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چکیده 
خط نسخ یکی از اقالم رایج در کتابت و خوشنویسی در سرزمین های اسالمی است. در این میان، ایران و 
عثمانی دو منطقة مهم در استفاده از خط نسخ به  منظور کتابت متون بوده اند و نسخه های خطی بسیاری با 
این خط در کتابخانه ها و موزه های این دو کشور محفوظ هستند. اما با مطالعة دقیق در حوزۀ سبک شناسی 
خط نسخ، تفاوت هایی در کتابت این خط در ایران و عثمانی در دورۀ تاریخی واحدی مشاهده می شود که 

نیازمند بررسی است.
تبدیل  ایرانی«  »نسخ  عنوان  تحت  مستقل  سبکی  به  را  نسخ  برجسته، خط  خوشنویس  نیریزی،  احمد 
کرد. در این پژوهش جهت شناخت نسخ ایرانِی پیش از نیریزی از عثمانی، به مطالعة تطبیقی دو قرآن از 
دو خوشنویس برجستة این دو سبک پرداخته و شاخصه های آن نیز ارائه می شود. هدف اصلی پژوهش، 
سبک شناسی این دو قلم به جهت تشخیص از یکدیگر است. می توان این پرسش ها را طرح کرد که شیوۀ 
نگارش خط نسخ ایرانی و نسخ عثمانی تا پیش از نیریزی، با کدام شاخصه ها از یکدیگر متمایز می شوند؟ 

چه شباهت ها و تفاوت هایی میان شیوۀ محمدابراهیم قمی و حافظ عثمان افندی وجود دارد؟
در این پژوهش  توصیفی و تطبیقی اطالعات با  شیوۀ کتابخانه ای - اسنادی گردآوری شده، همچنین 
کتابت دو خوشنویس مذکور به  صورت دیجیتالی تجزیه  و تحلیل شده  است. بررسی تصاویر نسخه های 
قرآنی این دو خوشنویس حاکی از آن بود که نسخ ایرانی با عثمانی متفاوت است و به  منظور تشخیص 
این دو شیوه، شاخصه هایی همچون بررسی زاویة حروف عمودی نسبت به کرسی افقی، شیب کرسی در 

ترکیبات، شیب در مدها و تشدیدها، تناسبات میان اعراب و اندازۀ دندانه ها ارائه شد.

واژگان کلیدی: خط نسخ، نسخ ایرانی، نسخ عثمانی، محمدابراهیم قمی، حافظ عثمان افندی.

مقدمه
بازنمود  و  گذشتگان  مکتوب  میراث  خطی،  نسخه های 
فرهنگ، هنر و ادبیات هر تمدنی هستند. شناخت دقیق این 
مسیر  راه گشای  آنها،  دربارۀ  آگاهی  و  دانش  افزایش  و  آثار 

خوشنویسان، پژوهشگران و نسخه شناسان است. از دوره های 
گذشته تا کنون، خط نسخ در کنار خطوطی همچون کوفی 
در  کتاب آرایی  هنر  و  کتابت  در  اصلی  نستعلیق، سه خط  و 
جهان اسالم به شمار می روند ، با این تفاوت که دامنة کاربرد 
خط کوفی و نستعلیق، بیش از شش یا هفت سده نبوده  است. 
با  مطابق  نیز  امروزه  و  دارد  کهن تر  سابقه ای  نسخ  خط  اما 
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و  صورت گرفته  آن  در  تغییراتی  نوین،  شیوه های  و  معیارها 
سبب تثبیت جایگاه آن در کتابت متون شده  است. بنابراین، 
موزه های  و  کتابخانه ها  در  که  بسیاری  خطی  نسخه های 
سراسر دنیا محفوظ هستند، به خط نسخ کتابت شده اند. یکی 
از موضوعات مهم در حوزۀ نسخه های خطی، شناخت اصالت 

دست خط کاتب و تمایز آن با دیگر شیوه ها است .
نکتة قابل توجه دیگر آن است که خط نسخ تا دورۀ صفوی 
ظهور  با  یازدهم  سدۀ  از  و  بود  یاقوت  مکتب  تأثیر  تحت 
شهیرش،  شاگرد  و  قمی  محمدابراهیم  چون  خوشنویسانی 
که  مکتبی  شد.  تبدیل  مستقل  سبکی  به  نیریزی  احمد 
این  از  گرفت.  نام  ایرانی«  »نسخ  نستعلیق  خط  از  تأثیر  به 
اسالمی،  کشورهای  در  نسخ  کتابت خط  شیوۀ  شناخت  رو، 
از  ایران و عثمانی که دو کشور مهم در استفاده  به  خصوص 
خط نسخ به  منظور کتابت متون بوده اند، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است . چراکه نیاز است برای تشخیص صحیح نوع 
این  به سبک شناسی  به کاررفته در نسخه ها و مرقعات،  خط 
آثار پرداخته شود. همچنین این موضوع، در فهرست نویسی 
نفایس هنری موزه ها و کتابخانه ها که توسط فهرست نویسان 
نیز به دلیل عدم آگاهی کافی در خصوص تشخیص نسخه ها 
این  بنابراین، هدف اصلی  نادیده گرفته  می شود، مهم است. 
پژوهش، مقایسة دو خط نسخ ایرانی و خط نسخ رایج در شیوۀ 
عثمانی است تا به شناخت هرچه بهتر و عمیق تر تفاوت های 

این دو سبک کمک شود .

سؤاالت پژوهش
پیش  تا  عثمانی  نسخ  و  ایرانی  نسخ  خط  نگارش  شیوۀ   -1
پیدا  تمایز  یکدیگر  از  شاخصه ها  کدام  با  نیریزی،  احمد  از 

می کنند؟
2- چه شباهت ها و تفاوت هایی میان شیوۀ کتابت خط نسخ 

محمدابراهیم قمی و حافظ عثمان افندی مشاهده می شود؟

روش پژوهش
در این پژوهش، با روش توصیفی - تطبیقی به بیان تمایزهای 
نخست  است.  شده   پرداخته  عثمانی  و  ایرانی  نسخ  خط  دو 
حافظ  و  ایرانی  خوشنویس  عنوان  به   قمی  محمدابراهیم 
معرفی شده اند  عثمانی  به  عنوان خوشنویس  افندی  عثمان 
و سپس به توضیح مختصری دربارۀ خط نسخ و تاریخچه اش 
اشاره  شده است. این بخش از پژوهش، به شیوۀ کتابخانه ای 
گرفته  مکتوب صورت  منابع  از  فیش برداری  با  و  اسنادی   -
 است. در بخش اصلی مقالة حاضر نیز، با استفاده از نرم افزار 
افزایش دقت و کاهش خطا،  به  منظور  فتوشاپ  کامپیوتری 
گرفته  است .  صورت  موردنظر  آثار  روی  تحلیل  و  تجزیه 

به  در مصحف شریف  لیل  پژوهش سورۀ  این  آماری  جامعة 
روش  است.  افندی  عثمان  حافظ  و  قمی  محمدابراهیم  قلم 
نمونه گیری هدفمند به  عنوان ساختار مطالعاتی انتخاب   شده 
یافته  ادامه  نمونه گیری  اطالعات  نظری  اشباع  حصول  تا  و 
کیفی  به  صورت  نیز  اطالعات  تحلیل  تجزیه  و  روش   است. 

)تحلیل محتوا( است.
شیب  روی  بررسی هایی  کتابت،  شیوه های  مقایسة  به منظور 
مواردی چنین صورت گرفته  و  ترکیب بندی حروف  کرسی، 
 است. در پایان نیز، شاخصه هایی جهت شناسایی دو قلم نسخ 
ایرانی و نسخ عثمانی این دو خوشنویس از یکدیگر ارائه   شده 
و جدول هایی به جهت سهولت در مقایسه و بررسی دقیق این 

شاخصه ها آورده شده  است .

پیشینۀ پژوهش
به  که  است  پژوهشگرانی  نخستین  از  فضائلی«  »حبیب اهلل 
اسالمی  ممالک  سایر  نسخ  خط  و  ایرانی  نسخ  خط  تفاوت 
این  اما  است؛  کرده   اشاره   )1362( »تعلیم خط«  کتاب  در 
اشارات، تنها در این حد است که شیوۀ نگارش نسخ در ایران 
و عثمانی متفاوت است اما تفاوتی ذکر نشده است. در سال 
ایرانی«،  )13۹۹( کتابی تحت عنوان »رسم المشق خط نسخ 
نوشتة »محسن عبادی« منتشر شد که در خصوص یادگیری 
ارائه  هنرجویان خوشنویس  به  را  مطالبی  ایرانی،  نسخ  خط 
به  و  پژوهشگران حوزۀ خوشنویسی  برای  نکاتی  اما  می کند 
مقاله ای  سال،  همان  در  است.  نشده  بیان  مقایسه  منظور 
نسخ  خط  و  ایرانی  نسخ  خط  ساختاری  »مقایسة  عنوان  با 
به خط  قرآن کریم  بر کتابت جزء سی ام  تمرکز  )با  عثمانی 
احمد نیریزی و محمد شوقی افندی(«   توسط »دالرام کاردار 
تفاوت های  بیان  به  طهران« )13۹۹( منتشر شد که در آن 
ساختاری این دو سبک اشاره شده  است. در این مقاله اذعان 
شده است که در خط نسخ عثمانی تمایل به صعود در انتهای 
کرسی و تمایل به نزول در انتهای کلمات مشهود است و این 
امر، نوعی عدم ثبات را نشان می دهد، کاماًل در تضاد با نسخ 
ایرانی که ایستایی را القا می کند. » فراز و فرود نسخ نویسی 
طور  به    )13۹۹( هاشمی نژاد«  »علیرضا  تألیف  ایران«،  در 
کامل تحوالت سبک شناختی قلم نسخ به شکل تئوریک، از 
سدۀ چهارم تا چهاردهم ه.ق. بررسی شده  است. فرهنگستان 
هنر نیز »دعای روزهای هفته« به خط »میرزا محمد شفیع 
تبریزی« را در سال )13۹6( منتشر کرده و »حجت امانی« 
و  ایرانی  نسخ  اهمیت خط  و  ارزش  از  این کتاب  مقدمة  در 
پرداختن به آن و همچنین شیوۀ نیریزی صحبت کرده است. 
می شود  دریافت  این گونه  انجام  شده،  پژوهش های  مطالعة  با 
تاکنون پژوهشی مستقل در خصوص مقایسة خط نسخ  که 
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که  اساتیدی  نخستین  از  یکی  عنوان  به  قمی  محمدابراهیم 
و  کرد  پایه گذاری  را  ایران  در  نسخ  در خط  مستقلی  سبک 
نسخ  خط  که  خوشنویسی  عنوان  به  افندی،  عثمان  حافظ 
صورت  بخشید،  یاقوتی  نسخ  از  مستقل  هویتی  را  عثمانی 

نگرفته  است. 

خط نسخ و کاربردهایش
خط نسخ در کتابت و نوشتار، طوالنی ترین عمر را در میان 
سدۀ  از  نسخ  بازماندۀ خط  نمونه های  دارد.  اسالمی  خطوط 
 ،13۹2 )قلیچ خانی،  دربرمی گیرند  را  هزارسال  ه.ق.  چهارم 
و  استفاده  شده  ادعیه  و  قرآن  نوشتن  برای  خط  این   .)44
همچنان نیز کاربرد دارد، هرچند که پیش از ابن مقله )272 
حال  در  و  وجود  داشته  نسخ  خط  نوعی  نیز  ه.ق.(   32۸  -
به  جدید،  نسخ  خط  اصول  و  قواعد  اما  بوده  است؛  تکوین 
  وسیلة او طرح ریزی شده و سبب نسخ )از میان بردن( خطوط 
دیگر شده و سپس به  وسیلة  یاقوت مستعصمی )610 - 6۹۸ 
ه.ق.( به نهایت زیبایی خود رسیده  است )قلیچ خانی، 13۹0، 
3۹۸(. خط نسخ در طی تاریخ عهده دار انتقال اطالعات بوده 
و مهم ترین نقش را در کتابت نسخه های خطی داشته  است.

»فتح اهلل سبزواری« در رسالة »اصول و قواعد خطوط سته«   
خط نسخ را تابع خط ثلث می داند و در رسالة »مداد الخطوط«   
که منسوب به »میرعلی هروی« است، نیز دربارۀ خط نسخ 
چنین آمده است که: »]ابن مقله[ باریک ثلث را نسخ نهاد که 
ناسخ خط ها است. از آن جهت نسخ گویند که بیشتر کتب 
بدان خط نویسند، گویا چنان است که دیگر خطوط را ترک 
)قلیچ خانی، 13۹5،  نموده اند...«    اکتفا  بدین خط  و  کرده اند 
بود  این  نسخ  قلم  تکامل  راه  در  ابن مقله  عمدۀ  سهم   .)2۸
که تناسب حروف را بر مبنای »الف« مورد سنجش قرار داد 
این خط  بیشتر  رونق  )شیمل، 136۸، 47( و طبیعتاً سبب 

شد.
یاقوت  مکتب  تحت تأثیر  صفوی  عصر  تا  که  نسخ  خط 
با ظهور خوشنویسانی  از سدۀ یازدهم ه.ق.  مستعصمی بود، 
همچون محمدابراهیم قمی و شاگرد شهیرش، احمد نیریزی 
خط  از  تأثیر  به  که  مکتبی  شد؛  تبدیل  مستقل  سبکی  به 
نستعلیق به »نسخ ایرانی«   نام برآورد و تا امروز مقبول طبع 
هنرمندان ایرانی بوده  است. خط نسخ در ایران تا قبل از احمد 
نیریزی )قرن یازدهم و دوازدهم ه.ق.( به شیوه ای که اکنون 
در کشورهای عربی رایج است، دیده می شود. بدین معنا که 
نسخ مایل به ثلث و محقق مرسوم بوده است و احمد نیریزی 
برآمده  نستعلیق  از خط  گویی  که  شیوه ای خاص  به  را  آن 
تاکنون  از آن شیوه  نیز  ایرانی  است، درآورد و خوشنویسان 
بنابراین،   .)2۹4-2۹3  ،13۹0 )فضائلی،  کرده اند  پیروی 

می توان گفت دو شیوۀ اصلی این خط عبارت است از:
• شیوۀ یاقوت

زاویة قط قلم آن مانند ثلث، محّرف )تند( است و شباهتی 
به خط ریحان دارد و هم اکنون در دیگر کشورهای اسالمی 
رایج است. در سدۀ یازدهم ه.ق. در ایران، سبک یاقوتی هنوز 
اقالم  ه.ق. دورۀ  یازدهم  اول سدۀ  نیمة  اصوالً  دارد.  استمرار 
نستعلیق و ثلث است و در قلم نسخ، از نظر کثرث آثار باشکوه، 
چندان پربار نیست بلکه دورۀ گذار از شیوه های سنتی قلم 

نسخ به شیوۀ ایرانی است )هاشمی نژاد، 13۹۹، 200(.
• شیوۀ احمد نیریزی 

از  مایه ای  و  است  نستعلیق(  به  )نزدیک  میانه  آن  زاویة قط 
خط نستعلیق در آن دیده می شود. این شیوه پس از احمد 
ه.ق.(،   1212( اصفهانی  زرگر  به دست محمدهاشم  نیریزی 
عبداهلل عاشور رنانی )1170 - 1235 ه.ق.(، وصال شیرازی 
)11۹7 - 1262 ه.ق.(، محمدشفیع تبریزی )1264 ه.ق.( و 
زین العابدین اصفهانی )11۸7 - 1300 ه.ق.( گسترش یافت 

و به شکوفایی رسید )قلیچ خانی، 13۹0، 3۹۹(.
مجموع،  در  می رسد  به نظر  نسخ  شیوه های  انواع  مورد  در 
شیوه های یاقوتی، عثمانی و ایرانی، مهم ترین شیوه ها هستند 
که به مکتب تبدیل می شوند. این گوناگونی شیوه، می تواند 
به علت حضور در دوره ای که هنرمندان در پی روش نو هستند 
و سلیقه های جدید در حال شکل گیری و تثبیت است، باشد. 
در  و  ه.ق. می افتد  یازدهم  در سدۀ  نسخ  قلم  در  اتفاق،  این 
با  ایرانی  نسخ  شیوۀ  و  می شود  تثبیت  ه.ق.  دوازدهم  سدۀ 
ویژگی های فرمی و ترکیبی و زیبایی شناسی خاص به وجود 

می آید )هاشمی نژاد، 13۹۹، 203(.

محمدابراهیم بن محمدنصیر قمی
»محمدابراهیم قمی« از خوشنویسان و نسخ نویسان صاحب نام 
او  بوده  است .  اوایل قرن دوازدهم ه.ق.  یازدهم و  اواخر قرن 
استاد »میرزا احمد نیریزی« )10۸7 - 1155 ه.ق.( بوده و 
از مشاهیر خوشنویسی در دورۀ سلطنت شاه  سلیمان و شاه  
سلطان حسین صفوی به  شمار می رود. وی عالوه بر خطوط 
اصول، تعلیق، نستعلیق و شکسته را نیز عالی می نوشته  است. 
)فضائلی، 1362، 352(.  است  نسخ  در خط  وی  اما شهرت 
محمدابراهیم قمی، براساس رقم آثار باقی مانده از او تا اوایل 
سدۀ دوازدهم ه.ق. حیات داشته  است )وفات: 111۹ ه.ق.(. او 
مذهب )و مجلد هم بوده  است و در سال 10۹2 ه.ق. کاتب 
سلطنتی می شود )بیانی، 13۸2، 154(. خط نسخ او عالوه  بر 

لطافت و نزاکت از استحکام خاصی نیز برخوردار است.
همچنین  و  قرآن  کتابت  از  متعددی  نسخه های  قمی،  از 
او،  آثار  از  باقی مانده  نمونه های  مانده است.  باقی  قطعاتی 
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در  تفاوت  بروز  بر  عالوه   که  است  تحولی  روند  نشان دهندۀ 
حاالت و توانایی خوشنویس، آثار این تحول را در دورۀ حیات 
هنرمند هم مشخص می سازد. روند تحول در آثار ابراهیم قمی، 
از قدیم ترین آثار او که در 1070 ه.ق. کتابت شده، تا آخرین آثار 
او دیده می شود. نسخه ای از قرآن موجود در کتابخانة مجلس، 
یکی از آثار اوست که در سال 10۹6 ه.ق. کتابت  شده و نشانگر 
شیوه ای از نسخ است که در قیاس با آثار خوشنویسان سدۀ 
نهم ه.ق در ایران، شکوه و استحکام ندارد. نسخه های باقی مانده 
او  آثار  مقایسة  از  نشده اند.  کتابت  یکدست  در شیوه ای  او  از 
این گونه برمی آید که محمدابراهیم، چندان در پی رسیدن به 
شیوه ای ویژه با مختصات تعریف شده نبوده   است؛ مانند تحولی 
که خوشنویس هم عصر او، حافظ عثمان، در قلم نسخ به سبک 

عثمانی ایجاد کرد )هاشمی نژاد، 13۹۹، 210(.
از دیگر آثار محمدابراهیم قمی کتابت نسخه ای از قرآن کریم 
به تاریخ سال 1115 ه.ق. است که آن را در اصفهان برای نواب 
حاجیه زینب بیگم نوشته  است . قرآن نام برده به شمارۀ 1512 
در آستان مقدس رضوی موجود است. همچنین قرآن دیگری 
در  ه .ق.  ربیع االول سال 107۸  تاریخ 25  به  به شمارۀ 110 
آستان مقدس رضوی دیده می شود )فضائلی، 1362، 353(. در 
پژوهش حاضر نیز، قرآنی به خط نسخ محفوظ در کتابخانة ملی 
ایران انتخاب شده و بررسی ها بر روی شیوۀ کتابت در سورۀ 
لیل صورت گرفته است )تصویر 1(. بنابر انجامة نسخه، کتابت 
این مصحف شریف، در سال 1102 ه.ق. به اتمام رسیده است 

)تصویر 2(. 

حافظ عثمان افندی
حافظ عثمان افندی در سال 1052 ق./1624م. در استانبول 
متولد شد. وی در کودکی قرآن کریم را حفظ کرد و بدین جهت 
به »حافظ«   ملقب شد . تحت حمایت صدراعظم عثمانی، »فاضل 
احمدپاشا«، آموزش و تعلیم دید و در همان زمان به هنر خط 
عالقه مند شد. خوشنویسی را نخست در محضر »درویش علی« 
مشق کرد. حافظ عثمان در سال 1071ق./16۸6م. و در سن 
1۸سالگی، موفق به دریافت اجازت نامه از بزرگان خوشنویسی 
عصر خود شد. حافظ عثمان در شیوۀ خطاطی دنباله روی شیوۀ 
بود.  )بنیانگذار مکتب خط عثمانی(  شیخ »حمداهلل آماسی« 
دوم  مصطفای  عثمانی،  سلطان  موردتوجه  ایشان  همچنین 
بود و نزد او از احترام زیادی برخوردار بود )برک، 13۹۹ ب، 
76(. افندی در تصوف به طریقت سنبلیه درآمده بود و از سید 
عالءالدین افندی )شیخ درگاه سنبل افندی(، مقامات معنوی را 
آموخته و پیموده بود. حافظ عثمان در سال های پایانی زندگی 
با این حال، این وضع تأثیری در  اثر سکته، فلج شده  بود؛  بر 
جمادی الثانی   2۹ در  5۸سالگی  در   وی  نداشت.  او  نوشتن 

تصویر1. برگی از قرآن به خط محمدابراهیم قمی. مأخذ: کتابخانة ملی به شمارۀ ۹23ع. 

تصویر2. انجامة قرآن به خط محمدابراهیم قمی. مأخذ: کتابخانة ملی به شمارۀ ۹23ع.

مسجد  در  او  مزار  نمود.  وفات  16۹۸م.  آرالیک  1110ق./3 
کوجامصطفی پاشا سنبل افندی قرار دارد )همان، ۸1(.

حافظ عثمان افندی، آثاری به خطوط ثلث، نسخ، محقق، ریحان 
و توقیع برجای گذاشته  است. آثاری که امروزه می توان از وی 
دید، در اسکودار کتیبة چشمة مسجد دوغانجی الر، سلیمان پاشا 
و کتیبة سنگ مزار سیاوش پاشا است. عالوه  بر شیوۀ نوینی که 
حافظ عثمان در خطوط پدید آورد، نوآوری مهم دیگرش، فرم 
و قالبی بود که برای حلیة شریفه تنظیم کرد. قالب حلیه که شامل 
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متونی در اوصاف بشری و اخالق حضرت رسول اکرم )ص(  است، 
تا امروز نیز بیشتر در همان شکل و قالبی که حافظ عثمان تنظیم 
کرده  بود، نگاشته می شود. وی شاگردان فراوانی تربیت کرد که در 
میان آنان، سید عبداهلل افندی، رودوسی زاده عبداهلل افندی، درویش 
علی و حسن اُسکوداری، از همه سرشناس ترند )همان، ۸2(. حافظ 
عثمان، آثار فراوانی در قالب قرآن کریم، انعام شریف، قطعه، مرقع، 
سیاه مشق، حلیه و کتیبه پدید آورده  است. آثارش در استانبول، 
در کاخ  موزۀ توپکاپی، موزۀ آثار ترک و اسالم، موزۀ هنر خط اوقاف، 
کتابخانة سلیمانیه، کتابخانة موزۀ آرکئولوژی استانبول، موزۀ صدبرگ 
خانم، موزۀ ثاقب صابانجی، موزۀ هنری بورسا، موزۀ کتابخانة دانشگاه 
استانبول و نیز در بسیاری از مجموعه های ویژه و خصوصی دیده 
می شود )برک، 13۹۹ الف، ۸2(. قرآن مورد نظر در این پژوهش، به 
خط نسخ و متعلق به سال 10۹7 ه.ق. است که در سال 1۹67م. به 
چاپ رسیده و بررسی ها بر روی شیوۀ کتابت در سورۀ لیل صورت 

گرفته است )تصاویر 3 و4(. 

خط نسخ ایرانی در دورۀ صفوی
در نمایی کلی از وضعیت قلم نسخ در قرن یازدهم ه.ق. احتماالً 

 تصویر4. انجامة قرآن به خط حافظ عثمان افندی. مأخذ: آرشیو شخصی مهدی قربانی.تصویر3. برگی از قرآن به خط حافظ عثمان افندی. مأخذ: آرشیو شخصی مهدی قربانی.  

پس از سدۀ هشتم ه.ق. بی ثبات ترین دوره در تاریخ قلم نسخ و البته 
پرتنوع ترین دوره از نظر شیوه های کتابت است . اما از دوره های باشکوه 
نسخ نویسی نیست؛ هرچند خوشنویس شاخصی چون محمدابراهیم 

قمی، متعلق به این دوره است.
 روند کتابت قرآن در دورۀ شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، 
متأثر از حمایت این دو پادشاه، به آخرین تحول عمده در قلم نسخ در 
ایران منجر می شود. سدۀ دوازدهم ه.ق. در تاریخ قلم نسخ، دوره ای 
مهم است. به اعتبار این که آغازی بر تفوق شیوه ای از خط نسخ است 
که بعدها به نسخ ایرانی یا نسخ نیریزی مشهور شد. در سدۀ دوازدهم 
ه.ق. شیوۀ محمدابراهیم قمی دنبال می شود و پس از او، احمد نیریزی، 
پیرو و عامل تثبیت و ارتقای این شیوه بوده  است  )همان، 207(. پس 
از ابراهیم قمی، تحول و تکامل خط نسخ را باید در آثار احمد نیریزی، 
پی جویی کرد. احمد نیریزی احتماالً شاگرد محمدابراهیم قمی بوده 
است؛ البته در شاگردی احمد نیریزی نزد ابراهیم قمی تردید نیز وارد 

شده است )سمسار و رسولی، 1375، 101(.
قلم نسخ که از سده های پیش، متأثر از نگرش زیبایی شناسانة ایرانی، 
دست خوش تحوالتی شده  بود، شاهد تولد سبک ایرانی است. 
در این سده قلم نسخ، قلم بی رقیب کتابت آثار دینی و درسی 
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و نیز مهم ترین قلم قرآن نویسی است؛ تا جایی که در این دوره، 
تقریباً اقالمی همچون ریحان و محقق، از دور خارج اند. در این 
دوره قلم نسخ، جایگاه خاص خود را برای نوشتن متون تاریخی 
نیز کمابیش حفظ کرده  است. در سدۀ دوازدهم ه.ق. برخی از 
کتاب های فارسی با محتوای دینی به قلم نسخ کتابت می شوند 
و از این نظر، قلم نسخ وضعیت بهتری نسبت به سدۀ یازدهم 

ه.ق. دارد  )هاشمی نژاد، 13۹۹، 220(.
مهم ترین تحول در حوزۀ خوشنویسی و به ویژه قلم نسخ در 
دوران شاه سلیمان و در سدۀ بعد، در دوران شاه سلطان حسین، 
احیاء قرآن نویسی بود. بیشتر آثار در قلم نسخ این دوره محدود 
به کتابت قرآن است و در حوزه های ادبی و تاریخی کمتر اثر 
ارزشمندی به قلم نسخ دیده می شود. البته به  واسطة گسترش 
مدارس دینی، در این عصر نیز قلم نسخ را باید پرکاربردترین 
قلم در نوشتن این گونه آثار که معموالً عالوه  بر قرآن، کتب 
فقهی و تفاسیر بودند، معرفی کرد )همان، 201(. با توجه به 
رواج سنت قرآن نویسی و حضور خوشنویسان متعدد در مراکز 
فرهنگی که البته شهرهای مهمی مانند اصفهان، شیراز، تبریز 
و هرات منظور است، شیوه های متأثر از مکاتب ایرانی و عثمانی 

یعنی شیوه های تلفیقی هم در نسخ این دوران دیده می شود .
باید توجه داشت که شیوه ها و سبک های متفاوت در مناطق 
از  دوری  از جمله  دیگری  عوامل  تحت تأثیر  معموالً  مختلف، 
مرکز، تأثیر هنرها و سالیق بومی و غیره نیز به  وجود می آمده و 
این تفاوت سبک ها، مانند تفاوت لهجه ها، ظاهراً به علت گذشت 
زمان، اجتناب  ناپذیر است. چنان که در مورد قلم نسخ می توانیم 
نوعی تقسیم بندی جغرافیایی را ادعا کنیم، زیرا نسخ عثمانی، 
نسخ مصری و شمال آفریقا، با نسخ ایرانی و نسخ هندی، چهار 
به  صفویان  صورت،  هر  در   .)202 )همان،  متفاوت اند  سبک 
خوشنویسی اهمیت دادند و با حمایت حاکمان صفوی، دورۀ 
آنان نیز دورۀ رونق خوشنویسی است؛ اما جایگاه قلم نسخ در 
البته در  ایران، هم سنگ سده های هشتم و نهم ه.ق. نیست. 
تداوم سنت  تیموری، خوشنویسان به فعالیت خود ادامه دادند.

کتابت قرآن در عثمانی
هنر خوشنویسی پس از یاقوت مستعصمی، در پایان سدۀ یازدهم 
ه.ق. وارد آخرین مرحلة بلوغ خود شد. تجربیات چندصدسالة 
خوشنویسان در استانبول توسط شیخ حمداهلل آماسی، در قالب 
به  عنوان  به ویژه خط نسخ،  یافت و  یک مکتب جدید تجلی 
خطی که نوشتن و خواندنش آسان تر بود، موردتوجه و رجحان 
قرار گرفت. این ویژگی خط نسخ موجب شد تا برای کتابت 
قرآن کریم کاربردی ویژه تر از سایر خطوط بیابد. خطاطان و 
با  عثمانی،  دورۀ  پایان  تا  از شیخ حمداهلل  پس  قرآن  کاتبان 
حمایت و پشتیبانی سالطین و اشراف، با خلق صدها نسخة 

نفیس از قرآن کریم به سطحی باال در کتابت مصحف شریف 
دست یافتند )برک، 13۹۹، 110(.

در دورۀ عثمانی، شیخ حمداهلل نخستین خطاطی بود که خط 
رواج شیوۀ شیخ  با  داد.  اختصاص  قرآن  کتابت  برای  را  نسخ 
حمداهلل، کتابت قرآن به شیوه های پیشین که با خطوط محقق 
به  انجام می شد، کم کم  آنها  از  یا ترکیبی  و ثلث و ریحان و 
فراموشی سپرده  شد. به  کاربردن خط نسخ در کتابت مصاحف 
به  کامل  طور  به   تقریباً  خوشنویسان  که  یافت  فزونی  چنان 
حافظ  بعد،  دورۀ  در  )همان، 111(.  دادند  اختصاص  امر  این 
عثمان با ایجاد تناسبات زیبایی شناسی و زنده و پویاتر نوشتِن 
حروف شیخ حمداهلل در خط نسخ، مصحف هایی را کتابت کرد. 
اشتغال و اشتیاق خطاطان عثمانی به کتابت قرآن، در میان 
خوشنویسان دیگر ممالک اسالمی کم نظیر است. تعداد فراوان 
نسخه های کتابت شدۀ قرآن، گواهی بر این مدعاست )همان، 

.)11۸

تحوالت خط نسخ عثمانی 
از خوشنویسان بسیار اثرگذار در تحوالت خط نسخ در تمدن 
اسالمی و به ویژه در قلمروی دولت عثمانیان، عثمان بن علی، 
مشهور به حافظ عثمان افندی است. حافظ عثمان موفق شد 
روحی تازه به خوشنویسی عثمانی بدمد. او در دورۀ خود بسیار 
مورد توجه قرار گرفت. حافظ عثمان که خوشنویس توانایی 
بود، با حمایت سلطان عثمانی، موفق به اصالح ساختار فرمی 
در نسخ سبک عثمانی شد. او با ایجاد تناسب دقیق تر در شکل 
حروف و همچنین فضاسازی متناسب تر در ترکیب حروف و 
کلمات، تعادل در شاکلة کلی سبک عثمانی را ارتقا بخشید . در 
واقع، سبک عثمانی، با حافظ عثمان به هویت مستقل خود از 
نسخ یاقوتی می رسد. او که تقریباً هم زمان با دورۀ تحول در قلم 
نسخ در ایران )سدۀ یازدهم ه.ق.( به عرصة وجود پا گذاشت 
اقدامات مهمی صورت داد، من جمله، تثبیت و قدرت بخشیدن 
به نسخ عثمانی بود؛ چنان که پس از او، خوشنویسان عثمانی 
بمانند )هاشمی نژاد،  بیرون  تأثیرش  از دایرۀ  نتوانستند  هرگز 

.)224 ،13۹۹
تحوالت ایجاد شده در خوشنویسی عثمانی، با آگاهی و به تعبیر 
دیگر، دستوری و بر پایة شناخت صورت گرفته  است، ولی در 
نسخ ایرانی، این تحوالت در مسیر طبیعی و شاید اتفاقی و متأثر 
از دخل و تصرفات فردی بوده و در راستای هدفی کلی تر اتفاق 
نیفتاده است. البته در دولت عثمانی، وجود مرکزی واحد در کل 
دورۀ امپراتوری عثمانی، نقش مهمی در یکپارچگی سبک عثمانی 
ایفا کرده  است. تنها مرکز مهم تولید و تحوالت هنر عثمانی، 
شهر استانبول بود؛ در حالی که در ایران، مراکزی مانند شیراز، 
هرات، تبریز و اصفهان، و گاهی مراکزی مانند سمرقند و یزد 
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هم تعیین کننده بودند. عالوه  بر آن، تشکیل واحد سازمان یافته 
هم در این امر نقش مهمی داشته است. دیوان همایونی که از 
زمان تسلط عثمانیان در سال ۸55 ه.ق. ایجاد شد و تا زمان 
آخرین فرمان روا در سال 1322 ه.ق. دایر بود، نقشی مهم در 
تحوالت هنری عثمانی داشت. می توان معادل این دیوان در ایران 
را کتابخانه های سلطنتی دانست؛ که با توجه به این که در ایران، 
این مراکز تولید نسخه و مدیریت فرهنگ و هنر، با جابه جایی 
قدرت، از شهری به شهر دیگر منتقل می شد، کارکردی مشابه 

دیوان همایونی نمی توان برای آنها متصور بود )همان، 225(.

بحث و یافته ها 
در ابتدا باید به این مهم اشاره شود که جهت مقایسة خطوط، 
اجزای متعددی بررسی می شوند، اما آنچه در پژوهش حاضر، 
اصل قرارگرفته، بررسی شاخصه هایی است که محققی پیشتر 
از آنها در پژوهشی استفاده کرده و از آن جایی که نتایج حاصل 
مورد قبول و توجه قرارگرفته، در این پژوهش نیز بدان ها پرداخته 
شده است؛ بنابراین، هدف، ارائة شاخصه هایی بصری است که 
شباهت ها و تفاوت های نسخ محمدابراهیم قمی و حافظ عثمان 

افندی را از یکدیگر متمایز می سازد.
واالترین و در عین حال، نخستین عبارتی که معموالً در کتابت 
متون )اعم از مذهبی و غیرمذهبی( به کار میرود »بسم اهلل الرحمن 
الرحیم« است. از این رو در جدول 1، زاویة حروف عمودی این 
عبارت به همراه چند عبارت دیگر که به طور اتفاقی انتخاب 

شده اند، نسبت به کرسی افقی مورد بررسی قرار گرفته اند.
افقی، در  به کرسی  زاویة حروف عمودی نسبت  با دقت در 
را در کتابت  می یابیم که هر دو خوشنویس، شیب مالیمی 
را  نکته  این  می توان  و  می برده اند  کار  به  عمودی  حروف 
شباهتی بین دو شیوه دانست. در مرحلة بعد، شیب کرسی 
از  کلمه  منظور، چند  بدین  است.  بررسی شده  ترکیبات  در 
میان آیات، انتخاب و کرسی افقی آنها رسم شد )جدول 2(. 

سمت  به  انتها  در  عثمان،  حافظ  ترکیبات  افقی  کرسی  در 
پایین شیبی واضح دیده می شود، اما این امر در هر ترکیب 
که  بدین صورت  است.  متغیر  و  متفاوت  قمی  محمدابراهیم 
کرسی برخی ترکیبات در انتها به سمت پایین شیب مالیمی 
دارد و کرسی برخی ترکیبات کاماًل افقی است. سپس شیب در 
مدها و تشدیدها سنجش و بررسی شده است. گمان می رفت 
که شیب مدها و تشدیدها در هر کلمه متفاوت کتابت شود، 
اما این گونه نبود و هر کاتب، شیب تقریباً یکسانی در کتابت 
این دو مورد در تمام سوره به کار برده بود. به همین دلیل، از 
هر خوشنویس، یک مد و یک تشدید به عنوان نمونه انتخاب 

و در جدول قرار داده شد )جدول 3(. 
کرسی فرضی برای تشدیدها و مدها در نسخ حافظ عثمان، 
فرضی  همانند کرسی  دارد؛  نزول  به  تمایل  و  کاماًل شیبدار 
محمدابراهیم،  نسخ  خط  در  اما  است.  ترکیبات  در  افقی 
چنین نیست و کرسی فرضی کاماًل افقی است. نکتة دیگری 
است.  آنها  میان  تناسبات  و  اعراب  اندازۀ  شد،  بررسی  که 

 افقی کرسی به نسبت عمودی حروف زاویۀ بررسی

 نسخ عثمانی )حافظ عثمان افندی( نسخ ایرانی )محمدابراهیم قمی(

 

 

  

  

  

 

جدول 1. بررسی زاویة حروف عمودی نسبت به کرسی افقی. مأخذ: نگارندگان.
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 ترکبیات در کرسی شیب بررسی

 نسخ عثمانی )حافظ عثمان افندی( نسخ ایرانی )محمدابراهیم قمی(

  

  

  

  

 

جدول 2. بررسی شیب کرسی در ترکبیات. مأخذ: نگارندگان.

 تشدیدها و مدها در شیب بررسی

 نسخ عثمانی )حافظ عثمان افندی( قمی( محمدابراهیمنسخ ایرانی )

  

  

  

 

جدول 3. بررسی شیب در مدها و تشدیدها. مأخذ: نگارندگان.

به محل  بسته  و  متغیر  عثمان،  اعراب در خط حافظ  اندازۀ 
قرارگیری، کوچک و بزرگ است. این تغییر در اعراب گذاری 
محمدابراهیم قمی هم مشاهده می شود، اما آنچنان محسوس 
نیست در حالی که بعدتر و در نسخ احمد نیریزی، اندازۀ اعراب 

تحت هر شرایطی کاماًل یکسان هستند )جدول 4(. 
بررسی  و شین  دندانه های حروف سین  اندازۀ  آخر،  گام  در 
شد. همانطورکه در جدول 5 قابل مشاهده است، دندانه های 
اندازه  یک  قمی،  محمدابراهیم  نسخ  خط  در  شین  و  سین 
نیز  نیریزی  احمد  ایرانی  بعدها در نسخ  این اصل  و  هستند 
عثمانی  نسخ  خط  در  دندانه ها  اندازۀ  اما  می شود،  مشاهده 
دندانة  بدین صورت که معموالً  نیست،  حافظ عثمان یکسان 

اول کوچکتر و دندانة دوم بزرگتر کتابت شده است. 

نتیجه گیری
با بررسی ها و مطالعات صورت گرفته بر روی کتابت سورۀ لیل 
و خوشنویس  قمی  محمدابراهیم  ایرانی،  توسط خوشنویس 
که  شد  حاصل  نتایجی  افندی،  عثمان  حافظ  عثمانی، 
قمی،  محمدابراهیم  نسخ  در خط  است.  تأمل  و  توجه  قابل 
نسخ  خط  در  یاقوت  سبک  قدیمی  سنت  از  فاصله گرفتن 
مهم  خوشنویسان  از  وی  دلیل،  همین  به  می شود  مشاهده 
و تأثیرگذار خط نسخ است. اما باید گفت که از مشاهدۀ آثار 
می شود  برداشت  این گونه  محمدابراهیم،  توسط  کتابت شده 
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 اعراب میان تناسبات بررسی

 نسخ عثمانی )حافظ عثمان افندی( قمی( محمدابراهیمنسخ ایرانی )

  

  

 

جدول 4. بررسی تناسبات میان اعراب. مأخذ: نگارندگان.

جدول 5. بررسی اندازۀ دندانه ها. مأخذ: نگارندگان.

در  که  تحوالتی  و  نبوده  ویژه  پی کسب شیوهای  در  او  که 
کتابت او رخ داده، به منظور رسیدن به هدفی کلی تر نبوده 
اما خوشبختانه راهی که محمدابراهیم قمی در پیش  است. 
خط  و  رسید  نتیجه  به  نیریزی  احمد  وسیلة  به  گرفته بود، 
امر  از سوی دیگر، همین  یافت.  ایرانی هویتی مستقل  نسخ 
در خوشنویسی عثمانی توسط حافظ عثمان افندی رخ داد. 
عثمان،  حافظ  با  عثمانی  نسخ  خط  سبک  که  بدین صورت 
رو،  این  از  یافت.  یاقوتی  نسخ  برابر خط  در  مستقل  هویتی 
حافظ  نسخ  و  قمی  محمدابراهیم  نسخ  میان  شباهت هایی 
اندازۀ اعراب، بدین  از جمله  افندی مشاهده می شود  عثمان 
صورت که هردو خوشنویس بسته به محل قرارگیری، اندازه ها 
زاویة حروف عمودی  در  با دقت  داده اند. همچنین  تغییر  را 
نسبت به کرسی افقی، در می یابیم که هردو خوشنویس، شیب 
مالیمی را در کتابت حروف عمودی به کار می برده اند و این 
شباهتی دیگر است. اما در عین حال، در نسخ ایرانی و عثمانی 

این دو خوشنویس، تفاوت هایی نیز دیده می شود که بعدها و 
در مقایسة نسخ ایرانی نیریزی و سایر خوشنویسان عثمانی 
قمی،  خط  در  است.  مشهود  کاماًل  عثمان،  حافظ  جمله  از 
شاکلة خط از استحکام و تناسب مقبول برخوردار است که 
همین نشان از شکل گیری شیوۀ جدید دارد. همچنین دور در 
حروفی افزایش می یابد که ساختار فرمی آن ها منحنی است. 
در پایان، این گونه استنباط می شود که تحوالت ایجادشده در 
خوشنویسی عثمانی، با آگاهی و هدفمند صورت گرفته است. 
در خصوص پیشنهاد برای پژوهش های آتی نیز می توان توجه 
عالقه مندان را به بررسی سبک شناسی سایر خطوط از جمله 

ثلث ایرانی با سایر کشورها جلب کرد. 
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