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ممکن است برخی آثار هنری ایران بر اثر تأثیرات فرهنگی و 
ای های نژادی و جغرافیایی با آثار دیگر کشورها، گونهاشتراک

پذیر نباشند؛ ولی آیا اشتراک بنیادین داشته باشند و گاه تشخیص
نستعلیق را به ملت و کشور دیگریمشقِای سیاهتوان صفحهمی

یۀ ما، نسبت داد؟ چنین است که در بیشتر کشورهای عربی و همسا
.گویندمیواند گفته( الفارسیخط)به تعلیق و نستعلیق، خطِّ فارسی

نسخ،)خوشنویسان پس از تجربۀ دور و دراز در خطوط هفتگانه 
خط »در نستعلیق که( ثلث، مُحقَّق، ریحان، توقیع، رِقاع و تعلیق

.شدنداست، سرحلقۀ خوشنویسانِ جهانِ اسالم« ملّی ایرانیان



نستعلیق آغازین، خمسۀ 
نظامی، احمد بن محمد 

.ق799الملقّب بنظام، 

ویکتابخانۀ آستان قدس رض





تعلیقنسواژۀکهبرآنندنظراهلِامروز،تانستعلیقپیدایشِآغازاز
:عنامدوبهاست؛شدهساخته«تعلیق»و«نسخ»واژۀدوترکیباز

آن،دایشپیباواستتعلیقکنندۀنسخنستعلیق،کهایننخست
ازتعلیقنسکهایندیگردو.استگراییدهسردیبهتعلیقخطِبازارِ

تااژهواین.استیافتهترکیبتعلیقونسخخطدوقواعدِوحروف
کاربه«نسختعلیقوتعلیقنسخ»شکلبهبیشتر،دهمسدۀ
اینکهاستکسینخستین(.ق803.ف)تبریزیمیرعلی.رفتمی

وراینازوبخشید،سامانیوسرآنبهوساختهقانونمندراخط
آثارشوویاز.استگردیدهثبتخطواضعانِرِدفتدرنامش
لیمیرعدیگرباویناممشابهتِونیستدستدرچندانیآگاهی

.استشدهسببرابسیاریهایدشوارینیزها



:میرعلی تبریزی
ای با نام رود، در رسالهشمار میعلی مشهدی که خود از بزرگان این قلم بهسلطان

803 .ف)کمال خجندی ف، وی را همدورۀ شاعر معرو، .(ق920در )آداب خط 
:کندو به استادیِ وی در دیگر خطوط نیز اشاره میهشمرد.(ق

ستواضع االصل خواجه میرعلیستنسختعلیق اگر خَفی و جَلی»
رسـد بـه علـینَسبـش نیـز مینِسبـتش بــوده بــا علـی ازلـی

هـرگـز این خط نبـوده در عالـمست عالــم و آدمتـا کــه بـوده
تعلیـقاز خـطِ نسـخ و از خـط ِوضـع فـرمـود او ز ذهـن دقیـق
کاصلش از خاکِ پـاکِ تبریزستنیِ کِلکـش از آن شکـرریـزست
چینـانِ خـرمـنِ اوینـدخـوشـهکاتبــانی کــه کهنـه و نـوینـد

ام ایـن حـرفزوستادان شنیدهخطوط بـوده شگـرفعِ در جمی
او ز حـد بیرونهست تعریفِخطِ پاکش چـو شعـر او مـوزون

«  ....شیخِ شیرین مقال، شیخ کمالبُد معاصر به مجمع االفضال 
(24رساالتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته، ص ) 



ریزیچلیپای منسوب به میرعلی تب

موزۀ میرعماد، کاخ سعدآباد



.اند، نادرست استنوشته. ق850از این رو منابعی که درگذشتِ میرعلی تبریزی را 
دربارۀ استادانِ متقدّمِ نستعلیق، .( ق930در )مجنون رفیقی نیز در رسالۀ آداب خط 

:چنین سروده است
تعلیقسیّدعلی آن جهان تحقیق        شد واضعِ خط نسخ»

مُقله بنشستدر خِطّۀ اختراع پیوست            بر مَسندِ ابن
جعفر که در این سرای الهوت        آمد به مثل به جای یاقوت

«  ....در مرتبه بِه ز مخترع بود        زو چین و خطای مُنتفع بود 

(181رساالتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته، ، ص )



.ق821حسین بن علی تونی، 
کتابخانه مجلس شورا





های هرات همزمان گشت و حمایتشدن پیدایش و تکامل این خط با پایتخت
شترِ خطِّ هنردوستانی چون بایسنغرمیرزا و امیرعلیشیرنوایی در بالندگیِ هر چه بی

.  سزایی داشتنستعلیق تأثیر به

ه المحبّین و اصول و قواعد خطوط ستّه بیان شدهای تحفهگونه که در رسالههمان
، هراتدر پیش از میر علی تبریزی و رونق یافتنشاسبو چه نستعلیق همزماناست، 

.مراحل تکاملِ نخستینِ خود را طی کرده بوددر شیراز
ن و یا همزماهست که پیش از میرعلی تبریزیبسیاری هایدانیم که نسخهنیک می

از جمله مجموعۀ اشعاری به خط، آغازین نوشته شده استبه خطِّ نستعلیقِبا او 
ی و آثار(در کتابخانۀ کاخ گلستان)کتابت شده . ق788از معروف بغدادی که پیش

هایِ در نتیجه از دستنویس. که پس از این در فهرست هنرمندان معرفی خواهند شد
نسخ طِّآید که از اوایل سدۀ هشتم، با تغییر شکل حروف خشده، چنین بر میفهرست

مندی ویژه دیوان شاعران، عالقههای خطی فارسی و بهکارگیری آن در نسخهو به
آشکار ت که همان نستعلیق اسهنرمندان در دستیابی به خطی مستقل و کامالً ایرانی

.  شودمی



قمِ یکی از در ر)، واضع نستعلیق، بنا بر یادآوریِ جعفر بایسنغری میرعلی تبریزی
ای هفرزند حسن بوده است و نباید او را با کاتبِ مثنوی( آثارش در مُرقّع گلشن 

است . ق798در « میرعلی بن الیاس تبریزی»که ( در موزۀ بریتانیا)خواجوی کرمانی 
.استاشتباه کرد، هرچند که فرزندِ الیاس نیز به یقین از استادانِ متقدّمِ این خط

تبریزی جعفر. استادِ شهیرِ خطِّ نستعلیق، اطالعات بیشتری در دست استدومیناز 
عی در از دورۀ کودکی و نوجوانی وی اطال. در تبریز چشم به جهان گشود( بایسُنغری)

مقدماتِ خط را در همان شهر فراگرفت و در جوانی مدتی در تبریز و. دست نیست
د و به که به هرات سفر کرپس از مدتی در شهر یزد به کتابت اشتغال داشت تا این

ارش را حلقۀ هنرمندانِ کتابخانۀ بایسُنغر، فرزند شاهرخ  پیوست و پس از چندی، آث
هنرنمایی وی سبب شد تا به زودی به ریاست. رقم کرد« جعفر البایسنغری»

.  ق833رفت منصوب شد و در سالشمار میکتابخانۀ دربارکه باالترین مقام هنری به
در وی خطِّبه« عرضه داشت»ای از نسخه. کتابت شاهنامۀ بایسنغری را به پایان برد

هنرمندان کتابخانه به کارِی ازقاپی وجود دارد که گزارشمُرقّع فاتحِ موزۀ توپ
بیست و سه تن از کارهای انجام شدۀ در این عرضه داشت، نام و  .بایسنغر است

.بیان شده استجز آن کش و هنرمندان خوشنویس، نگارگر، مُذهِّب، مُجلِّد، جدول



میرعلی بن الیاس تبریزی





انجامه به خط جعفر تبریزی 
.ق827، (بایسنغری)

موزۀ ملی ایران



، هرات.ق833انجامۀ شاهنامۀ بایسنغری، جعفر بایسنغری، 
کتابخانۀ کاخ گلستان



.ق872مثنوی موالنا، اظهر تبریزی، 

کتابخانۀ مجلس شورا



تر بود و دستجعفر جز نستعلیق چه بسا در خطوط ششگانه و نیز خطِّ تعلیق چیره
محمود عبداهلل طبّاخ هروی، عبدالحی منشی، شیخ: توانست شاگردان زبردستی چون

آثار .( ق837)هر چند پس از درگذشت بایسنغر . و اظهرتبریزی را تربیت کند
856جعفر »: ای با رقم و تاریخچشمگیری از جعفر در دست نیست ولی اگر قطعه

سته را از وی بدانیم، او دست کم تا این سال زنده بوده و بیش از هفتاد سال زی« .ق
.است

ای از کتاب هروی است که نسخهز جملۀ خوشنویسان گمنام سدۀ نهم، محمدامامیا
تحریر ( در کتابخانۀ کاخ گلستان).ق887نستعلیقِ عالی دررا به قلمِ العشاقانیس
است که آثارِ .( ق880.ف)دیگر خوشنویس این دوره، اظهر تبریزی .استکرده 

.  بسیاری از وی به یادگار مانده است









لی عهنرمندِ دیگری که در زمان حیاتش به شهرت چشمگیری رسید سلطان
بهترین شرح حال او در . در مشهد زاده شد. ق841وی در سال . مشهدی بود

سروده 920است که سلطان علی آن را در سال « آداب خط»ای به نام رساله
هفت ساله بود که پدرش، محمد، را از دست داد و از نوجوانی به شکلِ. است

را « یمیر مفلس»که از اتفاق، روزی پردازد تا اینخودانگیخته به مشق خط می
مندیِ دهد و از این پس عالقهبیند و وی حروفِ ابجد را به وی تعلیم میمی

.  آوردروزی روی میشود و به ریاضتِ روزه و مشقِ شبانهوی به خط بیشتر می
:رسد کهپس از بیست سالگی در زادگاهش شهرتی یافته و به جایی می

بهر تعلیم خط به وجهِ حَسَن/   پیش من مَه رُخانِ سیم ذَقَن ... »
«...خواه از تُرک خواهی از تازیک/   آمدندی ز دور و از نزدیک 



گازرگاه هرات، حیاط مزار . ق882کتیبۀ سنگی، سلطان علی مشهدی، 
است که از نخستین کتیبه های نستعلیقخواجه عبداهلل انصاری، 

.تاریخ کتابت و رقم کاتب دارد





ام، هنگاری مطالعه کنیم، تا آنجا که دیداگر بخواهیم که ورودِ این خط را در عرصۀ کتیبه
یاط مزار بر پایۀ تختی سنگی در ح،  با رقم و تاریخنستعلیقِفارسی و ترین کتیبۀ کهن

882علی مشهدی در این کتیبۀ سنگی را سلطان. خواجه عبداهلل انصاری در هرات قرار دارد
بر روی همین . هایی از آن گرفتم کامالً سالم بودکه عکس. ش1383و تا سال نگاشته. ق

، 850، 849های تخت، سنگ مزارهایی از شاهزادگان تیموری به خط نستعلیق و با تاریخ
نگِ زیرا هنرمندان به ندرت بر کتیبۀ س)که اگرچه رقم ندارند شود دیده می. ق866و 853

.انددهجعفر و یا اظهر نگاشته ش: اما به گمانِ بسیار با خامۀ استادانی چون( اندمزار، رقم زده

علی رسد که سلطانهایی که در هرات کتابت کرده است به نظر میاز تاریخ نخستین نسخه
به هرات مهاجرت کرده و از این زمان تا .( ق873) پیش از آغاز سلطنتِ سلطان حسین 

بیش از چهل سال با شهرتی فراوان در .( ق911در حدود )بازگشت دائمی به زادگاهش 
.السلطنۀ هرات به خلق آثار هنری اشتغال داشته استدار

و با توجه به تولد و کتابت شده. ق921تا 865آثار برجای ماندۀ سلطان علی میان سالهای 
20کتاب که رقمِ اصیل دارد،34از . اندسالگی نوشته شده85تا 29درگذشت وی، میان 

.  ق899تا 895های های کتابت وی میان سالنسخه تاریخِ کتابت نیز دارد و پُرکارترین سال
.بوده است



های آموزشی سدۀ دهم است که پس از این در ترین رسالهاز پر محتواترین و روانآداب خط رسالۀ 
.هایِ آموزشی معرفی خواهد شدبخشِ رساله

است که در این رساله از آمدنش به هراتِ هنر و ورود به دستگاه سلطان حسین بایقرا، عجیب 
ساله وی در این ر. اش با امیر علیشیرنوایی و عبدالرحمان جامی سخنی به میان نیاورده استآشنایی

.  اندهشاگردِ استادی معرفی نکرده است اما معاصرانش وی را شاگرد اظهر تبریزی دانستخود را رسماً
محمد خندان، سلطان سلطان:اند ازترین آنان عبارتعلی شاگردان فراوانی تربیت کرده که مهمسلطان

، عبدی نیشابوری، محمد ابریشمی، محمد قاسم (دامادِ سلطان علی)الدین محمود محمد نور، زین
.علی و عالء الدین محمد هرویشادیشاه، موالنا رستم

نجامۀ علی، مشابهت نام وی و برخی از معاصرانش است؛ زیرا ااز مشکالت تشخیص آثار اصیل سلطان
ها به ندارند، انتساب آن« مشهدی»دارد و چون پسوند و نسبتِ « علیسلطان»برخی از آثار تنها نامِ 

نویسانِ همنام با وی برخی از نستعلیق. نمایدهای سدۀ  نهم و دهم دشوار می«علیسلطان»یکی از 
:اند ازعبارت

بوده که خوشنویس پُرکار و زبردستی .( ق941.ف)طان علی کاتب اصفهانی، سلطان علی قاینی لس
سدۀ )، سلطان علی شیرازی .(ق919.ف)اند، سلطان علی خوارزمی است و وی را شاگرد اظهر دانسته

(.زیسته استتا اواخر سدۀ نهم می)، سلطان علی اوبهی، سلطان علی سبز مشهدی (نهم و دهم
دارالسلطنۀ هرات را ترک کرد و به زادگاه خود .( ق911)حسین علی پس از درگذشت سلطانسلطان

در مشهد دیده از جهان فرو بست و . ق926بازگشت و پس از چند سال بیماری و انزوا عاقبت به سال 
.به خاک سپرده شد( ع)در حرم امام رضا



انجامه، سلطان محمد خندان



وی . ستترین استادِ نستعلیق در نیمۀ نخست سدۀ دهم میرعلی کاتب ابزرگ
در هرات زاده شد و در ایام جوانی بر اثر نبوغ فطری به . ق870حدود سال 

در هرات .( ق911)حسین بایقرا راه یافت و تا پایان حکومت ویدربار سلطان
ا کرد تحسین به مشهد نیز سفر میاو پس از درگذشت سلطان.تمی زیس

اسماعیل صفوی هرات را فتح کرد، وی در که شاه.ق919که از سال این
دوره اهلل ساوجی زندگی می گذرانید و پس از آن درالدین حبیبحمایتِ کریم

 .نیز در همین شهر می زیسته استسام میرزا صفوی برادرشاه تهماسب

به خراسان عبید اهلل خان ازبک برادرزادۀ محمدخان شیبانی. ق935در سال 
مت تاخت و چون پس از تصرّفی کوتاه مدت، ناچار به بازگشت به مرکز حکو

بخارا شد، گروهی از بزرگان و اهلِ هنر را، از جمله میرعلی و شیخ زادۀدر خود
زخان،  نگارگر به بخارا برد و میرعلی را به سِمَتِ معلمیِ فرزند خود، عبدالعزی

 .منصوب کرد



سال درگذشت . ق951ا ت935میرعلی به ناچار دورۀ اوجِ خالقیتِ  هنریِ خود را از سال 
اگر چه به ظاهر موردِ نوازشِ و در بخارا و در خدمت سلسلۀ ازبکیّه گذراندوی

بخش دورۀ جوانی، روح ویاش به زادگاه و خاطراتِ لذتبخاراییان قرار داشت، عالقه
:که بسرایدجز اینآزرد اما چه می توانست کندرا می

تا که خطِّ منِ درویش بدین قانون شد/ عمری از مشق دوتا بود قدم همچون چنگ ...»
چون گدایان جگر از بهرِ معیشت خون شد /  طالبِ من همه شاهانِ جهانند و مرا  

وه که خط سلسلۀ پایِ منِ مجنون شد /   گشتم از حُسنِ خط امروز مقیّد اینجا   
«...شد که مرا نیست ازین شهر رهِ بیرون/  سوخت از غصه درونم چه کنم چون سازم  

ید که توان دمی( درکاخ گلستان)مَرقّع گلشن های میرعلی را در ارزشمندترین قطعه
های فراوانیِ نامِ میرعلی، علی و لقب. اندتحریرشده. ق951تا 928های میان سال

های نهم و دهم، و نیز نقل و جعلِ شاگردانی همچون کاتب و  سلطانی در سده
یلِ اند تا تشخیص آثارِ اصمحموداسحاق شهابی، معاصران و عواملِ دیگر، سبب شده

وی از دیگران به سادگی میسّر نباشد 
(75و 74مناقب هنروران، صص : نک)



.ق944، بوستان سعدی، [هروی]میرعلی الکاتب 
کتابخانۀ مجلس شورا



اسماء اهلل
.ق988شاه محمود النشابوری، 

کتابخانۀ ملک

نستعلیق دورۀ کمال .( ق1148-907)در دورۀ صفوی 
خود را توسط هنرمندانی چون مالک دیلمی، شاه 
محمود نیشابوری، محمدحسین تبریزی و باباشاه 
ان اصفهانی سپری کرد و در اوایلِ سدۀ یازدهم در اصفه

رضا عباسی و میرعماد قزوینی به اوجبه دستِ علی
.زیبایی و تناسب رسید



موزه رضا عباسی



باباشاه االصفهانی

کتابخانۀ مجلس 
شورا



از . ندترین خوشنویسانِ کاتب در سدۀ دهم هستاز مهماصفهانیمحمود و باباشاهشاه
و ( در موزۀ توپ قاپی. ق945در ) توان به قرآن مشهورترین آثار شاه محمود می

اشاره کرد که به گمانِ بسیار، این( در موزۀ بریتانیا . ق947در )خمسۀ تهماسبی
اباشاه از پس از میرعلی کاتب هروی، ب. قرآن، نخستین مُصحَف به خطِّ نستعلیق است

هایِ جلی موی به چلیپا نویسی و قل. نظرِ عیارِ خط، در قلّۀ کتابتِ نستعلیق جای دارد
.ای با نام آداب المشق را تألیف کرده استای نداشت و رسالهعالقه



آداب المشقانجامۀ رسالۀ
باباشاه اصفهانیاز

کتابخانۀ دانشگاه پنجاب، الهور



.ق955مالک دیلمی، تبریز، 

ولکتابخانۀ دانشگاه استانب



مناجات . محمدحسین تبریزی
.خواجه عبداهلل انصاری

کتابخانۀ ملی روسیه

در سدۀ دهم خوشنویسان بسیاری 
از زیستند که محمدحسین تبریزیمی

آن جمله است؛ اگر چه از وی آثارِ 
تِ فراوانی در دست نیست اما در تربی

رضا و میرعماد شاگردانی چون علی
.اهتمامِ فراوان داشت



لوایح جامی، محمدحسین 
کشمیری، 

رایزنی فرهنگی ایران در دهلی نو



مقدمۀ مرقع گلشن به خط محمدحسین 
کشمیری

گلستانکاخ کتابخانه 





ی در به گمان بسیار، میرعماد چلیپای میرعل. نقل میرعماد از خط میرعلی کاتب
مرقع گلشن را ندیده است، چون مرقع در آن زمان در هندوستان بوده است و 

و اثر چه بسا این اثر را از نقل استادی دیگر، نقل کرده باشد؛ چرا که در شعر د
.نیز تفاوتهایی وجود دارد

کتابخانۀ دانشگاه استانبول



رعلیمیچلیپایمیرعمادبسیار،گمانبه.کاتبمیرعلیخطازمیرعمادنقل
بودههندوستاندرزمانآندرمرقعچوناست،ندیدهراگلشنمرقعدر

شعرردکهچراباشد؛کردهنقلدیگر،استادینقلازرااثراینبساچهواست
.داردوجودتفاوتهایینیزاثردو

ازیکیدستبهبودنسنّیچونیواهیاتهاماتبه.ق1024درعاقبتمیرعماد
طوقچیدروازۀدرواقعمقصودبیکمسجددروشدکشتهعباسشاهمالزمان
مانیعثوهنددیاردرمیرمکتبِ.شدسپردهخاکبهمزارسنگبدونحتیاصفهان

لیقنستعاعالینمونۀعنوانبهرامیرعمادخطِّکهجاییتایافتبسیارطرفداران
.برگزیدند

.بخشیدرونقدیارآندررامیرمکتبِوکردکوچاستانبولبهعبدیدرویش
محمدسیّدواسعدالیساریمحمدوافندیالدینولیجملهازعثمانی،هنرمندان

درآنمیرعمادمکتبِدهندگانِادامهوغیرحضوریشاگردانزمرۀدرزادهدده
.اندسامان





:  راست
عمادالحسنی، 

.ق1017

ولی الدین : چپ
.ق1121افندی، 

دانشگاه استانبول



.ق1029نورالدین محمد الالهجی، 



به پادشاه قلم . ق1027سال در خلیل اهلل 
.ملقّب گردید





ازجوانیدروشدزادهتبریزدردهمسدۀاواسطدر(عباسی)یتبریزرضایعلی
نزدرانستعلیقوثلثخطِّدواصولِوی.کردمهاجرتقزوینبهخودزادگاه

استادانازقلمدوهردرورفتگفراتبریزیمحمدحسینوتبریزیعالءالدین
شاهدرباربه.ق1001سالازقرامانلوفرهادخانطریقازوی.گردیددستچیره

.شدمندبهرههایشرقمدر«عباسی»نسبتازپسآنازویافتراهعباس
عالقۀینویسنسخهوکتابتبههمزمانش،خوشنویسانبرخالفنستعلیقخطِّدروی

نسبیرفاهیازداشت،صفویدرباردرکهمناسبیصبِامنباکهزیرانداشتچندانی
.انداندکوکمیابنیزمُرقّعاتدروینستعلیقِهایِقطعهحتیوبودبرخوردار

هبخودازمشهدواصفهاندرویژههبرابسیاریهایکتیبهثلث،خطِّدررضاعلی
امااستمربوط.ق1031سالبهویدارِتاریخقطعۀآخرین.استگذاشتهیادگار

.استزیستهمی.ق1038سالتاگویا









ازکهایناتنیافتچندانیکیفیرشدنستعلیقزندیه،وافشاریهدورۀتاصفویدورۀاواخراز
،(.ق1255)نوریعباسجملهازمیرعماد،سبکِمقلّدانِازگروهیقاجار،شاهفتحعلیدورۀ

تجدیدِ برایرامناسبایزمینه(.ق1269)حجابفتحعلیو(.ق1268)شیرازیاسداهلل
عرصۀدروشدخارجاستنساخحلقۀازپیشازبیشخطاینوکردندفراهمنستعلیقحیاتِ
.کردخودنمایینویسیکتیبهونویسیقطعه

:ندشومیتقسیمگرایشچندبه(.ق1193-1344)قاجاردورۀازماندهجابهآثارِ
یقنستعلخطِّبهومجلّدششدر(لیلهولَیلهٍالفَ)شبیکوهزارچونپُرکاریهایکتاب.الف

1268درشیرازیاسداهللاز)نستعلیقخطِّ بهقرآنینیزو.ق1269درطهرانیمحمدحسین
انۀکتابخدرآنهاازبسیاریکهشیرازیمحمدحسینقلمِبهفاخربسیارهاینسخهنیزو(.ق

.روندمیشماربهنفیسهایِپردازینسخهنسلِآخرینوشوندمینگهداریگلستانکاخ
محمدرضاتبریزی،محمدعلیچونهنرمندانیخطبهکهسنگیچاپهایروزنامهوهاکتاب.ب

.شدندمینوشتهقزوینیمحمدشریفوکلهر
محمدابراهیموآقامیرزاچونخوشنویسانیدستبهکهمعماریکاربردهایونگاریکتیبه:.ج

.خوردندمیرقمطهرانی
خوشنویسانیآثارازبسیاریوباشدمیسطروچلیپامشق،سیاهشاملبیشترکهنویسیقطعه.د

درتهرانیمحمدکاظمواصفهانیغالمرضا،باشیخوشنویسمیرحسینشیرازی،اسداهللچون
.اندقالباین



میرحسیندادند،افزایشرامشقسیاهحدِّکهاستادانیجملۀاز
جهانبهدیدهتهراندر.ق1236سالحدوددروی.استباشیخوشنویس

هبتهرانیحکّاکسیّدعلیهنرمندش،پدرِنزدکودکیدورۀهمانازوگشود
هشامظفرالدینفرزندششاه،ناصرالدین.ق1278سالدر.پرداختخطمشقِ

لقببانیزمیرحسینوفرستادتبریزبهولیعهدیسِمَتِبارا
واجباریاقامت.شدتبریزروانۀولیعهدمعلمیِسِمَتِو«باشیخوشنویس»

.بنامندترکمیرحسینِراویبرخیتاشدسببتبریزدرویطوالنیِ
ایعالقهتکتابوچلیپاجملهازنستعلیق،دیرینِهایقالببرخیبهمیرحسین

قالبِ ترینمتنوعکهپرداختنویسیمشقسیاهبهعوضدروندادنشان
هنرمندانازعرصهایندروی.استخویشخویشتنِ بیانِدرخوشنویسی

امانیستدستدرویازفراوانیآثارچهاگرورودمیشماربهپیشرووخالق
بندیترکیبدرشگرفشوریکهیابیمدرمیویازبازماندهمشقسیاههادهاز

.درگذشتتبریزدر.ق1300سالدرمیرحسین.استداشته







.ق1270میرحسین، 





بتکتاازقلم،هایاندازهتمامِدرکهرضاستغالمزمان،آنبزرگاستادِدیگر
وشدزادهتهراندر.ق1246سالدروی.استآفریدهراآثاریکتیبه،تا

.ق1284سالحدودتاحکّاک،سیّدعلیمحضرِبهیافتنراهازپسغالمرضا
نستتواجوانیدرونوشتمیمیرعمادمقلّدانِسبکِبهرانستعلیقهمچنان

سالحدوداز.کندعرضهراخودهنروبرسدقاجارمحمدشاهحضوربه
سبکخشکیِاندکاندکنستعلیق،شکستۀعرصۀبهورودبا.ق1286

ترکیبِحاصلکهیگانهسبکِایگونهوبربسترختخطشازمیرعماد
غالمرضا.یافتتجلّیآثارشدراست،نستعلیقدرشکستههاینرمیاستادانۀ

.گاشتنعبدالمجیدرقمباوجلیشکستۀخطبهرابسیاریآثارهاسالآندر
بهستهشکمیرعماد،سبکبهنستعلیق:ویژگیچهارترکیبازتوانستوی

درتواناییونویسی،مشقسیاهترکیباتِدرخالقیتعبدالمجید،سبک
خطممالکِپادشاهیِبهشود،میجمعهنرمندیکمتردرکهنویسیجَلی

ازدتقلیبههنرمندانوشاعرانبیشترکهبودایدورهدراینویابددست
دروفروبستجهانازچشم.ق1304سالدرغالمرضا.ندبوددچارمیرعماد
.شدسپردهخاکبهشهرریصفاییۀ







.ق1296غالمرضا، : کتیبۀ سنگ مزار مهدعلیا، اثر
، قم(ع)موزۀ حضرت معصومه 



ر تصدیق غالم رضا اصفهانی ب
.پشت سیاه مشق خویش

مجموعۀ آقای ناصرجواهرپور



چلیپا از غالم رضا اصفهانی
مجموعۀ انجمن خوشنویسان ایران



.تهرانکتیبۀ مسجد سپهساالر،

عموزادمحمدرضا استادتصاویر از 



سیاه مشق از میرزا محمد کاظم
مجموعۀ دکتر رامین قدیمی





مدرضا محدیگر خوشنویسی که تا دو دهۀ پیش بر خوشنویسیِ معاصر تأثیر فراوان داشت 
های کُرد در جنوب ترین ایلاز بزرگ)در میان ایلِ کلهر . ق1245وی در سال . بودکلهر 

و در نوجوانی به آموختن فنون شکار، رزم و سواری پرداخت. چشم به جهان گشود( کرمانشاه
در جوانی به تهران مهاجرت کرد و نزد میرزا محمد خوانساری به مشق خط پرداخت و در این 

.هنر از استادِ خویش پیشی گرفت
اناتِ کلهر با توجه به مرکّب و امک. در این دوره چاپِ سنگی به تازگی در ایران رایج شده بود

له اجرایی در چاپ سنگی، در شیوۀ نستعلیقِ رایج در آن زمان تغییراتی ایجاد کرد، از جم
رفت یهای سنگیِ چاپ از میان مکه به جای سبکِ تیز و تند و ظریف میرعماد که در قالباین

ه و تر نوشت و این ابتکار وی مورد توجو قابل چاپ نبود، حروف را به شکلِ جمع و جور و چاق
توان از شاگردان برجستۀ وی می. پسند گروهی از شاگردان و پیروان وی قرار گرفت

سید : ادانپدرِ هنرمندِ است)آبادی و مرتضی بَرَغانی العابدین شریف قزوینی، مرتضی نجمزین
هایی که به روشِ چاپِ سنگیها و کتابجز روزنامهبه. را نام برد( حسین و حسن میرخانی

لمات هایی از وی به یادگار مانده است که در بیشتر آنها حروف و کمشقاند، سیاهمنتشر شده
اغذ دیده اند تا جایی که در برخی از آنها تنها اندکی از زمینۀ سفیدِ کصرفاً تکرار و تمرین شده

های گوناگونیهایِ میرحسین هستند باید در گروهمشقشود و اگرچه همدوره با سیاهمی
بر اثر بیماریِ وبا درگذشت و در گورستانی که آن . ق1310کلهر در سال . بندی شونددسته

.زمان در میدان حسن آباد تهران بود، به خاک سپرده شد



صفحه ای از فیض الدموع
محمدرضا کلهر

این نسخه بجز نسخۀ چاپ 
سنگی است و با مرکّب صمغی

.نوشته شده است

کتابخانۀ کاخ گلستان





گمنامیکلّ بهگذشتههایسالتاورسانداوجبهرانستعلیقکتابتِکهدیگریهنرمندِ
درقمریسیزدهمسدۀاولنیمۀاواخردروی.استشیرازیمحمدحسینبود،مانده
وسرخطشکهاینازپسجوانیایامِدرخود،نوشتۀبهبنا.گشودجهانبهچشمشیراز

ویدرسشاهناصرالدینحضوربهدربارخاصانِ ازیکیتوسطوآمدتهرانبهیافتسامانی
هنرازنیزشاه.داشتعرضهشاهبهبود،کتابتحالدرکهرامولویمثنویازهاییصفحه

ودادروی.ق1279سالدراتفاقاین.کردمأمورکتابتآنتکمیلبهرااووتمجیدوی
ازماندهبرجایآثار.گردید«السّلطانکاتب»بهمُلقّبسالهمانازمحمدحسین
سینویقطعهبهچندانوداشتهکتابتبهوافریعالقۀویکهدهندمینشانمحمدحسین

واستاداناز.اندشدهتحریر.ق1316تا1271هایسالمیانویآثار.استنپرداخته
اریاندربوشاهزادگانتعلیمبهبیشترگمان،بهونیستدستدراطالعیویشاگردان
.استپرداخته

بسیارراآنهافراوان،آثارکتابتِ ضمندروبودهنستعلیقکاتبانِترینسبکصاحبازوی
بایدیکیفوکمّیگوناگونِهایدیدگاهاز.استکردهاجراپاکیزهودقیقعیار،بایکدست،

استبودهنیزهاتریناقبالخوشازالبتهوآوردشماربه«نستعلیقکاتبِهنرمندترین»راوی
تاریخاز.دانماندهمحفوظدیگرمجموعۀچندوگلستانکاخکتابخانۀدرآثارشبیشترچراکه

اینسخهانجامۀبهبنا).ق1316سالتایقینبهاماامنیافتهاطالعیویآرامگاهودرگذشت
.استبودهزنده(محمودسلطانتاریخاز



کلیله و دمنه، 
.ق1295محمدحسین شیرازی، 

کتابخانۀ ملی ملک





 اول، آخرین استادِ بزرگِ اواخر قاجار و پهلویِ( عمادالکتّاب)محمدحسین سیفی قزوینی 
پدرش محمد نام داشت و . زاده شد. ش1240وی در سال . ویژه در خطِّ نستعلیق استبه

نی رسد در نوجوانی به مشاغل گوناگونسبِ وی از سوی مادر به سادات سیفی قزوین می
هران که در حدود بیست و چهار سالگی در تپرداخت و به شهرهای بسیاری سفر کرد تا این

پری ساکن شد و تالش کرد تا زندگی خود را از راه آموزش و انجام سفارشاتِ خوشنویسی س
.کند

ویت بود که محمدحسین پس از عض« کمیتۀ مجازات»ترین وقایع زندگیِ وی ورود به از مهم
در )پس از لو رفتن این کمیته، عمادالکُتّاب . پرداختها نامهدر آن، به نوشتن شب

های مشقها سیاهدستگیر و به پنج سال حَبس گرفتار شد و در آن سال.( ش1296./ق1335
.های وی با خویش استبسیاری را کتابت کرد که بیشترشان خاطرات و زمزمه

را وی آثار بسیاری. عمادالکُتّاب معلّمِ مظفرالدین شاه، احمدشاه و برخی از شاهزادگان بود
، دیوان ناصرخسرو .(ق1323در )توان شاهنامۀ فردوسیکتابت کرده است که از آن میان می

ه بوده ک« رسم المشق»هایترین اثر وی انتشار جزوهمهم. را نام برد( به خطِّ نسخ)و قرآن 
محمدحسین در سال . ها کوششِ وی در عرصۀ آموزش نوین خوشنویسی بودحاصل سال

.  درگذشت و در امامزاده عبداهلل شهرری به خاک سپرده شد. ش1315
-1271)اکبر کاوه ، علی(.ش1329-1264)علی منظوری : را شاگردانش از جمله وی سبکِ
پی ( ش1357.ف)خط و حسن زرّین.( ش1365-1274)، ابراهیم بوذری (.ش1369

و تنی .( ش1317تولد )و علی راهجیری ( .ش1311تولد )گرفتند تا به دست اویس وفسی 
. ی نداردپیروان چنداناکنون سبکِ عمادالکُتّاب، برخالف سبک کلهر، . چند از استادان رسید







1391، پژوهش دکتر حميدرضا قليچ خانى، پيكره، تهران، (نسخۀ دانشگاه پنجاب)آداب المشق، باباشاه اصفهانى -

1389، محمد بن عبدالخالق ميهنى، تصحيح اکبر نحوى، نشر دانشگاهى، تهران، [دستور دبيرى]آيين دبيرى -

1363( چاپ دوم)، دکتر مهدى بيانى، علمى، تهران، (مجلد4) احوال و آثار خوشنويسان -

1380احوال و آثار ميرعمادالحسنى السيفی القزوينى، محمدعلى کريم زاده تبريزى، لندن، -
1393اسداهلل شيرازی، حميدرضا قليچ خانى، پيكره، -

1389اصطالحات نسخه پردازی در ديوان بيدل دهلوی، حميدرضا قليچ خانی، دهلی نو، -

1350اطلس خط، حبيب اهلل فضايلى، انجمن آثار ملى اصفهان، اصفهان، -

1378بزرگداشت ابن بواب، يزدانى، تهران، -

.پيدايش خط و خطاطان، عبدالمحمد ايرانى، فرهنگسرا، تهران، بی تا-

هران، وب و نقطه، تتحفه المحبين، يعقوب بن حسن سراج شيرازى، به اشراف محمدتقى دانش پژوه، به کوشش کرامت رعناحسينى و ايرج افشار، ميرا ث مكت-
1376

يزى، تبريز، ، ميرزاسنگالخ، به کوشش غالم ابى عبداهلل الحسين منشى، به خط ّ محمدعلی بن جليل تبر(مجلّد2مُسمّى به امتحان الفضالء ، )تذکره الخطاطين -
.ق1291

.م1910تذکرة خوشنويسان، غالم محمد هفت قلمی دهلوى، به سعى و اهتمام وتصحيح محمد هدايت حسين، کلكته، -

1346تذکرة خوشنويسان معاصر، على راهجيرى، اميرکبير، تهران، -

1370ترکيب چليپا، قاسم احسنت، -

1368ترکيب در نستعليق، امير فلسفى، انجمن خوشنويسان ايران، تهران، -

1370( چ ششم)تعليم خط، حبيب اهلل فضايلى، سروش، تهران، -

1368چهار مقاله، نظامى عروضى سمرقندى، طهورى، تهران، -

1368خوشنويسى و فرهنگ اسالمى، آن مارى شيمل ، ترجمۀ دکتر اسداهلل آزاد ، آستان قدس رضوى، مشهد، -

1390، دکتر محمود طاووسى، فرهنگستان، تهران، (شمس منشى)دستور الكاتب فى تعيين المراتب، محمد بن هندوشاه النخجوانى -

کتابنامه گزیده



1364( چ دوم)، محمد بن على بن سليمان الراوندى، به کوشش محمد اقبال، اميرکبير، تهران، (تاريخ آل سلجوقى)راحه الصّدور و آيه السّرور -

1373رساالتى در خوشنويسى و هنرهاى وابسته، حميدرضا قليچ خانى، روزنه، تهران، -

1362( چ دوم)زندگانى و آثار عمادالكتاب، على راهجيرى، کتابخانۀ مرکزى، تهران، -

1393عبدالرشيد ديلمی، حميدرضا قليچ خانى، پيكره، -

1395علی رضا عباسی، حميدرضا قليچ خانى، پيكره، -

.م1972، محمدصالح کنبو، ترتيب و تحشيه از غالم يزدانى، ترميم و تصحيح از وحيد قريشى، الهور، (مجلّد3) عمل صالح الموسوم به شاه جهان نامه -

1390( چ سوم)، 1373فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنويسى و هنرهاى وابسته ، حميدرضا قليچ خانى، روزنه، تهران، -

1372کتاب آرايى در تمدن اسالمى، نجيب مايل هروى، آستان قدس رضوى، مشهد، -

1356کتابشناسى زبان و خط، محمد گلبن، مرکز اسناد فرهنگى آسيا، تهران، -

1375کتابشناسى خط و خوشنويسى، ناهيد حبيبى آزاد، انجمن هنرهاى تجسمى ايران، تهران، -

1384کتابشناسى خط و کتابت، ناهيد حبيبى آزاد، چامه، تهران، -

1366( ومچ س)گلستان هنر، قاضى ميراحمد بن شرف الدين حسين منشى قمى، به کوشش احمد سهيلى خوانسارى، کتابخانۀ منوچهرى، تهران، -

1353، مايل هروى، بنياد فرهنگ ايران، تهران، (همراه با اصطالحات جلدسازى، تذهيب، نقاشى)لغات و اصطالحات فنّ کتابسازى -

1386، فرهنگستان هنر ايران، تهران، (گردهمايى مكتب اصفهان)مجموعۀ مقاالت خوشنويسى-

1390مجموعۀ مقاالت خوشنويسى مكتب شيراز، به کوشش حميدرضا قليچ خانى، فرهنگستان هنر ايران، تهران، -

1390شيراز، بنياد فارس شناسى،. ، به کوشش على اکبر صفى پور و منصور طبيعى، (دو مجلد)مجموعۀ مقاالت کنگرة استاد ميرزا احمد نى ريزى -

1394محمد حسين شيرازی، حميدرضا قليچ خانى، پيكره، -

1392محمد حسين کشميری، حميدرضا قليچ خانى، پيكره، -

1388مجلس شورا، . ، به کوشش رسول جعفريان، کتابخانۀ [محمدرضا نصيرى]منشآت سليمانى، دبيران دبيرخانۀ شاه سليمان صفوى -

1387ميرعماد تا حجاب شيرازى، قاسم احسنت، -

1391تهران، . ، به کوشش سعيد شفيعيون و بهروز ايمانى، کتابخانۀ مجلس شورا، (جشن نامۀ دکترعارف نوشاهى)نذر عارف -



با سپاس از تمام عالقه مندان ارجمند و حاضر در جلسه، 
مهبرنادست اندرکاران این ایران و مدیران و استادان انجمن خوشنویسان 
بویژه
سینااستاد استاد طاهریان و


