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چكيده
اين مقاله به تعامل ساختار و سبک در شکسته نويسي هاي ميرزاشفيع حسيني(شفيعا)، درويش عبدالمجيد 
طالقاني و سيدعلي اکبر گلستانه به منظور شناخت ارزش هاي هنرمندانةشکسته نويسي در آثار آنان مي پردازد. 
ارزيابي پايايي و روايي به دو روش هم خواني داخلي بين موارد مشترک در منابع و روش مقايسة معيارهاي 
حاکم بر ساختار وسبک در خوشنويسي خط شکسته نستعليق، يعني «اصول شناسي» و«سبک شناسي»، در 
نمونه آثار شاخص اين خوشنويسان به کار رفته است. روش تجزيه و تحليل اطالعات کيفي است. نتايج اين 
مقاله نشان مي دهد که اگرچه دردوران پيدايش سبک هاي شکسته نويسي گرايش به ويژگي هاي اصول شناسانه 
همچنان اصل اساسي به شمار مي آمده است در آثار خوشنويسان مورد مطالعه در اين مقاله نمادهايي جديد 
و گوياي حس زيبا شناسانه به چشم مي خورد که گسترة آن در مرحلة بروز سبک هاي شکسته نويسي کامًال 
چشمگير بوده و باوجود شکل گيري ساختار اصلي اين خط پااليشي دگرباره در شکسته نويسي پديد آورده 
است. اين مطلب نشــانگر تعامل هاي فراواني است که ميان ويژگي هاي اصول شناسي و سبک شناسي در 
شکسته نويسي به وجود آمده و مشابهت هاي بصري را در آثار اين خط نمايان کرده است. به اين جهت، از 
ميان تعداد بسياري از آثار شکسته نويسي اين استادان نمونه هايي گزينش و تحليل شده اند که امکان مشاهده و 
تحليل فراز و فرودهاي موجود را به صورت تخصصي فراهم کنند. نگارنده در مرحلة انتخاب آثار با نمونه هايي 
مواجه بود که ساختار برخي ازآن ها با ديگري متفاوت و ظرفيت بيشتري از حيث تنوع ظرايف خوشنويسي 
نسبت به ساير آثار داشت. همين نکته انتخاب دقيق و تخصصي آثار را از حيث ساختار و سبک مي طلبيد. پس 
از انتخاب اوليه، پردازش آثار منتخب با توجه به ميزان اثرگذاري آن ها بر جريان هاي بعدي شکسته نويسي 

انجام يافت.

واژگان كليدي 
ساختار، سبک،شکسته نويسي،شکسته نستعليق،شفيعا، درويش، گلستانه.

Email: Mrad26@hotmail.com                                   .استاديار دانشکدة هنر، دانشگاه الزهراء(س)، شهر تهران، استان تهران 

تاريخ دريافت مقاله :  ٩٢/٢/١٥   
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٢/١١/٩  



مقدمه
از زماني که شيوة رايج و رسمي نستعليق در نيمة دوم 
قرن هشتم هجري محمل پيدايش خالقيتي تازه شد، تغيير 
و تأثيري ژرف در طراحي قلم ايراني پديد آمد. اندک اندک 
در درون و متن اثر فرديت هنري متجلي شد و در ساختار 
زيبايي مجال بروز قالب هاي نو در مفردات حروف پديد آمد. 
به اين ترتيب، خوشنويس ايراني معياري جديد را براي گام 
نهادن به تحول و دگرگوني هاي بعد عرضه داشت. در اين 
عرصة هنرمندانه، نيازها، کاربردها و خالقيت هاي ناب به هم 
پيوند خورد و بارقه هاي اولية قلمي به نام  شکسته نستعليق را 
در قرن يازدهم مقارن با اواخر دورة صفويه در ايران فراهم 
آورد. يعني زماني که خط شکسته تعليق با وجود ويژگي 
تندنويسي و کاربرد در نگارش رقعه ها و فرمان ها، دشواري 
در نوشتن و خواندن را به همراه داشت. اين نقيصه، بستر 
مناسبي براي ايجاد تحولي جديد در خط و خوشنويسي ايران 
فراهم کرد که بنيان اصلي آن براساس خط نستعليق شکل 
گرفت. نستعليق که به واسطة ساختار تکامل يافتة خود حاوي 
ويژگي هاي يک خط رسمي بود و خوانايي، زيبايي، تناسب، 
اصالت، آرامش، انعطاف و عرفان به گونه اي هنرمندانه در آن 

نمادين شده بود اساس تحول اين خط تازه شد. 
چنين بود که خط شکسته نستعليق با تکيه بر ساختار 
نستعليق و به همراه ابداعاتي در طراحي بعضي از حروف 
که بر سرعت نگارش نستعليق مي افزود از سرعت کافي در 
اين  امر مکاتبات و مراسالت برخوردار شد.محور اصلي 
مقاله بر شناخت ويژگي هاي شکسته نويسي در سبک شفيعا، 
درويش و شيوة گلستانه استواراست. سعي بر آن بوده 
است که ويژگي هاي طبقه بندي شدةشکسته نويسي با استناد 
به نمونه هاي شاخص و طراز اول که در آثار اين هنرمندان 
خوشنويس مشهود است از حيث ساختار و سبک بررسي 

و تحليل شود. 
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقيق تحليلي و 
همچنين با تأکيد بر روش ميداني آثار شکسته نويسي شفيعا، 
درويش و گلستانه را به صورت مشاهده مستقيم و مطالعات 
کتابخانه اي مورد مطالعه قرار داده است. سعي بر آن بوده 
است که ويژگي هاي شکسته نويسي در آثار هريک از اين 
شاخص هاي  و  قرارگيرد  توجه  مورد  شکسته نويس  سه 

شکسته نويسي هريک به صورت مجزا معرفي شود.

پيشينة پژوهش
پژوهش هايي که به موضوع شکسته نويسي پرداخته انداغلب 
معرفي  و  شکسته نويسي  شکل گيري  روند  توصيف  به 
خوشنويسان توجه کرده اندو اين موضوع از نگاه تحليلي 
کمتر مورد بررسي قرار گرفته است.از ميان پژوهش هاي 
موجود مي توان به کتاب احوال و آثار درويش عبدالمجيد 
طالقاني نوشتة غالمرضا مشعشعي اشاره کرد که به جنبة 
تحليلي آثار درويش توجه کرده است. مي توان گفت مسير 

بررسي هاي صورت گرفته در پژوهش مذکور صرفًادربارة 
آثار درويش بوده که با حيطه و روش تجزيه و تحليل آثار 

سه خوشنويس مدنظر در اين پژوهش متفاوت است.

زمينه هاي ظهور شکسته نويسي
زمينه هاي ظهور شکسته نويسي را با مشاهدة نمونة اولية 
دست نويس هاي اين خط در ايران مي توان دريافت. اين آثار 
نشان مي دهند که ساختار اين قلم در آغاز تشابه بسياري با 
خط نستعليق داشته است. درواقع،شکسته را در شکل اولية 
خود بايد همان نستعليق دانست که بعضي از حروف آن بر 
اثر سرعت حرکت قلم صورت پيوسته اي يافت و در ابتدا 
مدتي به نام «خط پيچ» شهرت يافت، اما به دليل بهره وري از 
کلمه هاي جويده و رها شدن حروف به خط شکسته تغيير 

نام يافت. 
اغلِب  شکسته  خط  ظهور  زمان  در  آنکه  به  توجه  با 
منشيان تعليق نويس بودند، مي توان گفت که پس از پي ريزي 
اولية خط شکسته بر مبناي خط نستعليق اين خط با تعليق نيز 
درآميخت و به مرور صورتي مستقل به نام شکسته نستعليق 
را پديد آورد. به همين علت، شکسته نويسي هاي اوليه گاه 
متمايل به تعليق و گاه متمايل به نستعليق و در بسياري موارد 
هم بين اين دو نوشته مي شده است.خط شکستة متمايل به 
تعليق پيچيده تر از خط شکستة متمايل به نستعليق است و 
از آن با عنوان «ترسل»ياد مي شود که خواندن آن به ويژه 
در جايي که رعايت کامل نقطه گذاري نشده باشد نيازمند 
به  مربوط  دست نويس هاي  در  نکته  اين  است.  تخصص 
اوايل شکل گيري شکسته نويسي در ايران نشان دهندة روش 
شکسته نويسي پيش از نظام مند شدن خط شکسته نستعليق 

است.
نتيجة  شکسته نستعليق  خط  ظهور  اينکه  به  توجه  با 
تعامل دوسويه ميان ويژگي هاي خوشنويسي نستعليق با 
خصوصيت هاي تندنويسي در خط تعليق بوده است، مي توان 
مهم ترين دستاورد اين خط در ايران رابرقراري ارتباط ميان 
يکي از مهم ترين جنبه هاي کاربردي آن يعني تندنويسي و 
فراهم آوردن زمينه براي بروز خالقيت هاي خوشنويسان 
ايراني در ترکيب بندي هاي کامًال متمايز نسبت به خطوط 
اين  که  داشت  نبايدازنظردور  البته  دانست.  خود  از  پيش 
دستاورد بزرگ هنري به دليل ارتباط نزديک شکسته نويسان 
صاحب سبک ايران و همگامي آنان با انديشمندان ايراني در 
مقولة انديشه بوده که در موضع تاريخي خود همواره معنويت 
را بر امور روزمره ترجيح مي داده اند. اين نکته را مي توان با 
استناد به ديوان شعري که از شکسته نويس بي همتاي ايران 
با تخلص «خموش» بر جاي  درويش عبدالمجيد طالقاني 

مانده است درک کرد.
نه من به بندگي خواجه  اي د گر راضي

نه خواجه ام روش بنده پروري داند  
از مفهوم بيت ذکرشده و همچنين مشاهده آثار شکسته 
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 نويسان صاحب سبک مي توان به حضور «مرام» در حيات 
خوشنويسان اين خط پي برد. به يقين، نيل به اين مرتبه 
از شأن هنرمندانه نشانگر بي پيرايگي و معنويتي است که 
در تعامل ميان قلم شکسته و خوشنويس آن وجود دارد، 
به طوري که اين بيان شوق در قطعه اي از سيد گلستانه نيز 
اين  هم  مي نويسد؛  چه  که  نمي داند  «گلستانه  است:  آمده 
قدر مي داند که عاشقانه مي نويسد» (کابلي خوانساري و 
ديگران،۱۳۷۷: ۳). اين جمله حاکي از نزديکي روح و جسم 
هنرمند در خلق اثر خوشنويسي است که در کتاب  تاريخ 
مختصر خط و سير خوشنويسي ايران بدين گونه آورده 
شده است:«آنچه در ذهن و روح هنرمند است در خط او 
نيز نمود مي يابد»(راهجيري، ۱۳۴۹: ۱۷).بنابراين، اگرچه بنيان 
از ژرفناي جرياني بردميد که در  ايران  شکسته نويسي در 
آن خوشنويسان نستعليق به همراه منشيان تعليق نويس به 
سامان دادن اين نظام نوشتاري پرداختند، اما تأثير معنويت حاکم 
بر انديشة استادان صاحب سبک اين خط موجب شد تا اساس 
خط شکسته که در ابتدا جهت رفع نياز کاربردي و سرعت عمل 
در مکاتبات و مراسالت بود به مرحله اي از تکامل هنري،يعني 
«هنر خوشنويسي» برسد که بتوان از آن با عنوان سومين 
و آخرين قلم ابداعي ايرانيان پس از تعليق و نستعليق نام برد. 
بنابراين، ضوابط حاکم بر شکل اصلي اين خط که ساختار اين 
خط را نشان مي دهد و همچنين سبک هاي شفيعا و درويش و 

شيوة گلستانه در اين مقاله مورد مطالعه قرار گرفته اند.

الف) ساختار در شکسته نويسي
ساختار خط شکسته نستعليق مبتني بر اصل توالي است، 
به گونه اي که تمامي عناصر بر يکديگر تأثير متقابل داشته 
و نتيجة اين تقابل به ايجاد وحدت منتهي مي شود. در اين 
خط، حروف و کلمه ها و پيوستگي مستمرآن هابه يکديگر بر 
مبناي شکل وحدت يافته اي به نام بيضي استوارند (مجموعه 

تصوير۱).
اساس  که  است  نکته  اين  نشانگر  تصوير۱  مجموعه 
وحدت بصري در اين خط بر ساختاري منحني گونه استوار 
است. اين ساختار که به عنوان مبناي اصول شناسي از زمان  
ابن مقله در قانونمندسازي خط توسط ايرانيان مسلمان به کار 
مي رفته است با سابقة ديرينه اي که در قانونمندسازي خط در 
ايران پيش از اسالم نيز داشته است نماد عدم تمايز و تفکيک 
است که ارتباط با الوهيت دارد. بنابراين، مي توان دريافت که 
به چه دليل ديدگاه ايرانيان دربارةخطبه عنوان وسيلة انتقال 
معنا براساس اين ساختار سامان يافته است. اما توجه به غلبة 
تام و تمام حرکت منحني بر دو حرکت عمودي و افقي در خط 
شکسته نکتة بسيار مهمي در ساختار اين قلم به شمار مي آيد. 
به عبارتي، ايستايي سطر که در ديگرخطوط سنتي برپاية 
حرکت عمودي در سطح استوار است در شکسته نويسي بر 
منحني صعودي تکيه دارد. به همين علت، ارتفاع سطر در اين 
خط از ساير خطوط سنتي بلندتراست. همين نکته که مي تواند 
از استواري سطح بکاهد ويژگي منحصر به فردي در ساختار 

تصوير۱.نقش بيضي در ساختار خط شکسته نستعليق دراثر سيد گلستانه؛مأخذ: نگارنده.



اين خط پديد مي آورد که براساس منحني صعودي که مبناي 
صوري شکسته نويسي است به تعادل بصري سطر مي انجامد. 
بنابراين،نخستين معيار شناخت ساختار آثار شکسته نويسي 
را مي بايست در خط کرسي (خط زمينه)جست وجوکرد که 
در ابتداي سطر حرکت نزولي را تا نيمة سطر دنبال مي کند و 
به تدريج به سمت باال صعود مي کند. ويژگي کرسي در خط 
شکسته شناور بودن آن است و به همين سبب ساختار اين 

خط را منعطف و محرک مي نماياند (تصوير۲).
دومين معيار در شناخت ساختار شکسته نويسي امکان 
نگارش حروف مشابه در اندازه هاي گوناگون و در عين حال، 
رعايت يکسان نويسي آن ها  از نظر تناسب اجزاست. با دقت در 
دستنويس هاي اين خطه به مواردي برمي خوريم که يک کلمه 
در متن گاه با اندازة واقعي و گاه کوچک تر به اجرا درمي آيد. 
اين مسئله نمودي از ايجازاست، چنان که شکسته نويس با 
استفاده از فن جويده نويسي آن را به فضاي سطر و صفحه 
وارد کرده و شخصيت متفاوتي از حيث ساختار به اين خط 
مي بخشد و به اين ترتيب متن مورد نظر خود را در نهايت 

زيبايي در فضاي محدود صفحه به اجرا درمي آورد. 
براي درک سامان دهي  معياري  درواقع،جويده نويسي 
که  است  ويژه اي  عمل  آزادي  به  توجه  با  فضاي صفحه 
شکسته نويس در اختيار دارد و توان خالقيت وي را نمايان 
هنرهاي  مباني  و  اصول  بر  تسلط خوشنويس  مي سازد. 
تجسمي جويده نويسي را که نوعي ايجاز در سطراست جزو 
ظرايف بسيار مهم ساختاري اين خط قرار مي دهد. تعادل 
به محل  توجه  با  اين تسلط هنرمندانه  از  بصري حاصل 
قرارگيري کلمه گاه با بهره گيري از اندازة نيم قلم و گاه با 
اشارات نيش قلم در البه الي کلمه هاي درشت به اجرا درمي آيد 
که بيان فرديت هنرمند شکسته نويس در خلق فضاي بصري 

منحصربه فرد اوست(تصوير ۳).
که  ساختار خط شکسته نستعليق  در  موجود  ظرافت 
و  نيم قلم  تمام قلم،  به کارگيري  در  خوشنويس  مهارت  با 
درمي آيد،  اجرا  به  پي درپي  و  توامان  به صورت  قلم  نيش 
نه تنها در کلمه ها، بلکه در اجزاي حروف نيز به کار مي رود 

ضخامت هاي  ايجاد  در  نگارش  ابزار  اهميت  نشانگر  که 
گوناگون در اجزاي حروف و کلمه هاست. بنابراين، نحوة 
قط زدن و به کارگيري نسبت هاي نوک قلم در اين خط بسيار 
مهم است. به عقيدة پژوهشگر تفاوت ضخامت هاي موجود 
در خط شکسته نستعليق را مي توان تا حدودي برگرفته از 
سبک خوشنويسي نستعليق به ويژه در دوره صفوي دانست 
که در آن ميرعماد  با اختالف زياد در قوت وضعف خط 
خود نرمش و شيريني خاصي را پديد آورد. نازکي ها و 
ضخامت هاي موجود در خط شکسته، عالوه بر زاوية قط 
قلم، به ميزان فشار دست خوشنويس نيزوابسته است که 
بنا به اجزاي گوناگون حروف و کلمه ها و همچنين محل 
قرارگيري آن هاتنظيم مي شود. بنابراين، ذهن شکسته نويس 
همواره در تعامل اجزاي خط با ابزار نگارش بوده و از اين 

طريق به خلق فضايي موزون دست مي يابد.
پس از ابزار نگارش، نحوة ارتباط ميان فضاي مثبت و 
منفي را مي توان به عنوان سومين معيار مهم در ساختار خط 
شکسته نام برد، زيرا بارزترين نمود بصري اين خط در ايجاد 
انحناهاي بي شمار و تقسيم هنرمندانة جلوت و خلوت است. با 
نگاهي به فضا و شرايط محيطي و اجتماعي در دورة صفوي، 

تصوير۲. حرکت شناور و حلزوني در سطرنويسي شکسته  نستعليق 
مجموعة  مأخذ:  طالقاني؛  عبدالمجيد  درويش  اثر  از  بخشي  در 

يداهللا کابلي خوانساري.

تصوير۳.جويده نويسي در خط شکسته در بخشي از اثر درويش 
عبدالمجيد طالقاني؛ مأخذ: مجموعة عتيقي.
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مي توان متوجه تغييرات پديدآمده در آثار هنرمندان اين دوره 
شد. اين مسئله به ويژه در دوران شاه عباس صفوي کامًال 
مشهوداست،يعني زماني که ارتباط خوشنويسي و نقاشي 
کاسته شد و خوشنويس در اجراي اثر هنري خود آزادي 
منحني هاي  و  پرپيچ وخم  خطوط  به کارگيري  يافت.  عمل 
پردور ثمرة اين فضا بود که در خوشنويسي خط شکسته 
جاري شد. البته ريشة اين ترکيبات و خطوط منحني و مواج 
با تفکر عرفاني و شعر در دورة صفوي نيزبي ارتباط نبود 
و همواره ميان انديشمندان و طريقة خوشنويسي رابطه اي 
مستقيم وجود داشت. بنابراين، آزادي عمل خوشنويس در 
جست وجوي فضاي جديد به استفاده از خطوط منحني مواج 

و سازگار با روحية عرفان صفوي منجر شد (تصوير۴).
در شناخت ساختار خط شکسته چهارمين معيار به 
شيوةبه کارگيري کشيده ها اختصاص دارد که نقش مهمي در 
تنظيم فضاي مثبت و منفي اين خط ايفا مي کند. به عبارتي، 
تعامل مناسب ميان خطوط منحني و مواج با به کارگيري 
مناسب کشيده هاست که ساختار بصري خط شکسته را به 

آرامش و سکون مي رساند. 
ازنظربصري، محدودة تنيدة حروف و کلمه ها، پس از 
ايجاد فضايي تاريک، به فضايي روشن نياز دارد و کشيده ها 
تعادل  به سمت  را  بي نظير خود سطر و صفحه  توان  با 
با  پيوستگي  در  درواقع،کشيده ها  مي کنند.  هدايت  بصري 
يکديگر ريتم موزوني در خط شکسته پديد مي آورند که در 
ايجاد ترکيب صعودي سطر نقش اصلي را بر عهده دارند. 
اوج خالقيت هنرمندانه در حرکت کشيده ها را مي توان در 
استفاده از کشيده هاي تمام قلم در کنار کشيده هاي نيم قلم 
در دست نويس هاي خط شکسته مشاهده کرد، به صورتي که 
خوشنويس بنا به محل قرار گيري کلمة کشيده و ارتباط با 
کلمه هاي قبل و پس از آن گاه کشيده را با تمام قلم و گاه 

نيم قلم به اجرا درمي آورد(تصاوير۵و ۶).
بايد توجه داشت که دانگ قلم و نحوةبه کارگيري آن در 
شکسته نويسي هويت بصري ويژه اي به اين قلم مي بخشد. 
بدون شک، کاربرد خط شکسته در ارسال و مراسالت و 

تندنويسي آن هارا بايد در شکل گيري اين هويت مؤثر دانست. 
با توجه به آنکه استفاده از دانگ هاي ريز قلم و غبارنويسي 
در اين خط مرسوم بوده است، در دست نوشته هاي قدماي 
بنابراين،  برنمي خوريم.  درشت  قلم هاي  به  شکسته نويس 
مي توان گفت: ساختار در هم تنيدة خط شکسته که با قلم هاي 
ريز به اجرا درمي آمده است نوعي بيان رمزگونه را در آثار 
خوشنويسي اين خط به ويژه در قطعات آن پديد آورده است. 
البته در دوران معاصر کاربرد دانگ هاي بزرگ قلم به واسطة 
شيوه هاي آموزشي رواج يافته و در آثار هنري اين خط نيز 

مورد استفاده واقع شده است.
در بررسي معيارهايي که ساختار خط شکسته نستعليق 
را شکل مي دهند مي بايست به ويژگي «ارسال» توجه کرد 
که به تسلط اجرايي خوشنويس نياز دارد. پرش هايي که 
از ارسال قلم در سطر و متن به وجودمي آيد نوعي ظرافت 
بصري و هويت متمايز را به اين خط مي بخشد که خود 

برآمده از آزادي عمل شکسته نويس و خالقيت اوست.

ب) سبک در شکسته نويسي
مطالعة خط شکسته نستعليق ازنظرسبک شناسي نقاط عطف 
و تحوالت ويژةشکسته نويسي و تبلور انديشه و ذوق هنرمند 
ايراني را باز شناسي مي کند. سبک که در زبان عربي به معني 
گداختن و ريختن زر و نقره است از لغت ستيلوس ١ يوناني به 
معني ستون اخذ شده است. اين واژه در عرف هنر به طرز 
بياني گفته مي شود که داراي ويژگي هاي ممتازي باشد. واژة 
يوناني ستيليوس را چنين تعريف کرده اند:«وسيله اي از جنس 
فلز يا چوب يا عاج که در گذشته با آن حروف و کلمه ها را 

روي الواح مومي نقش مي کرده اند» (بهار،۱۳۵۵ :۱۰).
 امروز هم ايرانيان به قلمـ  به عنوان وسيله اي براي انتقال 
انديشه ها، باورها، اعتقادات و افکارـ معناي سبک را نسبت 
مي دهند و مي گويند: «قلم اين خوشنويس شيرين است» که 
به معناي خوب بودن سبک خوشنويسي اوست. گذشته از 
مواردي که به معناي واژة سبک معطوف است، مي توان 
سبک شناسي را در آثار خوشنويسي درک تحقق هنري و 

تصوير ۴. رابطه شكل خط شكسته نستعليق باهنر تصويري صفوي در بخشي از اثر درويش عبدالمجيد طالقاني؛ مأخذ: نگارنده.
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و  ابراز ويژگي ها  در  دانست که  ادراک خوشنويس  نحوة 
قابليت هاي فردي خود در خطي که مي نويسد نمود دارد. 
به عبارتي، وقتي گفته مي شود که يک اثر شکسته نستعليق 
به سبک هنرمندي خاص نوشته شده است به اين معناست 
عين  در  سطرها  و  کلمه ها  حروف،  نواخت  و  ارتباط  که 
رعايت ويژگي هاي ساختاري و بنيادين خط شکسته داراي 
نوآوري هاي ظريفي است که فقط و فقط آن خوشنويس 
از مجموع  اجزاي خط خود وارد کرده است. درواقع،  در 
تعداد معدودي  اين خالقيت ها که حاصل کشف و شهود 
از شکسته نويسان مبدع سبک است ازنظربصري تحوالت 

مهمي در خط شکسته روي داده است. 
براي درک بهتر سبک هاي شکسته نويسي، گام نخست 
توجه به مراحل ظهور، وضع و قانونمندسازي اين خط است 
که پيامد آن به بروز ويژگي هاي منحصربه فردي در اين قلم 

ايراني شده است.خط شکسته داراي دو شکل اصلي است:
۱) ساده و تحريري ۲) پيچيده (شکستة تمام).

آثار  در  مي توان  را  شکسته  تحريري  و  ساده  شکل 
مشاهده  در۱۱۰۵ق)  شاملو(درگذشته  مرتضي قلي خان 
کرد. تذکره هاي خوشنويسي او را واضع شکسته نستعليق 
مي دانند. وي به تعليق و نستعليق نويسي در زمان شاه سليمان 
صفوي اشتغال داشت. هم او بود که ترکيب بندي هاي تازه اي 
از تندنويسي را در خط نستعليق پديد آورد و ساختار کلمه 
را در نستعليق روان کرد و در نتيجه خط شکسته به وجود 
آمد. دستنويس هاي شاملو آميزه اي از تعليق، نستعليق و 
شکسته اندکه ترکيب بندي هاي آن ها فاقد هماهنگي بوده و 

حروف به صورت پي درپي در کنار يکديگر نوشته شده اند 
(تصوير۷).

با استناد به نمونه هاي خط شکسته نستعليق، مي توان 
دريافت که جنبة هنرمندانه و انديشمندانة اين قلم فقط در 
آثاري مشاهده مي شود که کاتب آن در مرحله اي فراتر از 
نگارش روزمره و شيوة تحريري قرار دارد. بنابراين، آثار 
منتخب در اين مقاله با توجه به رعايت موازين هنرمندانه اين 
خط مورد بررسي قرار گرفته اند. برآيند مطالعة اين قطعات 

نشان دهندة وجود دو سبک مهم در شکسته نويسي است:
۱)سبک شفيعا

۲) سبک درويش عبدالمجيد طالقاني و شيوة شاخص ترين 
پيرو اين سبک، سيد علي اکبر گلستانه، که در حدود دو قرن 

پس از درويش يعني قرن چهاردهم هجري پديد آمد.

ويژگي شکسته نويسي در سبک شفيعا
نظام قانونمند اجراشده توسط ميرزاشفيع حسيني معروف به 
شفيعا،منشي مرتضي قلي خان شاملو، (درگذشته در۱۰۸۱ق) 
سبک جديدي را در شکسته نويسي پديد آورد که چون در آن 
دوره شفيعا را نخستين خوشنويس خط شکسته مي دانستند 
مريدانش اين خط را «شفيعايي»ناميدند (تصوير ۸).ويژگي 
اين سبک در مقايسه با ديگر سبک  شکسته نويسي،يعني سبک 

درويش، در دو مورد زير کامًال مشهود است:
۱) استفاده  نکردن از کرسي هاي دوراني

۲) انعطاف کمتر حروف نسبت به سبک درويش
 بعد از شفيعا، ميرزاحسن کرماني (درگذشته در۱۱۱۵ق) 

تصوير۵. هماهنگي کشيده ها در قطعه اي از سيد گلستانه؛مأخذ: مجموعةيکصدمين سال خاموشي سيدعلي اکبر گلستانه.
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تصوير۶. هماهنگي کشيده هادر قطعه اي از درويش؛مأخذ: گنجينة 
کاخ گلستان.

تصوير۷. خط شکسته نستعليق اوليه، اثر مرتضي قلي خان شاملو؛ 
مأخذ: مجموعة يداهللا کابلي خوانساري.

تصوير۸. خط شکسته به قلم شفيعا.

تصوير ۹. خط شکسته تعليقي به قلم درويش؛مأخذ: مجموعة يداهللا 
کابلي خوانساري.



در  در۱۱۶۹ق) هريک  (درگذشته  گنابادي  افضل  و محمد 
تکامل خط شکسته کوشيدند (کابلي خوانساري،۱۳۶۴: ۶۷).

در پي کوشش هاي شفيعا به مرور زمان نظام قانونمند خط 
شکسته به ويژگي خاصي دست يافت که در آن با استفاده از 
حرکت هاي کشيده به همراه متصل نويسي حروف و کلمه ها، 
ساختار خط شکسته نستعليق  در  تضاد  از  بديع  گونه اي 
قطعات  در  زيبايي  جوهر  که  بود  زمان  اين  در  آيد.  پديد 
طالقاني  عبدالمجيد  درويش  شکسته  خط  نابغةبي همتاي 

(درگذشته در۱۱۸۵ق) 
به اوج تمايز و تکامل رسيد. بنابراين، مي توان گفت شفيعا 
تاريخ  سبک  مهم ترين  شکل گيري  در  را  نقش  بيشترين 
شکسته نويسي برعهده داشت و تأثيرات سبک وي در آغاز 

کار درويش کامًال مشهوداست. 
ويژگي شکسته نويسي در سبک «درويش»

مطالعة آثار شکسته نويسي از آغاز پيدايش تا پيش از قرن 
توجه  زماني  محدودة  اين  در  که  مي دهد  نشان  دوازدهم 
خوشنويسان بيشتر بر جنبة سريع نويسي و تدوين نظام 
اين رويکرد  اما  بوده است.  اين خط متمرکز  قانونمند در 
درقرن دوازدهم جهش قابل مالحظه اي در طراحي حروف و 
کلمه هاي خط شکسته مي يابد. اسنادي که شناخت جهش و 
مراحل تکامل را به ما نشان مي دهد آثاري متعلق به «درويش 

عبدالمجيد طالقاني»است. 
تسلط و نوآوري اين خوشنويس در ارائة اتصاالت و 
با شکسته نويسي هاي  به حدي  کلمه ها  ترکيب بندي جديد 
پيش از خود متفاوت است که پژوهشگر را به مطالعة مراحل 
نخست شکسته نويسي درويش سوق داد. زيرا اين توانايي به 
يقين نيازمند پيش زمينه هاي محکمي بوده است. اين نکته را 
مي توان در ميان دست نويس هاي شکستة درويش مشاهده 

تصوير۱۰. خط شکسته نستعليق غبار به قلم درويش؛ مأخذ: مجموعة عتيقي.
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کرد که تمايل او به نگارش اين خط البته مبتني بر سبک 
شکسته نويسي شفيعايي است، زيرا کلمه ها اغلب به خط 

شکستة تعليقي نوشته شده اند(تصوير ۹).
بدون شک، نکته اي که درويش را در مدتي کوتاه نسبت 
به ساير شکسته نويسان ايران متمايز مي سازد حس نوآوري 
و خالقيت وي است که او را از اکتفا به تسلط ماهرانة خود 
در نگارش خط شکستة شفيعايي جدا ساخت. به اين ترتيب، 
سبک جديدي در خط شکسته نستعليق پديد آمد که ساختار 

اين خط را از دو جنبه متحول ساخت:
۱) طراحي اجزاي حروف و کلمه ها

۲) ترکيب بندي سطر و صفحه
اين دو مقوله آنچنان در روند تکامل خط شکسته  نستعليق 
مؤثر واقع شد که آثار شکسته نويسي را از حيث بروز سبک 
به دو بخش دست نويس هاي پيش و پس از درويش مي توان 

تقسيم کرد.
نظام  درويش،  از  پيش  شکسته نويسي   سبک  در 
نستعليق نويسي در خط شکسته غالب بود که به همراه خود 
تعدادي حرف و کلمه از خط تعليق را دربرداشت. درويش 
نظامي تازه و سبک شکستة نستعليقي را به وجود آورد. 
درواقع، درويش خط شکسته را اعتباري هنرمندانه بخشيد 
و نظام کاربردي آن را در قلمرو هنري به نام خوشنويسي 
جاري ساخت. همين نکته سبب شد تا ساختار خط شکسته 
تحولي چشمگير يابد. «از ديدگاه ساختار شناسانه در اين 

تحول اتصال حروف در ارتباط با هم بر حرکت دوراني 
بيضي استوار گرديد و اين نرمش دوراني در تک تک اجزاي 
حروف و کلمه هاي متن به گونه اي حساب شده اجرا شد» 

(مشعشعي،۱۳۹۱).
انديشة گرافيکي و ساختارشناسانة درويش در سبک 
همة  در  قابل شمول  و  بديع  به حدي  جديد خط شکسته 
اثر  از حد يک  او را  اين خط است که نوشته هاي  ظرايف 
مکتوِب صرف خارج ساخته است. اين مسئله موجب شده 
تا امروزه مابه عنوان بيننده با ويژگي هايي از يک ساختار 
آهنگين روبرو شويم که پيش از وي وجود نداشته است. اين 

ويژگي ها ازنظرپژوهشگر به شرح زير است:
۱) درويش با موزون سازي طراحي حروف و کلمه هاي 
خط شکسته توجه خود را به ارتباط ميان ساختار طراحي 
خط با فضاي منفي نشان مي دهد. اين نکته مهم ترين ويژگي 
سبک اوست، به طوري که فضاي منفي صفحه آنچنان با 
فضاي مثبت نوشته درگير مي شود که چشم خواننده را به 
سمت و جهت ترکيب هاي دوراني در صفحه هدايت مي کند. 
تعامل  براي  عرصه اي  را  کاغذ  صفحة  درويش  درواقع، 
ميان خوشنويس و خواننده مي داند (تعامل ميان اثر هنري 
و صاحب اثر و مخاطب). به همين سبب دست نوشته هاي 
او در يک راستا به نگارش درنمي آيند و با نظمي موزون و 
مبتني بر همان ساختار بيضي در طراحي حروف بيننده را در 
تمام جهات صفحه به نظاره مي نشاند. اينجاست که صفحة 

تصوير۱۱. تنوع شکل هاي گوناگون حرف «ي» به قلم درويش؛مأخذ: 
مرقع رنگين.

تصوير۱۲. تعامل مدات با جويده نويسي و متصل نويسي در سبک 
درويش؛ مأخذ: گنجينه كاخ گلستان .



کاغذ ديگر وسيله يا محملي براي پياده کردن حروف و کلمه ها 
نيست، بلکه کاغذ و مرکب درويش است که در تکاپوي ايجاد 
فضايي هنرمندانه در البه الي حرکت هاي دوراني به نوعي 
سماع مي پردازد. در اين ميان، قوت و ضعف ها، صعود و 
نزول ها، خلوت و جلوت ها، همه و همه از کثرت به وحدت 
مي رسند. در حقيقت، دست نويس هاي درويش با بهره از 
ابزار مادي خوشنويسي، سعي در رسيدن به قلمر معنوي 
در خط دارند. شايد به همين سبب قطعات مرقع خود را با 
قلم ريز و غبار مي نويسد تا در سيروسلوکي عارفانه به خلق 
آنچه در ذهن و ضميرش مي گذرد نايل آيد، قلمي ريز و به 
دور از جلوه گري هاي قلم درشت، اما سخت مقيد به اصول 

هنر خوشنويسي.
مشاهدة ظرايف آثار غبار نويسي درويش، بدون ابزارهاي 
بزرگ نمايي ناممکن است. مددگرفتن از اين ابزار است که ما 
را به تسلط فوق العادة اين هنرمند در اجراي ظرايف حروف و 
کلمه ها در قالبي بسيار کوچک واقف مي سازد. به اين ترتيب، 
درويش ويژگي تعامل ميان فضاي مثبت و منفي را در سبک 

خود به حد اعال به نمايش مي گذارد(تصوير ۱۰).
سبک  در  عنصر  کوچک ترين  به عنوان  حرف  هر   (۲
درويش داراي شخصيت بصري کامًال متمايزاست. بنابراين، 
از درون شکل هر حرف گاه چند شکل متنوع از آن حرف 
با اندازه هاي مختلف براي استفاده در فضاهاي گوناگون 
ترکيب بندي به صورت ماهرانه اي خود را با محلي که بايد  تصوير ۱۳. شکستة خفي به قلم سيد گلستانه؛مأخذ: گنجينةکاخ 

گلستان.

تصوير۱۴. شکستة جلي به قلم سيد گلستانه؛ مأخذ: مجموعة يکصدمين سال خاموشي سيدعلي اکبر گلستانه.
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در آن قرار بگيرد از حيث شکل و اندازه تطبيق مي دهد. «اين 
چيدمان آن قدر بر ساختار بيضي شکل سبک درويش منطبق 
مي شود که در نهايت تمامي اجزاي متن به  صورت يک واحد 

به چشم مي آيد»(مشعشعي،۱۳۹۱)(تصوير ۱۱).
۳) سومين ويژگي سبک درويش را مي بايست در نواخت 
هماهنگ ميان کلمه هاي متن جست وجو کرد. شکل اين نواخت 
را تکرار«کشيده ها» در کل آثار او هدايت مي کنند. کشيده ها 
قالب سطربندي آثار درويش را از ساير شکسته نويسان 
پيش از او متفاوت مي سازند. توجه به اين نکته ضروري 
است که درويش در سبک خود کرسي بندي خط شکسته را 
از قالب سادة مستطيلي به قالب هاللي کامل تغيير مي دهد. 

وي اين تغيير قالب را در درجة نخست براساس کشيده ها 
استوار مي کند و سپس فضاهاي منفي ميان کشيده ها را با 
جويده نويسي و متصل نويسي مهار مي سازد. به اين ترتيب، 
خلوت و جلوت را در يک تعامل دوسويه قرار مي دهد و با 
گردش و دوران نوشته در تمام جهات صفحه بافت آهنگيني 
را به وجود مي آورد که وجه تمايز سبک او از ساير سبک هاي 

شکسته نويسي است(تصوير ۱۲).
۴) ويژگي ديگر سبک درويش در توجه دقيق او به رعايت حرکت 
موزون حروف و کلمه هاي جويده و اتصال نويسي هاست. 
دقت در ظرايف خط وي اين نکته را روشن مي سازد که او هر 
جزء خط را، هرچند کوچک و در البه الي حروف و کلمه هاي 

تصوير ۱۵. خط شکسته به قلم سيد گلستانه؛مأخذ: مرقع رنگين.

تصوير ١٦. خط شکسته به قلم سيد گلستانه؛مأخذ: يکصدمين سال خاموشي سيدعلي اکبر گلستانه. 



مي نگرد.  اصلي  به مثابة عنصري  باشد،  گرفته  قرار  ديگر 
به همين دليل، اگر محدوده هايي از آثار وي را به صورت 
اتفاقي مورد توجه قرار دهيم،باز همان استفاده از تنوع شکل 
حروف، دقت در اجراي ظرايف، نواخت کلمه ها و توجه به 
رابطة فضاي سفيد کاغذ با نوشته را مي توان مشاهده کرد. 
به عبارتي اجزاي ريز و به ظاهربي اهميت سطر (ازنظراندازه) 
براي او همانند اجزاي اصلي سطر با اهميت است. درويش از 
طريق ساختار ويژه اي که در سبک شکسته نويسي پديد آورد 
به بيان معاني متعالي در عالم صورت دست يافت. اين ويژگي 
در حقيقت گوياي «صفا» و «شأن» اوست که از خصوصيات 

واالي خوشنويسان صاحب سبک است.
نام  با  درويش  از  پس  دوران  در  شکسته نويسي 
سيدعلي اکبر گلستانه پيوندي ناگسستني دارد. گلستانه به  
لحاظ عالقة فراواني که به سبک خوشنويسي درويش داشت 
در راه اعتالي خط شکسته در روزگار خود تالش هاي بسيار 
ارزنده اي انجام داد. در سطرهاي جادويي که از وي باقي 
مانده است، نزديکي خط او به خط درويش آنچنان استادانه 
به اجرا درآمده که فقط افراد مجرب قادر به تشخيص آن اند. 
بنابراين، مي توان گفت مهم ترين پيرو سبک درويش در دورة 
پاياني شکوفايي خط شکسته سيدعلي اکبر گلستانه است که 
در سال هاي آخر عمر به قابليت هاي شخصي و فرديت هاي 
هنري در اين قلم دست يافت و خود صاحب شيوه ايخاص در 

خط شکسته نستعليق شد.

گلستانه، شاخص ترين پيرو سبک درويش و ويژگي هاي 
شکسته نويسي او 

گلستانه  ابراهيم  حاج ميرزا  فرزند  گلستانه،  «سيدعلي اکبر 
(۱۳۱۹-۱۲۷۴ق) در شکسته نويسي ايران صاحب منزلت و 

جايگاه ممتازي است» (بياني،۱۳۶۳:۱۲۶۲). 
ساختار آثاربرجاي مانده از وي حاکي از ديدگاه زيباشناسانه 
آثار  اجراي  و  شناخت  در  او  که  است  وااليي  خالقيت  و 
گلستانه  است.  گذاشته  برجاي  خود  از  شکسته نستعليق 
خطوط  به ويژه  خود  هم عصر  استادان  آثار  از  بهره  با 
ميرزاغالمرضا اصفهاني به ترتيب به فراگيري خطوط نسخ، 
نستعليق و شکسته نستعليق پرداخت.  اما مشاقي از الگوهاي 

نتيجه
شکسته نويسي ساخت هنرمندانه اي است زاييدة تمايل ذهن خوشنويس ايراني براي ايجاد ارتباط و 
رسيدن به ثبات و جاودانگي. تصورات آرماني و صورت هاي مطلوب ذهني و الگوهاي زيبا شناسانه در 
آن با وجود وحدتي که در پشت اشکال حروف آن به چشم مي خورد تحت تأثير کاربرد نيز بوده است. 
در اين مقاله سعي شد تا تحوالت و رويدادهاي تأثيرگذار بر ساختار و سبک اين قلم در آثار شفيعا، 
درويش و گلستانه مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. شکسته نويسي در آثار اين سه خوشنويس در عين 

رعايت ضوابط اصول شناسي داراي تفاوت هايي در حيطة سبک شناسي است:  

برجسته وبي مانند درويش عبدالمجيد و پيروي از سبک وي 
موجب شد تا گلستانه اوج خالقيت خود را در نگارش خط 
شکسته نستعليق بروز بدهد. شيوة شکسته نويسي گلستانه 
با استناد به دست نوشته هاي متعدد و مرقعات متنوعي که 
به ويژه از سال هاي پاياني عمر او برجاي مانده است نشانگر 
اين نکته است که وي باوجود پيروي از سبک درويش در 

عرصة شکسته نويسي ايران صاحب شيوه اي متمايزاست.
با استناد به نمونه هاي متعدد از دست نويس هاي تعليمي 
که از گلستانه موجود است، مي توان گفت که بخش مهمي از 
دوران فعاليت هنري وي به آموزش اختصاص داشته است. 
اين سطرهاي ممتاز نشانگر تالش و جست وجويي است که 
گلستانه به سبب اشتغال به تعليم خط همواره داشته است. 
همين کسب تجربه در گونه هاي مختلف خط شکسته به 
آثار او شخصيتي متمايز بخشيده است. شيوة او عالوه بر 
دارا بودن ويژگي هاي بارز مکتب درويش که ذکر شد، به دليل 
عدم تقليد صرف گلستانه از آثار درويش، داراي ويژگي هاي 

خاصي به شرح زيراست:
خط  در  شش دانگ  تا  خفي  کتابت  قلم  از  استفاده   -
اين نکته را  از گلستانه رواج نداشت.  تا پيش  شکسته که 
مي توان با استناد به نمونه هاي متعدد از دست نويس هاي اين 
هنرمند درک کرد (تصاوير ۱۳ و ۱۴). با توجه به آنکه بخش 
مهمي از دوران فعاليت هنري گلستانه به آموزش اختصاص 
داشته است، در نمونه هاي تعليمي به وضوح شاهد توانايي 
بسيار باالي او در اجراي ظرايف خط شکسته در اندازه هاي 
درشت قلم هستيم. پاکيزه نويسي و مخدوش نبودن حروف، 
گلستانه  شيوة  در  بارز  ازويژگي هاي  اتصاالت  و  کلمه ها 

است(تصوير۱۵). 
نپرداختن به ترکيب بندي هاي مبهم و غيراصولي از ديگر 
ويژگي هاي شيوة گلستانه به شمار مي آيد. همچنين در ميان 
انبوه حروف و کلمه هاي موجود در آثار گلستانه به دواير 
کم کردن  همچنين  و  دوکرسي کردن سطر ها  و  نستعليقي 
اتصاالت حروف و کلمه ها مي توان اشاره کرد که اين نکته به 
سهولت خوانايي خط شکسته نستعليق در شيوة وي افزوده 

است (تصوير ۱۶).
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٦. اتصاالت حروف و کلمه ها که موجب سهولت در خوانايي شد.
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This article seeks to study the interaction of structure and style in CursiveNastaliq to better 

recognize the artistic values in cursive writings of masters:Mirzashafi Hussein (Shfia), 

DarwishAbdolmajidTaleghani and SeyedAliakbarGolestaneh. In the process of conducting this 

researcha great deal of published material has been studied anddescriptive and analytic methods 

have been used. The final and narrative evaluation is done through two methods of corresponding 

similar features in the studied material and comparing dominant factors of structure and style in 

calligraphy of Cursive Nastaliq, meaning a study into the principles and styles of the outstanding 

works of thesecalligraphers. Qualitative method has been used to analyzethe data.The results 

of this article show that although in the era of cursive style formation, the tendency toward the 

characteristic principles had been dominant, in the works of the master calligraphers inquestion, 

new symbols bearing aesthetic sense are apparent, which are obviously extent in the phase of 

cursive style formation, and despite the stabilization of the main structure of this script,it is refined 

againin CursiveNastaliq. This is an indication of the many interactions among characteristics of 

the principles and styles in this script, revealing visual similarities in the existing works, among 

which several cases have been selected and analyzed to demonstrate the changes proficiently. 

Since the author was faced with some instances with different structures and more potential than 

othersbecause of their more delicate calligraphy, careful and proficient selection of works was 

required. After the first stage of selection, works were processed with regard to their effectiveness 

on latter changes in cursive writing.

Key words:  Structure,Style, Cursive Writing, Cursive Nastaliq,Shafia,DarvishAbdolmajid 

Taleghani, Aliakbar Golestaneh.
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