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 تبریزی بر پایۀ حُسنِ تشکیل مفردات خان یعل دیّسعۀ شیوۀ قلم گذاری درآثارچلیپای مطال

 

 سیده فرشته حسینی رشتخوار

  ، لوعلی نعمتی بابای

 

 چکیده

هـ . اکثر استادان این فن، از 021سالۀ تیموری داشت. از سنۀ  021خوشنویسی جایگاه خاصی در دورۀ  ژهیو بههنر ایران و 

هرات به تبریز آمده به دربار شاه اسماعیل صفوی پیوستند، خطِّ نستعلیق در هند، نخستین بار در عهد شاهان مغول، هنگام حملۀ 

؛ عدۀ اهی چند تن از خوشنویسان با وی رواج پیدا کرد؛ درنتیجۀ حمایتۀ همرواسط بههـ . به این سرزمین، و 032بابر در سنۀ 

تبریزی است. جواهر  خان یعل دیّسۀ معاریف این خوشنویسان؛ ازجملزیادی از خوشنویسان ایران به این سرزمین مهاجرت کردند، 

زیب که خود در هندوستان آمد و اورنگهـ .ق( به 0101 -0001زیب )ق.( در اواخر دوران فرمانروایی اورنگ0101رقم ) زنده در

دیگرشاهزادگان نیز برگزید. در این مقاله عالوه بر شناخت مبانی و اصول خوشنویسیِ خطّ شاگرد او بود؛ وی را برای تعلیم خطّ به

یز و و همچنین معرفی جایگاه تبر در هندوستانخطِّ نستعلیق و بررسی تحول خوشنویسی از اواخر دورۀ تیموری تا گسترش 

تبریزی بر پایۀ  خان یعل دیّسی ِآثار قلم گذارعۀ شیوۀ مطالهنرمندان نستعلیق نویس تأثیرگذار تبریزی؛ به هدف اصلی پژوهش که 

 دیّساصول و نسبت از قواعد حُسنِ تشکیل در آثار  -0ی تحقیق بدین شرح است: ها سؤالپردازد.حُسنِ تشکیل مفردات است می

تبریزی چگونه است؟ روش  خان یعل دیّسی نقطه و مفردات در آثار گذارقلمنحوۀ  -2ایت شده است؟ تبریزی چگونه رع خان یعل

ی ریگ اندازهصورت آماری، تحلیلی بوده و از نوع تحقیقات کاربردی و شیوه گردآوری اطالعات به -تحقیق این مقاله توصیفی

های های شخصی نگارندگان استوار است. نتایج بررسیری یافتهای و همچنین بر اساس مشاهده و بررسی بصی، کتابخانها انهیرا

ها در و همچنین شیب نقطه استعالوه بر ایستایی دارای انرژی ثابت و متمرکز  جواهر رقمۀ ویدر شنقطه  که دهد یمپژوهش نشان 

زاویه شیب متفاوت  توجه قابلها تأثیر فروانی دارد. از نکات بهترین حالت خود نگاشته شده که همین ویژگی در گیرایی بصری نقطه

ها در اجرای حروف نزدیک بوده و همین امر موجب ایجاد تناسب بیشتری در خطوط . ارائه ضعف و قوّتاستاما متناسب حروف 

حرکتِ قلم چشمگیر  د و صافیها توازن خوبی دارنشده است. بررسی نمونه آثار جواهر رقم نشانگر آن است که ابعاد و اندازه حرف

هنرمند گذاری)زاویۀ نوشتن هر حرف(، در طول زندگی ها همچون قلماست. باید این نکته را هم متذکر شد که برخی از این ویژگی

 خواهد بود. فرازوفرودهای مختلف همراه با کیفیت خوشنویسی در سال که یدرحالکند تغییر محسوسی پیدا می ندرت به سیخوشنو
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 مقدمه

عامل  نیتر بزرگتواند سازد، میمسیر پیموده را بر ما روشن می که نیامطالعۀ تاریخ خوشنویسی و آثار هنری گذشتگان عالوه بر 

 باشد.و سیر تحول تکنیکی خوشنویسی  آن خطِّ نستعلیق تبع بهدر استخراج و تعیین اصول و قواعد حاکم بر خطِّ خوشنویس و 

 خطِّ های تجسمی است، درهای تجسمی، زیربنای تمام رشتهرهن که امروزه با عنوان مبانی خلق هنرهای بصری ۀاصول اولی

نستعلیق، برای  خطِّ در نگارش .ای نزد ایرانیان برخوردار استاز جایگاه بسیار ویژه طّاین خ، نستعلیق حضور چشمگیری دارد

اثر خوشنویسی وقتی زیباست و در . شود یمجه تو ۀ چیدمانِ کلماتزیبایی و آرامش در بیننده، به نحو تقویت بیان و ایجاد حسِ

باشد، « حُسنِ خطّ» و «حُسنِ تشکیل»وقوف بر دو قاعدۀ کلی م و اعتبار دارد که اوالً و متخصصان این رشته ارزش فن اهلمیان 

و همچنین فاصلۀ حروف و کلمات از هم و از خطِّ کرسی، متناسب  رعایت شده باشد یخوب بهآن  ثانیاً قواعد ترکیب و تناسب

و قاب آن با متن و نوشتار ثالثاً زمینه باشد، زیرا که کرسی بندی جزئی از حُسنِ وضع است و رابطۀ تنگاتنگی با ترکیب دارد، 

عالوه بر اصول کلی حاکم بر فرم حروف گذاری است. قلم ۀشیو خطّ حُسنِتشکیل و  حُسنِاز نکات مهم در مساله  .متناسب باشد

بستگی داشته و عوامل دیگری  قلم با کاغذ ۀتراش قلم و زاوی ۀگذاری هر خوشنویس به شیوقلم ۀشیوو کلمات در خوشنویسی، 

 تواند در این مساله تاثیر گذارد.نشستن هنرمند و تسلط وی بر کاغذ حین نوشتن می گرفتن قلم در دست، طرز زطرهمچون 

یار مهم این که سنکته بگردش قلم وی تاثیرگذار است.  ۀگذاری هنرمند در ابتدای هر یک از مفردات و کلمات بر شیوقلم ۀزاوی

بنابراین بررسی شیوه گذار باشد. تاثیر که از ارکان خوشنویسی است خوشنویسیدر قوت و ضعف اثر تواند گذاری میقلمشیوۀ 

بررسی و  و بررسی اصالت آثارتواند از عوامل مهم در کند میحاکم بر خط او را نمایان می ۀگذاری هنرمند، غیر از آنکه هندسقلم

 هنرمند با سایر هنرمندان و از این طریق ۀامکان قیاس بین شیو ،دهاش بوهنرمند طی حیات هنریتغییرات سبکی شناخت 

یک سبک یا یک منطقه  گذاری هنرمندان یک دوره،قلم ۀرا فراهم کند. بر این اساس بررسی شیو خطبررسی سیر تحول تکنیکی 

در این مقاله ضمن معرفی جایگاه تبریز و نستعلیق نویسان تأثیرگذار تبریزی در هنر  تواند حائز اهمیت باشد.جغرافیایی می

تبریزی بر پایۀ حُسنِ تشکیل مفردات است پرداخته  خان یعل دیّس یگذارقلم عۀ شیوۀمطالخوشنویسی به هدف اصلی مقاله که 

اصول و نسبت از  -0بوده که  موردتوجهکلیدی  سؤالشود. طبیعتاً در راستای رسیدن به هدف اصلی پژوهش پاسخ به این می

 دیّسنقطه و مفردات در آثار   یقلم گذارنحوۀ  -2 تبریزی چگونه رعایت شده است؟ خان یعل دیّسقواعد حُسنِ تشکیل در آثار 

طبق آنچه در و بر  جواهر رقم در آثارفرمِ حروف  یبند طبقهتحلیل و  منظور بهتبریزی چگونه است؟ در این راستا و  خان یعل

 موردگوناگون  یها تیدر موقعدر پنج اثر منتخب مطالعه شده و مفردات  ها نقطهسنّت خوشنویسی وجود دارد ابتدا تمامی تک 

خواهد بود که نظام هندسی قلم نستعلیقِ جواهر رقم در چلیپاهای  جهت  آن ازاست. ضرورت و اهمیت پژوهش  قرارگرفته یبررس

امکان شناخت نقل، جعل و اصل آثار جواهر رقم را فراهم سازد. برای رسیدن  تواند یما که این بررسی منتخب شناسایی شود، زیر

نقطه نسبت به خطِّ  یقلم گذارخان تبریزی در چهار دسته زاویۀ علی دیّسبه این ضرور باید که حُسنِ تشکیل در رسم الخطِّ 

موقعیت  و محور یکرسکرسی و قطرِ افقی نقطه نسبت به کرسی، مفردات موجود در آثار منتخب، موقعیت مفردات نسبت به 

 قرارگیرد. سنجش موردفرعی، یِ مفردات نسبت به کرس

 روش تحقیق

ی ریگ اندازهصورت آماری، وری اطالعات بهتحلیلی بوده و از نوع تحقیقات کاربردی و شیوه گردآ -روش تحقیق این مقاله توصیفی

آماری این های شخصی نگارندگان استوار است. جامعهای و همچنین بر اساس مشاهده و بررسی بصری یافتهی، کتابخانها انهیرا

با نگاهی تحلیلی،  جواهر رقمباشد. در این روند پنج اثر از آثار چلیپای می جواهر رقمخان تبریزی پژوهش آثار چلیپای سّیدعلی

است. روش تجزیه تحلیل این پژوهش به صورت کمّی و  شده لیتحلبر اساس حُسنِ تشکیلِ مفردات به شیوه تجسمی بررسی و 

 ها داده، و نتیجه بررسی از جستجوی  آمده دست بهبا استناد به نتایج آماری که از بررسی کلیه نقاط در پنج اثر منتخب و حروف 

 است. شده رائهاکیفی  صورت به

 پیشینه تحقیق
 ریپذ امکاناست که در این مجال بازگو کردن آن  یبررس قابلهای مختلفی مطالعات صورت گرفته در حیطه خوشنویسی در گروه

های خوشنویسی بر پایۀ تاریخی بوده است اما کارهای ارزشمند و معدودی در بحث شناخت مبانی بصری نیست. بیشتر بررسی
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نگاهی علمی به زاویه قلم » ای تحت عنواندر مقاله (0312)طاهریان است: شده انجام)مفردات، نقطه(  نستعلیقحروف در 

آن بر خط نستعلیق را با نگاهی علمی بررسی کرده  ریتأثقلم و زاویه  به چاپ رسیده، 1دیرین شمارهکه در نشریه کلک «نستعلیق

نخست نحوه  ، 11و  00شماره در نشریه کتاب ماه هنر«اسی در شیوه میرعمادمبانی زیباشن»( در مقاله 0313قطاع ) است. 

 است. قرار دادهبررسی مورد بندی کلمات در سطر و چلیپا را کرسی بندی حروف و کلمات را بررسی کرده؛ نهایتاً چگونگی ترکیب

 ،01شماره  پژوهش هنر علمی ترویجی فصلنامهدو  در«های بصری حروف در نستعلیق بررسی ویژگی »(، در مقاله 0301فرید، )

خانی رشتخوار، قلیچحسینی های بصری حروف در نستعلیق پرداخته است.با بیانی علمی و با رویکردی تجسمی به بررسی ویژگی

هانی مطالعۀ تطبیقی شیوه خوشنویسی چلیپایی از میرزا غالمرضا اصف»ای تحت عنوان در مقاله(، 0300لو )باباینعمتیو 

به مطالعۀ شیوۀ خوشنویسی چلیپایی به چاپ رسیده  01در دو فصلنامه علمی پژوهشی شماره که   «وغالمحسین امیرخانی

در آثار  های زیبایی بصریو بر این اساس به شناخت ویژگی پرداخته یرخانیاممشابه از میرزا غالمرضا اصفهانی و غالمحسین 

در نگارش این دو اثر و وجوه اشتراک و افتراق  کاررفته بهمیرزا غالمرضا اصفهانی و غالمحسین امیرخانی بر اساس بررسی قواعد 

عملکرد تجسمی مکان نقطه در نوشتارنگاری »( در مقاله 2102دانشگر ،حسامی کرمانی و طاهری ) اند.پرداخته ها آنساختاری 

، به بررسی عملکرد تجسمی نقطه در نوشتارنگاری فارسی پرداخته و 21یه علم و فناوری هند شماره چاپ شده درنشر« فارسی

در نوشتارنگاری فارسی از طریق  را ( بر مکان نقطهغیره ، تعادل، چرخش، حرکت ودیکنش تجسمی )جهت، تأک اندتالش کرده

. مورد مطالعه قرار دهندرد نظریه گشتالت در هنر بررسی د مبانی هنرهای تجسمی با رویکعبر اساس قوادار تحلیل حروف نقطه

ساده و بدون تزئینات فارسی و در دسترس عموم طراحان گرافیک بود، که  یها دار فونت حروف نقطه آنان مورد بررسی یها نمونه

که فتح بابی برای  -هند موضوع مهاجرت هنرمندان ایرانی به شبه قاره. ازلحاظ ساختار تجسمی دارای ویژگی مشابهت هستند

توسط پژوهشگران مختلف در مجموعه مقاالت  – استورود هنرهای ایرانی اسالمی خصوصاً هنر خوشنویسی به سرزمین هند 

» با عنوان ( 0310کلخوران )جباریصداقت دکتری رسالهدر (. Overton, 2020است ) قرارگرفتهی بررس موردایران و دکن 

و محمد یعقوب آژند به راهنمایی « ی و بازتاب آن در تاریخ خوشنویسی ایران حسن رعمادیمی آثار شناختهای زیباییویژگی

اما مفردات خط  شده نیتدوعماد شناختی نستعلیق با محوریت بررسی آثار و سبک میرزیبایی،  در دانشگاه تهراناحصایی 

با نامه کارشناسی ارشد خود در پایان (0302رشتخوار )قرار داده است. حسینی یموردبررسنستعلیق چهار خوشنویس دیگر را هم 

 «ی فرم حروف در چلیپا نویسی خط نستعلیق با تأکید بر آثار میرعلی هروی و میرزا غالمرضا اصفهانی بند طبقهتحلیل و  »عنوان

ساختار حروف و کلمات ی که بر تحوالت ه هنر اصفهان ،در دانشگا لویو علی نعمتی بابا خانیحمیدرضا قلیچ استادان به راهنمایی

را بررسی نموده و به استخراج و تعیین اصول و قواعد  شده اعمالی چهاردهم هجر ۀسد یلتا اوا یدهم هجر ۀنخست سد یمۀاز ن

اهمیت خوشنویسی در تاریخ  آن خط نستعلیق پرداخته است. تبع بهاصفهانی و  غالمرضا رزایمحاکم بر خط میرعلی هروی و 

های خوشنویسی بپردازند این دست گان و سبکایران و کشورهای اسالمی اغلبِ پژوهشگران را بر آن داشته که به بررسی آثار بزر

نظیر و پرمایه است و خود کم در نوعها صرفاً بر پایۀ گزارش تاریخی است که به شرح احوال خوشنویسان پرداخته اما از پژوهش

به اهمیت نستعلیق، نشر و  با توجهاست.  قرارگرفتهمورد مداقه  ها آنی بند طبقهتحلیل آثار و شیوه شخصی هنرمندان و  ندرت هب

های سبک شناسانۀ نستعلیق سرزمین هند جای خالی پژوهشی مستقل راجع به ویژگی ژهیو بهگسترش آن در جهان اسالم و 

ی به ایشان و ا مقالهشد که تا قبل از این در هیچ احساس می جواهر رقمخان تبریزی سّیدعلی ژهیو بهنویسان مهاجر به هند 

. بر این اساس مقاله حاضر با قراردادی موردبررسآثارش پرداخته نشده است با این فرض که بتوان شیوۀ قلم گذاری این هنرمند را 

خانی و رشتخوار، قلیچ( و مقاله حسینی0302رشتخوار )( و حسینی0310کلخوران )های جباریروش کلی مورد استفاده در رساله

گذاری خط نستعلیق قلمو زاویه در اندازه هاها و تفاوتجزئیات دیگر به ارائه مشابهت ( و اضافه نمودن0300لو )باباینعمتی

 است.پرداختهجواهررقم 

 مکتب تبریز

با حضور  ژهیو بهمرکز اصلی فعالیت هنرمندان مبدل شده و به تبریز  ایران، بزرگ شهرهایاکثر مغول و ویرانی با حملۀ 

چه حملۀ مغول . گرپس از سقوط بغداد گردید ۀمرکز تحول و توسعه خوشنویسی در سد ،یاقوت شیوه افتگانی تیتربو  شاگردان

این  و خوشنویسی جبران آن صورت گرفتهای زیادی برای همت وزیران دانشمند ایرانی تالش ، اما بههای زیادی به بار آوردویرانی

، چون زرین قلم تبریزی و ملّا هنرمندان بزرگییاقوت مُستعصمی مکتب  افتگانی پرورشاز .  دوره در تبریز رشد زیادی پیدا کرد

اما در ، خوشنویسی صورت نگرفت یدرزمینه تا قرن هفتم هجری تحول خاصی در تبریز. فعالیت داشتنددر تبریز عبداهلل صیرفی 

های اساسی در این حوزه به حرکت مرکز بزرگ علمی ربع رشیدی سیتأس ژهیو بهو  ان مغولیبا استیالی ایلخان قرن هفتم مقارن
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هـ . ق( و وزیر 113-001غازان خان) شود.در قرن هفتم هجری گذاشته می خوشنویسی در تبریزهای اصلی پایه هرحال به. آمدوجود 

برادرش ها توسط ، که بعدندخوشنویسی گردید ژهیو به از پشتیبانان و مروجین هنر اسالمی و اهلل،فضل بزرگ دربارش، رشیدالدین

(. 011 ،0313)حسن لو،توسعه و ترقی بیشتری پیدا کرد در امر فرهنگ و هنر در این دوره تبریز  درواقعو  الجایتو استمرار پیدا کرد

 بسیاری از هنرمندان در این دوره .بود علی تبریزیمیر ،نستعلیق چهره درخشان خوشنویسی مصادف با طلوع یدورۀ تیموراز سویی 

ها در تبریز توقفی نداشت کوچانده شدند، با این وصف فعالیتهرات سمرقند و به جمله خوشنویسانی از تبریز توسط تیمور و من

ه و وارد عرصۀ کتابت شداز این خطه از اواخر سدۀ هفتم و اوایل سدۀ هشتم،  یرانیخطّ اعنوان دومین بهنستعلیق،  خطِّچنانچه 

را قانونمند  ق.( نخستین کسی است که این خطّ 113علی تبریزی )ف.میر .در هرات توسعه یافت ژهیو بهتوسط شاگردان میرعلی 

پس از او  .(011 ،0302خانی، )قلیچ ثبت گردیده است نامش در دفترِ واضعانِ خطّ رو نیازا، و بخشید یسروسامانساخته و به آن 

تبریز عالوه بر (. 220 ،0310انوشه، ) مشهدی در تکمیل این خط کوشیدند یعل سلطان ژهیو به، اظهرتبریزی و میرزاجعفربایسنقری

اینکه از مراکز مهم سیاسی و بازرگانی ایران بود، فرمانداران و پادشاهان وقت در گسترش دانش و ادب و هنر این شهر هنرپرور 

سخنوران و هنرمندان ساخته  ،. پادشاهان عثمانی دربار خود را به تقلید از دربارهای تبریز و ایران، مجمع دانشمنداندندیکوش یم

دوران جهانشاه  ژهیو بهحاکمیت ترکمانان و تبریز در دوران  (.02 ،0321)سامی، کردند ینماشخاص فروگذار  گونه نیااز جلب  بودند، و

هـ . ق( در اثر عالقۀ این  112 -112) سردودمان بایندری ابونصر امیرحسین بیگ معروف به اوزون حسن( و 111-112آق قویونلو )

و رواج رفت تا حدی که  شرفتیپ روبه، شکوه و جالل دیرین خود را بازیافت و کارهای هنری  آرامش و رفاه ،به آبادانیحکام 

های باشکوه و هنرمندان بسیار و کاخ ها خانهتبریز را دیده بودند آنجا را شهری بزرگ با  اوزون حسن خاورشناسان ونیزی که در عهد

هایی صورت جنگ. گرچه در این دوره افتی دستبه موقعیت بهتری  تبریز صفویه، در دوران(. 003 ،تابی ،)جوادی اند کردهتوصیف 

هنر تبدیل شد)عباس  ی بار دیگر تبریز به مهدِوشاهان صف مندی، اما به علت عالقهدیدو تبریز هم صدمات فروانی گرفت 

، خوشنویسانِ بسیاری در تبریز شیوۀ خوشنویسی رایج در هرات و شرق ایران  طهماسب شاهدر آغاز سلطنت  .(002-03 ،0312خانی،

-، این دوران زمان شکلحال نیدرع ق( دورانی پرآشوب بود.011 -031) طهماسب شاه. ده سال نخست سلطنت بردند یمرا به کار 

ویسان خوشن ،به دلیل موقعیت درخشان، تبریز ها سالبود. در این های هنری صفویان های اصلی سنتگیری و شکوفایی ویژگی

این پنج دوره  .خاصی برخوردار است یها یبرجستگاز  پنج دوره در  تبریز در خوشنویسی درواقعکرد. را به خود جذب می دست رهیچ

دورۀ  تبریزی ت( یرعلیمفعالیت و  و ترکمانان یاقوت. ب( دورۀ تیموریانتبریزی الف( دورۀ مغول و فعالیت شاگردان  :از اند عبارت

ج( دورۀ معاصر که شامل قاجار و پهلوی است. د( فعالیت خوشنویسی پس  تبریزی یرعلیم توسط شاگردان توسعه نستعلیقصفویه و 

تحفه  ازجملههای گوناگون در تذکره ها آندر تاریخ زیاد است که نام تعداد خوشنویسان تبریزی  (.010 همان،) از انقالب اسالمی

نستعلیق نویسان تأثیرگذار تبریزی از مبدع تا پایانِ دوره ن دلیل تنها است. به همی ادشدهیالخطاطین، مناقب هنروران و گلستان هنر 

خوشنویسان تبریزی است که در روندِ  ۀرندیدربرگ. جامعۀ آماری این فهرست (0اند )جدولدر جدول مجزایی معرفی شده صفویه

ناگفته نماند که دربارۀ کاتبان و . اند داشتهسبکی در خوشنویسی نقش  ارزشمند و یا پیدایش و تحوالتِ خطّ و یاتولید آثار نفیس و 

 کاررفته بهبه این معنا  "زنده در"نامشخص است به آوردن تاریخ آخرین اثر بسنده شده و عنوان  ها آنخوشنویسانی که سال مرگ 

 . است
 ن.گانگارندماخذ: تبریزی . نستعلیق نویسان تأثیرگذار 0جدول

 زنده در/ درگذشت آثار شاگردان استادان دورۀ فعالیت تخصص سال تولد/ زادگاه پدر لقب نام

 یرعلیم

 تبریزی
 سلطانی

حسن 

 تبریزی

 / تبریز 130

 
 فرزندش عبیداهلل ----- ----- نستعلیق

در  یا قطعه

، رعمادیمموزه 

 تهران

 ق.113/ در ح  ----

داهللیعب  ----- 
 یرعلیم

 تبریزی
 نستعلیق / تبریز ---

فعالیت در بغداد تا 

ق. 110  

 یرعلیم

 تبریزی)پدرش(
 -----ق. /  110 ----- -----

 نستعلیق -----/  ----- ----- بغدادی معروف

فعالیت در بغداد؛ 

اصفهان و هرات از 

ق.111تا  111  

 سعدالدین عراقی
 نیالد شمس

 محمد حسام

جُنگ در کاخ 

 گلستان
 ----- ق. / 131

 نیالد شمس

 محمد

بایسُنغری، 

 سلطانی

حسام 

 هروی
 / تبریز ---

نسخ، ثلث، 

 نستعلیق

فعالیت در هرات تا 

ق.131  
 بایسنقر میرزا معروف بغدادی

در  ییها بهیکت

 مشهد
 ق. 121/ در ح  ----

 جعفر تبریزی
کاتب، 

 بایسُنغری
 / تبریز --- علی

خطوط 

،تعلیگانه شش

 ق ،نستعلیق

یزد، فعالیت در 

تا  100هرات از 

ق.120  

 بن داهللیعب

میرعلی، شمس 

مشرقی، الدین

اظهر، شیخ 

محمود زرّین 

قلم، عبدالحی، 

شاهنامۀ 

بایسنغری در 

 کاخ گلستان

 ------ق. /  120
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عبدالرحیم 

 خلوتی

  عبداهلل طبّاخ

حیدر 

 حسینی
 نستعلیق / تبریز --- ----- -----

فعالیت در بخارا تا 

ق.101  
 -----ق. /  101 ----- ----- -----

 / تبریز --- ----- کاتب اظهر تبریزی

خطوط 

، گانه شش

 نستعلیق

فعالیت در شماخی، 

تا  121هرات از 

ق.111  

 جعفر تبریزی

 یعل سلطان

قاینی، شیخ 

یزید پورانی، با

عبدالکریم 

محمد  خوارزمی،

 امامی،

 غیب اهلل امامی

جُنگ شعر در 

کتابخانه ملی 

تبریز و مثنوی 

مولوی در 

کتابخانه 

 مجلس شورا

 -----ق. /  111

 محمد زمان

 تبریزی
ق.021فعالیت تا  نستعلیق -----/  ----- ----- -----  ----- ----- 

 االسرار مخزن

نظامی 

درساالر 

جنگ، 

 حیدرآباد

 

 -----ق. /  021

محمدحسین 

 تبریزی
اهلل تیعنا -----  فعالیت در تبریز نستعلیق / تبریز --- 

دیلمی، مالک 

احمدالحسینی 

 مشهدی

 

 رضا یعلمیرعماد،

)عباسی(یزیتبر  
 

 ق. 012/  ---- -----

رضا محمد

 تبریزی
 نستعلیق -----/  ----- ----- -----

فعالیت در استانبول 

ق.001تا 013از   

 نیمحمدحس

 تبریزی
 -----ق./0111 ----- -----

محمد مقیم 

 تبریزی
----- 

شاه میر 

ریم  
 نستعلیق / تبریز ---

فعالیت در اصفهان، 

هندوستان تا 

ق.0101  

----- 
 دیّس

 علی)فرزندش(
 -----ق./0101 -----

 رضا یعل

 تبریزی
 / تبریز --- ----- عباسی

نستعلیق، 

ینو بهیکتثلث)

(یس  

فعالیت در اصفهان 

ق.0130تا 0111از   

عالءالدین 

محمدحتبریزی،

تبریزی نیس  

و  محمدرضا

)فرزندالزمان عیبد

 انش(

 یها بهیکت

ثلث مسجد 

 اهلل لطفشیخ 

و شاه در 

 اصفهان

 -----ق./0113

سید 

 خان یعل

 تبریزی

 جواهر رقم
محمد مقیم 

 تبریزی
 / تبریز ---

خطوط 

، گانه شش

 نستعلیق

فعالیت در 

هندوستان 

تا 0102از  درآبادیح

ق.0101  

محمد مقیم) 

پدرش(، 

ابو مالفایضی، 

اصفهانی تراب  

اورنگ 

زیب)پادشاه 

 هند(

 -----ق./0101 

محمدرضا 

 تبریزی
 نستعلیق -----/  ----- ----- -----

فعالیت در 

هندوستان تا 

ق.0110  

----- 

سید علی 

تبریزی جواهر 

(، اش ییدارقم)

اصفهانی ابو تراب  

 ق. 0001/  ------ -----

 

 شیوۀخوشنویسیِ سّید علی خان تبریزی جواهر رقم

. جواهر رقم )زنده کرد یمگفت و به نام خود تخلص تبریزی جواهررقم از سادات حسینی تبریز بود که شعر می خان یعل دیّس

 0101ه پدرش محمدمقیم تبریزی )زنده در اهـ .ق( به همر 0101 -0001ق.( در اواخر دوران فرمانروایی اورنگ زیب )0101در

زیب که خود در خطّ شاگرد او بود؛ وی را برای تعلیم خطّ به دیگر  ( و اورنگ01، 0302خانی، ق.( به هندوستان آمد )قلیچ

گماشته شده و از شاه جهان لقب جواهر رقم گرفت،  ریگ عالمشاهزادگان نیز برگزید. وی پس از  رسیدن به هندوستان به معلمی 

مهاجرت هیم بوده است. خوشنویسان مهاجر به هند است که در پیشرفت خطِّ نستعلیق در این سرزمین س ۀازجملجواهر 

عدم  ازجملهبنا به دالیلی  هرگاههای هنری مغوالن هند. هنرمندان از ایران به هند، عاملی است برای تأثیر هنرِ ایرانی بر اندیشه

آمد های دیگر به وجود مییافت و یا موقعیت بهتری برای هنرمندان در کشورثبات سیاسی، حمایت از هنر و هنرمندان کاهش می

 هند پذیرا و خواهان زبان، ۀقار شبهکردند.می نفوذ اعمالآثار خود بر محیط پیرامونی  یِ واسطه بههنرمندان مهاجرت کرده و 
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پادشاهان هند به مناصب رفیعی در دربار  و هنرمندانبوده  هیسو کی قاره شبهو مهاجرت هنرمندان به  فرهنگ و هنر ایرانی بوده

 ،است )پادشاه قلم( حسینی اهلل لیخل ها آن سرآمدکه  صر صفوی به اوج خود رسیددر ع ها مهاجرت ، ایندست یافتند

(Ghelichkhani, 2020, 367). سرزمین هند و پاکستان نیز در پیشرفت خطِّ نستعلیق سهم بزرگی دارند زیرا که  بیش از آن

پرور عدۀ زیادی از تشویق و حمایت این سالطین هنر ۀجیدرنتکوشیدند، و پادشاهان بزرگ گورکانی در تشویق هنرمندان می

معاریف این  ۀازجملخوشنویسان ایران به این سرزمین مهاجرت کردند و از خوان تنعم سالطین تیموری برخوردار بودند، 

خان تبریزی علی دیّساند نام عبدالرشید دیلمی خواهرزادۀ میرعماد و لب عمر خود را در هند به سر بردهخوشنویسان ایرانی که غا

خان در تذکرۀ نصرآبادی چنین آمده است: ولد مرحوم میرزامقیم علی(. شرح سّید031 ،0311را باید ذکر کرد. )بیانی،  جواهر رقم

علی نسخ آباد اصفهان ساکن بود. سّیدحسینی نجیب تبریز بوده و در عباس از ساداتاست که  ریشاه متبریزی جد ایشان میر 

والد واجد به هند رفته، والدش در آنجا فوت شد خود در خدمت پادشاه واالجاه  اتفاق بهنوشت و پدر خوش می مانند بهتعلیق را 

واله و غالم محمد، معتقدند  یقل یعل(. 211 ،0322هند بوده چنین مصنوع شد که کتابدار است و نهایت اعتبار دارد )نصرآبادی، 

( به هندوستان رفت؛ اما صاحب مرآت العالم و کلمات 0101-0000)ریگ عالمت اورنگ زیب خان در اوایل دورۀ سلطنعلیکه سّید

معلم اورنگ زیب،  عنوان به( به هندوستان رسیده و 0131-0101) شاه جهانالشعراء و غیره، متفقند که در زمان کشورداری 

گیر بود و خان در دربارِ اورنگ زیب عالمعلیسّیدشهرت  هرحال بهرا گرفته است.  "جواهر رقم"گماشته شده و از شاه جهان لقب 

و کتابداری را  "خدمت نویسی"سمت  درگذشتهدریافته است و از آن  ریگ عالمرا از اورنگ زیب  "هزاری "و عنوان "خان "خطاب

یسنقر جمله شاهرخ و باگورکانی مانند بابر و دیگر نیاکانش از امپراتور قدرتمند ریگ عالم(. 111 ،0303دریافت کرده است )بیانی، 

-خانعلی(. وی خطاطی را از سید111 ،0301و در نوشتن اقسام خط مهارت داشت)اصغر، بود مند عالقهبه فن خوشنویسی بسیار 

محمد مقیم) پدرش(،  یافتخار شاگردجواهر  (.20 ،0311نوشت)امیری،ن را با خط زیبا میفراگرفت و قرآ جواهررقمحسینی

 "عمل صالح"(. محمد صالح کنبوه در پایان کتاب 211 ،0302اصفهانی را داشته است)قلیچ خانی،  ابو ترابمالفایضی و 

دیلمی(،  دیعبدالرشقلم، آقا رشید)مراد کشمیری ملقب به شیرینمحمد ها آنجهان را ذکر کرده و از بین خوشنویسان دوران شاه

خان تبریزی)جواهر رقم( که از علی دیّسالدین عبداهلل و قلم، شرفیرمحمد مومن پسران عبداهلل مشکینمحمد صالح، ممیر

اند را آورده است. اکثر استادانِ خطِّ زمان شاه جهان خوشنویسان نوشتهاند و به شیوۀ نستعلیق میمشاهیر خطاطان آن زمان بوده

خان تبریزی بوده که عالوه و برخطِّ نستعلیق و علی دیّسم فروان؛ در این میان اند و مورد عزت و احترادربار اورنگ زیب بوده

 شاهزادگاننگاشته است و برای تعلیم خطّ به الرشید دیلمی خطِّ نسخ را هم خوب میدر این روش به عبد العاده فوقاحترام 

اورنگ شاگردان جواهر رقم عالوه بر  ازجمله(. 310 ،0010به اورنگ زیب برخوردار بوده است)کنبوه،  تقربگمارده شده بود و از 

زیب هنر خوشنویسی را . اورنگهستندمحمدرضا تبریزی خواهرزاده او  )پادشاهِ هند( و تعلیم درباریان، هدایت اهلل زرین رقم وبیز

رم نبوی و مکه فرستاد. شته به حمستقل و روشمند از جواهر رقم آموخت و قرآنِ مجید را در چند نسخه به خطِّ خوش نو طور به

رقم شمس الدّین  پسر جواهر(. 01 ،0312غتایی، )ج ازجملهخان نیز ملقب به جواهر رقم بود و علی

شیرازی به خطِّ آثارش کتابت مناجات اهلی  (.22 ،0310نستعلیق است )دسایی، 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.rct.uk/collection/1005068-مجموعه سلطنتی تراست.به رقم سید علی حسینی التبریزی، ماخذ:  . چلیپای نستعلیق،0تصویر 
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  h-https://www.rct.uk/collection/1005068. چلیپای نستعلیق،به رقم جواهر رقم ، ماخذ: مجموعه سلطنتی تراست.2تصویر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، ماخذ: موزه ملک.به نقل از میر علی هروی ،سید علی تبریزی جواهر رقم  رقم ، یک قطعه نستعلیق ممتاز. 3تصویر 

http://malekmuseum.org/artifact/1393.03.00115 

 
 

 اصول خوشنویسیِ خطِّ نستعلیق

 خطّ تجسمی است، در یها رشتههنرهای تجسمی، زیربنای تمام که امروزه با عنوان مبانی اصول اولیه خلق هنرهای بصری

نستعلیق، برای  خطِّدر نگارش  .نزد ایرانیان برخوردار است یا ژهیواز جایگاه بسیار  این خطّ، نستعلیق حضور چشمگیری دارد

آداب » مشهدی در رسالۀ یعل سلطان .شود یمجه تو ۀ چیدمانِ کلماتتقویت بیان و ایجاد حس زیبایی و آرامش در بیننده، به نحو

و  2، صعود، نزول، تَشمیر 1، نسبت3، کرسی2، ترکیب0از: اصول اند عبارتخوشنویسی را دارای هشت قاعده دانسته که  «خطّ

المشق اجزای ای به نام آدابدر رساله رعمادیمداند. بعدها بابا شاه اصفهانی و نستعلیق جایز نمی در خطّو البته ارسال را  0ارسال

ملقب به ابن مقُله  (. ابوعلی محمد فارسی210 ،0311)قلیچ خانی،  اند کردهتحصیلی و غیر تحصیلی تقسیم  ۀدودستخطّ را به 

و  صاالت آن در کلماترعایت اصول و ارکان نوشتن حروف و اتیعنی  تشکیلۀ دو قاعدۀ حُسنِخطّ را بر پایبنیان و اساس حُسنِ

-می ی و کشیده نویسیبند یکرسها، تنظیم و ترکیب سطر، رعایت فواصل، حُسن مجاورت و اعتدال کلمهبه معنای  حُسنِ وضع

حُسن تشکیل از ارکان حُسنِ خط است که مشتمل به رعایت قواعد مربوط به نوشتن حروف مفرد و مرکب ، (031)همان، داند

است و به علت اهمیت؛ حتی قبل از حُسن وضع مطرح گردیده است. اِشراف کامل بر کتابت اَحسن حروف مفرد همواره مورد 

اهمیت آن سخن رفته است به عنوان مثال فصل پنجم فوائد تأکید قدما بوده تا جایی که در اکثر رساالت خوشنویسی دربارۀ  

بدان که قواعد و معرفت خط موقوف به شناختن مفردات است که » الخطوط محمد بخاری در بیان قواعد حروف مفرد آمده است:

ه جوهر خطّ و حُسنِ تشکیل، مربوط ب .(311، 0312)مایل هروی، « د و خطوط و اصولش را نهایت نیستاو اصل است و این قواع
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-سطیر و تفصیل میت ،تألیف وضع نیز ناظر به قواعد ترکیب و مشتمل بر ترصیف،و حُسنِ و ارسال است 0، اشباع1، اکمال1توفیه

و به معنای رعایت اصول و قواعد نوشتن  01حاکم بر حُسنِ کتابت مفردات درواقعدر هنر خوشنویسی، حُسنِ تشکیل  .0باشد

و  00مجازی، نزول 01مجازی، صعود 01، نزول حقیقی00، صعود حقیقی02، ضعف01، قوّت03، دور02، سطح00حروف، شامل نسبت

فن و متخصصان این رشته  یک اثر خوشنویسی وقتی زیباست و در میان اهل. با ذکر این اصول 2یک حرف است21بیاض و سواد

در آن 20باشد، ثانیاً قواعد ترکیب و تناسب « حُسنِ خطّ»و«حُسنِ تشکیل»موقوف بر دو قاعدۀ کلی   و اعتبار دارد که اوالً ارزش

 و همچنین فاصلۀ حروف و کلمات از هم و از خطِّ کرسی، متناسب باشد. رعایت شده باشد یخوب به

 تبریزی جواهر رقم خان یعل دیّسبررسی مفردات در چلیپا نویسی  -1

مصراع در یک صفحه، که در چهارچوب اصول و قواعدِ  چلیپا در اصطالح خوشنویسی، به نوشتن مورب دو بیت یا چهار

شود که اوج هنرنمایی و ابتکار اجرایی خوشنویس است و هنرمند باید که در نگارش چلیپا اصول کالسیک نوشته شود اطالق می

-قلم بر اشتن)نحوه گذ حُسنِ تشکیل و حُسنِ وضع را رعایت کند. در هنر خوشنویسی، دو اصطالح  حُسنِ تشکیل و حُسنِ وضع

که در تشریح مفاهیم زیبایی خطّ آمده است به مهندسی شاکلۀ حروف و کلمات بر اساس  (و غیره قلماعم از زاویه، دم روی کاغذ

-10، 0311گیری نهایی و نظم، اعتدال و  استقرارشان اشاره دارد )امیرخانی ،ها در شکلگانه و مراعات تناسب اندازهاصول دوازده

نویسی فرا گرفته است باید چهار سطر شعر قالب هنری، خوشنویس ضمن رعایت اصول و قواعدی که در مورد سطر (. در این21

ای واحد به طریق مناسب و موزون شاکله و هندسۀ حروف و کلمات ناهمگون و ناموزون باشند در قطعه ازنظررا که امکان دارد 

های هنری که امروزه در دسترس ما هستند و ود. برای بررسی شکلباید انسجام کلی حفظ شسطر می در چهارعرضه کند و 

سر برآورده است واقف شد این بخش از تحقیق از  ها آنکه هنر از  ، ابتدا باید به آن مبادیهنر شناسانههمچنین رسیدن به درکی 

برای رسیدن به مبنایی منطقی، خواهد کرد. روش این بخش  تر سهلهای همراه با تصویر درک ما را از مبادی طریق یادداشت

دهد و مطالعۀ مفرداتِ حروف شالودۀ خطِّ هر خوشنویسی را مفرداتِ خطِّ او تشکیل می که ییازآنجاتشریح کلی ماهیت آثار است. 

ای برای ورود به شیوۀ خوشنویس است و اما مالک نهایی برای قضاوت دربارۀ سبک وی نیست، ای در فهم سبک و مقدمهمرحله

نخستین مرحله از فهم سبک و شیوۀ یک خوشنویس، مطالعۀ مفرداتِ حروف اوست. قبل از بررسی مفردات نیاز بر آن  جهیدرنت

، شده ارائهبود که اندازۀ قلم حروف یکسان شود تا امکان مقایسه و تطبیق حروف در کنار یکدیگر فراهم گردد. بر اساس تعاریف 

خان بر اساس حُسنِ تشکیل مفردات ، بعد از بیان روند تاریخی علی دیّسل شیوۀ قلم گذاریِ این مقاله سعی دارد در راستای تحلی

مفردات آثار)زاویۀ  . بررسی0( را بررسی کرده و برای این منظور نخست نیاز به 0تا2)تصاویرموردنظرکه ذکر آن رفت چلیپاهای 

 .استفردات نسبت به کرسیِ فرعی، . موقعیت م3. موقعیت مفردات نسبت به کرسیِ محور 2گذاری( قلم
 

 نقطه -1-1

شود. آن سنجیده می بر اساساندازه دیگر حروف  ویژه نستعلیق است تا جایی کهخوشنویسی، به نقطه مبنای اندازه در هر قلم

عبارت توان گفت که، (. در تعریف نقطه می1، 0300قمی، منشی «)، نقطه استبدان که اصل خطّ» نویسد:قاضی احمد قمی می

اصوالً اساس اختالف شیوۀ  مساوی یا اندکی کمتر باشد. مربع که اضالع آن، تقریباً حدتا  م قلم بر کاغذاست از کشیدن دَ

زاویۀمنحصر به خودش را دارد که با شناخت زوایای  سیهر خوشنوتوان جست، خوشنویسان را در معیار و اندازۀ نقطه می

گذاری تبریزی شیوۀ نقطه خان یعل، در هر پنج اثر از سیّد شود یمهنرمند تا حدودی شیوۀ قلم گذاری او آشکار  یگذار نقطه

، گوشه نقاط نگاشته است 22دانگ ششبا تأکید بر این اصل که جواهر رقم نقطه را  قطری)مایل( بوده است ،  صورت بههنرمند 

)تصویر  زاویۀ قلم گذاری تمام نقاط موجود در پنج اثر سنجیده شده. است اشدهاجربدون تیزی است و با انحنای متفاوت  نسبتاً

 صورت بهیعنی  که بیان شد جواهر رقم نقطه را مایل نگاشته؛ طور همانآمده است.  0 تا 2به شرح ذیل در قالب جداول و ( 1

 ها نقطهتمام تک گیرد. با توجه به استخراج زوایا جذابیت و گیرایی قرار می تیدرنها جتاًینتو  شده خارجمربعی که از حالت تعادل 

قطر افقی  ، است درجه 12 یگذار نقطهزاویه  نیو کمتر درجه 01 یگذار نقطهبیشترین زاویه  درک شد که ،ر جواهرثاهر پنج در 

 درجه در حال تغییر است و به سمت چپ متمایل است. 21تا  02نقطه نسبت به خط کرسی از 

                                              
1
-256، 1376افشار،تهران،نقطه، حسینی و ایرجرعناالمحبین، به کوشش کرامتحسن،تحفهبنشیرازی، یعقوبقواعد،نک:سراجبرای آگاهی بیشتر از این  

 .628، 1372رضوی،آرایی در تمدن اسالمی، مشهد،آستان قدسهروی، نجیب،کتاب.مایل252
2
 .152-142آرایی در تمدن اسالمی، کتاباصفهانی،آداب المشق، شاهبرای آگاهی بیشتر از این قواعد،نک: بابا  
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 ماخذ: نگارندگان.جواهر رقم  الخط رسمدر  ها نقطه. چگونگی سنجش تک 1تصویر

 

دار بصری است و در تصاویر، وجود چنین جهتی بیش از همه ترین نیروی جهتتحرکجهت مایل، پر»ا. داندیس معتقد است: 

گذاری مایل نوشته شود، نسبت به قلمای که با زاویۀ (. بنابراین نقطه11، 0313ا. داندیس ،«) کندچشم را به خود جلب می

درجه جذابیت بیشتری دارد. با تحلیل و بررسی نقطه و زوایای آن در آثار جواهررقم، بر اساس  12با زاویۀ  شده نوشتهنقطه 

رقم عالوه بر توان به این نتایج رسید که نقطه در شیوۀ جواهراصول و مبانی هنرهای تجسمی در خوشنویسی نستعلیق، می

ها در بهترین حالت خود نگاشته شده که که گفته شد شیب نقطه طور همانو  استستایی دارای انرژی ثابت و متمرکز ای

 ها تأثیر فروانی دارد.همین ویژگی در گیرایی بصری نقطه

 

 ماخذ: نگارندگان. 2. زاویۀ قلم گذاری نقطه در تصویر شماره 2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .0100مارهکاخ گلستان،شمحل نگهداری:، 0113. جواهررقم، 2تصویر 
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مصرع 

 شمارۀ:

 4نقطه  3نقطه  2نقطه   1نقطه  از راست به چپ تعداد نقاط

 ----- º47 º55 º47  زاویه نقطه گذاری: 1

 ----- º17 º15 º15  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

  زاویه نقطه گذاری: 2

 

º47 º47 ----- ----- 

 ----- ----- º15 º15  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

 ----- º47 º44 º42  زاویه نقطه گذاری: 3

 ----- º17 º15 º15  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

4 

 

 

 ----- ----- ----- º42 زاویه نقطه گذاری:

 ----- ----- ----- º15  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

 º44 º46 º42 º45  زاویه نقطه گذاری: 5

 º15 º15 º15 º15  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

 ----- ----- ----- º44  زاویه نقطه گذاری: 6

 ----- ----- ----- º15  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:
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 ماخذ: نگارندگان. 0گذاری نقطه در تصویر شماره  . زاویۀ قلم3جدول

 

 

 

 

 . 0210 مارهکاخ گلستان، شمحل نگهداری:. . جواهررقم، 0تصویر 

 

 ماخذ: نگارندگان. 1. زاویۀ قلم گذاری نقطه در تصویر شماره 1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .020، 0302خانی،قلیچ ماخذ: ق. 0101جواهر رقم  خان یعل.چلیپای نستعلیق، سید 1تصویر
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 شمارۀ:

 5نقطه  4نقطه  3نقطه  2نقطه   1نقطه  تعداد نقاط از راست به چپ

1 ------- ----- ----- ----- ----- ----- 

2 

 

 

  زاویه نقطه گذاری:

 

º55 º52 º52 º52 º52 

 º15 º18 º18 º17 º15  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

3 ------- ----- ----- ----- ----- ----- 

4 

 

 

 º55 º52 زاویه نقطه گذاری:

 

º55 

 

----- ----- 

 ----- ----- º17 º17 º17  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:
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 شمارۀ:

 4نقطه  3نقطه  2نقطه   1نقطه  تعداد نقاط از راست به چپ

 º51 º51 º52 º48  زاویه نقطه گذاری: 1

 º15 º15 º15 º15  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

2 

 

 

 ----- º48 º55 º55  زاویه نقطه گذاری:

 ----- º15 º15 º15  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

 ----- ----- ----- º48  گذاری:زاویه نقطه  3

 ----- ----- ----- º15 زاویه نقطه گذاری:

4 

 

 

 ----- ----- ----- º55 زاویه نقطه گذاری:

 ----- ----- ----- º15  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:
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 نگارندگان.ماخذ:  1. زاویۀ قلم گذاری نقطه در تصویر شماره 2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 یرضا عباسموزه محل نگهداری:جواهررقم، چلیپای نستعلیق،.1تصویر

 

. زاویۀ قلم گذاری نقطه در 0جدول

 ماخذ: نگارندگان. 0تصویر شماره 
 

 

 

 

 

 .3000 مارهکتابخانۀ مجلس شورا، شمحل نگهداری: جواهررقم،چلیپای نستعلیق ،.0تصویر
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 شمارۀ:

 6نقطه  5نقطه  4نقطه  3نقطه  2نقطه   1نقطه  تعداد نقاط از راست به چپ

 ----- º55 º55 º52 º61 º61  زاویه نقطه گذاری: 1

 ----- º15 º15 º18 º17 º17  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

2 

 

 

 ----- ----- ----- º61 º62 º53  زاویه نقطه گذاری:

 ----- ----- ----- º17 º18 º17  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

 º66 º66 º57 º64 º64 º55 زاویه نقطه گذاری: 3

 º12 º12 º17 º21 º21 º15  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

4 

 

 

 º62 º61 º64 º61 º61 º62 زاویه نقطه گذاری:

 º15 º17 º21 º15 º15 º18  قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:
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 شمارۀ:

 4نقطه  3نقطه  2نقطه   1نقطه  تعداد نقاط از راست به چپ

 ----- º55 º55 º55 زاویه نقطه گذاری: 1

 ----- º15 º15 º15 قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

2 

 

 

 º62 º57 º61 º61 زاویه نقطه گذاری:

 º16 º15 º16 º16 قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

 º57 º57 º57 º57 زاویه نقطه گذاری: 3

 º15 º15 º15 º15 قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:

4 

 

 

 ----- º55 º55 º65 گذاری: زاویه نقطه

 ----- º15 º15 º17 قطر افقی نقطه نسبت به کرسی:
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 الف -2-1

 .تناسبات در قلم نستعلیق قرار گیردتواند مبنای نیز می« الف»اشاره شد، عالوه بر نقطه، حرف  نیازا شیپکه  طور همان «:الف»   

الف یک جزء شکلی دارد قسمت باالی آن به سمت راست و قسمت پایین به سمت چپ متمایل است ، شاخصۀ این حرف حرکت 

بسیار مستقیم و صاف نگاشته است و تمایل به چپ نسبتاً  آثاررا در این « الف»خان جواهر رقم ، سیّد علیاستعمودی آن 

در نگارش حروف رعایت کرده و که از قواعد حُسنِ تشکیل است  عشود . جواهر رقم قاعدۀ اشباتهای حرف دیده میخفیفی در ان

 .شود یمدیده  «الف»به همین دلیل نوعی استحکام در شیوۀ نگارش 

 ت -3-1

 

شود شاخصۀ آن افقی این حرف یک جزء شکلی دارد با یک حرکت قلم نوشته می است، نوعی کشیدۀ تخت« ت»حرف «:ت»

تا  "ت"دید که فاصلۀ سرِ توان یم، و فقط در اثر شمارۀ یک جواهر رقم نگاشته شده است با دقت در تصویر استبودن حرکتش 

 محور زیاد است و سنگینی مفرد به سمت اتمام حرف کشیده شده است.  خطّ

 د -4-1

در اثر شماره  عمودی دهانه به سمت چپ است. درحرکتدال دو جزء شکلی دارد و شاخصۀ شکلی این حرف شکست : «د»

حرف  بخش نخست اتصال است. جواهر اجراشدههای دیگر نسبت به نمونه با زاویۀ بازتری فدر شروع حرحرکت قلم دو و سه 

-قسمت اول حرف کمی بیشتر به نظر می اثر شمارۀ یک کشش در نمونۀ نگاشته است. مالیمیحرف را با شیب  به پاشنۀ« د»

 رسد.

 ر -5-1

« ر»اولین نکته در نگارش حرف  این حرف حرکت مایل آن است.شکلی  یک جزء شکلی دارد شاخصۀ « ر» مفرد : «ر» 

که در  طور هماناست.  گذاری با شیب متفاوتی اجرا شده. حرکت قلماستاختالف در اندازه حرف در هر پنج اثر  توسط جواهر

در اثر « ر»، قوس کمان داخل حرکت قلم در شروع و اتمام حرف در پنج اثر تفاوت محسوسی دارد آورده شده 1جدول شمارۀ 

 .نسبت به سه اثر دیگر بیشتر است مراتب بهارۀ دو و پنج شم

 ش -6-1

جزء شکلی دارد که  شود و سهبا چهار حرکت نوشته می، است دار قوسنوعی کشیدۀ بدون دندانه « ش»حرف  :«ش» 

 . استهای آن شاخصه این حرف دندانه

 ف -7-1

شود شاخصۀ این حرف گردی بخش نخست آن بعالوه این حرف دو جزء شکلی دارد و با سه حرکتِ قلم  نوشته می: «ف»

 افقی بودن حرکت آن است.

 ک -8-1

 شود. دو جزء شکلی دارد و با سه حرکت نوشته می« ک»مفرد : «ک»

 م -9-1

شود شاخصۀ شکلی این حرف فضای بستۀ شروع حرف دو جزء شکلی دارد و با سه حرکت نوشته می« میم»مفرد : «م»

و به قسمت شروع  کندپس از قوس اولیه به داخل، مسیر تقریباً صاف و موربی را طی میدر شیوۀ نگارش جواهر،  «م»حرف .است

 شود.م حرف ختم میدُ

 ن-11-1

، «ن»چهار حرف هر  23جواهر آبخور .استشود و شاخصۀ آن دواران شکلی دارد با دو حرکت نوشته می: این حرف دو جزء «ن»

 رسد.نقطه مشابه است و از حیث دانگ یکسان به نظر می ؛ جایگاهرا در وسط نگاشته است و با گودی مناسب در چهار اثر
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 و -11-1

« را»حرف عامل  ۀعالو بهشود شاخصۀ این حرف گردی شروع می : این حرف دارای دو جزء شکلی است و با سه حرکت نوشته«و»

 است. داکردهیپتبریزی شیب بیشتری  خان یعلدر قلم سید «  واو » است ، عرض زبانۀ قلم در سرِ 

 ه-12-1

 شود شاخصۀ شکلی آن فضای باز در حرکتی مدور است.: دو جزء شکلی دارد و با دو حرکت نوشته می«ه»

 ی -13-1

، شیب و حرکت دسته را در وسط نگاشته «ی»خور حرف . جواهر آبشودحرکت نوشته می: سه جزء شکلی دارد و با سه «ی»

کشیدگی یا به عبارتی ارتفاع حرف دوم بیشتر است و به  .مشهود است و حرکت سیال قلم ها قوّتو رعایت ضعف و  حرف متناسب

 د بیشتری دارد.همین دلیل گودی قوس آن نمو

گذاری آن است که از اصول بسیار ظریف این خطّ و نحوۀ قلم هر حرفهای مهمِ بصری نستعلیق، زاویۀ شروع و پایان ویژگیاز 

هایی در زاویه هایی که بر روی مفردات موجود در چلیپای خطِّ جواهررقم صورت گرفت تفاوتآید. بر اساس بررسیبه شمار می

که بر  استزاویه شیب متفاوت اما متناسب حروف در شیوۀ نگارش جواهر  توجه قابل (. از نکات1گذاری وجود دارد)جدولقلم

ها در اجرای حروف نزدیک بوده و همین امر موجب ایجاد تناسب بیشتری شده است. ، ارائه ضعف و قوّتشده انجاماساس مطالعه 

باید این نکته را هم متذکر شد که برخی از این حرکتِ قلم چشمگیر است. 21 ها توازن خوبی دارند و صافیابعاد و اندازه حرف

کند تغییر محسوسی پیدا می ندرت به سیهنرمند خوشنوگذاری)زاویۀ نوشتن هر حرف(، در طول زندگی ها همچون قلمویژگی

 (.  01)تصویرخواهد بود  فرازوفرودهای مختلف همراه با کیفیت خوشنویسی در سال که یدرحال

 

 

 

                                  
 الخط رسمزاویۀ قلم گذاری مفردات در چگونگی سنجش . 01تصویر

 ماخذ: نگارندگان.جواهررقم 

 

 

 

 ماخذ: نگارندگان.. تجزیۀ مفردات موجود در پنج چلیپا منتخب جواهررقم 1جدول

                                       

 مفردات اثر شمارۀ: یک دو سه چهار پنج

º02  º00  º00  º00  º00  زاویۀ شروع 

 
º22  º10  º11  º11  º23  زاویۀ اتمام 

---- ---- ---- ---- º13  زاویۀ شروع 
 

---- ---- ---- ---- º22  زاویۀ اتمام 

º01  º22  º20  º01  º22  زاویۀ شروع 
 

º33  º30  º23  º32  º32  زاویۀ اتمام 

º22  º12  º11  º00  º11  زاویۀ شروع 
 

º31  º31  º31  º21  º21  زاویۀ اتمام 

---- 

 
º22  

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 
 زاویۀ شروع

 ---- º01  ---- ---- ----  

 زاویۀ اتمام

---- ---- ---- º22  زاویۀ شروع ---- 
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 نسبت به خطِّ کرسی بررسی موقعیت مفردات -2

یابند. محوری است که حروف و کلمات بر آن استقرار میکرسی خطِّ  تناسب در نستعلیق است. یها رمجموعهیزکرسی، یکی از 

 طور بهن و آ؛ تا کلمات و حروف را به میزان گیردیا خطوط مستقیمی است که خطاط در نظر می ، خطّکرسی خطّ گرید انیب به

نوبت به بررسی ، و بررسی زاویۀ نوشتن هر حرف  خانعلی دیّسۀ قلم گذاری مطالعۀ شیودر راستای در سطر مرتب نماید.  قرینه

اجرای  حُسنِ یها ارزش درک زیبایی ورسد تا از این طریق می یخطّ کرسنحوۀ قرار گرفتن حروف در کنار یکدیگر نسبت به 

آورده شده تا مخاطب را در درک  فرعی و کرسیِ محوری مفردات نسبت به کرسیِ موقعیتبرای این منظور ، شود سریمحروف 

کرسی و تشریح تصویری آن  قرار دادن حروف مفرد بر روی خطِّ .بهتر یاری رساندیی که با چشم قابل استنباط نیست هاتفاوت

ی پ جواهر در رعایت اصول و قواعد خطّ خطِّ اعتدال بهتوان رساند؛ همچنین میمخاطب را در شناخت جزئیات حروف یاری می

 بیاض مفردات است. و ، تناسب میان سطح و دور، و سوادهای بارز این اعتدالکه از نمونه؛برد

 

 

 چلیپای شمارۀ یک -1-2

 جواهررقم در انتخاب موقعیت مناسب برای جایگیری مفردات نسبت به خط کرسیِ در این تصویر پراکندگی مفردات و شگردِ

محور و فرعی را در نظر گرفته  خطِّ اندامو درازاندام خرد ،اندامبرای نگارش حروف گرد جواهررقمشود محوری و فرعی مشاهده می

دهد که ری وجود دارد بررسی این اثر نشان میدر این تصویر نکات قابل ذک منظم اجرا کرده است.نسبتاً و چینش تک حروف را 

را کامالً رعایت کرده که به هماهنگ  است دوم و سوم اند که شامل کرسیِگرفتهکرسیِ مفرداتی که باالی خط اصلی چلیپا قرا 

 ند. شرح سطور بدین قرار است:کنشان دادن اثربسیار کمک می

در حالی  نیو ا؛ کامالً هماهنگ و موازی با خط کرسیِ محور است « د« »د» «ر»؛ « الف« »الف»مفردات  سطر اول :کرسیِ 

بسیار منظم از دو مفرد کرسی  شود که خطِّمشاهده می« الف»« الف » فرعی از زیر مفردات کرسیِ است که با عبور دادن خطِّ

   .گذر کرده است

و کامالً هماهنگ و موازی با خط کرسیِ محوری که  دهد یمرا نشان « واو»« ر« »ر« »ن« »الف»«د»مفردات  کرسیِسطر دوم :

 چلیپا نگاشته شده است.فرعی 

هماهنگ و « ه»و«م»مفردات و کرسیِ کامالً هماهنگ و موازی با خط کرسیِ فرعی «د»و«الف»: کرسیِ مفردات سطر سوم

 .کرسیِ اصلی چلیپا است موازی با خطِّ

 (.00)تصویرعبور کرده است« ز»و«ت«»نون»مفرد  سر حروف شروع و ازفرعی  کرسیِ بر روی« د»و «الف»مفرد سطر چهارم: 

 چلیپای شمارۀ دو -2-2

---- ---- ---- º12   زاویۀ اتمام ---- 

---- ---- º13  زاویۀ شروع ---- ---- 

 

---- ---- º11  زاویۀ اتمام ---- ---- 

º11  ---- º11  º21  º10  زاویۀ شروع 

 

º13  ---- º22  º00  º22  زاویۀ اتمام 

º00  º23  ---- º02  º21  زاویۀ شروع 

 
º00  º03  ---- º21  º11  زاویۀ اتمام 

º21  º02  º20  º00  º23  زاویۀ شروع 
 

º11  º01  º22  º11  º13  گردی پشت مفرد تا خطِّ کرسی 

º32  º31  º21  º21  º00  زاویۀ اتمام 

º01  º22  ---- º21  º00  زاویۀ شروع 

 º02  º23  ---- º02  º01  زاویۀ اتمام 

---- ---- ---- º00  زاویۀ شروع ---- 
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و  شده لیتشکاصلی و فرعی چلیپا  آورده شده است . این اثر از شش سطر  کرسیِ مفردات نسبت به خطِّ تیموقع ریتصودر این 

پراکندگی و مهارت جواهر رقم در  داده استن یدل خود جا درسطر پنج هیچ مفردی را شود می که در تصویر مشاهده طور همان

 که قبالً ذکر شد این اثر از طور همان شود.دیده می فرعی و محوری کرسیِ انتخاب موقعیت مناسب مفردات نسبت به خطِّ، مفردات 
توازن  نیاز بر آن بود که کرسی موازی مفردات که نشان از یریقرارگاست برای بررسی مفردات هر سطر و نحوۀ  شده لیتشکشش سطر 

 خوریم که شرح سطور بدین قرار است:اصلی چلیپا دارد کشیده شود ، بعد از بررسی به نکات قابلی تأملی در هر سطر برمی با کرسیِ

 : مفردات کامالً هماهنگ و موازی با خط کرسیِ محوری چلیپا نگاشته شده است. اولسطر 

 کامالً هماهنگ و موازی با خط کرسیِ اصلی چلیپا است .« ه»و«الف« »ر« »میم»کرسیِ مفردات وم : سطر د

 و «نون» «ر» چلیپا است ، و سه مفرد یواصلکرسیِ محوری  با خطکامالً هماهنگ و موازی  «الف»و«واو«»د»سه مفرد : سطر سوم

 .اند نکردهمحوری و فرعی رعایت  کرسیِ و قاعدۀ اند قرارگرفته یا جداگانهدر موقعیت کدام هر «ر»

محور نگاشته شده و  هر دو مفرد روی خطِّ شود یمکه در تصویر دیده  طور هماناست که « ه»و «ف»دارای دو مفرد  سطر چهارم:

 نستعلیق کمی بیشتر است. این حرف در خطِّ شنسبت به شیوۀ کلی نگار« ف»مفرد  شیبِ

 سطر پنجم: مفردی موجود نیست.

 «الف»و«واو«»الف»کرسی نگاشته شده و سه مفرد  بر روی خطِّ «ی» مفرد است که از این میان مفرد 2سطر ششم: این سطر شامل 

 .(02)تصویرکرسیِ فرعی چلیپا است با خطّکامالً هماهنگ و موازی 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 ماخذ: نگارندگان. محوری و فرعی . موقعیت مفردات نسبت به کرسی00تصویر

 .ماخذ: نگارندگان . موقعیت مفردات نسبت به کرسی محوری و فرعی02تصویر 

 

 

 چلیپای شمارۀ سه -3-2

چلیپا  آورده شده است . این اثر شامل چهار سطر است و  محوری و فرعی کرسیِ مفردات نسبت به خطِّ تیموقع ریتصودر این 

توانسته با در نظر گرفتن جای  شود جواهرت در تصویر مشاهده میاست با دق شده میتقسمساوی در تمامی سطور  طور بهمفردات نسبتاً 

میان پراکندگی مفردات حاکم  تناسب را«د«»ر« »واو»های خردانداممناسب برای الفات موجود در تصویر و همچنین ریتمی یکسان از 

 کند. که شرح سطور بدین قرار است:

محور و اصلی چلیپا نگاشته  کرسیِ کمی باالتر از خطِّ ،اولین مفرد« الف»است  داده یجاسطر اول: این سطر سه مفرد را در دل خود 

 کرسیِ اصلی چلیپا است . کامالً هماهنگ و موازی با خطِّ «الف»و«د»شده و دو مفرد

اصلی و محوری چلیپا نگاشته  و هر سه مفرد بر روی خطِّ داده یجارا در دل خود « الف«»دال  «»واو»مفرد سهسطر دوم: این سطر 

 شده است.
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مناسب و بر روی محور  که کامالً را ساخته «دارم»کلمۀ  آن اتمفرد مفرد است که اولینِ پنجسطر سوم: این سطر مشتمل بر 

 نگاشته شده است.« ک» کشیدۀ رو در وسط سط قرارگرفته

 بر روی خطِّ باهمخاص و متناسب  بانظم کهاست « الف«»الد»و«واو»«دال«»ر«»دال» اندامخرد ششسطر چهارم: این سطر دارای 

 .(03)تصویراند شدهمحوری نگاشته 

 چهارچلیپای شمارۀ  -4-2

است که بعد  شده لیتشکچهار سطر  کرسی اصلی چلیپا  آورده شده است . این اثر از مفردات نسبت به خطِّ تیموقع ریتصودر این 

 خوریم. شرح سطور بدین قرار است:از بررسی به نکات قابلی تأملی در هر سطر برمی

ا دو مااند، کرسی سوار شدهی خطِّ دقیقاً بر رو «ر«»ر«»ر«»ز»«ه«»نون»ت مفرد است مفردات شسطر اول: این سطر متشکل از ه

 . اند قرارگرفته فرعی محور و کامالً موازی با کرسیِ کرسیِباالتر از خطِّ  دونقطه «الف»مفرد

 کرسیِ بر روی خطِّ «ر»و«ش»در این میان مفردات  اند،که در انتهای سطر تجمع کردهمفرد است  ششسطر دوم: این سطر شامل 

فرعی از وسط  ،کرسیِشودکه در تصویر دیده می طور همان« ر»و«الف»مفردات ،فرعی دوم بر روی کرسیِ« الف»و«دال»مفردات  ،محور

  حروف گذر کرده است.

 یکی که کرسیِ« الف»دو مفرد  محور، بر روی خطِّ« نون»و«دال«»واو«»ر»ات سطر سوم: متشکل از هفت مفرد است که مفرد

 است.  قرارگرفتهفرعی  و دیگری در باالی کرسیِف گذر کرده فرعی از وسط حر

محور قرار  بر روی کرسیِ باهم فیرد هم هشتم و دهمم، چهار، سومده مفرد است از این میان مفردات  سطر چهارم: این سطر شامل

 نیم نقطه باالتر از خطِّ تمفه و مفردات دومو  هستند، اصلی کرسی باالتر از خطِّ دونقطهتقریباً  موجود در چلیپا« الف»، سه مفرد دارند

 .(01تصویر) فرعی را رعایت کرده است نه کرسیِور و حم نه کرسیِ درواقعو  باشندمی کرسی

 چلیپای شمارۀ پنج -5-2

است، برای بررسی مفردات هر سطر و  شده میتقسمساوی در تمامی سطور  طور بهاین اثر شامل چهار سطر است و مفردات نسبتاً 

نیاز بر آن بود که کرسی موازی مفردات کشیده شود که نشان از توازن با کرسی اصلی چلیپا دارد، بعد از بررسی به  یریقرارگنحوۀ 

های فرعی به جهت نشان دادن مسیر کرسی یبر رو« هاالف»درست  یریگ یجاخوریم ؛ تدبیر نکات قابلی تأملی در هر سطر برمی

 رار است: بود. شرح سطور بدین ق توجه قابلاصلی سطر 

یک «ر»از مفردات بر روی خطِّ محور قرار نگرفته مفرد کدام چیهاست که از این میان  شده گنجاندهسطر اول: پنج مفرد در سطر اول 

نشسته « دال»و«الف»باالتر از خطِّ محور و بر روی کرسیِ فرعی به همراه دو مفرد دونقطه شکلش همنقطه باالتر از خطِّ محور و دیگر 

 است.

به ترتیب یک و دیگری نیم نقطه « دال»و«الف»بر روی کرسیِ اصلی و دو مفرد«واو«»ر«»میم»ر دوم: در این سطر مفردات سط

گذر کرده و انتهای آن از سرِ « الف»بر روی کرسیِ فرعی که ابتدای حرف از سرِ « ز»باالتر از خطِّ کرسیِ اصلی است، مفرد 

 «. واو»و«ر«»میم»

 بر روی خطِّ محور نشانده شده است.« نون»ای هفت مفرد است که تنها مفردسطر سوم: این سطر دار

سطر چهارم: شامل شش مفرد است که دومین و سومین مفرد بر روی خطِّ محور، مفرد چهارم و پنجم بر روی کرسیِ فرعی و دو 

 (.02)تصویر اند نگرفتهطِّ اصلی و فرعی قرار بر روی خ« دال»و «الف»مفرد
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 ماخذ: نگارندگان.سی محوری و فرعی . موقعیت مفردات نسبت به کر 03تصویر  

 ماخذ: نگارندگان.سی محوری و فرعی . موقعیت مفردات نسبت به کر 01تصویر                    

 ماخذ: نگارندگان. . موقعیت مفردات نسبت به کرسی محوری و فرعی 02تصویر

 جهینت

، ارائه شده انجامکه بر اساس مطالعه  استدر شیوۀ جواهر در خوشنویسی زاویه شیب متفاوت اما متناسب حروف  توجه قابلاز نکات 

ها در اجرای حروف نزدیک بوده و همین امر موجب ایجاد تناسب بیشتری شده است.  تناسب در میان حروف نستعلیق ضعف و قوّت

توان هم از نظر اندازه و ها را میآید. این تناسبن بسیاری از حروف به چشم میبسیار متنوع است اما پیوندها و درصدهای مشترک بی

زاویه حروف مبحثی حساس در نستعلیق است  ه هر حرفی مورد بررسی قرار داد.ها در گسترو ضعف گستره حروف و هم بابت حضور قوت

های از ویژگی و به همین دلیل،بسیار پرکاربرد بوده و هست.شود و مبحثی آشکار جهت تعلیم نوآموزان بوده که با قطع قلم همراه می

در  آید. گذاری آن است که از اصول بسیار ظریف این خطّ به شمار میو نحوۀ قلم هر حرفمهمِ بصری نستعلیق، زاویۀ شروع و پایان 

( مفردات و شناخت موقعیت مفردات بر اساس کرسیِ محور و فرعی که برای شناخت یقلم گذار)زاویۀ یقلم گذارراستای مطالعۀ شیوۀ 

 خان یعل دیّساصول و نسبت از قواعد حُسنِ تشکیل در آثار ) پژوهش سؤاالتآثار جواهر رقم از الزامات بودند، میسر شد که به  یها تیمز

 تبریزی چگونه است؟ پاسخ داده شود.  خان یعل دیّسگذاریِ مفردات در آثار تبریزی چگونه رعایت شده است؟ نحوه قلم

توان به این نتایج رسید با تحلیل و بررسی نقطه و زوایای آن بر اساس اصول و مبانی هنرهای تجسمی در خوشنویسی نستعلیق، می

ها در بهترین یب نقطهکه گفته شد ش طور همانو  استرقم عالوه بر ایستایی دارای انرژی ثابت و متمرکز که نقطه در شیوۀ جواهر

ها تأثیر فروانی دارد. با این تأکید که اساس شیوۀ خوشنویسان را در نگاشته شده که همین ویژگی در گیرایی بصری نقطه )مایل(حالت

سایر  نقطه و یقلم گذارنحوۀ  موردمطالعه در آثارزاویۀ منحصر به خودش را دارد؛  سیهر خوشنوتوان جست، و معیار و اندازۀ نقطه می

که اختالفِ  باشددرجه می 01درجه است و بیشترین زاویه  12شد که کمترین زاویه نقطه به لحاظ عددی  یریگ اندازهمفردات 

حرکتِ قلم  ها توازن خوبی دارند و صافیابعاد و اندازه حرف نشانگر آن است که بررسی نمونه آثار جواهر رقم دهد.نشان می را یتوجه قابل

گذاری)زاویۀ نوشتن هر حرف(، در طول زندگی ها همچون قلمباید این نکته را هم متذکر شد که برخی از این ویژگیچشمگیر است. 

خواهد  فرازوفرودهای مختلف همراه با کیفیت خوشنویسی در سال که یدرحالکند تغییر محسوسی پیدا می ندرت به سیهنرمند خوشنو

نسبت  رقم باید اذعان کرد جواهر اصول، دهمین جزء از اجزای تحصیلی خطّ،ات توسط جواهرهایی از تحریر مفرددر بررسی نمونه .بود

گذاری مفردات را بدین شرح در خطوطش اجرا کرده است: در نگارش مفردات شاهد اختالفات نامحسوسی در جزئی از اصول و نحوۀ قلم

 ،دات کامالً از توازن و تناسب برخوردار بود که از دالیل مهم این امرنباید نادیده انگاشت که اجرای مفر حال نیبااتحریر حروف بودیم، 

دار، های حروف، شیب همگون، در نظر گرفتن جایگاه مشخص نقطه در حروف نقطهتوجه به ارائه حرکت یکسان قلم در بیان ضعف و قوّت

گذاری و ادامه آن شروع و ختم و اینکه حروف از حیث زاویه قلم استتالش در جهت حرکت تدریجی و روانِ قلم در نگارش حروف 

حروف در ابعاد و اندازه مشابه  گاهاً اصطالح بهمتناسبی دارند. مطالعۀ آثار نشان داد که جواهر در اجرای نسبت حروف موفق نبوده و 

شانگر آن است که جواهررقم وقوف کامل به در این پژوهش ن شده استخراجی اطالعات بند جمعنمایند. نیستند و بزرگ و کوچک می

های اجرا  داشته است با یکدیگر، شیب یکسان و زاویه ها آنچگونگی استقرار حروف و کلمات و نسبت  ازلحاظهندسۀ موجود در چلیپا 

ت نستعلیق اعمال با یکدیگر توانسته است آثار ماندگاری را بر جای گذارد. نقطۀ آغازین تحوال ها آنکه رعایت این اصول و نسبت 

تر شده کتابت، چلیپا و بعدها نستعلیق متکامل یها بستر قالبدر  رفته رفتهحروف و کلمات بوده است که  یجوار همدر نوع  یشناس ییبایز

در  صرف بصری بوده است و باید این نکته را یها ییبایزروند تکامل نستعلیق به سمت بیان  کهاست. این مسیر تحول، بیانگر آن است 

که مورد  خود این توانایی را داشته است که سوای از کرسی، سطر و ادبیات به کمال برسد تا جایی دورهنظر داشت که نستعلیق در 

که در آغاز کالم تلویحاً اشاره شد جامعۀ  گونه همانپیشنهاد پایانی پژوهش فوق و  عنوان بهاستقبال پادشاه هند هم بوده است. 

از آثار  تر قیدقتوان به درک و شناخت می ییها پژوهشخوشنویسی ایران با فقدان آثار پژوهشی مواجه است که به طبع ماحصل چنین 

 .خوشنویسی دست یابد
 :نوشت یپ

شود که همان اصل دهم گانه، ناخواسته کیفیتی حاصل می. به عقیدۀ نویسندۀ آداب المشق پس از آموختن مجموع نه اصل از اصول دوازده0

 (30 ،0311خوشنویسی؛اصول است.)قلیچ خانی،

 (.11 ،0311)قلیچ خانی،ها آنو خوبی اوضاع کلی  باهم دو سطر. ترکیب: آمیزشِ معتدل و موافق حرف،کلمه،جمله،سطر،2

 (.303 ،0311یکنواخت بودن)قلیچ خانی،یعنی « کرسی داشتن». در لغت به معنی تخت و صندلی است و اصطالح3
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. نسبت= تناسب : در عرف خوشنویسان آن است که هر حرفی که یک سطر یا در یک صفحه، هرچند مکرر کتابت کنند نسبت به دیگر 1

 (.110-101 ،0312هروی، همگون و مشابه باشد و بزرگ و کوچک ننماید.)مایل

 (.201 ،0312و معطوف گردانیدن است )مایل هروی، خوشنویسان انجامۀ را باریک نمودن در عرف. 2

 (.13 ،0302)فضائلی ، آزادانه صورت به. مراد از ارسال سُردادن و رها ساختن قلم است 0

که هر حرفی در هر قلمی سطحی و دوری و قوسی معیّن . یکی از قواعد حُسنِ تشکیل، که خود یکی از ارکانِ حُسنِ خطّ است و آن این1

 بایست حد و رسم آن در نوشتن رعایت شود.است که می

باید بهره و نصیب هر حرف را به اعتبار . یکی از قواعد حُسنِ تشکیل، که خود یکی از ارکانِ حُسنِ خطّ است و آن این است که کاتب می1

 انتصاب، انکباب، تسطیح و تقویس رعایت کند.

حرف  تیدرنهاآید و آن نوشتن حروف است با سینۀ قلم که می حساب بههم  . از قواعد حُسنِ تشکیل است و یکی از ارکان حُسنِ خط0ّ

 اجرایی ضعف و قوّت یکسان داشته باشد.

 .آن از ریغشوند چه کشیده و مجزا نوشته می صورت به. اعم از حروف الفبا که  01

در عرف خوشنویسان آن است که هر حرفی که یک سطر یا در یک صفحه، هرچند مکرر کتابت کنند نسبت به دیگر  ،. نسبت= تناسب 00

 (110-101 ،0312هروی، همگون و مشابه باشد و بزرگ و کوچک ننماید.)مایل

افقی،عمودی و مایل  ورتص به. سطح)حرکت مستقیم حروف در برابر دور ( عبارت است از حرکت قلم) چه در حرف و چه در کلمه ( 02 

 (.222 ،0311)قلیچ خانی،

، مانند شکل یضیبای یا چرخشی دایره صورت به. دور)حرکت دورانی حروف( عبارت است از حرکات قلم) چه در حرف و چه در کلمه (03

 (.0311،222خانی،)قلیچ« ن، ح،ق» هایبخش میانی حرف

حالت خود برسد یعنی پهنای آن بخش از حرف یا کلمه، با پهنای  نیتر پهنه، دَمِ قلم به های کشیده یا دوایر و غیردر وسط کلمه هرگاه. 01

 (201 ،0311خانی واقعی قلم برابر باشد. )قلیچ

 )مانند نیشقلم تمامایجاد نماید یا بخشی از حروف با پهنای کمتر از  قلم تمامتر از . هرگاه در آغاز حروف )مانند دوایر( قلم، شکلی باریک02

 (223 ،0311خانی،قلم یا نیم قلم و...( نوشته شوند.)قلیچ

حرکت آن مستقیم باشد. چون این حرکت امری است  که آنگاه. صعود حقیقی: در عرف خوشنویسان حرکت قلم را گویند از زیر به باال  00

 (002 ،0312هروی، صعود مجازی. )مایل ←.اند دانستهبدیهی که کاتبان آن را از اجزای غیر تحصیلی خط 

نزول  ←حرکت آن از باال به زیر باشد و مستقیم. نیز که یوقتشود . نزول حقیقی: در عرف خطاطان به حرکت قلم گفته می 01

 (110 ،0312هروی، مجازی)مایل

هروی، زی. )مایلنزول مجا ←حرکت آن مستقیم نباشد.  که آنگاه. صعود مجازی: در عرف کاتبان، حرکت قلم را گویند از زیر به باال  01

0312، 002.) 

هروی، صعود مجازی. )مایل ←حرکت آن مستقیم نباشد. نیز که آنگاه. نزول مجازی: در عرف خوشنویسان حرکت قلم است از باال به زیر،  00

0312، 002.) 

ی باقیماندۀ کاغذ با سیاهی . تناسب و رابطۀ میان سفیداست« سفیدی» و بیاض به معنای « سیاهی». سواد و بیاض: سواد به معنای  21

 (.220 ،0311خانی، مرکب، در ابعاد گوناگون دارای اهمیت است. )قلیچ

رعایت تناسب میان  یطورکل بهتمامی اصول و قواعد خوشنویسی باشد،  ۀرندیدربرگتواند . از قواعد خوشنویسی است و به اعتباری می20

 ،0311)قلیچ خانی،رهیو غرا نوشته است و نیز نسبت میان فاصلۀ سطرها در کتابت، چلیپا  ها آناندازۀ حروف و کلمات با پهنای قلمی که 

01.) 

گردد، نخست اینکه اگر پهنای قلمی را به در خوشنویسی دانگ به چند شکل مطرح می اند دانسته دانگ ششهر چیز کامل را  درگذشته. 22

 نامند.می همان قلم دانگ کیشش بخش یکسان تقسیم کنیم هر بخش را 

باشد، مقدار  قرارگرفتهای مانند:ی،ن و حروف تخت مانند:ت، کو حروف دیگر را ظرفی فرض کنیم که در یک سطح افقی . اگر حروف دایره23

 گیرد، آبخور آن است.آبی که در آن جای می

 . توانایی اجرای خطِّ دارای کمترین لرزش توسط خوشنویس، صاف نویسی است.21

 منابع و مآخذ
 . نیمهر آذ. اصول و مبانی خط نستعلیق بررسی آن در شیوۀ صفوی و معاصر، اصفهان، 0301اهلل، زاده ، روحاسحاق

ترجمه  ،تذکره خط و خطاطان شامل خطاطان،نقاشان،مذهبان و جلدسازان ایرانی و عثمانی بانضمام کالم الملوک،0300اصفهانی،میرزا حبیب،

 رحیم چاوش اکبری تهران، مستوفی.

 خانی، تهران،پیکره.قلیچ ، آداب المشق)براساس نسخه دانشگاه پنجاب الهور(،پژوهش دکتر حمیدرضا0300االصفهانی،باباشاه ، 
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 ، آداب الخط امیرخانی با توضیحاتی درباره ترکیب حسن وضع و حسن تشکیل، تهران، انجمن خوشنویسان ایران.0311امیرخانی،غالمحسین ،

 و ادب فارسی در هند،تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. ،زبان0311امیری،کیومرث،

 ی در هند و پاکستان،انتشارات و چاپخانه سید سند،الهور.سینو خیتار، 0301، آفتاباصغر،

 (،تهران، سازمان چاپ و انتشارات.2دانشنامه ادب فارسی)-، فرهنگنامه ادبی فارسی0310انوشه،حسن، 

 بصری، ترجمه مسعود سپهر، تهران، سروش. ، مبادی سواد0313ا.داندیس،دونیس،

 .031 -032، 0311، 12شماره  ،هالل ،ها ادبیات و زبان .نظری به تکامل خط اردو، بیانی، مهدی

 ، احوال و آثار خوشنویسان) جلد اول و دوم(، تهران، علمی.0303بیانی، مهدی ،

، قابل درسترس در از میر علی هروی به نقل، یک قطعه نستعلیق ممتاز  ،سید علی  (،رقم )جواهر تبریزی

http://malekmuseum.org/artifact/1393.03.00115 

ی و بازتاب آن در تاریخ حسن رعمادیمشناختی آثار های زیبایی، ویژگی0310کلخوران،صداقت،آژند، یعقوب، احصایی، محمد،جباری

 خوشنویسی ایران، دانشگاه تهران، تهران.

 (.طهماسب شاه، ایران از دیدۀ  ونیزیان) از روزگار اوزون حسن تا دوران تا یبجوادی،حسن، 

 .11 – 02 ،0311، 1شماره  ،نامه پارسی ،ق0211تا 0021قاره از  خطاطی فارسی در شبه، عبداهلل ، ییجغتا

 .011-01، 0313، 01 و  01شماره ،کتاب ماه هنر،نقش تیموریان در هنر خوشنویسی ،حسن لو، فاطمه

ی فرم حروف در چلیپا نویسی خط بند طبقه، تحلیل و 0302لو، علی، بابای خانی، حمیدرضا، نعمتی، قلیچفرشته دهیسرشتخوار، حسینی 

 هنر اصفهان، اصفهان. دانشگاهنستعلیق با تأکید بر آثار میرعلی هروی و میرزا غالمرضا اصفهانی، 

، مطالعۀ تطبیقی شیوه خوشنویسی چلیپایی از میرزا 0300لو، علی، بابایخانی، حمیدرضا، نعمتی، قلیچفرشته دهیسرشتخوار، حسینی

 .20-01: 01غالمرضا اصفهانی وغالمحسین امیرخانی، مطالعات تطبیقی هنر، شماره

 .21-22 ،0310، 2شماره ، انداز ارتباطات فرهنگی چشم ،ی در خطاطی اسالمی هندسهم هنرمندان ایران ،نیاءالدیدسایی، ض

 .01-2 ،0321، 000شماره ، هنر و مردم ،مکتب هنری شیراز و تبریز یبستگ هم ،سامی، علی

 مکتوب.افشار، تهران، نقطه، میراث حسینی و ایرج رعناالمحبین، به کوشش کرامت ، تحفه0310حسین،بنشیرازی، یعقوبسراج

 .30-21 ،0310، 01شماره  ،گلستان هنر ،صفویه ی خوشنویسی در اوایل دوره، پریسیال ،سوچک

 )نقاشی،خوشنویسی،نمایش،موسیقی(، تهران، سروش.جانیآذربا، سیر تطور هنر در 0312، اهلل روحعباس خانی،

علوی به  نیمحمدحس، تذکرۀ حیات خوشنویسان از 0302علوی، محمد حسین، بختاورخان، محمد حسین ، ویراستار حمیدرضا قلیچ خانی ،

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. -پیوست احوال خطاطان از محمد بختاورخان، ،تهران، کتابخانه

 .1نستعلیق. کلک دیرین، ، نگاهی علمی به زاویه قلم 0312طاهریان، غالمرضا، 

 .00ی تخت، کتاب ماه هنر، ها دهیکش، میرعماد و 0313طاهریان، غالمرضا، 

 .003 -010، 0301، 01های بصری حروف در نستعلیق،دو فصلنامه علمی پژوهش هنر، سال پنجم، شماره فرید، امیر ، بررسی ویژگی

 ، اطلس خط، اصفهان، مشعل.0321، اهلل بیحبفضائلی، 

 ، تعلیم خط، تهران، سروش.0302،  اهلل بیحبی، فضائل

 .11-12، 0313،  11و  00ی، مبانی زیباشناسی در شیوه میرعماد، کتاب ماه هنر،شمارهمحمدمهدقطاع، 

 ، فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنویسی و هنرهای وابسته، تهران، روزنه.0311خانی، حمیدرضا ، قلیچ

 ی ایرانی، تهران، فرهنگ معاصر. سیبر خوشنودی ، درآم0302خانی، حمیدرضا ، قلیچ

 (، تهران، پیکره.21پادشاه قلم)گلستان هنر اهلل لیخل، 0302خانی، حمیدرضا، قلیچ

 ،گلستان هنر، به تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، نشر منوچهری.0300منشی قمی، قاضی میر احمد،

 کلکته.، عمل صالح ،جلد دوم، 0010کنبوه، مالمحمد صالح،

ی، تذهیب و تجلید، کاغذ گری، ساز مرکبۀ خوشنویسی، نیدرزم لیرساآرایی در تمدن اسالمی مجموعه ،کتاب0312مایل هروی، نجیب، 

 مشهد، موسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

 ، تذکرۀ نصرآبادی، کتابفروشی فروغی.0322نصرآبادی، میرزا محمد طاهر، 

Calligraphy by Sayyid 'Ali al-Tabrizi and a Mughal painting of a lady. c.1660-1700.42 x28cm(folio 

dimensions) RCIN1005068.v. قابل دسترس در   (https://www.rct.uk/collection/1005068-v)  
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Calligraphy by Sayyid 'Ali Khan and a Mughal painting of ladies on a terrace. c.1660-1700. 42 x 28 cm (folio 

dimensions) | RCIN 1005068.h. قابل دسترس در(https://www.rct.uk/collection/1005068-h) 
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Studying the Style of Seyed Ali Khan Tabrizi’s transcribing singular letters 

combinations (hosn-e-tashkil) in his Chalipa artworks 

Abstract 

Iran’s art especially calligraphy had specific place in Timurid 120-year era. Most masters in 

calligraphy came to Herat from Tabriz and joined Shah Ismail Safavid’s court in 1514. 

Nasta’liq script spread in India for the first time in Mongols era when Babur attacked this 

land in 1525 and he was accompanied by some calligraphers. Based on this support, large 

amount of Iran calligraphers moved to that territory and one of those calligraphers was 

Seyed Ali Khan Tabrizi. Javaher Raqam (alive in 1683) came to India at the end of Orang 

Zib’s domination (1656 -1706) and Orang Zib himself was one of his calligraphy students 

so chose him as others princes’ master and teacher. This article not only talks about the 

recognition of basics and principles of Nasta’liq script and studying the evolution of 

calligraphy from the end of Timurid era to its spreading in India and also introduction of 

Tabriz position and effectiveTabriz  Nasta’liq calligraphers, but also talks about Seyed Ali 

Khan Tabrizi’s transcribing singular letters combinations (hosn-e-tashkil) which is the main 

purpose of this research. Here are the questions: 1- How principles and proportion which 

are two rules of letters combination (hosn-e-tashkil) are observed in Seyed Ali Khan 

Tabrizi’s artworks? 2- How are dots (noqte-ha) and singular letters (mofradat) transcribed 

in Seyed Ali Khan Tabrizi’s artworks? The work of calligraphy is beautiful when it has value 

and credibility among scholars and experts in this field, which, firstly, is based on the two 

general rules of " hosn-e-tashkil " and " hosn-e-khat ", secondly, its composition and 

appropriateness rules are well observed. The words should be appropriate to each other 

and from the seat line, because seat style is a part of good-establishmentand is closely 

related to composition, and thirdly, its context and context should be appropriate to the text 

and writing. One of the important points in the issue of hosn-e-tashkil " and " hosn-e-khat 

is the style of transcribing. In addition to the general principles governing the form of letters 

and words in calligraphy, the style of transcribing each calligrapher depends on the style of 

the pen and the angle of the pen with the paper, and other factors such as how the pen is 

held, how the artist sits and masters the paper while writing Affects this issue. The angle 
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transcribing of the artist's pen at the beginning of each word and phrase affects the way 

his pen rotates. The crucial point is that the style of writing can be strong And the 

weakness of the calligraphy effect, which is one of the pillars of calligraphy, is effective. 

Therefore, examining the artist's style of writing, in addition to showing the geometry of his 

line, can be an important factor in examining the originality of works and examining and 

recognizing changes in the artist's style during his artistic life, the possibility of comparing 

the artist's style with other artists and In this way, provide a review of the technical 

evolution of the line. Accordingly, it can be important to examine the writing style of the 

artists of a period, a style or a geographical area. The research method of this article is 

analytical- descriptive and it is a practical research. The information has been gathered 

based on statistics, computerized measurement and with the help of sources in libraries. It 

is also consist of personal visual studying of the authors. The statistical society of this 

research is Chalipa artworks of Seyed Ali Khan Tabrizi Javaher Raqam. So five Chalipa 

artworks of Javaher Raqam have been studied with analytical look based on letters 

combinations (hosn-e-tashkil) of singular letters by visual analysis. The method of the 

analyzing in this article is quantitative and it depends on statistical results which are 

obtained by studying all points in five selected artworks and their letters and the results of 

the data in searching and studying are presented in quantitative forms. The results of this 

research show that “dot” (noqteh) in Seyed Ali Khan Tabrizi Javaher Raqam’s style are not 

only static but also have stable and concentrated energy. The gradient of dots are also 

transcribed in their best conditions. So this feature has affected the dots visual charisma a 

lot. The remarkable point is the angle of letters’ gradient which is different but appropriate. 

The presentation of weakness and the power in performance of the letters are close to 

each other and this point has caused more proportions in the scripts. Studying the 

examples of Seyed Ali Khan Tabrizi Javaher Raqam’s artworks shows that the size and 

dimensions of letters have good balance and the pen has impressive straight movement. 

This point must be mentioned that some features like transcribing (the angle of writing 

each letter) change a little during the artist’s life whereas the calligraphy quality has ups 

and downs during the years.   

Keywords 

Tabriz, Nasta’liq, singular letters (mofradat), transcribing, Seyed Ali Khan Tabrizi Javaher 

Raqam, Orang Zib.  
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