
چکیده
بیــان مســئله: از دیربــاز تــا کنــون، خــط نســخ در کنــار خــط کوفــی و نســتعلیق، ســه خــط اصلــی 
ــوزۀ  ــق در ح ــۀ دقی ــا مطالع ــا ب ــد ام ــمار می رون ــه ش ــام ب ــان اس ــی در جه ــر کتاب آرای ــت و هن در کتاب
سبک شناســی خــط نســخ، تفاوت هایــی در نــوع کتابــت ایــن خــط در کشــورهای مختلــف مشــاهده 

ــت. ــق اس ــی دقی ــد بررس ــه نیازمن ــود ک می ش
ــه: انجــام ایــن پژوهــش بــه منظــور ارائــۀ شــاخص هایی جهــت شــناخت نســخ ایرانــی  ــدف مقال ه
از عثمانــی صورت گرفتــه تــا عاقه منــدان بــه هنــر خوشنویســی و پژوهشــگران توانایــی تشــخیص 
ایــن دو ســبک را از یکدیگــر بیابنــد و همچنیــن می تــوان هــدف فرعــی ایــن پژوهــش را کمــک 
بــرای شناســایی محــل و ادوار  ایــن دو قلــم،  زیــرا سبک شناســی  بــه نسخه شناســان دانســت 

نســخه های فاقــد تاریــخ کتابــت مفیــد اســت. 
ــاوت  ــر متف ــا یکدیگ ــی ب ــور عثمان ــران و کش ــخ در ای ــط نس ــگارش خ ــیوۀ ن ــا ش ــه: 1. آی ــؤاالت مقال س
بــوده اســت؟ 2. درصورتی کــه شــیوه نــگارش خــط نســخ در ایــران و عثمانــی، متفــاوت باشــد، تمایــز 
میــان آن هــا بــرای خوشنویســان و نسخه شناســان مبتــدی دشــوار اســت، پــس چگونــه می تــوان 

ایــن دو شــیوه را از یکدیگــر تشــخیص داد؟
روش تحقیــق: در ایــن پژوهــش کــه بــه شــیوۀ کتابخانــه ای - تحلیلــی صــورت گرفتــه، نخســت 
و  نیریــزی  احمــد  اســام  جهــان  برجســتۀ  خوشــنویس  دو  و  نســخ  خــط  خصــوص  در  اطاعاتــی 
ــیوۀ  ــپس ش ــده و س ــت، جمع آوری ش ــی اس ــی عثمان ــی و دوم ــی ایران ــه اول ــدی ک ــوقی افن ــد ش محم
کتابــت ایــن دو هنرمنــد بــزرگ در جــز ســی ام قــرآن بــه صــورت دیجیتالــی و بــه کمــک نرم افــزار مــورد 

تجزیه وتحلیــل قــرار گرفتــه اســت.
نتیجه گیــری: تجزیه وتحلیل هــای صورت گرفتــه، نشــان داد کــه نســخ رایــج در ایــران بــا عثمانــی 
متفــاوت بــوده و بــه منظــور تشــخیص ایــن دو شــیوه، شــاخص هایی از قبیــل؛ بررســی شــیب 
حــروف  زاویــۀ  دندانه هــا،  انــدازۀ  ســکون،  کتابــت  شــیوۀ  اعــراب،  انــدازۀ  تشــدید،  و  مــد  کرســی، 

عمــودی نســبت بــه کرســی ارائــه شــده اســت.
واژگان کلیدی: خط نسخ، نسخ ایرانی، نسخ عثمانی، احمد نیریزی، محمد شوقی افندی.
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Abstract:
Naskh script is one of the three main scripts in manuscripts transcription beside 
Kufic and Nasta’liq scripts which its transcription manner is different in countries, 
especially Iran and Ottoman. We know exactly that the usage of Kufic or Nasta’liq 
scripts are not more than six or seven centuries. So there are lots of manuscripts 
in all around the world written by Naskh script. But why? It is a good question. 
Naskh script is the most legible script among scripts so it has been used during 
the ages, from past to present, especially for writing the Quran and prayers. It 
is also used today as the most common script in printing newspapers and books 
besides The Quran and prayers. Since this script has been one of the most usable 
scripts for writing, it is necessary for specialist, researchers and codicologists to be 
able to recognize the Persian style from the Ottoman one, specially the beginners 
who are on the first steps and need more guides to be able to recognize. It is also 
essential for calligraphers to know the differences between these two types, so 
they can choose their favorite style and continue their learning in an especial 
manner. Knowing the artistic and aesthetics points within the calligraphers of two 
different civilizations, is also a main part in art history so it is good to complete 
the different parts of this huge puzzle called “World Art History” .On the other 
hand, as we know there are lots of manuscripts all around the world which do 
not have colophons so stylistics recognizing of these two styles is so useful for 
knowing the place and periods of transcription the manuscripts which do not have 
colophons or transcription dates in order to make all the indexes become complete. 
By searching and studying different sources, we understand that Habibollah Fazaeli 
was the first researcher who talked about the differences between these two styles, 
Ottoman and Persian Naskh. We can find some articles about Naskh script and 
Ahmad Neyrizi. Although some researches have been done in this field, no one has 
done any searches about the differences between Ottoman and Persian Naskh in a 
way to give audiences some practical clues. Even there is an article about “Persian 
Naskh in Safavid era” but there is no comparison. So we understand that the 
subject of this article is new and can help the script fans and teach them something 
new which is so practical in all levels, not only elementary calligraphers but also 
higher education researchers who are not calligraphers. In this article, after a short 
explanation about Naskh script, brief biographies of two calligraphers Ahmad 
Neyrizi and Mohammad Shoqi Effendi have been expressed. Ahmad Neyrizi was 
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an Iranian calligraphy master in 16th A.D. but we 
do not know anything about his birth and death 
dates. Mohammad Shoqi Effendi was an Ottoman 
master calligrapher in18th A.D. Two images of 
each Quran are also given as the examples of each 
calligraphers› artworks for audiences. The Quran 
transcribed by Ahmad Neyrizi is kept in Library 
of Golestan Palace and the Shoqi Effendi’s Quran 
belongs to one of his posterities’ collection. After 
studying the Quran transcription style by these 
two great calligraphers, the main part of this 
research is to give some keys and determiners 
for recognizing the Persian and Ottoman Naskh 
from each other. Keys and determiners have been 
represented in different tables.
In this research, the parts belonged to the features 
of  Naskh script and also biographies, have been 
done in library way and by the help of different 
books in descriptive style and the analysis of the 
scripts and characteristics of them have been 
accomplished by the articles’ authors with the 
help of computer software in order to be exact. 
The obtained results of these studies which are 
also presented in different tables in order to be 
systematic and classified show that Naskh style 
differs from each other in Ottoman and Iran so 
calligraphers need to study the determiners given 
in this research in order to be able to recognize 
the differences. Although this research gives some 
useful keys and determiners, beginner specialists 
need exact and repeatedly visual studies in order 
to be predominant in this field and major. 
Keywords: Naskh script, Iranian Naskh 
script, Ottoman Naskh script, Ahmad Neyrizi, 
Mohammad Shoqi Effendi.
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مقدمه و بیان مسئله
نستعلیق،  و  کوفی  خط  کنار  در  نسخ  خط  کنون،  تا  دیرباز  از 
می روند  شمار  به  کتاب آرایی  هنر  و  کتابت  در  اصلی  خط  سه 
از  بیش  نستعلیق،  یا  کوفی  خط  کاربرد  دامنۀ  که  به این ترتیب 
شش یا هفت سده نبوده است. اما خط نسخ سابقه ای دیرینه 
آن  در  تغییراتی  مدرن،  استاندارهای  با  مطابق  نیز  امروزه  و  دارد 
را  خود  جایگاه  همچنان  که  است  شده  سبب  و  صورت گرفته 
در کتابت متون حفظ نماید، ازاین رو نسخه های خطی بسیاری 
کتابخانه ها و موزه های سرتاسر دنیا محفوظ هستند، به  که در 
آن  می رسد،  ذهن  به  که  سؤالی  اما  شده اند.  کتابت  نسخ  خط 
دنیا،  کشورهای  تمام  در  نسخ  خط  کتابت  شیوۀ  آیا  که  است 
از  استفاده  در  مهم  کشور  دو  که  عثمانی  و  ایران  خصوص  به 
است؟  یکسان  بوده اند،  متون  کتابت  منظور  به  نسخ  خط 
با  جغرافیایی،  حوزۀ  دو  این  در  نگارش  شیوۀ  درصورتی که 
یکدیگر متفاوت است، آیا می توان بدون نیاز به دانستن اصول 
خط  بصری  بررسی  و  مطالعه  با  تنها  و  نسخ،  خط  خوشنویسی 
به کاررفته در نسخه ها، مرقعات و قطعات خوشنویسی محفوظ 
خط  دو  از  کدام یک  که  داد  تشخیص  کتابخانه ها  و  موزه ها  در 
نسخ ایرانی و عثمانی در کتابت یک اثر به کاررفته است؟ از سوی 
، در مواجه با فهرست های نسخه های خطی، درمی یابیم که  دیگر
تنها به ذکر نوع خط با عنوان »نسخ« بسنده شده، این در حالی 
است که عالقه مندان به هنر خوشنویسی به خصوص آن دسته 
که در ابتدای این راه پر پیچ وخم هستند، نیازمند  از هنرآموزان 
بتوانند  تا  دارند،  را  آنها  تفکیک  قابلیت  و  درست  تشخیص  به 
سبک دلخواه خود را انتخاب کرده و درصدد یادگیری آن برآیند. 
، در حوزۀ سبک شناسی خطوط نیز بسیار مهم  همچنین این امر
و قابل تأمل است و نباید از آن به سادگی عبور نمود. حتی این 
مسئله در فهرست نویسی نفایس هنرِی موزه ها و کتابخانه ها 
در  کافی  گاهی  آ عدم  دلیل  به  نیز  فهرست نویسان  توسط 
عدم  این  می شود.  گرفته  نادیده  سبک ها  تشخیص  خصوص 
گاهی، به فهرست های مکتوب نیز وارد شده و نقصان در آن ها  آ

پژوهش،  این  انجام  از  اصلی  هدف  ازاین رو،  می شود.  مشاهده 
در  که  نسخی  خط  و  ایرانی  نسخ  خط  دو  بین  است  مقایسه ای 
مملکت عثمانی رایج است تا از یک سو، هنرجویانی که در ابتدای 
خوشنویسان  و  دارند  قرار  خوشنویسی  واالی  هنر  فراگیری  راه 
، دانشجویان و دانش پژوهان  حرفه ای نیستند و از سوی دیگر
و  شده  ارائه  شاخص های  از  استفاده  با  بتوانند  نسخه شناس، 
همچنین مشق نظری و به مرورزمان، تفاوت این دو نوع خط را در 
نسخه های خطی تشخیص دهند. بی شک این مهم نه تنها برای 
هنرمندان عالقه مند به حوزۀ خط و خطوط ارزشمند است بلکه، 
در علم نسخه شناسی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و 
نجامه و فاقد تاریخ کتابت کمک 

َ
به شناسایی نسخه های فاقد ا

فراوان خواهد کرد. 
باتوجه به توضیحات فوق، می توان سؤاالت پژوهش حاضر 
را به این ترتیب بیان کرد: 1. آیا شیوۀ نگارش خط نسخ که از دیرباز 
خطی رایج در کتابت متون به زبان فارسی و عربی بوده، در ایران و 
عثمانی با یکدیگر متفاوت است؟ 2. درصورتی که سبک کتابت 
و خوشنویسی این دو خط از یکدیگر متفاوت است، تشخیص 
تفاوت ها برای خوشنویسان حرفه ای امری آسان بوده اما تمایز 
در  هنوز  که  خوشنویسانی  برای  خط  دو  این  میان  شدن  قائل 
نسخه شناسان  همچنین  و  هستند  خوشنویسی  راه  ابتدای 
گاهی  آ آن  قواعد  و  خوشنویسی  هنر  از  که  پژوهشگرانی  و 
می توان  چگونه  ازاین رو  است،  دشوار  کمی  ندارند،  تمام وکمال 
خوشنویسی  قطعه ای  به  نگاه  با  اما  نبود  حرفه ای  خوشنویس 
شده و یا مصحفی کتابت شده به خط نسخ، تشخیص داد که 
نوع قلم به کاررفته نسخ ایرانی یا نسخ عثمانی است؟ ازاین رو، در 
این پژوهش، سعی بر آن شده تا با ارائه ی شاخص هایی، تمایز 

قائل شدن میان این دو قلم، آسان گردد. 

پیشینۀ تحقیق
نخسـتین  از  یکـی  را  فضائلـی  حبیـب اهلل  مرحـوم  بتـوان  شـاید 
»تعلیـم خـط«، نکته هـای ریـزی  کتـاب  کـه در  کسـانی دانسـت 
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در خصـوص تفـاوت خـط نسـِخ ایرانـی و خـط نسـِخ سـایر ممالـک 
ارائـه کرده اسـت )فضائلـی، 1362 : 149(، اما این اشـارات، جهت 
نیسـتند.  کافـی  خـط  دو  ایـن  تفـاوت  شناسـایی  و  تشـخیص 
مقالـه ای  در  بهشـتی  حسـین  ه.ش  سـال 1324  در  پیش ازایـن 
در  آن  از  پـس  و  نسـخ«  خـط  ع  مختـر »ابن مقلـه  عنـوان  بـا 
»در  عنـوان  بـا  مقالـه ای  در  نوشـاهی  عـارف  ه.ش،   1386 سـال 
جسـتجوی نسـخ: سـه نسـخه کهن مثنـوی مولـوی از یک 
 بـه صحبـت دربـارۀ خـط نسـخ پرداختـه بودنـد. در 

ً
کاتـب« صرفـا

، مصاحبـه ای تحـت عنـوان »نقطـه عطفـی  سـال 1382 ه.ش نیـز
در خـط نسـخ ایرانـی«1 بـا اسـتاد محمـد طریقی در خصـوص خط 
آن اسـتاد طریقـی بـه صحبـت دربـارۀ  کـه در  نسـخ صورت گرفتـه 
خـط  سبک شناسـی  بـه  اشـاره  و  پرداختـه  زنجانـی  نجفـی  مرحـوم 
در  ه.ش.(   1393( احمدی نیـا  محمدجـواد  نداشـتند.  نسـخ، 
مقالـۀ »طراحـی حـروف در رسـاله جهادیـه، نخسـتین کتـاب 
فارسـی چـاپ شـده در ایـران«، بـه توضیحاتـی دربـارۀ خط نسـخ 
عربـی پرداختـه بـود. کاوه تیمـوری2 )1390 ه.ش.( نیـز در مقاله ای 
بـا عنـوان »سـادگی و زیبایـی در کتابـت نسـخ میـرزا احمـد 
نیریـزی«؛ دربـارۀ ویژگی هـای خـط نسـخ نیریـزی توضیحاتـی داده 
اسـت. مقالـه ای تحـت عنـوان »نگاهـی بـه خـط نسـخ شـیوۀ 
و  افضلـی  خالدیـان،  نویسـندگی  بـه  صفـوی«  دورۀ  در  ایرانـی 
)1397 ه.ش( بـا  )1391 ه.ش.( و مقالـۀ صفایـی4  رمضـان زاده3 
عنوان »مطالعه خط نسـخ ریحانی باتکیه بر قرآن مجموعه 
در  درآمدنـد.  تحریـر  رشـته  بـه  اردبیلـی«،  صفی الدیـن  شـیخ 
»نخسـتین  کتـاب  انتشـار  بـا  عبـادی  نیـز  ه.ش   1398 سـال 
رسم المشـق نسـخ ایرانـی«، در خصـوص یادگیـری خـط نسـخ 
هنرجویـان  و  صاحب نظـران  بـه  را  ارزشـمندی  مطالـب  ایرانـی، 
بـا مطالعـۀ پژوهش هـای صورت گرفتـه،  ارائـه نمـود.  ایـن عرصـه 
بـر  تحلیلـی  پژوهشـی  تاکنـون  کـه  می شـود  دریافـت  این گونـه 
ارائـۀ  جهـت  بـه   ... و  کرسـی  ترکیبـات،  حـروف،  کتابـت  شـیوۀ 
شـاخص های بصـری بـرای بیـان تفاوت هـای خـط نسـخ ایرانـی و 
عثمانـی صـورت نگرفتـه اسـت، ازایـن رو می تـوان اذعـان داشـت 

کـه ایـن پژوهـش بـا نـوآوری همـراه اسـت.

روش تحقیق
ــّطِ  در ایـــن پژوهـــش، نخســـت بـــه توضیـــح مختصـــری دربـــارۀ خـ
ــزی  ــد نیریـ ــپس احمـ ــده و سـ ــه شـ ــه اش پرداختـ ــخ و تاریخچـ نسـ
دوازدهـــم  قـــرن  اوایـــل  و  یازدهـــم  قـــرن  اواخـــر  )خوشـــنویس 
و  ایرانـــی  موردنظـــر  خوشـــنویس  عنـــوان  بـــه  قمـــری(  هجـــری 
ــیزدهم و  ــرن سـ ــر قـ ــنویس اواخـ ــدی )خوشـ ــوقی افنـ ــد شـ محمـ
اوایـــل قـــرن چهاردهـــم هجـــری قمـــری( بـــه عنـــوان خوشـــنویس 
ـــه  ـــش، ب ـــش از پژوه ـــن بخ ـــده اند. ای ـــی معرفی ش ـــر عثمان موردنظ

ـــه  ـــوب صورت گرفت ـــع مکت ـــه مناب ـــوع ب ـــا رج ـــه ای و ب ـــیوۀ کتابخان ش
، بـــا اســـتفاده از نرم افزارهـــای  اســـت. در بخـــش اصلـــی مقالـــه نیـــز
کامپیوتـــری مرتبـــط بـــه منظـــور افزایـــش دقـــت و کاهـــش خطـــا، 
ـــۀ  ـــت. جامع ـــه اس ـــاری صورت گرفت ـــۀ آم ـــل روی جامع تجزیه وتحلی
آمـــاری ایـــن پژوهـــش جـــز ســـی ام دو نســـخۀ خطـــی مصحـــف 
شـــریف بـــه قلـــم احمـــد نیریـــزی و محمـــد شـــوقی افنـــدی اســـت. 
ـــد  ـــرآن مجی ـــی ام ق ـــز س ـــت ج ـــیوۀ کتاب ـــان ش ـــی می ـــۀ تطبیق مقایس
ـــت و  ـــه اس ـــور صورت گرفت ـــنویس مذک ـــد خوش ـــط دو هنرمن توس
ایـــن امـــر بـــا کمـــک تصاویـــر دیجیتـــال مصحـــف شـــریف و نرم افـــزار 
روی  بـــر  بررســـی ها  منظـــور  بدیـــن  و  شـــده  انجـــام  کامپیوتـــری 
کرســـی، ترکیب بنـــدی حـــروف، نقطه گـــذاری و ... صورت گرفتـــه 
دو  شناســـایی  جهـــت  شـــاخص هایی  نیـــر  پایـــان  در  اســـت. 
قلـــم نســـخ ایرانـــی و نســـخ عثمانـــی از یکدیگـــر ارائـــه شـــده و 
جدول هایـــی بـــه جهـــت ســـهولت در مقایســـه و بررســـی دقیـــق 

شـــاخص ها توســـط مخاطبـــان آورده شـــده اســـت.

مبانی نظری
، طوالنی ترین عمر را در میان خطوط  خط نسخ در کتابت و نوشتار
سده ی  از  نسخ  خط  بازمانده ی  نمونه های  داراست.  اسالمی 
)قلیچ خانی،  برمی گیرند  در  را  سال  هزار  قمری،  هجری  چهارم 
44(. این خط برای نوشتن قرآن و دعاها استفاده شده   :1392
و همچنان می شود و هرچند که پیش از ابن مقله نیز نوعی خط 
و  قواعد  ولی  است  بوده  تکوین  حال  در  و  داشته  وجود  نسخ 
سبب  و  شده  ریزی  طرح  او  وسیله ی  به  جدید  نسخ  خط  اصول 
نسخ )از میان بردن( خطوط دیگر گشته و سپس به وسیله ی 
خود  زیبایی  اوج  به  ه.ق.(   698  -  610( مستعصمی  یاقوت 
در  سبزواری  اهلل  فتح   .)398  :1390 )قلیچ خانی،  است  رسیده 
رسالۀ »اصول و قواعد خطوط سته« خط نسخ را تابع خط ثلث 
می داند )قلیچ خانی، 1395: 275( و در رسالۀ »مداد الخطوط« 
که منسوب به میر علی هروی است، نیز دربارۀ خط نسخ چنین 
آمده است که: »]ابن مقله[ باریکِ ثلث را نسخ نام نهاد که ناسخ 
خط ها است. از آن جهت نسخ گویند که بیشتر کتب بدان خط 
نویسند، گویا چنان است که دیگر خط ها را ترک کرده اند و بدین 
عمدۀ  سهم   .)28  :1395 )قلیچ خانی،  نموده اند...«  اکتفا  خط 
ابن مقله در راه تکامل قلم نسخ این بود که تناسب حروف را بر 
مبنای الف مورد سنجش قرار داد )شیمل، 1368: 47( و سبب 

رونق بیشتر این خط گردید. 
ــوت  ــب یاق ــر مکت ــت تأثی ــوی تح ــا دورۀ صف ــه ت ــخ ک ــط نس خ
بــا ظهــور خوشنویســانی  بــود، از ســدۀ یازدهــم هجــری قمــری 
چــون محمدابراهیــم قمــی و شــاگرد شــهیرش، احمــد نیریــزی 
بــه ســبکی مســتقل تبدیــل شــد، مکتبــی کــه بــه تأثیــر از خــط 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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تصویر شماره 1. برگی از قرآن آریامهری به شمارۀ A-1259 به خط احمد نیریزی، 
محفوظ در کتابخانه کاخ گلستان

Figure 1. A folio of Ariyamehri Quran, No. A-1259, Calligrapher: 
Ahmad Neyrizi, kept in Golestan Palace

تصویر شماره 2.  انجام و انجامۀ قرآن به خط محمد شوقی افندی )1298 ه.ق(
Figure 2 . A folio of Quran, Calligrapher: Mohammad Shoqi Effendi, 

1881 A.D.

نســتعلیق، »نســخ ایرانــی« نــام گرفــت و تــا امــروز مقبــول طبــع 
51(. خــط  )قلیچ خانــی، 1392:  بــوده اســت  ایرانــی  هنرمنــدان 
نســخ در ایــران تــا قبــل از احمــد نیریــزی )قــرن یازدهــم و دوازدهــم 
هجــری قمــری( بــه شــیوه ای کــه اکنــون در ممالــک عربــی متــداول 
اســت، دیــده می شــود بــه ایــن معنــی کــه نســخ مایــل بــه ثلــث و 
ــیوه ای  ــه ش ــزی آن را ب ــد نیری ــت، و احم ــوده اس ــوم ب ــق مرس محق
خــاص کــه گویــی از خــط نســتعلیق چاشــنی گرفتــه اســت، درآورد 
و خوشنویســان ایرانــی نیــز از آن شــیوه تاکنــون پیــروی کرده انــد 
: 293-294(. ازایــن رو می تــوان گفــت کــه دو  )فضائلــی، 1390 

 : ــت از ــارت اس ــط عب ــن خ ــی ای ــیوۀ اصل ش
محّرف  ثلث،  مانند  آن  قلم  قط  زاویۀ  که  یاقوت:  شیوۀ   .1
دیگر  در  هم اکنون  و  دارد  ریحان  خط  به  شباهتی  و  است  )تند( 
کشورهای عربی و اسالمی متداول است. این سبک در ایران نیز 

تا سدۀ یازدهم هجری قمری کتابت می شد.
2. شیوۀ احمد نیریزی )1060 - 11160 ه.ق.(: زاویۀ قط آن میانه 
آن  در  نستعلیق  خط  از  مایه ای  و  است  نستعلیق(  به  )نزدیک 
زرگر  هاشم  محمد  دست  به  نیریزی  از  پس  و  می شود  دیده 
ه.ق.(،   1235 -  1170( رنانی  عاشور  عبداهلل  ه.ق.(،   1212( اصفهانی 
 1264( تبریزی  شفیع  محمد  ه.ق.(،   1262  -1197( شیرازی  وصال 
گسترش  ه.ق.(   1300-1187( اصفهانی  زین العابدین  و  ه.ق.( 

یافت و به شکوفایی رسید )قلیچ خانی، 1390: 399-398(.
نسـخ  خطـوط  میـان  مقایسـه  جهـت  بـه  پژوهـش،  ایـن  در 
ایرانـی و نسـخ عثمانـی، شـیوۀ کتابت مصحف شـریف توسـط دو 
خوشـنویس مورد بررسـی قرار گرفته، اما پیش از هر چیز ضروری 
اسـت تـا توضیحـات مختصری جهت آشـنایی با ایـن دو هنرمند 
بـزرگ در طـول تاریـخ خوشنویسـی ارائـه شـود و نسـخه هایی کـه 
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بررسـی و تجزیه وتحلیـل خطـوط باتوجه بـه آن هـا بـه صورت گرفتـه 
نیـز معرفی شـوند. 

نیریزی: در حدود سال 1060 ه.ق. در نیریز متولد شد  احمد   .1
)قلیچ خانی، 1392: 51(. در جوانی از نیریز به اصفهان مهاجرت 
کرد و در حدود سال 1100 ه.ق. در این شهر ساکن شد و در دربار 
 ، شاه سلطان حسین صفوی و نزد امرا و فضال و هنرمندان عصر
زندگی  جزئیات  فراوان،  شهرت  وجود  با  کرد.  زندگی  احترام  با 
 
ً
دقیقا او  وفات  و  تولد  سال  حتی  و  نیست  مشخص  نیریزی 
معلوم نشده است و تنها مسلم است که از سال 1096 تا سال 
1152 ه.ق. بیش از نیم قرن خوشنویسی کرده و در سنین پیری 
درگذشته است )فضائلی، 1390: 353-354(. قرآنی که توسط 
وی کتابت شده و در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، قرآن 
موسوم به آریامهری به شمارۀ A-1259 محفوظ در کتابخانه کاخ 

گلستان است )تصویر 1(.
2. محمد شوقی افندی: وی در خطوط ثلث و نسخ، صاحب نام 
و آوازه است، در سال 1244 ه.ق. در استان َقسَطمونی )عثمانی( 
کنار  در  و  شد  آورده  استانبول  به  کودکی  سنین  در  شد.  متولد 
به  افندی  خلوصی  محمد  خطاط  دایی اش،  نزد  علم،  تحصیل 
و  آثار  بررسی  و  مطالعه  به  وی  پرداخت.  نسخ  و  ثلث  فراگیری 
و  پرداخت  صاحب سبک  خطاطان  تمام  خطوط  ظرافت های 
ضمن ادامۀ شیوۀ آنان، شیوه و مکتب خاص خود را پدید آورد. 
کمال، پختگی و مکمل بودن حروف در نسخ، با شوقی افندی 
، یکی  آمد. چینش و جای گیری حروِف نسخ در سطر به دست 
در  شوقی  محمد   .)221  :1396 )برک،  است  وی  مهارت های  از 
در  افندی  مرکز  قبرستان  در  و  درگذشت  ه.ق.   1304 شعبان   13
پایین پای استادش محمد خلوصی افندی به خاک سپرده شد 
پژوهش  این  در  بررسی  مورد  قرآن   .)283  :1392 )قلیچ خانی، 
نسخه ای است در تملک خانم گلبن مسارا5 نوادۀ مرحوم شوقی 
که اجازه ی نشر آن را داده و این نسخه برای نخستین بار در سال 

2005 م. به چاپ رسیده است6 )تصویر 2(.

بحث و یافته ها
مقایسۀ  مبحث  در  که  است  توضیح  به  الزم   ، چیز هر  از  پیش 
از  دارند  وجود  بررسی  جهت  متعددی  اجزای   ، یکدیگر با  خطوط 
کرسی، مفردات، ترکیبات، نقطه ها )از نظر حجم و اندازه،  جمله: 
اما   . و...  نقطه ای(  سه  و  دو  حروف  در  نقطه ها  زوایای  و  فواصل 
بررسی  است،  گرفته  قرار  هدف  و  اصل  پژوهش  این  در  آنچه 
ایرانی  خوشنویس  نگارش  شیوه های  در  موارد  این  تک تک 
افندی(  شوقی  )محمد  عثمانی  خوشنویس  و  نیریزی(  )احمد 
سریع  تشخیص  جهت  کلی  شاخص هایی  ارائۀ  بلکه  نیست، 
شیوۀ خط نسخ ایرانی از خط نسخ عثمانی است؛ به گونه ای که 

جدول شمارۀ 1. بررسی عبارت »بسم اهلل الرحمن الرحیم«
Table 1. Studying “In the name of God”

ماخذ: نگارنده

نسخ عثمانی )محمد شوقی افندی(نسخ ایرانی )احمد نیریزی(

جدول شمارۀ 2. بررسی شیب کرسی در ترکیبات
Table 2. Studying Korsi gradient in compositions

ماخذ: نگارنده

نسخ عثمانی )محمد شوقی افندی(نسخ ایرانی )احمد نیریزی(

جدول شمارۀ 3.  بررسی شیب در مدها و تشدیدها
Table 3. Studying Mad and Tashdid gradients

ماخذ: نگارنده

نسخ عثمانی )محمد شوقی افندی(نسخ ایرانی )احمد نیریزی(-

مد

مد

تشدید

تشدید
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آشنا به  که خوْد خوشنویس و  حتی دانش پژوهان و محققانی 
اصول خوشنویسی نیستند نیز بتوانند با دقت در ظاهر خطوط 
و به خاطر سپردِن تعدادی از شاخص ها، نوع خط نسِخ به کاررفته 
ازاین رو، دامنۀ مورد  را دریابند.  آثار هنری  در نگارش نسخه ها و 
و  نشده  انتخاب  گسترده  و  وسیع  نیز  پژوهش  این  در  بررسی 
و  شده  بسنده  کریم  قرآن  سی ام  جز  در  حروف  بررسی  به  تنها 
خط  با  شده  کتابت  متون  تمام  به  تعمیم  قابل  که  کلی  نکات 

نسخ، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، هستند، ارائه شده است.  
نخستین عبارتی که معمواًل در تمام نسخه های خطی، فارغ از 
نوع خط به کاررفته در کتابت و فارغ از دورۀ تاریخی و محل کتابت، 
قابل مشاهده است، عبارت ارزشمند »بسم اهلل الرحمن الرحیم« 
است. ازاین رو بررسی آن مهم و ضروری است. با مطالعه و بررسی 
عبارت »بسم اهلل الرحمن الرحیم« در جز سی ام، این گونه دریافت 
می شود که در خط نسخ عثمانی، کاتب تمایل داشته تا انتهای 
عبارات را با شیبی مالیم به سمت باال به اتمام برساند. همین امر 
سبب می شود که کرسِی افقی در این دو گونه ی خط با یکدیگر 
کاماًل  کرسی  ایرانی،  نسخ  در  که  صورت  این  به  باشد؛  متفاوت 
افقی است اما در نسخ عثمانی، انتهای کرسی کمی به سمت باال 
تمایل دارد )جدول 1(. این تمایل حروف به حرکت به سمت 
باال در انتهای تمام عبارات نسخ عثمانی مشاهده می شود. به 

مثال های زیر توجه فرمایید.
با بررسی و مقایسه ای که میان شیوۀ کتابت خط نسخ در دو 
مصحف شریف مذکور صورت گرفت، چنین استنباط شد که در 
نسخ عثمانی، قرارگرفتن حروف به گونه ای است که ترکیبات در 
انتهای خود دارای شیبی مالیم به سمت پایین هستند. به زبان 
گرفته  نظر  در  افقی  فرضِی  کرسی  ترکیب،  هر  برای  اگر   ، ساده تر
شیب دار  کرسِی  یک  بلکه  نمی آید  دست  به  صاف  خطی  شود، 
پایین  سمت  به  نزولی  آن  انتهای  و  چپ  سمت  در  که  است 
مشاهده می شود اما کرسی کلمات در نسخ ایرانی، کاماًل افقی و 

بدون شیب است )جدول 2(.
این شیب و تمایل به نزول در ترکیبات خط نسخ عثمانی، 
حتی در کتابت مد و تشدیدها نیز مشاهده می شود )جدول 3(.

زاویۀ  عثمانی،  و  ایرانی  نسخ  خط  تفاوت های  از  دیگر  یکی 
در  که  گونه ای  به  است.  افقی  کرسی  به  نسبت  عمودی  حروف 
عمودی،  حروف  بلکه  نیست  قائمه  زاویه،  این  عثمانی،  نسخ 
و  محسوس  کاماًل  شیب  این  و  دارند  چپ  سمت  به  شیبی 

قابل مشاهده است )جدول 4(.
ایرانی، تناسب و توازنی میان ِاعراب مشاهده  در خط نسخ 
فاقد  عثمانی  نسخ  که  نیست  معنا  این  به  این  اما،  می شود 
تناسب و توازن است! بلکه منظور آن است که اندازۀ ِاعراب در 

جدول شمارۀ 4. بررسی زاویۀ حروف عمودی نسبت به کرسی افقی 
Table 4. Studying the angle of vertical letters to horizontal Korsi

ماخذ: نگارنده

نسخ عثمانی )محمد شوقی افندی(نسخ ایرانی )احمد نیریزی(

جدول شمارۀ  5. بررسی تناسبات میان اعراب
Table 5. Studying the compositions among vowels 

ماخذ: نگارنده

نسخ عثمانی )محمد شوقی افندی(نسخ ایرانی )احمد نیریزی(

جدول شمارۀ 6.  بررسی کتابت سکون
Table 6- Studying the Sokoun transcription

ماخذ: نگارنده

نسخ عثمانی )محمد شوقی افندی(نسخ ایرانی )احمد نیریزی(

جدول شمارۀ 7. بررسی اندازۀ دندانه ها
Table 7. Studying the size of indentations

ماخذ: نگارنده

نسخ عثمانی )محمد شوقی افندی(نسخ ایرانی )احمد نیریزی(
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نسخ  در  امر  این  اما  است  یکسان  شرایطی  هر  در  ایرانی  نسخ 
عثمانی مشاهده نمی شود و گوناگونی در اندازۀ ِاعراب حتی در 

یک کلمه به خوبی مشهود است )جدول 5(.
توجه به عالمت سکون در کتابت خط نسخ نیز از اهمیت 
باالیی برخوردار است. بدین گونه که در نسخ ایرانی، ساکن را تنها 
نگارش  به صورت  و در نسخ عثمانی به هر دو صورت  
در  است  ممکن  که  است  ذکر  به  الزم   .)6 )جدول  کرده اند 
نسخ عثمانی نیز سکون به گونه ای دیگر نگارش شود، ازاین رو 

ضروری است تا به شاخص های دیگر نیز توجه شود.
از دیگــر شــاخص ها جهــت تشــخیص خــط نســخ ایرانــی از 
نســخ عثمانــی، می تــوان بــه انــدازۀ دندانه هــای حــروف ســین و 
شــین اشــاره کــرد. در نســخ عثمانــی، انــدازۀ دندانه هــا بــا یکدیگــر 
متفــاوت اســت، بــه گونــه ای کــه معمــواًل دندانــۀ اول کوچک تــر از 
دندانــۀ دوم اســت، ایــن در حالــی اســت کــه در نســخ ایرانــی، اندازۀ 

دندانه هــا معمــواًل بــا یکدیگــر برابــر اســت )جــدول 7(.

نتیجه گیری
دو  سی ام؛  جزء  کتابت  شیوۀ  روی  بر  شده  انجام  بررسی های  با 
نسخۀ خطی قرآن کریم به خط دو خوشنویس بزرگ جهان اسالم، 
احمد نیریزی و محمد شوقی افندی، جهت تشخیص خط نسخ 
و  شد  حاصل  که  نتیجه ای  نخستین  عثمانی،  نسخ  از  ایرانی 
می توان آن را پاسخ به سؤال نخست پژوهش نیز دانست، این 
است که خط نسخ رایج در ایران با نسخ رایج در عثمانی متفاوت 
است. در این بررسی، نتایجی به دست آمده که جهت سهولت 
چند  در  شاخص هایی  صورت  به  مخاطبان،  برای  جمع بندی  در 
خالصه  طور  به  اما  است.  شده  ارائه  بخش  هر  ذیل  در  جدول 
می توان اذعان داشت که در خط نسخ عثمانی تمایل به صعود 
مشهود  کلمات  انتهای  در  نزول  به  تمایل  و  کرسی  انتهای  در 
است. این عدم ثبات که منجر به شیب دار شدن به سمت باال 
یا پایین شده است، در کتابت مد و تشدیدها نیز قابل مشاهده 
و  کلمات  در  آن  کرسی  که  ایرانی  نسخ  برعکس  درست  است. 
در  تفاوت  همچنین  است.  شیب  فاقد  و  افقی  کاماًل  ترکیبات، 
اندازۀ اعراب نیز نکته ای قابل توجه است که در خط نسخ عثمانی 
باید به آن توجه شود. باید اذعان داشت که تشخیص تفاوت در 

شیوۀ کتابت خط نسخ ایرانی و عثمانی، به کمک شاخص های 
مشق  همراه  به  همچنین  و  ممکن  پژوهش  این  در  شده  ارائه 

بصری فراوان، آسان است. 
و  تشخیص  خصوص  در  که  است  تأکید  به  الزم  همچنین 
شناسایی خط نسخ ایرانی از عثمانی، تنها به بررسی یک شاخص 
بسنده نشود، بلکه جهت تشخیص صحیح، ضروری است تا 
ضرورت  خصوص  به  داد.  قرار  مدنظر  را  شواهد  از  مجموعه ای 
بهبود  منظور  به  فهرست نویسان  و  نسخه شناسان  تا  دارد 
فن فهرست نویسی نسخه های خطی در کتابخانه ها و موزه ها، 
جهت شناسایی دقیق نوع خط به کاررفته در کتابت نسخه ها، 
جلد  نوع  وجود(،  صورت  )در  تزیینات  مانند  دیگری  شواهد  به 
که  جایی  آن  از  نمایند.  توجه  و...  نباشد(  الحاقی  )درصورتی که 
کدهای تصویری  ارائه شده، به صورت شاخص و  شاخص های 
هستند، استفاده از آن ها برای غیرفارسی زبانان نیز مقدور است 
را برایشان ممکن می سازد.  و توانایی تشخیص این دو سبک 
در  که  قلمی  هر  شناخت  جهت  گام  نخستین  آنکه،  آخر  کالم 
و  تابلوها  قبیل  از  خوشنویسی  آثار  نوشتن  و  نسخه ها  کتابت 
مرقعات و قطعات، به کاررفته، مشق نظری فراوان است، ازاین رو 
چشم  تماشا،  در  تکرار  با  عالقه مندان  و  پژوهشگران  بایستی 

خود را به گونه های مختلف خطوط عادت دهند. 
در خصوص پیشنهاد برای پژوهش های آتی نیز باید اذعان 
داشت که بررسی شیوۀ کتابت خط نسخ در میان خوشنویسان 
، و همچنین مقایسۀ شیوۀ نگارش خط  ایرانی و عثمانی معاصر
می تواند  و  نیست  خالی ازلطف  نیز  عربستان  و  ایران  در  نسخ 
کتابت  کنونی  شیوۀ  خصوص  در  توجهی  جالب  و  جدید  نتایج 
ارائه دهد، به عنوان مثال بررسی شیوۀ کتابت قرآن به خط نسِخ 
به  معروف  حلبی  عثمان بن عبده بن حسین بن طه  مروان  أبو 
عثمان طه با خط نسخ ایرانی احمد نیریزی می تواند جالب توجه 
باشد. همچنین مقایسۀ شیوۀ استادان قدیم و معاصرین نیز 

در حوزۀ سبک شناسی خط نسخ، مفید و سودمند خواهد بود. 

: تقدیر و تشکر
دکتر  آقای  جناب  ارجمندم  استاد  بی دریغ  راهنمایی های  از 

حمیدرضا قلیچ خانی سپاسگزارم.
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