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 در دوره قاجارنویسی های مرسوم شکستهشیوه

 چکیده

نویسی ایرانی است که اوج کاربری آن را باید در دوره قاجار جست. تنوع خوشنستعلیق آخرین تحول نوشتاری در شکسته بیان مسئله:

 بندی و گزارش خواهد بود.اجتماعی و نیازهای هنری آن دوره قابل دسته هاینویسی در دوره قاجار متناسب با جریانهای شکستهشیوه

های شکل گیری شکسته نستعلیق خواهد داشت و سپس کند؛ نخست جستجویی در بنیانمقاله حاضر دو هدف اصلی را دنبال می هدف:

 نویسی در دوره قاجار ارائه خواهد داد.های مرسوم شکستهبندی از شیوهدسته

ها بر ای و میدانی فراهم آمده است. شیوه تحلیل دادهتحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه-این پژوهش به روش توصیفیش: روش پژوه

 باشد.نویسی موجود در دوره قاجار میهای مورد قضاوت از گستره شکستهها است؛ همچنین نمونهاساس تحلیل ساختاری نمونه

کند. شناسی این خط، تأثیر خط تعلیق بر شکسته را آشکار میاند؛ اما کنکاش در فرمنستعلیق دانستهریشه خط شکسته را در  :هایافته

نویسی دوره قاجار را به سه شیوه اصلی تقسیم توان شکستهنویسی این دوره، میهای فرمی و ساختاری در شکستههمچنین بر مبنای یافته

انجامد؛ در این می و شعر ای که به استقالل نسبی شکسته از متننوشتند؛ دوم: شیوهیوه میهمان شنمود؛ نخست: شیوه پیروان درویش که به

گری را شامل شود؛ در گروه سوم: به نحوی نوشتارهای تحریری و منشینویسی( بسیار رایج مینویسی )گُندهروش جلیدسته، آفرینش تابلو به

 گردد.خط تحریری مرسوم می ای تندنویسی به روششود؛ در این روش گونهمی
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 مقدمه
هنرمندان خوشنویس ایران سرایش یافته و در امتداد  اند که از چکامهخطی دانستهنستعلیق را آخرین شکسته

بار نشسته است؛ هرچند فهم بصری ایرانیان در راستای تکامل منحنی و شکلی دو خط تعلیق و نستعلیق، به

شکلی بسیاری از . گرچه نزدیکی توان دانستپیدایش شکسته را نه در امتداد نستعلیق، بلکه در امتداد تعلیق می

نویسی با خط نستعلیق دلیلی شده که شکسته را در امتداد های شکستههای نوشتاری را در بسیاری از شیوهحالت

صورت مستقل، زادۀ سیر تحول منحنی در نوشتار تعلیق تا نستعلیق است. اند؛ اما این قلم، خود بهنستعلیق دانسته

بندی این مقاله است. هدف دوم این مقاله نیز به بیان شکلی و دستهبررسی همین نکته، نخستین هدف از تدوین 

 پرسش نخست پژوهش پردازد.نستعلیق در دوره اوج کاربردی آن، یعنی دوره قاجار میهای مرسوم شکستهشیوه

کنند؟ نستعلیق کدامند و از کدام سنت نوشتاری پیش از خود پیروی میهای شکلی شکستهاست که: ویژگیاین 

ابی یهای نوشتاری شکسته کدامند؟ برای دستهای گونهشود: تمایز و ویژگیمطرح می نینچو دومین پرسش، 

شود؛ در بخش نخست، به پیدایش رو به دو بخش کلی تقسیم میبه نتایج این دو پرسش، پژوهش پیش

نویسی های شکستهدوم، شیوهپردازد و در بخش های شکلی آن تا پیش از دورۀ قاجار مینویسی و ویژگیشکسته

عنوان شاخصة آن گروه نام هایی شمرده شده، سپس از افرادی بهدورۀ قاجار ذکر شده و در بیان هر شیوه، ویژگی

ها در شکسته، شود. رویکرد و نگاه این پژوهش به شکسته، از سویی به ساختارهای شکلی حروف و کلمهبرده می

گیری آن در این دوره خواهد های شکلعهد قاجار و جایگاه شکسته و ریشه و از سوی دیگر، به اوضاع اجتماعی

، همان خوشنویسی «خط شکسته»و « نویسیشکسته»، «شکسته»های رو، منظور از کلمهدر روند نوشتار پیش بود.

و همگی ، به هر سه اشاره شده هاقولها و نقلنستعلیق است؛ چون در سنت کالمی و نوشتاری در کتابشکسته

عالوه در مورد واژگان تخصصی از جمله: دانگ، قوت و نماید و مقصود برای اهل فن روشن است؛ بهدرست می

ویس که در متن نامه بزرگان خوشنرود و همچنین از زندگیکار می... که در تمام مقاله به ضعف، سواد و بیاض و

های تخصصی که در این زمینه وجود به کتاب را و خواننده گرددشود، توضیح تفصیلی بیان نمیاز آنان نام برده می

دهیم. آخرین توضیحی که به جهت رفع ابهام در مقاله الزم است در مقدمه ذکر شود، این است که دارد ارجاع می

گردد ویسانی هستند که نامشان در چند شیوه بیان میننویسی، خوشهای شکستهدر بخش معرفی افراد در شیوه

وجود بر مبنای بازه زمانی نبوده است؛ بلکه تمایز در آثار، تمایز شیوه را به بندین دلیل است که این تقسیمو به ای

؛ برای آزمایی کرده باشداش در چند شیوه طبعهای زندگانیویس در دورهناست. ممکن است یک خوش آوردهمی

ای دیده نشده و ه.ق از او شکسته ۱۲۸6که تا سال  نویسان بزرگ قاجار استاز نستعلیق «میرزا غالمرضا»مثال 

نویس یا عنوان نستعلیق، ممکن است از او به؛ پس متناسب با این سخنپس از آن، شکسته نوشته است

 .نویس نام برده شود و این مطالب، منافاتی با هم نداردشکسته

 

 روش پژوهش
های رسد. دادهتحلیلی به نتیجه می-که به روش توصیفی های بنیادی بودهاین پژوهش از نظر هدف، جزو پژوهش

 ای و میدانی تدوین یافته است. جامعه آماری این پژوهش، آثار در دست اختیارپژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه

عنوان شاخص آن نوشتار، نمایندگانی به صورت هدفمند پس از بیان هر شیوهشود که بهدوره قاجار را شامل می

 گردند.شیوه معرفی می
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 پیشینه پژوهش
ارزش  که بسیار با-های گذشتگان ن تذکرهویسی، اگر از بیانهای ساختاری در زمینة خوشدر بیان پیشینة پژوهش

( در فصل هشتم کتاب ۱3۹۰« )فضائلی»لی در دوره معاصر اشاره کنیم. ئهای فضابگذریم، باید به تالش -هستند

کلی شکسته را به دو دسته ساده و پیچیده طورپردازد. ایشان به، به پیدایش و تطور شکسته می«اطلس خط»

رسالت آن  اند متناسب بااجار را برشمردهنویسان دوره قخوشاند؛ همچنین چند شیوه شخصی از تقسیم نموده

لی، رارزش فضائله حاضر با کار پاب بیشتر به معرفی هنرمندان عرصه شکسته پرداخته شده است. وجه تمایز مقاکت

های مرسوم نوشتاری است. بندی ریختی هرکدام از دستهنویسی و تقسیمدر مدنظر داشتن روند شکلی شکسته

 دارانطالیه کتاب نستعلیقهشکست بخش در ،(۱۴۰۰) «زادهصادق» از« شکستبی شکستة» نامبه پژوهشی

 از پس ویسندهن. است پرداخته خط این بزرگان آثار نمونه و شکسته خط گیریشکل روند به ایران نویسیخوش

 بر گفتار این پافشاری بیشتر. است پرداخته آن ویسانخوشن معرفی به شکسته، ایجاد سبب بابت از کالمی چند

« ویسی قاجارنشناسی خوشسبک»در بخشی از کتاب  .باشدمی آنان نوشتاری هایشیوه و نویسانخوش معرفی مدار

نستعلیق در دورۀ قاجار پرداخته شده است. در این کتاب، بیشتر به (، به جریان شکسته۱3۹3« )نژادهاشمی»از 

بیان  بندی یااند؛ اما دستهصورت کلی چند نمونه بررسی شدهمعرفی خوشنویسان این خط پرداخته شده و به

های زیباشناسی مایهبن»کتاب دیگری با عنوان لف نبوده است. نویسی در این دوره مد نظر مؤهای شکستهشیوه

(، به نگارش درآمده است. نویسنده در این کتاب، بیشتر در ۱3۹3« )رادمعنوی»با قلم « خطوط پهلوی و شکسته

هایی از این کتاب ست. گرچه در بخشستان بوده انستعلیق و خطوط ایران باپی یک مقایسه میان دو خط شکسته

های نگارشی این خط ها و سبکصورت تخصصی به شیوهشود اما بهدر مورد شکل و فرم این خط صحبت می

صورت مشخص این مقاله های بیان شدۀ باال در این است که بهنپرداخته است. وجه متمایز مقالة حاضر با پیشینه

های نوشتاری این خط در دورۀ قاجار یابی آن و همچنین مباحث فرمی و شیوهبر روند خوشنویسی شکسته، ریشه

نستعلیق بسیار کلی پژوهشی بنیادی در زمینه شکستهطورپردازد. در پایان این بخش، باید بیان شود که بهمی

در  که «ویسی اسالمیخوشن»نیز در کتاب ارزشمند ( ۱3۹6) «بلر»مانند پژوهشگر بنامی باشد؛ حتی کمیاب می

نویسان این خوشه معرفی نستعلیق، تنها بهای آن نگاه ساختاری و تحلیل داشته، در مورد شکستهبرخی قسمت

 های مناسبیها و آلبومدر این میان، خوشبختانه جُنگ .خط و بیان کلی قواعد نوشتاری در این خط پرداخته است

اند که البته مدنظر آنان مباحث پژوهشی نبوده و تکیه آنان است که تصاویر شکسته را نمایش دادهبه چاپ رسیده 

 «درویش عبدالمجید»کتاب نستعلیق، ها در زمینه شکستهباشد. در این میان، یکی از بهترین کتاببر نمونه آثار می

 چند راصلی تصویری این پژوهش، بررسی شده است. د عنوان منبعکه بهاست  ۱3۹۱ در سال« مشعشعی»نوشته 

 از برخی به غیرمستقیم صورتبه...  و شناسینسخه تصویری، ارتباط نقاشی، هایرشته وجود واسطهبه اخیر سال

 و حرکت بر پژوهشی» نامبه ارشدکارشناسی نامهپایان مثال برای است؛ شده پرداخته شکسته بصری هایویژگی

. است شده انجام ،(۱3۹۵) «نیاریهاشمی»توسط  «متحرک گرافیک رویکرد با نستعلیقشکسته خط در ریتم

 تاس تجسمی هنرهای مشترک هایجلوه در بصری عناصر شناخت مدار بر هاپژوهش این اصلی بیشتر محوریت

 .شودمی خودداری پیشینه در هاپژوهش اینگونه بیان از رواین از رساند؛نمی یاری پژوهش این گفتار به مستقیماً و
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 های آننستعلیق و ویژگیشکسته

، معروف به شفیعا )وفات «محمد شفیع هروی»وسیله نستعلیق بهقول برخی از نویسندگان، خط شکستهبنا به

و بنا به تمرکز  (6۱۰، ص. ۱3۹۰)فضائلی، وجود آمد ه.ق( به۱۱۰۰)وفات  «خان شاملومرتضی قلی»ه.ق( و ۱۰۸۱

نویسی را به یک فرد و یک زمان خاص منسوب کرد. چون شکسته توان جریانی هنریمانده، نمی بر آثار باقی

توان نستعلیق نیز میاند، در مورد شکستهمند نمودهو قاعده چه فرد یا افرادی آن جریان را نظمی خاص دادهاگر

. باری (۵3، ص. ۱3۹3نژاد، شمی)هاه.ق دانست  ۱۰شروع آن را حدود یک قرن پیش از شفیعا یعنی اوایل قرن 

توان به این نتیجه رسید که عالیم و دست آمده، میهای گروه دوم همچنین آثاری که بهاز استناد به بیان

شده؛ کار گرفته میشده وجود داشته و به نویسی در پیشتر از زمان دو هنرمند یادهای شناسایی شکستهشاخصه

خانی، )قلیچدست این دو نفر رسمیت بخشیده شده و قانونمند گردیده است ات بهه.ق و در دیار هر ۱۱اما در قرن 

نستعلیق، ناچار به شناخت مختصری از خط تعلیق خواهیم های شکستهبرای شناسایی ویژگی. (۲۵۹، ص. ۱3۹۲

توان نخستین خط کامالً ایرانی دانست که در طی حدود دو سده شکل آن توسط خط تعلیق را می»بود. 

. در قطعات هنری که متن اثر چندان ... سامان یافت و تر شده و سرسلمانی قانونمندخوشنویسانی چون خواجه تاج

اند تا با ایجاد اتصاالت و ترکیبات خالقانه، بار تصویری و تعلیق رفتهویسان سراغ شکستهناهمیتی نداشته، خوش

. در این میان، تأثیری که (۱6-۱۵، صص. ۱3۹6خانی، چ)قلی« گرافیکی قطعه را به حداکثر زیبایی ممکن برسانند

نویس ترین شکستهای مهم و قابل تأمل است؛ برای مثال شاخصنستعلیق گذاشته، نکتهخط تعلیق بر شکسته

نویسی وی هایی از تعلیق.ق( دانست که نمونهه ۱۱۸۵ –ق .ه ۱۱۵۰) «درویش عبدالمجید»تمام قرون را باید 

نگری در مفردات و شک شناخت و ژرفدهندۀ تبحر زیاد درویش به تعلیق است که بیموجود است و نشان

ویژه شکسته در خوشنویسی به .(۱)تصویر نویسی درویش، مؤثر بوده است ی خط تعلیق در شکستههاترکیب

ویس، نکرد و در آثار تمام خوشنویسان آن را ردیابی نمود؛ چون شیوۀ نوشتار خوش مو را بیانتوان قواعد موبهنمی

ویس و بسیاری عوامل دیگر در چگونگی نوشتن نبندی متن، حس و حال خوشویس، فضا و ترکیبنسبک خوش

ر هاست که دگذار است؛ اما کلیات حرکت حرف و کلمه، امری مشترک در میان آنیک کلمه و ترکیب حرف تأثیر

این بخش از پژوهش، فقط برخی از آن کلیاتِ قواعد و حرکت در قلم شکسته، که ردپای خط تعلیق در آن مشهود 

دلیل کاربرد آن است، بیان خواهد شد )از آنجا که ردپای نستعلیق در خط شکسته آشکار است و آشنایی با آن به

یری که در آخر این فراز خواهد آمد و تأکید بر گ، متناسب با نتیجهصورت نسبی وجود دارددر دوران معاصر به

های مشابه شکسته با خط تعلیق را پیگیری خواهیم نستعلیق داشته، تنها شاخصهتأثیری که خط تعلیق بر شکسته

است. این « نویسیپیوسته»نویسی، های مشترک بین تعلیق و شکستهها و ویژگیرین اصلتاز مهم یکی نمود(.

نویسی توان ردیابی کرد که تا پیش از تعلیق، پرکاربرد نبوده است. پیوستهخط تعلیق نیز میویژگی مهم را در 

، ها رادهد که او چند پاره از کلمههای شکلی گوناگون به خوشنویس میامکانی برای ترکیب و پدیدآوردن گونه

های ساختاری ویژگی ةواسطه بهشدن تماس قلم بر روی کاغذ ک نویسد؛ همچنین از انقطاع و بریدهیک پاره می

 .(۲)تصویر برد کند و سرعت نوشتن را بسیار باال می، جلوگیری میشدهالفبا حاصل می

 

ای از خط تعلیق نمونه .1تصویر 

 ۱۱۷6 درویش عبدالمجید به سال

 زاده تبریزی،کریم.ق. منبع: ه

 . ۴3، ص. ۱3۹3
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در  پیوسته نویسی .2تصویر 

 .منبع: نگارنده. تعلیق و شکسته
 

صاالت تفاوت که در ات؛ با این شود، هر دو نمونه بسیار شبیه یکدیگر هستندمشاهده می ۲تصویر همانگونه که در 

تواند سیر تکاملی که می پیمایند تا به حرف پس از خود برسندتری را میتر و قوس طبیعیها نرمشکسته منحنی

هایی است که مستقیم و با حرفنویسی که در تعلیق، ریشه دارد، تکشاخصة دیگر در شکسته .باشداین روند 

و « ن»گردد یا حرفی مانند مرسوم می« ب تعلیقی»هایی از جمله شود و نامکمترین تفاوت وارد شکسته می

 .(3)تصویر که شباهتشان بسیار است « ی»ای از حرف گونه

 

 

تشابه حروف در تعلیق . 3تصویر 

 .منبع: نگارندهو شکسته. 

 

آمده، تا پیش از  آیند که شکل پدیدحالتی قراردادی و ویژه درمیدر دو خط تعلیق و شکسته، گاهی دو حرف به

 وجود.... حالت به و« در»، «را»، «که»، «دو»های این دو خط سابقه نداشته و از ابداعات ایرانیان است؛ مانند کلمه

، سیر تندنویسی و «که»های پرکاربرد چون آمده، استقالل شکلی نسبت به تمام خطوط دارد که در برخی کلمه

هایی از همین ؛ البته کلمه(۴)تصویر ینش شکلی قراردادی با یک حرکت قلم است نویسی نبوده؛ بلکه آفرپیوسته

، «شد»، «بع»، «دل»های پرکاربرد ند کلمهشود؛ ماندیده می ها هستند که فقط در خط شکستهروال و آفرینش

 .(۵)تصویر ...  و« من»

 

 

 

 
 نوشتارهای ویژه شکسته. .4تصویر 

 منبع: نگارنده
 .منبع: نگارنده. نوشتارهای ویژه تعلیق و شکسته .5تصویر  

 

و  صورت روشن در دو خط تعلیقاز دیگر مباحثی است که به« سوارنویسی»نزدیک به مبحث باال، مبحث 

نویسی اسالمی های دور در خوشاست که از گذشته نستعلیق قابل مشاهده است. گرچه سوارنویسی مبحثیشکسته

نویسی، گیری این اصل در خوشید. با بهرهآن را باید در این دو خط د گیریکاراما چکاد بهوجود داشته است؛ 
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رو در این گیرد؛ ازدار شکل میاال و قوسب هشاهد آن هستیم که در انتهای سطرهای این دو خط، حرکتی رو ب

توان یافت که طراحی صفحه و ترکیب در های شکلی بسیاری را میآرایی و ترکیب سطر و صفحه، شباهتصفحه

 پذیری شکسته از تعلیق است. گیرند و نشانی از تأثیرهم بهره میدو خط تعلیق و شکسته، از یک ساختار شبیه به

نویسی اشاره کرد. توان به جویدهرسد، میگر در بین دو خط، که البته در شکسته به اوج میهای مهم دیاز ویژگی

بخشی تر نقش تنظیم فضاهای خالی سطرها، تعادلدور کلمات و حروف، بیشقلم و کمنویسی یا تحریر نیمجویده

رود؛ در شمار میشکسته بهعهده دارد و از معیارهای زیباشناختی تخصصی در قلم  بندی کلمات را بهو کرسی

نویسی نیاز دیگر جویده» تر به یاری این اصل استوار است.بیش ها )برابر جرها(دمَنتیجه کیفیت نمایشی و استقرار 

قلم و جویده را افزایش فشرده و محدودیست که کاربری کلمات نیم ، مواجه شده با فضاهای کامالً پردازیدر قطعه

های کارگیری خالقیتدارد و مجال بروز ذوق و سلیقه و بهمی واهای تازه و غیرمعمول داده و هنرمند را به کشف فرم

حه بیشتر . این ضرورت در مجاورت کادر محیطی در سمت چپ و پایین صفآوردنویسی فراهم میآنی را در بداهه

گویی سیر تدریجی نویسی در شکستهبحث جویده .(۴، ص. ۱3۸۴)کابلی، « گردداز هر نقطة دیگری احساس می

ای ه. این عمل موجب اختصار در بیان ویژگیرسدشود و در شکسته به اوج میحرکتی است که از تعلیق آغاز می

توان به مباحث دیگری همین منوال میشود؛ بهیسطر، و حرکت افقی م -بلندی-، کاهش ارتفاعشکلی، تندنویسی

که در هر دو خط وجود دارد، اشاره کرد. این اندک به  (۴۹۴، ص. ۱3۹۰)بلر، گرایی مانند مبحث مشترک کمینه

های توان بیان کرد که از مهمترین ویژگیولی می های خط شکسته نیست؛ها و ویژگیهیچ عنوان تمام شاخصه

نستعلیق تحت تأثیر گیری شکستهدهد چگونه شکلنویسی ایرانی است. این مطلب نشان میز خوششکلی اینگونه ا

 شد ذکر که دالیلی به ، در امتداد تعلیق و موازی با نستعلیق شروع به رشد کرده است. بناتعلیق بوده یا به عبارتی

 بیان قطعی صورت به زیادی حدود تا توانمی (۱3۹6 ،خانیقلیچ)دیگر  هایپژوهش با سوهم و خالصه طوربه و

درباره کاربری شکسته نیز باید بیان شود که در مقایسه  .است شده گرفته وام تعلیق خط از شکسته خط که کرد

تری داشته است که البته این محدودیت کاربری در تعلیق هم دیده پیش از خود، کاربری به مراتب کم با خطوط

در مقایسة  ؛ حتی(3۸ .، ص۱3۸3قمی، منشی ) گری بوده استنگاری و منشی. بیشتر کاربرد آن در نامهشودمی

رد نستعلیق های بسیار زیادی از کاربتر بوده و نمونه، نستعلیق بسیار پرکاربردنستعلیقتعلیق و شکسته با خط  خط

که دو خط  حالی ؛ درشود... دیده می ، مهر ونویسی، معماری، مانند کار بر روی سنگ، فلز، کتیبهدر صنایع دیگر

های ریختی راستی ویژگیاند. باید دالیل آن، مورد واکاوی قرار گیرد که آیا بهتعلیق و شکسته این اقبال را نداشته

ای د پژوهش جداگانه... که خو مثالً در معماری نداشته یا عدم همت هنرمندان و یا، قابلیت استفاده را این دو خط

نویسی تند شود؛ برای مثال، شکسته را محصولآمدن شکسته بیان می برای پدیدهای دیگری هم دلیل. طلبدرا می

نظر لیل بسیار سست بهنویسی نستعلیق، شکسته حاصل آمده است، که این ددانند و اینکه از تندنستعلیق می

)عطارچیان، اند ، ارائه دادهرد این نظریههایی مبنی بر های اخیر، پژوهشگران پاسخ؛ از سوی دیگر در سالآیدمی

 خطوط دیگر فردی در مقایسه بامنحصربه امکانات نستعلیقشکسته خط همچنین .(۱3۹3نژاد، ؛ هاشمی۱3۷۷

 این و دارندبرخور دیگر خطوط به نسبت بیشتری تکثر و تنوع از حروف تمام تقریباً شکسته خط در». است دارا

 را هنرمندانه و پویا ذهنی دیگر، سویی از سازد،می ممکن را نگارش و بندیترکیب در سهولت اینکه عین در

. آوردمی ارمغان به نویسخوش برای را هنرمندانه و بصری امکانی و ییفضا شکسته خط حقیقت در. طلبدمی

، ۱۴۰۰ زاده،صادق)« باشدمی خط این بارز هایویژگی از ها،کلمه و حروف تنوعات با رویارویی و نوشتن در سرعت

زمین، درویش در سیر تکامل شکسته در اواخر دورۀ افشار و زند و در آن دوران پرتالطم تاریخ ایران .(۲۲3 ص.
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پنج سالگی و. درویش در سیگرداندنام خود می، بهنویسی را با آفرینش هنریکند که چکاد شکستهظهور می

ی تمام رازای حیات شکسته بر رو، اگرچه کیفیت خط او و همچنین تعدد کارهایش به دگویدبدرود حیات می

 شود.ار این تأثیر بسیار دیده مینویسان قاجویژه در نزد خوش، بهافکندمی نویسان شکسته پس از خود سایهخوش

 

 نستعلیق در دورۀ قاجاربندی شکلی شکستهدسته

بندی که در این تقسیمما نویسی شکسته در این دوره نگریست؛ اتوان به خوشز منظرهای مختلفی میچه اگر

توضیح آنکه  .های ساختاری خط و صفحه خواهد بودبخش برای خط شکسته آورده خواهد شد، از منظر ویژگی

های بیانی در هنرهای تجسمی، مقایسه و تحلیل عناصر سازنده ها برای شناسایی ویژگییکی از مهمترین روش

مال زیبایی بت به سایر هنرها یافته است، تا جایی که کفرم در هنرهای تجسمی اصالت بارزتری نس»اثر است. 

-۷۵، صص. ۱3۸۷طلب، )نوروزی« فرم و شکل یعنی کمال صورت، هدف غایت هنرمند از آفرینش اثر هنری است

نستعلیق با رویکرد ساختاری و بر اساس تحلیل فرم به . از این دیدگاه و در این پژوهش، نمونه آثار شکسته(۸۲

توان می نویسی دوره قاجار راکلی شکسته طوراست. بر اساس تحلیلی که در ادامه خواهد آمد، به نمایش درآمده

 به چند دسته تقسیم کرد:

ز سبک و نویسان اوایل قاجار اویسی قاجار را باید در پیروی خوشنویژگی دستة نخست شکسته شیوه نخست:

نویسی بوده است؛ یعنی روشی که در شده شکسته یتروشی دانست که تا پیش از دوره قاجار روش مرسوم و تثب

دور از تغییر دستان درویش عبدالمجید به قوام رسیده بود. پیروان روش درویش در این دوران، آثار خود را به

جعفر محمد»)کر( و  «ا اصفهانیمحمدرض»کردند؛ مانند: چندانی در ترکیب و تجزیه نسبت به آثار درویش ایجاد می

نویسان قاجار دانست و نام شیوه آنان را شیوه درویش توان جزو گروه نخست شکستهسبک این افراد را می. «دلودوز

های سان برای شناسایی ویژگیاند؛ زیننوشتهتوان نامید؛ زیرا تحت نفوذ شیوه درویش مییا پیروان درویش می

نویسان دوره نخستِ کستهون در کلیت شای جز شناخت شیوه درویش نیست؛ چ، چارهنویسی گروه نخستشکسته

 .(۷ و 6ویرا)تصاند قاجار، از آن پیروی نموده

 

 

 

 

دو قطعه از درویش )سمت  .7 و ۶ویراتص

راست( و محمدجعفر دلودوز )سمت چپ( 

های بسیاری در آن مشاهده که شباهت

شود؛ شود؛ البته تمایزهایی نیز دیده میمی

های حروف مایل در مانند پرتاب کشیده

ها در کردن کشیدهکار دلودوز و کامل بیان

 کار درویش. 

  .۴۸6-۴۷۹ ، ص.۱3۹۱، مشعشعیمنبع: 
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گرفتن این نکته که  نظر بندی سطر و صفحه است. با در، توجه به ترکیبخستین ویژگی پراهمیت شیوۀ درویشن

، (۷، ص. ۱3۹۱)مشعشعی، نویسی است بیشتر نوشتارهای شکسته از ابتدای پیدایش تا اواسط قاجار غبار

ها بیت یا سطر در یک صفحه ؛ چون گاهی دهگرددنوشتار در صفحه بسیار پراهمیت می آرایی و چیدمانصفحه

. با نگاه به آثار آیدچشم می، کلیات صفحه بههاحرفشده و در منظر نخست و پیش از نگریستن به تکنوشته می

آرایی )مسطرکشی( همراه با نوآوری در چیدمان توان بیان کرد که تنوع باال در صفحهدرویش ]و پیروانش[ می

توان دید؛ برای نمونه عبارتی مسطربندی بسیار گوناگونی را در این شیوه میسطرها در آثار آنان مشهود است؛ به

شش قطعه غبارنویسی از آثار درویش انتخاب شد و پس از استخراج مسطرکشی آثار، مشخص شد که درویش  فقط

. این حالت تا حدود زیادی در مقلدان (۸)تصویر کار گرفته است ای را برای صفحه بهدر هر اثر، مسطرهای جداگانه

ها در سطر و صفحه مهم ترکیب کلمهشود. مبحث بسیار نویسی قاجار دیده میسبک او در دوره نخست شکسته

رساندن هر خطی  اوج ... که در به ، دوایر وها، کشیدهو تعامل آن با دیگر سطرها و همچنین همنشینی حروف

نخست از ویژگی مرحلة  خوبی رعایت شده است.و سبک او بهباید به بهترین شیوه انجام شود، در کار درویش 

رعایت کشیدگی کامل سه عنصر  ویژه نسبت به اواخر قاجار، بهنویسی درویش استدورۀ قاجار که تحت نفوذ خوش

نویسی این هَمدار، تغییر کرسی و سَرهای شیب؛ البته حرکتباشد، عمودی و اریب در سطرنویسی میبصری افقی

رو سطرها در این این از نموده که دلیل آن، استفادۀ زیاد از خطوط مایل و اریب است؛رونده میخط را حالتی باال

خط افقی تلویحاً بر وجود آرامش یا نبود حرکت داللت ». نمایدها تداعی حرکت و رانش بسیار در صفحه مینمونه

دهیم. خط کردن یا خوابیدن ربط می استراحت علت آنکه ما حالت درازکشیدن بدن انسان را به، شاید بهکندمی

شدن برخوردار است؛ ولی خط اریبی، با  تری برای فعال، از نیروی بالقوۀ بیشدنستادۀ ب، مانند حالت ایعمودی

. حالت (۱۵۰، ص. ۱3۹۱)الئور و پن تاک، « کندمیها احساس حرکت را به بیننده القا قدرتی بیش از همة خط

 سه وجودتوان مشاهده کرد که در آن، می ۹تصویر صورت تجریدی در مبانیای سطرنویسی سبک درویش را به

 شبیه چنین توانمی را درویش مرسوم شیوۀ در بصری عناصر خُرده کنار در اریب و عمودی افقی، بصری عنصر

بودن در دانگ قلم  ، تا سرحد جایزبلند و کامل ،ای، کشیدههای شاخص شیوه درویشاز ویژگی .(۹تصویر ) نمود

ترین جزء سطر است و پس از آن دوایر، سپس حروف اصلیکشیده ». در تشریح این جمله باید بیان گردد: باشدمی

نویسان پس های درویش با خوش. یکی از تمایز(۱۱، ص. ۱3۸۵)فلسفی، « تر و خردتر اجزای فرعی هستندکوچک

ویسان پس از خود نها نسبت به خوشکردن کشیدهاز خود، آن است که درویش تأکید زیادی از نظر کامل بیان

ها همراه ادای کامل و تمیزنویسی در ضعف. این حرکت بهشوندها بسیار با قوت و محکم ادا میکشیدهدارد و این 

ای دارد. به جهت فهم این مطلب، نمونههای کامل، بیان میدستی را با کشیدهدار، ساختار یکدر کنار حروف قوت

شود( مورد مقایسه قرار مه بدان پرداخته مینویسی قاجار )که در ادااز درویش در مقابل شیوۀ دیگر از شکسته

های از اوجتر از نمونه اثری دیگر از یکی ها بسیار کامل. در خط درویش، بلندی کشیده(۱۰)تصویر گیرد می

گذاری بر اثر وجه قصد ارزشهیچ)در اینجا به است «سید گلستانه»یعنی نویسی ایران نویس تاریخ خوششکسته

 شود(.ط ویژگی هر شیوه بیان میباشد؛ بلکه فقنمی

 

 

 

 

مسطربندی شش نمونه از  .8تصویر 

 .در آثار درویش. منبع: نگارنده

ساختار انتزاعی سطرنویسی  .۹تصویر 

 .منبع: نگارندهدر شیوه درویش. 
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انتخاب و برش از اثر  .10تصویر 

 درویش )تصویر باال( و اثر سید 

. ، ص۱3۹۰مشعشعی، گلستانه. منبع: 

۴6۷-۴۷6 . 

 
نویسی در انتخاب کشیده. 11تصویر 

 آثار شیوه درویش عبدالمجید. 

 .منبع: نگارنده

 

 

  
  

 

های بلند همراه با تمیزنویسی آن در سه حالت عمودی، افقی و اریب در آثار کشیدههمین ویژگی، یعنی بیان 

 .(۱۱)تصویر گردد ناسایی آن میشیوه درویش و پیروانش، شاخصه مهمی در ش

ن پیرو درویش، شیوۀ دیگری مشاهده نویسانویسی عهد قاجار و پس از خوشستهدر دستة دوم شک شیوه دوم:

 :آیدنظر میز دو گونه بهیز با شیوۀ درویش را داراست. تمایزها در این شیوه اشود که حرکتی متمامی

ین جمله بدین معناست . ااید دانستنویسی و تأکید بر محتوا باستقالل شکسته نخستین ویژگی این شیوه را .1

 سوی تابلوبلکه بهنویسی دیگر تنها در خدمت متن، کتابت، بیان صرف ادبیات، شعر و متن نیست؛ که صفحة خوش

انتخاب  و -پیروان درویش-باشد. نگاهی به مضامین شیوه پیشین بودن در حال سیر می ای مجزاشدن و قطعه

دهد که شعر و متن به قصد خوانش و انتقال پیام، بیشتر مدنظر بوده؛ اما در شیوۀ کالم نوشتار در آن، نشان می

شود. نویسی دارای ارزش هنری میمشقگیرد، حتی سیاهورت میای استقالل شکلی در صفحه صدوم قاجار، گونه

از اشاره برخی سیاحان  ؛ حتی(۱۲)تصویر نماید واقع در این دوره از نوشتار، شکسته نقش یک تابلو را ایفا میبه

ی تابلوها ر اتاق پذیرایی خودتوان به این نتیجه رسید که در این دوران، برخی از ایرانیان داروپایی به ایران می

 .(3۲۱، ص. ۱3۸۴)براون، اند آویختهنویسی را میخوش

 

 

 

 

 رضا تبریزی. شکسته جلی، محمد .12تصویر 

  .۵۹۲ ، ص.۱3۹۱مشعشعی، منبع: 
 .شکسته سید گلستانه، کاخ گلستان. منبع: نگارنده .13تصویر  

 

شود در دورۀ میانی قاجار بسیار بیشتر میشده؛ اما مشق شکسته، نوشته مینویسی و سیاهتر نیز جلیگرچه پیش

رسیدن مقصود شکلی  پایان ، با بهآوران این شیوه یعنی سید گلستانه، در برخی مواقعو حتی در دستان یکی از نام
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 نویس، بیان دیگر برای خوش؛ به نگاردویسی نام خود را مینشده و خوش، متن ناتمام رها مینویس از قطعهخوش

عبارتی جلوه بیان شکلی و هنری منظور پذیرش اثری هنری است؛ بهنماید، بهشکلی که او را قانع می رسیدن به

که گویی متن برای او بهانه آفرینش  توان دید. اوج این هنرآوری را در کارهای گلستانه مییابداز متن تقدم می

پیرایگی و معنویتی است که در تعامل میان بی ، نشانگرنیل به این مرتبه از شأن هنرمندانه. »(۱3)تصویر است 

داند : گلستانه نمیگلستانه آمده ای از سیدکه بیان شوق در قطعهطوری؛ بهویس آن وجود داردنقلم شکسته و خوش

 .(۱۲۴، ص. ۱3۹3راد، )معنوی« نویسدداند که عاشقانه میقدر می، هم ایننویسدکه چه می

که  و تأثیراتی دانست نویسی قاجار( را باید در انتخاب دانگ درشت قلمویژگی دوم )از شیوۀ دوم در شکسته .2

؛ اما رفتکار مینویسی گرچه در شیوۀ درویش هم بهعبارتی جلیگذارد. این تغییر یا بهنوشتار میاین رویکرد در 

 گردد. نویسانی مانند گلستانه و میرزا غالمرضا بسیار شاخص میکه در خوش صورتی عنوان یک شاخصه نبوده؛ دربه

و اتصاالت باید با حرکت متناسب با اندازۀ قلم های باال )قلم درشت( امکان بروز کامل ندارد قلم شکسته در دانگ»

رنگ دارد. این عدم تعادل هرچند نقطه ضعف محسوب نوشته شوند، ضعف و قوت نامتعادل است و قوت حضوری پُر

ویس بزرگ از طریق ایجاد نشود؛ اما در برخی از آثار میرزا غالمرضا و سید گلستانه با بروز خالقیت این دو خوشمی

. (۱3۵، ص. ۱3۹3نژاد، )هاشمی« بین ضعف و قوت منجر به خلق فضایی بسیار پویا شده استتضاد آشکار 

ها و حروف انتهای بیشتر کلمه ۱ها هستند.نیز دارای این شاخصه «رضا کلهرمحمد»نویسی هایی از شکستهنمونه

ها کمتر ت به بلندی کلمهالعمل پنجه دست نسبشود؛ چون میدان عکسصورت ارسال انجام مینویسی بهدر جلی

دار بودن یا حجم -توان دیدنویسی درویش نیز میاین نکته را در اندک آثار جلی-گردد شود و تسلط کمتر میمی

گیری بوده نیز در تمایز این شیوۀ نوشتن نقش داشته ها که نشان از نحوه تراش قلم و مرکبدار بودن کلمهگُوشت

 جنبه دیگری و شکسته خط جنبه کاربردی یکی ایم؛مواجه رویکرد دو با قاجار دوره در» .(۱۴)تصویر است 

 برای که بود او . هم... برد نام اصفهانی میرزا غالمرضا از توانمی هنری جنبه در...  آن هنری و خوشنویسانه

 پیش که بخشید فاخر درخششی را حروف هندسه و ساخت جاری شکسته خط در را جلی اقالم مرتبه نخستین

 .(۲۱۸ ، ص.۱۴۰۰ زاده،صادق)« است نبوده او از

نویسی، نامه، عقدنگاری، نامهگرینویسی در عهد قاجار، نوشتارهای منشیسومین شیوۀ شکستهشیوه سوم: 

دلیل کاربرد آن، چه در دربار و چه در اجتماع، دارای ارزش ... است. این شیوه به نویسی ونویسی، عریضهقباله

شود و بسیار نزدیک صورت نامه نوشته می. این شیوه در خدمت نثرنویسی و انتقال پیام است که بهبودهخاصی 

آید. در این مقاله، خود این شیوه سوم، به سه چشم میهای مرسوم جامعه بهنویسبدان چیزی است که در دست

-گیرد گردد و سطربندی صورت میمی آرایی این شیوه از یک رویة ثابت پیرویشود. در صفحهجریان تقسیم می

شود شیوه تقسیم می این سبک خود به سه خرده -یابدها قاعدۀ خاص میالبته اندازۀ بین سطرها در برخی از گونه

دلیل شباهت زیاد با یکدیگر، ای مستقل دانست؛ اما بهصورت جداگانه شیوهتوان به)گرچه این سه جریان را می

 گردد(ان تمایزی است که بیان میاند؛ ولی میانشحساب آمدهزیر یک طبقه به

جانی دارد و ، و در همان ابتدای عهد قاجار هنوز نیمهپیشین کتابتنخست جریانی که در امتداد شیوۀ  .1

آرایی آن در کلیت چون شیوه درویش است. پیروی های شکلی و صفحهشود که شاخصههایی دریافت میسفارش

ها، نویسی و پرتاب قلم در اِرسالای تند؛ مانند گونهشودوه نخست، باکمی تمایز در این شیوه دیده میاز کلیات شی

... در آن شاخص  و «ابوالقاسم انجوی»، «محمدعلی شیرازی»، «سید علی نیاز»، که افرادی مانند هاویژه سرکجبه

 .(۱۵)تصویر باشند می

ای از خط میرزا نمونه .14تصویر 

دهد حروف چاق غالمرضا که نشان می

و با قلمی پرگوشت، همچنین ارسال در 

 است.  ها نوشته شدهکشیده

 .۵۰۲ ، ص.۱3۹۱مشعشعی، منبع: 
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شکسته سید علی نیاز.  .15تصویر 

 .۵۷3 ،  ص.۱3۹۱ مشعشعی،منبع: 

 

 

 

 
 -کر-رضا اصفهانی محمد .1۶تصویر 

 . ۵۰۹ ،  ص.۱3۹۱مشعشعی، منبع: 

 

 
 

دست گیرد و بیشتر بههایی است که عمالً با خط نستعلیق صورت مینگاریجریان دوم در نوشتار و نامه .2

. کندنویس بنا بر ترکیب و حس و حال از شکسته نیز استفاده می، خوششود که در آنجاد مینویسان اینستعلیق

های شاخص این روش در دستة سوم ژگی، پذیرش و یک ساختار دانستن خط نستعلیق با شکسته، از ویهمنشینی

، های میرزا غالمرضانویس، عریضه، کلهرهایی از این خط را در آثار شفیعای دومنویسی قاجار است. نمونهشکسته

ماند؛ اما با کمی توان دید. در این آثار و در نگاه نخست، خط صفحه به نستعلیق می... می محمدرضا اصفهانی و

  .(۱6)تصویر کند نویسی در آن خودنمایی میهای شکستهی، ویژگنگریژرف

ای است که به شکسته تحریری مرسوم شده است. نویسی در شیوۀ سوم قاجار، گونههای شکستهاز دیگر جریان .3

، نویسانزار قلم نی در دستان برخی از خوشدر آن پهنای قلم در مقابل ضعف قلم، تمایز کمی را داراست و حتی اب

نظر به». درباره زمان پیدایش آن، (۱۸ .ص ،۱3۹۱)مشعشعی، شود تغییر کرده و حتی قلم فلزی و قلم فرانسوی می

وجود نیامده است ... نوشتن خط شکسته به رسد که خط تحریر شکسته، قبل از شفیعا وجود داشته و از سادهمی

نویسی هر دوره وجود داشته است که دوره شکل خاص خوش، موازی با نوشتاری بلکه خط تحریری جهت رفع نیاز

، ۱3۹3نژاد، )هاشمی« مقام فراهانی تا امیر نظام گروسی استاز قائم -نیمه قرن سیزدهم هجری قمری- تکاملی آن

درباره تا به حال نیز ادامه داشته است.  ؛ چون این جریان )خط تحریری( موازی با جریان شکسته بوده و(۱3۸ص. 

نویسی یعنی شکسته تحریری باید به موارد زیر اشاره کرد: تأکید های دسته سوم از سومین شیوۀ شکستهویژگی

ها در شیوه تحریری، که در ساختار جمله، بر دو مدار عمودی و مایل؛ بدین معنا که حرکت کلی نوشتار و کشیده

شود و از نظر بصری، شدت کاسته میبه -هاها و المالفمانند -های افقی و بلند حرکت -برخالف شیوۀ درویش-آن 

های گذشته ها آن رسایی شیوهگیرند؛ مانند ساختار که دیگر کشیدهتر قرار میتر و در قالبی افقیها فشردهشکل

 .(۱۷)تصویر را ندارد 

 . ساختار شیوه سوم .17تصویر 

 .منبع: نگارنده
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نویسی، های افقی، تأکید بر جویدهشدن حرکت توان به این موارد اشاره کرد: کوتاههای این شیوه میگیویژاز دیگر 

شدن تنوع شکلی  نویسی، کمنویسی در عین حال فشردهکردن پیوسته نویسی و حرکت در سطر، کمپرهیز از سوار

، استفاده و کاربری در ۲ضعف شدید در نوشتارها نسبت به شیوه درویش یا گلستانه، عدم وجود قوت و در کلمه

.... به نمایندگی از این دسته پندنامه معروف امیر نظام گروسی آورده  نویسی و سندنگارینامهنگاری و عقدنامه

کلی در نوشتارهای خوانشی طور. بهباشدهای افقی و مایل میشود که در شیوۀ او، قاعده کلی بر مبنای حرکتمی

شود که این رخداد در این شیوه از تر میکوتاه -مانند الف و الم-های بلند و کشیده اسالمی، حرکتدر خطوط 

ونق افتاده و نمونة شاخصی در اواخر قاجار، شکسته تا حدود زیادی از ر .(۱۸)تصویر رسد خط شکسته به اوج می

پیدایش رقیبی ارزان  ن افول را باید درنویسی چون سید گلستانه یا دلودوز پدید نیامد. یکی از علل ایدر خوش

، تجددخواهی مردم با آمدن ، تغییر ذائقه عمومی(۴۰۹، ص. ۱3۷۸)کسروی،  نام صنعت چاپها بهبرای سفارش

ترین علت و شاید مهم -ه.ق و در تبریز بوده ۱۲۷۵نخستین دبستان در -، آمدن دبستان در ایران مشروطه

های شود و در دربار یا جریاننویسی از میان توده دور میدوره قاجار دانست که شکستههای اجتماعی هنر در جریان

جانی دارد و به فراخور محیط از آن در اواخر قاجار استفاده نویسی نیمشود؛ هرچند هنوز شکستهخاص بسنده می

 شده است.می

 

 نتیجه
وجود تواند بهنستعلیق در طی سیر طبیعی خط تعلیق میشکستهتوان بیان نمود که بندی موارد فوق، میدر جمع

. این روند در دستان شفیعا و گیردخود مییابد، شکل مستقلی بهآمده باشد و در جوار تأثیری که از نستعلیق می

نستعلیق نشیند و شکستهه.ق به نظم و استقالل می یازدهماند، در قرن ایران بوده حاکمان شرق شاملو که جزو

نویسی، توان به پیوستههای شاخص خط شکسته میاز ویژگی رسد.عنوان سومین خط ایرانی به ثبت تاریخ میبه

نویسی اشاره داشت. گرچه این موارد در دیگر خطوط پیشین نیز استفاده شده است؛ اما کاربرد نویسی و سوارجویده

 دیده نیز خطوط دیگر در پراکنده صورتبه موارد این گرچه توان در این خط مشاهده کرد.آن را میگستردۀ 

بندی خط در جریان دسته .دهدمی شکل را نستعلیقشکسته خط اصلی و اساسی پایه شده، ذکر موارد اما شود؛می

های شکلی و فرمی ها از بابتروشتوان به سه شیوه کلی اشاره داشت که هرکدام از این شکسته عهد قاجار، می

 باید را قاجار نویسیشکسته جریان نخستین هایی دارند.و چه در ترکیب و صفحه با یکدیگر تفاوت چه در کلمه

 شیوه، این هایویژگی از. بود رسیده قاعده به درویش دستان در آن از پیش که دانست قواعدی و اصول از پیروی

 دَوار حرکت پیرامون چشم گردش است، خفی قلم با بیشتر شیوه این در نوشتار: کرد اشاره زیر موارد به توانمی

 ترکیب گوناگونی صفحه، در مسطرکشی و سطربندی گوناگونی شود،می حاصل سطربندی نحوۀ از که صفحه در

 کامل بیان اریب، و عمودی افقی، تأثیرگذار عنصر سه از گیریبهره انجامد،می دشوارخوانی به گاهی که ها،کلمه

 آورد،می پدید را شدید هایضعف با همراه نویسیتمییز ایگونه که گوشتکم قلم از استفاده ،هاکشیده شیوای و

 به توانمی شود،می دیده آثارشان در هاویژگی این که قاجار دورۀ نویسانخوش از . ... و بودن ادبیات خدمت در

 انجوی ،(کوچک میرزا) نجفی محمدقاسم دلودوز، محمدجعفر ،(کر) اصفهانی رضامحمد: کرد اشاره افراد این

 قالب شدن برجسته در باید را قاجار نویسیشکسته از دوم دسته . ... و کاشانی محمود نیاز، علی سید شیرازی،

 به دادن برتری و نبوغ با میرزا غالمرضا و سید گلستانه چون هنرمندانی. دانست متن از آن استقالل و هنری

 این آثار در. دادند افزایش را نویسیشکسته هنری وجه آثارشان، در قواعد رعایت کنار در هنری جنبه و احساسات

 

 شروع پندنامه یحیویه. .18تصویر 
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 نویسی،جلی هنری، اثر یک عنوانبه قطعه شکلی استقالل: داشت اشاره چنین اصولی به توانمی دوم دسته

نویسی های شکستهدستة سوم از شیوه .کرد اشاره...  و شودنمی باریک حروف ضعف قسمت که قلم بودن دارگوشت

گردد. گری دانست که خود به سه گروه تقسیم میتوان به نحوی نوشتارهای تحریری و منشیدورۀ قاجار را می

 دیده حکومتی و روزمره امور در نوشتاری نیازهای رفع و جامعه در آن نمود که است کاربرد از ایجنبه همان این

گری و تحریری با رویکرد های منشی. نوشتار۱ :کرد تقسیم گروه دو به توانمی را نیز دسته این ودخ. شودمی

های دیگر نگارهایی شکسته متمایل به نستعلیق؛ ج. شکستة تحریری که در مقایسه به شیوه. متن۲شیوه درویش؛ 

 نهایت در روش خط تحریری است.ای تندنویسی به شود که نتیجه این روش، گونهگراتر و کوچکتر میکمینه

 فرمی استمرار در که است ایران در نوشتاری هایگونه پذیریشکل اوج نستعلیقشکسته که داشت بیان توانمی

 تعامل در و شد گرفته وام خط این گونةسیال رانش و تعلیق از که حرکتی است؛ آمده پدید ایرانی خطوط شکلی و

 و کلمه ریختی گونةگونه و پویایی. رسید ترکیب و کلمه حروف، در پویایی و استحکام به نستعلیق، خط با

 را جداگانه پژوهشی خود مورد این. باشد خالقانه و زیاد بسیار تواندمی نستعلیقشکسته خط در سطرنویسی

 .شودمی معرفی بررسی جهت پیشنهادی عنوانبه که طلبدمی

 

 تشکر و قدردانی
روی نگارنده این زاده بهره برده شده است. ازراهنمایی و نقطه نظرهای استاد مجتبی ملکدر تدوین این مقاله از 

 .داردز میهایشان در جهت آموزش و تولید منابع هنری ابراسپاس و قدردانی خود را نسبت به ایشان و کوشش

 

 نوشتپی
؛ برای مثال گلستانه در بسیاری از یک قدرت نیستندنویسان در یک شیوه، به هیچ عنوان تمام خوشاین توضیح الزم است که به. ۱

های آثارش، ؛ اما از دیگر شاخصهنقص استز آثار گلستانه، کامل و بیاکشیده در بسیاری  نماید؛ مثالًها با درویش برابری میویژگی

، میرزا توان به سید گلستانهاند، میتهنوشنویسانی که به این شیوه می. از بزرگترین شکستها شیوه نخست رسیدتوان به تمایزی بمی

 ... اشاره کرد. غالمرضا، محمدرضا تبریزی و برخی آثار کلهر

که در  (6۱۱، ص. ۱3۹۰فضائلی، )شود؛ مانند شیوه امین الدوله ای دیگر که کمی متمایز باشد نیز دیده میدر شکسته تحریری گونه. ۲

تأثیر نباشد )که ابزار و تأثیر آن در نوشتار خود تمایز بی شاید تأثیر ابزار نوشتار در اینکند؛ اما ها پیروی میکلیات از همان شاخصه

 ای جداگانه باشد(.تواند مقالهمی
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