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چکیده
خوشنویسى ســنتى، یکى از ارزشمندترین هنرهاى اسالمى به شمار مى آید و همواره بخش هاى ناشناخته ى بسیارى در خود 
دارد. یکى از این بخش ها، خطوط نامتعارف و ناشناخته ى نَُسخ خطى است. در این مقاله براى نخستین بار ویژگى هاى بصرى 
یکى از خطوط نامتعارف با استفاده از روش تاریخى، توصیفى و تطبیقى مطرح شده که به ریخت شناسى خط نسخه اى از کتاب 
شرح الشافیه اختصاص دارد. این نسخه از میان بیش از بیست هزار نسخه ى خطى کتابخانه ى مجلس شوراى اسالمى به دلیل 
خصوصیت بدیع خط آن انتخاب شده است. در این مقاله، ضمن شناسایى و انتخاب خط نسخه اى از شرح الشافیه، ساختار کلى 
و ریخت شناسى حروف آن که اغلب به صورت غیرمستقیم به خطوط نسخ و رقعه وابسته است، مورد توجه قرار گرفته است. این 
تنوع و نوآورى که در خطوط متن، حاشــیه و عناویِن نســخه مالحظه مى شود، شیوه اي متفاوت از حروف را به خود اختصاص 
داده که از لحاظ ویژگى هاى منحصر به فرد آن در دستیابى به نگاهى نوین در طراحى حروف حائز اهمیت است و از این طریق 
مى تواند زمینه هاى متنوعى را در این شــاخه از گرافیک ایجاد  نماید. امید اســت پژوهش حاضر که نخستین گام در شناسایى 

خطوط نامتعارف و بعضاً ناشناخته ى نسخه هاى خطى محسوب مى گردد، زمینه ى تحقیقات بعدى را فراهم سازد.
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نَُســخ خطــى، از مهم ترین آثار علمى و فرهنگــى به جامانده 
از ملت هــاى متمــدن محســوب مى شــود که در طــول تمدن 
اســالمى به صورت نسخه بردارى و نســخه پردازى در بین عموم 
مــردم رواج داشــته و به طبقــه ى خاصى منحصر نبوده اســت. 
در ایــران نیــز با توجــه به حضــور مکاتب گوناگــون هنرى در 
قرون مختلف اســالمى، نَُســخ بســیارى نوشته شــده است که 
در حــال حاضر شــمار بســیارى از ایــن آثــار در کتابخانه هاى 
عمومى، خصوصى و مجموعه هاى شــخصى نگهدارى مى شــود. 
اصالِت آثار باقى مانده از این گنجینه، چنان ارزشمند است که 
مى باید در مطالعات علمى و بصرى جایگاه ویژه اى داشــته باشد. 
در حالــى که تا به امروز نســخه هاى خطى بیشــتر از نظر محتوا 
ارزش گذارى شــده و اکثر تحقیقات و پژوهش هاى بصرى، تنها به 
خطوط متداول در نَُسخ خطى، صفحه آرایى و تذهیب مختص شده 
است. از این رو جنبه هاى بصرى خطوط نامتعارف، دور از دیدرس 
حوزه هاى مطالعاتى قرار گرفته اســت. از سوى دیگر، نَُسخ خطى 
اغلب محبوس بوده و کمتر کســى به جز استفاده کنندگان خاص 
توانســته به این آثار دسترســى یابد. بنابراین نه تنها ویژگى هاى 
بصرى نَُســخ، بلکه قابل دســترس بودن آن در این مقاله اهمیت 
داشته چنان که با توجه به معیار دوم، از میان کتابخانه هاى موجود، 
در نهایت کتابخانه ى مجلس شوراى اسالمى انتخاب گردیده است. 
مشاهده ى بیش از بیست هزار نسخه ى خطى کتابخانه ى مجلس 
شــوراى اســالمى، نگارندگان را متوجه نســخه هایى با خطوطى 

نامتعارف و ناشناخته1 ســاخت که با بهره گیرى از آن در حوزه ى 
گرافیــک و به ویــژه طراحى حروف، مى توان بخــش کوچکى از 

کاستى هاى  موجود در این عرصه را تا حد ممکن برطرف کرد. 
مطالبى که در ادامه ارائه مى گردد با بررسى و مطالعه ى صدها 
خط از میان نسخه هاى خطى کتابخانه ى مجلس شوراى اسالمى 
صورت گرفته است. از میان نسخه هاى منتخب در نهایت نمونه هاى 
بدیع، نامتعارف و ناشناخته انتخاب گردید. یکى از این نَُسخ که از 
لحاظ ریخت شناسى خط جالب توجه مى نماید، نسخه اى است از 
شرح الشــافیه که در ادامه به معرفى آن خواهیم پرداخت2. بر این 
اساس، در ابتدا، کلیاتى درباره ى نسخه ى موردنظر ارائه مى گردد، 
ســپس، با بررســى و تحلیل ویژگى هاى بصرى حروف، لحن بکر 
خطوط به کار رفته در متن، حاشــیه و عناوین نشان داده مى شود 
تا نزدیک ترین شــیوه ها به خط نسخه ى شرح الشافیه شناسایى و 
ارائه گردد. در نتیجه مى توان گفت، تأثیرپذیرى از خطوط نسخ و 
رقعه در خط متن نســخه ى شرح الشافیه و همچنین بهره گیرى از 
ترکیبات کتیبــه اى، تفنن هاى کتابتى و تزیینات در خِط عناوین، 
از ویژگى هاى ناشناخته و نامتعارف خط در نسخه ى مذکور است.

شــایان ذکر اســت که تصاویر به کار رفته در این پژوهش را 
نگارنــدگان از روى صفحات نســخه اســتخراج کرده اند. در این 
شــیوه، شماره ى برگ هاى نســخه از صفحه ى شروع متن لحاظ 
شده است. این شماره ها با عالمت اختصارى "ر" و "پ" به معناى 

رو و پشت هر برگه از نسخه است.

مقدمه

نسخه ی شرح الشافیه ، شماره ی 7301، 
کتابخانه ی مجلس شورای اسالمی

نسخه ى مورد بررسى ما نسخه اى است از شرح الشافیه تألیف 
فخرالدین احمدبــن حســن جاربردى (متوفــى746 ق .) که به 
شماره ى 7301 در کتابخانه ى مجلس شوراى اسالمى نگهدارى 
مى شود (صدرایى خویى،1376، ج25، 290). این کتاب شرحى 

بر "الشافیه فى التصریف" از ابن حاجب نحوى است. 
نســخه ى حاضر، کتابى به ابعاد 16 × 21 سانتى  متر است. 
جلد آن تیماج قهوه اى و ضربى است. 315 برگ دارد و عناوین 
آن به شــنگرف و زنگار نوشــته شده است. این نسخه در سال 
1169 ق، توسط امین المغسى کتابت شده است (همان،291). 
روى جلد نســخه، نقش ترنج با ســرترنج دیده مى شــود و در 
صفحه ى آغازین(َظهِر) این نسخه، نام نویسنده ى کتاب به قلم 
جلى در باال آمده و در زیر آن نام مالک نسخه ذکر شده است 
(تصویر1). در همین صفحه، میان دو عنوان، نشــان مهرى با 
عبارت "من والیت شــاه طهماسب" دیده مى شود. نام مولف و 

ســفارش  دهنده ى این نسخه در انجامه نیز در کنار نام کاتب و 
تاریخ کتابت آمده است. 

تصویر 1-  صفحه جلد و َظهر نسخه ی شرح الشافیه.
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ریخت  شناسی خط نسخه ی شرح الشافیه

در نســخه ى شرح الشــافیه از چند خط به شــکل همزمان 
استفاده شده اســت (تصویر 2). گروه اول در متن، گروه دوم در 
حاشیه نویسى و گروه سوم در عناوین به کار رفته است. هر کدام 
از این بخش  ها، داراى مشــخصه هایى مختص به خود اســت که 

سبب تمایز آنان از یکدیگر مى شود. 

الف. خط به کار رفته در متن     
در مطالعــات اولیه ى خط نامتعارف و ناشــناخته ى نســخه ى 
شرح الشــافیه، با وجود تفاوت آن با خطوط متداول، تالش شــده تا 
نزدیک  ترین شــیوه ها به خط مزبور شناســایى و ارائه گردد. به نظر 
مى رسد خط ناشناخته ى به کار رفته در متن نسخه ى شرح الشافیه، 
براســاس شیوه ى نســخ کتابت شده است و ســبک نوشتارى آن 

خصوصیات کلى خط رقعه را نشان مى دهد (تصاویر3و 4). 

تصویر 3-  نمونه ای از خطوط نسخ، رقعه و خط متن نسخه ی شرح الشافیه.
الف. مأخذ: (Safadi,1978, No.54) / ب. مأخذ: (زین الدین، 1968م، تصویر 748) / ج. مأخذ: (3 ر)

تصویر 2-  تنوع خطوط به کار رفته در نسخه ی شرح الشافیه. 
مأخذ: (3 ر)
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در طول تاریخ خوشنویسى، هرگاه خطى شکل مى گرفت، کاتبان 
در استفاده هاى بعدى تالش مى کردند با دخل و تصرف، شیوه هایى 
متنوع از آن خط ابداع کنند. یکى از این تغییرات، اســتخراج خطى 
مختصر به منظور اســتفاده در حوائج فورى و تند نویسى بود. تند-

نویسى یکى از محرك هاى اصلى رواج و شکل گیرى خطوط مختلف 
بوده است. یکى از این خطوط، خط رقعه است. خط رقعه با الهام از 
خطوط نسخ و دیوانى به وجود آمده (فضائلى، 1387، 306) و هدف 
اصلى از وضع آن، افزایش سرعت در نوشتن بوده است. خاستگاه خط 
رقعه که فرم ساده شده ى خط نسخ است، به ترکیه عثمانى بازمى-

گردد (یوســفى،1384، 45). در منابع، سابقه ى تاریخى خط رقعه، 
از نمونه هاى موجود قدیم که به دســت آمده است به سال 886 ق 
مى رســد و براساس اسناد موجود، خط رقعه بر صورت اولیه ى خود 
از زمان ســلطان محمد فاتح پیدا شده است و در روزگار ممتازبک 
فرزند مصطفى افندى به سال 1255 ق در سراسر امپراتورى عثمانى 
معمول بوده است (زین الدین، 1968م ، 384). در خط رقعه، سطح 
حروف ســه برابر دور بوده (قلیچ خانــى، 1388، 200) و کمتر در 
نسخه  نویسى به کار رفته است. با این حال در نسخه ى شرح الشافیه 

به شیوه اى متفاوت از این خط بر مى خوریم. 
براساس آنچه گفته شد، اگر رواج خط رقعه و وضع قواعد آن را 
مربوط به قرن سیزدهم قمرى بدانیم، خط نسخه ى مورد نظر ما که 
کمى پیش از رواج خط رقعه کتابت شــده، به خط نسخ نیز شبیه 
اســت. با این حال، زیبایى و ظرافت هاى نسخ را ندارد بلکه مانند 
رقعه، فربه، کوتاه  اندام و جمع و جور اســت و اندازه ى تنه ى اصلى 
حروف، کوتاه و قطور به نظر مى رســد. در این شیوه، ویژگى هاى 
دیگرى از جمله به وجود آمدن حروف ترکیبى جالب توجه اســت. 
این خصیصه که تحت تأثیر خط رقعه و به دلیل سرعت در نوشتن 
به وجود آمده، جلوه ى گرافیکى ویژه اى به شــخصیت حروف داده 
است (تصویر5)؛ به عنوان نمونه، هنگامى که "ك" به الف چسبیده، 
شــروع سرکش کاف با رأس الف یکى شده است. عالوه بر این، دو 
نقطه ها و ســه نقطه ها نیز، پیوسته نگارش شده است. ایرج افشار 
معتقد است که دو نقطه ها و سه نقطه ها به دلیل تند نویسى و آسان-

نویسى به اشکال گوناگون درآمده است (1388، 123).

تصویر 4-  نمونه ای از مفردات نسخ، رقعه و خط متن نسخه ی شرح الشافیه.
الف. مأخذ: (زین الدین، 1968م، تصویــر 588) / ب. مأخذ: (زین الدین، 1968م، تصویر 743) / ج. 

مأخذ: (2ر، 2پ، 3ر، 4پ، 8ر، 10پ، 11ر)

تصویــر 5-  حــروف ترکیبــی در خط متن نســخه ی 
شرح الشافیه و تطبیق آن با خط رقعه.

الف. مأخذ: (زین الدین، 1972م، تصویر 758) / ب. مأخذ: (2ر)

خــط به کار رفته در متن نســخه ى شرح الشــافیه، عالوه بر 
موارد فوق، ویژگى هایى دارد که آن را برجسته تر مى نماید؛ مانند 

شیوه ى قلم گذارى و قلم  رانى. 

شیوه ی قلم گذاری و قلم رانی

خط به کار رفته در متن این نسخه، از نسبت ها و دانگ هاى مختلف 
قلم بهره ى اندکى برده و با حداقل ظرافت، کتابت شــده اســت. این 
خصوصیات به زاویه ى قلم گذارى و شــیوه ى قلم  رانى مربوط اســت. 
زاویه ى قلم  گذارى، یکى از ویژگى هاى اصلى خط است که محور کتابت 
محسوب مى شود و میزان آن براساس مقاصد کاتب و نوع خط متفاوت 
است. تعیین زاویه ى قلم گذارى با استفاده از نقطه و یا آغاز الف امکان-

پذیر است. در این خط، زاویه ى قلم در نقطه گذارى نسبت به کرسى باز 
شده است (تصویر6). زاویه ى باز نقطه که براساس شیوه ى قلم گذارى 
تعیین شده، سبب انحراف کمتر در شروع و ختم حروف شده است و 
اغلب انتهاى حروفى مانند "و"، "د"، "ر" و "ل" با تمامى قلم و نهایت 
پهناى آن نوشــته شده و کناره هاى آن بریده به نظر مى رسد و با این 
ویژگى، از لحاظ وزنى ســنگین و حجیم تر به چشم مى آید. از سویى 
دیگر، حرکات مورب و منحنى به مقدار کمى در خط دیده مى شود و 
اضالع مورب "و"، "ر" و "ك" به شکل مستقیم و با کمترین انحراف 
از خط کرسى رسم شده  اند (تصویر7). از این رو، حرکات سطح بیشتر 
از دور حروف است. نکته ى دیگر، سوار کردن حروف بر روى هم است؛ 
بدین  گونه که گاه، حرف اول و آخر برخى از کلمات بر ســطرى باالتر 
قرار گرفته است. بنابراین در این نسخه، هر سطر به صورت متداخل و 
فشرده با کلمات پُر شده است. کمترین فاصله میان کلمات و حروف 

وجود دارد و قامت حروف با کوتاه  ترین اندازه نوشته شده است. 

ب. خط حواشی    
در نسخه ى شرح الشافیه، حاشیه  نویسى، بخش قابل توجهى 
از صفحــات را به خــود اختصاص داده اســت؛ خصوصیتى که 
به نظر مى رســد با آموزشــى  بودن موضوع نسخه، مرتبط است. 
ریشــار معتقد است کتاب هاى خطى که براى کار مورد استفاده 
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قــرار مى گرفتند (نســخه هاى تحریرى)، یــا کتاب هایى که از 
آنها براى تعلیم اســتفاده مى شــد، آکنده از شرح و تفسیرهاى 
گوناگون هســتند و از این جهت، بررسى چگونگى نسخه  نویسى 
و تحشــیه ى این کتاب ها را مورد توجه قرار داده است (1385، 
55). در نسخه ى شــرح الشــافیه، حاشیه  نویسى در سطرهاى 
متوالــى براى توضیح و تصحیح مطالب متن اختصاص یافته و با 
قلمى خفى تر از متن نگارش شده (تصویر 8) و شباهت خط آن 
به متن نشــان مى دهد که احتماالً توســط یک نفر نوشته شده  

تصویر 7-  حرکات مسطح در خط متن نسخه ی شرح الشافیه. 
مأخذ: (7ر)

انتهای حروف در خط متن  و  با شروع  ارتباط آن  و  نقطه  زاویه ی کج  تصویر 6- 
نسخه ی شرح الشافیه. 

مأخذ: (2پ و 3ر)

تصویر 8-  نمونه ای از خط حواشی. 
مأخذ: (نسخه ی شرح الشافیه، 66 ر)

است. حاشیه  نویسى ها اغلب به شکل افقى، چلیپایى و با زاویه ى 
تقریباً 45 درجه کتابت شــده و گاه از حاشیه ى عرض به طول 

صفحه امتداد یافته است. 

ج. خط عناوین
در نسخه ى شرح الشافیه، عناوین دو دسته  اند؛ گروه اول، میان 
متن و گروه دوم در حاشیه صفحات و سطرها به کار رفته و با قلمى 
متفاوت کتابت شده است. در سّنت هاى نسخه نویسى، تفاوت میان 
قلم متن و عنوان، شــیوه اى رایج بوده است. بدر الدین محمد غّزى 
اشاره مى کند که ابواب و فصول و تراجم و امثال آنها باید با مرکب 
سرخ نوشته شود و در غیر این صورت باید به وسیله ى دیگرى مثل 
ضخیم  کردن خط و طول نوشته و تنها آوردن در سطر و غیره، آن 
را از دیگر نوشته ها جدا نمود تا اگر کسى قصد دریافتن آن را دارد، 

فهم این امر برایش آسان گردد (غّزى، 1380، 20).
در نســخه ى مورد بررســى مــا، در اغلب مــوارد، چیدمان 
حاشیه نویسى ها با عناوین کنار صفحات تراز شده و تو رفتگى در 
سطرهاى آن دیده مى شود (تصویر 9). این ویژگى نشان مى دهد 
که عناوین، پیش از حواشى نوشــته شده است. بنابراین در این 
نسخه، احتماالً کاتب ابتدا متن را نوشته، سپس بخش هایى را که 
نیاز به توضیح داشته در کنار صفحات با عناوینى مرتبط و قلمى 
متفاوت نشــانه گذارى کرده و در نهایت توضیحات در حاشــیه   
افزوده شده است. بنابراین، عناوین به کار رفته در کنار صفحات، 
کارکرد نشانه اى یافته است. در این سیستم نشانه  گذارى، مطالب 
مهم متن که نیازمند توضیحات بیشترى بوده، در قالب عناوینى 
کوتاه از همان متن انتخاب شــده و سپس در حاشیه ى صفحات 
قرار گرفته اســت. این عناوین، نشانه اى براى کاتب، مالک نسخه 

و خوانندگان آن بوده تا راحت تر بتوانند مطلوب خود را بیابند. 
در نسخه ى مورد بررسى، عناوینى که در میان متن و حاشیه ى 
صفحات نوشــته شــده، اهمیتى فراتر یافته و با ایجاد ترکیبات 
کتیبه  اى، تفنن در کتابت و کاربرد تزیینات، ِشبه نشانه هاى بدیع 

و جالب توجهى را آفریده است.

تصویر 9-  تراز شدن حواشی با عناوین.
مأخذ: (نسخه ی شرح الشافیه، 4 پ)
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الف. گروه اول: ترکیبات کتیبه ای  
«به نوشــته اى حاشیه  مانند که دور ســردر عمارت و بر بدنه ى 
دیوار مســجد و مقبره و بقعه و تخت و کرسى و در و نیز بر کرانه ى 
پارچه که ســفره و بیرق و جامه (جامه ى خانه ى کعبه) و زین پوش 
و جلیل اســب و پوشــش تکیه هــا و غیره نویســند، کتیبه گفته 
مى شود» (دهخدا، 1377، 18180). کتیبه در قلمرو نسخه  پردازى، 
شکل مستطیل  گونه اى اســت که مذهّبان در سر سوره هاى قرآن و 
ســرفصل هاى دیوان شعر و دیگر متون استفاده کرده، و جلدسازان 
نیز در چهار طرف حواشى جلد نزدیک به لبه ها بهره برده  اند (مایل 

تصویر10-  نمونه ای از ترکیبات کتیبه ای در خط عناوین. 
مأخذ: (نسخه ی شرح الشافیه)

هروى، 1379، 284). کتابه یا کتیبه  نویسى، به جهت زیباسازى جلد 
کتاب ها صورت مى گرفته است و به تمام مطالب حک شده بر رو و 
درون جلد نسخه هاى خطى گفته مى شــود (افشار،1380، 21). با 
توجه به تعاریف ذکر شده، به نظر مى رسد که کتیبه، تنها به خطوط 
به کار رفته در معمارى منحصر نمى  شود، بلکه کاربرد وسیع  ترى دارد.

بر این اساس، در نسخه ى شرح الشافیه نیز، شیوه ى نوشتن برخى 
از عناوین، تا حدودى برگرفته از ترکیبى است که در کتیبه  نویسى 
انجام مى شــد (تصویر10). با این تفاوت که کتیبه ها در حاشــیه ى 
صفحات نسخه و نزدیک به لبه ها نوشته شده است و عالوه بر جنبه ى 
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آرایشــى، کاربردى نشانه  گونه نیز دارد. همان  گونه که پیش تر اشاره 
شد، بخشى از مطالب کتابت شده در نسخه ى شرح الشافیه، عناوینى 
برگرفته از متن نسخه اســت که براى نشانه گذارى آمده است. این 
گروه از عناوین نشانه  گونه که در حاشیه ى صفحات دیده مى شود، از 
دو تا چند کلمه تشکیل شده و همچنین از لحاظ کرسى به صورت 
افقى، عمودى و چلیپایى نوشته شده است. ساختار کلى این ترکیبات 
به شیوه ى نســخ نزدیک است و چیدمان و ترکیب کلى آن، مشابه 
قطعه  نویســى و کتیبه  نویسى است؛ به عنوان مثال حروف، پیچیده 
و تو در تو نوشــته شده و فضاهاى منفِى اندکى بر کل نوشته حاکم 
است. در این ترکیبات، از ترفند هاى متنوع بصرى استفاده شده است. 
بدین  گونه که مانند کتیبه نویسى از سطرهاى متنوع بهره برده شده 
اســت (تصویر10: الف). گاه یک کشیدگى یا مد، فضاى مناسبى را 
براى قرارگیرى ســایر حروف فراهم کرده (تصویر10: ب) یا دوایر و 
ارســال ها در کنار یکدیگر، ریتم موزون و هماهنگى را ایجاد نموده 
است (تصویر10: ج). در برخى دیگر، گره  هاى قلبى  شکل نمایان است 
(تصویر10: د). الزم به ذکر است که در تعدادى از ترکیبات، تلفیقى 

از شیوه هاى فوق به کار رفته است. 

ب. گروه دوم: تفنن های کتابتی 
در طول تمدن اســالمى، کاتبان و خوشنویسان در تالش براى 
به تصویرکشــیدن خالقیت و نوآورى، به قابلیت هاى تازه اى دست 
یافتند که یکى از نتایج آن، اســتفاده از تفنن هاى کتابتى اســت. 
در خوشنویســى ســنتى، وجود قوس ها و دوایر حــروف همراه با 
کشیده هاى افقى و عمودى، امکانات فراوانى را براى تفنن هاى کتابتى 
فراهم نموده است. یکى از این تفنن  ها، متصل  نویسى حروف است. 
پیشــینه ى این خصلت به خوشنویسى سنتى و به ویژه خط تعلیق 
باز مى گردد. در خط تعلیق، کلمــات و حروف جدا، قابل اتصال به 
هم بود و همین ویژگى، کمک بســیارى در تند نویسى و مکاتبات 
رســمى نمود (یوســفى، 1384، 63). ابن خلدون نیز در مقدمه ى 
خود اشــاره مى کند که در میان کاتبان متأخر معمول شده که در 
بعضــى از کلمه ها اجزاى آنها را به هــم متصل مى کنند و حروفى 
را که در نزد آنان معلوم اســت، مى اندازند. چنان که جز اهل اصالح، 

دیگرى آنها را نمى  داند و از این رو دیگران از درك این گونه کلمه ها 
عاجز مى شــوند. آنها کاتبان دیوان هاى سلطانى و دفاتر قضاوت اند. 
آنها مى بایســت نوشــته ها را طورى مى نوشــتند که در دسترس 
دیگران قرار نگیرد... از این رو در نوشتن اصطالحات مبالغه مى کنند 
(ابن خلدون، 1353، ج2، 839-840). با این حال نمونه هایى کهن تر 
از متصل  نویســى حروف را مى توان در قدیمى  ترین کتاب تاریخ دار 
فارســى، "االبنیه  عن حقایق االدویه“ مشــاهده کرد. ایرج افشار از 
واژه ى "خط نقــش" براى توصیف این حالت اســتفاده کرده و آن 
را تفّننى بدیع در رســم الخط معرفى مى کنــد (1386-87، 437). 
در نســخه ى شرح الشافیه نیز، متصل  نویســى حروف مى تواند 
جنبه ى تفننى داشــته باشد که کاتب هنگام نوشتن به کار برده و 
دو یا چند حرف جدا را به صورت پیوسته و به یکباره به هم وصل 
کرده است (تصویر11). این اتصاالت، عالوه بر عناوین، گاه در متن 
و حاشــیه نیز به کار رفته است و ظاهرى معما گونه دارد. معما در 
خط، آن است که جمله یا عبارتى را از روى تفنن، طورى نویسند 
که خواندنش مشکل و محتاج دقت باشد (فضائلى، 1350، 659). 
در نسخه ى شرح الشــافیه، گاه حروف عمودى به دوایر و ارسال ها 
اتصال یافته است. اتصاالت فوق که در خط کرسى باالیى، پایینى 
و دنباله هاى حروف ایجاد شده، با یک پیچش و یا انحنا، طرح هاى 
مارپیچى و اشــکال گره  مانندى را تداعى مى کند که به طور عادى 
براى هر بیننده  اى، خوانا نیست بلکه تا حدودى به صورت پیچیده 

نوشته شده و خواندن آن، نیازمند تأمل بیشترى است.
یکــى دیگر از تفنن هــاى کتابتى، دخل و تصــرف در اولویت 
قرارگیرى حروف اســت. به عبارتى، کاتب در تقدم و تأخر حروف، 
تغییر ایجاد کرده اســت (تصویر12: الف). در این شیوه، دو سطر 
براى استقرار کلمه تعیین شده و دو حرف در یک حرف ادغام شده 
است؛ مانند کلمه ى "تفاعل" که حرف "ع" به موازات "ت" و باالتر 
از آن به الف چسبیده است و حرف " ـا " و " ل" در یکدیگر ادغام 
شده است. با این ویژگى، ترکیبات خط تغییر یافته و شکل حروف 
از حالت معمول به شیوه اى نامتعارف تبدیل شده است. در برخى 
دیگر، تغییراتى در محل گذاشتن نقطه هاى حروف صورت گرفته 
است(تصویر12: ب)؛ به عنوان مثال، گاه نقطه هاى دو حرف مجزا 

تصویر 11-  نوآوری در اتصاالت حروف. 
مأخذ: (نسخه ی شرح الشافیه)
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تصویر 12- تغییر در قرارگیری حروف و نقطه ها. 
مأخذ: (نسخه ی شرح الشافیه) 

تصویر13-  اغراق نمایی در ضخامت. 
مأخذ: (نسخه ی شرح الشافیه)

به یکدیگر چســبیده یا در روزنه ها قرار گرفته است؛ مانند کلمه ى 
"مفّرغ" که نقطه ى حرف "غ" در داخل روزنه ى آن نوشــته شده 
است. در نمونه هاى دیگر، با قطور نمودن اغراق  آمیز حروف، تأثیرات 
بصرى متفاوتى به چشــم مى آید (تصویر13). مجموع ویژگى هاى 
فوق، شــکل ظاهرى حروف را به شــیوه اى بدیــع القا مى کند به 
گونه اى که ارزش بصرى خط بر مفهوم آن ارجحیت یافته اســت. 
از سویى دیگر سبب شده، عناوین و مطالب مهم از سایر نوشته ها 
متمایز گردد. تفنن هایى این چنینى، به نشانه هایى شبیه است که 

در روزگار معاصر توسط طراحان گرافیک، طراحى مى شود.

ج.گروه سوم: تزیینات
در تعــدادى دیگر از عناوین، عنصر رنگ و یا عناصر ســاده ى 
گیاهى، هندسى و یا انتزاعى با نوشته ها تلفیق شده و زینت بخش 
آن گردیده اســت که نشــان از ذوق و هنرمندى نقاشانه ى کاتب 
دارد (تصویر14). به عنوان مثال حرف "ر"  در کلمه ى "المضارع"، 

با نقش گل پایان یافته اســت. در عبارت "اما بعد"، رأس الفات با 
طره ى قالب  شــکل آغاز شده و نقطه ى "بـ" شکل ستاره را تداعى 
مى کنــد. در کلمه ى "بیع"، به ترکیبــى متقارن بر مى خوریم که 
با اســتفاده از نقطه هاى رنگى احاطه شــده و این کلمه را به انار 
شبیه نموده است. در کلمه ى "فَعِلَ"، حرف "ـعـ" به صورت تاج  دار 
نوشته شده است. گاه نیز بخش هایى از حروف در هم تنیده است 
و اشکال گره  مانندى را به تصویر مى کشد (تصویر15). شکل گره، 
گاه ســاده و گاه پیچیده است. با این حال در نمونه هاى موجود، با 

در هم پیچیدن اجزاى حروف یا به صورت گره قلبى وجود دارد. 
در نســخه ى شرح الشــافیه، هر چند در نگاه نخست، همگامى 
نوشــته ها و تزیینات در مقایســه با نمونه هاى فاخر خوشنویسى، 
کم رنگ و خام  دستانه به نظر مى رسد، با این حال، این ویژگى بر تنوع 
نوشته ها افزوده و نوآورى به شمار مى آید. به عبارتى ساده تر به نظر 
مى رسد که در این نمونه  ها، زیبایى  شناسى چندان مورد نظر نبوده، 
بلکه نوآورى و بداعت در ترکیبات و حروف مد نظر قرار داشته است.  
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بررسى اسلوب خط در نسخه اى از شرح الشافیه

تصویر 15-  انواع گره در خط عناوین. 
مأخذ: (نسخه ی شرح الشافیه)

تصویر 14-  انواع تزیینات به کار رفته در خط عناوین. 
مأخذ: (نسخه ی شرح الشافیه)
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نتیجه

خط نســخه ى شرح الشــافیه،  از زیبایى  و ظرافت هایى که در 
خطــوط اصیل و به طور کلى آثار خوشنویســان برجســته دیده 
مى شود، به دور بوده است و در آن زیبایى  شناسى مفردات، مرکبات 
و تناسب اجزاى حروف با یکدیگر چندان رعایت نشده است. با این 
حال، تأثیرپذیرى آن از خوشنویسى سنتى در سیماى کلى حروف 
مشاهده مى شود که با وجود متفاوت بودن از خطوط شناخته شده، به 
شکل غیرمستقیم به اقالم آن و به ویژه خط نسخ و رقعه وابسته است.

تنــوع خطوط نســخه ى شرح الشــافیه درگروه هــاى متن، 
حاشیه نویســى و عناوین، قابل ارزیابى اســت. قلمى که در متن 
به کار رفته، بر مبناى نســخ و برداشــت هایى از خط رقعه شکل 
گرفته اســت. این شیوه، زیبایى و ظرافت هاى خط نسخ را ندارد، 
بلکه مانند رقعه فشرده و خالصه  شده است و در آن، ویژگى هایى 
مانند شــیوه ى قلم گذارى و قلم  رانى برجســته تر مى نماید. خط 
عناوین، گاه برخى از خصیصه هاى کتیبه  نویسى را نشان مى دهد 
و گاه داراى تزیینات و تفنن هاى کتابتى اســت؛ خصوصیتى که 
شباهت آشکارى با طراحى نشــانه هایى دارد که در عصر حاضر 
توســط طراحان گرافیک به کار مى رود و در آن با متصل  نویسى 
حــروف، تغییر در تقدم و تأخر حــروف و ... ترکیبات نامتعارفى 

خلق شده که در بسیارى از موارد معماگونه است. 
با این توصیف مشخص مى شــود که در خوشنویسى سنتى، 

همــواره هم  پایه ى خطوط اصلى، شــیوه هایى دیگــر با کمترین 
زیبایى و بیشترین تنوع از لحاظ ریخت ظاهرى، کتابت مى شده 
اســت. هر چند این شــیوه ها مهجور مانده و از لحاظ کاربردى 
چندان مورد توجه نبوده، با این حال، شــکل متنوع این خطوط 
که با دخــل و تصرف در اصول خوشنویســى و موازین متعارف 
خط، تحقق یافته، نشان مى دهد که خوشنویسى سنتى، هم چنان 
بخش هاى ناب و دســت نخورده اى دارد کــه مى تواند زمینه ى 

مطالعات محققان را فراهم نماید. 
از نگاهى دیگر، اســتفاده از خطوط نامتعارف و ناشناخته ى 
موجود در نَُســخ خطــى مى تواند با توجه بــه کمبود لحن هاى 
متنوع فونت فارســى، الهام  بخش ایده هایــى ناب براى طراحان 
حروف باشــد. اســتفاده ى کاربــردى از خطــوط نامتعارف و 
ناشناخته با معرفى لحن هایى جدید و بدیع مى تواند از یک سو، 
الگویى مناسب براى تحقیقات در زمینه ى گونه  شناسى خطوط 
ناشــناخته ى موجود در نَُسخ خطى باشــد و از سویى دیگر، به 
منظــور تحقیقات کاربــردى براى طراحــى فونت هاى اصیل و 
رفع نیاز کاربران، فونت هاى فارســى مورد اســتفاده قرار گیرد. 
امید اســت این پژوهش با توجه به نیازها و دغدغه هاى طراحى 
حروف فارســى، زمینه ى معرفى خطوط ناشناخته و استفاده از 

آن را در طراحى فونت معاصر فراهم سازد.  

پی نوشت ها 

1 منظور از خطوط نامتعارف و ناشناخته، نمونه هایى است که از خطوط خوش 
و متــداول، تأثیراتى را پذیرفته  و در عین حال، خصوصیات مختص به خود را 
داراست که به دلیل رایج نبودن در کتابت به دست فراموشى سپرده شده است.  
2 نسخه ى شرح الشافیه، طى مشاهده ى بیش از بیست هزار نسخه ى خطى 
کتابخانه ى مجلس شــوراى اسالمى انتخاب شده است. هر چند که نمونه هاى 

متنوع زیادى براى بحث و بررسى وجود دارد.
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