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 چکیده
 یهجهر ازدهمیهقهرن  لیهاست کهه در اوا یرانیا یسینوگونه از خطوط خوش نیجهان اسالم، سوم یبایخط شکسته، از خطوط ز

او امروز با عنوان سهبک و  روانیو پ شیدرو ۀوی. از شدیبه کمال رس یطالقان دیعبدالمج شیتکامل، توسط درو ریبداع شد و در سا
قلهم جهان  نیبه ا یخوانسار یکابل داللهی ر،یاخ ۀچند قرن و پس از رخوت صد سال شت. با گذشودیم ادیقلم شکسته  میقد ۀویش

 دیهسهبک جد یگهذارباعث نام یتنوع و تازگ نیکرد و هم دایخاص خود را پ بیاثر، فرم، فضا و ترک او هر ۀوی. در شدیبخش یاتازه
 دیهعبدالمج شیهخهط شکسهته در آثهار درو ارسهاخت یقهیتطب ۀمقاله، مطالعه نیا ی)معاصر( قلم شکسته شده است. هدف اصل

آن اسهت  بر یهدف سع نیبه ا لیست. در جهت نو معاصر ا میمنتخب هنرمندان دو سبک قد ؛یخوانسار یکابل داللهی ،یطالقان
وجهود  یکهابل داللههیو  دیهعبدالمج شیدرو ۀدر ساختار خط شکست یزیسؤال پاسخ داده شود که چه وجوه تشابه و تما نیکه به ا

 ۀمنتشرشهد یههاو بر اساس نمونهه یاست که به صورت تصادف سینودو خوش نیآثار ا ۀپژوهش مجموع نیا یآمار ۀجامع رد؟دا
دو هنرمنهد، مهمن دارا بهودن وجهوه  نیکه ساختار خط شکسته در آثار ا دهدیپژوهش نشان م جیاند. نتادر دسترس انتخاب شده

بها  ییههاتفهاوت ،یرنگه یههاو استفاده از مرکهب هادهیکش یدر فضا یسینو دهیمانند تنوع شکل حروف و کلمات، جو یمشترک
و  شیهنامتعارف در آثهار درو یهاچشیدور از پ خوانا و به یهایبندبیف و کلمات، ترکحرو ترشیب یمنددارند که قانون گریکدی

 هاست.آن ۀاز جمل یکردن قطعه در آثار کابل ترگونهیو نقاش ترشیب قهیاعمال سل
 

 یکهابل داللههی ،یطالقهان دیهعبدالمج شیخط شکسته، سبک قدما، سبک معاصران، درو ،یسینوخوش: هاکلیدواژه
 .یارخوانس
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Abstract  

Cursive calligraphy, one of the striking scripts of the Islamic world, is the third type of 

Iranian calligraphy that was invented in the early 11th century AH and later epitomized by 

Darwish Abdulmajid Taleghani in the course of its evolution. The style of Darwish and his 

disciples is recognized as the old style of the cursive script today. A few centuries later, after 

a period of stagnation, Yadollah Kabuli Khansari breathed fresh air into this style. In his 

writing, each work acquires its specific form, space and composition, and due to its variety 

and novelty, is recognized as the new style of cursive script. The main goal of this paper is 

to carry out a comparative study of the cursive script structure in the works of Darwish 

Abdulmajid Taleghani, Yadollah Kabuli Khansari; selected artists of both ancient and 

contemporary styles. To achieve this goal, attempts have been made to address the issues 

related to the similarities and differences in the structure of the cursive scripts of Darwish 

Abdulmajid and Yadollah Kabuli. The study covers a collection of the two calligraphers’ 

works, which were randomly selected based on the extant samples. The results suggest that 

the cursive script structures in the works of these two artists, while sharing features such as 

diverse shapes of letters and words, curtailed-writing in the elongated space and the use of 

colored inks, have some differences including stricter rules for letters and words, clear 

combinations without unconventional twists in Darwish works, greater freedom and the 

painting-like nature of words in Kabuli’s works.   

Keywords: Calligraphy, Cursive Script, Ancient Style, Contemporary Style, Darwish 

Abdulmajid Taleghani, Yadollah Kabuli Khansari 

 

                                                 
1. Original Research 
This article is extracted from the first author's master's thesis of the same title, which was written under the supervision of the 
second author and the third author at Neishabour University. 
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 مقدمه

گانۀ اصیل ایرانی است که پس از خط تعلیق و نستعلیق به جهت سهولت در خط شکسته یکی از خطوط سه
بخشیدن در کتابت، در مکاتبات دیوانی به وجود آمد. این خط در طول دوران، دستخوش  نگارش و سرعت

اند. امروز این خط بهه دو یدهرسانیدن آن، اساتید بسیاری قلم دوانتغییرات مختلفی بوده و در جهت به کمال
نویسهان تر شکسهتهشود، یکی ادامۀ سبک قدما و دیگری سبک و شیوۀ نوین، که امروز بیشسبک نوشته می

رغهم نویسند. این دو سبک علهینویسان به این سبک میسبک نوین در انجمن خوش ایران به دلیل آموزش
کید بر آثار دو هنرمند شهاخ  از ههر گهروه أین مقاله با تهایی دارند که در اوجود اشتراکات فراوان، تفاوت

کیهد أهای ساختاری پرداخته شود. فرمیات پژوهش بر ایهن نکتهه تها به تفاوتسعی شده است از میان آن
بندی نسهبت بهه مفهردات و کلمهات، سهط  و دور و کرسهی ها در مطالعۀ مواردی چوندارد که این تفاوت

 گذشته قابل مقایسه است.
لیل اینکه از بین خطهوط موجهود از آثهار گذشهتگان و بزرگهان ایهن هنهر، آثهار درویهش عبدالمجیهد د

نویسی وی را به عنوان نابغۀ این خط در طول تاریخ تر اساتید خوشموردمطالعه قرار گرفته، آن است که بیش
دلیل اینکهه از خطهوط  اند ودانند و خط وی را مبنای سنجش کیفیت سبک و شیوۀ قدیم )قدما( قرار دادهمی

صهد سهاله، در دوران معاصهر،  معاصران آثار یدالله کابلی انتخاب شده این است که پس از رخوتی تقریبها  
وجهود  های نوین و تلفیقهی را بههای بخشید و در این هنر، طرحخوانساری به این هنر جان تازهیدالله کابلی
کردنهد. از ها از یک قلم و غالبا  اقهالم ریهز اسهتفاده میندیبنویسان قبل از او معموال  در کرسیآورد. خوش

دانگ در یک صفحه است. در شهیوۀ او ههر قطعهۀ ابتکارات او، ترکیب اقالم مختلف از غبار تا جلی و شش
ترین تحولی که در خط شکسته و کند و شاید عمدهنویسی، فرم، فضا و ترکیب خاص خود را پیدا میخوش

گهذاری سهبک جدیهد )معاصهر( قلهم پدید آمده، همین تنوع و تازگی باشد که باعهث نامآرایی آن در صفحه
 شکسته شده است.

-بنهدیبه علت جوهره و ذات خط شکسته، که آزادی عمل زیادی در نوشتن فرم حروف و ایجاد کرسی

نین و تناسبات ، قواایپذیر کرده است، عدم مطالعات گسترده و همچنین رکود چند دهههای متنوع را امکان
رو، مرورت و اهمیت دارد کهه بهه ایهن نهوع ایناین قلم به صورت مدون و اصولی استخراج نشده است. از

که با شناخت ساختار خط شکسته مطالعات تطبیقی جهت درک بهتر این دو سبک پرداخته شود؛ ممن این
تهر شهده و دورۀ وزش این قلم علمیها، آمهای کیفی آنو تطبیق دو سبک مذکور، عالوه بر شناسایی ویژگی

طوالنی یادگیری آن کاهش خواهد یافت. همچنین مطالعات تطبیقی ممن شناخت ساختار و ظرایف قلهم 
 کار آید. تواند در شناسایی اصل، نقل و جعل آثار نیز بهنویسان معتبر، میخوش
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 پیشینۀ پژوهش 

نویسان ایران در دو سبک قهدما و در آثار خوشهای متعددی با رویکرد تطبیقی، ساختار خطوط در پژوهش
توان به این موارد اشاره کرد: صال  انصاریان در مقالهۀ ها میمطالعه قرار گرفته که از جملۀ آنمعاصران مورد

میرعمهاد را موجهد  «مطالعۀ تطبیقی دو سبک رایج نستعلیق )سبک میرعماد الحسنی و محمدرما کلههر(»
اند، دوایر، اتصهاالت و تناسب کامل، حروف بسیار مستحکم، وام  و مشخ داند که در عین سبکی می

تر از حد معمول است. کلهر بر اساس خواست زمانه، آشتی قلم نستعلیق با صنعت ها قدری درشتکشیده
نویسهی را مرسهوم سهاخت کهه در آن دوایهر نویسی و تیزنویسی، نوعی چاقوارد چاپ، با پرهیز از نازکتازه

شهدند. تهر مهیتر و مهخیمها و فاصلۀ پیوند حروف و کلمات کوتاهتر نوشته شده و کشیدهو تنگ ترکوچک
امروز نیز مرورت و خواست زمانه باعث تغییراتی در خط شکستۀ سبک معاصهران نسهبت بهه قهدما شهده 

ایج آن تهوان یکهی از نتهنویسی معاصر را مهیهای رنگی در شکستهمشقتر به قالب سیاهاست. گرایش بیش
« های نسهتعلیق قهدماتحلیل و بررسی سبک»علی پورمند در مقالۀ فرد و حسنحسین رموی 0قلمداد کرد.

ههای قلهم نسهتعلیق را از دورۀ با کمک مبانی سواد بصری از دو منظر حسن ومع و حسهن تشهکیل سهبک
ند که شهرط الزم بهرای صهاحب ااند و به این نتیجه رسیدهتیموری تا پایان دورۀ قاجار مورد بررسی قرار داده

سبک بودن، اصالح و تغییر فرم حروف و مفردات است و شرط کافی آن، غنای بصری بخشیدن به یکهی از 
عصر و متعاقب آن باشد. در این پژوهش نویسان همها و تأثیرگذاری بر شیوۀ نوشتاری بخشی از خوشقالب

ررسی ساختار خط شکسته در دو سبک مهذکور در شود؛ زیرا بنیز چنین رویکردی در خط شکسته دنبال می
تهر بهرای کتابهت و امهروز در قالهب بررسی تغییرات فرم حروف و مفردات است. این خط در گذشته، بهیش

اسحاق زاده و دیگران در  2شود و همچنین هر دو سبک، هنوز معمول و مرسوم هستند.مشق استفاده میسیاه
ت بصری در خط نستعلیق بین دو شیوۀ صهفوی و معاصهر )میرعمهاد و ارتباطا»ای تطبیقی با عنوان مطالعه

اند که هنرمند دورۀ صفوی عالوه بر استفاده از ارتباطات عینی، از ارتباطات به این نتیجه رسیده« امیرخانی(
بنهدی تری نسبت به هنرمند معاصر استفاده کرده است که این موموع باعهث کرسهیادراکی )پنهانی( بیش

مطالعۀ اخیر از جهت تطبیق ساختار خط دورۀ  9تر شده است.تر و مستحکمر نتیجه ترکیب منسجمبهتر و د
 روست.صفوی و معاصر و برخی نتایج حاصله مشابه مقالۀ پیش

                                                 
ش(: 1911) 11ۀ ، سهال چههارم، شهمارچیدمان ، «مطالعۀ تطبیقی دو سبک رایج نستعلیق )سبک میرعماد الحسنی و محمدرمها کلههر(»صال  انصاریان،  .0

 .11ه12
 .01ه39ش(: 0911) 4، شمارۀ ابننی نظری هنرهنی تجسمی، «های خط نستعلیق قدماتحلیل و بررسی سبک»علی پورمند، حسین رموی فرد و حسن .2
فوی و معاصهر )میرعمهاد و مقایسۀ ارتباطهات بصهری در خهط نسهتعلیق بهین دو شهیوۀ صه»زاده، حمید صادقیان و الهام روحانی اصفهانی، الله اسحاقروح .9

 .14ه91ش(: 1917) 0، شمارۀ 09. دورۀ هنرهنی زیبن، «امیرخانی(
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 گیری خط شکستهاما مطالعات تطبیقی در خط شکسته کمتر انجام شده و اغلب به توصیف روند شکل
 شود. غالمرما مشعشعی در کتهابشده است که به مواردی اشاره می نویسان این قلم توجهو معرفی خوش

نظیری از آثار درویش، به تهاریخ و علهت ممن معرفی گنجینۀ بیاحوال و آثنر دوریش عبمالمجیم طنلقننی 
مهمن  تعلدی  طد  و 2اطلد  طد  حبیب الله فضائلی در دو کتهاب 0پیدایش خط شکسته پرداخته است.

 9کنهد.عنهوان هنرمنهد پیشهرو یهاد مهیه، از درویهش عبدالمجیهد طالقهانی بههمعرفی و آموزش قلم شکست
اصطالحات نویسی و هنرهنی وابسته فرهنگ و واژگن  و اصطالحنت طوش خانی در کتابحمیدرما قلیچ

نظنم تننسبنت نامۀ ارشد خود با عنوان نورالدین کرمی در پایان 4گذارد.کاربردی قلم شکسته را در اختیار می
نستعلیق بن تنکیدم بدر شدیور درویدش عبمالمجیدم نطتنر هنمسۀ پنهن  در حروف و ترکیبنت ط  شکستهو س

همۀ حروف و کلمات در خط شکستۀ درویش بر پایۀ تناسبات طالیی و در راستای معتقد است که  طنلقننی
تاثیر قلم شکسهته »ان ای با عنوآتوسا رسولی در مقاله 3کرسی پنهانی به نام اسپیرال طالیی قرار گرفته است.

ممن بررسی خصوصیات بصری مکتب اصفهان دورۀ صفوی به ایهن نتیجهه  «های مکتب اصفهانبر طرح
 1های اواخر دورۀ صفویه در هماهنگی کامل است.رسیده است که قلم شکسته با نقاشی

عامهل سهاختار و ت»راد با عنوان توان به مقالۀ میترا معنویاز جملۀ مطالعات تطبیقی در خط شکسته می
دهد کهه در سهبک اشاره کرد. نتایج این مقاله نشان می «نویسی شفیعا، درویش و گلستانهسبک در شکسته

-هها، اتصهاالت و جویهدهها با کشهیدهدرویش ممن تنوع شکل حروف و کلمات و همچنین هماهنگی آن

راد بها دکتهری میتهرا معنهویهمچنین در رسالۀ  0ها، ساختار خط با فضای منفی نیز هماهنگ است.نویسی
و در  8نسدتعلیقهنی ططوط پهلدوی  اوسدتنیی و شکسدتهنوی نویسی در دستبررسی فرآینم طوشعنوان 

 نسدتعلیقنویسی ططوط پهلدوی و شکستهشننسی در آثنر طوشهنی زیبنییانیهبن اد با عنوانرکتاب معنوی
نویسهی، گهردش قلهم، شناسهی در مهواردی چهون کشهیدههای اصولهای بسیاری از حیث ویژگیمشابهت

نویسهی، شناسهی را در مهواردی چهون کوتهاهههای سهبکههای مختلهف و ویژگهینگارش حروف در اندازه

                                                 
 ش(. 1911)تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، احوال و آثنر درویش عبمالمجیم طنلقننیغالمرما مشعشعی،  .0
 ش(.1940)اصفهان: انجمن آثار ملی،  اطل  ط الله فضائلی، حبیب .2
 ش(. 1972)تهران: سروش،  تعلی  ط الله فضائلی، حبیب .9
 ش(. 1988)تهران: روزنه،  نویسی و هنرهنی وابستهرسنالتی در طوشخانی، حمیدرما قلیچ .4
کیم بر شیور درویدش عبمانظنم تننسبنت و سنطتنر هنمسۀ پنهن  در حروف و ترکیبنت ط  شکستهنورالدین کرمی،  .3 )اصهفهان:  لمجیدم طنلقدننینستعلیق بن تأ

 ش(.1910دانشگاه هنر اصفهان، 
، 41، شهمارۀ فصلنناۀ هندر، «ی صفویهای مکتب اصفهان ممن بررسی خصوصیات بصری مکتب اصفهان دورۀ تاثیر قلم شکسته بر طرح»آتوسا رسولی،  .1
 .111ه81ش(: 1981)
 .99ه21ش(: 0912) 20، شمارۀ نگره، «ا، درویش و گلستانهنویسی شفیعتعامل ساختار و سبک در شکسته» راد،میترا معنوی .0
 ش(.0988)تهران: دانشگاه الزهراء،  ه نستعلیقهنی ططوط پهلوی  اوستنیی و شکستنوی نویسی در دستبررسی فرآینم طوش همو،. 8

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3af3d9fe4bcc471c8bbd6ff905625fa6/search/e568197cc4b0a76afe7909459b9030b5
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3af3d9fe4bcc471c8bbd6ff905625fa6/search/e568197cc4b0a76afe7909459b9030b5


 614 ۀشمار                                      تاریخ و فرهنگ                                                                                611

قلم، ساختار منسجم حروف و اتصهاالت را در دو قلم و تمامگیری از نیمنویسی با بهرهسی، ظریفپردورنوی
 0خط پهلوی و شکسته برشمرده است.

 
 روش تحقیق

های هنری و قواعد حاکم بر ساختار خط شکسته در آثار درویش عبدالمجید طالقانی و در این مقاله ویژگی
آوری شهود. جمهعهه تحلیلهی و بها رویکهرد تطبیقهی بررسهی مییفییدالله کابلی خوانساری با روش توصه

ای ه اسنادی و گاه مشاهدات عینی در مرور تصویری آثار )مشق نظهری( انجهام اطالعات از منابع کتابخانه
عنهوان بهارزترین شده است. جامعۀ آماری مشتمل است بر منتخبی از آثار درویش عبدالمجید طالقهانی بهه

نویس سبک ترین خوشعنوان شاخ ا و منتخبی از آثار یدالله کابلی خوانساری، بهنویس سبک قدمخوش
ههای ها جههت اثبهات تحلیلگیری و انتخاب آثار، در راستای ایجاد پیوند میان نمونهمعاصران. روش نمونه
دو ههای ها و شهباهتها تفاوتاست تا در مقایسۀ آن 2تر موموع، به صورت تصادفیپژوهش و درک عمیق

سبک قدما و معاصران بهتر نمایانده شده و رویکرد اصلی پهژوهش کهه مبتنهی بهر تطبیهق اسهت بهه شهکل 
 ها نیز با روش کیفی انجام شده است.مطلوبی محقق شود. تجزیه و تحلیل داده

 
 ـ مبانی نظری پژوهش9

ر میانهۀ قهرن ای که در زبان فارسی پدید آمد، خط شکسته است کهه دآخرین خط هنرمندانهخط شکسته: 
ابتدا در نگارش احکام و اسناد و بعدها جهت نوشتن شهعرها و آلبهوم بهه کارگرفتهه »ق و در دورۀ صفویه 00

انهد کهه خهط شکسهته بهر اسهاس نیهاز نویسی بر این عقیدهنویساِن خوشنگاران و تذکرهاکثر تاریخ 9«.شد
-اگرچه این عوامل می 4وجود آمده است.کاربردی و در اثر تندنویسی و یا کثرت استعمال خط نستعلیق به 

تواند دلیلی برای پیدایی انواع فرعی بعضی از خطوط اصهلی باشهد، در خهط شکسهته شهاهد دگرگهونی در 
شکل حروف در تعلیق و نستعلیق( و گزینش برخی از حروف در خط نسهتعلیق و ترکیهب )های سابق شکل

هماهنگ با شاکلۀ کلی در خط شکسهته هویداسهت.  وموح طراحی حروِف آن با تعلیق هستیم. بنابراین، به

                                                 
 ش(.0919)تهران: دانشگاه الزهراء،  نویسی ططوط پهلوی و شکسته نستعلیقشننسی در آثنر طوشهنی زیبنییانیهبن همو، .0

2. Random 
 .02، ش(0988)تهران: هیرمند،  نویسی تن تنیپوگرافیاز طوشافضل طوسی،  الساداتعفت .9
)تهران: مشعل آزادی،  نویسی در ایرا تنریخ اختصر ط  و سیر طوش(؛ علی راهجیری، 1941ی منوچهری، )تهران: کتابخانه گلستن  هنرمد قمی، اح. قامی4

ش(؛ 1949)تههران: یسهاولی، الخد  نسدتعلیق و رسد پیمایش و سیر تحول هنر ط : ططوط اختلفه نسدتعلیق  ثلد   نسدخ  شکسدته(؛ جواد یساولی، 1911
خهط شکسهته، تجلهی عرفهان در هنهر »؛ یداللهه کهابلی خوانسهاری، 11هه41ش(: 1971) 91، شهمارۀ فصدلنناۀ هندر، «خط و خطاطی»محسین یوسفی، غال

 .911ه078ش(: 1944و  1941) 19، شمارۀ هنر فصلنناۀ، «نویسیخوش
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نویسهان از ترکیبهات تعلیهق بها شده و خفیِف نستعلیق نیست؛ چرا کهه شکسهتههمچنین خط شکسته، ساده
گاهانهتغییری اندک استفاده کرده از خط تعلیق و نستعلیق است که شهاید  اند. بنابراین، خط شکسته تلفیق آ

های موجود خط شکسته در حوزۀ نفوذ عناصر خط نخستین نمونه»زیرا  0شد.نقش اساسی هم از آِن تعلیق با
این نکته را باید افزود که در طول دورۀ  2«.تعلیق است؛ نه نستعلیق و یا حتی نستعلیِق تحریری زمان صفویه

ی در نهوازتر هنرها، مانند شکستن کادر در مینیاتورها و بداههههنر اسالمی ایران میل شکستن قالب در بیش
توان در پی ارمای این های شکسته و رها را مینویسی هم فرمموسیقی سنتی، مشاهده شده است. در خوش

  9میل دانست.
نویسهی، در دورۀ صهفویه مرتضهی تهر منهابع خوشبر اساس بهیشمروجان و استادان خط شکسته: 

اشفیعا هراتهی، کهه منشهی وی خان شاملو، والی هرات، قلم شکسته را از خط نستعلیق استخراج و میرزقلی
سههپس میههرزا حسههن کرمههانی در زمههان سههلطان حسههین صههفوی بههر زیبههایی آن  4بههود، آن را کامههل کههرد.

نستعلیق در آغاز، فاصله و اختالف زیادی با اصل خود نداشهت و همهان نسهتعلیق بهود کهه شکسته3افزود.
ر اثهر تصهرفات خطاطهان و برخی از حروفش در نتیجۀ سرعت قلم، اندکی شکسته و خهرد شهد و سهپس د

های خاصی به آن امافه شد و برخی از حروف و کلمات منفصل نیز متصل نگاشته شد و بعد منشیان شکل
نستعلیق را به تعلیق آمیختند و صورتی مستقل بهه نهام نویس بودند، شکستهبه دست همان منشیان که تعلیق

ه فرم مجزا و معینی به قلم شکسته داد، این خط به عبدالمجید طالقانی، کو با درویش 1شکسته پدید آوردند
نویسی شیوه و سهبک او را پیهروی کهرده رو، پس از درویش، هر شکستهایناز 0نقطۀ اوج هنری خود رسید.

تهوان بهه محمدمحسهن قمهی، از دیگهر اسهتادان می 8شهود.وبهیش از آن تقلیهد میاست و تاکنون ههم کم
ه، خاندان وصال و سیدعلی نیاز در گذشته و سبک قدیم نام برد و بهه محمدافضل گنابادی، سیدعلی گلستان
 1اکبر رموانی در دورۀ معاصر اشاره کرد.زاده، محمد حیدری و علییدالله کابلی خوانساری، مجتبی ملک

نویسی مسامحتا  بهه یهک معنهی اند، در متون خوشاگرچه سبک، شیوه و ساختار با هم متفاوتسبک: 

                                                 
 .47ش(: 1910نویسی( )، ویژۀ خوش1)پیوست  هنرستن ب نناۀ، «دربارۀ کتاب احوال و آثار درویش عبدالمجید طالقانی»نژاد، علیرما هاشمی .0
 .84ش(، 1944)مجموعه مقاالت( )تهران: نشرنو،  ایرا  کتنبنمنی، «خوانینویسی و شکستهشکسته». مظفر بختیار، 2
 .014ه010ش(، 0910)کرمان: مانوش،  از صفن تن شأ نژاد، هاشمی علیرما .9
احوال و آثنر درویش عبمالمجیم ؛ غالمرما مشعشعی، 11ش(، 1911)تهران: مشعل آزادی،  نویسی در ایرا طوشتنریخ اختصر ط  و سیر . علی راهجیری، 4

 .1ه1ش(، 1911)تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی:  طنلقننی
 .484ش(، 1919ملی ایران،  )تهران: کتابخانۀ ططیهنیپردازی و تصحیح انتقندی نسخهتنریخ نسخه هروی، ،. نجیب مایل3
 .427ش(، 1940)اصفهان: انجمن آثار ملی،  اطل  ط الله فضائلی، . حبیب1
 .89ش(، 1911( )تهران: کتاب مرجع، 11) نویسی: اجموعۀ کتنبخننۀ دانشنناۀ جهن  اسالمطوش. ولی الله کاووسی، 0
 .412، اطل  ط  . فضائلی،8
 .17ش(، 1981: فارسیران، )تهران نویسیطوش. امیر رمایی نبرد، 1
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در بیان شهیوه آورده اسهت  نویسیفرهنگ واژگن  و اصطالحنت طوشخانی در کتاب د. قلیچاناستفاده شده
گهذاری، دور و قهوت دسهت، نحهوۀ نویسی را بر نوع تراشیدن قلم، رانش قلم، نحوۀ قلمشیوه در خوش»که 

 خصوصیات ممتاز، متفهاوت و»نویسد: همچنین وی در تعریف سبک می 0«.دانندترکیب، کرسی و ... می
یهافتن هنهر یهک دوره یها هنرمنهد  فرد هر اثر یا هنرمند را سبک گویند که بر اثهر پختگهی و کمهالمنحصربه

های در تعریف سهبک آورده اسهت: خصهلت المعنرف هنردایرة رویین پاکباز در کتاب  2«.گیردصورت می
هر سهبک در اسهاس  صوری و ساختاری شاخ  و متمایز یک اثر یا گروهی از آثار هنری را سبک گویند و

 9خود، نشانی از یک دورۀ تاریخی معین یا مردمی معین دارد.
نویسی در قلم شکسته غالب بود کهه بهه نویسی پیش از درویش، نظام نستعلیقدر شکستهسبک قدما: 

فهات ناشهی از خهط همراه خود حروف و کلماتی از خط تعلیق را نیز دربرداشت. درویهش، بها  حهذف تکلف
 4سازی حروف و کلمهاتهای پیوستۀ حروف منفصل و سادههای آزاد، اتصال و حرکتارسالتعلیق، ایجاد 

که بزرگان زیادی در طی قرون بعد طوریبه قوام و کمال خود رساند؛ بهقلم شکسته را  همراه با خلق زیبایی،
ههای ایهن سهبک، یاز دیگهر ویژگ .شهودسبک قدما یاد میعنوان همان سبک را ادامه دادند و امروز از آن به

که فضای خلهوت بها فضهای جلهوت هماهنگی و توازن حروف و کلمات با فضای کل صفحه است، چنان
های دورانی و ساختار بیضهِی ترکیهب ههدایت )فضای مثبت و منفی( در تعامل بوده و نگاه به سوی حرکت

استوار شده و ایهن نهرمش  ها با هم بر حرکت دورانی بیضیاتصال حروف و ارتباط آنقسمی که شود؛ بهمی
  3شده اجرا شده است.ای حسابگونههای متن بهتک اجزای حروف و واژهدورانی در تک

.ق ه1181.ق طالقههان ه ه1112درویههش عبدالمجیههد طالقههانی )درویششع دبداجمد ششد طاج:ششانی: 
نویس ین خوشترنویس، شاعر و عارف شهیر ایرانی است. او متخل  به مجید بود و بزرگاصفهان( خوش

رود. وی در خط شکسته ماننهد میرعمهاد در نسهتعلیق شمار مینویسی ایران بهخط شکسته در تاریخ خوش
همسهان از مفهردات، دوایهر و صحی  و هایی مانند، ارائۀ فرمهای تعلیقاین خط را با زدودن فرم استاد بود و

مستحکم در عین نرمی و نازکی با استفاده و  مندترکیب اصولی و رعایت حسن همجواری، قانون ها،کشیده
ههای پیهاپی تهر بها ایجهاد ریتمهای مختلف قلم در قطعه، پرهیز از آشفتگی و ایجاد انسهجام بهیشاز دانگ

شههرت و مقهام نخسهت »نیافتهه اسهت.  ای رسانید که تاکنون کسی بدان دسهتها در ترکیب به پایهکشیده

                                                 
 .98ش(، 1988)تهران: روزنه،  نویسی و هنرهنی وابستهفرهنگ واژگن  و اصطالحنت طوشخانی، . حمیدرما قلیچ0
 .00، نویسی و هنرهنی وابستهفرهنگ واژگن  و اصطالحنت طوش. همو، 2
 .018ه017ش(، 1978)تهران: فرهنگ معاصر، المعنرف هنر دایرة . روئین پاکباز، 9
 .412ش(، 0911، ترجمۀ ولی الله کاووسی )تهران: فرهنگستان هنر، نویسی اسالایطوششیال بلر،  .4
 .223، هنی ططوط پهلوی  اوستنیی و شکسته نستعلیقنوی نویسی در دستطوش بررسی فرآینم راد،میترا معنوی .3

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3af3d9fe4bcc471c8bbd6ff905625fa6/search/e568197cc4b0a76afe7909459b9030b5
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-وجو کرد: نخست رعایت اصول و قواعد شکستهسه عامل جست درویش در کتابت قلم شکسته را باید در

سزایی داشت. دیگر استواری، صفا و شهأن در شهیوۀ کتابهت و نویسی که خود در تکامل و تعالی آن سهم به
نویسهی ای که کمتهر خوشگونهدانگ جلی تا کتابت خفی؛ بهسرانجام توانایی او در کتابت شکسته از شش

پنچ سهالگی درگذشهت، بهازار ودر جوانی در سن سی کهدان با ایناین هنرمند سخن 0.«قادر به آن بوده است
که ششدانگ جلی را چون کتابهِت شکست؛ چنانخود درهم نویسان را به شکستۀخط شفیعا و سایر شکسته

ر شهود. دو قطعهه از آثهانویسی شکسته با درویش آغاز میجلی» 2نوشت.خفی و غبار، استوار و شیرین می
  9«.دهدنویسی نشان میدرویش در مجموعۀ خلیلی موجود است که توان او را در جلی

ش خهط شکسهته کهه دچهار 0931بعد از مرگ سیدعلی گلسهتانه و تها قبهل از دههۀ سبک معاصران: 
زمان همای از سوی یدالله کابلی خوانساری مواجه شد و مهری و فراموشی نسبی شده بود، با نگرش تازهبی

های هنهری تغییهرات شهگرفی را شدن جامعه در دوران معاصر، که در اکثهر شهاخهکت به سوی مدرنبا حر
نویسهان معاصهر، بهرای توجهی یافهت. خوشتری دنبال شد و تحوالت قابلایجاد کرده بود، با جدیت بیش

ه، از جملهه گامی با هنر مدرن، باعث تغییراتی در سهاختار خهط شکسهترهایی از تقلید، کلیشه، تکرار و هم
های متنوع رنگهی آرایی با ایجاد ترکیبها، تغییر در ترکیب و صفحهتغییر در اندازۀ حروف، کلمات و کشیده

در دوران »شهود. مهی عنهوان سهبک معاصهران شهناختهکه بهه و اعمال ذوق هنری هنرمند در اثر شده است
ههای طرحکیب خط با سایر هنرهها، نویسی، ترهای نوینی در کاربردهای خوشمعاصر، نوآوری و خالقیت

بهرای  های تازهآوردن به شکلهای جدید و رویها و ترکیبها، شیوهو همچنین ابداع تکنیک نوین و تلفیقی
هایی چون آزادی و رهایی، کهه بهه ایجهاد تحهرک و پویهایی در نویسی رخ داده است. ویژگیارائۀ آثار خوش

شناسهی مخاطهب، کهه بها دیهدی بک معاصر اسهت. ذائقهۀ زیباییهای سانجامید، از دیگر ویژگیقطعه می
و این خهط را از ها به این حوزه، ارتقا پیدا کرد نگرد، با ورود رنگ، بافت و دیگر خالقیتامروزی به آثار می

عرصۀ کاربردهای مراسالتی متداول در چند دهۀ نخست این قرن به سمت جایگاه هنرمندانهۀ خوشنوسهی، 
 4«.دمجددا  ارتقا دا

نویسان ایجاد شده و توسط غالب شکسته به موازات تغییرات زیادی که در قلم شکسته نسبت به گذشته
زاده هستند که بهه سهبک قهدما وفهادار مانهده و نویسانی چون مجتبی ملکشود، خوشگیری میمعاصر پی

ز شهاگردان مسهتقیم یها نویسان معاصر اجا که غالب شکستهنویسند. ولی از آنهمچنان در همان سیاق می

                                                 
 .3ش(، 0984)تهران: سازمان چاپ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  گلچینی از غزلینت اشتنق به ط  درویش عبمالمجیم طنلقننیمحمدحسن سمسار،  .0
 .418، ط  اطل حبیب الله فضائلی،  .2
 .099ش(، 0919)تهران: فرهنگستان هنر،  نویسی قنجنرشننسی طوشسبک، نژادعلیرما هاشمی .9
 .294، وط پهلوی  اوستنیی و شکسته نستعلیقهنی ططنوی نویسی در دستبررسی فرآینم طوش راد،میترا معنوی .4

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3af3d9fe4bcc471c8bbd6ff905625fa6/search/e568197cc4b0a76afe7909459b9030b5
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ای نویسهان ایهران در تهرویج شهیوهباواسطۀ کابلی هستند و کابلی نیز نقش بسیار مهؤثری در انجمهن خوش
 رمهاخاص داشته، رواج سبک و سیاق او فراگیرتر است. برخی دیگر از استادان مانند محمد حیدری، غالم

در این پژوهش، سهبک معاصهران بهه ایهن نویسند. مشعشعی و محمدحسین عطارچیان نیز به این شیوه می
 شود.نویسان اطالق میگروه بزرگ از شکسته

نویسی های رسمی خوشش در خوانسار، فعالیت1901: یدالله کابلی، متولد خوانسارییداجله کابلی
آغاز کرد. خط نستعلیق را حدود سه سال نزد سیدحسن میرخانی آموخت. او یکی ش 1917خود را از سال 

تنها ذوق هنری افراد را در شهیوه رگذارترین هنرمندان معاصر و از جمله هنرمندان معدودی است که نهثیأاز ت
ها را ه اگر خارج از اصول و قواعد مقبول نباشد ه یکهی از نقهاط قهوت کند، چنانچه بدعتنگارش نفی نمی

علی برسهاند و باعهث ا نویسی را به سرحدداند و همین نگرش باعث شده که خود، شمایل شکستهخط می
 0احیاء دوبارۀ خط شکسته و گرایش جوانان امروز به این خط شده است.

می ساختار با کلماتی چون طرح و نظهام هندسهی ساختار خط شکسته:  در کتب مبانی هنرهای تجسف
مترادف دانسته شده است. ساختار یعنی ترتیب و چگونگی قرار گرفتن اجزاء یا چگونگی ساختمان چیهزی؛ 

ساختار به پشهتیبانی  2دهندۀ یک اثر ادبی یا هنری و پیوستگی اجزای آن با یکدیگر.موعۀ عناصر تشکیلمج
دهد عناصر متعدد، به صورت کند و اجازه میبندی کنار یکدیگر کمک میو نگاه داشتن عناصر یک ترکیب

ی، محقهق هنرههای علی حصهور 4هرجا نظم و ترتیب باشد، ساختار هم وجود دارد. 9یک کلف درک شوند.
بندی و نظامی مقصود از طرح، استخوان»کند و معتقد است یاد می« طرح»سنتی ایران، از ساختار با عنوان 

نظام هندسی نیز نوعی رابطه بر اساس علهم هندسهه  3«.شوندها بر اساس آن دیده میاست اساسی که نقش
ت کلف را در یک اثر نشان می  دهد. است که پیوستگی اجزاء و ماهیف

نویسی، یعنی حسن ومهع و ترین ساختارها را در ذیل دو عنوان کلی قواعد خوشنویسی مهمدر خوش
توان برشمرد. در ُحسن تشکیل به اندازه و بهرۀ هر حرفی از خطوط هندسِی سط  و دور، حسن تشکیل، می

ین حرکات قلهم و ارسهال بلندی و کوتاهی، باریکی و کلفتی و راستی در خطوط قائم، افقی و مایل و همچن
پذیر توان از این موارد سخن گفت: پیونددادِن حروف پیوندتوان اشاره کرد. در دستگاه حسِن ومع نیز میمی

له( و جمع ها ای در کنار کلمۀ دیگر و نظم سطرآوری حروف منفصل با حروف دیگر و قرارگرفتن کلمه)متصف
                                                 

 .10ش(، 1984) 07، شمارۀ هنرهنی تجسمی)گفتگو با استاد یداله کابلی خوانساری(. « خط شکسته، بهار خط نستعلیق است»امیر شکیبا،  .0
نناۀ فنرسی واژگن  فرهنگسترن حکمی، افشار، حکمی، نسرین و نغالمحسین صدری ؛ 9149ش(، 1981 )تهران: سخن، فرهنگ بزرگ سخنانوری، حسن  .2

 .0399ش(، 0989معاصر،  )تهران: فرهنگ و اعالم
 .12ش(، 0910، ترجمۀ سودابه صالحی و مرجان زاهدی )تهران: حرفه ه هنرمند، ای برطراحی دو بعمیاقماهجان باورز،  .9
 .10ش(، 0981هران: نی، ، ترجمۀ آزاده بیداربخت و نسترن لواسانی )تاصول فرم و طرحوسیوس ونگ،  .4
 .01ش(، 0981)دفتر نخست( )تهران: چشمه،  ابننی طراحی سنتی در ایرا علی حصوری،  .3
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اطاِن  0ها.و رعایت جاهای مدف و کشیدگی نویسی را از رسهالۀ او اسهتفاده و مقله، قواعد خوشبعد از ابنخطف
مهراد اسهت از علهم »ها اصول، نسهبت، ترکیهب و کرسهی اسهت. اصهول تریِن آناند که مهماستخراج کرده

تی می 2«.مفردات و تراکیب و ُکراسی  9«.شوداز اعتدال ترکیب حاصل می»داند که باباشاه نیز اصول را کیفیف
ها رابطۀ میان دو چیز همسان است که در مقایسۀ آن دو، ومع آن»ب از نگاه ابوریحان بیرونی نسبت و تناس

عبارت است از آمیهزش معتهدل و موافهق حهرف، کلمهه، »نویسی ترکیب در خوش 4«.شودبر ما معلوم می
ی آنجمله، سطر، دو سطر و بیش و ترکیب  ترکیب مشتمل بر ترکیب جزئی 3«.هاتر با هم و خوبی اوماع کلف

ی است. ترکیب جزئی، حسن آمیزش شکل ها و خوبی حرکات در یک حرف یها در یهک کلمهه اسهت و کلف
گهاه ترکیب دو جمله، مصراع، سطر و چند سطر را ترکیب کلی گویند. کرسی در فرهنگ لغات به معنی تکیه

را مشهابهتی بها هها کرسی این است که چند هیئت که در مصهراعی واقهع شهود کهه آن»و تخت آمده است. 
ت کرسی خوش 1«.یکدیگر باشد، برابر هم نویسند چهون مبهانی اصهلی بهر »نویسی در این است کهه اهمیف

-ها شکل مهیاساس ساختار همیشه قطعی مدول حروف و کلمات است و مفردات هم بر چهارچوبۀ نقطه

ت و از پیش تنظهیم شهده اسهت و جهای بهروز سهها بهگیرند پس حدف و حدود قالب مانهد بهرای لیقه مهیدقف
  0«.کرسی

کیهد بهر آثهار أبر این اساس، در مطالعۀ تطبیقی ساختار خط شکسته در سهبک قهدما و معاصهران بها ت
منتخب دو هنرمند شاخ  از هر دو سبک، در بررسی اصول و نسبت به بررسی مهواردی چهون مفهردات و 

بندی آرایی و کرسیو کرسی به صفحهها، زوایا و سط  و دور و در شناخت ترکیب کلمات، مدات و کشیده
اند. شود. بنابراین، نخستین معیار شناخت، ساختار حروف )مفردات( و کلماتدر این دو سبک پرداخته می

و نخستین مالک کمال در یک اثر، اجرای  اندنویسی مایه و زمینۀ خلق یک اثر، مفردات و کلماتدر خوش
داند که از ترکیب یک حرف با حرف دیگهر دات را الفاظی میخانی مفرحمیدرما قلیچ 8هاست.صحی  آن

دهند. کشیده یکی از دومین معیار مدات است که پایۀ اصلی یک ترکیب را تشکیل می 1به وجود آمده است.

                                                 
 .00ش(، 0901)تهران: سروش،  ط تعلی الله فضائلی، حبیب .0
 .01ش(، 0939)تهران: بنیاد فرهنگ ایران،  سنزیلغنت و اصطالحنت فن کتنبهروی، رما مایل .2
 ش(، متن رساله.0910)نسخه دانشگاه پنجاب الهور( )تهران: پیکره،  المشقآدابهانی، باباشاه اصف .9
 . 01ه08ش(، 0919نیا )تهران: سروش، ، ترجمۀ مسعود رجباسالای هنمسی در هنر هنینقشالسعید و عایشه پارمان،  عصام .4
 .81، ط تعلی حبیب الله فضائلی،  .3
 )نسخۀ دانشگاه پنجاب الهور(، متن رساله. قالمشآداب باباشاه اصفهانی،  .1
ش(، 0983باهنر کرمان،  روز، دانشگاه شهید)تهران: نشر و پژوهش فرزان  نویسی ایرانی از گذشته تن ااروززاینی و آسمننی: نگنهی به طوشآغداشلو،  آیدین .0

082. 
 .38ش(، 0911) 4، شمارۀ ابننی نظری هنرهنی تجسمی، «تعلیق قدماهای خط نستحلیل و بررسی سبک»علی پورمند، حسین رموی فرد، و حسن .8
 .911ش(، 1988، ویراست دوم )تهران: روزنه، نویسی و هنرهنی وابستهفرهنگ واژگن  و اصطالحنت طوشخانی، حمیدرما قلیچ .1
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آورد و جزر و مد و خلوت و جلوت آن را متعادل و محسنات خط است که آن را از حالت خشکی بیرون می
آرایی )خلهوت و جلهوت( اسهت کهه بندی( و صهفحهبنهدی )کرسهیر سهوم ترکیبمعیا 0سازد.مطلوب می

کهه چیهدمان کلمهات بهه صهورت طوریترین اصل برای ایجاد هماهنگی و توازن بین کلمات است بهمهم
قرارگرفتن در کنار هم و یا سوارشدن روی هم، متناسب با خط کرسی و با در نظر گرفتن سواد و بیاض انجام 

درجهه اسهت کهه در  3/19گذاری است. زاویۀ طالیی در هندسۀ اقلیدسی یار چهارم زاویۀ قلممع 2شود.می
ها و کلمهات نویسی ایرانی رعایت شده اسهت. پنجمهین معیهار بهه شهیوۀ سهط  و دور کشهیدهاقالم خوش

آید که با اختصاص دارد که دور برعکس سط  است و با حرکت چرخشی قلم در حروف مدور به دست می
( و سط  که از حرکات راسهِت قلهم هنگهام 010:0980)میدانی،  9کندایی نرم به طرف باال حرکت میانحن

های اصلی یا مدهای متصل محسوس اسهت، تر در آخر کشیدهشود. چون این حالت بیشنوشتن ایجاد می
  4اند.های افقی دانستهرو، سط  را مخصوص حرکتاز این
 

 آثار درویش عبدالمجید طالقانی ـ ساختار خط شکسته سبک قدما در2

اغلب آثار درویش که مستقل از سبک شفیعا است، دستاورد پانزده سال آخر عمر اوسهت کهه بعهد از سهال 
شده است؛ زیرا ایهن آثهار اسهتقالل فکهری و هنهری  ق کتابت کرده که نام مکتب درویش بر آن نهاده1171

احدوال و آثدنر درویدش  بررسی در این پهژوهش از کتهاب آثار مورد 3گذارند.نمایش میبه درویش را کامال  
های مورد بررسی، از انتخاب شده و برای تکمیل نمونه 1مشعشعی رمابه کوشش غالم عبمالمجیم طنلقننی

 0نویسی( به اهتمام محمدحسن طباطبایی نائینی)مجموعه قطعات خوش ارقع کوه نور و جنگ شعرکتاب 
 نیز استفاده شده است. به خط درویش عبدالمجید طالقانی  8نت اشتنقگلچینی از غزلی و همچنین کتاب

هایی در این بخش به منظور شناسایی ساختار خط شکسته در آثار درویش عبدالمجید طالقانی، گزینهه
گذاری و سط  و دور مورد بررسهی بندی، زاویه قلمها، کرسیحروف )مفردات( و کلمات، کشیدههمچون 
 گیرند.قرار می
ها و تحریهر مندی و قدرت قلم خود در رعایهت تناسهبدرویش با توان وف )مفردات( و کلمات:حر 

                                                 
 . 11، اطل  ط فضائلی، حبیب الله  .0
 .04ش(، 1981( )تهران: امیرکبیر، 1، ایرانیکن)از مقاالت دانشنامۀ « نویسیخوش»احسان یارشاطر،  .2
 .121ش(، 1987)تهران: شالک، نویسی و اوسیقی ارتبنط طوش. مهدیه میدانی، 9
 .071ش(، 1919)تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،  آرایی در ایرا نویسی و کتنبطوشغالمرما راهپیما،  .4
 .70ش(، 1987)تهران: دانشگاه تربیت مدرس،  تب درویش عبمالمجیم طنلقننیبررسی اکبهرام حنفی،  .3
 ش.1911، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، احوال و آثنر درویش عبمالمجیم طنلقننیغالمرما مشعشعی،  .1
 ش(.1982یسی( )تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نو)مجموعه قطعات خوش ارقع کوه نور و جنگ شعرمحمدحسن طباطبایی نائینی،  .0
 ش(. 1981)تهران: نشر کارنامه،  گلچینی از غزلینت اشتنق محمدحسن سمسار، .8
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کهه اجهرای کلمهات طهوریبند سهنت بهوده اسهت؛ بههها پایحروف و مفردات و اجرای صحی  مخامت
شود. اتصاالت کوتهاه و رعایهت سهاختار درسهت در فهرم حهروف و وموح در آثارش دیده مینستعلیقی به

هها شهده اسهت. او حتهی تهر آنشدن فرم کلمه از تناسب، باعث خوانهایی بهیشممن عدم خارجکلمات، 
تر تحریر و کتابت کرده و ریزنویسی را با رعایت تمام اندام را با همان دقت حروف درشتکلمات خرد و ریز

و طبیعهی  طوری که اتصاالت با نیش قلهم نیهز دارای تناسهب درسهتها انجام داده است؛ بهاصول و نسبت
 است.
 
 
 

 (30نائینی،ه کتابت صحی  حروف و کلمات با بنیان قوی نستعلیقی )طباطبائی0تصویر

منهد اسهت؛ زیهرا تناسهب و تعهادل در ها هدفدر سبک درویش، انتخاب کشیدهها )مدات(: کش ده
صهلی و کشهیدۀ ها باعث استواری ترکیهب شهده و اسهتفاده از کشهیدۀ اانتخاب همجواری کلمات و کشیده

تهر موجب ایجهاد همهاهنگی بهیش هافرعی در کنار هم و تقسیم فضای سبک و سنگین با استفاده از کشیده
ها باعث های اصلی و نواخت هماهنگ میان کلمات و کشیدهشده است. همچنین زیر هم قرارگرفتن کشیده

 (. 2شده است )تصویر  زیباترشدن قطعات
 
 
 
 

 (914های اصلی و فرعی جهت تقسیم فضای سبک و سنگین )مشعشعی، ه اعمال کشیده0تصویر 

تر های ساده و روان در سبک قدما، جهت خوانایی بیشاستفاده از کرسی آرایی:بندی و صفحهکرسی
اند که این قلهم معمهوال  قلهم کردهبندی از اقالم ریز و غالبا  از یک قلم استفاده میبوده است. قدما در کرسی

بودن ترکیب و پرهیز از آشفتگی و اغراق در اجرا از دیگر خصوصهیات خفی بوده است. سیال و روانغبار یا 
ش بنهدی و آرایهنهوآوری در کرسهی ،(. هماهنگی سهواد و بیهاض9بندی در سبک قدماست )تصویر کرسی

هها، همچنهین کتابهت در جههات مختلهف حهالتی فعهال و پویها و عبارات و سهطرها و ارتبهاط مناسهب آن
فرازوفرودهایی زیبا به آثار درویش داده است. ساختار و هماهنگی کامل کلمات در ترکیب نهایی که مبتنهی 

ایهن  ساخته اسهت.های بارز خط درویش است که وی را از دیگران متمایز بر توالی است، یکی از شاخصه
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ای است که تمامی عناصر بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته و نتیجۀ این تقابل به ایجاد وحهدت ساختار به گونه
ای بهه نهام یافتهها به یکدیگر بر مبنای شکل وحدتها و پیوستگی مستمر آنشود. حروف و کلمهمنتهی می

   0بیضی استوار است.
 
 
 
 
 
 
 
 

 (921)مشعشعی،  آرایی در اثری از درویشبندی و صفحهبودن ترکیب و پرهیز از آشفتگی و اغراق در کرسیسیال و روانه 9تصویر 

تهرین و گذاری عبارت است از نحوۀ قرارگیری قلم روی کاغذ که شاید مهمزاویۀ قلم گذاری:زاویۀ قلم
تهرین نقهش را در ههمگهذاری مزاویهه قلهم 2نویسهی باشهد.های بصری خوشترین عامل در کیفیتبنیادی
ترین عوامل تفهاوت بهین آثهار ایهن دو هنرمنهد از دو بندی حروف و کلمات دارد. بنابراین، از اساسیترکیب

های بین حروف، ها باشد. در آثار درویش، زاویهگذاری در آثار آنتواند زاویۀ قلمسبک قدما و معاصران می
بهودن زاویهۀ ای متعادل دارند و از شهدت بسهتهزاویه ها، کلمات و حتی کلمات جویده نسبت به همکشیده

 (. 4اند )تصویر تری پیدا کردهحروف نسبت به خط کرسی، کاسته شده و کلمات حالت ایستایی بیش
   
 
 
 
 

 

 (119گذاری در کتابت )مشعشعی، ه عدم تغییر زاویۀ قلم1تصویر 

                                                 
 .29، نویسی شفیعن  درویش و گلستننهتعنال سنطتنر و سبک در شکستهراد، معنویمیترا  .0
ش(، 1914) 19، شهمارۀ نگدره، «ی، میرعماد حسنی و محمدرما کلهر در قالب کتابت نستعلیقمقایسۀ شیوۀ جعفر تبریز»سعید حسینی و احمد نادعلیان،  .2

14 . 
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تر حهروف و کلمهات دیهده در بیشدور ترکیبی از حرکت نزول، سط  و صعود است که  سطح و دور:
گیری صحی  دور در ترکیب و اجرای کلمات با دور متناسب، نقش کلیدی در انسجام ترکیب شود. جایمی

گیرنهد در توالی بخش انتهایی دورهها قهرار مهی شوند، غالبا  ها سوار میدارد؛ زیرا حروف و کلماتی که بر آن
هاست که باعث حفظ توازی بهین تر در کشیدهطالقانی بیش(. سط  در آثار درویش عبدالمجید 3)تصویر 

 (. 1کلمات و هماهنگی با خط کرسی شده است )تصویر 
      

  
 
 
 

 
 خوانساریکابلی ـ ساختار خط شکستۀ سبک معاصر در آثار یداهلل9

نویسی نمایشگاهی اسهت کهه تر به شکل قطعات خوشبا توجه به گستردگی آثار کابلی خوانساری که بیش
شده جهت تحلیل از یکی از ایهن اند، قطعات انتخابهایی با عناوین مختلف به چاپ رسیدهبعدا  در کتاب

جا که آثار ارائهه شهده در ایهن ند. از آناش( انتخاب شده0914) 0 سمنع در سمنعمجموعۀ آثار یعنی کتاب 
های متعدد ارائه شهده، ش در نمایشگاه0914ش تا 0918های کتاب، مجموعۀ آثار کابلی است که در سال

عنوان کلیت آثار کابلی نیز انگاشته شود و تحلیهل آثهار منهدرج در ایهن تواند بهآثار مندرج در این کتاب می
ر کابلی خواهد بود. در این بخش نیز همانند بخش مبانی تحلیل در سهبک کتاب در واقع تحلیلی بر کل آثا

حهروف و قدما به منظور شناسایی ساختار خط شکسته در آثار کابلی خوانساری، بررسی مواردی همچهون 
 مدنظر است. گذاری و سط  و دورآرایی، زاویه قلمبندی و صفحهها، کرسیکلمات، کشیده

-ویژه در آثار کابلی، مخامت در بخشر غالب آثار سبک معاصر، بهدحروف )مفردات( و کلمات: 

ها با یک دانهگ قلهم تحریهر شود که اجرای آنگونه احساس میهای زیادی از کلمات یکنواخت بوده و این
ها گود است و عالوه بر شکستگی آن (. کلمات دارای نزول زیادند. دوایر بزرگ و قوس0شده است )تصویر 

های بسهیار نهازک در (. شهمره8، نسبت به خط کرسی عمودی، کجی بارزی دارند )تصویر در محل پیچش
های بهارزتری در سبک معاصر، شیب کلمات زیادتر شده و کلمات دارای معف»این سبک مشهود است. 

                                                 
 ش(.1911)تهران: خانۀ فرهنگ و هنر گویا،  سمنع در سمنع یداله کابلی خوانساری، .0

 ه حفظ توازی بین کلمات و سط  )همان(4تصویر  (71ه دور متناسب و صحی  کلمات هنگام کتابت )مشعشعی، 1تصویر 
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های ک و ها )مانند دسهتۀ م، ر متصهل، سهرکشسوارکردن کلمات و ارسال همهاست و روینسبت به قوت
 (.1)تصویر  0«تر شده استر معکوس و غیره( بیشگ، دوای

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ه عدم کتابت صحی  مفردات و حروف1تصویر 

ازحهد هسهتند ها در سبک معاصر، غالبها  دارای شهیب زیهاد و طهول بهیشکشیده ت(:ها )مداکش ده
هها باعهث ( و استفاده از کشیدۀ اصلی و کشیدۀ فرعی در کنار هم و ناهمهاهنگی کلمهات بها آن01)تصویر 

                                                 
، «شکستۀ ایران: مصاحبه با یدالله کابلی خوانساریشدۀ خط شوقی سرشار در راه بازیابی و احیای دوبارۀ هنر فراموش»ای، مجید آزادبخت و محمدرما کمره .0

 . 12ش(، 1911) 01، شمارۀ اکعب

          های نازک ه دوایر غیرنستعلیقی، گودی و شمره8تصویر  (091خوانساری، )کابلی ه عدم رعایت معف و قوت0تصویر 

 (03خوانساری، در دوایر )کابلی
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شدن مفهردات و حهروف جلوهها در صفحه باعث کمکشیدهدرپیناهمگونی در این سبک شده و استفادۀ پی
 (.00دام در ترکیب شده است )تصویر خردان

     
 
 
 
 

هی به های متنوع در سبک معاصر نگاهی امروزی و نمایشگابندیکرسی آرایی:بندی و صفحهکرسی
تصهویرهای آثار داده است. کابلی خوانساری با شور و شهیدایی خهود و شهناخت نیهاز مخاطهب امهروزی 

های متفاوت، شیوه و سبک کابلی کرده است. استفادۀ بیش از دو اندازۀ قلم با دانگنواز و زیبایی خلق چشم
شهماری را بهه های بهیآراییهبندی و صفحاست که به زیبایی و جلوۀ اثر کمک شایانی کرده و امکان کرسی

های مختلف، اتفاقی جدید بود که مورداقبال واقع شد و رههروان وجود آورده است. تغییر دانگ و تلفیق قلم
نظیهری خلهق شهده اسهت (، شهاهکارهای بی02رغهم معهدودی از آثهار )تصهویرزیادی پیهدا کهرد و علهی

  0کی و نقاشی خط کاربرد بسیار دارد.های درشت )جلی( برای کارهای گرافی( و در قلم09)تصویر
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 12مصاحبه با یدالله کابلی خوانساری(، «)شدۀ خط شکسته ایرانشوقی سرشار در راه بازیابی و احیای دوبارۀ هنر فراموش»ای، آزادبخت و کمره .0

ها شیب زیاد و اندام نامتناسب در کشیدهه 12تصویر 

 (99)کابلی خوانساری، 

پی )کابلی خوانساری، درهای پیاستفاده از کشیدهه 11تصویر 

201) 

آرایی شلوغ و بندی و صفحهترکیبه 10تصویر 

 (993خوانساری، ریخته )کابلیبهم

 آرایی زیبا و خلق شور و شیداییبندی و صفحهه ترکیب09تصویر 

 (89خوانساری، )کابلی
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ر کهرده اسهت و زاویهۀ حهروف و شدت تغییهگذاری به، زوایای قلممعاصردر سبک گذاری: قلم زاویۀ
شود که این امر باعث ها، غالبا  با زاویۀ دلخواه کاتب نگاشته میکشیدهها ونویسیویژه در جویدهکلمات، به

شود. زاویه قرارگرفتن حروف نسبت بهه یکهدیگر و ایجاد فضاهای خالی )بیاض( ناهماهنگ بین حروف می
 (.04اویه در انتهای حروف عمودتر نوشته شده است )تصویرخط زمینه کامال  متفاوت از هم هستند و ز

تر و گودتر از حد طبیعی است؛ در دوایر، بزرگ دور کلمات در سبک معاصر، مخصوصا  سطح و دور: 
های مناسب . سط سر هستندها نازک و در آغاز بیهای آنکجِی محور و شکستگی در پیچش دارند و شمره

تر کلمات شهده اسهت )تصهویر بیش لت خشکی خط کاسته و باعث انعطافها از حاو هماهنگ با کشیده
11.) 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 تطبیقی ساختار خط شکسته در دو سبک قدما و معاصران ـ مطالعۀ4

با مطالعۀ تطبیقی ساختار خط شکسته در دو سبک قدما و معاصران و در بررسی آثهار دو هنرمنهد شهاخ  
-آرایی، زاویۀ قلهمبندی و صفحهها، کرسیهایی چون مفردات و کلمات، کشیدهاین دو سبک، که در گزینه

طور خالصه موردمقایسه قهرار به 1هایی وجود دارد که در جدول رفته، تفاوتگذاری و سط  و دور انجام گ
 گرفته است:

 
 

 گذاری هنگام کتابت ه تغییر زوایای قلم11تصویر 

 (211کابلی خوانساری، )

ه سط  متناسب و ایجاد انعطاف در کلمات و دور 11تصویر

 (21خوانساری، کابلی) بیش از حد در دوایر و کلمات 
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 های قدما و معاصرانهای ساختار خط شکسته در سبکه مقایسۀ شاخصه0جدول 

 قدما ساختار خط شکسته در سبک  شاخصه
 ساختار خط شکسته در سبک

 معاصران

حروف 

)مفردات( 

 و کلمات

 

 ها در مفرداتقسیم مخامته اجرای صحی  ت1

ه توانمندی در اجرای کلمات نستعلیقی بر اساس 0

 قواعد حاکم بر نستعلیق جهت استحکام ساختار اثر

 ریختگیهمه عدم آشفتگی و به9

ه اجرای کامل اتصاالت کوتاه و جویده نکردن 1

 کلمات

ه اجرای درست و طبیعی و تناسب اتصاالت 1

 قلمها با نیش هنگام تقسیم مخامت

 ه معف در اجرای عناصر نستعلیقی1

ه یکنواختی مخامت کلمات در اجرا )اجرا 0

 با وحشی قلم(

 ه پرتاب و ارسال برخی حروف و کلمات9

های ه اجرای چندین حالت از کلمه با دانگ1

 مختلف

  هاکش ده 

 هاه هدفمندی در انتخاب کشیده1

ه تعادل و تناسب بین کشیده و کلمه )استواری در 0

 رکیب(ت

 ه استفاده از کشیدۀ اصلی و فرعی در کنار هم9

ه تقسیم خلوت و جلوت با انتخاب کشیدۀ درست 1

 و مناسب

 های اصلیه زیر هم قرار نگرفتن کشیده1

 هم دو نقطه است.ه فاصلۀ دو کشیدۀ روی4

 های بلند و طویله کشیده1

ه استفاده زیاد از کشیدۀ اصلی و فرعی در 0

اهمگونی در قطعه شده کنار هم که باعث ن

 است.

شدن مفردات و حروف خرداندام جلوهه کم 9

 درپیهای پیبا اجرای کشیده

هم غالبا بیش از دو ه فاصلۀ دو کشیدۀ روی1

 نقطه است.

بندی کرسی 

و 

 آراییصفحه

 

های ساده و روان و خوانایی ه استفاده از ترکیب0

 تر قطعهبیش

ایجاد توازی در بندی با ه عدم آشفتگی در کرسی2

 هاکشیده

 تر انتهای سطر نسبت به ابتدای آنه سنگینی بیش9

 ه استفاده از یک نوع دانگ قلم در خلق اثر4

 ه استفادۀ کمتر از دو رنگ مرکب3

بندی در استفاده از ایجاد تنوع در ترکیب ه 1

 چند دانگ قلم در یک اثر

تر انتهای سطر نسبت به ه سنگینی بیش2

 ابتدای آن

 ایجاد زیبایی بصری و حالت گرافیکی ه2

 تر از دو رنگ مرکبه استفادۀ بیش9
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زاویۀ 

 گذاریقلم
 

ه استفاده از زوایای طالیی در اجرای حروف و 1

درجه،  11درجه، کشیدۀ  4151ها )الف: کشیده

 درجه( 4951حروف خرد 

 ه بسته نبودن زاویۀ حروف نسبت به خط کرسی0

 ه حالت ایستایی کلمات9

گذاری در همۀ حروف و غییر در زاویۀ قلمه ت0

 کلمات با دید خاص کاتب

-تربودن شیب کلمات باعث کمه اندکی بیش0

شدن ارتفاع حروف و کلمات شده و ترکیب 

 رسد.خوابیده به نظر می

  دور

ه توالی و تناسب دور کلمات با امتداد حروف و 1

 شوند.ها سوار میهایی از کلماتی که بر آنبخش

گیری صحی  و اصولی کلمات با اجرای ایه ج0

 دور متناسب

 

 اند.ه دورها کشیده1

 ه گود شدن حروف دوایر و دوایر معکوس0

 ه شکستگی در پیچش9

 ه کجی محور1

 سرهای نازک، بلند و آغاز بیه شمره1

  سطح

 ه ایجاد توازی بین کلمات و خط کرسی1

 هاتر از سط  در کشیدهه استفادۀ بیش0

اده از سط  متناسب و هماهنگ و ه استف1

 کشیده

 تر کلماتپذیری بیشه انعطاف0

 
 نتیجه

نویس شاخ  سبک عنوان خوشآثار درویش عبدالمجید طالقانی بهنتایج به دست آمده از مطالعه تطبیقی 
تنهوع اشتراکات زیهادی چهون  نویس شاخ  سبک معاصرانعنوان خوشخوانساری بهقدما و یدالله کابلی

 دههد.های رنگی را نشان مهیها و استفاده از مرکبنویسی در فضای کشیدهروف و کلمات، جویدهشکل ح
 ای در آثار این دو هنرمند در دو سبک مذکور وجود دارد.های عمدهرغم این اشتراکات، تفاوتعلی

ت، از نظهر بهوده اسهجا که در سبک قدما اجرای صحی  و استوار کلمات از خفی تا جلی مطم از آن 
های ریز، با کنترل کامل قلم آشفتگی و اغراق در ترکیب پرهیز شده و تمام مفردات و کلمات، حتی در دانگ

ویژه در اقالم باکانه، بههای بیکه در آثار کابلی با دید نوآوریحالیدور است درنوشته شده و از تندنویسی به
 شود.دیده می های شدیدهای قلم و ارسالها، پرتابریز و در شمره

های تر یدالله کابلی به کلیت فرم اثر نسبت به اجرای مفردات و کلمهات، انهدازهبا عنایت به توجه بیش
تهابع فضهای کلهی ترکیهب ها، نسبت به آثهار قهدما، تغییهر و حروف، شکل اتصاالت، طول و شیب کشیده

ات( در آثار درویش عبدالمجید طالقااندازۀ کشیده اند.شده ی نستعلیقی است هانی بر اساس کشیدهها )مدف
هم دو نقطه است؛ اما در آثار یدالله کابلی ممن استفادۀ زیهاد از حهروف کشهیده، و فاصلۀ دو کشیدۀ روی
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تر است و فاصلۀ دو کشیده روی هم، گاهی تها چههار تر و دارای گودی بیشها از حد معمول بزرگاندازۀ آن
 نقطه نیز افزایش یافته است. 

خوانی دارای های ریز است، روانتر آثار در قالب کتابت و با قلمرغم این که بیشبک درویش علیدر س
درپهیچ اجتنهاب شهده های درهم و پیچاز ترکیب آراییبندی و صفحهکرسیاهمیت بوده است. بنابراین، در 

تهر از اقهالم و باالتر، بهیشهای مشقی بودن غالب آثار، اندازۀ قلماست. در آثار کابلی، به دلیل نمایشگاهی
 اند. تر شدهخط نزدیکها به نقاشیریِز خفی و غبار استفاده شده و ترکیب

گذاری در سبک معاصر متنوع است و زوایای قرارگیری کلمات نسبت به یکدیگر و نسهبت بهه زاویۀ قلم
مایزکننهدۀ خطهوط های متخط کرسی با هم متفاوت هستند. نسبت دور به سط  نیز ه که یکهی از شاخصهه

قدما و معاصران است ه در سبک درویش پنج به یک است و در سبک کابلی دور زیاد، باعث گودی برخهی 
 تبع، افزایش ارتفاع برخی کلمات شده است. حروف و به

عبدالمجیهد طالقهانی و یداللهه کهابلی مطالعۀ تطبیقی ساختار خط شکسته در آثار درویشبنابراین، در 
منهدی تهرین تفهاوت را در قهانونتهوان مهممینوان منتخب هنرمندان سبک قهدیم و معاصهر عخوانساری به

ههای نامتعهارف، در آثهار درویهش و دور از پیچشهای خوانا و بهبندیتر در حروف و کلمات، ترکیببیش
-یل و پیشاین موموع دال تر کردن قطعه و اثر در سبک کابلی عنوان کرد.گونهتر و نقاشیاعمال سلیقه بیش

 گیری شود.عنوان پژوهشی مستقل پیتواند بههای متأثر از هنر دوران معاصر را دارد که میزمینه
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