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چكيده
نستعليق و تشعير دو عنصر هم نشين در کتاب آرايي محسوب مي شوند. شروع تقريبي اين دو هنر در يک برهة 
تاريخي و کاربرد مکرر آن ها در کنار يکديگر از عواملي است که پرداختن به اين موضوع را ضروري مي نمايد. 
هدف اين تحقيق شناسايي دقيق فرم نستعليق و تشعير در کتاب آرايي ايراني در فاصلة زماني دورة تيموري 
تا قاجار است. پرسش هاي اين مقاله عبارت اند از: ١. چه عواملي سبب شکل گيري فرم نستعليق و تشعير در 
کتاب آرايي ايراني شده است؟ ٢. بر اساس رويکرد صورت گرايي نقاط اشتراک و افتراق ميان نستعليق و تشعير 
چيست؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسش ها از روش توصيفي-تحليلي و با رويکردي به نظريه صورت گرايي 
اين تحقيق بررسي شده است. شيوه جمع آوري اطالعات کتابخانه اي است. به طور خالصه نتايج حاصل از اين 
پژوهش نشان مي دهد الحاق اين دو هنر به يکديگر پس از دوران فترت، سبب نمايش ظواهر تزييني تيموريان 
در جهت نمود سرمايه شده و ناشي از ادراک زيباشناسانه حاکمان آن هاست. کاربرد بيش از پيش نستعليق و 
تشعير کنار يکديگر در دوره صفويه به اوج مي رسد و خصوصيات صوري مشترک ميان آن ها در مرقعات به 
تعادلي پايدار تبديل مي شود. همچنين قابليت تزييني تشعير و واژگان نستعليق در قالب سياه مشق که از دوره 
قاجار به صورت مجزا شکل مي گيرد از ديگر تشابهات ميان آن هاست. تمايزاتي از قبيل قاعده مند بودن نستعليق 
در برابر تشعير و اولويت داشتن وجه روايي نستعليق دربرابر وجه تزييني تشعير در طول ادوار مورد مطالعه 

همواره مورد توجه بوده است.
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مقدمه
در پي فروپاشي حکومت ايلخانان، افول فرهنگي عميق و 
انحطاط هنري برهنر ايران حکم فرما شد و با هجوم تيمور، 
اين بساط برچيده شد و دوران جديدي از هنر و فرهنگ 
شروع به شکوفايي نمود. دورة تيموريان همچون نقطة عطفي 
در سرزمين ايران محسوب مي شود که مدارج کمال فرهنگ 
و هنر را پيمود. تيمور با حمله به اکثر مناطق ايران، شروع به 
تجمع سرمايه در مناطق تحت حکومتش نمود و اين انباشت 
ثروت، دستاوردهاي مهمي را در زمينه هاي گوناگون از جمله 
کتاب آرايي به دنبال داشت. از سوي ديگر شکوفايي هنر در 
اين دوره به ويژه در عرصة کتاب آرايي، تحت حمايت شاهان 
و شاهزادگان هنردوست تيموري صورت پذيرفت. در اين 
راستا، دو مؤلفة جديد وارد چرخة کتاب آرايي گرديدند که 
پيش تر سابقه اي نداشتند؛ از يک سو خط جديد، «نستعليق»، و 
از سوي ديگر تزيينات حاشيه  اي با ترکيبات نومايه، «تشعير»، 
هم گام با يکديگر شروع به گسترش نمودند و با سرعت 
فزاينده اي در هنر کتاب آرايي ايران جايگاه خود را يافتند. 
ضرورت جامعه در جهت نياز به سرعت باال براي تزيينات 
و هرچه باشکوه تر کردن ُنَسخ خطي تهيه شده به سفارش 
دربار، و کتابت آن ها با خطي زيبا و ظريف که درعين حال 
منطبق با ويژگي هاي زبان فارسي باشد، زمينه ساز تعالي اين 
دو هنر، در کنار يکديگر شد و تأثيراتي بر ويژگي هاي ظاهري 
آن ها برجاي گذاشت. هدف اين تحقيق شناسايي دقيق فرم 
ظاهري نستعليق و تشعير در کتاب آرايي ايراني در فاصلة 
دو دورة تيموري تا قاجار را دربر مي گيرد و سبب شده به 
موازات يکديگر به شکوفايي برسند. اين توازي در ُنسخ خطي 
جزوي از سنت پايدار همراهي تصوير و خط در هنر ايران 
است که بر الهام گيري در جنبه هاي صوري آن ها مؤثر بوده 
و سبب مي شود تا به مطالعة ويژگي هاي صورت گرايي ميان 
اين دو هنر پرداخته شود. بنابراين با رويکرد صورت گرايي 
صرفًا مؤلفه هايي صوري نظير کشيدگي ها، دواير، سرعت باال 
اين  گرفت.  خواهد  قرار  بررسي  مورد  غيره،  و  اجرا،  در 
رويکرد تنها يک جنبه از ابعاد پيچيده و شگرف اين دو هنر 
کلي و جزيي،  تناسبات  که  است  بديهي  آشکار مي سازد. 
روابط شکلي و موارد ديگر موجود در هنرهاي سنتي و از 
جمله هنر نگارگري و به ويژه هنر خوشنويسي، برخاسته از 
حکمتي پنهان است و ظرايف حکمي مورد نظر هنرمندان در 
خط و نقش، موجب و موجد شکل گيري فرم ها و شکل هاست 
که مطالعه اين مفاهيم در اين مجال نمي گنجد و هدف اين 
به دو پرسش اصلي پاسخ  اين پژوهش  مقاله نيست. در 
داده مي شود: ١. چه عواملي سبب شکل گيري فرم نستعليق 
اساس  بر  است؟ ٢.  ايراني شده  کتاب آرايي  در  تشعير  و 
رويکرد صورت گرايي نقاط اشتراک و افتراق ميان نستعليق 
و تشعير چيست؟ اين پژوهش به روش توصيفي-تحليلي با 
رويکردي به نظريه صورت گرايي در سه بخش کلي تدوين 
يافته است: بخش نخست که از ملزومات ورود به بحث است 

به بررسي و تحليل عوامل بافتاري در شکل گيري دو فرم 
بديع نستعليق و تشعير در کنار يکديگر مي پردازد و مباني 
فکري و فرهنگي پيدايي آن ها را شناسايي مي نمايد. بخش 
دوم مشتمل بر مطالعة صورت گرايي نستعليق و تشعير و 
يافتن فصل مشترک ميان آن هاست و در بخش نهايي به نقاط 
افتراق ميان آن ها با رويکرد صورت گرايي پرداخته مي شود 

که ابعاد ديگري را براي مخاطب مي گشايد.

روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي-تحليلي با رويکردي 
به نظريه صورت گرايي است. براي پاسخ به سؤاالت، سعي 
شده از ميان نمونه هاي انبوه موجود در اين مقطع تاريخي، ١٦ 
اثر از نسخ ايراني، بر اساس ويژگي هاي صورت گرايانه شان 
گزينش شوند. بدين معني که بتوانند نسبت به يکديگر قابليت 
مقايسه را داشته باشند. در انتخاب اين آثار کيفيت باالي 
نستعليق و تشعير نيز مدنظر بوده است. کيفيت باال بدان معنا 
نيست که اين نسخ به عنوان نقطه عطف زمان خودشان باشند 
بلکه بر اين نکته تأکيد دارد که از حمايت دربار برخوردار 
بوده و با معيارهاي سبکي و فرمي زمانة خودشان هم خواني 
دارند. درصورتي که نسخه هاي غيردرباري، غالبًا محدود 
به امکانات مالي سفارش دهنده و توانايي هنرمند بودند. با 
توجه به اين که در اين پژوهش تحول نستعليق و تشعير در 
رابطه با يکديگر حائز اهميت بوده، لذا بازه هاي زماني محدود 
نمي توانست شواهد قابل اعتمادي براي تأثير متقابل و تغيير 
محسوس در صورت ظاهري ميان آن ها ارائه بدهد. بنابراين 
مقطع تاريخي موردنظر از دوره تيموري آغاز و عصر قاجار 
را هم دربر مي گيرد. زيرا عهد قاجار در ارتباط با دوران پيش 
از خودش تغييرات معناداري را در حيطه اين دو هنر داشت 
که بررسي صورت گرايانه را غني تر مي نمايد. بر همين اساس 
جامعه آماري مورد مطالعه شامل، ٤ اثر از دوره تيموري، ٨ 
اثر از دوره صفويه، ١اثر از دوره زنديه، ١اثر از دوره افشاريه 
و ٢ اثر هم از دوره قاجار هستند. گردآوري اطالعات عمدتًا 
از طريق منابع کتابخانه اي و تصاوير در دسترس بر روي 
تارنماي کتابخانه هاي موزة بريتانيا، کتابخانة ملي فرانسه، 
موزة متروپليتن نيويورک، گالري فرير واشينگتن، کتابخانة 
دانشگاه اُپساالي سوئد و موزة ملي ملک به دست آمده اند. 
با قرار دادن نمونه ها در جداول درک بهتري نسبت به تحليل 

داده ها حاصل مي شود.

پيشينه  تحقيق
در ابتداي اين بخش بايد به اين نکته اذعان داشت که در 
ارتباط با موضوع تشعير مرجع جامع و کاملي براي مطالعه 
وجود ندارد و کمبودهاي بسياري در اين حيطه مشاهده 
مي شود که تحقيق در آن را دشوارتر نموده است. با اين 
حال به منابع پژوهشي نزديک به موضوع اين مقاله اشاره 
مي شود. تيتلي در کتاب خود با عنوان «مينياتور ايراني و 
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تأثيرش بر هنر ترکيه و هند» که در انتهاي آن بخش کوچکي 
را به معرفي نقاشي هاي حاشيه(تشعير) اختصاص داده به 
صورت خالصه به تشعير ايران، هند و عثماني پرداخته است. 
(Titley, 1984) مصطفي ندرلو در مقاله  خود در نشريه 
هنر و معماري: هنرهاي تجسمي به شماره ٢٦ با عنوان 
«مقدمه اي بر هنر تشعير در نقاشي ايراني» ابتدا به بررسي 
ويژگي هاي هنر تشعير مي پردازد و سپس برجسته ترين 
ويژگي هاي  توصيف  با  را  هنر  اين  از  موجود  نمونه هاي 
تشعيرهايشان نام مي برد. (ندرلو، ١٣٨٦) مجرد تاکستاني 
در کتاب خود با عنوان»تشعير» که ترجمه اي از کتاب هاي 
پوپ و مارتين است پس از تعريف و ذکر تاريخچه ايي از 
هنر تشعير، به بيان چند نمونه از نسخه هاي تشعيردار در 
هر دوره پرداخته و سپس نمونه هايي از نقوش مختلف 
تشعير را در دوره هاي قبل از اسالم ارائه نموده است. 
عنوان  با  مقاله اي  در  زعيمي   (١٣٧٠ (مجردتاکستاني، 
مردم  و  هنر  نشريه  در  که  نستعليق»  تا  نستعليق  «از 
ويژگي هاي خط  بررسي  به  چاپ شده،  به شماره ١٨١ 
نستعليق و معرفي خوشنويسان طراز اول در اين زمينه 
(زعيمي،  مي پردازد.  آن ها  کار  سبک  مشخصه هاي  و 
با عنوان «خوشنويسي  بلر در کتاب خود  ١٣٥٦) شيال 
اسالمي» به توضيح خوشنويسي در غرب سرزمين هاي 
اسالمي تا هند پرداخته است. وي در فصل٧، ٨ و ٩ اين 
مناطق  ايران و ساير  در  را  کتاب تحوالت خوشنويسي 
اسالمي در بازة زماني ١٥٠٠تا١٢٥٠م مورد مطالعه قرار 
داده و ظهور و تسلط خطوط مدور نسخ و نستعليق را 
 Blair,) .براي شعر فارسي مورد بررسي قرار داده است
2008) پس از ذکر موارد فوق در اين جا به پيشنة منابع 
پژوهشي مرتبط با موضوع صورت گرايي که به رويکرد 
موارد  و  مي شود  پرداخته  است  نزديک تر  پژوهش  اين 
زير را دربر دارد: تاتارکيه ويچ در مقاله خود در نشريه 
تاريخ  در  عنوان»فرم  با   ٥٢ شماره  به  معماري  و  هنر 
زيبايي شناسي» به بررسي فرم در تاريخ زيبايي شناسي 
مي پردازد و پنج معناي متفاوت را براي آن برمي شمارد. 
(تاتارکيه ويچ، ١٣٨١) نوئل کارول در بخش سوم کتاب 
از معرفي  فلسفة هنر» پس  بر  با عنوان «درآمدي  خود 
منتقدان  به  صورت گرايانه  نظريه هاي  و  صورت گرايي 
اين حوزه پرداخته است. او همچنين صورت گرايي نو و 
کارکرد صورت گرايي در هنر هاي مختلف را مورد بررسي 
قرار داده است. (کارول، ١٣٨٦) احمديان در مقاله خود 
در مجموعه مقاالت اولين و دومين هم انديشي نقد هنر 
به شماره ٦ با عنوان»فرماليسم» به بررسي ديدگاه هاي 
مختلف در مورد فرم در تاريخ زيباشناسي و منتتقدان آن 
مقاله اي  در  بختياريان  (احمديان، ١٣٨٥)  است.  پرداخته 
با عنوان»فرماليسم از نگاه کاليو بل و نيکالس لومان» 
که در نشريه هنرهاي زيبا: هنرهاي تجسمي به شماره ٣ 
چاپ شده، به تطبيق ديدگاه هاي کاليو بل و نيکالس لومان 

نسبت به صورت گرايي پرداخته است. (بختياريان، ١٣٩٣) 
در اين مقاله تالش نگارندگان بر اين بوده تا با استفاده 
از داده هاي برخي از اين منابع پژوهشي و منابع ديگر، 
به توصيف و تحليل مشخصه هاي فرمي ميان نستعليق و 
تشعير که تقريبًا در يک بازة زماني به شکوفايي رسيدند 

با رويکرد صورت گرايي بپردازند.

چارچوب نظري
اين تحقيق در حوزة نظري، رويکرد صورت گرايي را در 
مفهوم عام، مبناي کار خود قرار داده است. صورت گرايي 
يکي از روش هاي مطالعاتي در حوزة تاريخ هنر است که 
خوانش جديدي را در زمينة هنر آغاز نموده و بر اساس 
آن، صورت ظاهري به مفهوم بازنمودي، ارجحيت دارد. 
به عبارتي از منظر صورت گرايي، ممکن بود هنر از جنبة 
بازنمايي نيز برخوردار باشد، ولي صورت گراها، بر خالف 
نظريه پردازاِن بازنمايي هنري، بازنمايي را صفت عارضي، 
و نه ذاتي آثار هنري بر مي شمردند.(کارول، ١٣٨٦: ١٧٥) 
بر اين اساس صورت گرايي، قابليت تعميم به تمام هنرها را 
دارد که البته انتخاب اين ديدگاه به عنوان چارچوب نظري 
در اين مقاله، بيش از هر چيز به واسطة طرح و انديشه اي 
است که صورت گراهاي قرن بيستم بدان پرداخته اند و بر 
ويژگي هاي ظاهري در قياس با ويژگي هاي سبک شناختي 
امکان را  اين  تأکيد  ورزيده اند. در حقيقت صورت گرايي 
فراهم مي آورد تا ويژگي هاي ريخت شناسي ميان نستعليق 
و تشعير در قياس با يکديگر ارزش گذاري شوند. با وجود 
محدوديت هاي اين رويكرد در تحليل محتوايي تصاوير، 
به كار  خوانش فرمي مي تواند جنبه هاي زيبايي شناختي 
تشعيرکار،  و  خوشنويس  هنرمندان  توسط  شده  گرفته 
محدوديت هاي مادي، سبكي و همچنين ابداعات آن ها را 
عيان نمايد و از اين طريق برخي از عوامل بيروني مؤثر 
بر هنر را به بحث بكشاند. براين اساس در خالل بحث 
و بر پاية  نظريه برخي از منتقداني که آراء خود را در 
تشعير  و  نستعليق  بررسي  به  نموده اند  ارائه  زمينه  اين 
پرداخته خواهد شد. در اين ميان به منتقدي نظير کاليو 
قرن  نظريه پردازان  مهمترين  از  يکي  عنوان  به  که  بل١، 
بيستم محسوب مي شود، آراء خود را در زمينة نقد هنر، 
است٢توجه  نموده  پايه ريزي  کانت  نظرية  مبناي  بر  و 
هنرها  زيبايي شناسانة  وجه  سنجش  به  بل  مي شود. 
بر اساس غايت صوري پرداخته و بر اين معيار، بيش از 
اين رويکرد  تازگي  تأکيد ورزيده است.  مؤلفه هاي ديگر 
از آن جايي است که اکثر پژوهش هاي صورت گرفته در 
اين حوزه با رويکرد تاريخ مدارانه و سبک شناختي انجام 
پذيرفته، در حالي که در اين پژوهش با اتکاء به آموزه هاي 
صورت گرايي و بر پاية نگاه برخي از نافذترين منتقدين 
اين حوزه نسبت به هنر و همچنين با توجه به ويژگي هاي 
منحصربه فرد نستعليق و تشعير و کاربرد آن ها در کنار 

(١٨٨١-١٩٦٤) Clive Bell .  ١
٢ . «زيبايي، آن گونه که در دستگاه 
فلسفي کانت عمل مي کند، هم در هنر 
جاي دارد هم در طبيعت، اما شرايط 
چيزي  که  اين  دربارة  قضاوت 
يکسان  حوزه  هردو  در  زيباست 
است. ملزومات نظام زيباشناختي 
او، که در نظرية صورت گرايي مورد 
از:  عبارت اند  هستند  خاص  توجه 
اين که چيزهاي زيبا بايستي «غايت 
ديگر  و  باشند،  داشته  صوري» 
اينکه درک چيزهاي زيبا بايد «خالي 
(کروکوسکي،  باشد.»  غرض»  از 

(١٣٨٣: ٣٦٢



يکديگر بررسي و مطالعه شده است.

بديع  فرم هاي  شکل گيري  در  بافتاري  عوامل  تأثير   .١
«نستعليق» و «تشعير»

را  ايران دورة رخوت و خمودگي  هنر  تيموريان  از  پيش 
پشت سر داشت. در دوره حکومت هاي ملوک الطوايفي که 
صحنه کشاکش قدرت ميان رقيبان بود، به طور هم زمان چند 
قدرت موازي با يکديگر در ايران حضور داشتند١ و بر اثر 
ويراني ها، هرج ومرج و کشمکش هاي ميان آن ها، که به منتهي 
درجه خود رسيده بود، فرصتي براي ادامه حيات فرنگي و 
هنري در ايران ميسر نبود٢و غالب آثار هنري توليد شده 
در اين دوره از ارزش هاي زيبا شناختي نازل تري برخوردار 
بودند. «تاريخ نقاشي در اين دوران، تا همان حدي که امکان 
بازسازي آن وجود دارد به همان پيچيدگي تاريخ سياسي آن 
است.» (گرابر، ١٣٩٠: ٧٣) تيمور با حملة به ايران به اين هرج 
و مرج سياسي پايان داد و فصل جديدي از فرهنگ و هنر را 
آغاز نمود. در حقيقت پس از تيمور، با تجمع ثروت در قلمرو 
تحت سيطرة او، و گردآوري هنرمندان طراز اول، موقعيت 
مناسبي جهت به عرصه رسيدن هنرها از جمله کتاب آرايي 
در دورة جانشينان وي پديد آمد. از اين رهگذر مي توان اذعان 
ثروت  انباشت  با  دوره  اين  در  کتاب آرايي  توسعة  داشت 
ارتباط داشت. درپي گردآوري ثروت هاي بي کران، توجه به 
ظاهر و صورت جهت نماياندن هرچه بيشتر ثروت، بيش از 
محتوا و مفهوِم بازنمودي مورد اهميت قرار گرفت. ميل به 
زيبايي و افراط در نمايش ثروت در هنر اين دوره چنان باال 
مي رود که عالوه بر کتاب آرايي، معماري را هم تحت الشعاع 
قرار مي دهد و تزيين بناها به سمت و سوي ريزنگاري و 
تجمل حرکت مي کنند. نستعليق و تشعير دو مؤلفة تزييني 
بودند که در راستاي عاليق ايدئولوژيک طبقة حاکم در اين 
دوره شکل گرفتند و بخشي از گرايش هنري آن ها در جهت 
نمايش ظاهري شکوهمند در کتاب آرايي را هويدا نمودند. 
استادي  ارائة  جهت  در  که  آن  از  پيش  مؤلفه هايي  چنين 
هنرمندان باشند، بر ماديات و سليقة زيباشناختي حاکمان 
موازات  به  تشعير  و  نستعليق  بنابراين  مي گذارند.  صحه 
يکديگر و بي شک به فراخور خواست و نياز جامعه شکل 
گرفتند. حاشيه هاي پرطمطراق تشعير از يک سو، ريزنگاري 
و ظرافت متون نستعليق هم که تغيير در فرم ظاهري کتاب ها 
را به دنبال داشت از سوي ديگر کامًال وابسته به عوامل 
ظاهري بودند. اين تحوالت پديدآمده از حرکت تکاملي هنر 
در جهت نمايش دارايي فرمانروايان، چنان شتابي داشت 
که دوره طوالني سلطنت شاهرخ از سال ٨٥٠-٨١٠ه.ق از 
لحاظ معرفت و کمال قرن طاليي دوراني است که «رنسانس 
حقيقت  در  (گروسه، ١٣٦٥: ٧٥٨)  نهاده اند.  نام  تيموري» 
سرمايه همان کاري را با ظواهر کرد که نستعليق و تشعير 
با کتاب آرايي. «ارزش هاي زيبايي شناختي کتاب هاي خطي 
مصور و بنياد هنر کتاب نگاري در دربارهاي ايران تيموري 

در هرات و ديگر نواحي قلمرو فرمانروايي آنان، واجد اهميت 
و ارزش بسياري گشت و مبدل به مهمترين و اساسي ترين 
تجليات هنرهاي ديداري شد.» (آدامووا، ١٣٨٦: ١٨) نمايش 
ظاهري شکوهمند و زيبا که متناسب با دربار بود تحولي 
اساسي در اين دوره به شمار مي رفت به طوري که چنين 
حجم عظيمي از نسخ خطي نفيس و بناهاي باشکوه تا پيش 
از تيموريان مشاهده نمي شدند. همچنين انتخاب زبان فارسي 
به عنوان زبان ديوان ساالري در بسياري از حکومت هاي 
اقماري دولت تيموري سبب استنساخ ُنسخ بيشتري به زبان 
فارسي گرديد و حجم توليدات مكتوب و مصور فارسي را 

به دنبال داشت. 
کتاب آرايي  برانگيزندة  و  پشتيبان  را  خود  تيموريان 
بايسنقرميرزا،  شاهزادگان  آن  موجب  به  و  وانمودند 
ابراهيم سلطان و محمد جوکي هر سه در زمرة سرشناس ترين 
خط  کتاب آرايي ،  گسترش  با  داشتند.  قرار  خوشنويسان 
نستعليق به دليل انطباق با زبان فارسي و نمايش ظرافت و 
ريزنگاري که از مشخصه هاي ذاتي آن است، هويت مستقلي 
يافت. «اين خط در حدود ٧٧٧ هجري، در نسخه هاي خطي 
تبريز و بغداد به کار گرفته شد.» (ريشار، ١٣٨٣: ٦١) و 
از حدود قرن نهم هجري اکثر کتب به اين قلم به نگارش 
درآمدند. طبق مستندات برجاي مانده، ميرعلي تبريزي خط 
نستعليق را در اواخر سدة هشتم و اوايل سدة نهم هجري 
قاعده مند نمود. اما نمي توان ابداع آن را قائل به يک هنرمند 
دانست. نکتة قابل تأمل اين است که، قلم نستعليق همچون 
ديگر قالب هاي هنري به يک باره پديد نيامد، بلکه در يک فرآيند 
تدريجي به تکامل رسيد، آن چنان که پايه هاي آن در عصر 
فترت پي ريزي شد و در عصر تيموري به شکوفايي رسيد. 
دست نوشته هايي به اين خط، متقدم بر سدة نهم هجري نيز 
ديده  شده اند. بنابراين اهميت عصر فترت در آن است که 
پايه هاي حرکتي که رو به سوي وحدت ملي و قومي ايران 
داشت در واقع، تا حد زيادي در اين عهد ريخته شد. (پزشک، 
١٣٨٧: ١٤٩) نستعليق در آغاِز ظهور ش مترتب بر الفباي 
مدور يا همان قلم َنسخ بود. در دورة اينجويان خط َنسخ 
بي قاعده اي خوشنويسي شده، که نشان از خط نستعليق 
فارسي که يک قرن بعد پايه گذاري شده، دارد. (سودآور، 
١٣٨٠: ٣٧) البته بايد توجه نمود که خاستگاه قلم نستعليق 
دوگانه است و از تلفيق تدريجي و ترکيبي دو خط «َنسخ» و 
«تعليق» پديد آمده است. تعليق خطي است که «در ديوان ها به 
کار مي رفت و ويژگي آن، شکل مدور حروف و ارتباط همة 
حروف با همديگر بود.» (ريشار، ١٣٨٣: ٦١) بر اين اساس، 
نستعليق درعين حال که از تعليق برگرفته شده از آن ظريف تر 
و نرم تر است. قوس ها مداوم ترند، بي آن که بالفاصله به 
زاوية راست برسند يا از آن بگذرند، ويژگي که به خط تعليق 
استواري مي بخشد. در آغاز و پايان گردش قلم تکيه ها از 
شور و حرارت کمتري برخوردارند. درحالي که خط َنسخ 
يکنواخت و با طمأنينه، و تعليق محکم، مسلط و مطلوب است، 

 خوانش   صورتگرايانه   عناصر
نستعليق  و  تشعير در کتاب آرايي

 دوران تيموري تا قاجار

عبارت  خاندان ها  اين  ١.مهم ترين 
يا  ايلکاني  امراي  از: سلسله  بودند 
چوپاني،  امراي  سلسله  آل جالير، 
اينجو و  آل مظفر، خاندان  سلسله 
سربداران. غير از اين پنج سلسله که 
بعد از ابوسعيدخان در ايران ظهور 
کردند يک عده امراي ديگر هم در 
هرات، فارس، کرمان، يزد و لرستان 
از قبل از استيالي مغول حکومت هاي 
محلي نيمه مستقل داشتند که چون 
نسبت با ايللخانان خاندان چنگيزي از 
در اطاعت درآمدند مغول ايشان را 
از ميان برنداشتند و از اين سلسله ها 
بعضي در ايام سلطنت ايلخانان از 
ميان رفتند و بعضي ديگر تا دورة 
فترت بعد از ابوسعيد باقي ماندند که 
مشهورترين اين سلسله ها عبارتند 
اتابکان  يا  سلغوري  اتابکان  از: 
فارس، اتابکان لرستان، اتابکان يزد، 
قراختائيان کرمان، آل کرت در هرات. 

(اقبال، ١٣٨٨: ٣٦٥ و ٣٦٦)
آغازين  مدهاي  و  جذر  از  ٢.«پس 
ثبات نسبي  از  اين عصر، دوره اي 
دو  تشکيل  دوره،  آن  و  آمد  پديد 
دولت آل مظفر و آل جالير (ايلکانيان) 
بود که با جدايي حوزه هاي قدرت 
ايران به دو  آنان از همديگر، عمًال 
بخش غربي و جنوبي تقسيم شد. 
احوال، در شرق آل کرت  در همان 
وجود داشتند و در خراسان غربي 
نيز سربداران در حال قدرت يافتن 
بودند. در اين دورة آرامش کوتاه، 
به ويژه در فارس يعني حوزه قدرت 
آل مظفر، زبان و ادبيات ايران نفسي 
تازه کرد و به اوج هايي دست يافت.» 

(پزشک، ١٣٨٧: ١٤٩ و ١٥٠)



شماره۴۷  پاييز۹۷
۵۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

خط نستعليق صيقل خورده، باشکوه، آسان و متعارف است. 
(pope, 1938: 1733)  اما آراء ديگري نيز درباره پيدايش 
قلم نستعليق وجود دارد؛ «رکن الدين همايون فرخ» در اين 
باب معتقد است: «خواجه ميرعلي قلم جديدي وضع کرد که 
چون ناسخ خط تعليق بود آن را َنسخِ تعليق نام گذاشت و اين 
نام بعدها به طور مخفف مستعمل، نستعليق خوانده شد.[...] 
قلم نستعليق درواقع مرحلة کمال قلم تعليق است و حرکاِت 
(همايون فرخ،  است.»  شده  بيشتر  نستعليق  قلم  در  دوائر 
١٣٨١: ٨١١) به  موازات گسترش کتابت نسخه هاي فارسي به 
خط نستعليق، «تشعير» نيز احتماًال از سدة نهم هجري براي 
تزيين بيشتر کتاب هاي خطي (به  ويژه کتب  ادبي) شکل گرفت. 
تشعير نمودي از تکوين ادراک زيباشناسانة حاکمان در جهت 
توليد آثار هنري در اين برهه بود. به اين معنا که تصوير 
کردن نقوش طاليي در حواشي ُنسخ، عالوه بر برانگيختن 
زيبايي بصري و چشم نواز بودن، سبب مي شد تعداد نگاره ها 
که اجراي بسيار وقت گيري داشتند کاهش يابد. هنرمندان 
تصوير  ُنسخ  در حواشي  را  تشعيري  نقوش  هوشمندانه 
مي نمودند به طوري که متن تحت الشعاع قرار نمي گرفت و 
در عين حال رغبت به مطالعه بيشتر را براي مخاطب ايجاد 
مي نمود. به لحاظ زيبايي بصري تشعير در حکم بستري 
براي قرارگيري نستعليق محسوب مي شود و در حقيقت 
تشعير به پيشواز نستعليق آمده است. «تشعير نقوش گياهي 
يا نقوش تجريدي به دست آمده از نقوش گياهي است که 
معموًال با تصاويري از جانوران و انسان ها همراه مي باشد 

و در حاشيه هاي نسخ خطي يا مرقعات، با طال رسم مي شده 
است.» (مجردتاکستاني، ١٣٧٠: ١١) دوگانگي موجود در 
نستعليق، در تشعير نيز تکرار مي شود به نحوي که مي توان 
گفت تشعير حدفاصلي ميان نگارگري و تذهيب است. گل و 
بوته و اسليمي که عناصر اصلي نقوش تذهيبي را تشکيل 
مي دهند فارغ از تنوع رنگي، در تشعير به صورت تک رنگ به 
کار مي روند. اين نقوش نسبت به عناصر تذهيبي آزادي عمل 
بيشتري را در اجراي خود دارند که گاه به صورت منفرد 
و گاه در ترکيب با نقوش گياهي تصوير مي شوند. بنابراين 
عناصر تذهيبي و گياهي در يکديگر مستحيل مي شوند. از 
سوي ديگر محدوديتي در کاربست عناصر تشعيري جهت 
تفکيک نقوش گياهي و جانوري از يکديگر وجود ندارد و 
نيز ترکيب  نگارگري  با اشکال جانوري موجود در  آن ها 

نمودار ١ . مقايسه فرايند شکل گيري نستعليق و تشعير، مأخذ: 
نگارندگان

تشعيرنستعليق

يک قطعه نستعليق، قرن ۱۳ه.ق 
 مأخذ: سايت موزه ملک

گلچين سعدي و حافظ، اواخر قرن نهم ه.ق
 مأخذ: سايت موزة متروپليتن

نگارگريتذهيبتعليقنسخ

قرآن، حدود ۹۵۶ه.ق،
 مأخذ: سايت گالري 

فرير

يک قطعه خوشنويسي، اوايل 
قرن دهم، مأخذ: سايت گالري 

فرير

گلچين اسکندر سلطان، 
۸۱۳ه.ق، مأخذ: سايت 

کتابخانه بريتانيا 

خمسة نظامي، ۹۴۶ه.ق،
 مأخذ: سايت کتابخانه 

بريتانيا

جدول ١ شکل گيري نستعليق و تشعير، مأخذ: نگارندگان 



مي شوند. به عبارتي نقوش انساني و جانوري در اختالط 
با نقش مايه هاي گياهي تصوير جديدي را ارائه مي دهند که 
عالوه بر بازنمايي دقيق نقوش طبيعي و اسطوره اي، کارکرد 
تزييني نيز دارند. به اين ترتيب مهارتي که در پس نگارگري و 
تذهيب وجود داشت، تبديل به سنتي پايدار در تشعير گشت 
و اين شيوه کامًال با سياست هاي فرهنگي جامعة ايران در 

روزگار تيموري هم خواني داشت. (نمودار ١ و جدول ١)

٢. بازشناسي تشابهات صورت گرايي نستعليق و تشعير 
با توجه به عوامل مؤثر در شکل گيري نستعليق و تشعير به 
موازات يکديگر و به واسطة ارتباط و پيوستگي مداوم ميان 
آن ها، در اکثر دست نوشته ها حضور يکي مستلزم وجود 
ديگري است. اين هم نشيني، تأثيرات غيرقابل انکاري بر کيفيات 
ظاهري آن ها نيز به وجود آورده و از اين رهگذر اشتراکات 
قابل تحليلي، از حيث صوري که به عنوان يکي از معيارهاي 

مهم جهت ارزش گذاري آثار هنري قلمداد مي شود، ميان قلم 
نستعليق و تشعير وجود دارد. بر اين مبنا ضروري مي نمايد تا 
به مطالعة ويژگي هاي صورت گرايي حاصل شده از تأثيرات 
ميان اين دو هنر پرداخته شود. در بيان صورت گرايي، «فرم، 
يا به معناي هرگونه نظم و ترتيب اجزاء بوده يا در معناي 
انحصاري، صرفًا به انتظامي صحيح، زيبا، هماهنگ و منظم 
اطالق مي شود.» (تاتارکه ويچ، ١٣٨١: ٥٢) فرم در واژگان 
(نستعليق) از يک سو بر سطح کلمه چيره مي يابد و از سوي 
ديگر در ذهن مخاطب نقش مي بندد و در وراي ظاهر قرار 
مي گيرد. بنابراين در ابتدا، پيش از تبديل کالم به معنا با يک 
فرم ظاهري روبه رو هستيم که صفحات متن را رقم مي زنند و 
در درجة دوم، با تبديل کالم به معنا، واژگان بيش از يک فرم 
ساده تلقي مي شوند که در وراي معنا جاي دارند و هميشه از 
حيث داللتي که به بيرون از خود دارند، در ذهن خوانندة متن 
تجسم مي يابند. به واقع «در هنر واژه پردازي، فرم و محتوا 

 خوانش   صورتگرايانه   عناصر
نستعليق  و  تشعير در کتاب آرايي

 دوران تيموري تا قاجار

تصويرخط نگارهنوشتار

قطعه اي از يک مرقع، قرن دهم ه.ق  
مأخذ: سايت کتابخانة ملي فرانسه

شير، قرن دهم ه.ق،
 مأخذ: (خطيبي و سجلماسي، 

۱۳۹۳: ۱۵۲و۱۵۳)
تشعيرهاي خمسه نظامي، ۹۴۶ه.ق  

مأخذ: سايت کتابخانه بريتانيا

جدول ٢ «خط نگاره» حدوسط نوشتار و تصوير،  مأخذ: همان.

تشعيرنستعليق

آموزش نستعليق،
 مأخذ: (اميرخاني، ۱۳۷۹: ۷)

يوسف و زليخا جامي، ۹۶۴ه.ق،
 مأخذ: سايت گالري فرير

جدول ٣ مقايسه معيار سنجش واژگان نستعليق و نقوش تشعير- مأخذ: همان.
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دو فقرة جداگانه محسوب مي شوند، چون تنها در اين هنر 
است که فرم و محتوا دوالية متفاوت و نامتشابه و مشخصًا 
«جداگانه» يعني واژه ها و چيزها به وجود مي آورند.» (همان: 
٥٥) البته اين ويژگي، در واژگان کارکرد ديگري نيز مي يابد، 
بدين صورت که مثًال در تصاويِر «سياه مشق ها» يا «خط-

 نگاره ها»١ که بر مبناي ساختارهاي ناشي از فرم ظاهري 
کلمات يا عبارات پديد مي آيند مفهوم عبارت، در پيکره اي از 
حيوانات يا خطوط آزاد، استحاله مي شود و مي توان نسبت به 
آن بي اعتنا بود. ولي نکتة قابل تأمل اينجاست که در اين گونه 
از تصاوير، درآن واحد، دو مؤلفة فرم ظاهري و فرم ذهني 
(معناي بازنمودي) شکل مي گيرند که فرم ظاهري مي تواند بر 
سطح کلمه يا عبارت چيرگي يابد. گاهي نيز هنرمندان به ترسيم 
نمادين معناي بازنمودي مي پردازند که در اين صورت فرم 
ظاهري داللت گر فرم ذهني آن هاست. اما در نقوش تشعيري 
تنها با يک فرم روبه رو هستيم. در اين جا تجسم يافتن معنا 
در آن واحد ديده مي شود يعني محتواي بازنمودي آن ها در 

بر دارندة خصوصيات صوري شان است. 
مي توان اذعان داشت نقطة عطف ميان واژگان نستعليق و 
نقوش تشعير که از لحاظ صورت گرايي پيوند معناداري بين 
آن ها برقرار نموده «خط نگاره ها» هستند. (جدول ٢) در حقيقت 
تصوير و متن به روش هاي متفاوتي معنا را توصيف مي کنند 
و هردو واجد فرم هستند ولي «عين واقعيت» نيستند، در نتيجه 
فرم و ويژگي هاي آن نسبت به مفهوم اهميت مي يابد. مطالعة 
فرم بر مبناي آراء بل به دست يابي مؤلفه هاي ظاهري، فارغ از 
روايت نهفته در تصاوير يا معناي واژگان مي انجامد بنابراين 
اين بخش صرفًا به اشتراکات موجود در فرم ظاهري-نه فرم 
ذهني- نستعليق(نوشتار) و تشعير(تصوير) که از کاربرد 

مکرر آن ها کنار يکديگر حاصل مي شود، مي پردازد. «منتقدي 
مانند کاليو بل احتجاج مي کرد اساس ارزش زيباشناختي در 
ويژگي هاي فرمي است نه در هرگونه کارکرد بازنمودي.» 
(هنفلينگ، ١٣٩٣: ٩١) يکي از مهم ترين وجوه مشترک ميان 
اين دو هنر، که از مواجة يکنواخت تصوير با نگاهِ مخاطب 
جلوگيري مي کنند توجه به ضرب آهنگ متنوع خطوط، در 
نقوش تشعير و حروف نستعليق است که با يکنواختي حاکم 
بر فضاي تک رنگ٢ صفحه در تقابل است. در حقيقت تندي و 
کندي خطوط تشعير که در قلم نستعليق با «دانگ»٣ محاسبه 
مي گردد منجر به ايجاد جنبش و حرکت در قاب و متن صفحه 
مي شوند. خط نستعليق در قياس با خطوط متشکل از آن يعني 
خط نسخ و تعليق آزادي عمل، حرکت و سرعت بيشتري را 
در کتابت خود دارد همانطوري که تشعير نسبت به نگارگري 
و تذهيب از اين قاعده برخوردار است. استفاده از خطوط 
و شکسته  راست  به خطوط  توجه چندان  عدم  و  منحني 
بيش از هر چيز به اين فضاسازي ياري مي رساند. حاالت 
و حرکات موجود در بدن حيوانات که با استفاده از تمهيدات 
بصري گوناگون (نظير کشيدگي و فشردگي عضالت، گرفت 
و گير ميان آن ها) و تنوع نگارش در حروف مختلف (مثًال 
حرف «سين» به صورت دندانه دار و بدون دندانه) و از سوي 
ديگر، ترکيب آن ها با يکديگر بر اين گردش ها تأکيد مي ورزد. 
اين بسامد باالي خطوط منحني در حروفي نظير «ح»، «ص»، 
«ع»، «ق»، «ل»، «ن»، «ه» و «ي» سبب گردش چشم در 
چرخش هاي  و  دواير  با  به طوري که  مي شود  کلمه  سطح 
ناشي از نزاع ميان حيواناِت تشعيري قابل مقايسه است؛ 
«حتي کشيدگي موجود در حروف «د»، «و»، «ر» و انحناي 
«م» نيز از اين قاعده مستثني نيستند. تا آنجا که در نگارش 

تشعيرنستعليق

منطق الطير عطار، ۸۹۲ ه.ق- مأخذ: سايت موزة 
متروپليتن

خمسه نظامي، ۹۴۶ه.ق- مأخذ: سايت کتابخانه 
بريتانيا

جدول ٤ مقايسه قرينگي در متون منظوم نستعليق و نقوش تشعير، مأخذ: همان.

از  که  «توأمان»  خط  همانند   .١
در  و  است  خط  تفنني  «گونه هاي 
قلمرو َنسخ و نستعليق بيشتر ديده 
 :١٣٧٢ هروي،  (مايل  مي شود.» 

(٦٤٠
2. Monochrome

٣ . «اگر يک نقطه يا پهناي قلمي را 
نسبت به عرض نوک قلم، به شش 
قسمت مساوي تقسيم کنيم يک دانگ 
آن نقطه يا قلم به دست مي آيد. واحد 
نيز  قلم  نوک  پهناي  اندازه گيري 

مي باشد.» (قليچ خاني، ١٣٧٣: ٨٩)



حروفي نظير «ب»، «ف»، «ک» که بر پاية «سطح» استوارند، 
نيز از ترسيم خط مستقيم پرهيز مي شود و ابتدا و انتهاي 
آن ها به خطوط منحني منتهي مي گردد. (همايون فرخ، ١٣٨١: 
٨٢٣) اين انحناهاي موجود در نستعليق برگرفته از قلم َنسخ 
است. «حرکاِت حروف در قلم َنسخ، سه دانگ بر دوائر و 
يک دانگ بر سطح استوار است و درنتيجه نوشتن آن آسان 
مي نمايد.» (همان: ٧٦٦) از سوي ديگر اجراي تندي و کندي 
خطوط به وسيلة قلم مو و قلم ني در خدمت بيان حاالِت نقوش 
به عنوان مثال در تشعير،  قرارگرفته اند.  و حرکاِت حروف 
صحنه هاي نزاع و حمله بيشتر به واسطة خطوط ضخيم و 
درشت، که قدرت بيشتري دارند، بازنمايي شده اند. لذا، دور 

به عنوان مؤلفه اي قوي و غالب در هر دو هنر حضور دارد.
افزون بر آنچه ذکر شد، ترسيم خطوط محيطي تشعير 
و مفردات نستعليق از اهميت به سزايي برخوردار است زيرا 
مي پذيرد  مرکب صورت  به واسطة  مستقيمًا  آن ها  اجراي 
و امکان تصحيح مجدد وجود ندارد از اين لحاظ صراحتًا 
سبب  آن،  در  اهمال  و  دارد  اشاره  هنرمند  ممارست  بر 
تضعيف اثر مي گردد. نکتة قابل  تأمل در قلم نستعليق اين که 
اندازة حروف، با قلم  در تناسب اند و نسبت به آن بزرگ تر 
يا کوچک تر نيستند اين تناسبات با قواعد معيني صورت 
مي پذيرد که در رأس آن ها «نقطه» قرارگرفته است. «نقطه» 
که يکي از ارکان مهِم حروف الفباي فارسي است و مي تواند 
ميان حروف متشابه، تميز قائل شود.١ از سوي ديگر «نقطه» 
معياري جهت احراز و سنجش ارتفاع، کشيدگي ها، فاصلة 
ميان حروف و غيره، در خط نستعليق محسوب مي شود؛ 
که با قرار گرفتن نوک قلم ني در زاوية   ٤٥ نسبت به افق، 
به جانب پايين و متمايل به راست به شکلي شبيه «لوزي» 
ترسيم مي گردد. سطح اين نقطه و شکل آن بستگي به پهناي 
تراشيده شدة نوک قلم دارد. سابقة تاريخي سنجش حروف 

به اين شيوه، پيش از سدة دهم هجري به درستي روشن 
نيست. (Blair, 2008: 60) اما شايد بتوان معيار سنجش 
در تشعير را اندازه نقوش و نحوة چيدمان نسبت به يکديگر 
و نسبت به قطع و فرِم نگاره ها در متن اصلي در نظر گرفت. 
درواقع در اکثر موارد بزرگ ترين نقش در حاشيه -که معموًال 
نقوش اسطوره اي را شامل مي شود- اندازة عناصر ديگر را 
معلوم مي کند و عناصر ديگر نسبت به آن سنجيده مي شوند. 
هرچند نمي توان اين حکم را در مورد تمام تشعيرها قطعي 
دانست. بايد توجه کرد که هنرمندان ايراني برخي مايه هاي 
تزييني را از چيني ها اقتباس مي کردند و هيچ گونه توجهي 
به جنبة سمبليک آن در چين نداشته و آن را تنها به عنوان 
همچون،  اسطوره اي  نقوشي  برگرفته اند.  زينتي  عنصري 
اژدهاي بالدار، عنقا، کيلين و غرنوق نمونه هايي از اين نقوش 

هستند. (محمدحسن، ١٣٨٤: ٦٣) (جدول ٣)
وجه قابل تعين در هر دو هنر، آن است که هريک از عناصر 
در جايگاهي دقيق و مناسب نسبت به نقوش و حروف پيش و 
پس از خود قرارگرفته اند که حذف هر يک، تعادل کل مجموعه 
را بر هم مي زند. در حقيقت اين عناصر در ارتباط با ساير 
عناصر معنا مي يابند. در اين مرتبه پراکندگي و بر هم نشستن 
نقوش و حروف، در نحوة فضاسازي و تعادل بصري آن ها 
تأثيرگذار است. موقعيت قرارگيري و نوع بهره گيري از فضا 
موجود درصحنه ها  به ضرب آهنگ  توازن،  ايجاد  عليرغم 
نيز ياري مي رساند به طوري که در يک صفحة خوشنويسي 
و تشعير نبايد تيرگي يا روشني بر سطح کاغذ تفوق يابد. 
پراکنش هنرمندانة اين عناصر که «خلوت و جلوت» ناميده 
مي شود براي حفظ تعادلي چشم نواز در صفحه ضروري 
مي نمايد. کيفيت قرينه سازي به عنوان يکي از اصول تزيينات، 
خصيصه اي مشترک در هر دو هنر است که در راستاي اين 
فضاسازي قرارگرفته است. هنرمند بايد وزن حروف و نقوش 

 خوانش   صورتگرايانه   عناصر
نستعليق  و  تشعير در کتاب آرايي

 دوران تيموري تا قاجار

يک قطعه نستعليق، ۱۲۴۶ه.ق، مأخذ: سايت موزة ملک

جدول٥. هم پوشاني اليه هاي متنوع خاکستري، مأخذ: همان.

١. اختراع نقطه در خط، نکتة بزرگ 
و  آسان  را  خط  که  بوده  علمي 
مختصر کرده و يک شکل به اختالف 
ديگري  حرف  پايين  و  باال  نقطة 
 :١٣٩٢ (استادي،  مي شود.  خوانده 

 (٢٥٧
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را در شکل ظاهري آن ها درک کرده و سپس به جاي گذاري 
آن ها بپردازد. به عنوان مثال در خوشنويسي، خطاطان طراز 
اول براي ايجاد قرينگي، به ويژه در متون منظوم که نسبت 
به متون منثور پرتکلف تر است، با به کارگيري «بنِد اتصال» 
براي کشيدگي حروف و يا چرخش آن ها بر قسمت فوقاني 
يا تحتاني کلمه در جهت تعادل و قرينگي بهره مي جويند. در 
تشعير نيز، تشعيراندازان از حاالت مختلف پيکره ها که گاه 
با اغراق بيش ازحد همراه است در اين راستا سود جسته اند. 

(جدول ٤) 

٢-١ مرقع: فرم متعادل ميان نستعليق و تشعير
همان طور که ذکر شد صفت معناداري يکي از معيارهاي 
کاليو بل براي سنجش وجه زيباشناختي هنرها است. وي 
به اين نکته اذعان مي نمايد که «نقطة شروع در همة نظام هاي 
زيباشناسي بايد تجربة شخصي از احساسي خاص باشد 
و اشيايي که سبب برانگيخته شدن اين احساس مي شوند 
مورد  احساس   (Bell, 1913: 2) دارند.  نام  هنري١  آثار 
بحث به زعم بل با ادراک نوعي فرم ايجاد مي شود که فرم 
معنادار ناميده مي شود.٢ بر اين اساس «تزيين»٣ که کارکرد 
اصلي تشعير است سبب برانگيخته شدن ادراک زيباشناختي 
مي شود کماکان که خط نستعليق نيز تا حدودي از اين قاعده 
برخوردار است. بخشي از اين کارکرد تزييني در مرقعات 
خط و نقاشي ظهور و بروز پيدا نمودند. نخستين نمونه هاي 
مرقعات را مي توان از دوره تيموري مشاهده کرد که در عهد 
صفويه به اوج خودشان مي رسند. قطعات منفرد در مرقعاِت 
پرطمطراق که براي حاميان دربار ساخته مي شدند، توسط 
حاشيه هاي تزييني احاطه مي گشتند؛ به طوري که تزيينات 
در خدمت هماهنگي و وحدت اجزاء و ترکيبات ناهمسان 
موجود در مرقع قرار مي گرفتند. (Blair, 2008: 258) در 

حقيقت مرقعات محملي براي پديد آمدن تشعير شدند و شايد 
اگر رواج نمي يافتند تشعير تا اين حّد به شکوفايي نمي رسيد. 
نکتة قابل تأمل اين که حاشيه هاي تشعيري عالوه بر آراستن 
انداخته  نستعليق  قطعات  بر  اساسًا  نگارگري  صفحات 
مي شوند. خوشنويسان، قطعات را بر روي کاغذهاي مرغوب 
با سطوح صيقل خورده و مملو از ذرات طاليي، که اغلب به 
رنگ هاي روشن بود، مي نوشتند و سپس اين ترکيبات را 
درون حاشيه هاي تزييني ارائه مي دادند. (Ibid: 418)رواج 
اين سنت، به ظرافت و نازک آرايي نستعليق بازمي گردد. 
به موازات توسعة نستعليق براي کتابت متون فارسي، در 
ساختار صفحه آرايي کتاب ها نيز تغييراتي ايجاد شد. ظرافت 
خط نستعليق سطح نوشتار را در فضاي صفحه کاهش داد 
و به اين ترتيب حاشيه ها گسترش يافتند و مکان مناسبي براي 
اجراي تشعير فراهم نمودند. بنابراين درهم آميزي اشعار نغز 
و نگارش ظريف و لطيف نستعليق همراه با حاشيه هاي مزين 
هنرمندانه، يکي از بزرگ ترين دستاوردهاي هنرمندان مسلمان 
به شمار مي رود. (Shimmel, 1990: 30) در حقيقت مرقعات 
نقطة اوج اين دو فرم در تعادلي پايدار محسوب مي شوند 
و استقالل نسبي اين دو هنر کنار يکديگر را در کتاب  آرايي 
به دنبال داشتند. اما تزيينات حاشية متون مقدس ماهيتي 
استنساخ متون مقدس [عربي]  از يک سو  دارند.  دوسويه 
به خط نستعليق دشوار مي نمايد. تراکم ميان مفردات اين 
خط که از ظرافت آن نشأت مي گيرد محلي براي قرارگيري 
واکه ها باقي نمي گذارد. از اين حيث غالبًا اقالم َنسخ و ثلث که 
استعداد خط عربي را به کامل ترين وجه مجسم مي کنند، براي 
استنساخ اين گونه متون به کار مي روند. (Ibid: 27)کتابت با 
قلم هاي َنسخ و ثلث سبب گسترش، سطح نوشتار در صفحه 
مي شود و جايي براي تزيينات باقي نمي گذارد. از سوي ديگر 
آراستن متون مقدس توسط شمايل ها در تضاد با آموزه هاي 

يک قطعه خوشنويسي، ۱۱۷۹ه.ق - 
مأخذ: سايت موزة ملک

يک قطعه نگارگري، ۱۲۹۳ه.ق -
 مأخذ: سايت موزة ملک

جدول ٦ . تزيين حواشي با نقوش تذهيبي، مأخذ: همان.

1.object
معنادار،  فرم  ديگر،  عبارت  ٢.«به 
همچون اشکال روانشناسي گشتالت 
اثر  از  تا  برانگيزد  را  مخاطب  بايد 
همچون مجموعة متشکلي از رنگ ها، 
عاطفه اي  غيره،  و  شکل ها  خط ها، 
زيباشناسانه در خود احساس کند.» 

(رامين، ١٣٩٠: ٣٥٧)
3. Decorative



اسالمي است و تزيينات در نقوش گياهي پيچان و در قالب 
«نشان»١ که در طرفين متن مقدس قرار مي گيرند، محدود 
مي شوند. اما در مرتبة ديگر، نستعليق، به مثابة آرايه اي در 
جهت آراستن ديگر عناصر به کار گرفته مي شود. به عبارتي 
خوِد نستعليق به جاي مورد تزيين واقع شدن، به امري تزييني 
بدل مي شود. منشأ اين تغيير ماهيت، با منع شمايل نگاري در 
اسالم مرتبط است. مسلمانان به منظور تزيين ابنية مقدس 
صور  جايگزين  را  خط  وحي[قرآن]  معجزة  بر  تأکيد  و 
انساني و حيواني نمودند که هنر اسالمي خود را در خطوط 
پديدار نمود و ماهيتي قدسي يافت که توأمان بر جنبه هاي 
ديني مؤمنان تأکيد مي ورزيد. به اين ترتيب دست نوشته هاي 
نستعليق، که در قالب «قطعات منفرد» در مرقعات(آلبوم ها) 
پوشش هاي  براي  الگويي  «به عنوان  مي شدند  گرد آوري 
معماري به کار گرفته شدند. در حقيقت يکي از نوآوري هاي 
مهم درزمينة خوشنويسي گسترش آن در رسانه هاي ديگر 
به ويژه گچ کاري و کاشي کاري بود. (Blair, ٢٠٠٨: ٢٤١) فرم 
انعطاف پذير حروف اين قابليت را به خوشنويسان مي داد تا 
بر جنبه هاي تزييني خطوط تأکيد ورزند. مثًال در صدر اسالم 
مشتقات خط کوفي که شامل ُمَورق(برگ دار)، ُمَزهر(گل دار)، 
ُمَعقد(گره دار) و غيره، مي شد، با افزودن ِگره و پيچه هاي 
گياهي بر حروف، ماهيت تزييني مي يافتند به طوري که گاه 
خواندن آن ها به دشواري صورت مي پذيرفت. بنابراين آنچه 
سبب تمايز اقالم از يکديگر شده ويژگي هاي فرمي آن ها است 

نه واژگاني که بازنمايي مي کنند.

٢. ٢ فرم هاي سيال سياه مشق و تشعير
شکوفايي اين دو هنر تأثير شگرفي بر توليد فزاينده کتاب هاي 
حماسي و تغزلي داشت و توانست به حيات فرهنگي ايران 
جاودانگي بخشد.  قابليت مناسب خط نستعليق براي نگارش 
کتاب هاي فارسي به ويژه شعر در استفاده مکرر از آن سهم 
به سزايي داشته و تشعير بر شکوه و نفاست اين متون 

و  متوقف مي شود  اين روند  مدتي  از  مي افزود. ولي پس 
در آن دو، دگرديسي اتفاق مي افتد؛ بدين معني که تشعير 
از تزيين حاشية کتاب ها به حاشية تک قطعه ها، و نستعليق 
هم براي کتابت قطعات منفرد- معموًال حاوي عبارات دعايي 
يا گزين گويه ها- و سياه مشق ها به کار مي روند. بيشترين 
نمونه هاي مربوط به سياه مشق در ميان آثار عصر قاجار 
شکل گرفته اند. سياه مشق ها که سابقًا صفحات تمرين براي 
هنري  فرم  به  تبديل  بودند  کتابت  در  مهارت خوشنويس 
گشتند. (Ekhtiar, 2006: 112) سياه مشق ها همان قابليت 
را –اگرچه بابياني ديگر- در کتاب آرايي دارند که تشعيرها. 
اين ُطرفه با غلبة فرم بر محتوا همراه است فرمي که به قول 
ادراک  شدن  برانگيخته  سبب  و  است  «معنادار»  کاليوبل 
زيبايي شناسانه در مخاطب مي شود و نه موضوعي که آن 
را بازنمايي مي کند. (Bell, 1913: 3) در سياه مشق ها لغات 
و واژگان با گسستن از نگارش مفهومي خودشان کارکردي 
تزييني مي يابند و حروف، چه بسا آزادانه تر از نقوش تشعير 
در سطح صفحه به حرکت درمي آيند. هم پوشاني اليه هاي 
گوناگون خاکستري که از غلظت «مرکب» حاصل مي شوند 
ترکيبات متنوعي را پديد مي آورند.(جدول ٥) تکرار حروف 
و کلمات در جهات مختلف که گاه به صورت وارونه اتفاق 
مي افتد استعداد ديدن چندوجهي را در آن ها فراهم مي نمايد. 
انعطاف پذيري حروف «نستعليق» و «شکسته» و  قابليت 
حرکات آزادانة آن ها به طرفين خط کرسي، سبب استنساخ 
 Ekhtiar,) .افزون تر سياه مشق توسط اين خطوط شده است
اين که در قطعات سياه مشِق  قابل تأمل  نکتة   (2006: 107
به  از فرمي  با نقوش تشعير، گويي نگاه مخاطب  آراسته 
فرم ديگر درحرکت است. خوشنويسي که هميشه بر روايت 
استوار بود حاال عاري از روايت گشته و اگر هم داشته باشد 
به صورت تلويحي و نهفته در پس فرم هاي مکرر حروف و 
کلمات ابراز مي شود همانطور که در ميان پيکره هاي حيواني 

و انساني تشعير هم روايت معنايي تصوير نشده است.

 خوانش   صورتگرايانه   عناصر
نستعليق  و  تشعير در کتاب آرايي

 دوران تيموري تا قاجار

بخشي از قطعهبخشي از نسخه خطي

تحفه االحرار جامي، ۸۹۰ه.ق،  
 مأخذ: سايت موزة متروپليتن

قطعه اي از يک مرقع، قرن دهم ه.ق –
 مأخذ: سايت کتابخانة ملي فرانسه

جدول ٧ .   مقايسه نگارش نستعليق در قطعه نويسي و استنساخ کتب، مأخذ: همان.

براي  مقدس  متون  حاشية  در   .١
از  بخش  هر  آغاز  کردن  مشخص 
تقسيمات کتاب و غيره، از «نشان» 

استفاده مي کنند.



شماره۴۷  پاييز۹۷
۵۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

و  نستعليق  صورت گرايي  متقابل  وجوه  مطالعة   .٣
تشعير

پس از مطالعه و تحليل وجوه صورت گرايي هم سو و نزديک 
به هم، در نستعليق و تشعير و عليرغم نقاط اشتراک بسياري 
که از حيث بصري و فارغ از روايت ميان آن دو وجود داشت، 
ساحت هاي ديگري نيز بر ويژگي هاي ناهمساِن آن ها تأکيد 
مي ورزند که بر پايه نگاه صورت گرايي نياز به واکاوي و 
مطالعه دارند. يکي از اين ساحت ها به «سرعت اجرا» در 
با  نستعليق  و  تشعير  اجراي  سرعت  مي گردد.  باز  آن ها 
يکديگر متفاوت است. در تشعيراندازي سرعت باال در اجراي 
پيکره ها از مشخصه هاي مهم آن محسوب مي شود، که با 
نقوش  آزاد  فرم  و  بداهه نگاري  تک رنگ،  اجراي  بر  تکيه  
صورت مي پذيرد. اساسًا هنر تشعير به مثابة آرايه اي تزييني 
براي آراستن اکثر صفحاِت کتب خطي به کار مي آيد که به 
نظر مي رسد اين کاربرد مکرر از اجراي «تک رنگ» نقوش 
نشأت مي گيرد؛ رنگ طاليي که انتخاب مناسبي براي اجراي 
تزيينات تشعيري است، از يک سو پاسخگوي ميل درباريان 
جهت افزايش نفاست و بهاي کتب خطي محسوب مي شود 
و بر اعتبار حامي سازندة آنان مي افزايد و از سوي ديگر 
اجراي نقوش را تسريع مي بخشد. بنابراين به طور هم زمان 
ُنَسخي يکسر تزييني، پرتجمل و گران بها (به واسطة طال) 

که با سليقة آن روزگار هم خواني دارد فراهم مي آورد. از 
سوي ديگر حرکت آزاد و رها و خارج از قاعده در اجراي 
نقوش تشعير، سطح کاغذ را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. 
هنرمندان تشعيرکار با چرخش کاغذ در جهات گوناگون 
به تصوير کردن نقوش تشعيري مي پردازند که اين قابليت 
اين  از فرم سيال نقوش تشعيري منتج مي گردد. عليرغم 
موضوع، اجراي نقوش، با قابليتي که تنوع خطوط در اختيار 
هنرمند قرار مي دهند فزون تر هم مي گردد. در حقيقت تندي 
و کندي خطوط سبب مي شود هنرمند آزادانه از تمام حاالت 
قلم مو براي طراحي سود جويد و از بند قواعد سخت گيرانة 
اجرا رهايي يابد. بايد اذعان داشت تنوع خطوط در فرم هاي 
تشعيري حسن و مزيت محسوب مي شود. اين ويژگي دقيقًا 
نقطة مقابل هنر تزييني تذهيب است. در اجراي تذهيب جهت 
تزيين ُنسخ، هنرمند تذهيب کار بايد خطوط را در سراسر 
نقوش تذهيبي با پهنايي يکسان و برابر قلم گيري نمايد که 
عدم رعايت اين نکته، يک نقيصه و ضعف محسوب مي شود. 
يکدستي خطوط که بر دقت نظر و مهارت هنرمند استوار است 
سبب کاهش سرعت اجرا مي شود. در حقيقت کاربست تزييني 
«تشعير» در کتاب آرايي، برخالف آراية تزييني «تذهيب» 
است. ازاين جهت که اجراي عناصر تذهيبي به سبب پيروي از 
اصول مشخص و پرداخِت بيش از ّحِد نقوش اسليمي، گل و 

تشعيرنستعليق

جمال و جالل آصفي، ۹۱۰ه.ق،
 مأخذ: سايت کتابخانة اُپساال

شاهنامة فردوسي، ۹۹۶ه.ق ،
 مأخذ: سايت گالري فرير

جدول ٨ مقايسه مکان قرارگيري متن و تشعير، مأخذ:  همان.



بوته، ترنج و غيره، با سرعت کمتري صورت مي پذيرد و به 
موجب آن کاربردش اغلب به صفحات ابتدايي کتب محدود 
مي شود. عليرغم اين تمايز ميان تشعير و تذهيب، بايد اذعان 
داشت که ظرافت نقوش در هردوي آن ها، باارزشي که تنها 
از فاصلة نزديک قابل رؤيت و تشخيص بوده همسان است 
و ناشي از سليقة کتاب آرايي ايراني مي شود. در اينجا بايد 
متذکر شد در برخي از نسخ، هنرمندان به بازنمايي خالقانه از 
تشعير پرداخته اند بدين صورت که نقوش تذهيب را به شيوة 
تشعيري اجرا کرده اند. آن ها قاب بندي هاي اسليمي را همراه 
با تزيينات گياهي و با آزادي عمل بيشتري و گاه به شيوه 
حل کاري که خارج از قواعد سخت گيرانة تذهيب است در 
حواشي صفحات ترسيم نموده اند.(جدول ٦) اما در نستعليق 
به واسطة پيروي از قواعدي معين، روند متفاوتي وجود دارد. 
يکي از اين قواعد مبتني بر قرارگيري واژگان در قالب فرم 
معين خوشنويسي است. به اين معني که خوشنويس بايد فرم 
حروف را بر روي يک سطر مشخص کتابت نمايد که تخطي 
از آن ضعف در اجرا را به دنبال دارد و انسجام ظاهري 
متن فرو مي پاشد بنابراين امکان چرخش کاغذ در جهات 
گوناگون و آزادي عمل از هنرمند سلب مي شود و او همواره 
بايد هنگام خوشنويسي سطح کاغذ را در يک جهت و به 
صورت ثابت نگه دارد. در صورتي که در تشعير فرم سيال 
و روان نقوش اين امکان را در اختيار هنرمند قرار مي داد تا 
عالوه بر چرخش کاغذ مطابق ميل خويش، فرم نقوش را 
نيز خارج از قاعدة مشخص و در بخش هاي مختلف حواشي 
تصوير نمايد به طوري که الزامي وجود ندارد حتما بر روي 
يک سطر مشخص اجرا شوند. بنابراين اين خط برخالف 
خطوط  پيچيده ترين  و  مشکل ترين  از  يکي  تشعير،  آراية 
است. نوشتن خط نستعليق که در آن رعايت دوازده قاعدة 
خوشنويسي (ترکيب، کرسي، نسبت، ضعف، قوت، سطح، 
دور، صعودمجازي، نزول مجازي، اصول، صفا و شأن) 
اجراشده باشد بسيار مشکل بوده است. (زعيمي، ١٣٥٦: ٣٦) 
ولي نسبت به مابقي اقالم با زبان فارسي سازگاري بيشتري 
داشته و ظرافت و نازک آرايي آن سبب کاربرد مکرر آن در 
بخش هاي مختلف شده است. نکتة قابل توجهي که ذکر آن 
در اينجا ضروري مي نمايد تمايز ميان رونويسي «متون» 
و «قطعات» نستعليق است که به اين قلم کتابت مي شوند و 
اساسًا جنبة تزييني دارند. به واقع مقولة استنساخ با مقولة تزيين 
متفاوت است و ارزِش هنري ميان آن ها يکسان نيست هرچند 
هر دو به نستعليق است. رونويسي متون ادبي و غيره به قلم 
نستعليق به آساني و با سرعت بااليي صورت مي پذيرد. اين 
امر فرصت الزم را در اختيار خوشنويس قرار نمي دهد تا به 
اجراي دقيق اصول نگارشي بپردازد بنابراين در برخي موارد 
متون نگارشي داراي ايرادات قواعدي است؛ ولي «قطعاتي» 
که به نستعليق کتابت مي شوند و صرفًا جنبة تزييني دارند با 
دقت نظر بيشتر و رعايت اصول دوازده گانة خوشنويسي انجام 
مي پذيرند بنابراين از زيبايي بيشتري برخوردارند. به اين ترتيب 

غايت هنرمند از کتابت تعيين کنندة سرعت اجراست.(جدول ٧) 
نمونة ديگري از اين تمايز در محتويات کتاب ديده مي شود. 
محتويات کيفي «کتاب» اليه هاي گوناگوني را در برمي گيرند که 
نظاِم سلسله مراتبي يا مقامي بر آن ها حکم فرماست. بر اساس 
اين نظام «متن» کتاب در رأس قرارگرفته است. در حقيقت 
هويت کتاب به متن و مضموني است که روايت مي کند. خط 
استعداد متن را شکوفا مي کند. از اين حيث خط مغلوب اقالم 
مختلف خوشنويسي مي شود و رشد مي کند. در اينجاست که 
صورت گرايي بر معنا غلبه مي يابد. در حقيقت، صورت گرايي 
نوين بر تمايز بين ويژگي هاي دروني١ و بروني٢ تکيه کرده و 
بيشتر در زمينة هنرهاي بصري مطرح گرديده است. (هنفلينگ، 
١٣٩٣: ٨٨ و ٩٣) اهميت صورت يا فرم خط سبب مي شود 
که ساختار و جايگاهش را در صفحه پيدا نمايد و به تبع آن، 
قطع کتاب، سطح نوشتار و فواصل ميان خطوط تغيير کنند. در 
مرتبة بعدي عناصري نظير تصاوير و تزيينات قرار دارند که 
وابسته به متن هستند. در هنر کتاب آرايي ايراني تشعير نسبت 
به نستعليق[متن] همواره در مرتبة ثانويه قرار مي گيرد. تشعير 
در «حاشيه» است و نستعليق در «مرکز». بر اين اساس در 
نستعليق فرِم حروف ساختاري را شکل مي دهند که به منظور 
ارجاع به فحواي اثر و ناقل روايتي نهفته در پس آن هاست 
که به مخاطب القاء مي شوند، درصورتي که تشعير عاري از 
روايت است و مخاطب فقط مناسبات ظاهري ميان عناصر 
را مي بيند. فرم هاي ناشي از گرفت و گير ميان حيوانات در 
کنار مناظر طبيعي بر جانشيني وجه تزييني بر وجه روايي 
تکيه دارند بنابراين تشعير هنري فرعي و دسته دوم طبقه بندي 
مي شود که در واقع هيچ اهميت و اصالِت درجه اولي ندارند 
و فقط به خاطر مضمون کتاب است که واجد چنين اهميتي 
شمرده شده است. به طوري که بر مبناي فرضيه بل «روابط 
صوري بين يک اثر و «احساس زيبايي شناختي» پديدآورنده 
اين روابط در تماشاگر، مرتبه عناصر تقليدي يا روايي را 
تنزل مي دهد. (کروکوسکي، ١٣٨٣: ٣٦٤) تضاد ديگري که 
بر تمايز ويژگي هاي دروني و بروني ميان نستعليق و تشعير 
مشاهده مي شود به مکان قرارگيري آن ها در سطح صفحه 
باز مي گردد. به اين صورت که نقوش تشعيري نبايد در سطح 
صفحه از چهارچوب حاشيه ها به درون نوشتار يا نگاره 
عدول کنند زيرا فضاي مرکزي همواره دربردارندة روايت 
نوشتاري يا تصويري است و سرايت تشعير به آن عالوه بر 
بي نظمي و اغتشاش، فهم آن را هم دچار مشکل مي نمايد. اما 
چهارچوب هاي خوشنويسي شده در بطن نگاره ها مي توانند 
طبق ترکيب بندي هاي گوناگون موجود در درون نگاره تغيير 
مکان دهند و حتي در مواردي هم بخش هايي از آن ها در خارج 
از نگاره و به حاشيه هاي تشعيردار تجاوز نمايند. يعني نستعليق 
همواره محاط در تشعير است. بنابراين نگارگري که در محتوا 
هميشه پيرو و تحت تأثير کتابت بود، در اين جا برعکس مي شود 
و کتابت تحت لواي نگارگري قرار مي گيرد. بنابراين ويژگي هاي 
(٨ (جدول  مي يابند.  غلبه  دروني  ويژگي هاي  بر  ظاهري 
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تشعيرنستعليق

حيطه 
ت 

کاربس

تزيينات حواشي قطعات و ُنَسخ خطيقطعه نويسي، سياه مشق نويسي، استنساخ متون

وجوه اشتراک

 ضرباهنگ متنوع خطوط به علت لزوم تندي و کندي خطوط در اجراي تشعير و نگارش خط نستعليق

  جزئياتي سرشار از حرکت و پويايي به سبب کثرت کاربست فرم هاي دوار

  تک رنگ بودن، تزييني بودن و ضرورت ظرافت و دقت در اجرا

شکل گيري هم زمان در تاريخ کتاب آرايي ايران  

افزايش سرعت در استنساخ و تصويرگري در قياس با ساير خطوط و ساير شيوه هاي کتاب آرايي (تذهيب و نگارگري)   

قابليت تزييني فرم ظاهري واژگان نستعليق و فرم نقوش تشعير   

وجوه افتراق

 تحت قاعده بودن خط نستعليق به سبب اجرا با قلم ني و قابليت اجراي آزاد تشعير  با قلم مو

 تحت قاعده بودن خط نستعليق به سبب اجراي واژگان بر روي يک سطر و آزادي در جاي گذاري نقوش تشعيري در چهارچوب حاشيه

 فرم هاي انتزاعي واژگان نستعليق در برابر فرم هاي طبيعت گرايانه تشعير

 وجود تشعير در حاشيه و خط در مرکز اصلي صفحه و وابستگي تشعير به عنوان فرم صرفًا تزييني به وجود خط نستعليق به عنوان هسته اصلي صفحه آرايي

جدول ٩. مقايسه جزييات فرمي و اجرايي در نستعليق نويسي و تشعيراندازي، مأخذ: همان.

نتيجه
بي ترديد حملة تيمور پس از دوران فترت به ايران تأثير بسزايي بر رشد و گسترش هنرهاي گوناگون در بر 
داشت. جامعة ايران در روزگار تيموريان جهت نماياندن ثروت خود نيازمند مؤلفه هايي بود که بتواند ظواهر با 
شکوهي را به نمايش درآورد. نستعليق و تشعير به عنوان محصوالت اين دوره نقش مهمي در نمايش تجمل 
شاهان تيموري در حيطة کتاب آرايي به عهده داشتند. ماهيت دوسويه در نستعليق و تشعير، که يکي از ترکيب 
دو خط نسخ و تعليق و ديگري از ترکيب تذهيب و نگارگري بود، سبب شد به موازت يکديگر تکوين يابند. 
ابداع نستعليق تغيير در ساختار صفحه آرايي کتاب ها را به دنبال داشت و به موجب آن حاشيه هاي تشعيري 
گسترش يافتند. رهيافت حاصل از روند تکرار بيش از پيش تشعير در حاشية متون نستعليق دوره صفويه، 
در فرم ظاهري آن ها نمود بيشتري يافت به اين معنا که ارزش هاي صورت گرايي و زيباشناختي درهردو 
صراحتًا و تلويحًا از جانب هنرمندان اين دوره به کار بسته شدند. در تحليل صورت گرايانه که براي تصاوير 
هويت مستقلي در نظر مي گيرد و فرم آن ها را في نفسه داراي استقالل مي داند، ميان آن دو نقاط متشابه 
بسياري قرار داشت که در پي آن وجه تصويري و وجه نوشتاري در قياس با يکديگر ارزش گذاري شدند. با 
کناره گيري از محتواي بازنموي، معنا و کارکرد، عواملي همچون تأثيرپذيري در فرم کلي نقوش و حروف که 



به خطوط منحني ختم مي شدند، تندي و کندي خطوط، تناسبات و اندازة نقوش نسبت به يکديگر و نسبت به 
کل مجموعه که با اندازة قلم در تناسب اند، پراکندگي نقوش و حروف در صفحه به عنوان نقاط اشتراک ميان 
آن ها کشف گرديد. تعادل پايدار نستعليق و تشعير در مرقعات بروز پيدا کرد که از دوره تيموري آغاز و در 
عهد صفويه اين دو هنر به اوج خودشان رسيدند. از سوي ديگر قابليت تزييني فرم ظاهري واژگان نستعليق که 
در قالب سياه مشق و از دوره قاجار به عنوان يک صورت هنري آغاز شده بود با نقوش تزييني تشعير تشابه 
ديگري را رقم زده اند. با عطف نظر به اين موارد نقاط افتراق و عدم همساني در برخي وجوه صوري آن ها 
نيز مشاهده شد. سرعت اجرا در نقوش تشعيري نسبت به خط نستعليق در تمامي ادوار مورد بحث، باالتر 
است. فرم آزاد و روان در عناصر تشعير و عدم پيروي از قاعدة معين به اين سرعت قوت مي بخشيد. روايي 
بودن واژگان نستعليق با توجه به قابليت تزييني آن ها در مقابل عدم وجود روايت در نقوش تشعيري افتراق 
ديگري را در اين دوران ميان آن ها برقرار نموده است بنابراين هدف از کتابت ُنسخ آشکارگي روايت است و 
نستعليق که حامل روايت است در درجه نخست قرار مي گيرد ولي تشعير به سبب قرارگيري در حاشيه در 
جهت تزيينات متون روايي قرار مي گيرد و اهميت درجه دوم مي يابد. اين موضوع مکان قرارگيري آن ها را نيز 
تحت الشعاع قرار مي دهد و به موجب آن تشعير هنري «محيطي» مي شود که اجازة ورود به حيطة نوشتار 
و نگاره را ندارد. اين موضوع به صورت يک اصل کلي در طول ادوار مورد بررسي اجرا شده است. در 
حقيقت کاربرد اصلي کتاب انتشار محتواست و عدم مرکزيت تشعير با اين موضوع در تناسب است. از سوي 
ديگر اجراي سريع تشعير نسبت به نستعليق بر اهميت وجه نوشتاري و اولويت محتواي کتاب تکيه مي نمايد 
بنابراين چهارچوب هاي نستعليق که حامل روايت اند همواره محاط در تشعيراند و مي توانند در برخي موارد 

به حاشيه هاي تشعيري و غير تشعيري نيز ورود نمايند. 
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reached a stable equilibrium. In fact, if Muraqqas were not prevalent, Tash,ir would not have 
flourished to such an extent. Moreover, the decorative potential of Tash,ir also appeared in 
Nasta, līq vocabulary, indicating their impact on each other and causing a further similarity 
between them. From the Qajar period, a new form of art was created separately for the 
purpose of  Nasta, līq calligraphy, which was called Siyahmashq. Calligraphy that always had 
narrative was then free of narrative, and letters and words had only decorative aspect. The 
placement of different layers of gray produced from compound concentrations of ink, made 
a variety of decorative compounds. In addition to the above mentioned commonalities, one 
of the main differences between them is Nasta,līq,s regularity compared to the free exercise 
of Tash,ir. The exercise of Tash,ir is done by paintbrush, causing irregular movement of 
Tash,ir designs throughout the whole margins of the manuscripts,while Nasta,līq letters are 
exercised using reed pen to be written on a given line. Failure to observe this rule causes 
the apparent coherence of the text to be eliminated. Another distinction is the priority of 
narrative aspect in Nasta,līq, compared to the decorative aspect of Tash,ir. In the qualitative 
system of book decoration, there is a hierarchy in which the text has a priority and the 
decorations are in the next levels. Nasta,līq,s position in the main page and Tash,ir,s at 
the margins, indicate degrees of the book decoration. On the other hand, there is another 
difference in their position. Tash,ir ornaments should not be entered into the text frame on 
the page, because they make it difficult to understand the text and create a disorder on the 
page, but the text frames can break the rectangular shape of the margin and enter it. These 
points have been studied over the course of different studies.
Keywords: Nasta,līq, Tash,ir, Formalism, Iranian Book Illustration.
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Nasta>līq and Tash>irare two companion elements in Iranian book illustration. The two 
art forms have been shaped almost at the same historic era. Therefore, they have been 
frequently used together. Accordingly, addressing this issue in the present study is of 
paramount importance. The present study is aimed at identifying the exact form of Nasta,līq 
and Tash,irin Iranian book illustration from Timurid period to Qajar period. In the matter of 
this issue, the present research study is sought to answer the following research questions: 
1.What factors have led to the formation of Nasta,līq and Tash,irin Iranian book illustration 
from Timurid period to Qajar period? 2.According to the formalist approach what similarities 
and differences are found in Nasta,līq and Tash,ir? The answers to these questions have been 
reached through a descriptive-analytical method with a view to the theory of formalism. 
Data is collected using library sources. In summary, the results of this study show that 
the inclusion of these two arts after interregnum led to the display of the Timurid external 
decorations to show their assets. Cumulating wealth in his territory, Timur contributed to the 
growth of the art of book decoration during his successors, period,so that the Timurid kings 
paid more attention to the appearance than to the content of the manuscripts, and constantly 
produced a variety of copies of a book. This is also evident in the architecture of that period. 
Therefore, the decorative margins and the delicate texts of Nasta,līq, which were used for 
the beauty of the manuscripts, were directly associated to the display of the immense wealth 
of the Timurid. Another point that led to the emergence of these two arts in the art of book 
decoration was the combination of the art of the past, that is, as Nasta,līq was formed by 
the combination of Naskh and    Ta līq,      Tash, ir came from the combination of Persian 
miniature and illuminated manuscript. Therefore, dichotomy is a common point between 
them; in addition, other commonalities such as the strength and weakness of the lines, the 
dispersion of patterns and letters, the selection of color of Tash,ir and the Nasta,līq, having 
certain rules in measuring the size of patterns and letters, all served the coordination and unity 
of the manuscripts. The increasing application of Nasta,līq and Tash,ir together during the 
Safavid period reached its peak, and the common external features among them in Muraqqa 6
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