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چكيده
دوره بندي عبارت است از تقسيم زمان به واحدهايي کوچک که در هر بخش از جهتي يکساني و يکنواختي 
برقرار باشد. اکثر مورخاْن تاريخ خوشنويسي ايران را بر مبناي ادوار سياسي يا گاه شماري طبقه بندي 
کرده اند. اما اين روش ها به رغم فوايدي که دارند با تغيير و تحوالت خوشنويسي منطبق نيستند. بنابراين 
به طرحي براي دوره بندي نيازمنديم که هم منطبق با تحوالت خوشنويسي باشد و هم از مباني بومي اين 
ســرزمين برآمده باشد. براي اين منظور در اين نوشــتار گزارش هاي تاريخي ضبط شده در رساالت، 
تذکره ها و ديباچه هاي فارسي خوشنويسي بررسي و ويژگي هاي يکي از روش هاي دوره بندي مشترک 
آنها که به تاريخ قلم هاي کتابت اختصاص دارد به روش توصيفي و تحليل مايگاني در قالب چند سوال به 
اين شرح مطالعه شد: در منابع درجه اول کدام طرح دوره بندي براي روايت تاريخ قلم هاي خوشنويسي 
بيشتر به کار رفته است؟ دوره هاي اين طرح متأثر از چه عامل يا عواملي تغيير مي کند؟ خصوصيات اصلي هر 
دوره چيست؟ نقاط قوت و ضعف اين طرح چيست؟ مرجع اين روش دوره بندي تصرفات اعمال شدة برخي 
خوشنويسان در شيوة پيش از خود است. در پايان اين بررسي مشخص شد در اين طرح دوره بندي اوًال 
مقطع دوره هاي تاريخي براي هر قلم بر مبناي زمان فعاليت خوشنويسان برجسته اي است که ابداعاتشان به 
هنجار غالب آن عصر درآمده است. ثانيًا اين طرح از نوع طرح هاي دوره بندي بر مبناي سبِک دوره است زيرا 
نتيجة  ابداعات خوشنويسان در صورت خط قابل مشاهده و پيگيري است. ثالثًا اين طرح براي دوره بندي همة 
اقالم خوشنويسي قابل استفاده است، چه قلم هايي که تاريخ تحول و خوشنويسان برجسته  شان شناخته شده 
است - مانند نستعليق- و چه آنها که اطالعات دربارة تاريخ و خوشنويسانشان محدود است – مانند کوفي. 
البته در اين طرح هميشه هنجار غالب هر عصر مالک دوره بندي است بنابراين در روايت تاريخ بر مبناي آن 

نبايد از هنجارها، سبک ها و مکاتب فرعي که همسو با آن نيستند غافل شد.
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مقدمه
تاريخ روند مستمر و پيوسته رويدادهاست اما به مانند 
بيابد  اينکه قابليت بررسي و مطالعه  هر علم ديگر براي 
الزم است طبقه بندي شود. با طبقه بندي مي توان با اجزاي 
هر علم ارتباط يافت و آنها را ارزيابي کرد. در تاريخ هنر 
روش هايي مختلف براي طبقه بندي وجود دارد، روش هايي 
که هر يک بر يکي از جنبه هاي آفرينش هنري متکي است. 
برخي روش ها مانند طبقه بندي بر مبناي سبک و گونه بر 
صورت اثر هنري استوار است و برخي مانند مکاتب، و 

تاريخ سيره اي بر هنرمند و نقشش در آفرينش هنري.
دوره بندي يکي از روش هاي طبقه بندي تاريخ هنر است که 
در بين تاريخ نگاران رواجي چشمگير دارد. در اين روش 
انبوه رويدادهاي هنري را بر مبناي زمان به دوره هايي 
کوچک تقسيم مي کنند به طوري که در هر دوره از جهتي 
انواع روش  ميان  از  باشد.  برقرار  يکنواختي  و  يکساني 
هاي دوره بندي، دوره بندي گاه شمارانه، مبتني بر توالي 
سال ها، سده ها و هزاره ها به مبناي نظري نيازمند نيست 
اما روش هاي ديگر مثل دوره بندي ماهوي و تکاملي به 
اعتبار يا مرجعي ويژه نيازمند است. مرجع دوره بندي در 
تاريخ هنر عوامل مختلفي مي تواند باشد، از عوامل بيرون 
از ساز و کار آفرينش هنري مانند رويدادهاي سياسي و 

روح زمان تا عاملي دروني مانند سبک.
محققان تاريخ خوشنويسي ايران را اغلب بر مبناي عوامل 
غيرمرتبط به خوشنويسي دوره بندي کرده اند. رايج ترين 
صورت آن دوره بندي بر مبناي تحوالت سياسي است. 
طبقه بندي تاريخ خوشنويسي بر مبناي ادوار سياسي، از 
غزنويان تا قاجاريان،١ اگرچه در شناخت تأثير تحوالت 
جوانب  فهم  امکان  است،  مؤثر  حاميان  نقش  و  سياسي 
همچنين  مي کند.  مهيا  کمتر  را  تاريخ خوشنويسي  ديگر 
در تحقيقاتي که از ادوار فرهنگي اروپا براي دوره بندي 
تاريخ خوشنويسي استفاده کرده اند رابطة سياق تاريخي 
و شکوفايي و افول خوشنويسي ممکن است مغفول بماند. 
خوشنويسي  تاريخ  روايت  براي  است  الزم  رو،  اين  از 
تطابق  اوًال  که  آزمود  را  ديگري  دوره بندي  روش هاي 
بتوان  تا  باشد  داشته  خوشنويسي  تحوالت  با  بيشتري 
مباني  از  ثانيًا  و  کرد  تاريخ عرضه  از  دقيق تري  روايت 
تاريخ نگاري ايران برآيد تا در مطالعة رابطة خوشنويسي 
و سياق تاريخي کارآمد باشد. اما چنين روشي را از کجا 

بايد جست؟
گفتيم دوره بندي امري اعتباري است يعني در عالم خارج 
تاريخ  به  و  است  مورخ  ذهن  حاصل  بلکه  ندارد  وجود 
درجه دو تاريخ چون گزارش مربوط است؛ پس انواعي 
از آن را در گزارش هاي تاريخي مي توان يافت. از سوي 
و  آداب  گذشته  در  فرهنگ  اهالي  و  ديگر، خوشنويسان 
قواعد کتابت را در قالب رساالت و آداب نامه هاي مشق 
فارسي گرد آورده اند که البالي آنها گزارش هاي تاريخي 

که  متون،  اين  دقيق  مطالعة  با  بنابراين  دارد.  نيز وجود 
مي خوانيم،  تاريخ خوشنويسي  اول  درجه  منابع  را  آنها 
از دوره بندي يافت که هم  مي توان روش ها و طرح هايي 
بر طبق  باشد، زيرا  ايران  قديم  با مباني فرهنگي  منطبق 
الگوهاي تاريخ نگاري متون است  و هم مطابق با قواعد 
و اصول خوشنويسي، زيرا بنياد آن متون بر توضيح و 
توصيف قواعد خوشنويسي استوار است. به همين منظور 
تاريخ  از طرح هاي دوره بندي  تبيين يکي  به  اين نوشتار 
خوشنويسي مستخرج از متون و رساالت کهن اختصاص 

دارد.
در اين بررسي مي کوشيم با جستجو در منابع درجه اول 

تاريخ خوشنويسي به سواالت زير پاسخ دهيم:
-در منابع درجه اول کدام طرح دوره بندي براي روايت 

تاريخ قلم هاي خوشنويسي بيشتر به کار رفته است؟
-دوره هاي اين طرح متأثر از چه عامل يا عواملي تغيير 

مي کند؟
-خصوصيات اصلي هر دوره چيست؟ 
-نقاط قوت و ضعف اين طرح چيست؟

روش تحقيق
اين تحقيق صرفا بر جستجوي منابع درجه  از آنجا که 
ازطريق  اطالعات  است  متمرکز  تاريخ خوشنويسي  اول 
کتابخانه اي با ابزار فيش برداري گردآوري مي شود. اين 
اطالعات که همگي در باب دوره بندي تاريخ خوشنويسي 
يا  به روش تحليل محتوا  ابتدا طبقه بندي و سپس  است 

مايگاني٢  توصيف و تحليل مي شود. 
  

پيشينة تحقيق
تاريخ هنر، مورخان  مباني نظري دوره بندي در  دربارة 
روح  سبک،  مبناي  بر  مختلفي  نظريه هاي  زمين  مغرب 
اقتصادي و فرهنگي عرضه کرده اند.٣  زمان، و تحوالت 
ايران  تاريخ خوشنويسي  و خاصه  هنر  تاريخ  براي  اما 
دوره بندي  يا  گاه شمارانه  دوره بندي  از  بيشتر  مورخان 
بر مبناي ادوار سياسي بهره مي برند. با اين حال، برخي 
دوره بندي  براي  ديگري  طرح هاي  کوشيده اند  مورخان 
مباني  تبيين  و  توضيح  از  اکثرآنان  هرچند  کنند  عرضه 
بهار در مقدمة  نظري روش شان تن زده اند. ملک الشعرا 
سبک شناسي (١٣٢١-١٣٢٦ش) تاريخ ادبيات ايران را بر 
تحوالت  با  مطابق  دوره  به شش  ادبي  مبناي سبک هاي 
سبکي تقسيم کرد که برخي از آنها منطبق بر ادوار سياسي 
نيز هست. محمدرضا شفيعي کدکني در ادوار شعر فارسي 
١٣٥٧ش  تا  مشروطه  انقالب  از  نظم  تاريخ  (١٣٧٩ش) 
را به هفت دوره تقسيم کرد و هرچند٤ مرز دوره ها را 
کودتاي  رضاشاهي،  عصر  مثل  سياسي  رويدادهاي 
١٣٣٢ش و مبارزات مسلحانه ١٣٤٩ش تعيين کرد تفاوت 
عمده اش با ديگر دوره بندي ها تعيين متغيرهايي متفاوت 

١. يکي از معروفترين تحقيقات ايراني 
اثر  خط  اطلس  کتاب  روش  اين  به 
حبيب اهللا فضايلي است که در آن تاريخ 
هر قلم بر مبناي دوره هاي سياسي 
از  است.  تدوين شده  گاه شماري  و 
تحقيقات غير ايرانيان آثار ديويد جيمز 
نيز بر مبناي ادوار سياسي است، مانند 
کاتبان چيره دست و پس از تيمور. نک: 
-James, David (1992). After 

Timur: Qur’ans of the 15th 

and 16th centuries AD, in the 

Nasser D. Khalili Collection of 

Islamic art, Vol. 3, London.

2.thematic

٣.    ذکر همة اين نظريه ها در اين مجال 
نمي گنجد . براي اطالعات بيشتر نک: 

صحراگرد، ١٣٩٣: ٧٥-٩٢.
: دوره  ٤. اين ادوار عبارت است از 
قبل از مشروطيت؛ دوره مشروطيت؛ 
عصر رضا شاهي؛ از شهريور ١٣٢٠تا 
کودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢؛ از کودتاي 
تا  حدود ١٣٤٠  از  ١٣٤٠؛  تا   ١٣٣٢

١٣٤٩؛ از ١٣٤٩ تا بهمن ١٣٥٧. 

در  کتابت  قلم هاي  تاريخ  دوره بندي 
منابع درجه اول تاريخ خوشنويسي
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نظرية  در  فتوحي  محمود  دوره هاست.١  ماهيت  براي 
تاريخ ادبيات (١٣٨٦ش) مباحثي دربارة فوايد و مشکالت 
در  پاکباز  رويين  کرد.  طرح  دوره بندي  و  سبک شناسي 
مقدمة نقاشي ايران از ديرباز تا امروز (١٣٧٩ش) سخني 
دربارة چگونگي دوره بندي تاريخ نقاشي ايران در چهار 
دورة اصلي بيان مي کند که هيچ يک منطبق بر دوره هاي 
اجتماعي نيست. مرجع دوره بندي در تحقيق  سياسي و 
و  هنري  ديد  دگرگوني هاي  پيشين  تحقيقات  همچون  او 
ويژگي هاي سبک شناختي بود. در زمينة نسخه شناسي 
نيز نجيب مايل هروي در نقد و تصحيح متون (١٣٦٩ش) 
بر مبناي اصول نسخه شناسي، همچون مطالعة صورت 
تاريخ  مقابله،  و محتواي نسخه ها و سنت هاي عرض و 

نسخه پردازي ايران را به چهار دوره تفکيک کرد.
به لحاظ روش، نزديک ترين تحقيق به اين نوشتار نظرية 
«حيات زمانه» براي دورهبندي تاريِخ معماري ايران است 
چرا که بر مبناي تاربخ نامه هاي سده هاي نخستين تدوين 
شده است. قيومي در مقالة «مزاج دهر: نظرية حيات زمانه 
در دوره  بندي تاريخ معماري ايران» (١٣٨٦ش) با جستجو 
در متون نثر فارسي سدههاي نخست هجري کوشيد به 
شناخت طرحي کلي براي تاريخ برسد که در آن تاريخ 

و  مي شود  انگاشته  انسان  همچون  موجودي  دهر)  (يا 
دوره هايش نيز همچون ادوار زندگي يک انسان بسته به 
شرايط متغير است. از آنجا که اين نظريه کامًال بر پاية 
انديشة مشترک مورخان ايراني تدوين شده پيوندي عميق 

با مباني فرهنگي ايران دارد.٢

دوره بندي در رساالت فارسي
مورخ در نوشتن از تاريخ ناگزير از طبقه بندي است زيرا 
ميسر  اطالعات  ارزيابي  و  دسته بندي  طبقه بندي  بدون 
نيست. طبقه بندي به تاريخ درجه دو تاريخ چون گزارش 
رويداد   چون  تاريخ  يا  تاريخي  واقعيت  و  است  مربوط 
طبقه بندي  روش هاي  بنابراين،  نيست.  شده  طبقه بندي 

تاريخ را در تاريخنامه ها و منابع مکتوب بايد جست. 
در منابع درجه اول تاريخ خوشنويسي نيز، که گزارش هايي 
اقالم  و  خط  تحول  و  تکامل  روند  از  مختصر  اغلب 
تاريخ خوشنويسي  کتابت وجود دارد، به رغم اختصار 
اين  نخست  نظر  در  است  ممکن  است.  شده  دوره بندي 
روش ها چندان بارز به نظر نرسد اما مطالعة دقيق تر از 
وجود دوره بندي هايي خبر مي دهد که بسته به هدف مورخ 
و موضوع بحث – اينکه تاريخ عام خوشنويسي باشد يا 

تاريخ اقالم- متفاوت است. 
پرداختن به همة اين روش ها مجالي ديگر مي طلبد آنچه 
نقاط  و  خصوصيات،  تبيين  است  نوشتار  اين  موضوع 
قوت و ضعف يکي از اين روش هاست، روشي که اغلِب 
نويسندگان منابع درجه اول براي دوره بندي تاريخ قلم هاي 

کتابت به کار برده اند. 

الف. شواهد متون
در منابع درجه اول تاريخ خوشنويسي که عمدتًا به دست 
يازدهم  تا  هنرشناسان سده هاي هشتم  و  خوشنويسان 
به معرفي «واضعان  مقاله  يا يک  باب  يافته يک  نگارش 
و مخترعان» اقالم اختصاص دارد. در رساالت سده هاي 
هشتم تا اوايل سدة دهم اين بخش صرفًا به واضعان و 
خوشنويسان درجه اول و مشهور قلم کوفي و قلم هاي 
ششگانه اختصاص دارد و در رساالت اواخر سدة دهم 
تا پايان عصر صفويان از «واضعان و مخترعان» قلم هاي 
اين  نيز سخن رفته است. نويسندگان  تعليق و نستعليق 
متون بر مبناي نقش اين خوشنويسان در تحول و تکامل 
اقالم مورد نظر تاريخ آن قلم را به اختصار دوره بندي 
کرده اند. اگرچه اين گزارش ها اغلب بسيار مختصر است، 
رعايت طرحي از دوره بندي در آن مشهود است، طرحي 
تاريخ خوشنويسي  نيز مالک روايت  اکنون  که مي تواند 

باشد. 
مرجع اين طرح، که قابل تعميم به همة اقالم است، تصرفات 
معدودي از خوشنويسان است که کوشيدند روش کتابت 
خوشنويسان پيش از خود را تکامل بخشند. اين تصرفات 

١. صفحه اي کتاب از تاريخ خلفا، ويژگي هاي خط اين نسخة بدون رقم 
به صفات دورة دوم قلم نسخ نزديک است، مأخذ: زين الدين، ١٩٨١: 

  ١٢١

از  است  عبارت  متغيرها  اين   .١
چهرهها يعني شعراي طراز اول هر 
(تمها،  اصلي  مسايل  دوره، صداها، 
دورنمايه ها)، معيارهاي اصلي حاکم 
بر شعر از لحاظ تفکر و شناخت و 
تکينکي،  خصائص  فني،  ساختمان 
عوامل تغيير (سياسي، اقتصادي، و 
فرهنگي) (شفيعي کدکني، ١٣٨٠، ١٨-

 .(١٩
٢. اين نظريه به سبب تشبيه تاريخ 
به موجودي ذي شعور و ديگر کلي 
هگل  تاريخي  انديشة  به  نگري اش 
بر  که  تفاوت  اين  با  دارد؛  شباهت 
در  را  روح  که  هگل،  نظرية  خالف 
مسير پيشرفت تعريف مي کند، (زرياب 
خويي، ١٣٨٧ :١٠٣؛ کاپلستون، ١٣٧٥، 
ج٧:١٩٣) در اين نظريه الزامي براي 

پيشرفت تاريخ وجود ندارد. 



را خوشنويسان ديگر پذيرفته و به صورت هنجار غالب 
آن عصر در آورده اند. در سخن زير از فتح اهللا سبزواري 

چگونگي اين ادوار در قلم هاي ششگانه را مي توان دريافت:
و چون مدتي بر آن بگذشت در زمان خلفاي بني عباس شخصي مقله 
نام حضرت اميرالمومينن علي را در خواب ديد و از آن حضرت ارشاد 
يافت و در خط کوفي تصرف کرد و اندکي از تدوير در آن خط پديد 
آورد و مدت خويش گذرانيد. آنگاه پسران او علي و عبداهللا تتبع خط 
پدر مي نمودند و اندک اندک اصول و قواعد استخراج مي کردند تا اين 
شش نوع خط وضع کردند. بعد از آن نوبت به استاد کامل ابوالحسن 
علي بن هالل که به ابن بواب معروف است رسيد. در طريقة پسران 
ابن مقله تأمل کرد اصلي ديد راسخ و فرعي ديد ثابت وليکن در تناسب 
حروف و ترکيب خللهاي فاحش واقع در آن تصرف کرد و انواع خطوط 
سته به وجهي اليق از يکديگر متمايز گردانيد. و بعد از آن کسي مثل او 
ننوشت تا زمان قبلةالکتاب خواجه جمااللدين ياقوت عليه الّرحمه رسيد. 
و او در اصول تتّبع ابنبّواب کرد و همچنان که ابنبواب در طريقه پسران 
بواب تصرفي  ابن  طريقه  در  نيز  او  بود  کرده  اندک تصرفي  ابنمقله 
کرد و قلم محرف ساخت و شمرات باريک گردانيد (فتح اهللا سبزواري، 

 .(١٣٧٢: ١٠٧
       اين گزارش که در ديگر منابع گاه با اندکي تفاوت 
عرضه شده١ از ادواري در قلم هاي ششگانه خبر مي دهد 
که با تصرف چند خوشنويس در شيوة کتابت پيشينيان 
پديد آمد. در اين روش عامل تغيير دوره کسان هستند. 
ابن مقله، ابن بواب، و ياقوت مستعصمي با تغييري اساسي 

تاريخ  در  جديد  دوره اي  استادانشان  کتابت  شيوة  در 
براي دوره بندي  قاعده  آوردند. همين  پديد  خوشنويسي 
قلم تعليق نيز به کار رفته است و نشان مي دهد اين قانون 
براي ديگر اقالم نيز صدق مي کند. از جمله مجنون رفيقي 

هروي مي گويد: 
اما خط تعليق را خواجه تاج الدين سلماني عليه التحيه و 
السالم اختراع نموده و هيچ مخترعي خط مخترع خود را 
به ازو ننوشته و موالنا عبدالحي نّور مرقده روشي ديگر 
نوشت و تا اکنون به از او پيدا نشده (مجنون، ١٣٧٢: ١٨٩). 
خواجه  و  اصفهاني  سلماني  تاج  خواجه  نيز  اينجا  در   
که  کرده اند  ايفا  را  نقش  همان  تعليق  قلم  براي  عبدالحي 
ابن مقله و ابن بواب و ياقوت براي قلم هاي ششگانه. اگر 
اين خوشنويسان عامل تغيير دوره باشند پس زمان تغيير 
در  خوشنويسان  اين  تصرفات  اعمال  با  همزمان  دوره 
دوره بندي  در  بنابراين  است.  نظر  مورد  قلم هاي  تاريخ 
تاريخ اين اقالم همانند نويسندگان رساالت مي توان دورة 
اين خوشنويسان را مقطع تغيير دوره به شمار  فعاليت 

آورد. 

ب. صفات و ماهيت ادوار 
ماهيت هر دوره صفات خاصي  است که در آن دوره کم 
وبيش يکسان است و آن را از ديگر ادوار متفاوت مي کند. 
شناسايي  قابل  صفات  اين  آثار  شناسي  سبک  با  پس 

تصوير٢. دو صفحه از محصفي به خط ابن بواب، ١٨١ ق، محفوظ در کتابخانة چستربيتي، مقطع تغيير دورة دوم به سوم در اريخ قلم هاي کتابت، 
Lings: 2004: 27 :صفات دوره سوم نيز در اين اثر مشهود است، مأخذ

عبداهللا صيرفي، ١٣٧٢:  نک:  مثًال   .١
١٩-٢٠؛ منشيان، ١٣٨٩: ٩؛ قطب الدين 
محمد، ١٣٧٢: ٣١٢؛ سيدبابا، ١٣٨١: 
٣٢٠؛ قاضي احمد، ١٣٨٣: ١٩؛ سراج 

شيرازي، ١٣٧٦: ١٢٥. 

در  کتابت  قلم هاي  تاريخ  دوره بندي 
منابع درجه اول تاريخ خوشنويسي
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است. اما گفتيم عامل تغيير دوره چند تن از خوشنويسان 
هستند که هنجار غالب هر دوره را پديد آورده اند؛ پس با 
سبک شناسي خط اين خوشنويسان مي توان ماهيت اصلي 
هر دوره را تعيين کرد. البته در منابع درجه اول به اختصار 
از صفات خط آنان ياد شده است. ابن مقله واضع قواعد 
است پس صفات دورة او نسبت يافتن قلم هاي ششگانه 
و يافتن قاعده و قوانين کتابت است. اما به نظر مي رسد 
بوده  نيازمند  تنظيم مجدد  و  به اصالح  اين دوره  قواعد 
است، پس ابن بواب با اصالح قواعد و تعيين اصول (اندازة 
دقيق حروف بر اساس نقطه) دوره اي تازه در تاريخ اين 
اقالم پديد آورد که نتيجه اش تناسب شکل و اندازة بيشتر 
بود. صفات دورة ياقوت مستعصمي نتيجة اصالح قّط قلم 
است. طبق اظهار نظر اين نويسندگان و آثار به جا مانده 
و  بواب،  ابن  اصول  دوره حفظ  اين  مي يابيم صفات  در 
ترتيب  همين  به  است.  کتابت  در  دقت  و  افزايش ظرافت 
مي توان ادوار بعدي را که در منابع ذکر نشده حدس زد. 
يک  مقطع  نيريزي  احمد  ظهور  نسخ  قلم  تاريخ  در  مثًال 
دوره است و تراش جزم قلم و در نتيجه کم شدن تغييرات 
ضخامت و کاهش گردش هاي تند و تيز حروف از صفات 

اين دوره است.
در منابع درجه اول به اختصار به شکل گيري اقالم نيز 
اشاره شده است. همانطور که پيش تر از فتح اهللا سبزواري 
نقل شد، اقالم ششگانه از تدوير در قلم کوفي پديد آمده 
است. بنابراين، دورة شکل گيري اقالم را بايد دورة نخست 

تاريخ اين اقالم به حساب آورد، چرا که از طريق اين دوره 
مي توان ميان قلم هاي مختلف ارتباط برقرار کرد و شبکة 
کل تاريخ خوشنويسي را ترسيم کرد. اين دوره براي هر 
تعليق حدود  قلم  براي  به طوري که  قلمي متفاوت است 
چهار سده و براي قلم نستعليق کمتر از يک سده به طول 

انجاميد.١ 
کاربرد،  تفاوت  رغم  به  و  طرح  اين  کليات  اساس  بر 
براي  الگويي کلي  اقالم خوشنويسي  مبدأ  سير تحول و 
دوره بندي آنها بر مبناي اطالعات مستخرج از منابع درجه 

اول مي توان ترسيم کرد:
دورة اول: پيدايش و شکل گيري

دورة دوم: وضع اولية قواعد
دورة سوم: اصالح قواعد و تعيين دقيق تر اصول

دورة چهارم: دورة اصالح شکل و تکامل صورت خط 
اگر چه اين طرح دوره بندي بر مبناي کسان شکل گرفته 
در اصل تحوالت سبک کتابت مبناي دوره بندي بوده است. 
تغيير دوره  واقع خوشنويسان برجسته اي که عامل  در 
هستند با اعمال تصرفاتي در قواعد و شيوه هاي کتابت 
پيشينيان شان سبکي نو در انداختند؛ سبکي که به سرعت 
در قالب مکاتب خوشنويسي منشعب از آن خوشنويس به 
هنجار غالب عصر تبديل شد. بدين ترتيب مي توان گفت 
اين طرح دوره بندي تابع الگوي سبِک دوره يا دوره بندي 
بر مبناي سبک است، هرچند نبايد فراموش کرد که سبِک 
دوره در اين طرح نتيجة گسترش سبک هاي فردي است. 

ج. نقاط قوت وضعف
از نقاط قوت اين طرح عموميتش براي قلم هاي مختلف از 
آغاز پيدايش تا کنون است، حتي اقالمي که در گزارش هاي 
تاريخي مغفول مانده است. زيرا اين طرح هم وابسته به 
هر  صفات  هم  و  است  خوشنويسان  بنيادين  تصرفات 
است.  شده  منعکس  آثار  صورت  در  روشني  به  دوره 
در واقع براي شناسايي و تعيين دوره ها هم مي توان از 
گزارش هاي تاريخي بهره گرفت و هم از تحوالت بنيادين 
در صورت آثار به جا مانده. بر اساس اين طرح تاريخ 
ديگر اقالم از جمله نستعليق نيز بر اساس ابداعات ميرعلي 
کلهر  محمدرضا  و  ميرعماد،  هروي،  ميرعلي  تبريزي، 

تصوير ٤. نمونه اي از قلم نسخ اوليه مربوط به دورة نخست، دورة 
George: 2010 :شکل گيري ، سال ٢٢ ق، مأخذ

تصوير ٣. صفحه اي از يک مصحف به خط ياقوت مستعصمي، 
بدون تاريخ، محفوظ در کتابخانة توپقاپوسراي استانبول، مقطع تغيير 
دورة سوم به چهارم در قلم نسخ. صفات دورة چهارم نيز در اين اثر 

Lings: 2004: 38  :مشخص است، مأخذ

١. براي اطالعات بيشتر نک: صحراگرد، 
١٣٨٥. و بياني، ١٣٦٣: 



ميتواند به چهار دورة اصلي طبقه بندي شود. همچنين اين 
طرح براي دوره بندي اقالمي که اطالعات چنداني از تاريخ، 
است.  کارآمد  ندارد  وجود  برجسته اش  و خوشنويسان 
منابع درجه  در  درباره اش  را- که  قلم کوفي  تاريخ  مثًال 
اول سخن چنداني نرفته- بر مبناي تحوالت اساسي در 

صورت آثار  دوره بندي مي شود. 
مانند همة طرح هاي طبقه بندي  نيز  اين طرح  اين حال  با 
چنين  در  اوًال  دارد:  ضعفي  نقاط  يا  نقص ها  هنر  تاريخ 
طرحي از جريان ها و هنجارهاي فرعي غفلت ميشود. زيرا 
مالک دوره بندي صرفًا هنجار غالب است. در هر دوره 
شيوه ها يا جريان هايي برقرار بوده است که از ادوار قبل 

است.  نداشته  چنداني  اما گسترش  يافته  تکامل  يا  ادامه 
طرح  اين  در  که  است  تاريخ  از  بخشي  جريان ها  اين 
جايگاهي ندارد. ديگر اينکه گاه بين مورخان برداشت ها 
دارد.  تغيير دوره وجود  از عوامل  تفاسيري مختلف  و 
مثًال در نقش مؤثر ميرعلي هروي در تحوالت نستعليق 
نيست.  نظر  اتفاق  ميرعماد  اندازة  به  هجري  دهم  سدة 
در  اصفهاني  غالمرضا  ميرزا  نقش  داليلي  با  برخي  يا 
حتي  يا  برابر  را  سيزدهم  سدة  اواخر  نستعليق نويسي 
به  در  بنابراين  مي دانند.  کلهر  محمدرضا  از  بيشتر 
نقاط  به  است  الزم  دوره بندي  در  طرح  اين  کار گيري 

ضعف آن نيز توجه کرد.

نتيجه
روش دوره بندي تاريخ قلم هاي خوشنويسي در منابع درجه اوْل دوره بندي بر مبناي تصرفاتي است که 
خوشنويسان برجستة هر عصر در شيوه خوشنويسان پيش از خود اعمال کرده اند. ويژگي هاي اين طرح 

عبارت است از:
الف. زمان فعاليت خوشنويسان برجسته مقطع تغيير دوره است.

ب. منظور از خوشنويسان برجسته کساني است که سبک کتابتشان به هنجار غالب عصرشان تبديل شد.
ج. صفات هر دوره بر مبناي سبک کتابت تعيين مي شود زيرا نتيجة تصرفات آنان در صورت آثار منعکس 
مي شود، از اين رو مرجع اين دوره بندي سبِک دوره است، البته سبکي که بر مباي سبک فردي يک خوشنويس 

شکل گرفته است.
د. اين طرح براي دوره بندي همة اقالم خوشنويسي قابل استفاده است؛ چه قلم هايي که تاريخ تحول و 
خوشنويسان برجسته شان شناخته شده است - مانند اقالم ششگانه و نستعليق- و چه آنها که اطالعات 

دربارة تاريخ و خوشنويسانشان محدود است - مانند کوفي.
هـ    . در اين طرح هميشه هنجار غالب هر عصر مالک دوره بندي است بنابراين در روايت تاريخ بر مبناي اين 

طرح نبايد از هنجارها، سبک ها و مکاتب فرعي که همسو با آن نيستند غافل شد. 
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Periodization is the process of dividing the time into smaller blocks, so that each 

block has its uniformity. Almost all the historians have narrated the history of Iran’s 

calligraphy on the basis of political periods or chronometric dating. But, in spite of the 

advantages, these methods are not consistent with the real evolution of calligraphy. So, 

we need a method of periodization which is firstly consistent with the visual evolution 

of calligraphy and secondly, has been developed on the basis of local principles. To this 

end, in this article the historical reports of calligraphy recorded in old manuals, prefaces 

of albums (Moraq`s), and biographies (Tazkares) were studied and one of their common 

periodization methods used for classification of history of scripts,was explained with 

a descriptive- analytical method. To do this the following questions were answered: 

which kind of periodization was used more often in the first hand resources to narrate 

the history of scripts? Based on what factor(s) do the periods change? What are the 

main characteristics of every period? What are advantages and disadvantages of this 

periodization model? The basis of the method is the alterations done by the outstanding 

calligraphers in the styles of their time. Firstly, in this method the section of periods is 

based on the time of prominent calligraphers whose styles became the norm of their 

time. Secondly, this method is one of the periodization methods which arebased on the 

style of the period, since the innovations of the calligraphers are evident in the form of 

the script. Thirdly, the method can be used for classification of all the scripts, from the 

scripts which history and prominent calligraphers are known—such as Nastaliq—to the 

ones we have limited knowledge of their history and calligraphers – such as Kufic. In this 

method the criterion for periodization is always the dominant norms in every era, thus in 

narrating the history based on it, one should not ignore the unconventional schools and 

styles, and norms which are not parallel to that.

Keywords: History of Calligraphy, Periodization, Classification ofArt History, First Hand 

Sources.
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