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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

 مقايسة تطبيقي شيوة خط خوشنويسان تأثيرگذار 
در توليد نرم افزارهاي خوشنويسي با شيوه هاي 
رايج در خط نستعليق (شيوة کلهر و ميرعماد)
 و خط ثلث (شيوة ترکي و عربي)*
  هدا کاسپور** عبدالرضا چاريي***

چكيده
درک جايگاه هنر خوشنويسي در عرصة تکنولوژي از اهميت زيادي برخوردار است. نرم افزارهاي خوشنويسي 
يکي از بسترهاي نوين در عرصة خوشنويسي محسوب مي شوند و به دليل قابليتشان  در نگارش خطوط نستعليق 
و ثلث درک اهميت اين هنر ازنظر شناخت شيوة خط خوشنويسان تأثيرگذار در توليد نرم افزارهاي خوشنويسي 
ضروري است. در اين تحقيق به شيوة توصيفي ـ     تحليلي سعي شده است طريقة نگارش اين خوشنويسان در 
جريان طراحي حروف نرم افزار با نگاهي به شيوه هاي رايج خوشنويسي از گذشته تاکنون با تأکيد بر خطوط 
نستعليق و ثلث بررسي شود. ازاين رو، به ويژگي هاي فني نرم افزارهاي خوشنويسي به طور اجمالي و به ريشة 
خط در شيوه خوشنويسان مبدع نرم افزار به طور مفصل پرداخته شده است و هدف اصلي مشخص کردن 
ارتباط خط خوشنويس با شيوه هاي رايج خوشنويســي است. بر اين اساس، درخصوص طراحي حروف 
نستعليق در نرم افزار، شيوة عباس اخوين (مبدع نرم افزار کلک) و اميراحمد فلسفي (مبدع نرم افزارهاي ميرعماد و 
چليپا) با درنظرگرفتن شيوة ميرعماد الحسني قزويني و ميرزارضا کلهر بررسي شده و در زمينة طراحي حروف 
خط ثلث شيوة خوشنويس عراقي هاشم بغدادي (مبدع نرم افزارکلک) و علي شيري (مبدع نرم افزار ميرعماد) با 
درنظرگرفتن شيوة ترکي و عربي در قرون سيزدهم و چهاردهم مطالعه شده است. در پايان، براساس مقايسة 
تطبيقي و تصويري اين نتيجه حاصل مي شود که شيوة خوشنويسي عباس اخوين متأثر از شيوة ميرعماد بوده 
و شيوة اميراحمد فلسفي با شيوة کلهر قرابت دارد و در مورد خط ثلث در نرم افزار مي توان شيوة هاشم بغدادي 
را نزديک به شيوة خوشنويسان ترک، نظير مصطفي راقم، دانست و نيز علي شيري در خط ثلث تابع شيوة هاشم 

بغدادي بوده است.

واژگان كليدي 
نرم افزارهاي خوشنويسي، خط نستعليق، خط ثلث.

   اين مقاله مستخرج از پايان نامة كارشناسي ارشد با عنوان: بررسي و کاربرد نرم افزارهاي خوشنويسي با تأکيد بر خط نستعليق 
و ثلث در گرافيک امروز ايران در دانشكده هنر دانشگاه شاهد است.
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مقدمه
خطوط نستعليق و ثلث در ايران از مهم ترين و پرکاربردترين 
خطوط محسوب مي شوند که به دليل زيبايي و کارايي در 
زمينه هاي مختلف توانسته اند ماهيت خود را با تکنولوژي 

نرم افزار وفق دهند. 
با توجه به اينکه خوشنويسي در نرم افزار از زيبايي ها 
و جذابيت بااليي برخوردار است و خطوط موجود نمودي 
از خط بزرگان خوشنويسي محسوب مي شود که در فضاي 
مجازي ظهور يافته، شناخت شيوة اين خوشنويسان ازنظر 
سبک و نمود ظاهري آن ها ضروري مي نمايد. صورت بندي 
جريانهاي خوشنويسي معاصر ايران يکي از نکات مهم و 

مدنظر در اين پژوهش است.
 هدف از اين موضوع ارتقاي دانش و بينش نظري در 
جهت شناخت ريشه و اصل آثار خوشنويساني است که 
خط آن ها در ساخت نرم افزار الگو قرار گرفته  است. پرسش 
مهم در اين زمينه اين است که: آيا خط اين خوشنويسان به 
جريان هاي خوشنويسي در ايران نزديک است و مي توان 

نمودي از شيوة خوشنويسي قدما را در آن ها ديد؟ 
در اين نوشتار سعي شده به شيوة توصيفي (تحليلي) و 
با روش گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه اي و ميداني 
نخست شاخه هاي مهم و تأثيرگذار خوشنويسي در نستعليق 
در قالب شيوة ميرعماد الحسني قزويني و ميرزارضا کلهر 
و در خط ثلث شيوه هاي مهم اين خط در قرن هاي سيزدهم 
ارتباط با خط خوشنويسان در نرمافزار  و چهاردهم در 
بررسي شود و سپس به شيوة ميداني نرم افزارهاي موجود 

گردآوري شود.
 اين تحقيق به شيوة نمونه پژوهشي به بررسي خطوط 
نرم افزارهاي  از  نمونه  سه  در  موجود  ثلث  و  نستعليق 
ميرعماد  و  چليپا  کلک،  به نام هاي  خوشنويسي  پرکاربرد 
پرداخته است. نگارنده در جهت پاسخ به سؤال تحقيق با 
طرح جداولي جداگانه از مفردات حروف خوشنويسان مبدع 

نرمافزار و مفردات و ترکيبات خوشنويسي قدما شباهت 
ميان آن ها را نشان داده است. 

با مشاهده و مقايسة تصويري آثار خوشنويسان مبدع 
نرم افزار به صورت سنتي و نمود خط آن ها در نرم افزار با 
خطوط قدما اين فرضيه ثابت شده که شباهت هاي بسياري 
ميان خط اين خوشنويسان و شيوة قدما ازنظر سبک نوشتن 

مفردات حروف و ترکيبات وجود دارد. 
بررسي خطوط  به  به طور خاص  که  تحقيقي  تاکنون 
با  مقايسه  ازنظر  خوشنويسي  نرم افزارهاي  در  موجود 
شيوه هاي رايج خوشنويسي پرداخته شده باشد يافت نشده 
است، اما در زمينة شناخت شيوه هاي خوشنويسي مي توان 
به مقالة کاوه تيموري با عنوان «خوشنويسي معاصر ايران» 
اشاره کرد که در آن به شيوه هاي خوشنويسي نستعليق 
اشاره کرده و نگارنده براي غناي بيشتر مقاله از آن بهره 

برده است.

چگونگي بهره برداري خط خوشنويس در نرم افزارهاي  
خوشنويسي

در خوشنويسي، هر حرف با اشکال مختلف ظاهر مي شود 
و عالوه بر آن براي هر کلمه يا جزئي از آن ترکيب هاي 
متعددي وجود دارد. نرم افزارهاي خوشنويسي اين امکان را 
فراهم مي کند تا کاربران بتوانند ترکيبات مختلف حروف و 
کلمات را به سادگي ايجاد کرده و زيباترين آن ها را برگزيند. 
الگوبرداري از خط براي توليد نرم افزار، ازحروف  هنگام 
مفرد و ترکيباتي که خوشنويس در اختيار توليدکنندگان 

نرم افزار قرار مي دهد استفاده مي شود.
 حروف و اتصاالت خوشنويسي در رايانه توسط طراح 
و  دورگيري  ُبرداري  نرم افزار  در  و  شده  اسکن  حروف 
اجرا مي شود و بعد از اتمام الگوبرداري و طراحي حروف 
خوشنويس حروف طراحي شده را بازبيني و اصالح مي کند. 

خوشنويسي حروف در چند بخش صورت مي گيرد: 

 

تأثيرگذار در توليد نرم  افزارهاي 
خوشنويسي با شيوه هاي رايج در خط 
نستعليق (شيوة کلهر و ميرعماد) و 

خط ثلث (شيوة ترکي و عربي)

تصوير ۱. راست:به ترتيب از باال: خوشنويسي کلمات در حالت کشيده،وسط: تنظيم حروف نسبت به الف و دواير حروف، پايين: 
(Corel draw)حروف اجراشده به صور توپر و اجراي اتصاالت حروف از روي حروف خوشنويسي شده در برنامةبرداري كرل دراو

تصوير چپ: خوشنويسي حروف کشيده توسط خوشنويس، نقاط تشکيل دهندة حروف پس از دورگيري، حروف دورگيري شده 
به صورت توپر. مأخذ: نگارنده
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الف) خوشنويسي حروف منفصل و ترکيبات چندحرفي
ب) خوشنويسي کشيده ها (مدات). 

هنگام اجرا و دورگيري حروف در برنامة برداري، بايد به 
بدون  زيرا،  توجه شود،  مناسب خط دورگيري  ضخامت 
توجه به ضخامت خط، نازکي و کلفتي حروف دچار تحريف 
مي شود و شکل حرف از حالت اصلي خود که مبين شيوة 

خوشنويس است خارج مي شود (تصوير ۱). 
همچنين عالوه  بر درنظرگرفتن ضخامت مناسب، بايد خطوط 
ازنظر نقاط سازندة حرف در برنامة ُبرداري کنترل شوند و 
از حداقل نقاط در زواياي حروف استفاده شود تا انحناي 
شود.  ايجاد  نامناسب  تورفتگي  و  برآمدگي  بدون  حرف 
نظارت بر کيفيت اجراي حروف و بررسي تطبيقي حروف 
خوشنويس  توسط  برداري  حروف  با  خوشنويسي شده 
حروف  دورگيري  در  است  ممکن  زيرا  مي شود،  انجام 
ايراداتي مشاهده شود، به خصوص در حروف کشيده که 

انحناي بيشتري دارند اجراي دقيق تري نياز است. 
در اين دسته از حروف قسمت شروع حرف بايد انحنا و 
دور الزم را داشته باشد و قسمت انحناي حرف بايد با شيب 
مناسب روي خط کرسي وسط قرار گيرد. پس از تبديل 
است  الزم  ُبرداري،  حروف  به  خوشنويسي شده  حروف 
اين حروف به برنامة توليد فونت منتقل شود تا با فرمت 
استفاده  خوشنويسي  نرم افزارهاي  در  فونت  مخصوِص 

شود.
به  فارسي  برداري  تبديل حروف  از مشکالت شايع   
فونت در نرمافزار ساخْت فونت افزايش تعداد نقاط سازندة 
حرف در حالت برداري است که موجب شکستگي انحناي 
حرف در عرض و ارتفاع آن مي شود. اين مشکل به دليل 

ناسازگاري ساختار حروف فارسي به ويژه خطوط نستعليق 
و ثلث با استانداردهايي است که در برنامه هاي ساخت فونت 

ـ که بيشتر مناسب حروف التين استـ  مشاهده مي شود.
هنگامي که حروف در متن بزرگ تر مي شوند، ناهمواري ها 
حروف  درخصوص  بنابراين،  مي شود.  نمايان  بيشتر 
نستعليق که پر از انحنا و کمان هاي ظريف و زيبا است 
وجود نقاط اضافه مشکل ساز است و رفع آن ها ضروري 
است. براي مثال در حرف «هـ»، که در نرم افزار ُبرداري با 
هجده نقطه ساخته شده، بعد از انتقال به نرم افزار ساخت 
فونت، نقاط به ۲۳ عدد افزايش مي يابند و موجب تغيير شکل 

حرف «هـ» مي شوند (تصوير۲). 
بنابراين، در اين مرحله نيز حذف نقاط اضافي و تنظيم 
مجدد انحنا و زواياي حروف توسط طراح فونت با نظارت 
نکته ضروري  اين  به  اشاره  خوشنويس ضروري است. 
تابع  بايد  حرف  اجراي  زمان  در  حروف  طراح  که  است 
قواعد خوشنويسي باشد، بدان معنا كه ذهن او بايد در پي 
تحليل و گزينش بهترين شکل از حروف در حالت مجازي 
باشد. تحليل و گزينشي كه صورت مي گيرد از لحاظ پوستة 
خارجي و تكنيك هاي اجرايي متفاوت است. نرم افزارهاي 
متعددي در زمينة طراحي و اجراي حروف در رايانه وجود 
دارد، اما پوستة داخلي حاوي رعايت همان اصول و قواعد 
سنتي خوشنويسي است؛ يعني اصوِل نسبت، قوت، ضعف، 

صعود، نزول، سطح و دور در مفردات و ترکيبات. 
اين تحقيق سعي شده به شيوه هاي رايج خطوط  در 
نستعليق و ثلث که براساس اصول خوشنويسي از ديرباز 
تاکنون به وجود آمده است براي مشخص کردن ارتباط بين 

شيوة قدما و خوشنويسان مبدع نرمافزار اشاره شود. 

تصوير۲. باال: اجراي حرف «ح» در برنامة برداري، پايين: نقاط 
سازندة حرف پس از انتقال به نرم افزار ساخت فونت. مأخذ: نگارنده

تصوير ۳. قطعة نستعليق، به خط سلطانعلي مشهدي، مأخذ: مرقع 
رنگين



پيشرفت و تکامل خط نستعليق
با مروري بر تاريخ خوشنويسي در ايران درمي يابيم که 
استعداد شگرف و نگرش رياضي گونة ايرانيان در کتابت 
خيلي زود تحولي عظيم را در عرصة خوشنويسي رقم زد 
و بدين سان قرن چهارم شاهد قاعده مندي خطوط ششگانه 
ا بن مقلة  توسط  خوشنويسي  دوازده گانة  اصول  ابداع  و 
شيرازي بود. اولين خط ايراني يعني تعليق در قرن هفتم و 
هشتم هجري قمري ابداع شد و دوران بلوغ خود را سپري 
کرد و پس از آن عروس خط ها يعني نستعليق جلوه کرد 
اين خط را  فّني  از لحاظ  تبريزي  نهم ميرعلي  و در قرن 

به صورت مستقلي عرضه نمود (چهرازي،۱۳۸۰: ۲۶). 
قلم نستعليق، به عنوان دومين خط خاص ايرانيان در 
دورة اسالمي، پس از شکل گيري و پيدايش شاهد ويژگي ها 
کلمات،  حروف،  ساختار  در  جزئي  هرچند  اختالفاتي  و 
اتصاالت و نيز ترکيب بندي ها شد و در نتيجة اين اختالفات 
در هر دوره از ديگر دوره ها متمايز گشت. در اين بررسي، 
قبل از پرداختن به شيوه هاي خوشنويسي الزم است ابتدا 
پارهاي توضيحات درخصوص معناي اصطالحاتي چون 
«شيوه» و«سبک» در هنر خوشنويسي بيان شود. حبيب اهللا 
فضائلي در کتاب تعليم خط در بيان «شيوه» مي گويد: «کلمة 
نيز  شيوه که در رديف آن ربط، اسلوب، سبک و روش 
استعمال مي شود درواقع آن روش خاصي است که استاد 
سال ها بدان روش خط نوشته و در ميان مردم شناخته 

گرديده است» (فضائلي،۱۳۸۷:۴۷). 
و  واژگان  فرهنگ  کتاب  در  نيز  قليچ خاني  حميدرضا 

است:  آورده  «سبک»  بيان  در  خوشنويسي  اصطالحات 
«خصوصيات ممتاز و منحصر به فرد هر اثر يا هنرمند را 
سبک گويند که بر اثر پختگي و کمال يافتن هنر يک دوره 
 .(۲۲۰:  ۱۳۸۸ (قليچ خاني،  مي گيرد»  صورت  هنرمند  يا 
مي پرسند  تبريزي  ميرعلي  از  وقتي  که  نيست  بي ارتباط 
چه فرقي ميان خط او با سلطانعلي است مي گويد: من اين 
خط را کامل کردم، اما خط سلطانعلي شيريني و حالوت 
خاصي را داراست (بياني،۱۳۶۸ :۷). با تعاريفي که در اين 
خصوص بيان شد، اساس شيوه و سبک مبتني بر تجربيات 
حاالت  نيز  و  کتابت  اسباب  کارگيري  به  در  خوشنويس 
فيزيکي و جسماني او در حين نگارش و همچنين ديدگاه هاي 

متفاوت و منحصربه فرد هنرمند است.

شيوه هاي رايج در نستعليق
در آغاز ظهور خط نستعليق دو سبک مختلف از اين خط در 

ممالک ايران ظاهر شد. 
۱- شيوة جعفر و اظهر تبريزي که بعدها سلطانعلي مشهدي 
(متوفي ۸۲۶ق) آن را رونق داد و اين شيوه در خراسان 
شايع شد و به آن سبک خراساني يا نستعليق شرق نيز 

مي گويند. (يارشاطر،۱۳۸۴:۷۱؛ تصوير۳)؛ 
۲- شيوة عبدالرحمن خوارزمي خوشنويس دربار سلطان 
يعقوب آق قريونلو (۸۸۴-۸۹۴ق) بود که در قسمت هاي 
او  فرزندان  بعدها  و  شد  متداول  ايران  جنوبي  و  غربي 
و  زماني  در ظرف  پيروانشان  و  عبدالکريم  و  عبدالرحيم 

مکاني محدود آن را رواج دادند (يوسفي، ۱۳۷۵ :۸۹). 

 

تأثيرگذار در توليد نرم  افزارهاي 
خوشنويسي با شيوه هاي رايج در خط 
نستعليق (شيوة کلهر و ميرعماد) و 

خط ثلث (شيوة ترکي و عربي)

به خط  نستعليق،  خط  مفردات  تصوير۴. 
ميرعماد، مأخذ: مرقع خطوط کاخ گلستان، 

۳ :۱۳۷۸
تصوير۵. قطعة چليپا، به خط ميرعلي، مأخذ:  

مرقع گلشن، ۱۳۶۴: ۸

تصوير۶.  قطعة  سياه   مشق،  به   خط  ميرزا 
غالمرضا اصفهاني، مأخذ: مجموعة رامين 

قد يمي
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اختالف سبکي در اين دو شيوه اين است که در شيوة 
غربي کلمات و حروف بسيار تند و تيز نوشته شده و مدها 
در عين صافي بلند هستند و دواير در عين استواري از اندازة 
معمول بزرگترند، درحالي که در شيوة شرقي يا خراساني 
اندازة کلمات و حروف معتدل بود. اين سبک همان است که 
پس از تکامل در طي چهار قرن به صورت کنوني به دست 
ما رسيده است. شيوة غربي پس از مدتي مورد قبول کاتبان 

واقع نشد (همان). 
با متروک شدن شيوة غربي، شيوة شرقي يا خراساني 
پس از مراحل ابتدايي به تدريج و دست به دسِت هنرمندان 
خوشنويس همچنان به سوي تکامل رفت. بعد از سلطانعلي 
مشهدي و با آغاز دورة صفوي خوشنويساني چون ميرعلي 
هروي (متوفي ۹۵۱ق)، مالک ديلمي (متوفي ۹۶۹ق)، باباشاه 
اصفهاني (متوفي ۹۹۶ق) و محمد حسين تبريزي (متوفي 
۹۸۵ق) اين خط را پااليش دادند و در زيباتر ساختن آن 
کوشيدند تا نوبت به ميرعمادالحسني سيفي قزويني (۱۰۲۴-

۹۶۱ق) رسيد.
نوآوري ها  از  جديدتري  فصل  وارد  را  نستعليق  «او 
نمود و در تطبيق حروف واحد و هماهنگي ميان آن ها سعي 
و ذوق و نبوغ بسيار به  کار برد، به خصوص در ده سال 
آخر عمر خود شيوة مستقلي اختيار کرد که بعدازآن همة 
(اميرخاني،۱۳۷۵ :۳).  کردند»  پيروي  او  از  خوشنويسان 
با آغاز حکومت قاجار، قلم نستعليق به ويژه در نيمة دوم 
تغييرات  از تحوالت و  قرن سيزدهم وارد مرحلة ديگري 
شد. با ورود صنعت چاپ و تأثيرگذاري آن برخوشنويسي 
نستعليق، شرايط براي برانگيختن نبوغ خالقانه و نوآورانة 
کلهر  شد.  فراهم  (۱۲۴۵-۱۳۱۰ق)  کلهر  ميرزامحمدرضا 
سبک جديدي را ايجاد کرد و نستعليق کنوني زاييدة ابتکار 
و انديشة اوست. کلهر همان روية ميرعماد را در پي گرفت، 

اما سليقه و خالقيت خود را بدان افزود. امروزه اساتيد فن و 
صاحب نظران عرصة خوشنويسي نستعليق، به طور عمده 
به دو سبک متمايز از هم به نام هاي «سبک قديم» يا «سبک 
ميرعماد» و «سبک جديد» يا «سبک کلهر» معتقدند. با اندکي 
تأمل مي توان دريافت که اين تقسيم بندي، ضمن اينکه داللت 
بر شکلگيري اين دو شيوه در دو مقطع زماني متفاوت يعني 
دورة صفوي و دورة قاجار دارد، براساس خوشنويسان 
شاخص و برجستة آن دو دوره است. به طور کلي و بدون 
درنظرداشتن شيوه هاي شخصي و شيوه هاي تلفيقي ساير 
هنرمندان خوشنويس، عموم خوشنويسان پيرو و مقلد و 

ترويج دهندة دو شيوة مذکور بوده اند. 

دورة  از  قبل  ميرعماد،  (سبک  قديم  شيوة  ويژگي هاي 
قاجار)

نمايش  و  و شکل  هيئت  (۱۰۲۴-۹۶۱ق)  ميرعمادالحسني 
آثار  که  کرد  شاکله بندي  به گونهاي  را  کلمات  و  حروف 
به جاي مانده از وي به ويژه در ده سال آخر عمر هنري او 
ويژگي هاي  بود.  بعدي  خوشنويسان  الهام بخش  همواره 

شيوة ميرعماد به اين شرح است: 
۱- صافي، ظرافت، استحکام و قوت دست در اجراي مفردات 

و کلمات؛ 
۲- تندي، تيزي، ظرافت و تضادهاي زيبا؛ 

۳- هنرنمايي در قالب کتابت و چليپا و در مجموع در اندازة 
قطعات کوچک به اندازة تقريبي٤ A؛ 

۴- انتخاب قلم تخصصي مشقي و تمرکز بر شيوة نستعليق؛ 
۵- بها دادن به استقالل و شخصيت حروف و کلمات. 

از نکات فني و ظرافت هاي خط ميرعماد مي توان به اين موارد 

تصوير۷. بررسي تطبيقي مفردات و ترکيبات 
حروف در دو سبک ميرعماد(سمت راست) 
و کلهر(سمت چپ)،مأخذ: شريفي زين دشتي، 

۱۰۲ :۱۳۹۰

تصوير٨ .  سياه  مشق، به خط محمدرضا 
کلهر، مأخذ: مرقع رنگين، ۱۳۶۴: ۵۳

تصوير ۹. چليپاي نستعليق،  به خط سيدحسن 
ميرخاني،  مأخذ: مجموعة يداهللا کابلي



اشاره کرد: «دواير گشادتر و دامنه دارتر و فرم آن طوري 
است که گودي در ثلث آخر قرار گرفته و به صورت يک 
بيضي مي باشد که مورب قرار گرفته است. مدها و کشش ها 
بلند و به طور کامل و تا اندازه يازده نقطة قلم و بعضي مواقع 
فراتر از يازده نقطه است، به طوري که کشيده کامل شود. 

سرکج هاي کاف پيوسته و ضخيم تر است. 
آخر مدها سبک تر و نازک تر ديده مي شود. چشم هاي 
صاد و ضاد گشادتر نوشته مي شود. نازکي حروف در 
زمان صعود و نزول ديده مي شود. زير صاد و ضاد و پشت 
عين و غين تمام قلم نوشته مي شود و رديف نويسي (پشت 
پيوسته)  به صورت  کلمات  و  گرفتن حروف  قرار  سرهم 
و فاصلة حروف و کلمات از هم بيشتر است» (فضائلي، 

۱۳۸۷:۴۷۹؛ تصاوير۴ و۵).
ابداع کنندة نظام هندسي جديد در خوشنويسي پس از 
ميرعماد مرحوم کلهر بود. او خود از مقلدان سبک و خطوط 
ميرعماد بود و آثار وي در کتابت تقويم هاي دورة قاجار 
مبين اين نکته است، اما ابداع سبک جديد وي و آغاز تغييرات 
سبک قديم در اوج بلوغ هنري وي آغاز شد و به کمال رسيد. 
فراگير  کنار رشد  در  و  اين دورة زماني  در  اين حال،  با 
سبک کلهر (۱۳۱۰-۱۲۴۵ق)، سبک ميرعماد به فراموشي 
سپرده نشد و همچنان منبع الهام و تأثيرپذيري دسـته اي 
از خوشنويسان بزرگ با محوريت ميرزاغالمرضا اصفهاني 

در دورة قاجار شد که شاخة اصلي اين شيوه است. 

شاخة ميرزاغالمرضا اصفهاني (مهم ترين شاخه شيوة 
ميرعماد)

ميرزاغالمرضا اصفهاني (۱۳۰۴-۱۲۴۵ق)، با آنکه هم عصر 
شيوة  و  سبک  از  بود،  قاجار  دورة  در  کلهر  مرحوم 
خوشنويسي غالب زمان خود تأثير نپذيرفت و منبع الهام 
اصلي وي در مراحل تعليم شيوه و خط ميرعماد بود. از 
ويژگي هاي شيوة ميرزاغالمرضا اين موارد بيان مي شود: 
داشتن ويژگي هاي شيوة ميرعماد (تندي، تيزي و ظرافت 
خارج کردن  و  قالب سياه مشق  به  ويژه  توجه  و صافي)؛ 
آن از يک قالب خوشنويسي صرف تمريني و افزودن ُبعد 
زيبايي شناختي به اين قالب که انقالب در سياه مشق ناميده 

مي شود؛ و ايجاد سرعت در نگارش. 
و  متأثر  خوشنويسان  از  عدهاي  معاصر  دورة  در 
ميرعماد،  شيوة  از  ميرزاغالمرضا  فرعي  شيوة  پيرو 
آثار گران بهايي در خوشنويسي نستعليق و به ويژه قالب 
همچون  بزرگي  خوشنويسان  کرده اند.  خلق  سياه مشق 
مرحوم رضا مافي و محمد احصايي و از نسل هاي جوانتر 
خوشنويساني چون صداقت جباري و احمد پيله چي همچنان 
و  ميرزاغالمرضا  زيبايي شناختي  ارزش هاي  گرو  در  دل 

ميرحسين ترک دارند (تصوير۶).

مأخذ:  اميرخاني،  حسين  غالم  به خط  جلد،  طرح  تصوير۱۰. 
تيموري، ۱۳۷۸: ۲۱. 

تصوير ۱۱. سمت راست: کتابت سورة حمد به خط ميرعماد، سمت 
چپ: کتابت سورة حمد به خط نستعليق،عباس اخوين، مأخذ: تيموري، 
۱۳۹۰: ۱۱۳ و ۱۱۴.  در تصوير سمت چپ تأثيرشيوة ميرعماد 
در سطرمشاهده  کلمات  و  و حرکات  ازنظرقرارگرفتن کشيده ها 

مي شود. 

تصوير ۱۲. ساختار هندسي حروف در شيوة ميرعماد. مأخذ: نگارنده

 

تأثيرگذار در توليد نرم  افزارهاي 
خوشنويسي با شيوه هاي رايج در خط 
نستعليق (شيوة کلهر و ميرعماد) و 

خط ثلث (شيوة ترکي و عربي)
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ويژگي هاي شيوة جديد (سبک ميرزا محمدرضا کلهر، 
دورة قاجار)

ميرزا محمدرضا کلهر (۱۳۱۵-۱۲۴۵ق) پس از ورود چاپ 
سنگي به ابداعات تازه اي در شاکلة حروف و کلمات دست زد 
که بتواند بين سنت هنر خوشنويسي و نياز روز هم زيستي 
مسالمت آميزي فراهم کند و از اين طريق خط را کاربردي 
کند. او در کتابت به جهت انتخاب قالب کوچک کلمات، نقطه ها 
را کمتر از شش دانگ قلم نوشت تا حدي که اين طور به  نظر 
مي رسيد که خط را با قلم درشت تر نوشته و نقطه ها را با قلم 

ريزتر گذاشته است (تصوير۷). 
خوشنويسان تابع ميرعماد در رعايت تيزي حروف، 
افراط مي کردند و نازک نويسي و تندوتيزنويسي را شرط الزم 
براي زيبانويسي مي دانستند. اما در روش کلهر با افرودن 
(چاق نويسي)،  کلمات  نازک تر  به قسمت هاي  بيشتر  قوت 
تيزي حروف تعديل شد. کلهر با سازگاري خط با چاپ سنگي 
موجب شد که عروس خط نستعليق در جمال تازه اي جلوه 
کند. عبداهللا فرادي دربارة سبک کلهر مي گويد: «مسئله اي 
که در اينجا بايد به آن اشاره کرد آسان کردن خط است. 
آسان کردن خط يعني اينکه اگر دو نفر شاگرد يکي روش 
ميرعماد و آن ديگري روش کلهر را پيش مي گرفتند آنکه نزد 

کلهر بود زودتر خط را ياد مي گرفت» (فرادي، ۱۳۶۳: ۷). 
در زيرمجموعة شيوه کلهر دو شاخة اصلي هم عصر 
ديگر تولد يافته اند که يکي مربوط به عمادالکتاب و پيروان 
او و ديگري مربوط به مرحوم مرتضي برغاني و پيروان او 

بود (تصوير ۸).

شاخة عمادالکتاب و پيروان (اولين شاخة سبک کلهر)
عمادالکتاب (۱۳۱۵-۱۲۴۰ش) بنابر روايت علي راهجيري 

تصوير۱۴.کتابت نستعليق، به خط امير فلسفي،  مأخذ:  فلسفي، تصوير ۱۳. چليپا، به خط عباس اخوين مأخذ: نگارنده
۱۳۷۸:۵۰. دراين اثر گرايش خوشنويس  به يکسان سازي مفردات 
حروف براساس شيوة    کتابت  غالمحسين اميرخاني مشاهده 

مي شود.

تصوير١٥.قطعه چليپا به خط عباس اخوين در نرم افزار كلك، مأخذ: 
نگارنده



در زمرة خوشنويسان هفت قلمي است که سعي داشت در 
اقالم نسخ، نستعليق، شکسته و ثلث صاحب قلم باشد. وي 
شاگرد مستقيم کلهر نبود، اما بسياري از نکته هاي خطي و 
ظرايف هنري در نظام هندسي شيوة خوشنويسي کلهر را 
با استفاده از آثار و تعليمات کلهر به زين العابدين قزويني 
(ملک الخطاطين، پدر استاد جواد شريفي) مطالعه کرد و به 
درک اين ظرايف و ريزه کاري ها توفيق يافت. آيدين آغداشلو 
مي گويد: «روش خطاطي ميرزارضا کلهر را شاگرد او يعني 
عمادالکتاب سيفي قزويني بيشتر از همه رواج داد و بي  آنکه 
شاگرد مستقيم او باشد با وفاداري و وسواس زياد از روي 
کتابهاي خط ميرزا، شيوه اش را اخذ کرد» (آغداشلو،۱۳۷۱: 

 .(۲۷
شاخة سيدمرتضي برغاني و شاگردان (دومين شاخة 

شيوه کلهر)
کلهر شاگردي به نام سيدمرتضي برغاني (متوفي ۱۳۰۸ش) 
به دو فرزندش، يعني حسين  تعليمات خود را  داشت که 

 

تأثيرگذار در توليد نرم  افزارهاي 
خوشنويسي با شيوه هاي رايج در خط 
نستعليق (شيوة کلهر و ميرعماد) و 

خط ثلث (شيوة ترکي و عربي)

تصوير ۱٩. چليپا، به خط غالمحسين اميرخاني، مأخذ: نگارنده.

تصوير ٢٠. چليپا، به خط امير فلسفي در نرم افزار چليپا. مأخذ: نگارنده.

تصوير ۱٧. چليپا، به خط امير فلسفي، مأخذ: فلسفي، ۱۳۷۸: ۴۰.

تصوير ۱٦. نستعليق به خط امير فلسفي در نرم افزار چليپا. مأخذ: 
فلسفي، ٥٠:١٣٧٨ .

تصوير ۱٨. چليپا، به خط امير فلسفي در نرم افزار چليپا. مأخذ: 
نگارنده.

-۱۳۶۹) ميرخاني  حسن  و  (۱۳۶۱-۱۲۸۶ش)  ميرخاني 
و حسن  شيوة حسين  (تصوير۹).  کرد  منتقل  ۱۲۹۱ش) 
ميرخاني ادامة شيوة کلهر همراه با مالحت و زيبايي خط 
مي توان  کلهر  شيوة  از  شاخه  اين  براي  آن هاست.  خوِد 
ويژگي هاي زير را برشمرد: کوچک تر شدن قالب هاي خط؛ 
مقبول شدن دورها؛ و پيوسته نويسي در قالب کتابت. از اين 
با محوريت غالمحسين  بعدي خوشنويسان  شاخه نسل 
اميرخاني  غالمحسين  شيوة  يافت.  پرورش  اميرخاني 

امتزاجي از آثار شيوة ميرعماد و کلهر است.
 اين سبک، چه در ترکيب و روح خط و چه در فرم و 
ظواهر خط، ويژگي هايي دارد که برخي از آن ها را مي توان 
چنين برشمرد: صافي و قوت، کوتاه بودن مدها؛ ترکيب بندي 
تازه؛ استفاده از قلم کتيبه و پارويي و نگارش طبيعي و 
قطري با اين قلم روي کاغذ؛ خارج شدن قالب قصارنويسي از 
انحصار کتيبه ها در اماکن و اجراي آن در کاغذهاي بزرگ 
و قرارگرفتن در خدمت اشعار اجتماعي و مضامين عرفاني؛ 
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(تصوير۱۰).  «روي جلدنويسي»  جديد  قالب  جدي شدن 
شاگردان مهم و اثرگذار اميرخاني نسل دوم شيوة تلفيقي 
بختياري،  جواد  علي شيرازي،  ازجمله  مي روند  به شمار 

اميراحمد فلسفي و حسين غالمي.

شيوة خوشنويسي عباس اخوين (مبدع خط نستعليق 
نرم افزار کلک)

اخوين  خوشنويسانة  هندسي  نظام  و  نگارش  شيوة 
دريچة ورود خوشنويسي معاصر ايران به شيوه و سبک 
خوشنويسان دورة صفويه به ويژه ميرعماد الحسني است 
(تصوير۱۱). وي دامنة فعاليتش را در خوشنويسي در چند 
قالب متمرکز کرده است: دو قالب کتابت و چليپا و همچنين 
سطرنويسي هايي براي آموزش خط. با توجه به اين نکته، 
مفردات و ترکيبات اجرا شده در نرم افزار نيز مناسب کتابت 
و اندازة قلم مشقي است و به اين دليل کاربرد خط نستعليق 
اخوين در نرم افزار، مقدمه اي شد براي راه يافتن شيوة او 
در کتابهاي درسي. در شيوة عباس اخوين بيشترين تأثير و 

الهام از خط ميرعماد گرفته شده است. 

کامل  تبعيت  ميرعماد  خوشنويسي  شيوة  از  اخوين 
ندارد. براي مثال ظرافت به اصطالح سوزني در خط او چاقتر 
اجرا مي شود. در تحليل خط اخوين گفته شده است: اجزاي 
خوشنويسي اخوين شامل برداشتي از کار ميرعماد، نياز 
زمان و حرکت خوشنويسي بوده که به  نظر مي رسد اين نحوة 
برخورد کامًال به جا انجام شده است. درعين حال، دربارة 
کتابت اخوين مي توان گفت که با راحت نويسي و نگارش 
بي تکلفانه تأثير قابل توجيهي از عمادالکتاب گرفته است. براي 
شناسايي رّدپاي ميرعماد در آثار اخوين مي توان موضوع 
را در دو بخش کلمات و مفردات و ترکيب جست وجو کرد: 
در کلمات و فرم هندسي مفردات، توجه بيشتري به اجراي 
ميرعماد شده است و در چليپانگاري گرايش به ترکيب هاي 
ميرعماد متمايل است. کشيده ها عمومًا يازده نقطه هستند و 

سطح وسيع تري را به وجود مي آورند. 
ترکيِب خط اخوين به ميرعماد نزديکي بيشتري دارد، 
به  طوري که دواير در شيوة ميرعماد مرتفع تر است و کلمات 
در سطر بازي و تالطم بيشتري را به نمايش مي گذارند، 
در حالي که در شيوة کلهر کلمات با اختالف ارتفاع کمتري 

تصوير ٢١. سمت راست: برگ پاياني  ازقرآن،نسخ ايراني، به خط ميرزا  احمد نيريزي، موزة رضا عباسي. سمت چپ: برگي از قرآن، نسخ 
شيوةحافظ عثمان، به خط سيد عبدالقادر عبداهللا،  مصر ۲۰۰۰ م. محمود زايد، ۲۰۰۵: ۹۳ .

تصوير۲٢. راست: کتيبه به خط ثلث، سامي افندي، ۱۳۲۱، موزه توپ 
قاپوسرا، استامبولفضائلي، ۱۳۸۷: ۲۴۷. سمت چپ: کتيبه به خط ثلث، 
ابراهيم عالءالدين، استامبول، ۱۳۰۵فضائلي، ۱۳۸۷: ۲۴۸. در اين دو 
تصوير ويژگيهاي سبک ترکي نظير پيچيدگي حروف و کلمات و 

استعمال فراوان اتصاالت و تزيينات ديده مي شود. 

تصوير۲٣. باال: کتيبه به خط ثلث،مصطفي راقم ۱۳۲۷ ق. پايين: کتيبه به 
خط ثلث،هاشم محمدبغدادي، ۱۳۸۰ق مأخذ:قواعدالخط العربي، ۱۳۸۱: 
۳۴. در اين تصوير، تأثيرپذيري خوشنويس از شيوة ترکي در استفاده 
از تزيينات و اعراب گذاري با استفاده از قلم کوچک تر و استفاده از نقطه 

به شکل دايره براي پر کردن فضاهاي خالي ديده مي شود. 



 

تأثيرگذار در توليد نرم  افزارهاي 
خوشنويسي با شيوه هاي رايج در خط 
نستعليق (شيوة کلهر و ميرعماد) و 

خط ثلث (شيوة ترکي و عربي)

در کنار هم نشست پيدا کرده اند و ريتم راحت تري دارند. 
برخي از مانند علي راهجيري قلم اخوين را در نظيره نويسي 
قلم ميرعماد مي دانند  به  قلم  نزديک ترين  و همانند نويس، 
(تصوير ۱۲). برخي از ويژگي هاي شيوة اخوين عبارت اند 
با قلم ميرعماد ازنظر همانند نويسي  از: «نزديکي بسيار 
تا سه  (دو  جادو  قلم  از  اندازه  بهره گيري  قلمي،  و مشق 
ميلي متر) و کتابت به عنوان مرکز قلم؛ ظريف نگاري و به تبع 
آن برجسته شدن اصل تضاد و پيوسته نويسي در کتابت» 

(تيموري،۱۳۹۰: ۱۸؛ جدول۱).

شيوة خوشنويسي امير فلسفي (مبدع خط نستعليق 
نرم افزار چليپا و ميرعماد)

فلسفي از شاگردان غالمحسين اميرخاني است و تمرکز و 
تبحر وي در قلم کتابت و گرايش او به شيوة کلهر از داليل 
استفاده از سبک وي براي طراحي حروف خوشنويسي در 
نرم افزارهاي ميرعماد و چليپا محسوب مي شود. ويژگي هاي 
به  اميرخاني  غالمحسين  تلفيقي  شيوة  در  کلهر  سبک 
شاگردان ايشان از جمله اميرفلسفي نيز انتقال يافته است 

(تصوير۱۴). 
چنان که ذکر شد، شيوة تلفيقي غالمحسين اميرخاني و در 
ساية آن شيوة فلسفي امتزاجي از شيوة ميرعماد و کلهر 
است  و در آثار آن گويي رّد پاي خوشنويسي متقدم و 

معاصر با هم ديده مي شود. 
خط امير فلسفي داراي ويژگي هايي است که تأثير آن را 
اميرخاني نشان مي دهد: صافي و قوت،  تلفيقي  از شيوة 

کوتاه بودن مدها؛ استفاده از شيوة فرم بخشي به حروف 
کلهر  کتابت  از شيوة  تأثير  و  نگارش  در  کلمات؛ سرعت 
است  ممارست حاصل شده  نتيجة  در  که  بلند  متون  در 

(تصوير۱۵).
در آثار چليپاي غالمحسين اميرخاني و امير فلسفي، قوت 
و ضعف، ميزان دور در دواير، ميزان سطح در کشيده ها، 
شرايط صعودها و مجازها و تأکيد يا عدم تأکيد بر آن ها 
شاخص هايي  است براي دگرگوني ظاهري در آرايش کلمات 
نسبت به  يکديگر که در ادامة شيوة کلهر قراردارد و در کِل 

فراينِد ترکيب در آثار فلسفي، ظهور مي يابد (جدول۲). 
شيوه هاي رايج خط ثلث در قرن سيزدهم و چهاردهم

اختالف هاي  با  مختلف  نواحي  در  ثلث  خط  شيوه هاي 
خط  در  که  تحولي  و  تغييرات  و  است  همراه  مختصري 
نستعليق به مرور زمان توسط خوشنويسان ايراني صورت 
گرفت در اين خط مشاهده نمي شود. يکي از داليلي که باعث 
عدم تحول در خط ثلث شد استفادة ديرينه از اين خط در 
کتيبه نگاري است، درحالي که مهم ترين دليل تغيير شيوه و 
سبک در خط نستعليق تغيير کاربرد و زمينه هاي استفاده از 

اين خط پس از ظهور چاپ سربي بود.
 خط ثلث از اواخر قرن سوم با ظهور ابن مقله رواج 
يافت (فضائلي،۱۳۶۲: ۲۴۲). در قرن چهارم، ابنبواب حروف 
را برحسب نقطه سنجيد و بين قلم متن و قلم بزرگ براي 

تصوير ۲٤. مفردات ثلث، به خط هاشم محمد بغدادي. مأخذ:قواعد الخط، 
.۳۴ :۱۳۸۱

تصوير ۲٥. مفردات ثلث، به خط مصطفي راقم. 

تصوير ۲٦. کتيبه به خط ثلث،علي شيري، طرح براي ديوارنگاري 
به سفارش شهرداري، ۱۳۸۴، مأخذ: نگارنده

تصوير ۲٧. بسم اهللا، به خط هاشم محمد بغدادي. مأخذ: هاشم محمد 
بغدادي، ۱۳۸۱: ۲۳.

تصوير٢٨. بسم اهللا، به خط علي شيري. مأخذ: نگارنده.

تصوير ۲٩. بسم اهللا، نوشته شده در نرم افزار ميرعماد. مأخذ: نگارنده.
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کتيبه نگاري فرق نهاد. پس از  بن بواب، ياقوت مستعصمي 
آخرين  که  کرد  ايجاد  خط  در  تازهاي  تطور  و  انقالب 
مرحلة تکامل خط عربي بود (همان:۲۹۲). او از بين اقسام 
به  نزديک  آن ها  از  بعضي  که  از خطوط عربي،  بسياري 
پرداخت.  ترويج آن ها  به  برگزيد و  را  تعدادي  بودند،  هم 
ميزان مزين بودن خط ثلث به کشيده و مدور بودن يا درهم 
و متفرق بودن خط بستگي دارد. خط ثلْث خود نيز دو نوع 
است: ثلث جلي و ثلث خفي. ثلث خفي دقيق تر و لطيف تر از 
ثلث جلي است (فضائلي، ۱۳۶۲: ۲۳۸). ثلث جلي درشت تر 
از نوع خفي آن است و براي نوشتن کتيبه به  کار مي رود 
و به دو شکل ساده و به شيوة خط محقق نوشته مي شود. 
در شيوة ساده، شکل حروف براساس حرکت دوراني است 
و در ثلث به شيوة محقق، حروف درشت تر و بازتر و شکل 

حروف بر مبناي سطح است (فضائلي، ۱۳۶۲: ۲۶۵). 
خوشنويسان براي يادگيري قواعد خط ثلْث خوشنويسي 
را ابتدا با يادگيري خط نسخ آغاز مي کردند. بنابراين، براي 
پيبردن به تفاوت شيوه ثلث در ايران و ديگر ممالک الزم 

است دربارة شيوه هاي خط نسخ شرح داده شود.
الف) شيوة نيريزي: در اواخر قرن دوازدهم، ميرزااحمد 
نيريزي شيوهاي در خط نسخ به وجود آورد که برگرفته از 
شيوة عربي و خط نستعليق بود. در شيوة ايراني اتصاالت 
کلمات و حروف معتدل است و ترکيبات ساده تر و خوانايي 
حروف راحت تر است. در اين شيوه لطافت حروف، مانند 
نمي پذيرد  تحريف  حروف  ثلث  مانند  و  است  نستعليق 

(همان:۲۹۷؛ تصوير۱۹).
ب) شيوة ياقوتي: ترکيه از مراکز مهم در رواج خوشنويسي 
ترک  خوشنويسان  از  عثمان  حافظ  است.  بوده  اسالمي 
در کتابت قرآن به خط نسخ سرآمد بود و به دليل قطعات 
زيادي که از او در زمينه کتابت قرآن به خط نسخ ياقوتي 
باقي مانده سرآمد کاتبان در  ثلث  و کتيبه نگاري به خط 

ترکيه است. خوشنويسان رواج خط نسخ را در اين ديار 
به واسطة اين خوشنويس مي دانند. شيوة او در خط نسخ 
به شيوة عربي تمايل داشت و درخط ثلث تلفيقي از شيوة 
ياقوت و روش ترکي يعني حروف تودرتو و تزيينات فراوان 
در کتيبه نگاري بود. خط نسخ شيوة ياقوتي مانند خط ثلث 

داراي اغراق و تحريف است (تصوير۲۰).

شيوة خوشنويسي هاشم بغدادي (مبدع خط ثلث در 
نرم افزار کلک) 

هاشم بغدادي از خوشنويسان عراقي است که براي فراگيري 
خط ثلث به نزد خوشنويسي به نام مالعلي درويش فضلي 
رفت (قنبري،۱۳۶۸:۱۷۵) و در سفر به ترکيه با حامد اآلمدي، 
برجسته ترين خطاط آن زمان، آشنا شد (شوحان،۲۰۰۱: 
استادان  از  خوشنويسي  زمينة  در  فعاليت  طي  و   (۱۱۲
تأثيرات در دو دورة مختلف  اين  پذيرفت.  تأثير  بسياري 

موجب تکامل شيوة وي شد: 
۱- زندگي در بغداد و پيروي از خوشنويسان عرب نظير 

درويش فضلي و اسماعيل بغدادي؛
 ۲- سفر به ترکيه و تلمذ از استادان ثلث نويس ترک وآشنايي 
با سبک ترکي توسط خوشنويسان معاصر حامد االمدي، 
مصطفي راقم و تأثير از شيوة نسخ ترکي به واسطة آشنايي 
خاص  شيوة  کامل.  احمد  حاج  و  عثمان  حافظ  شيوة  با 
کتيبه نويسي  در  ترکي  از سبک  پيروي  با  بغدادي  هاشم 
کامل شد و از خطاطان ترک بسيار تأثير پذيرفت (صبري 

زايد،۱۹۹۹:۲۶۸). 
پيروي  مستعصمي  ياقوت  اصول  از  راقم  مصطفي 
از  مستقيم  طور  به  بغدادي  هاشم  نتيجه  در  و  مي کرد 
پيرو  غيرمستقيم  و  معاصر  خطاط  اآلمدي  حامد  قواعد 
قواعد مصطفي راقم و ياقوت مستعصمي بود (البهنسي، 
۱۹۹۵: ۱۵۶؛ تصوير۲۱). هاشم بغدادي بيشترين تأثير را 

جدول ۱. مقايسة تطبيقي سبک عباس اخوين و ميرعماد. در اين تصوير 
نگارنده فرم حروف و کلمات را از تصاوير ۱۳و ۱۴و ۱۵استخراج کرده 
است. در مفردات خط اخوين همانندنويسي و مشق قلمي از سبک 
ميرعماد به دليل شباهت زياد بين مفرات خط اخوين و ميرعماد ديده 

مي شود.

فلسفي و  امير  تطبيقي مفردات حروف در خط  جدول۲. بررسي 
غالمحسين اميرخاني. در اين جدول نگارنده فرمحروف و کلمات را از 
تصاوير ۱۸و ۱۹و۲۰ استخراج کرده است. در بررسي مفردات حروف، 
شباهت ميان خطوط ازنظرقوت وضعف،ميزان دور در دواير، ميزان 

سطح   درکشيده ها، صعودها ومجازها  ديده    مي شود. 



نتيجه
همواره در ارزيابي هنر خوشنويسان نقد و نظرهاي منطقي و سازنده اي وجود داشته که يکي از آن ها 
در نظر داشتن دو عامل مهم مهارت و شيوه در يک اثر هنري است. در روند خوشنويسي خطوط ثلث و 
نستعليق به طور مستقل تحوالتي وجود داشته است. بر اين اساس، تأثيرپذيري خوشنويساني که خط آن ها 
در نرم افزارهاي خوشنويسي الگو قرار گرفته از خوشنويسان متقدم و پيشکسوت در سطوح مختلف بررسي 
شد. براساس يافته ها مشخص شد که شيوة خط خوشنويسان مبدع نرم افزار با شيوة قدما مشابهت دارد. 
مقايسة تطيقي ميان خطوط اين خوشنويسان که درقالب جدول ارائه شد در پاسخ به سؤال اصلي تحقيق 
اين فرضيه را اثبات مي کند که خطوط موجود در نرم افزار که توسط استادان خوشنويس معاصر ابداع 
شده است مي تواند نمودي از خطوط پيشکسوتان اين هنر در عرصة خوشنويسي سنتي باشد. يافته ها در 
زمينة خط نستعليق اين نکته را بيان کرد که خط نستعليق عباس اخوين (مبدع نرم افزار کلک) شباهت هاي 

 

تأثيرگذار در توليد نرم  افزارهاي 
خوشنويسي با شيوه هاي رايج در خط 
نستعليق (شيوة کلهر و ميرعماد) و 

خط ثلث (شيوة ترکي و عربي)

جدول۳. بررسي تطبيقي مفردات حروف در خط هاشم بغدادي و 
مصطفي راقم. در اين جدول نگارنده فرمحروف و کلمات را از تصاوير 
۲۴ و ۲۵ استخراج کرده است. شباهت ميان فرم حروف در حالت 
منفصل و متصل و نيز آرايش حروف در قالب کلمات به هم پيوسته 

ديده مي شود.

جدول۴. بررسي تطبيقي مفردات حروف در خط هاشم محمد بغدادي و 
علي شيري. در اين جدول نگارنده فرم حروف وکلمات را از تصاوير 
۲۷ و ۲۸ و ۲۹ استخراج کرده است. شباهت ميان فرم حروف در حالت 
منفصل و متصل و نيز آرايش حروف در قالب کلمات به هم پيوسته ديده 

مي شود. 

به خصوص در تزيين و ترکيب ثلث از مصطفي راقم اخذ 
کرده است. شباهت ميان خط اين دو در مفردات حروف 
به خوبي نمايان است (جدول۳). عالقة بغدادي به دو استاد 
نامبرده (حامداالمدي و مصطفي راقم) درحدي بود که نام 

آن ها را بر دو فرزندش نهاد (عبدالقادر، ۲۰۰۹: ۲۲).

با نظارت  نرم افزار کلک  در  بغدادي  اجراي خط هاشم 
مرحوم آيت اهللا نجومي 

اجراي مفردات حروف خط ثلث در نرم افزار از روي کتاب 
قواعدالخط العربي (برگرفته از مفردات و ترکيبات خطوط 
شش گانه توسط هاشم بغدادي) صورت گرفت. با توجه به 
اينکه اين کار بعد از حيات خوشنويس صورت گرفته شد، 
توليدکنندگان از خوشنويس معاصر مرحوم آيت اهللا مرتضي 
نجومي که از شاگردان مستقيم هاشم بغدادي در بغداد به 
شمار مي رفت جهت نظارت بر اجراي حروف ياري جستند. 
شيوة آيت اهللا نجومي در ثلث آميخته اي از شيوه هاي ترکي و 

شيوة هاشم بغدادي بود.

ثلث  خط  (مبدع  شيري  علي  خوشنويسي  شيوة 
نرم افزارميرعماد) 

وي اولين کاتب قرآن به خط ثلث محسوب مي شود و به اين 
سبب که بيشتر دوران حيات خود را پس از جنگ تحميلي در 
اسارتگاه عراق به سر برد به شيوة هاشم بغدادي گرايش 

يافته است. 
از جمله عوامل انتخاب اين خوشنويس براي طراحي حروف 
نرم افزار ثلث حجم وسيع آثار او در کتابت و کتيبه نگاري به 

خط ثلث است (تصوير۲۴). 
با فرايندهاي  او حروف را به صورت ساده تر و متناسب 
تکنولوژي طراحي حروف در رايانه به کار برده است تا 
هنگام اجرا توسط طراح حروف آسيب کمتري به خط وارد 
شود. وي به دليل پيروي از شيوة هاشم بغدادي دركشورهاي 

اسالمي ملقب به «علي بغدادي» است. 
در مقايسة تصويري که ميان خط وي و شيوة هاشم بغدادي 
وجود دارد مي توان به شباهتي که ميان کشيده حروف و 

ترکيب کلمات کنار يکديگر وجود دارد پي برد (جدول۴).



شماره۲۵ بهار۹۲
۶۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

بسياري با خط ميرعماد ازنظر شيوة نگارش مفردات در قالب دواير باز حروف، ارتفاع زياد حروف و 
استفاده از کشيده هاي طويل و بهره مندي از قالب کتابت دارد که نمود آن در نرم افزار نيز نشان داده شد. 
همچنين خط نستعليق امير فلسفي (مبدع نرم افزار ميرعماد و چليپا) ازنظر شکِل مفردات حروف به خصوص 
جمع وجور بودن دوايِر حروف، افزايش ضخامت حرف (هم در قسمت قوت و هم بخش ضعف حروف)، و 
کوتاه بودن ارتفاع حروف تحت تأثير شيوة کلهر است. در بررسي شيوة خط ثلث در نرم افزار نيز ثابت شد 
که شيوة هاشم بغدادي (مبدع نرم افزار کلک) تحت تأثير خوشنويسان ترک به خصوص مصطفي راقم بود. 
در جدول مقايسة تصويري مفردات حروف مي توان از لحاظ آرايش حروف و شيوة نقطه گذاري تأثيرات 
خط مصطفي راقم را مشاهده کرد. با آگاهي بر اين نکته که اين خوشنويس ترک خود پيرو اصول خط ثلث 
ياقوت مستعصمي بود، مي توان به ارتباط خط هاشم و ياقوت پي برد و از طرفي علي شيري (مبدع نرم افزار 
ميرعماد) که از خوشنويسان معاصر ثلث نويس محسوب مي شود توانسته به شيوة مشق نظري از روي 
آثار هاشم بغدادي به تمرين بپردازد. مقايسة تصويري ميان خط اين خوشنويس و هاشم بغدادي نشان 
ميدهد که ميان مفردات و ترکيبات خط اين دو شباهت وجود دارد؛ از سوي ديگر به نظر مي رسد درآثار اين 
خوشنويسا، قواعدي ويژه در نگارش نهفته است که حاصل تمرين و مشق زياد است، زيرا تفاوت هاي ظريفي 
ميان خط آن ها مشاهده شد که با توجه به برخورداري از شيوة قدما مي توانند قابل تمايز از يکديگر باشند، 
هرچند اين تفاوت ها نمي تواند از ارزش و مرتبة عالي خط خوشنويساني نظير عباس اخوين، امير فلسفي، 
هاشم بغدادي و علي شيري بکاهد. ازنظر نويسندگان آنچه ضامن بقاي خوشنويسي دردنياي مجازي است 
عالوه بر شناخت شيوة خط خوشنويسان تأثيرگذار در توليد نرم افزار تكنيك اجراي حروف در نرم افزار و 
روح حاكم بر تك تك عناصر تشكيل دهندة حروف است كه هر چه غني تر باشد شکل و نمود آن در فضاي 

مجازي ماندگارتر است. 
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Understanding the role of calligraphy in the field of technology is crucial. Calligraphy 

softwareare considered modern platforms for this field.Since these applicationshave 

thecapability to coverNast’aliq and Sols scripts,it is necessary to know the influential 

styles of calligraphers on their production.

In this research using descriptive (analytical) method we have tried to explore and 

study thehistory of extensive calligraphy styles until now with emphasis onNast’aliq 

and Sols in the course of letter designingfor the software. Therefore after a brief 

introduction to the technical features of the software, the focus shifts to the origins of 

writing manners and styles of influential calligraphers on the application. The research 

aims at identifying the connection between the calligraphers’ writings with the common 

practices of calligraphy. In the case of Nast’aliqletter designing for the software,the 

styles of Abbas Akhavein (creator ofKelksoftware) and Amir Ahmad Falsafi (creator 

of Miremad and Chalipasoftwares) with regard to the styles ofMirza Reza Kalhor>s 

and Miremad Al hosnaGhazvini have been studied and In the case of Sols, styles of 

Iraqi calligrapherHashem Baghdadi (creator of Kelk software) and Ali Shiri (creator 

of Miremad software) respectingthe Turkish and Arabic styles of the 13th and 

14thcenturies. The result of the comparative andpictorialstudy of the above mentioned 

stylesindicate that A. Akhavein’s calligraphy styleisinspired byMiremad’s,And Amir 

Ahmad Falsafi’s style is close to the Kalhor’s. In the case ofSols script of thesoftware, 

the way of Hashem Baghdadi is close to the Turkish calligraphers’ styles, such as 

Mustafa Raghem.It is also noteworthy that the Ali Shiri has followed thestyle ofHashem 

Baghdadi in Sols script.

Key words: Calligraphy Softwares, Nast’aliq script, Sols script .
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