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 یسیخوشنو یبرا دارد، انیجرکه اینک نیز  رانیا دری سیخوشنو آموزشسنت  در
 را یسیخوشنو هنرجو و شمارندیم بر قاعدهاصل/  دوازده تباهاش به یگاه و جزو دوازده

چنین  یسیخوشنو ی کهنها رساله ازاما  ،آموزدیممذکور  یعمل آموزش اساس بر
 امری متأخر است و در طول تاریخ، "گانهاجزای دوازده"که اصول در معنی  دیآ یمبر

 اصول، بعد به ق4 سدۀ از. داشته است و اجزای غیرثابت خاص و عام یمعنا دو اصول
آن،  خاص یمعنا ق8 سدۀ اواسط از و مقله ابن یهندس ضع، یعنی وثابت و عام ییمعنا
اجزای  در این سده، عبداللّه صیرفی .شد آشکار یسیخوشنو یاجزا ریسا جامع
آمد و  گانهالمحبین اجزای ششگانۀ خط را نقل کرد و  مدتی پس از او در تحفةهشت

المشق باباشاه اصفهانی، اجزای تحصیلی خط در ق در آداب10ی هدر نهایت، در سد
را  "اصول"برشمرده شد. این سیر تاریخی به روشنی تغییر اجزا در  دوازده جزو

 اند.دهد که این اجزا توقیفی و ثابت نبودهنمایاند و نشان میمی
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 مقدمه

م دقیق خوشنویسی از بازخوانی و بازیابی مفاهیم، اصطالحات و معیارهای برای فه
 توجه بهمعنای مفاهیم اصلی نظام خوشنویسی و  درکی نیست. بدون ریزارزشیابی آن گ
های مختلف یا ارزیابی آثار خوشنویسی یا شناسی تاریخی آن، بررسی دورهساختار زیبایی

. از این ، ناقص خواهد بودنقد وضعیت حاضرانا احینسبت خوشنویسی با هنرمعاصر و بحث 
 ضروری است. "اصول"یعنی  ،ترین مفهوم خوشنویسیبه کانونی توجهرو 

این  1.است از خط به عنوان علم، فن یا صنعت یاد شده ،های خوشنویسیدر رساله
ترین اصول نه تنها از مهم 2.آمده است گرد "اصول" با عنوانعلم بر محور مفهومی 

شناسی خوشنویسی بلکه نظام زیبایی ،شودپنداشته می 3های سازندۀ مفهوم مکتبفهمؤل
گاه زیر نفوذ آن بوده است.  ،هایی در سیر تاریخیها و دگرگونیهم با همۀ گوناگونی

هایی ثابت و دست و با ارزشاز ابتدا کلیتی یککه خوشنویسی شود تصور میچنین 
ناگهان با هنر  4"هندسۀ روحانی"ازلی و ابدی این  مفاهیمی بدون تغییر بوده و اصول

                                                                                                                                        
 و  "خ ط فن" ،"خط آداب" ،"الصدورراحة" مانند یفارس به یسیخوشنو یهامتن نیترکهن از تعبیرها نیا. 1

 .است رفته کاربه یفراوان به "الخطاءیاح" مانند قاجار ۀدور در هارساله نیآخر تا "هنر گلستان" ای
 ب اوجود مقل هاب ن اختراع و ابتکار از شیپ تا هجری نینخست یهاسده یهانمت شتریب شهادت به بنا. 2

 یش ناختییب ایز ضوابط با "خط علم" از ،ییخوانا و اعتدال تیرعا در کوشش و کتابت و خط حضور
 یانش انه چن دان افتی گسترش و رفت کاربه یسیخوشنو یهارساله در بعدها که ییمعنا در آن ۀژیو
 .ستین انیم در

 از کی چیه  در یس یخوشنو س نت در ش ده ش ناخته تیرسم به و مختلف یهاوهیش تنوع رغمیعل. 3
 ۀگان س ه جع ل با ژهیوبه معاصر ۀدور در اما امدهین "مکتب" اصطالح  یسیخوشنو یفارس یهارساله
 از یبعض خواندن وهیش ای سبک صاحب قصد به شتریب ایگو اصطالح نیا "وهیش سبک، مکتب،" ییکذا
 از یفرن    schoolمع ادل اصطالح نیا کاربردنبه امروزه. است رفته کار به فراوان معاصر سانیوشنوخ

 و مش خص یاصول مکتب هر یبرا. است یسیخوشنو منتقدان و سانیخوشنو انیم متداول مشهورات
 زا رعم ادیم مکتب کیتفک یبرادر خط نستعلیق  همه از شیبدر ایران  دیشا و کنندیم فرض زیمتما

 !است داشته کاربرد اصطالح نیا کلهر مکتب
در  "ادب الکتّ اب"را  ابوبکر صولی در « الخطُّ هِندِسَةٌ روحانیةً و اِن ظَهَرَت بآلة جِسمَانیَّةٍ»قول مشهور . 4

های که ن عرب ی (. این قول در متن134سدۀ چهارم هجری از قول اقلیدس نقل کرده است )صولی، 
ترین اشاره به اب به دی ران بارها نقل شده است. در زبان فارسی شاید کهندی ری پس از آن، با انتس
 "ص نعت"باشد. در این کتاب نام اقلیدس ذکر نشده و لف    "تحفة المحبین"این نقل قول در کتاب 

 (.55شیرازی، )سراج« الخطُّ صَنعَةٌ روحانیةً ظَهَرَت بآلة جِسمَانیَّةٍ»نشسته است:  "هندسه"به جای 
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 1 زمینی و انسان و تاریخ مواجه شده است.
نقشی بنیادین و زیربنایی  ،ایران(   جهانی که خوشنویسی در آن شکل گرفته )اسالم

البته  .استداشته های آنو ارزش خوشنویسیسی شنازیبایی گیری ساختاردر شکل
نامشهودی نبوده  موضوعهایی که در آنها شکل گرفته، هنگوابست ی آثار هنری به فر

نقش فرهنگ  ،آراییآثار معماری و کتاب در سبکخاورشناسان، بسیاری از  است:
حضور تاریخ در خوشنویسی آن با این همه،اند. های مختلف تاریخی را نشان دادهدوره

نظر است، بسیار  محلید ن رانۀ جدهای تاریخیچنان که در مفهوم تاریخمندی و نظریه
شناسانۀ گذشته است. در های سبکبندیهای تاریخی و دستهن اریتر از فهرستپیچیده
های امروز که برای هنر، ذاتی غیرتاریخی و جهانحتی اگر بر خالف نظریه ،حقیقت
 هادورهواحد و ذاتی مشترک در همۀ  یبرای خوشنویسی تعریف نمی شناسند،شمول 

باز هم  ،شناسی آن را بر مبنای امر مقدس و فراتاریخی تعریف کنیمزیبایی قائل شویم و
 کرد کهناگزیر باید روشن  .انسانی، تاریخمند است یخوشنویسی در مقام فعل یا اثر

و را بر چه پدیدۀ هنری اطالق کرده اند خوشنویسی  ،های مختلفخوشنویسان در دوره
و در  بودهدر ابتدا چه مبانی ایشان اند یا تهگذاری آثار داشهایی برای ارزشچه مالک
چه تغییراتی در  ،تفاوت جغرافیای فرهن یوجود های مختلف تاریخی و با طول دوره

    2است.گذارانۀ آن رخ داده فهم آنها از این مبانی و نظام ارزش

                                                                                                                                        
 من ابع خوش بختانه یفارس  زب ان در "انی گراس نت" نقد ای و "خالده حکمت اصحاب" یآرا ۀربارد. 1

 ب ر رش انیتأث ای  و یس یخوشنو ۀدرب ار آنها هاینظر از جامع یاثر متأسفانه اما است موجود یفراوان
 اهدگی د مشکالت و امکانات با ییآشنا یبرا. ستین انیم در یسیخوشنو لیتحل در معاصر یهادگاهید

ی )ل یمن، اسالم یشناسییبایز به یدرآمدفصل اول و دوم کتاب  به  : نک یاسالم هنر یبررس در آنها
. بررسی انتقادی آنها ر.ک ب ه کت اب ی خوشنویسیگرایان دربارهای سنت(، و برای گزارش آر92 -19

 در یقدس  هن ر گفتم ان یبررس ( و همچنین برای216 -191امکان و ضرورت هنر اسالمی )قنبری، 
 و عام یمعنا نیب کتاب نیا در البته ؛(37 -33اخ ر، ) یباق و یفانکتاب  بهنک  :  ران،یا یفرهن  سنت
 وشی دار ای  ک ربن یه انر ب ا نص ر نیحس  دیس مثل یکسان یهادگاهید تفاوت و ییگراسنت خاص

 است. ن رفته صورت یامالحظه قابل کیتفک  انیشا
 یس ازیقدس  شدن شتریب برعصر، حاکم یۀروح بر بنا هارساله به افتهی اهر هایرییتغ از یکی جمله از. 2

 ام ا: اس ت متق دم به نسبت متأخر یهارساله در دستانهگشاده و یتفنن و یذوق شکل به یسیخوشنو
 ب ه اگر و ندارد وجود خط و یسیخوشنو باب در یمقدس ۀآموز چیه زین( متأخر)هارساله نیا در یحت»

 ب ه معم ولش تح وتت و آن یخیتار منشا و یسیخوشنو یعرف یهاجنبه میگرد باز ممتقد یهارساله
 (.29)مازیار، « شودیم آشکار یخوب
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های گیری خوشنویسی و اثرپذیری آن از اندیشهبرای درک بهتر سیر تاریخی شکل
که از  "اصول"،کالمی و عرفانی جهان اسالم، بررسی سیر تاریخی و تطور مفهوم فلسفی

ضرورت دارد. منابع اصلی این  ،مهم ترین اجزا و بلکه مبنای هنرخوشنویسی است
از اواخر سدۀ ششم و اوایل بر جای مانده های فارسی دربارۀ خوشنویسی پژوهش رساله
از  که در این موضوعهای اندکی رسالهبه است، با توجه  تا دورۀ صفویهق سدۀ هفتم 
  در دست است.دورۀ قاجار 

را باید در  است در خوشنویسی "اصول"مربوص به  آنچهبخش بسیار مهمی از 
در  هامتن اما از آنجا که کلیات اصلی آن یافت،های نخستین هجری عربی سده هایمتن
  از آنجا که رسالۀ  1ایم.نپرداختهبه آنها این مقاله در  است، های فارسی نقل شدهرساله
به آن پرداخته  است، بیشترخاص داشتهدر ایران و در دوران متأخر اهمیت  المشقآداب

 در آن به کتاب مناقب هنروران که به زبان ترکی "اصول"برای تکمیل بحث  شده است.
 باید ولی در همان دوره تألیف شده است نیز اشاره شده است. همچنین -و نه فارسی–

رسالۀ میرعلی  مانندهای مشهور به بسیاری از رساله مقاله اگر در متنکه یادآور شد 
در آنها چیزی بیش  "اصول"ق( اشاره نشده به این دلیل است که دربارۀ 951هروی )د 

است. های مکرر پرهیز شده گذشته نیامده، از این رو از بازگویی روایت هایاز سخن متن
ها خودداری و ها و ارجاعبسیاری از فیشاز آوردن ب شدن حجم مقاله برای مناس همچنین

ی یکی اشاره شد که مطلب مهم و قابل های کهن و منابع درجهرساله ترینتنها به متن مهم
خوشنویسی و  "اصول"ی تأملی برای طرح سوالی جدی و کمتر اندیشیده شده درباره

 گرایانه به آن داشتند.های ذاتن اه
 

 هجری نهم تا هفتم هایفارسی سده هایدر متن "اصول"ف.ال

  ق(603-599الدین محمد بن علی راوندی، )در ، نجمالسرور ةیآ و الصدور راحة. 1

 راحة کتاب از است یبخش یسیخوشنو ۀدربار یفارس هاینمت نیتریمیقدیکی از 
 اصول معرفة یف  منا به  ؟ق( -550ی )راوند یعل بن محمدنوشتۀ  السرور ةیآ و الصدور
 ۀهم برگرفتن داستیپ نامش از کهچنان کتاب فصل نیا در ؛النقط و دائرة من الخط
خط)= عدد  و عدد صفر( )= رهیدا از حروف و( کی و صفر) ارقام و یهندس هایشکل

                                                                                                                                        
 یعرب  یه اکت اب و هارساله یمحتوا هایفیتحر و خوردهادست یگاه و هارییتغ ها،اختالف یبررس. 1

 .است یریگیپ قابل و مهم یموضوع خود یفارس یهارساله به انتقال هن ام
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 اصول")حساب ابجد(  لُجمَّ  اعداد و "اصول" هنُ تا کی اعداد و 1"خط علم" یمبنایک( 
از یک دایره در  9گونه که عدد شده؛ یعنی همان خوانده "خط علم" عبش از همه و  "خط

های سایر اعداد و حروف نیز از دایره و بات و یک خط راست عمودی شکل گرفته است، شکل
 اند.و هماهن ی با شکل یکدی ر طراحی شده "نسبت"و در  خط و ترکیب آنها برآمده

 یهادندانه شکل یرو از دیبا نیس حرف شکل اندگفته که یبعض به اعتراض در مؤلف
 یحرف هر که اندگفته آن از است، 2منسوب خط»نوشته است:  شود نوشته یدرودگر ۀار

« مقلهابن و ابالبوّابن چون متقدم استادان خطوص نسبت به دارد ینسبت  رید بدان
 است تریاول برگرفتن الف و ت و ب سر از نیس نسبت» کرده: شنهادیپ و (441)راوندی، 

 آن خط بودن  "منسوب" از مؤلف مراد نیبنابرا ( 1 تصویر. )(همان) «یدرودگر ۀار از که
 بنا هم آنها شکل که باشد، ترساده حروف شکل بر یمبتن دیبا حروف ۀهم شکل که است
 نیا در جهینت در و است شده -متناسب و ساخته – یطراح  خط و نقطه از قدما روش به

 3 .ردیگیم شکل نقطه و رهیدا و "خط اصول" نیب یمیمستق ۀرابط معنا

                                                                                                                                        
بردند. برای فه م م راد های گذشته خط را با تعبیر علم یا صنعت به کار میکه پیشتر بیان شد در متنچنان. 1

عل م "»سودمند است: ق( 740~الفنون )در نفائس ا از به کار بردن این تعبیر خواندن این سطرهای کتابقدم
ک ه ب ه اعتب ار کتاب ت ترکیب و احوالی که آن عبارست از معرفت تصویر الفاظ بحروف هجاء و کیفیت "خط

[ در ه ر دی اری از "علم خط"طاری شود بر آن و این صناعتی معتبر و فضیلتی جانپرور است...]و از صاحب 
معرفت تراش یدن قل م از لوازمس ت...  "علم خط"که در او یادگاری و بر هر دیواری از دست او ن اری... بدان

ب بدآنچه در ضمیر باشد بطریق تحریر به عب اراتی پس ندیده و مراع ات که آن عبارتست از معرفت اخبارغای
ی خوب و فنی مرغوبست... آنکه حرفی را که باید کش ید بکش د و "صناعت"امور معهوده میان کتاب و این 

الدین آمل ی، )ش مس «افت د "علم خط"هرچه آن را مجتمع و متصل باید نوشت همچنان نویسد تا بر قانون 
ان د و  حت ی در ب ه ک ار نرفته "خ ط"این واژگان فقط در صورت عم ومی  (.276و 275 و24و21ق،1377

ق( 942-880اند. به عنوان نمون ه خوان دمیر )نیز به کار گرفته شده "خوشنویسی"های ترین بخشتخصصی
نی ز  "نویس یعل مِ کتابه"با وجود مهارت در فن ت ذهیب و تص ویر در »نقاش آورده: میرک در وصف خواجه

 (.241، 1372)خواندمیر،« شبیه و نظیر ندارد
ارب اب خط وص "األدبا )به زبان عرب ی( چن د ب ار از تعبی ر حموی نیز که معاصر راوندی بود در معجمیاقوت. 2

( استفاده کرده است، رایج بودن این اص طالح در آن عص ر بس یار مه م و قاب ل 474و  7، 1993) "منسوب
خط وص "مقل ه و زیربن ای اص لی که خ واهیم دی د ابتک ار ابنچنان "بخط المنسو"ارزیابی مستقل است. 

 ی تاریخ خوشنویسی نهاده است.پا به عرصه "خط منسوب"با  "اصول"است و در حقیقت مفهوم  "اصول
 و خ ط عنوانبه "الف" حرف چطورشکل دهدیم نشان است شده نقل الخطوص نیقوان ۀرسال در که یمطلب. 3

 کت اب در»: دارن د کی  و صفر عدد أتیه با هم یتناظر چه و اندشده فرض رهیدا وانعنبه "ها" حرف شکل
 (.302)محمود بن محمد، « (ه)ها و( ا)الف: است زیچ دو خط اصل که کنندیم نقل مقله ابن از فنیس
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 ق(8ی ی اول سده، عبداللّه صیرفی، )نیمهخط آداب. 2

 خط آداب نام به یسیخوشنو در فارسی مستقل ۀرسال نیاول در بعد، سده کی از شیب
 در "اصول" ن،یشیپ یمعنا آشکار حیتصر ضمن( ق744 در زندهی )رفیص هعبداللّ تألیف
 بر استکرده وضع مقلهابن که است آن اصول پس» :رودیم کاربه هم ی رید یمعنا
 نقطه از را خط اصل و معناً، و لفظاً نهاده و نموده نسبت نوع شش به و نقطه و رهیدا

 حد انیب و اصول ذکر در" دوم باب یابتدا در سپس (.2)تصویر  (20،صیرفی) «اندگرفته
جمال الکتابقبلة را خط فروع و اصول جموعم» :سدینویم "مفرده حروف از یحرف هر
 :است گفته تیب کی در -الرحمةهعلی– اقوتی نیالد

 نسبة و کُراس بٌ،یترک و اصولٌ
 .(22همان،) «ارسال و نزول رٌ،یتشم و صعودٌ
 در بارنینخستی، فارس هایمتن در یسیخوشنو فروع و "اصول" یاجزا حیصر ذکر

  "اصول" تفاوت از یقیدق فیتعر قول نقل نیا در داستیپ کهچنان. آمده است رساله نیا
 از وکدام است "اصول" از جزو کدام که یستن مشخص ای شودینم داده دست به فروع با

 نیهم مطالب از اما 1؟"اصول" یکی و اندفروع جزو هفت گانه،هشت موارد در ایآ و فروع
 به که نقطه و رهیدا بر خط عوض به خود نخستینِ  یمعنا در "اصول" که دیآیبرم رساله
 یۀپابنیان و  عنوان به "اصول" معنا نیا در؛ شودیم اطالق شده است، داده نسبت مقلهابن

 یسیخوشنو نیادیبن اصل همان قتیحق در نیا. است( هستّ  اقالم) خطوص ۀهم مشترک
 یعمل و ینظر صورتبه یسیخوشنو خیتار مختلف یهادوره طول در که است یرانیا/یعرب/یاسالم

  2 .شودیم ژهیو و جامع یشناسییبایز دست اه ۀسازندبر و ابدییم گسترش
 او زمان در هستّ اقالم که ،(ق610~ ز) یمستعصم اقوتی به بومنس شعر به توجه با

 به ند،بود شده خارج ییابتدا حالت از و افتهی دست خود مستقل تیشخص و تیهو به

                                                                                                                                        
 ۀدور دحدو تنها م،ینیبینم هارساله در فروع با اصول تفاوت از یفیتعر قاجار ۀدور تا ما که است جالب. 1

 از ما مراد» :میخوانیم یوِخُ نیالعابدنیز قلم به خط یایاح نام به یارساله در که است شاهنیمظفرالد
 اصول آن بر تصرفات یانحا از ازمان یتماد در سندگانینو آنچه فروع از و... است آن هیاول وضع اصول
 .(546 ،العابدین خُوِیزین) «اندافزوده

 ۀمثاب  ب ه اص ل نیا وضع که جاآن از خوانند؛یم هم "مکتب" را نظام ای دست اه نیا معاصر ۀدور در. 2
 چیه  آن از بع د سده 10 تا کمدست و گرفت صورت مقلهابن دست به خط علم در "موضوعه اصول"

 سخن یسیخوشنو در اصلی مکتب کی از تنها سزاوار آن است که دیشا نشد، ارائه ی رید بیرق مدل
 .و باقی فرع بر آن است است مقلهابن بمکت هم آن و گفت
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 در و است افتهی خود نخستین یمعنا از ترخاص و ئیجز ییمعنا "اصول" رسدیم نظر
 شود؛می شامل را خطوص انواع از کی هر که است یادهیمق ضوابط و زهیمم قواعد حکم
 یدارا ،حروف ۀ شکلانداز در متفاوت یهایگذارنقطه بخاطر ثلث و محقق خط کهچنان

 که هستّ اقالم زا یخطوط با هاخط همان آنکه حال شوند،یم قلمداد متفاوت "اصول"
 اصطالح. نداواحد "یاصول" یدارا ،دارند تفاوت قلم ۀانداز و فیظرا از یاپاره در تنها

 محقق اصول» :نمونه عنوان به ؛است رفته کاربه رساله نیا در بارها معنا نیا در "اصول"
نهاده اصول و قاعده را یکیهر و» و «است یکی نسخ و ثلث اصول و است یکی حانیر و
... است نقطه هشت محقق الف» و «باشد ممتاز خطوص  رید اصول از اصول بدان که دان
 .(22-20همان،) «باشد خارج اصول از دیکن ادتیز اگر اما

 

 ق(858المحبین، یعقوب بن حسن سراج شیرازی، )در . تحفة3

 مستقل و مفصلی اثر ،ی )؟(رازیش سراج حسن بن عقوبتألیف ی نیالمحبتحفة کتاب
های . این کتاب از سایر رسالهاست یفارس زبان به کتابت آداب و یسیخوشنو ۀدربار

تر است و شاید بتوان آن را نخستین کتاب مستقل تر و کاملفارسی پیش از آن، جامع
در موضوع خوشنویسی به زبان فارسی نامید که در هندوستان تألیف شده است. در این 

 1"اصول خط" ای "اصول خطوص" ۀتاز حاصطال طرح ضمن، "اصول" خاص یمعنا کتاب

 نظر اببوّابن» :شودیم نقل( یبقل) یرازیش خطاص روزبهان قول از هستّ اقالم وصف در
 هر و کرد وضع یقلم نوع هر ازاء در و افتی اصول نوع شش نیا مقلهابن خط در و کرد
 یبرا هرسال نیا در نیهمچن .(125 ،یرازیش سراج)« دیگردان موسوم یاسم به یقلم

 مطلقاٌ خط نیا اصول» :شودیم حیتصر و رودیم سخن قینستعل "اصول" از بار نینخست
 صورت آشکار یهاتفاوت به توجه با رسدیم نظر به. (93همان،)« دارد ثلث اصول حکم
 به خط دو نیا "اصول" دانستن مشترک ق،ینستعل و ثلث در حروف اشکال یظاهر
 نسخ و ثلث که یوقت است یمنطق .است قیتعلنس و نسخ ارتباص مشهور قول سبب

 شتریب دور جادیا ای قیتعل نسخِ  از مشهور رب بنا که هم قینستعل دارند، مشترک "اصول"

                                                                                                                                        
نیق وان ۀرس ال مؤلف ند،یگویم اصول خطوص( رقاع و عیتوق نسخ، ثلث، حان،یر محقق،) هستّ اقالم به. 1

شناس ی ق دما شناس ی و کیهانبرای حصر تعداد آنها در عدد شش علتی که ریشه در انسان الخطوص
 بات،) ستین شیب جهت شش را انسان و اندگرفته انسان از را خط میاگفته چون»: کرددارد را ذکر می

 (.200)محمود بن محمد، ! «اندگفته اصل را قلم شش سبب نیبد( جلو عقب، راست، چپ، ن،ییپا
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 اشتراک حیصر اظهار. باشد مشترک "اصول" در ثلث با است شده دهییزا نسخ در
 نیا در "اصول"خاص یمعنا فهم در را ما تواندیم رساله نیا در  خط دو نیا "اصول"

 .کند یاری آن از بعدالبته  و سده
 وضع از یجالب ریتفس ،دوره آن یشناسمعرفت و یشناسجهان رب بنا رساله نیا مؤلف

 یرمعنایتفس نیاکه  رسدیم نظر به. کندیم ارائه مقلهابن دست به رهیدا و نقطه بر خط
 نیا انیب حکما کلمات رد» سازد:یم ترروشن ما یبرا را سده آن در اصول مفهوم نخستین

 اتنسان و سهام الحوادث و یّقس اتفالک و نقطة اترض و کرة العالم" که است واقع یمعن
 خاطر به را... مقلهابن... "ریالمستد شکل اتشکال افضل" یۀقض بر یمبن "المفرّ  نیفا هدف
 انیم در وناکن که کرد قیطر نیا با نقل یکوف قیطر آن کند، وضع رهیدا بر خط که آمده
 .(120همان،) «باشد داشته است اصول ۀهم اصل که عالم خلقت با یمناسبت تا است،

 از فارغ راحة الصدور و آیة السرور در که "خط بودن منسوب" در این رساله نیهمچن
 از یاپاره بر دتلت که یریتفس با بود، شده انیب یفن ۀمسأل کی همچون یریتفس هر

 شده است: تبیین دارد عصر آن در یعرفان ۀشیدان ای انهیصوف یباورها
 حروف جمله الف و گشت الف نقطه کی» 
 .(148 همان،) «موصوف یوصف به الف ی،حرف هر در 

 نخست :دارد وجود زین  رید توجه قابل مطلب دو نیالمحبتحفة در اصول مفهوم ۀدربار
 در و "حروف حد" در نظر اختالف از به فارسی مکتوب یارساله در بارنخستین یبرا که آن
آن اختالف انیدرب مؤلف. دیآیم انیم به سخن خط هر قواعد یمعنا به "اصول" در قتیحق
نوشته  حرکت سه به اندگفته  که متقدمان نظر انیب با و است حرکت چند به الف نوشتن که

 حرکت را قلم گردش قدما که رایز. خطاست صورت نیا تصور متأخران قول به و»: است
 یمعنا در اصول اصطالح از فهم دوره آن در کندیم مشخص و( 149همان،)« اندکرده فرض
،  رید مطلب اما، است بوده مقبول آن در یرأ اختالف و نداشته یجزم یصورت آن خاص

 اقوتی قول از آداب خط یگانۀ خط که در رسالهاجزای هشت به است یاتازه مواردافزودن 
 : ، نقل شده بودخط فروع و "اصول" مجموع ۀدربار یمستعصم

 یمستعصم اقوتی گفت نیچن»
 طور زیچ شش هست مرا خط در که 
 اضیب دان دوم و سواد انز یکی
 .(177همان،) "دور و سطح دگر قوت و ضعف دگر 



  521 «اجزای خط»در « اختالف»و  «اصول»دو معنای 

 منقول ۀگانهشت موارد با "زیچ شش" نیا از کیچیه که است آن جالب اریبس ۀنکت
 باباشاه یلیرتحصیغ و یلیتحص ۀگاندوازده یاجزا با اما ،ستین مشترک اقوتی از

 .دارد اشتراک و تام مناسبت ،پرداخت میخواه آن به که یاصفهان
 

 ق(897. مجالس النفائس، امیرعلیشیرنوایی، )در 4

( ق۹۰۶ -۸۴۴) یینوا ریشیعل که( نامهلطائف) النفائس مجالس ۀتذکر از یبخش در
 است، درآورده ریتحر رشته به را آن قرایبا نیحس سلطان عهد و انیموریت ۀدور در

 کرده ثبت بیترت به را "قلم شش اصول" یسبزوار محمود خواجه که است آمده
 :کندیم نقل او قول از  را یشعر سپس و است
و در این اوقات درجی نوشته بود و اصول شش قلم را به ترتیب ثبت کرده، و در آخر »

 ، و در بیت آخر تاریخ را درج کرده، این است تاریخ:چند بیت در تعریف خط گفته و نوشته
 چون اصول شش قلم کردم رقم

 (.103)علیشیرنوایی، «"اصول شش قلم"گشت تاریخش 
 آن در را "اصول" مفهوم از یرازیش سراج فهم تداول گمان قتیحق در متن نیا
 مقلهابن از بار نیا که آن یب البته بخشد،یم قوت آمد ذکرش نیالمحبتحفة در که عصر
 خط شش یبرا هم یسبزوار محمود خواجه است، مشخص که چنان. شود آورده ینام

 نوشتن  زیمتما یهاوهیش آن و شده قائل مجزا اصل شش مقلهابن به منسوب متداولِ
 .  است خوانده "اصول" را قلم هر در حروف
 
 (قالمش آداب رسالۀ از قبل تا) ق10فارسی سدۀ  هایدر متن "اصول"ب. 

 خطوط قواعد و اصول و ق(920علی مشهدی )در ، سلطانالسطورصراط. 6و  5

 ق(930اللّه سبزواری )در پیش از ، فتحهستّ

 در نظر اختالف ،"اصول" ۀدربار نکته ترینمهم دیشا ق10 سدۀ لیاوا یهارساله در
ۀ نوشت رالسطوصراص در کهچنان ؛است( خطوص قواعد) خاص یمعنا به "اصول"مفهوم 
 مستعصمی اقوتی ۀ منقول ازهشت ان موارد از یکی ،(ق926-841) یمشهد یعلسلطان
 :شودینم شمرده قینستعل "اصول" جزو
 ارسال مجو را قیتعل نسخِ»
 .(79،علی مشهدیسلطان)« قال و لیق هست باب نیکاندر 
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ی وارسبز بن احمد بن محمود هاللّ فتحتألیف  هستّ خطوص قواعد  و اصولرسالۀ  در ای 
 نقطه 4 صورت به نقطه، 3 متداول و مشهور قول خالف بر قینستعل الف طول ۀانداز ،)؟(

 رشد باق 10 سدۀ اواسط از اما ،(137،الّله سبزواریفتح) شودیم داده آموزش
 و راتییتغ و پندارها ی،صفو ۀسلسل یریگشکل و یعرفان اتیادب و انهیصوف یهاشهیاند
 . شودیم وارد "اصول" فیتعر در یتعددم ۀپردازانالیخ فاتیتحر

 
 ق(10ی ی اول سده، مجنون رفیقی هروی )در نیمه سوادالخط ،الخطرسم. 8و7

 در "نقطه"  اهیجا ،(ق951در زندهی )هرو یقیرف مجنون، تألیف الخطرسم ۀرسال در
شد   بر خالف می ریتفس انهیصوف یباورها بسترکه در آن دوره بیشتر در  یسیخوشنو

ریزی شده در آن پی "اصول"های نخستین که مفهوم فتمان علمی و هندسی سدهگ
 :شده است فیتعر یفارس شعر در "یعروض وزن" یمبنا بر -بود

 لیق یب است زانیم نقطه خط در که»
 .(167،مجنون رفیقی هروی) «لیتفاع و لیافاع شعر اندر چو
یم نییتع نقطه رب بنا را خط قانون ،حرف هر وزن یابیارز یبرا مؤلف رساله نیا در
 یاریمع همثابه ب "یاصول خط" اصطالح لیذ را "اصول" مفهوم سپس و کند
( وزن) نقطه شمار ،حروف یطراح در گربه نوشتۀ او ا .بردیم کاربه ختیشناییبایز

 یخط با حرف شکل که ستا آن از بهتر ،نباشد صاف خط، و حرف شکل اما ،شود تیرعا
 :نشود لحاظ آن در "اصول" اما ،باشد شدهو قوی نوشته  صاف
 نباشد قانون نیبد وزنش وگر»
 نباشد رونیب خلل و نقصان ز
 است قبول را دلها چه گر یصاف ز

 (.همان)«است اصول یب خط نیا که گفتن توان
 انینیشیپ پیروی از به آنکه ضمن سوادالخط نام به  رید یارساله در مؤلف نیهم

 مادر ثلثِ عروسِ را قینستعل کند،یم قلمداد ثلث از منتج سرکی را قینستعل "اصولِ"
 در دو خط اشتراک با وجود چ ونه عصر آن در دهدیم شان. این موضوع نخواندیم
و ساختار  تیهو که ،خط دو آن مختلف ی صوری )فرم(هاانیب تفاوت ،"اصول"

 .است شدهیم لحاظ ،دنسازیم را یخط هر مستقل شناختیزیبایی
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 ق(970-960، محمود بن محمد )در الخطوطنیقوان. 10
ی که به ویژه در شخص و یذوق یرهایتعب و پندارها ۀادام در ،ق10 سدۀ دوم ۀمین در

 انیم به سخن قاعده و "اصول" تفاوت از گفتمان عرفانی آن سده بسیار رواج یافته بود،
نیقوان ۀرسال در. شودیم هداد نسبت اببوّابن به "اصول" و مقلهابن به قاعده و دیآیم

 نه ینازک و قلم لطافت و»: است آمده)؟( در این زمینه  محمد بن محمودتألیف  الخطوص
 است آن اصول و کرده وضع مقلهابن که است آن قاعده نه اگر و است قاعده و اصول از
 ایآ .(3 تصویر) (298 ،محمدمحمود بن ) «نوشته و کرده فیتعر نقطه به اببوّابن که

 از برآمده یرهایتفس و هایورزذوق از یاریبس مانند ،قاعده و "اصول" نبی نهادن تفاوت
 است؟بوده  انیم در هم یرتیجد قصد ای است الفاظ یباز صرف ی،عرفان اتیادب

 هم یرفیص هعبداللّ خط آداب ۀرسال در الخطوصنیقوان از شیپ قاعده و اصل لف  دو
شده گرفته کاربه مترادف ۀکلم دو چونهم لف  دو نیا آنجا اما اند،رفته کاربه زمانهم
نیا" جز یزیچ جمله کی در زمانهم کاربرد نیا که دیآیم بر  جمله ظاهر از و اند

 ،یقاعدگیب از منظور و ندارد "اصول" با ییمعنا تفاوت "قاعده" ؛ستین "ییگوهمان
 کنند جدا  ریکدی از را آن حرف اگر سندینو کلمه چون»: است "اصول" تیرعا عدم

 مترادف کاربرد نیا. (299)همو، « نبود فیضع و نباشد قاعدهیب اصول در آن مفردات
 به یکرس تیرعا طبقه سه هر در و» :شودیم دهید هم نیالمحبتحفة در قاعده و اصول
 .(145شیرازی، )سراج« نشود واقع قاعده و اصول مخالف که ندینما ینوع

 هژیو ه اینکت به قدما نزد قاعده و "اصول" ییمعناهم ای ییمعنا فاوتت یبررس در اما
 رهیدا از را خط یاعده که است شده داده شرح الخطوص نیقوان ۀرسال در :میخوریبرم

 و است؛ غالب سطح بر دور میج و نون مثل یحروف در آنکه جهت به اندکرده استخراج
 کاف و الف مثل حروف از یبعض در چون اندکرده استخراج نقطه از را حروف  رید یبعض

 اعتبار کرده رهیدا از استخراج که آن»: نوشته است سپس و 1است شتریب دور از سطح

                                                                                                                                        
 از ش ود گذاش ته ف رق قاع ده و اصول نیب جهتیب کهآن بدون هستّ خطوص قواعد و اصول ۀرسال در. 1

 هوش مندانه مؤل ف ک ه اس ت نیا توجه جالب ۀنکت اما رود،یم سخن اصول انیب در هاروش اختالف
هندسه بستر در دیبا حروف نیا بلکه ستین اصل نقطه ای رهیدا اساس بر حروف یطراح کندیم اعالم

 هندس ه بر خط وضع او نظر از اصل که شوند یطراح "نسبت" ۀمسال تیرعا با موزون و مندقاعده یا
 رهی دا اثب ات ب ه یبعض : است مختلف قیطر مفردات و حروف صولا انیدرب را قدما»:  است یاضیر و
 جه ت ب ه یبعض  و... ان دنه اده مدور و مخمس و مربع و مثلث بر حروف یبنا یبعض... اندکرده انیب

 یالفت  اتیاض یر و هندسه اصول با که یعتیطب زین و... اندنهاده نقطه بر حروف یبنا یآسان و سهولت
 .(112اللّه سبزواری، )فتح« ن ردد منتفع قهساب اصول از باشد نداشته
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 به و کوچک یبعض و است بزرگ یبعض اندنموده رهیدا در که یحروف... نکرده نقطه
 که کرد خواهد انیب یوجه بر را اصل دو نیا... ریفق نیا. دیآینم راست نقطه حساب
 .( 299-298 ،وهم) «نباشد فاحش تفاوت
ابن ابتکار و( رهیدا از خط استخراج) مقلهابن عمل کیتفک فرض با ،حیتوض نیا ربناب

 قاعده و «اصول» نیب تفاوت از یمحصل یمعنا بتوان دیشا( یمیتعل یگذارنقطه) ابوّب
 با یارساله از که تاس یمطلب کندیم تریجد را فرض نیا آنچه. داد دست به مؤلف نزد

 .است دهیرس ما دست به دوران همان در ی رید مؤلف
 

 ق(10عقیلی رستمداری )نیمۀ دوم سدۀ . خطّ و مرکب، حسین11

های هشتم تا دهم از روضۀ چهارم این رساله مستخرج از کتاب ریاض االبرار و رکن 
طهماسب روزگار شاهعقیلی رستمداری، از دانشمندان المعارف، نوشتۀ حسیناین دائرۀ

 رهیدا از مقلهبنیعل که آن با»: است آمده این رسالهدرق( است. ۹۸۴-۹3۰. صفوی )حک
 بن یعل نمود خط نیا میتعل که یکس اول داد قرار آن ریمغا رهیدا به و برد رونیب یکوف

 "نموده وضع نقطه و رهیدا به او و است نیاب تیبغا اببوّ ابن اصول...بود هالل
 نیب   ناکارآمد البته و   مفروض تفاوت از فارغ که رسدیم نظر به .(324 ،اریرستمد)
 بر خط وضع) هیاول یمعنا در "اصول" مفهوم ،ق10 سدۀ اواخر تا قاعده، و "اصول"

 خاص یمعنا در اصطالح نیا نیهمچناست.  داشته داریپا و ثابت ییمعنا( رهیدا و نقطه
 صورت به و رفتهیم کاربه همواره قلمست و مختلف خطوص قواعد حکم در خود

 ؛رفتهیپذ یسیخوشنو یخیتار ریس طول در گوناگونی و ریمتغ یاجزا و ارکان یقرارداد
 رییتغ قابل ریغ و اختالف بدون و یجزم یمفهوم ،خاص یمعنا نیا در "اصول" هرگز اما

 خطوص تتبع»: تاس آمده اببوّابن ابتکار ۀدربار الخطوصنیقوان در کهچنان است، نبوده
 ،محمود بن محمد) «افزوده اسلوب و اصول در میسل طبع تصرفات به و نموده مقلهابن

 اببوّابن که است آمده سته خطوص قواعد و اصول ۀرسال در معنا نیا ترحیصر ۀنمون. (299
 بیترک و حروف تناسب در کنیول  ثابت یفرع و راسخ دید یاصل» گذشته خطوص در

 .(107 ،اللّه سبزواریفتح)« کرد تصرف آن در واقع، فاحش یهاخلل
 

 ق(10)نیمۀ دوم سدۀ  هنروران مناقب و المشق آدابدر  "اصول"ج. 

 ق(10، باباشاه اصفهانی )نیمۀ دوم سدۀ المشق آداب. 12

 نیارترذرگیتاث و ترینمهم دیشا ق(996ی )د اصفهان باباشاه فیتأل المشق آداب ۀرسال
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 از آن یبند میتقس و فیتعر که باشد ی میان ایرانیانفارس بانز به یسیخوشنو ۀرسال
 از .است انداخته هیسا یرانیا یسیخوشنو عالم بر امروز تاو اجزای خط  "اصول" مفهوم

 کوشش با ق10 سدۀ اواخر در. میکنیم یبررس مجزا بخشی در را رساله نیا رو نیا
 یهاانیجر ی وعرفان یهاشهیاند نیب وندهایپ نیترپرتکلف از یکی دیشا یاصفهان باباشاه
 انتساب سبب به دیشا المشق آداب ۀرسال. شودآشکار می یسیخوشنو رسائل با انهیصوف

 نیب هارساله ریسا برابر چند یاقبالدر ایران  سده چند طول در رعماد،یم به آن ناصواب
 "شأن" و "اصف" جزو دو الحاقدر دورۀ معاصر نیز  ه است؛افتی او خط متعصب فت انیش

 و فیتعر طرح این دو جزو، کنار در اما ،است گرفته قرار توجه مورد شتریبدر این رساله 
دهد، به آن این رساله به دست می در "اصول جزو"یبرا مؤلف که یاژهیو  اهیجا

 رساله نیا در ،گذشته هایرساله اتفاق به بیقر برخالفاهمیتی خاص بخشیده است. 
 شده انیبن آن بر خط که یهندس نظام و "اصول" نخستین ینامع به یااشاره چیه

 یمعنا در "اصول" که شده است شنهادیپ یاتازه یبنددسته ظاهر در اما است، نیامده،
 . کندیم تربرجسته را خاص
 دو در( 23 ،اصفهانی باباشاه) گانه هفده یاجزا از یاصفهان باباشاه المشق آداب در
 ،یکرس: میدو ب،یترک: اول» :اندیلیتحص قسم از آن جزو 12 که رودیم سخن قسم
 ،یمجاز صعود: هشتم دور،: هفتم سطح،: ششم قوّت،: پنجم ضعف،: چهارم نسبت،: میس

 از آن جزو پنج و( 18 ،وهم) «شأن: دوازدهم صفا،: ازدهمی اصول،: دهم ،یمجاز نزول: نهم
: پنجم ،یقیحق صعود: چهارم ر،یتشم: میس اض،یب: میدو سواد،: اول»: یلیتحص ریغ قسم
 یتیفیک آن و» نوشته است: "اصول" فیتعر در یو  .(4 تصویر) (22 ،وهم) «یقیحق نزول
 صفت نیا که خط هر در و شودیم حاصل شد مذکور که سعهتَ یاجزا اعتدال از که است
 جسم ۀمنزل به درخط سعهتَ  یاجزا که نماند یومخف... باشدیم سینف خط آن باشد، یاندک
را  "اصول"او در بخش دی ری از این رساله، کلمۀ  .(20 ،وهم)« جان ۀمنزل به اصول و است

 را مفرد حروف یاجزا»تواند منظور او را بهتر آشکار کند: برد که میای به کار میبه گونه
 و ضعف از مرکبند که رهیغ و قاف حرف چون د،یدرآ اصول اعتدال به که کنند بیترک چنان
 .(18 ،همو) «هانیا مانند و تناسب و دور و سطح و قوّت
 
 المشق آدابرسالۀ  در اصول خاص یمعنا

 یمعنا در "اصول"از  فیتعر ،است زیان بر توجه رساله نیا در زیچ هر از شیب چهآن
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 مفهوم از باباشاه فهم. نشده بود دهید صراحت نیابه هرگز پیشتر که است آن خاص
 فراست به او اما ،ندارد بر در نامتقدم به نسبت یاازهت و عیبد ۀنکت چیه "اصول"

مالحظه شد  شتریپ. دهد به دست انینیشیپ فهم از را فیتعر نیاتریگو و نیبهتر توانست
 یگذارنقطه بر مشتمل زیچ هر از شیپ خطوص قواعد حکم در "اصول" گرچه که

 گوناگون یربردهاکا به توجه اب بود، حروف های شکلو اندازه حدود تیکل و یآموزش
. داشت یضمن دتلت زین بر امور دی ری "اصول" ،مختلف یهارساله در اصطالح نیا

 برابر یگذارنقطه نظر از وجهچیه به قینستعل و ثلث در الف ارتفاع ۀانداز ،نمونه یبرا
 در صورت یحتدر نظر شماری از مؤلفان،  "اصول" در آنها اشتراک ،نیبنابرا ست،ین

نقطه صرف از ترعیوس ییمعنا "اصول" آنها نظر در که دهدیم نشان ،ایشان اشتباه یتلق
تفاوت به کامل التفات رغمیعل نامتقدمکه  گفت توانیم کامل نیقی با. است داشته یگذار
 مشترک "اصول" در یکدی ر با را حانیر و محقق ای هم با را نسخ و ثلث ،یگذارنقطه در ها
 6) بودند قائل مستقل "یاصول" هستّ  اقالم از کی هر یبرا آنها از یعضببنابراین، . دانستندیم

 درست 1 اصول(. 3) اندکرده تصور مشترک "یاصول" خط جفت هر یبرا یبعض و اصول(
آمده  هارساله در مبنایب و یق یسل صورتبه هایبنددسته و هااشتراک نیا انواع که است
 .کندیم ترکینزدمؤلفان  نظر فهم به را ما "اصول"مفهوم  در دقت اما ،است

 نشان ،نسخ و ثلث در "اصول" اشتراک ای محقق و ثلث در "اصول" تفاوت به حکم
وقوف  هرخط مستقل تیهو و تیشخص بهنسبت  کامل طور به مؤلفان که دهدیم

 و قلم گردش و هیزاو یزیآمهم از حروف یطراح در تفاوت نیاکه  دانستندیم و داشتند
ی و رعایت گذارنقطه از تنها و دیآیم دسته ب رهیغ و ضعف و قوت و سطح و دور زانیم

 نیا لحاظ با میان آنان "اصول" پس واژۀ ؛شودینم حاصل حدود شکل حروف )هندسه(
 قواعد یمعنا در) "اصول" مفهوم لیتقل و لیتحو. ه استبودمعنایی مطرح  ۀگستر

                                                                                                                                        
شیپ  ب ا آنه ا یبررس  البته که خواهانهدل و یشخص یهایبندمیتقس انواع هارساله به گذرا ین اه با. 1

 فه م دهدیم نشان کهآن ضمن نکته نیا. شودیم دهید باشد، جالب تواندیم یعصر معارف و هافرض
 و نبوده سازگار و دستکی یامجموعه یسیخوشنو سنت و است یخیتار شیاجزا و اصول و خط از ما
 و م نحط وضع از شد برون یبرا ینظر یاچهیدر تواندیم شده، لیتشک مختلف یهاانیجر و اقوال از

 ب ه ،یخیت ار یسیخوشنو که یایمحور یهاستون و یاصل یاجزا به را ما و د،یب شا یفعل ۀافتادعقب
 تریض رور اریبس  آنها به توجه که یاشده دهیشیاند و ستهیبا یمحورها .باشد رهنمون دهیبال آن دور
زن ده ۀبهان  ب ه شیپ  سدۀ چند یشناسییبایز ظاهر  به بازگشت و یسطح یهاییگراواپس از است
 .    رزاغالمرضایم و شیدرو و رعمادیم خط اصالت کردن
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 در موجود حیصر احکام نیا فهم ،(یذارگنقطه) حروف حدود و اندازه به تنها (خطوص
 .کندیم مواجه اشکال با را هارساله

 ایگو و قیدق "اصول" یمعنا توسعدر آن  که یارساله ،باباشاه المشقآداب تا کمدست
 از که آنجا نیهمچن. است دهینرس ما تؤیر و دست به هنوز ای ستین موجود شده باشد،ارائه

 در "یسینویاصول" ای "یاصول خط" اصطالح به و ادی یشناختییبایز یاریمع همثاب به "اصول"
 از ما فهم مخل ی،گذارنقطه در "اصول" یمعنا کردن محدود هم باز شد، اشاره خط حسن
 هشت الف ارتفاع میترس هم، نامتقدم یبرا ،نیقی به. است اصطالح نیا کاربرد از قدما درک
نمی توانست  کدامچیه ،نازک اریبس ۀنقط هشت لفا ای )بسیار ضخیم( قلم کامل یپهنا با نقطه

چنین  با آن ۀشد تیرعا ارتفاع زانیمکه  چند هر ،باشد "نویسییاصول" مصداق
 زیجا نه تا و است نقطه هشت محقق الف که بدان» درآید: منطبق یآموزش هایدستورالعمل

 .(22صیرفی،)« باشد خارج اصول از دیکن ادتیز اگر اما اندداشته
 در ترخاص یمعنا در "اصول" مفهوم کاربرد تنها نه که است روشن ،نیبرابنا
 "یتیفیک" را "اصول" بلکه ،ندارد باباشاه نظر مورد یمعنا با یتفاوت متقدم یهارساله
 نیا از قدما که یدرک همان جز ستین یزیچ دانستن  خط یاجزا ریسا یاجرا از برآمده
 کهنیا ،رونیا از. اندبرده کار هوشته های خود بن در را آن بارها و اندداشته مفهوم

 از شیپ اما ،است گانههنُ یاجزا طول در باباشاه یلیتحص ۀگاندوازده یاجزا در "اصول"
 1.ندارد یاعتبار چندان ،اجزاست ریسا عرض در "اصول" شده نقل اقوتی از آنچه در و او

 یکاربردها باآن  ۀسیمقا و بیترک بخش در "اصول" اصطالح به باباشاه نحوۀ اشارۀ
 . مدعاست نیا گواه ،هارساله ریسا در معنا نیهم به اصطالح نیا متعدد
 یشنهادیپ یبنددسته اعتبار باباشاه، ۀگاندوازده یاجزا در "اصول"  اهیجا از فارغ اما

 از مهم قول نقل دو با آنها ۀسیمقا و او ۀگانهفده یاجزا به ین اه با است؟ در چه حد او
 مناقشه اریبس و دیجد جزو دو   شأن و صفا از ریغکه  میابییدرم ،آمد شتریپ که اقوتی

 و   خط یاجزا و "اصول" مفهوم یخیتار ریس تمام به نسبت ربطیب البته و زیبران 
                                                                                                                                        

 تی تقو را گم ان نی ا است ممکن مطلب نیا شد، اشاره اقوتی ۀهشت ان یدراجزا یابهامات به شتریپ. 1
ک رده  رید( فروع ۀهم/هنُ ای و) جزو هنُ جامع را جزو نیا اصول خواندن جزو نیدهم با باباشاه که کند
 ش أن و دارد اقوتی  یاج زا در اص ول ب ا نیادیبن تفاوت او یلیتحص قسم در اصول جهینت در و است
 ریس ا طول در را اصول باباشاه اجزا، بیترت و یبندرتبه در رایز است، افتهی یتریادیبن نقش و ترعیرف

 و ندارد نیریسا بر یرتب تقدم چیه اصول اقوتی ۀهشت ان یاجزا در ظاهر به کهیحال در داده قرار اجزا
 .  اجزاست ریسا عرض در
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 در هایقیحق و یلیتحص قسم در هایمجاز   نزول و صعود خواندن یمجاز و یقیحق
 ،ندارد است شده نقل اقوتی از آنچه بر افزون یزیچ یفهاناص باباشاه   یلیرتحصیغ قسم
 در یتمام ای و تمام یناقص امر هست؟ آیا یخاص نکتۀ او یبند دسته در یراسته ب ایآ اما
 غلط به گاه یحت اشگانهدوازده یاجزا ،او از بعد هاسده تا که است دهیرس کمال به آن
 و متکلفانه یبندمیتقس نقد یجا شود؟یم هخواند "یسیخوشنو ۀگاندوازده قواعد / اصول"

 ۀرسال از یبخشدر  اما ،ستین نجایا آنها یخیتار و ینظر تبعات و او یرضروریغ یاجزا
 فیتوق و تعدد و بیترت دقت و او شنهادیپکمابیش میزانی از جدیت  توانیم المشقآداب
 در که ندیفرما یم( یمشهد) یعل سلطان موتنا الکتاب قبلة چون»: افتیدر را آن یاجزا
 خط نیدر ارسال که است آن زمان نیا قلم ارباب اعتقاد چه اگر ستین ارسال قیتعلنسخ

 1!«نمودیم ادب ترک که نشد نیا ذکر متوجه شانیا فرموده به اما است موجود زین

 (.22اصفهانی، )باباشاه
 

 ق(995افندی، )در ، مصطفی عالیهنروران مناقب. 13

 باباشاه معاصران از که ،یعثمان کاتب و مورخ ،ق(1008 -948ی )افند یعال یمصطف
 تیب حیتوض در هنروران مناقب کتاب در هجری دهم سدۀ اواخر در است یاصفهان

 و کرده نقل را آن یفارس یهارساله در یرفیص هعبداللّ بارنخستین که اقوتی به منتسب
 که دهدیم دست به یسیخوشنو ای کتابت از یفیتعر م،یپرداخت آن به شیخو یجا در
 کتابت» :دیسنج بهتر دوره آن در را "اصول" مفهوم و یسیخوشنو نسبت توانیم آن در
 سطور یهایکرس و مفردات بیترک و کلمات، اصول عیصنا که است ییزهایچ از تیکنا

 ر،یتحر اسلوب در که گفت توان زین و گردد؛یم شامل را مقاتت نسبت و صفحات
 صورت به آن بازگرداندن و دنیکش و یپست یسو یبلند از و یبلند به یپست از دنیکش

                                                                                                                                        
 دینبا هودهیب و هستند یخیتار و یقرارداد کامل طوربه اجزا نیا: الف که است آن از یحاک مطلب نیا. 1

از منظ ری  ش انیب را تکلّ ف ب ه و دانست ثابت یجزم طور به را تعدادشان ای دیتراش کمال شانیبرا
 یادب/یعرف ان یهایلفاظ و انهیصوف آداب سرگرم اریبس باباشاه: ب. ساختناپذیر ابطال ریساتفحکمی 

 به :ج. کرد درنگ دیاب جد به شان ای صفا مانند شیشنهادهایپ از یبعض بودن کارآمد در نیبنابرا است
 اس تقبال و یریفراگ لیدل نیهم به است، قینستعل به محدود ای معطوف شتریب او تالش رسدیم نظر
 اقوتی یاجزا مثل او از شیپ یهامتن و هارساله با سهیمقا قابل اسالم جهان یایجغراف در او ابتکار از
یشنهادهای ناکارآمد باباشاه مانند صفا و شأن های آنها از پو بر خالف آموزه ستین مقلهابن اصول ای و

 .شودهای سایر نقاص جهان اسالم چندان نشانی دیده نمیدر رساله
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 گاه و شمال به گاه ارسال اسلوب در آن خردپسند وضع و صعود برابر در نزول و دهیتاب
 .(43،یافند یعال) «.است شامل را قواعد اصول اصلِ نیمی به

( نسبةٌ و کُراسٌ  بٌ،یترک و اصولٌ) اقوتی اول مصراع بخش چهار ییگو شرح نیا در
 و( ارسالٌ و نزولٌ رٌ،یتشم و صعودٌ ) کندیم دایپ دوم مصراع بخش چهار از مجزا یشرح

 دوم مصراع یاجزا شرح در اما شودیم ریتعب "کلمات اصول" به اول مصراع در "اصول"
 دیشا. ابندی شکل دیبا "قواعد اصول" اساس بر نوشتن هن ام آنها که شودیم اشاره

 یاول قیطر به ای اول مصراع جزو چهار تیرعاهمان  "قواعد اصول" اصلِ که نباشد راهیب
 از زین یافندیعال درک صورت نیا در شود، ریتعب "اصول" یعنی اول جزو تیرعا
 یسیخوشنو یاصل محور و اجزا ریسا جامع ،"اصول" و شودیم باباشاه هیشب "اصول"

 چندان باباشاه یبندمیتقس اتییجز ریسا تاس آشکار که چنان چند هر شود،یم قلمداد
 .است نشده واقع یافندیعال همچون معاصرانش توجه مورد
 

 امروز تا هجری ازدهمی های فارسی سدۀدر متن "اصول"د. 

 ق(1015-1006قمی، )در . گلستان هنر، قاضی احمد14

 ق(953)ز ی قم احمد یقاض فیتأل هنر گلستان، کتاب المشقآداب ۀرسال از بعد دیشا
 سخنان سانیخوشنو و یسیخوشنو ۀدربار آن در کهبه زبان فارسی است  متن ترینمهم
 نیا در. است شده یسیبازنو هجری ازدهمی سدۀ یابتدا در این کتاب .دارد وجود یمهم

 در را "اصول و قاعده" کهنیا و مقلهابن بودن هستّ خطوص واضع تکرار ضمن مؤلف کتاب
... مقله بنیعل» :سدینویم ،است گرفته نقطه از را خط اصل و دهکر وضع او یسیخوشنو
 احمد یقاض) «کرد استخراج ثلثمائه و عشر سنه شهور در و نهاد رهیدا بر را خط مدار
 در "اصول" وضع یبرا یفارس ۀرسال کی در که باشد بارنخستین نیا دیشا .(16 ،یقم

 مطلب نیا بر نیز کتاب نیا در نیهمچن. است شده نقل قیدق یخیتار یسیخوشنو
 ممتاز  ریکدی از که نهاده "یاصول" کی هر یبرا قلم شش واضع که است شده دیتأک

 .(17،همو) باشند
 

 ق(11ی اللّه شوشتری، )سدهالحروف، عنایتکشف .15

ی یازدهم هجری است که به اللّه حسینی شوشتری)؟( از خوشنویسان سدهعنایت
ز دایی خویش معزالدین محمد حسینی شوشتری آموخته تصریح خود، خوشنویسی را ا
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ی و به تتبع در خطوص دی ر اساتید فن پرداخته است. او سبب ن ارش رساله
مستحقان که اراده مشق کنند، تعب از »کند: را دو هدف عنوان می الحروفکشف

 استادان نامهربان نکشند... و به اندک جّد و جهدی فیوضات از جانب اللّه رسد و
نرمک شود که نرماز این بیان آشکار می (.158اللّه شوشتری،  )عنایت« خوشنویس شوند

آن رو به تغییر بوده است و اگر  "اصول"ی آموزش خوشنویسی و فضای عمومی در حوزه
را نانوشتنی و جز از نزداستاد فراگرفتنی  "اصول"یکی دو سده پیشتر آموزش 

هدف  ی آموزشی در تعلیم خوشنویسی با، رسالهی یازدهم هجریدانستند در سدهنمی
 به مربوصهای تنم ریسا درشده است. نیازی از درک حضوری استاد ن اشته میبی

 قابل یهنکت این رساله است که در تنها دیشا هجری ازدهمی یسده در یسیخوشنو
 اشاره نآ به نجایا دارد ارزش که است آمده "اصول"ی هدربار ی مهمیرتکراریغ و تأمل
 زمان آن سیخوشنو متأخران ای اکابر حروف میتعل متفاوت روش از یوقت سندهینو. شود
 ...است اختالف خط اصل در»:سدینویم آنها مختلف اقوال سهیمقا از بعد دیگویم سخن
 خط بحقُ  و سنحُ... یجمع و است یعقل خط بحقُ و سنحُ  که اندرفته ریکث یبرخ

 حد" در نظر اختالف ادآوری سخن نیا .(159 ،شوشتریاللّه عنایت) «است یسماع
 اما .شد پرداخته آن به پیشتر که است  خط هر قواعد یمعنا به "اصول" در و "حروف

نظر از دو منظر متفاوت تبیین  اختالف نیاتوجه آن است که در این متن  خور در ۀنکت
و دی ری  شود( ن میی )زیبایی در خط بنا به حکم عقل تعییعقل دتلتشده است، یکی 

کنند(. ن ارنده ی )زیبایی خط را عرف و سلیقه خوشنویسان هر دوره مشخص مینقل
 نیا رسدیم نظر به و ندیده گذشته های فارسیمتن از کی چیه در چنین تبیینی را

 تیاهم "اصول" مفهوم از سانیخوشنو فهم و یسیخوشنو یخیتار ریس یبررس در تبیین
گیری در شکل یاصل کردیرو دو آن دل از رایز ؛باشد داشته واندتیم یاالعادهفوق

 و ثابت ،یجزم "یاصول" بهرویکردی که  یکی آید.خوشنویسی در طول تاریخ برمی
 از برآمده و ترمنعطف یفهم ،"اصول" از ی رید و است قائل یسیخوشنو در ریرناپذییتغ

دو رویکرد بسیار مهم در  . ایندارد یخیتار تحوتت و برجسته سانیخوشنو تصرفات
 جای خویش باید به دقت بررسی شود.

 
 آن از بعد و قاجار ۀدورهای در متن "اصول"

 ی)؟(وِخُ نیالعابدنیز قلم به خط یایاح نام به یارساله در در تنها قاجار یهدور در
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 نیب سندهینو که است یکیتفک آن و است آمده "اصول" ۀدربار اشاره قابل یمطلب
 گذشته هاینمت در آمد شتریپ که چنان. است شده لیقا خط در "فروع" و "اصول"

. است نشده دهید باشد، داشته دتلت اجزا انیم "فروع" و "اصول" زیتما بر که یمطلب
 کار به چندان هم یوِخّ نیالعابدنیز تواترِیب و سابقه بدون یِذوق شنهادیپ نیا البته
 نیا با اما ،دیآینم متأخر ای متقدم سانیخوشنو اذهان در "اصول" مفهوم قیدق لیتحل
 فروع از و... است آن هیاول وضع اصول از ما مراد» :ستین لطف از یخال آن ذکر حال

 اصول آن بر هاو نقاشی فاتتصرّ یانحا از ازمان یتماد در سندگانینو آنچه

 .(5۴۶ ،العابدین خُوِیزین) «اندافزوده
 یهدربار المشقآداب یهرسال اتیمحتو نقل از شیب یاتازه زیچ امروز تا قاجار یهدور از
 و رعمادیم یهویش یهطریس رسدیم نظر به. شودینم دهید آن یاجزا و "اصول" مفهوم
 ریتأثیب ریاخ یسده در گانهدوازده قواعد تمام و تام یالیاست در او به باباشاه یهرسال انتساب
 هایرادیا گذشته یهارساله به نظر با یفضائل اللّهبیحب معاصر یهدور در. باشد نبوده
 ستین حیصح که کندیم حیتصر وا وارد کرده است. باباشاه یاجزا یبنددسته به یمتعدد

 یکرس و بیترک و نسبت شامل "اصول" و باشد میسقَ   رید یجا و مقسَ مَ  جاکی "اصول"
 در. (۸۴ ،فضائلی) است داتمفر در رهیغ و ضعف و تقوّ یاجزا شامل فقط و شودینم
 در را "اصول" مفهوم و گرددیم بر اقوتی به منسوب ییهاول یبند میتقس به او قتیحق

 ن اه قصد یاعده یفضائل از یرویپ به .نشاندیم نسبت و یکرس مثل  رید یاجزا عرض
 متاسفانه که دانداده هم ییشنهادهایپ و اندداشته او از بعد را باباشاه یبندمیتقس به یانتقاد

راه ای متقن چندان آنها یشنهادهایپ نه و اندداشته را کهن هایمتن بر او تسلط و دقت نه
 . ندارد یضرورت آنها به پرداختن رو نیا از و گشاست

 ارتباص در معاصر ۀدور در یسیخوشنو در "اصول" موضوع با دیشا که ی رید مطلب
 از یقسمت به توجه و قلم دو یۀنظر اساس بر آژند عقوبی که است یایبندمیتقس باشد،
 خط، در که چنانهم»: است نوشته یقم احمد یقاض. است کرده ارائه هنر گلستان متن
 ،ییختا ،یاسالم: است معتبر اصل زهفتین[ ینقاش] فن نیا در است، اصل قلم شش
 هفت با رمتناظ کوشدیم آژند .(132 ،یقم احمد یقاض) «گره و واق ابر، ،یفصال ،یفرن 
 خطوص قلمِ شش به قینستعل خط کردن اضافه با هم یسیخوشنو یبرا ران،یا هنر اصل

 نیهفتم را قینستعل خط توانیم واقع در» :سدینویم او کند، لحاظ اصل هفت اصول،
 عمده اصل هفت صاحب یخطاط فن آن اختراع با که آورد شمار به یخطاط اصل ای قلم
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 میتعل در گرفت،یم فرا را یخطاط ۀشش ان اصول که یخطاط هر بعد به آن از و شد
 .(22 آژند،)« دیکوشیم زین قینستعل
 در که است آشکار گذشت که یمطالب به توجه با اما دارد یتازگ شنهادیپ نیا
 شده خوانده ثلث خط "اصولِ " همان قینستعل خط "اصولِ " یگاه گذشته هایمتن
 قائل مجزا و مستقل "یاصول" قینستعل یبرا ارادو ۀهم در قدما که نیا رو نیا از است،
هم یخیتار شواهد با چندان اندنشانده "اصول" خطوص ریسا کنار در را آن ای و اندبوده
 سانیخوشنو انیم قینستعل خط بیرق بدون و ممتاز  اهیجا و نقش اما. ندارد یخوان

 هیتوج تواندیم مروز،ا تا هجری هشتم سدۀ از یفرهن  رانیا یهانیسرزم ۀهم در یرانیا
 ق،یتعل مثل اسالم جهان در یابداع خطوص ۀهم انیم از که باشد شنهادیپ نیا ۀکنند
 قلم شش کنار تواندیم که است قینستعل خط نیا تنها ق،ینستعل شکسته ای اجازه رقعه،

 .بدرخشد البته و ندیبنش یتزلزل چیه یب "اصول" خطوص
 

 جهینت

هفتم  یسده از "اصول" مفهوم یخیتار تحول ریس یررسب با شد داده حیتوض کهچنان
 یسیخوشنو ۀبرسازند مفهوم نیتریادیبن مفهوم، نیا که افتیدر توانیم امروز تاهجری 

 متحقق خیتار طول در که است یسیخوشنو متنوع یهاصورت تمام مشترک محور و
 چهارمسوم و  یسده که هندسه علم با یسیخوشنو در "اصول" مفهوم نسبت. اندشده

 اساس بر مفهوم نیا گرفتن شکل و است یاسالم تمدن در آن ییشکوفا اوجهجری 
 را یسیخوشنو ۀدیچیپ یشناسییبایز یخیتار تکامل و بسط ره،یدا و نقطه یهندس وضع
 . سازدیم درک قابل یخیتار مختلف یهادوره طول در

 عنوان به مفهوم نیا هجری هفتم سدۀ یابتدا از موجود یفارس یهارساله متن به بنا
 وضع متقدم یهارساله اغلب در .استرفته کار به یسیخوشنو در یمحور مفهوم

 مقلهابن که اندآورده او ابتکار حیتوض در و است شده داده نسبت مقلهابن به "اصول"
 و است دهیبخش سامان نقطه و رهیدا قیطر از و هندسه علم اساس بر را حروف یطراح
 اقالم ای اصول خطوص به که است گرفته نظر در متفاوت ۀگون شش به را ود آن نسبت
 بوابابن به را ابتکار نیا از ییهابخش هارساله از یبعض در البته. اندشده مشهور سته

 به متن در کهچنان. کندینم جادیا یرییتغ مسأله اصل در البته که اندداده نسبت
 سدۀ از که است یسیخوشنو در اصول عام و یاصل یمعنا نیا شد پرداخته آن به لیتفص
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 در و است بوده یاسالم یهانیسرزم در یسیدارخوشنویپد یاصل محور امروز تا چهارم
 .است شده حیتصر آن به گوناگون یخیتار یهادوره در متعدد یهارساله
 بعد به هجری هشتم سدۀ از یسیخوشنو ی فارسیهارساله از یاریبس متن به بنا اما

. است شده مراد هم ی رید خاص یمعنا یسیخوشنو در "اصول" واژۀ یریگکار به در
 باباشاه المشق آداب ۀرسال در هجری دهم سدۀ اواخر در که است ییمعنا همان نیا

 یاجزا ریسا جامع "اصول" معنا نیا در. است شده پرداخته آن به حیتصر به یاصفهان
 اصول" و است، جزو نُه باباشاه یبندمیتقس در اجزا نیا تعداد است، یسیخوشنو  رید
 به بعدها که-یسیخوشنو یلیتحص جزو دوازده شأن، و صفا کنار در دهم جزو عنوان به"

 .دهندیم لیتشک را -اندشده مشهور یسیخوشنو و قواعد "اصول" عنوان به اشتباه
 به مربوص هایمتن و هارساله در مفهوم نیا تطور یخیتار ریس یبررس در
 و یسیخوشنو یاجزا تعداد در هجری هشتم سدۀ از که است مشخص یسیخوشنو

 منتسب یمستعصم اقوتی به تیب چند رساله چند در. است بوده اختالف آنها بیترت
 در. است شده لحاظ یسیخوشنو یبرا متفاوت و متعدد ییاجزا کی هر در که است شده
 نیا ی،اقهیسل ۀاضاف و حذف با یذوق یبیترک در یاصفهان باباشاه هجری دهم سدۀ
 در ژهیوبه او از بعد که کندیم عرضه یاتازه یبنددسته در را مختلف و متعدد یاجزا
 بر یمبتن را یسیخوشنو رانیا در امروزه کهیطور به شود،یم مشهور اریبس معاصر ۀدور
 . کنندیم فیتعر آن

 شیب اشیخیتار بسط طول در و خود وضع زمان از یسیخوشنو در "اصول" بنابراین
 طول در و اندنبوده یعقل حصر به ای یفیتوق آن یاجزا تعداد و است داشته معنا کی از
 نکته نیا تیاهم. اندکرده فیتعر مختلف یاجزا اب را یسیخوشنو سانیخوشنو خ،یتار

 یسیخوشنو تیوضع به معاصر ۀدور در کهی مهم هایانتقاد به که شودآن اه بارز می
 یادهیپد عنوان به ؛ انتقادهایی که در آن خوشنویسیشود توجه ،استشده وارد یسنت
 مفهوم از قدما که ییمعنا. شودیم یمعرف خیتار از افتاده پرت و یتکرار رخالقانه،یغ
 نبوده ثابت و یجزمهرگز  اند،کرده مراد یسیخوشنو یاصل محور عنوان به "اصول"

 تازه یجان و صورت دوره هر یش یاند تیوضع با متناسب یسیخوشنو جهینت در است،
 لیدل چیه جهینت در اند.امکان تغییر داشته زین آن یاجزا و "اصول" مفهوم و افتهییم

 و "اصول" از یجزم یمعنا کی اساس بر تنها یسیخوشنو امروز که ندارد وجود یایعقل
 .شود فیتعر رییتغ قابل ریغ یاجزا با یایبندمیتقس
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 مجدد فیبازتعر یبرا ریفراگ یاهینظر طرح آغاز ۀنقط تواندیم یپژوهش دستاورد نیا
 تیوضع و معاصر جهان در هنر مفهوم ۀتاز طیشرا با آن ساختن هماهنگ و یسیخوشنو

 در آن جینتا و شودیم طرح یخیتار یمنظر از ن اه نیا. باشد امروز یعصر و یخیتار
 و مستشرقان از یاپاره نظرات ای هخالد حکمت اصحاب یآرا مثل یبیرق یهاهینظر برابر

 ای یقدس یهنر عنوان به یسیخوشنو از و اندپرداخته یاسالم هنر به که یمحققان
 تا سازدیم فراهم یفرصت یخیتار ن اه نیا. ردیگیم قرار برندیم نام یخیفراتار
 یراحت به شهیهم یسیخوشنو به یخیفراتار ن اه در که یمتعدد یخیتار یهاتیواقع
 . شوند عرضه یاتازه ینظر یبندصورت در اند،شده ان اشته دهیدنا
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