اولویت قرار داده 

قیق حروف و کلمات یکسان بین سطرها و نیز اجرای د ۀبدین ترتیب امکان ایجاد فاصل
رضا عباسی، انتخابی علی ۀای که در سطر سوم از قطعگونه به ؛مشابه را فراهم کرده است

و  را کمتر بین سطر دوم و سوم ۀفاصلموضوع، به کرسی اصلی توجه نشده و این 
صعود بیش از حد سطر سوم به سمت باال شده است. عدم رعایت این  ، موجبچنین هم

  ).2- 3(جدول  استگردیده جب اجرای متفاوت کلمات مشابه نیز نکته در نهایت مو
  

  . مَدات3. 3
در اجرای اثر خوشنویسی موجب خلوت و جلوت، تعادل و به عبارتی زیبایی و تنوع  ١مد

گردد. در قطعات میرعماد میزان کشیدگیِ مدات اغلب با هم برابر و یکسان بیشتر می
اند، تأثیر منفی در کل اثر از حد معمول اجراء شدهتر ها کوتاهکه کشیدهو در جایی است
رضا عباسی نیز میزان کشیدگیِ مدات، با هم یکسان شود. در برخی از آثار علینمیدیده 

، تأثیر منفی تر از حد معمول اجراء شدهکه کلمه کشیده کوتاهاما در جایی ،و برابر است
  ).1-4(جدول  است مالحظهآن درکل اثر قابل 

                                                                                                                                        
 .کشند. مد یا کشیده، بخشی از حروف مفرد یا مرکب است که هنگام نگارش با تمام قلم و به اندازه مجاز می1

  کرسی اصلی -2

    
  کرسی اصلی در تمام سطرهای یک قطعهرعایت  - 
  فاصله یکسان بین سطرها -
  اجرای دقیق حروف و کلمات مشابه آخر سطر -

  عدم رعایت کرسی اصلی در تمام سطرهای یک قطعه - 
  گاهی عدم فاصله یکسان بین سطرها - 
 عدم اجرای دقیق حروف و کلمات مشابه آخر سطر - 
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  علی رضا عباسیو  میرعماد. تطبیق نحوه اجرای مدات در آثار 4 جدول

  

، در "س و ش"از جمله دو حرف ،ای که دارای شیب دو نقطه هستندکلمات کشیده
رضا ت علیکه در قطعااند. درحالیقطعات میرعماد با شیب دو و سه نقطه کتابت شده

دیده نقطه  متفاوت یک و نیم، دو و نیم و سه عباسی گاهی این دو حرف با شیب
  ).2-4جدول ( شوند می

اثر در سرتاسر در ایجاد توازن  است وترین جزء سطر اصلی ،مدات در خوشنویسی
، یک و نیم و دو کشیده و در . میرعماد در سطرهای قالب مشابه کتابتتأثیر تمام دارند

رضا عباسی در سطرهای اما علی ،است کار برده بهچلیپای انتخابی نیز، دو مد در سطرها 
یک، یک و نیم، دو و دو و نیم کشیده و در چلیپای انتخابی نیز  ،قالب مشابه کتابت خود

به کرده است. میرعماد در امضای قالب مشا تحریربراساس متن چلیپا یک و دو مد 
که در حالیکار برده،  بهکتابت خود دو مد و در امضای قطعه چلیپانویسی شده سه مد 

رضا عباسی در هر دو نوع اثر، از دو مد بهره گرفته است. در مجموع میرعماد مدات علی

  اجرای مدّات -1
  رضا عباسی علی  میرعماد

    
  تأثیر منفی در کل اثرگی متفاوت و با میزان کشید  تأثیر منفی در کل اثرگی متفاوت و عدم با میزان کشید

  کشیده "س و ش"اجرای حروف  -2

    
  

  با شیب یک و نیم، دو و نیم و سه نقطه  نقطهبا شیب دو و سه 
  ریتم در مدّات -3

         
 اجرا با ریتم کمتر تر و بیشتر اجرا با ریتم دقیق
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  ). 3-4جدول ( تری اجرا کرده استدقیق ١را با ریتم
  

  . حروف خرد و کلمات 4. 3
دهد و توجه به این مفردات تشکیل می تحریریس را شیوۀ پایه و اساس خط هر خوشنو

تسلط بر کتابت قدما بر های خوشنویسی نیز حایز اهمیت است. در شناخت شیوه ،نکته
و در اکثر رساالت خوشنویسی نیز به اهمیت آن  اند تأکید داشتهاحسن حروف مفرد، 
تن مفردات است که بدان که قواعد و معرفت خط موقوف به شناخ«: پرداخته شده است

). در 388مایل هروی، ( »او اصل است و این قوائد و خطوط و اصولش را نهایت نیست
، شبیه به هم "ت"جنس نظیر حرف قطعات میرعماد اغلب حروف و کلمات مشابه و هم

رضا از قطعات علی شماریکه در حال آن ؛اندو با اندازه چهار و نیم نقطه کتابت شده
. به عنوان استهای متفاوت جنس با اندازهروف و کلمات مشابه و همحاجرای عباسی، 
های متفاوت پنج و نیم، هشت و هشت و نیم  ، با اندازه"ش"حرف  9تصویر  نمونه در
  ). 1-5( جدول است  –حریر درآمده تنقطه به 

نظم و فاصله بین حروف یک کلمه و کلمات یک سطر، اغلب به اندازه پهنای همان 
رضا به این نکته در آثار علی یتوجه و بیاست ن کتابت کرده با آکه کاتب  قلمی است

  ).2-5(جدول  شودعباسی بیشتر دیده می
ها کتابت درجه، در راستای سرکج 30میرعماد کلمات موجود در هر سطر را با شیب 

درجه، در  5/36 رضا عباسی اغلب کلمات موجود در سطر را با شیبو علیاست  کرده
  ).3- 5دول جها (ای سرکجراست

  
  

                                                                                                                                        
  بندی است. تکرار یک یا چند عنصر بصری در ترکیب .1
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  رضا عباسیعلیو  میرعماد. تطبیق حروف خرد و کلمات در آثار 5جدول 

  
   بندی در قطعات نستعلیقترکیب ۀ. شیو5. 3

گونه اشاره های خوشنویسی این مدات در قالب استقراربه محل المشق آداب ۀسالدر ر
اولی آن است که مد در اول و آخر مصرع نباشد و اگر در آخر مصرع بر : «است شده

باالی حرفی واقع شود بد نیست و مصرعی چون در زیر مصرعی نویسند باید که مدات 
  »نویسند که آنجا برابر هم نوشتن محسن است که چلیپاآن برابر یکدیگر نباشند مگر آن

). میرعماد برای ایجاد زیبایی بیشتر در چلیپاهایی که از یک مد 19باباشاه االصفهانی، 
، غالباً مدات موجود در چهار مصرع را برابر هم و در یک به کار رفتهها در هر سطر آن

به صورت  ها را تی، کشیدهرضا عباسی در چنین قطعاکه علیحال آن ؛است نوشتهراستا 
  ).1- 6جدول ( است کردهدو تایی در یک راستا و در برابر هم تحریر 

، مدات را در کل اثر به صورت متناسب پراکنده الب کتابتفمیرعماد در قطعات مشابه 
اما با توجه  ،است پرهیز داشتهها در یک راستا و زیرِ هم ا حد امکان از قراردادن آنتو  کرده

پراکندگی نامتناسب و حتی در مدّات رضا عباسی در دست داریم، هایی که از علیبه سطر

  مشابه حروف و کلمات ۀانداز -1
  رضا عباسی علی  میرعماد

     
  های متفاوتها با اندازهاجرای آن  های یکسانها با اندازهاجرای آن

  فواصل حروف و کلمات -2

    
های یکسان و منظم در مجاورت اغلب با فاصله

  یکدیگر
ظم در مجاورت های نابرابر و نامنگاهی فاصله

  یکدیگر
  هاشیب کلمات و سرکج -3

    
 5/36ها با شیب اجرای اغلب کلمات در راستای سرکج  درجه 30ها با شیب اجرای کلمات در راستای سرکج

  درجه
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  ).2- 6جدول (دیده می شود ها در یک راستا و در برابر هم قرارگرفتن آن
 

  رضا عباسیعلیو  میرعمادبندی در چلیپا و قطعات مشابه فالب کتابتِ تطبیق شیوۀ ترکیب .6جدول 
  پراکندگی مدات

  الب کتابتفدر قطعات مشابه   -2  چلیپانویسی با یک مددر قطعات   -1

  رضاعباسی علی  میرعماد  رضاعباسی علی  میرعماد

         

به صورت خط مستقیم 
  در یک راستا و در برابر هم

به صورت دو تایی در 
  یک راستا و در برابر هم

به صورت متناسب و 
اجتناب از  قرار گرفتن 

  ها در راستای یکدیگرآن

صورت نامتناسب و  به
ها  گاهی قرار گرفتن آن
  در راستای یکدیگر

  
  در قطعات نستعلیق. رقم 6. 3

چون میرعماد با تبحر و تسلط کافی و در نهایت زیبایی، خط رضا عباسی نیز همعلی
خورد، استفاده ثلث در آثارش به چشم مینستعلیق را کتابت کرده و تنها اثری که از قلم

ثلث  نویسی در قلمکتیبه ۀاین قلم در رقم و امضای اوست که به شیواز شیوۀ ترکیبی 
نام  کتابت دفتری و مشابه فالب کتابت، رضا عباسی در قطعاتاست. علیتحریر شده 

سطری و مثلث سطر و در قطعات چلیپانویسی شده به صورت تک خود را به صورت تک
کتابت ثلث نویسی به قلمتیبهامروزی در ک 1هایدو سطری به شکل مُهر یا لوگوتایپ

نام خود را به صورت  قطعات مشابه فالب کتابت،در حالی که میرعماد در  ،است کرده
شکل مثلث سه سطری و در قطعات چلیپانویسی شده  به 2سطری، در قطعات موربتک

                                                                                                                                        
  یر) را گویند.هر نوع نوشتار همراه با یک تصونر نمایش و تبدیل حروف به تصویر (ه .1
 ی با طول سطرهای متفاوت و به شکل مورب اطالق شده است.قطعات در این پژوهش به .2
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نویسی در نستعلیق نام خود را به شکل مثلث دو سطری و سه سطری به شیوۀ قطعه ،نیز
رضا عباسی از نوادر خوشنویسانی است که رقم خویش را به شکل علی«  ست.ا نوشته

های امروزی اجرا کرده، به این قرار که پس از کلمات: کتبه، مشقه، مُهر یا لوگوتایپ
 "عبا"و  "رضا"را با یای کشیده معکوس در باالی  "سی"، "علی"المذنب و... کلمات: 

ها در بیشتر آثارش با و جز این "فر ذنوبهغ"، "المذنب"نوشته است؛ حتی عبارات: 
دستی رو گوناگونی بسیار نداشته و از یکشود و از اینعباراتی شبیه به هم دیده می

رضا عباسی در چنین علی). هم12رضا عباسی،  خانی، علی( قلیچ »ای برخوردارندویژه
المذنب، کتبه العبد  کتبه فقیر، مشقه، فقیر ی همچون:آماری عبارات ۀجامع ۀقطعات نمون
العبد الفقیر المذنب،  را به کار برده است: باراتاین عالمذنب و میرعماد  االفقر االحقر

  ).7کتبه الفقیر الحقیر المذنب، الفقیر الحقیر المذنب ( جدول 

  میرعماد

  متن رقم  نحوه اجرا  نوع قالب

  مشابه کتابت
نویسی  سطری به شیوۀ قطعهتک

   در نستعلیق

  مورب
مثلث سه سطری به شیوۀ 

 در نستعلیق  نویسیقطعه
  

  چلیپانویسی
مثلث دوسطری و سه سطری 

در   نویسیبه شیوۀ قطعه
 نستعلیق
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  رضا عباسی علی و میرعمادنستعلیق  . رقم در آثار 7جدول
  

  نتیجه
 ۀنویسی با تمرکز بر قاعد قطعات نستعلیق در دو قالب چلیپا و سطر از بررسی و مقایسۀ

اکات فراوان میان آثار هر دو ، این نتیجه حاصل شد که با وجود اشتر»حسن وضع«
رضا عباسی به اصول و قواعد ترکیب و کرسی خوشنویس، میرعماد در قیاس با علی

  بندی بیشتری داشته و آثارش به لحاظ نظم ترکیبی در موقعیت باالتری قرار دارند. پای
ها  صورت شش دانگ کامل و سه نقطهرا به هاها و دو نقطهمیرعماد معموالً تک نقطه

ها و اغلب تک نقطه ،رضا عباسیعلیدر کتابت اما  کرده،ا به صورت پنج دانگ تحریر ر
- نقطه ۀ. زاویها به صورت چهار دانگ استسه نقطه به صورت پنج دانگ و هادو نقطه

 .درجه است 55ها درجه و در دو نقطه 60های میرعماد ها و سه نقطهگذاری در تک نقطه
درجه  60 ۀها را با زاویدرجه و دو نقطه 55 ۀها را با زاویو سه نقطهها رضا عباسی تک نقطهعلی

این توان به می بندی و کرسیِ آثار میرعمادکتابت کرده است. از وجوه افتراق در شیوۀ ترکیب
 "س"اضافه زیر حرف  ۀسه نقطگذاری، رعایت سواد و بیاض در نقطهموارد اشاره کرد: 
ها در راستای محور افقی و عمودی حتی در ارتباط سی نقطهرعایت کر دار،کشیده و دندانه

 بندی آن با  قالب چلیپا،هماهنگی شکل و ترکیب سببمیان متن اثر با رقم خوشنویس به 
اجرای  ،چنگو اغلب به شکل نیم رعایت کرسی اصلی در تمام سطرهای یک قطعه

عدم تأثیر منفی در  بدونفاوت گی متتر و بیشتر و نیز با میزان کشید ات با ریتم دقیقمدّ
کشیده با شیب دو و سه نقطه، اجرای دقیق و یکسان  "س و ش"کل اثر، اجرای حروف 

های یکسان، رعایت فواصل یکسان بین سطرها و نیز حروف و کلمات مشابه با اندازه

 رضا عباسی علی

 کتابت دفتری
 و 

  مشابه کتابت

به شکل مُهر یا  سطریتک
های امروزی در لوگوتایپ

   ثلثنویسی به قلمکتیبه

  چلیپانویسی
به  لث دوسطریسطری و مثتک

های امروزی شکل مُهر و لوگوتایپ
   نویسی به قلم ثلثدر کتیبه
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درجه، پراکندگی مدات  30ها با شیب حروف و کلمات، اجرای کلمات در راستای سرکج
به صورت خط عمودی و مستقیم در یک راستا و در  ت چلیپانویسی با یک مد غالباًدر قطعا

به صورت متناسب و عدم  مشابه فالب کتابت نیز پراکندگی مدات در قطعات برابر هم و
 رضا عباسی شاملدر آثار علی» حسن وضع«های  تفاوتها در راستای یکدیگر. قرارگیری آن

 دار،کشیده و دندانه "س"اضافه در زیر حرف  ۀنقط بت سهترک گهگاه کتا: این موارد است
ها در راستای محور افقی و عمودی حتی در ارتباط میان متن اثر با عدم رعایت کرسی نقطه

عدم رعایت کرسی  بندی متفاوت آن در قالب چلیپا،شکل و ترکیبسبب رقم خوشنویس به 
ات با اجرای مدّ ف و مستقیم،و گاهی به شکل خط صا اصلی در تمام سطرهای یک قطعه

س "گی متفاوت و تأثیر منفی در کل اثر، اجرای حروف و نیز با میزان کشید کمترریتم 
کشیده با شیب یک و نیم، دو و نیم و سه نقطه، عدم اجرای دقیق حروف و  "و ش

های یکسان، گاهی عدم رعایت فواصل یکسان بین سطرها و نیز کلمات مشابه با اندازه
درجه،  5/36ها با شیب اجرای اغلب کلمات در راستای سرکج و کلمات، حروف

ات در قطعات چلیپانویسی با یک مد غالباً به صورت دوتایی در یک راستا و پراکندگی مدّ
به صورت نامتناسب و  مشابه فالب کتابت در برابر هم و نیز پراکندگی مدات در قطعات

  .در راستای یکدیگر آنهاگاهی قرارگرفتن 
سطری و قطعات و مورب را به شکل تک قطعات مشابه فالب کتابتدر میرعماد 

،  رقم زده نویسی چلیپانویسی را به شکل مثلث دوسطری و سه سطری به شیوۀ قطعه
را به صورت  قطعات کتابت دفتری و مشابه فالب کتابترضا عباسی که علیدر حالی
به شکل مُهر  ،طری و مثلث دوسطریسسطری و آثار چلیپانویسی را به صورت تک تک

  است.  کتابت کرده ثلث  نویسی به قلمهای امروزی در کتیبهیا لوگوتایپ
در آثار مرکب صمغی میرعماد با آثار » حسن وضع« ۀه مقایسکباید یادآوری کرد 

  د.کنفراهم در آینده را  یهای پژوهش ۀتواند زمینچاپ سنگی محمّدرضاکلهر نیز می
  
  منابع
، تهران: 1، ترجمه رحیم چاوش اکبری، چتذکره خط و خطاطانحبیب، نی، میرزااصفها

  .1369مستوفی، 
  .1381، 100-39)، 5( ، نامه بهارستان،»شناسی: مقام انجامه در نسخهنسخه«، ایرج، افشار
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  .1392، 25 - 14)، 28( 8نگره، 
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