
و «ثلث» در کتابت قرآن کريم

سال  به  ُمَحقَّق  خط  با  قرآن  اولين 
ايران کتابت شد.  (٥٥٥ هجري) در 
بدون رقم، سوره الفلق، به سبک و 
لينگز،  مأخذ:  االمالء).  سياق(رسم 

.١٩٧٦: ٦٠



شماره ۳۹  پاييز۹۵
۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

 تجّلي خط «ُمَحقَّق» بر خطوط «ريحان» 
و «ثلث» در کتابت قرآن کريم* 
عبدالرضا چارئي  ** حسنعلي پورمند***

چكيده
درآغاز قرن سوم هجري، به خاطر پيچيدگي َاشکال و قرائت خط  کوفي، خطوطي تازه رشدي ناگهاني يافتند. 
اين خط ها که از منشأ مشترکي برخاسته بودند به اقالمِ سّته (قلم هاي شش گانه) معروف شدند که عبارت اند 
ر اين خطوط وجود دارد اّما به هر  از: «ُمَحقَّق، ريحان، ثلث، َنسخ، ُتوقيع، رقاع». روايات  گوناگوني در تقدُّم و تأخُّ
جهت اين اقالم پايه و اساس خط  و خوشنويسي اسالمي را ُمهيا کردند و تا ابداع خطوط «تعليق»، «نستعليق» و 
«شکسته نستعليق»، که به دست ايراني ها و در فاصلة قرن هفتم تا يازدهم هجري صورت گرفت، هرچه گذشت و 
هرآنچه خلق و نگاشته شد در همين حدود کلي قلم هاي شش گانه صورت پذيرفت، اّما سر منشأ همة اين قلم هاي 
شش گانه «خط ُمحقَّق» است که به خاطر شکوه و عظمت، اندام درشت، فاصله هاي منظم، يکدست و ساده بودن 
به اين نام شناخته شده است. در اين خط هر حرف شکل ثابت و معيني دارد و با حروف ديگر اشتباه نمي شود. 
همچنين کلمات متداخل نوشته نمي شود. بدين جهت خطي است واضح و روشن. خط ريحان با فاصلة يک قرن 
بعد و شبيه خط ُمحقَّق پديد آمد به نحوي که آن را «باريِک ُمحقَّق» نام نهادند. در اين خط همانند خط ُمحقَّق 
خصوصياتي از «خط ثلث» را نيز مي توان يافت. خط ُمحقَّق و ريحان در نظر اّول شبيه خط ثلث هستند، اّما براثر 
دّقت تفاوت هاي واضحي در شکل حروف آن ها ديده مي شود. اين دو خط تا قرن يازدهم هجري براي کتابت 
قرآن کريم در ايران و ساير کشورهاي اسالمي رواج داشته و به خاطر خوانا بودن يکي از موجبات به کار رفتن 
اين خط بوده است. در اين پژوهش آثار خوشنويسي خط ُمَحقَّق، ريحان، و ثلث در کتابت قرآن کريم بررسي و 
به جنبه هاي تفاوت ها و تشابهات سه خط ُمحقَّق، ريحان و ثلث و برتري (تجّلي) خط ُمحقَّق، هدف اصلي مقالة 
پيش روست و پرسش هاي آن به ترتيب زير است: ١. ويژگي اصلي خط ُمَحقَّق چگونه است؟ ٢. عامل تأثير و 

تجّلي خط ُمحقَّق بر دو خط ريحان و ثلث چيست؟
روش تحقيق بر اساس تاريخي- توصيفي و مبناي گردآوري کتابخانه اي و مشاهدات ميداني بررسي شده است 
و دستاورد حاصل از اين تحقيق نمايانگر تأثير خط ُمحقَّق بر دو خط ريحان و ثلث و مهجوريت خط ُمحقَّق 
براي ادامه تحقيق و اصالح اسناد مکتوب است. نتيجه اينکه خط محقق مستقيمًا از خط کوفي ايراني گرفته شده 
است و در درجة اعتبار بعد از خط کوفي است و هيکل و اندام و صورت ظاهري حروف خط ريحان و ثلث (چه 
در مفردات و چه در ترکيب) تحت تأثير تنگاتنگ و همنشين خط محقق قرار دارد و به همين لحاظ خط محقق 

درکتابت قرآن کريم بر دو خط ريحان و ثلث تجلي نموده است.

 واژگان كليدي 
قرآن، خوشنويسي، ُمَحقَّق ريحان، ثلث

 اين مقاله مستخرج از رسالة دکتري نويسنده اول در رشته پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه تربيت مدرس با عنوان «تبيين اصول 
خط نستعليق در کتابت قرآن کريم» مي باشد. 

Email:chareie@shahed.ac.ir                            .دانشجوي دکتري پژوهش هنر دانشگاه تربيت مّدرس، شهر تهران،  استان تهران   
   دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مّدرس،  شهر تهران،  استان تهران. (مسئول مكاتبات)   

Email:hapourmand @modaress.ac.ir            
                          

تاريخ دريافت مقاله :   ٩٣/٤/١٧  
تاريخ پذيرش مقاله :   ٩٤/٧/١١ 



مقدمه
« ُمحقَّق»،  چون  اقالمي  با  قرآن     کريم  پيوستگي  کتابت 
ريحان و ثلث در  شروع قرن  سّوم هجري  موجبات تکوين 
سه خط متشابه را به وجود آورد. آثار  کتابت  قرآني برپاية 
نگارش «رسم المصحف“ (بدون الف) و “رسم االمالء“ (با 
الف) با سه  خط  ُمحقَّق، ريحان و ثلث ويژگي هاي متفاوتي 
دارد. بسياري از آثار  مکتوب  قرآني در کتاب هاي  مکتوب 
ثلث  ريحاني  يا   تاريخي به جاي کلمة “ُمحقَّق“ ريحان و 
شکل  فرض  اين  مقدماتي  مطالعة  با  است.  شده  معرفي 
ظاهري  اشتراکات   و  شباهت  ها  خالف  بر  که  مي  گيرد 
تفاوت  هايي نيز در اندام  حروف و کلمات، اعراب   گذاري و 
متداخل  بودن حروف و کلمات  قرآني وجود دارد که تنها 
اهل  فن اين تفاوت ها را تميز مي دهد و بر اثر شبهه شاکلة 
اصلي خط (شکل ظاهري خط ُمحقَّق) از تاريخ کتابت قرآن 
کريم به عنوان خط ُمحقَّق حذف مي گردد. ويژگي  هاي خط 
آن  آرام بخش  ريتم    و  سادگي    ظاهري  صالبت،  ُمحقَّق 
است  ُمحقَّق  خط   ُمشتقات  از  ريحان  خط   چون  و  است 
ويژگي  هاي خط  ريحان به صورت ريز تر به گونه اي نمايان 
ر  مي شود که آن را نازک ُمحقَّق ناميده اند. در َتقدُّم و تأخُّ
خط ثلث و ُمحقَّق و اينکه به کدام خط زودتر پرداخته شده 
نظرهاي گوناگوني  وجود  دارد.  آراي  باالي  تذکره نويسان 
ِسّته»  «اقالم   پديد آورندة  « ابن ُمقله»  را  مکتب  وّراقان  و 
از ُمشتقات خط  قلم هاي ششگانه و  از  يکي  را  ُمحقَّق   و 
کوفي دانسته اند و خط ُمحقَّق را مرکز تحّول و پيدايش 
قلم هاي ديگر، چون ريحان و دانسته و آن را پدر اقالم 
به دليل  شباهت هاي  بسيارنزديک  اين  سه   خط   ناميده اند. 
در آثار  مکتوب  قرآني،، در بسياري  از موارد  خط «ُمحقَّق“ 
 را ريحان  و  در  مواردي  ثلث  و  يا  هر دو  (ُمحّقق  و ريحان) 

 را  خط  ثلث  ناميده اند .
با دو خط  ّمَحقَّق  تشابهات خط  و  تفاوت ها  بررسي 
ريحان و ثلث و برتري آن هدف اصلي مقالة پيش روست 
و پرسش هاي آن به ترتيب زير است: ۱. ويژگي اصلي 
خط ُمَحقَّق چگونه است؟ ۲. عامل تأثير و تجّلي خط ُمحقَّق 

بر دو خط ريحان و ثلث چيست؟

روش تحقيق
در اين مقاله ويژگي هاي هنري و قواعد حاکم بر سه خط 
ُمحقَّق، ريحان و ثلث با روش: تاريخي- توصيفي نوشته 
شده است روش جمع آوري اطالعات بر مبناي گردآوري 
کتابخانه اي و مشاهدات ميداني صورت پذيرفته است. در 
بر دو  ُمَحقَّق  تأثير  و  به تشابهات  با توجه  اين پژوهش 
خط ريحان وثلث و با دو رسم الخط رسم االمالء و رسم 
المصحف طبقه بندي و ارائه شده است. جامعة آماري اين 
پژوهش نسخ خطي قرآن کريم با خطوط محقق، ريحان 
و ثلث است و تعداد نمونه مورد تحقيق سه نسخة قرآن 

کريم است.

پيشينة تحقيق
و  ريحان  ُمحقَّق،  خط  با  کتابت  قرآن  کريم  مورد  در 
نهم هجري)  (نيمة  قرن  ششم  تا  به فاصلة سه قرن  ثلث 
آن ها  از  برخي  که  گرفته  متعّددي صورت  پژوهش هاي 
در قالب  کتاب،  پايان نامه  و مقاالت  علمي نشر يا فته است، 
ازجمله: کتاب ِکلک ُقدسي (سيري در کتابت کالم اهللا مجيد 
جوادي  سيد  حاج  سيدکمال  نوشتة  امروز)  تا  آغاز  از 
نسخه هاي  از  برخي  (معرفي  روشن  ُمصَحف   ،(۱۳۷۹)
هجري)  نهم  تا  هفتم  قرن  شيراز،  درموزه هاي  قرآن 
يادماني  کتيبه هاي   ،(۱۳۷۸) صحراگرد  مهدي  نوشتة 
محمد  نوشتة  دهم هجري)  تا  هفتم  قرن  (بناهاي  فارس 
صادق ميرزاابوالقاسمي (۱۳۷۹)، خوشنويسي اسالمي (آنه 

تصوير ١. اولين قرآن با خط ُمَحقَّق به سال (٥٥٥ هجري) در ايران 
کتابت شد. بدون رقم، سوره الفلق، به سبک و سياق(رسم االمالء)، 

مأخذ: لينگز، ١٩٧٦: ٦٠.

تصوير٢. کتابت قرآن  کريم با خط محّقق به سال ١٣٦٦ ش، کاتب 
سيدمحّمد ِاحصايي (معاصر) ايران سوره االحزاب (آيه ٧٢، ٧٣) به 
سبک و سياق رسم الُمصحف/ عثمان طه کاتب قرآن کريم معاصر، 

مأخذ: نگارندگان.

و «ثلث» در کتابت قرآن کريم
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در  پژوهشي   ،(۱۳۶۸) آزاد  اسداهللا  ترجمة  ماري شيمل) 
خوشنويسي کاتبان بزرگ قرآن کريم، نوشتة محمدمهدي 
هراتي (۱۳۹۲)، آئينة مآثر (گزيده اي ازآثار گنجينة مرکز 
دائرة المعارف انسان شناسي و مؤسسة تحقيقاتي تاريخ 
محمد تقي  و  محفوظي  محمد صادق  نوشتة  شرق،  تمدن 
هاشميان (۱۳۸۷)، گلچيني از قرآن هاي خطي موزة دوران 
اسالمي، موزة ملي ايران (۱۳۷۵)، هنر قلم (تحول و تنوع 
در خوشنويسي اسالمي) گردآوري ناصرخليلي (۱۳۸۰)، 
ترجمة  لينگز،  مارتين  نوشتة  قرآني،  تذهيب  و  هنر خط 
اسالمي  خوشنويسي   ،(۱۳۷۷) بيدهندي  قيومي  مهرداد 
(مجموعه آثار هنر اسالمي ۶، نوشتة حميد سفادي، ترجمة 
مهناز شايسته فر (۱۳۸۱)، شاهکارهاي خطاطي اسالمي، 
ترجمة  سجلماسي،  محمد  خطيبي،  عبدالکريم  نوشتة 
اصطالحات   ،(۱۳۹۳) عبدالعلي  محمدرضا  جايز،  مژگان 
گردآوري  ايران،  بزرگ  شاعران  شعر  در  خوشنويسي 
اصطالحات  (فرهنگ  زرافشان   ،(۱۳۸۷) محمودي  آزاده 
نسخه پردازي  و  کتاب آرايي  و  خوشنويسي  ترکيبات  و 
قليچ خاني (۱۳۹۲)،  در شعر فارسي)، نوشتة حميدرضا 
قليچ  حميدرضا  نوشتة  ايراني،  برخوشنويسي  درآمدي 
قرآن  کتابت  ابعاد  و  شناخت  زمينة  در   .(۱۳۹۲) خاني 
نيز مطالعات  ايران  ثلث در  با خط هاي محقق، ريحان و 
فراواني صورت گرفته است اّما هيچيک به نحوة کتابت، 
تفاوت ها و تشابهات از نظر شکلي و قياسي نپرداخته اند. 
مقالة پيش رو در پي جبران خأل موجود در زمينة کتابت 

قرآن با خط محقق است.

تنوع هنر شريف خوشنويسي در کتابت قرآن کريم
شريف ترين هنر بصري در جهان اسالم هنر خوشنويسي 
و خطاطي است (بورکهارت، ۱۳۶۹: ۲-۷). خوشنويسي با 
حروف و کلمات ارتباط دارد. حروف و کلمات با معاني 

و مفاهيم پيوند دارند و معاني و مفاهيم نيز با حقيقت گره 
خورده است؛ ثانيًا خط مهم ترين و کامل ترين ابزار انتقال 
ارتباط  که  هنري  است.  رموز  و  اشارات  معاني،  حقايق، 
آن با رموز و حقايق بيشتر است خوش نگاشتن آن نيز 
تابع شرف و فضيلت محتواست؛ ثالثًا اين هنر اصالتًا از 
استمرار  دين  و  معنويت  در خدمت  و  گرفته  ريشه  دين 
پيدا کرده است. صورت فعلي خوشنويسي محصول سير 
کتابت قرآن و مراحل تطور آن است. قبل از اسالم اين هنر 
وجود نداشته و رواج و گسترش آن نيز در پرتو کتابت 
قرآن بوده است. اين هنر اصيل ترين هنر اسالمي است که 
همواره در خدمت معنويت و معنا بوده است و به تعبير 
برخي از محققان خط هيچ گاه مبتذل نبوده و نشده است و 
هيچ گاه به خدمت طاغوت درنيامده است (مظلومي، ۱۳۶۶: 
تحرير  بازتاب  زمين  در ساحت  که  خوشنويسي   .(۶۳
کالم پروردگار بر لوح محفوظ است، سرچشمه هنرهاي 
تجسمي به حساب مي آيد» (نصر،  ۱۳۸۱:  ۳۹). در روايتي 
از پيامبر اکرم (ص) آمده است: «الخط الحسن يزيد الحق 
با  دين  و  دنيا  کار   .(۴۷۶  :۱۳۶۶ وضحا»(نهج الفصاحه 
دو عامل فيصله پيدا مي کند ۱. شمشير ۲. قلم که مرتبه 
شمشير فرود قلم است و دانش ها نيز به داللت شناخته 
مي شود و با سه شکل ۱. اشاره و عالمت ۲.لفظ ۳. خط 
(خوشنويسي، خطاطي کتابت) درواقع، واژة خوشنويسي 
در مقابل خطاط و کاتب نشسته و فارسي است اّما در کل 
«علم خط» عبارت است از معرفت تصوير الفاظ به حروف 
هجا و کيفيت ترکيب و احوالي که به اعتبار کتابت برآن 
جاري است. واژه هاي ديگري نظير ۱. قلم ۲.خامه ۳.ِکلک 
در مسير کتابت قرار دارد، کتابتي که وحي الهي با نوشتن 
اقراء» شروع و با «ن  والقلم ومايسطرون» تداوم مي بخشد 
بر صدر  کاتب و خطاط  و  قدر مي يابد  کتابت  و  کتاب  و 

تصوير٣. کتابت قرآن کريم با خط محّقق به سال ١٣٦٦ ش، کاتب 
سيدمحّمد ِاحصائي (معاصر) ايران، سوره البقره (آية ٧٢ و ٧٣) به 
سبک و سياق رسم الُمصحف/ ُعثمان طه کاتب قرآن کريم معاصر. 

مأخذ: نگارندگان.

احمد  کاتب  ثلث  و  ريحان  خط  با  قرآن کريم  کتابت  تصوير٤. 
قره حصاري (قرون ٩ و ١٠ق) عثماني سوره البقره (آية ٣٩ - ٢٩) به 
سبک و سياق رسم اِالمالء، او در اقالم سّته مهارت داشت و مدتي را 
در دولت عثماني گذرانده، اهل َقره ِحصار بود و درخط ثلث و نسخ از 

يحيي صوفي تقليد مي کرد. مأخذ: نگارندگان.



مي نشيند و توجه به خوشنويسي آرام آرام اوج مي گيرد. 
عبادت  و  تجليل  براي  تکليفي  عنوان  به  خوشنويسي 
با خط کوفي  اولين کتابت قرآن کريم  به کار مي رود و 
شکل مي گيرد و سرانجام در قرن سوم هجري خطوطي 
تازه به دست ايرانيان ابداع مي شود و اقالم ِسّته (محقق، 
ريحان، ثلث، نسخ، توقيع و رقاع) به دست «محمدبن مقله 
قلم   هايي  تاظهور  و  مي گردد  ابداع  شيرازي»  بيضاوي 
نظير تعليق، نستعليق و شکسته نستعليق همچنان قلم هاي 
ششگانه و درصدر آن   ها «محقق» کاربردي اساسي براي 
کتابت کالم اهللا مجيد بود و اين عمل مؤمنانه واالترين و 
شگفت انگيز  ترين ارزش هاي فرهنگي در صدر اسالم بود.

پس از قرن چهارم هجري براي کتابت قران کريم غالبًا 
از خط محقق، ريحان وثلث ودر پاره اي از موارد خط نسخ 
در کنار خط کوفي استفاده مي شد. کهن ترين مصحف به 
جا مانده به خط نسخ اثر ابن بّواب است که به سال ۳۹۱ 
کتابخانة چستربيتي  در  و  کتابت شده  بغداد  در  هجري 
نگهداري مي شود (جيمز، ۱۳۸۱: ۱۶) و کهن ترين مصحف 
به خط محقق نيز به سال ۵۵۵ هجري درايران کتابت شده 
است (تصوير ۱). در زمان ابن بّواب سه قلم رواج داشته 
است: ۱. قلم الُمصاَحف جليل محقق که منظم و مضبوط 
درشت تر از خط ريحان است ۲. خط ريحان ۳. خط رياسي 

که چند شکل از حروف ثلث در آن ديده مي شود.
و  ريحان  محقق،  خط هاي  ويژگي هاي  مهم ترين  از 
با روايات و دستورات  ثلث درکتابت قرآن کريم مطابق 
نوشتن  از  دوري  و  وجه  خواناترين  کريم  قرآن  اسالم 
رو  اين  از  است.  کلمات  و  در حروف  پيچيدگي  و  ابهام 
آشکار بودن حروف (تحقيق) چه در نظم و چه در نثر و 
چه در ميان حروف متصل (ترکيب) و يا حروف منفصل 
انحناي  نيز فاصله حروف و  با مّد و قصر و  (مفردات) 
امثال آن که  آن است و حروفي مانند: “ح»، «خ»، «ج“و 
(تحديق) گفته مي شود به گونه اي است که سفيدي ميان 

آن از سياهي (سواد وبياض) به خوبي آشکار شده و از 
باال و پايين و کناره ها به راحتي مشخص است حال چه 
با حروف ديگر آمده باشد، چه جداگانه و انحناي حروفي 
مانند “و»، «ف»و مانند آن (تحريق) چه درشروع کتابت 
و يا وسط و يا نهايت کلمه آمده باشد موجبات زيبايي 
مانند“ه»،  حروفي  حاالت  تشخيص  مي آورد.  فراهم  را 
امثال آن (تخريق) چه درمفردات و چه در  «ع»، «غ» و 
ترکيبات به گونه اي است که اهل احساس ودرک ضعيف 
نيز به وضوح وآشکار بودن آن پي ببرند. همچنين ترکيب 
حروفي مانند: «ن»، «ي»و مانندآن (تعريق) در پايان کلماتي 
نظير «من»، «عن»، «حتي، «الي» به يک اسلوب مشخص 
مرتب شده اند. حفظ تناسب و تساوي ميان حروفي چون 
«ص»، «ض»، «ک»، «ط»، «ظ»(تشقيق) به صورت آشکار 
زيبايي  کلي  به طور  و  مي شود  نوشته  زيبا  و  و صحيح 
همة حروف در مفردات و ترکيبات از شروع کلمه، وسط، 
پايين يا باال (کرسي بندي) به صورت همسان (تنسيق و 
توفيق) سرانجام کتابت را به (ترقيق و تفريق) مي کشاند 
به گونه اي که دنبالة حروف با گرايش آزاد دست، موجب 
شورانگيزي و زيبايي شده و از هرگونه تداخل حروف با 
يکديگر و اشتباه شدن جلوگيري کند (نک. توحيدي، ۱۳۷۹: 

۶ و۷).

معرفي َاقالم  سّته  ( قلم هاي  شش گانه )
در اواخر عصر ُاموي کاتبي به نام قطبة محّرر، از خط 
کوفي خطي را به وجود آورد که قلم جليل و قلم طومار 
ناميده شد. اين دو خط به صورت ُدرشت و جلي نوشته 
مي شد (تصوير ۲). در آغاز دولت عباسيان، خّطاطي به 
نام ضحاک بن عجالن اضافاتي به اين دو شيوه کرد و پس 
از او کاتب بزرگي به نام اسحاق بن َحّماد (متوّفي به سال 
۱۵۴ هجري) ظهور کرد و شاگردان فراوان تربيت کرد که 
ابراهيم بن محسن و يوسف سجزي از معروف ترين آن ها 

تصوير٥. کتابت قرآن کريم با خط ريحان به سال ١٣٨٤ ش، کاتب: 
بهرام سالکي (معاصر) ايران سوره والفجر (آية ١٠- ١) به سبک و 
سياق رسم الُمصحف/ ُعثمان طه (سوري) کاتب قرآن کريم معاصر. 

مأخذ: نگارندگان.

تصوير٦. کتابت قرآن کريم با خط نسخ و رقم محمد بن مقله. مأخذ: 
هراتي، ۱۳۹۲:  ٤٣.

و «ثلث» در کتابت قرآن کريم



شماره ۳۹  پاييز۹۵
۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

خو شنويسي اسالم است . اِْبن   ُمْقله در عهد خليفه عباسي 
المقتدر باهللا به وزارت برگزيده شد (فضائلي، ۱۳۶۰: ۶۸). 
ابن مقله وزير خط محّقق را از خط کوفي و ُنَسخ قديمي 
بيرون کشيد و آن را قاعده مند  کرد. سپس خط ريحان را 
ايجاد کرد. بعد از آن خط ثلث را از خط ريحان اخذ کرده 
و قاعده مند ساخت. بعد از آن  به شکل دادن و منزه کردن 
خط َنسخ پرداخت. ابن مقله ۱۲ قاعده براي زيبايي خط 
تعيين کرد که به  اصول  دوازده گانة خوشنويسي اطالق 
شد.   اکنون، با  گذشت بيش از  ۱۰۰۰ سال، اعتبار خود را 
حفظ کرده  است. اين قواعد عبارت اند از: ترکيب، کرسي، 
نسبت، ضعف، قوت، سطح، دور، صعود مجازي، نزول 
مجازي، اصول، صفا و شأن. اکثر محققان، ابن مقله را 
اولين مبتکر و پديدآورندة خوشنويسي اسالمي به مثابه 
يک هنرمند مي دانند. پس از او ابوالحسن علي ابن هالل 
تمام  مقله،  ابن  از  پس  قرن  يک  بواب،  ابن  به  معروف 
خطوطي را که او پديد آورده بود تکامل کرد. سپس در 
قرن هفتم هجري ياقوت مستعصمي (درگذشت به سال 
۶۹۸ هجري) خطاط صاحب نام در خط ابن بواب تحقيق 

و تتبع کرد.

قاعده و اصول دوازدگانه در خوشنويسي
ابن مقلة شيرازي قواعد خوشنويسي را در رسالة خط و 
قلم بيان کرده است. وي قواعد خط را به دودسته تقسيم 

کرده است:
حسن تشکيل: اندازه و بهرة هر حرفي از حيث سطح 
و َدور، بلندي و کوتاهي، باريکي و کلفتي، راستي در حالت 
عمودي و افقي و مايل، حرکات قلم) که قاعدة اصول» و 

نسبت» از آن پديد مي آيد. 
حسن وضع: چگونگي پيوند دادن حروف پيوندپذيري 
و با هم آوردِن حروف منفصل و طرز مجاورت کلمات 
قواعد  که  (کشيدگي ها)  مدها  تناسب  و  سطرها  نظام  و 
«ترکيب» و «کرسي» از آن ها پديد مي آيد. قواعد اصول 
از  نگارش مفردات حروف  يعني ُحسِن  در خوشنويسي 
از جهات قواعد و  اعتدال آن ها  تا ي و استحکام و  الف 

اصول بدين شرح است:
دم  از  جزيي  کاربردن  به  و  صحيح  استفادة  قوت: 
قلم بر سطح کاغذ يا همة نيروي خود در وسط و انتهاي 
مدها و وسط دايره ها و سر«يا» و «ف» و «ق» و «و» 
و غيره. ضعف: به کاربردن جزيي از َدِم قلم و نيش آن 
در آغاز و وسط اکثر حروف و در انتهاي آن که موجب 
نازکي مي شود. سطح: حرکات راستي که با قلم در خط 
پديد مي آيد، اعم از افقي، عمودي و مايل، سطح نام دارد 
و چون اين حالت در پايان مدهاي کامل اصلي و برخي 
به ظهور مي رسد، سطح  بيشتر  مدهاي زايد و عارضي 
شمرده اند.  افقي  حرکات  نوع  اين  مخصوص  غالبًا  را 
و  معکوس  دايره.هاي  در  که  يعني گردش حروف  َدور: 

هستند در اين روزگار است که صاحب الفهرست مي گويد 
(حاج سيد جوادي،  آمد  به وجود  قلم  دوازده  جليل  قلم  از 
۱۳۷۹: ۸۵). اين دوازده قلم عبارت اند از: سّجالت، ديباج، 
طومار کبير، ثلثين صغير، زندير، مؤامرات، حرم، عهود، 
اضافه  سپس  و  کبير  ثلث  ثقيل،  نصف  اجوبه،  قصص، 
مي کند که از آن ها دوازده قلم ديگر استخراج شده است: 
سميع، اشربه، خرفاج ثقيل، خرفاج خفيف، قلم مفتح، قلم 
نصف، خفيف نصف، مدّور کبير، مدّور صغير، نرجس، 

خفيف ثلث کبير، رقاح.
از نوشته هاي موّرخان و دانشمندان دربارة خطوط 
پيشين چنين برمي آيد که برخي از خطوط ويژة نوشتن 
به  مردم  طرف  از  غيره  تقاضاهاو  اداري،  نامه هاي 
پادشاهان و ُحّکام بوده، برخي براي نگارش فرمان ها و 
دستورات حکومتي مورد استفاده قرار مي گرفته و برخي 
نيز براي کتابت قرآن کريم چه با قلم ُدرشت و چه جلي 
(طومار و جليل) چه با قلم نازک تر مانند ثلث به کار گرفته 
مي شدند. هريک از خوشنويسان و کاتبان آن روزگار به 
نگارش برخي ازخطوط شهرت يافت مانند يوسف سجزي 
النعجه  وجه  رياسي،  قلم  ابراهيم سجزي صاحب  برادر 
در قلم جليل، محمود بن سعدان در قلم نصف و احمدبن 
حفص در قلم ثلث، اّما درحقيقت همة انواع خطوط که از 
نتوانست شيوه وسبک  خط کوفي استخراج شده بودند 
ماندگار براي کتابت قرآن کريم پيدا کند تا اينکه در قرن 
خوشنويسي  هنر  عرصة  به  مقله“پا  هجري“ابن  سوم 

گذاشت.

 زندگي نامة ابن ُمقله
اِْبن  ُمْقله، ابوعلي محمد بن علي بن حسين (حسن) بن عبداهللا 
شيرازي (۳۲۸- ۲۷۲ ق)، اديب، خوشنويس، مبتکر و مبدع 
تنظيم خطوط  ابداع و  خطوط مختلف و وزير عباسيان. 
ششگانه و اصول دوازده گانة خوشنويسي را به او نسبت 
مي دهند که تحّول عظيمي سير نگارش  حروف به سمت 
خوشنويسي هنرمندانه به شمار مي رود و نقطه عطفي در 

تصوير٧. کتابت قرآن کريم با خط محقق. خط ياقوت معتصمي  مأخذ: 
هراتي، همان: ٨٤.



مستقيم و در سِر «ف»، «ق» و «و» و مانند آن به وجود 
مي آيد و حالتي است برخالف سطح. در ايجاد َدور قلم بر 
حسب استادي و هنر خطاط به نرمي و گرمي به گردش 
در مي آيد. صعود: «صعود حقيقي“ يعني راست باالبردن 
الف هاي آخر و الم وسط و کاف آخر در کلمات. «صعود 
مجازي» باال برگردانيدن انتهاي دواير حروف است وقتي 
قلم به حالت َدور در گردش است. نزول: «نزول حقيقي» 
در الف و الم و کاف مفرد و الم کاف اول و دنبالة ميم 
و  دايره ها  اوايل  در  مجازي  نزول  مي کند،  پيدا  مصداق 
آغاز برخي مدها و سرکج کاف و گاف و امثال آن. در 
صعود و نزول حقيقي بايد حروف مشابه به موازات هم 
نوشته شوند. سواد و بياض: رعايت و سنجش سياهي 
خط و پديد آمدن آن سفيدي است که در حلقه هاي برخي 
حروف مانند: صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، عين، جيم.، 
هاء و غيره پديد مي آيد. ارسال: آزاد رهاکردن قلم است. 
در نوشتن برخي حروف مانند: راء، ميم و واو مسطح، تاء 
و نون، قاعدة ترکيب: آميزش هم آهنگ و دلپذير حروف، 
که  به طوري  يکديگر است  با  کلمات، جمله ها و سطرها 
مجموعة آن ها از ُحسِن ترکيب برخوردار باشد. رعايت 
اين اصول را در ترکيب حروف و کلمات «ترکيب جزيي» 
و در جمله.ها و و سطرها «ترکيب کلي» مي نامند. ايجاد 
اين نظم و ترتيب و اعتدال و خوش ترکيبي بايد در حرف 
و کلمه، جمله و سطر، سطور و صفحات، فواصل و سواد 
و بياض، سنجش قلم با زمينة خط، ُحسِن مجاورت، رعايت 
(فتحه،  حرکات  ُکرسي،  ترکيبات،  طريقة  و  کشيدگي ها 
کسره، ضمه، جزم، تنوين) و ضوابط (تشديد، نشانة مَّد، 
قطع و وصل) تزيينات و نقطه گذاري مصداق يابد و سراسر 
خط منظره اي زيبا و هم.آهنگ پيدا کند. مدها (کشيدگي ها) 
که يکي از اجزاي قاعدة ترکيب و از زيبايي هاي خط است 
خط را از خشکي عاري مي کند و به آن تنوع و طراوت 
د کامل، متوسط  مي بخشد. خّطاط بايد جاهاي متناسب مَّ
د اصلي يا زايد) بشناسد و به کاربرد  و کوتاه را (اعم از مَّ

کامل و کوتاه در اول و آخر سطر توجه کند بنابر آنچه 
گذشت قاعدة ترکيب در خوش نويسي بسيار اهميت دارد 
و نيز کاري دقيق و دشوار است، خاّصه  در مواردي نظير 
و  محدود  سطحي  در  جمله ها  گنجاندن  و  کتيبه نويسي 

معين مستلزم  کمال  ذوق  و  مهارت  است.

خط   ُمَحقَّق
خط ُمحقَّق از شيوه هاي ُمّهم خوشنويسي اسالمي و از 
جمله خطوط ششگانه است که ابداع يا سامان دادن آنها را 
به ابن ُمقله نسبت داده اند. خط ُمحقَّق را پدر خطوط (عربي) 
به شمار مي آيد. خط  اسالمي  اصيل  از خطوط  گفته اند. 
ُمحقَّق نزديک ترين خط  به  کوفي ساده  است. در  اين خط 
اشکال حروف يکدست، يکنواخت و  درشت اندام است که 
با فواصل منظم و بدون تداخل حروف است. تا آغاز دولت 
عباسي مردم به همان شيوة قديم (يعني کوفي و قلم جليل 
مي نوشتند)؛  مي گفتند  موزون  که خطوط  آن  ومتفرعات 
(ابن نديم، ۱۳۸۹: ۱۴) مي گويد: همين که خاندان هاشمي 
ظاهر گرديد، آن خطوط به نوشتن قرآن اختصاص يافت 
وخطي پيدا شد که به آن عراقي مي گفتند و اين خط محّقق 
بود که به آن َوّراقي نيز گفته مي شد. اين خط رو به رواج 
و زيبايي گذاشت تا به دوران مأمون رسيد و اصحاب و 
نويسندگان او به نيکو ساختن اين خط پرداختند و مردم 
در اين کار بر هم تفاخر داشتند. امروز نيز کتابت قران 
کريم با خط محقق در ايران با شايسته ترين وجه کتابت 

مي گردد (تصوير ۳).

وجه تسميه خط ُمَحقَّق
کلمة محّقق اسم مفعول از باب َحَقق، يحِقُق و تحقيق است. 
استوار  سخن  معناي  به  نفيسي  فرهنگ  در  محقق  کلمة 
از شش خطي است که  نام خطي  و جامة محکم بافت و 
ابن مقله وضع کرده است و چنانچه آشکار است معاني 
محکم و استوار نيز بر اين خط صادق است. بسياري از 

تصوير٨. کتابت قرآن کريم با خط محققو ياقوت ُمعتصمي، مأخذ: 
کاتبان بزرگ قرآن کريم. مأخذ: همان : ٦٣.

تصوير٩. ترقيم با خط محقق، ياقوت معتصمي، مأخذ: کاتبان بزرگ 
قرآن کريم. مأخذ: هراتي، همان: ٥٩.

و «ثلث» در کتابت قرآن کريم
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نويسندگان متأخر اعم از خطاط و منشي مقاالت و تذکره ها 
خط محقق و ريحان را به علت شباهتي که در ميان است، 
نام ثلث نهاده و ثلث معرفي کرده اند. از جمله صاحب کتاب 
نام  قديم  ثلث  را  پيدايش خط و خطاطان که خط محقق 
نهاده است. گرچه محقق و ريحان را به ثلث مبسوط هم 
مي توان وصف کرد لکن چون اصوًال و انتسابًا محقق بر 
ثلث مقدم است شايسته نيست که آن را با وجود نام مَعين 
نام ديگر بدهيم و ثلث مبسوط يا... بناميم، زيرا محقق و 
ريحان في نفسه خطي مستقل اند. به عالوه آنچه از کلمة 
محقق برمي آيد، آن است که از نظر نوشتن ُنقصاني ندارد 
و حق حروف چنان که بايد ادا مي گردد وابهام و اشتباه در 
آن راه نمي يابد و از لحاظ خواندن و قرائت هم جايي براي 

اشکال وترديد نيست (تصوير ۴؛ تصاوير ۱۶، ۱۷، ۱۸).

ويژگي هاي خط ُمَحقَّق
۱. خط محقق نزديک ترين خط به کوفي و َمُعقِلي (َبّنايي) و 

از اولين خطي است که از کوفي استخراج شده است.
۲. از دسته اقالم موزون نيست و مستقًال از ناحية َوراّقان 
عراقي که احتمال دخالت ذوق ايراني دارد، به وجود آمده 

است.
۳. درآغاز دولت عباسيان وزمان مأمون اين خط خود را 

نشان داده و ظهور يافته است.
۴. اولين خطي است که مورد تهذيب و هندسي شدن از 
جانب ابن مقله قرار گرفته است. لذا از دو نظر جزو اولين 
که  پيدايش  آغاز  نظر  از  يکي  مي شود،  محسوب  اقالم 
همزمان يا مقدم بر خط موزون بوده و ديگري از لحاظ 

تهذيب و اصالح ابن مقله.

سرانجام خط ُمحقَّق
محقق که خطي شکوهمند و درشت اندام با فواصل منظم و 
بدون تداخل حروف و يکدست و يکنواخت با کمال روشني 
و وضوح بود در قديم مقياس براي ديگر خطوط و منشأ 
نهايت  در  است  خطي  است.  بوده  ديگري  اقالم  پيدايش 

سادگي که ۵/۱ دانگ آن َدور و ۵/۴ دانگ آن سطح است 
(يا نسبت ۲ و ۴). البته بعضي بر اين عقيده هستند که دو 
دانگ َدور و چهار دانگ سطح است، که بيشترآن سطح 
است و از اين رو شبيه ترين و نزديک ترين خط به کوفي 
و معّقلي است. در محقق حرکات و ضوابط ظريف تر از 
خط ثلث گذاشته مي شود و عاليم تزييني آن ساده تر و 
کمتر از ثلث است. در اين خط هيچ خطي با حرف ديگر 
اشتباه نمي شود چون هر حرف شکل ثابت و ُمعين خود 
را دارد. دستة الف ها از ساير خطوط بلند تر ديده مي شود 
و با ترويس، يعني بر ابتداي سر آن ها به اندازة نقطه اي 
سر ک گذاشته مي شود، و سنگيني کلمات بيشتر در يک 
سطر بدون تأخير در مرکز ثقل قرار مي گيرد. در اين خط 
حرکات قلم به نرمي نيست و اکثر احساس خشکي در آن 
مي شود از اين رو آن را به يابس تعبير کرده اند، قلم در آن 
به ُکندي حرکت مي کند و َقّط قلم در محقق بايستي کامًال 
ُمَحرَّف باشد. خط محقق در زمان عّباسيان شهرت يافت 
و در نوشتن قرآن به کار مي رفته لکن شيوع و رواج آن از 
دوره خطاطي ابن َبّواب بوده است، که بيشتر مصاحف و 
قطعات برجسته اشعار را با آن مي نوشته اند، و اين سنت 

تصوير ١١. دو صفحه از قرآن کريم باخط اولية محقق، مأخذ: همان. تصوير ١٠. صفحه اي از قرآن با خط محّقق مربوط به نيمة دوم قرن 
هفتم هجري. مأخذ: همان  : ٢٣.

تصوير ١٢. در صفحة ٨٦ کتاب کلک قدسي کتابت قرآن کريم منسوب 
به ابن مقله ديده مي شود که دال بر عدم آثار دقيق در کتابت قران کريم 

به خصوص سه خط محقق، ريحان و ثلث است. مأخذ: همان.



و  مصاحف  نوشتن  در  که  داشت  رواج  يازدهم  قرن  تا 
گاهي دعا به کار مي رفته است. از آن پس به تدريج از رواج 
آن کاسته شد تا امروز که نويسنده و طالب آن کمياب 
شده است به طوري که فقط براي تفّنن و تنوع نگاشته 
مي شود. شايد علت آن کندي در نوشتن آن است چون اين 
خط از نظر زيبايي و وضوح از بسياري اقالم ديگر بهتر 
بود به خصوص خط ريحاني. به مناسبت شباهت بعضي 
حروف محقق به ثلث کم کم محقق از رواج افتاد و جاي 
خود را به ثلث و ريحاني داد. نخستين قرآن با خط محقق 

به سال ۵۵۵ هجري در ايران کتابت شده است.

وجه َتسميه خط ريحان
خط ريحان نام شيوه اي از خوشنويسي به خط عربي و 
از خط محقق و خطي  فارسي است. خط ريحان مشتق 
است ظريف و کوچک اندام و تمام ويژگي هاي خط محقق 
را دارد ولي ظريف تر است و به همين جهت آن را به گل 
و برگ و ريحان تشبيه کرده اند. اين خط  براي  سهولت  در 
 نگارش  ابداع  شده  است . ريحان: نوع ظريف تري از محقق 
است که از آن استخراج شده و رواج يافته است. َخلوت و 
َجلوت هاي مناسب و بجا و ريتم هاي متعادل و موزون در 
اين خط موج مي زند. قرآن ها سابقًا براي خوانا بودن با 
محقق و ريحاني نوشته مي شدند ولي بعدها ريحاني براي 
نوشتن مطالب کوتاه و نوشته هاي تجمّلي منحصر شد. 
ريحان خود نيز از محقق مشتق شده است. در نام گذاري 
خط  مي شوند.  شناخته  ثلث  و  محقق  آميخته  به  بيشتر 
ريحان فرع محقق و مشتق از آن است. خطي ظريف و 
ُخرد است که براي رواني و سهولت بيشتر ابداع شده و 
روش محقق را در خالصه نويسي و ريزتر نشان مي دهد، 
لذا خط ريحان تمام خصوصيات محقق را با اندام خردتر 
داراست و به واسطة ظرافت و لطافتي که دارد آن را به گل 
ناميده اند.  و برگ ريحان تشبيه کرده ريحان و ريحاني 

قرآن هاي بسيار از دوران هاي گذشته به اين خط ديده شد 
که هم اکنون در مجموعه  ها و موزه ها نگاهداري مي شود. 
اين خط ديده شد  به  از دوران  گذشته  قرآن هاي بسيار 
که هم اکنون در مجموعه  ها و موزه ها نگاهداري مي شود. 
خط ريحان که در طي سال هايي بعد از محقق پيدا شده 
متفرع از آن است که از زمان ابن بواب رو به ترقي و رواج 
ياقوت و  به زمان  تا  به تکامل بود  گذارد و پيوسته رو 
شاگردان او رسيد تا قرن دهم و يازدهم ُمَحقَّق و ريحان 
به کار مي رفته  در ممالک اسالمي در نوشتن َمصاِحف 
تا  کاسته شد  آن  رواج  از  تدريج  به  پس  آن  از  و  است 
امروز که نويسندة آن کمياب و طالبانش ناياب شده اند. 
اين دو خط از کمال وضوح و زيبايي به قدر کفايت بهره 
برتري  بسياري خطوط  بر  آن  ريحاني  نوع  و  بوده  ور 
دارد. ريحاني گرچه عمرش از محقق درازتر شد اما به 
اندازه ثلث دوام نکرد، قرآن ها سابقًا براي خوانا بودن با 
محقق و ريحاني نوشته مي شدند ، بعدها ريحاني  هم براي 
 نوشتن مطالب کوتاه و نوشته هاي تجملي منحصر گشت 

(تصوير ۵).
دربارة ريحان چنين گفته اند: ريحان، نازبو، و هر گياه 
خوشبوي، و اطراف و شاخ گياه خوشبوي و برگ آن و 
يکي از خطوط ششگانة ابن مقله، و فرزند، و رزق و رحمت 
و راحت. گفته اند قلم ريحان را از آن جهت ريحان گويند که 
رنگ و بوي ريحان دارد و به حقيقت اسمي با ُمَسّمي است 
زيرا که اين خط در ظرافت و لطافت و در بساطت به مثابه 
گل و برگ زيبا و خوشبوي است که بيننده را شاد و منبسط 
مي دارد (تصوير ۶). نسبت ريحان به محقق همچون نسبت 
قلم حواشي به نسخ است و وضع حروف ريحان درست بر 
مثال محقق است جز اينکه در ريحان نازکي و ظرافت مالزم 
گشته است و به تمام عرض قلم نگاشته مي گردد. ريحان به 
ثلث شباهت دارد، اما دقت فرق آن ها را آشکار مي سازد. 
در اين خط کاسه ها مرتب تر و گشادتر، قوس ها از ثلث کمتر 

تصوير ١٣. کتابت قرآن کريم: سوره هاي علق، قدر و بينه با رسم 
الخط رسم االمالء ديده مي شود که هيچ مشخصه اي از نوع خط ذکر 

نشده است، مأخذ: همان : ٤٣.

تصوير ١٤. صفحه اي از قرآن کريم کتابت شده در شيراز را نشان 
مي دهد با ترجمة فارسي که متن کتابت با خط محقق به سفارش 
ملک خاتون صورت گرفته بين سال هاي ٧٣٧ تا ٧٥٩ هجري، مأخذ: 

همان: ٤٦.

و «ثلث» در کتابت قرآن کريم
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و چشم ها بازتر است. الف در محقق راست و کلفت و در 
ريحاني راست و باريک ديده مي شود. اندازة الف در خط 

ريحان کوتاه تر است (تصوير ۶).

خط  ثلث
در بارة نخستين واضع خط ثلث اتفاق نظر وجود ندارد. 
شيرازي  بيضاوي  ُمْقله  ابن  غالبًا  مختلف  رساله هاي 
يا   (۴۱۳ (درگذشتة  بواب  ابن  گاه  و   (۳۲۸ (درگذشتة 
ثلث  خط  واضع  را   (۶۹۸ (درگذشتة  ُمستعَصمي  ياقوِت 
محققان  ميان  در  نيز  امروزه  ابهام  اين  کرده اند.  معرفي 
باقي  است، ولي بيشتر بر اين باورند که ابن مقله نخستين 
کسي است که خطوط شش گانة اسالمي را قاعده مند کرد 
و در تکامل اولية اين خطوط و به ويژه ثلث، تأثير بسزايي 
داشته  است و پس از وي ابن َبّواب و ياقوت ُمسَتعِصمي 
بيشترين سهم را در منزه کردن و تکامل اين خط به خود 
اختصاص داده اند. ياقوت به ويژه تأثير بسياري در تکامل 
اين خط داشته  است. به ويژه پس از او بود که خط ثلث 
تبديل  کتيبه نگاري  شايسته  و  تزييني  خطي  عنوان  به 
از خط کوفي ربود  را  اين زمينه گوي سبقت  شد و در 
(تصوير ۷). ياقوت مستعصمي را به عنوان بزرگ ترين 
خوشنويس خط ثلث ستوده اند. ثلث نويسان و کتيبه نگاران 
را دنبال کردند. دورة شکوفايي خط ثلث در ايران، پس 
از عصر صفوي بنا به داليلي مانند رونق خط نستعليق 
و هرج و مرج هاي بزرگ صفوي و عثماني، اين خط راه 
ياقوت طوالني سياسي و  به ويژه  خوشنويسان بغداد و 
اجتماعي سير نزولي يافت آنچنانکه تا پايان عصر قاجار 
فقط يک ثلث نويس برجسته (محمدباقر شريف شيرازي) 
ثلث سير  اهميت خط  عثماني  در  اما  يافت.  مجال ظهور 
صعودي داشت و آن ديار به تدريج به کانون ثلث نويسي 
به رغم  نواحي،  اين  ثلث در  رايج  مبدل گشت. شيوه هاي 
تفاوتها، همان شيوه هاي دورة صفوي و عثماني  برخي 

است. الف هاي کشيده و بلند و دواير نسبتًا کم عمق و باز 
از خصوصيات اين خط است. در خط ثلث کلمات گاهي 
نوشته  يکديگر  بر  و سوار  تو  در  تو  گاه خيلي  و  مجزا 
مي شوند که به اين علت گاهي خوانايي آن کم مي شود. 
اين خط از لحاظ ظاهري بي شباهت به خط محقق نيست 
با اين تفاوت که در اين خط برخالف محقق َدور حروف 
و  ثلث، حروف  در  است.  آنها کوچک تر  اندازة  و  بيشتر 
کلمات ُدرشت ولي جمع و جورتر از محقق بوده و حلقه ها 
و گره ها باز و در برخي موارد بسته مي گردند. اين خط با 
وجود برخي شباهت ها با خطوط محقق و نسخ و توقيع، 
جمله  از  دارد  تفاوتهايي  آنها  با  مرّکبات،  و  مفردات  در 
َمّدات (کشش ها) و  در طول الف، قّط قلم، دور و سطح، 
نحوة پيوستگي و ارتباط کلمات با يکديگر ثلث از خطوط 
مستدير (داراي حرکت منحني) و از لحاظ قواعد و اصول، 
از دشوارترين و کامل ترين خطوط اسالمي است. ريتمي 
که در اثر تکرار ضربه هاي عمودي و بلند حروف در اين 
خط ايجاد مي شود القاکنندة قدرت عظمت و بزرگي است. 
انتهاي حروف، منتهي به دنباله ها و رشته هاي باريک و 
نازکي (تشميرات ) است که به شکل پيچيده يا رها شده 
(ارسال)، يا به صورت قوس ها و دايره هاي گود هستند. 
حرکتهاي  يا  به سطح  منحني  يا حرکت هاي  َدور  نسبت 
َقــط (برش مورب) قلم به  مستقيم، دو به يک و نسبت 
منظور ايجاد تشميرات، در حد تحريف و ميل کامل است 
قّط  برخي  هرچند  درجه)،  يا ۴۵  بين ۳۵   = (قّط محرف 
آن را متوسط (بين ۱۵ تا ۲۵ درجه) دانسته اند. تزئينات 
و حروف خفيفه، به منظور يکنواخت کردن خط و زمينه، 
برقراري نسبت ميان سياهي خط و سفيدي داخل حلقه هاي 
حروف (تعادل سواد و بياض ) و آراستن حروف و کلمات 
به نحو بارزي به کار مي روند. براي گذاشتن اعراب، از قلمي 
ظريف تر (قلم حرکت)، که اندازة آن ۱/۳ يا ۱/۴ قلم ثلث 
است استفاده مي شود؛ با اين حال براي گذاشتن فتحه و گاه 

تصوير ١٥. صفحه اي از کتابت قرآن کريم به خط ثلث در سدة دهم 
هجري، به شيوة رسم االمالء، اين سند خط ثلث را در عهد ناپختگي 
نشان مي دهد. نوع کتابت تأثير خط ريحان بر ثلث را نشان مي دهد 

و از تجلي خط محقق نيز بهره اي دارد. مأخذ: همان : ٤٨.

تصوير١٦. کتابت قرآن  کريم با خط ُمَحقَّق. خط سيدمحمد احصائي 
(معاصر). سوره الفاتحه به سبک و سياق رسم الُمصحف/ ُعثمان طه 

(سوري). مأخذ: نگارندگان.



َضّمه و َتنوين، قلم اصلي به کار مي رود. دربارة به کار رفتن 
نام ثلث به معني يک سوم براي اين روش از خوشنويسي، 
داليل گوناگوني آورده اند. يکي از داليل ذکر شده داشتن 
۱/۳ سطح (خطوط مستقيم) و ۲/۳ دور (خطوط منحني) در 
شکل حروف و کلمات آن است. برخي معتقدند اين نامگذاري 
براي آن بوده که اندازة سر قلِم ثلث، يک سوم اندازه قلم 
نوشتن  مخصوص  که  طومار  درشت  قلم  است.  طومار 
طومارها و نامه ها بود به نوعي قلم معيار به شمار مي آمد. 
بر اساس نظري ديگر، اين نامگذاري به سبب ارتباط ميان 

خط ثلث با ريحان يا محقق است (تصوير ۸ و۹).
خط:  سه  با  کريم  قرآن  کتابت  از  تصويري  تحليلي 
محقق، ريحان وثلث و سه نابغة خوشنويس صدر اسالم

(تصوير ۱۰ ) صفحه اي از قرآن با خط محّقق مربوط به 
نيمة دوم قرن هفتم هجري که در صفحة ۹۴ کتاب کلک 
ُقدسي گردآوري سيد کمال حاج سيد جوادي نوع خط کوفي 
و ثلث ايراني معرفي شده است. از نکات قابل توجه در اين 

قرآن که کاتب آن نامعلوم است رسم الخط حاکم بر خط 
محقق است که به شيوة رسم االمالء (کتابت با الف) ودر 
اِعراب شيوة رسم المصحف (کتابت بدون الف) و ذکر اين 
از يک  تاريخي  نکته در کتابت قرآن کريم در دوره هاي 
رسم الخط واحد تبعيت نمي کرده و خوشنويسي واحدي 
نيز در وفادار بودن به يک قلم خاص وجود نداشته است. 
به طور مثال قوانين حاکم بر خط محقق در ساير خطوط 
نمايان مي شده که اين امر يکي از ادله هاي مهم تجلي خط 

محقق بر دو خط ريحان وثلث است.
(تصوير ۱۱) دو صفحه از قرآن کريم را با خط اوليه 
ُقدسي در صفحة  ِکلک  محقق نشان مي دهد که در کتاب 
۹۲ نوع خط را خط کوفي و نسخ معرفي مي کند، اگر چه 
سر سوره ها خط کوفي است اما متن سوره انعام (قسمتي از 
اول آية ۱۱۱) خطي نامرغوب از جنس خط محقق است و اين 
امر نيز حکايت از مهجوريت خط محقق در بدو امر و ادامه 

را تکامل دارد. 

تصوير١٨. کتابت قرآن کريم با خط ثلث خط مصطفي راقم. مأخذ: 
کاتبان بزرگ قرآن کريم، احمد نجفي زنجاني. 

تصوير١٧. کتابت قرآن کريم با خط ريحان به سال ١٣٨٤ ش، کاتب: 
بهرام سالکي (معاصر) ايران سوره الفاتحه به سبک و سياق رسم 

الُمصحف/ ُعثمان طه (سوري). مأخذ: نگارندگان.  

و «ثلث» در کتابت قرآن کريم

نتيجه
خط محقق مستقيمًا از خط کوفي ايراني گرفته شده و بر اساس اسناد مکتوب و مضبوط و قرآن هاي به 
جامانده مي توان اثبات کردکه ابن مقله ابتدا به تهذيب و هندسي کردن اين خط پرداخته و ساير خطوط 
را بر پايه واساس آن قرار داده است. در هر صورت، پس از کوفي، خط محقق در مرتبة اول قرار دارد. 
محقق احسن خطوط ومشکل تر و سخت ترين آنها براي کتابت است. نسبت ريحان به محقق مثل نسبت 
قلم حواشي به نسخ است و وضع حروف ريحان درست بر اساس حروف محقق است جز اينکه در 
قلم ريحان نازکي و ظرافت نيز ملزوم گشته و به تمام عرض قلم نگاشته مي شود. محقق و ريحان در 
بادي امر به ثلث شباهت دارد اما دقت تفاوت آنها را آشکار مي سازد. اين شباهت منجر به مهجور بودن 
خط محقق و اشتباه در جابه جايي نام ثلث و ريحان به جاي محقق گرديده است. در اين خط کاسه ها 
مرتب تر و گشادتر قوس ها از ثلث کمتر است. حرف اَِلف در محقق راست و کلفت و در ريحان راست و 
باريک ديده مي شود. محقق خطي شکوهمند و درشت اندام و با فواصل منظم و بدون تداخل، يکدست و 
يکنواخت، با کمال وضوح و درشتي و از خطوط اصلي و اصيل اسالمي است که در تاريخ کتابت قرآن 



شماره ۳۹  پاييز۹۵
۱۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

کريم مقياسي براي خطوط ديگر و منشأ پيدايش اقالم ديگر بوده است. در اين خط حرکت حروف نرم 
و سيال نيست و احساسي از خشکي در آن ديده مي شود. از اين رو آنرا يابس تعبير کرده اند چرا که 
قلم در آن به کندي حرکت مي کند و َقط قلم در محقق کامًال ُمَحّرف است. خط محقق حرکات و ضوابطي 
ظريف تر از ثلث دارد و عالئم تزئيني آن کمتر از ثلث است (تصاوير ١٦ تا ١٨). شاکلة حرف الف در 
خط محقق به مراتب استوار و محکم تر و بلند تر نوشته مي شود و در انتهاي دواير (ن، ي، ق، ل، ر، و) 
به صورت مد و کشيده نوشته مي شود. هيکل و اندام و صورت ظاهري حروف خط ريحان و ثلث (چه 
در مفردات و چه در ترکيب) تحت تأثير تنگاتنگ و همنشين خط محقق قرار دارد و به همين لحاظ خط 

محقق در دو خط ريحان و ثلث تجلي کرده است.
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In the beginning of the 3rdcentury Hegira, the complexity of shapesand also reading of the Kufic 
script, caused a sudden development in the new calligraphic scripts. These scripts which were 
developed from a common origin, became known as theSix Pens(al-aqlam al-sitta) which are: 
Muhaqqaq,Rayhan,Thuluth, Naskh, Tawqi, Riqa.
There are different narratives about their sequence,regardless of which, they have provided the 
basis for the Islamic calligraphy, and priorto the invention of Taliq, Nastaliq&ShikastaNastaliq 
by the Iranians form the 7th to 11th century Hegira, everything was created and written using 
these six scripts. However their source is the Muhaqqaq script which is known with this name for 
its magnificence and splendor, conspicuous letters, regular spaces, homogeneity and simplicity. 
Each letter of that is specifically and rigidly shaped, and is not confused with other letters. 
Also words are widely spaced which leads to clarity and precision. After a century, another 
script,»Rayhan», was created similar to Muhaqqaq,so much that it was named“Barik-
eMuhaqqaq”.LikeMuhaqqaq, there are some features of the Thuluth script evident in this script 
as well. MuhaqqaqandRayhan look similar to the Thuluth at first glance, but obvious differences 
in the shape of their letters may be observed if closely examined.In Iran and other Islamic 
countries, these two scripts were widely useduntil the 11th century Hegira to transcribeQuran, 
partlybecause of theirlegibility. In this research, calligraphic manifestationsofMuhaqqaq,Ray
han, andThuluthscripts in transcribing the Holy Quran have been studied and the main goal 
is the study of the distinctions and similarities of the mentioned scripts and the superiority 
(manifestation) of the Muhaqqaq. The questions are as follows: 1- What is the main feature of 
the Muhaqqaq? 2- What is the cause of the manifestation and influence of Muhaqqaqscript on 
Rayhan and Thuluth?
The research method is historical-descriptive, and data were collected from library research 
and field observations. The result indicates the influence of Muhaqqaq script on Rayhan and 
Thuluth, and obsolesce of the Muhaqqaq script for continuationof the research and revision 
of the written documents. The conclusion is that Muhaqqaq script is directly derived from the 
Iranian Kufic script and is rated after Kufic, and the size, shape and appearance of the letters 
of Rayhan andThuluth (whether separately or joined) are highly influenced by Muhaqqaq. 
Therefore Muhaqqaqscript has proved manifestin comparison toRayhanandThuluth in the 
transcribing the Holy Quran.

Keywords: Holy Quran,Calligraphy,Muhaqqaq,Rayhan,Thuluth .
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