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از الفبا تا هنر

حمیدرضا الیچ خانی

از الفبا تا هنر،غالمرضاراهپیما،تهران،کتابخانۀمجلس

شورایاسالمیومتن،1392ش.

از الفبا تا هنر عنوانکتابیاستدرخوشنویسیکهدرسیصد

صفحۀرحلیوبهصورتچهاررنگچاپشدهاست.

مؤلفکتاب،غالمرضاراهپیمابنابرتصدیقاستاداندر

آغازکتاب،درسال۱۳76باوبدونواسطهازآثاروروش

استادحبیبهللافضائلیپیرویمیکردهودرسال۱۳۹۲شدر

باال درجات تا را ثلث و نسخ استادصمدی،خط کالس

فراگرفتهاست.

اینکتاب،نخستیناثرقابلتوجهازاینخوشنویساست

وازسویدوناشرشناختهشدهانتشاریافتهاست،لذاتوجه

مخاطبرابهخویشجلبمیکند.دراینجابرخیکاستیهای

کتابرایادآوریمیکنمکهامیداستموردتوجهقرارگیرد.

دراینجابهبررسیصفحهآراییونکاتفنیوچاپکتاب

نمیپردازم،زیراکتابازنظرکاغذ،چاپوصحافیازکیفیتی

مقبولبرخورداراستوناشراندربخشفنیوتولید،تالش

خودرابرایحفظکیفیتاثربهکارگرفتهاند.درشناسنامۀ

کتابازخانمزهرازادهاحمدیبهعنوان»مشاورعلمی«نام

بردهشده،اماروشننیستکهنامبردهمشاورعلمیناشربوده

استیامؤلف؟

اینکبهاختصاردردوبخش)نکاتظاهریومحتوایی(

نمونههاییراذکرمیکنمتاازاینراهخوانندگانبااینکتاب،

جایگاهواهمیتآندرپژوهشهایمعاصربیشترآشناشوند.

اشکاالت صوری

ازآنجاکهمخاطبایناثر،عالقهمندانخوشنویسیوهنرهای

تا باشند داشته توقع آنان که است طبیعی هستند، ایرانی

دستکم،بخشهایخوشنویسیکتاب،ازکیفیتمطلوب

برخوردارباشند.درنگاهیگذرابهخطنستعلیقرویجلد،

میبینیمکهفاصلۀمناسبمیان»از«و»الفبا«رعایتنشدهو

درنتیجهدوکلمهکهدیدهمیشود،»ازا«و»لفبا«است.درکلمۀ

»الفبا«اتصال»ف«به»ب«دفرمهشدهاستوهمچنینعنوان

فرعیکتاب)شناختانواعخطوطازآغازتاکنونوقالبهای

خوشنویسی(ازقواعدکرسیپیروینمیکندوایننکتهدر

کلمۀ»خطوط«برایغیراهلفننیزقابلتشخیصاست.

دراینجـابرخـیازسـهوهایراهیافتـهبـهکتـاب،مطرح

میشود.

بهچنددستهمیتوان ارجاعات.ارجاعاتکتابرا .1

تقسیمکرد:

الف. نقل اول ها.برخیازنقلقولهابدونذکرمنبع

است،مانندص۵،پاراگرافیکهازمهاتماگاندینقلشده

استوبهجایارجاعبهمنبع،درآغازشآمدهاست:»وبهیاد

۱۳7 ص در همچنین میگفت.« گاندی مهاتما که دارم

نوشتهاند:»ابنمقلۀوزیرچنینمینویسد«ومعلومنیستکه

درکداممنبعوآیاابنمقلهاینمطلبرابهفارسینوشتهیا

مؤلفآنراترجمهکردهاست.درص۱8۵داستانیساختگی

ازخوابدیدنمیرعلیتبریزیاینگونهآغازشدهاست:»ودر

رسالههایقدیمیداستانیروایتشدهکه...«وهیچاشارهای

خوشنویسوپژوهشگرخوشنویسیایرانی
hr.ghelichkhani@gmail.com 
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بهاینرسالههایقدیمینشدهتاخوانندهمأخذاینداستان

مجعولرابداند.

نمونۀدیگر:ص۲۱7:»محمدپادشادرتعریفاینخط

گوید.«گاهفقطبهنامکتاباشارهشدهاست:ص۲۱8:»در

مناقب هنروران آمدهاست...«و»صاحبنفایس الفنون...«

»دیوان :ص67:
ً
مثال ذکرشمارۀصفحه، بدون هم گاهی

حبیب »میرزا :۲۲۱ دهلوی«،ص بیدل »دیوان و صائب«

صاحبخط و خطاطان...«،ص۲۲8:»مؤلففرهنگ 

واژگان و اصطاحات خوشنویسی)حمیدرضاقلیچخانی(

آوردهاست«کهبهجایاینتوضیحکهدرمتنآمدهاست،

میتوانستندنامکتابوشمارۀصفحهرادرپاورقیبیانکنند.

الخط  مصّور  مؤلف »ناجیزینالدین همچنینص۲۵0:

العربیچنینآوردهاست«و»محمودیازیردرکتابخودچنین

آوردهاست.«

گاهیهمبهشکلآشفته،منبعهمدرپاورقیوهمدرمتن

:ص256.
ً
کتابیادشدهاست،مثال

ب. پاورای ها.ذکرمنبعدرپاورقیها،ازضابطۀخاصی

پیروینمیکند.دربرخیازآنهابهترتیبنامکتاب،ناممؤلف،

فصل،ناشروشمارۀصفحهآمدهاست،همچونص۱۱و۱۴و

دربرخیدیگرفقطناممؤلفوکتابیادشدهاست،مانندص

۱۱0ودربخشهاییهمچون»مرقع،ص۹۹-۱0۲«هیچ

پاورقیودرنتیجه،منبعیمعرفینشدهاست.

گاهمطالبیازکتابدیگرینقلشدهامامنبعآندرپاورقی

یادنشدهاست،مانند»خطزلفعروس«ص258وهمچنین

تمامکتیبههاوشرحاحوالص21و22کههیچارجاعیندارند

ودرنتیجهمسئولیتسهوهایآنمنابعنیزبهگردنمؤلف

خواهدافتاد.

2. زیرنویس تصاویر:شرحتصاویرازهیچنظمیپیروی

نمیکند.ازتصویر232تا237برایمعرفی»صفحهایقرآن«،

سهعبارتبهکاررفتهاست:»یکصفحهازقرآنکریم«،

»برگیازقرآنکریم«،»صفحهایازقرآنکریم«؛همچنین

استتصاویر290تا296.برخیازتصاویرهمارتباطیبا

متنآنبخشندارند،مانندتصویر152.اینکدیگرتوضیحات

تصاویربررسیمیشود:

الف. ذکر منبع.دربسیاریازتصاویرهیچیادیازمنبع

ومأخذتصویرنشدهاست،همچونتصاویر122،120،119،

147،128،123تا227،213،212،210،159،158،152،

414،310،308،307،303،230،229،228تا420.

گاهمنبعبانامهایگوناگونمعرفیشدهاست،درتصویر

۱۵۳و۱۵۴موزۀملیبریتانیاودرتصویر۱6۵7موزۀبریتانیا،

لندنذکرشدهاستودرنتیجه،خوانندهبهدرستیمتوجه

آیاایندونامهاییکموزههستندیادوموزۀ نمیشودکه

متفاوت؟وگاههیچذکریازمأخذنشدهاست.مانندتصاویر

۲07تا۲0۹کهازکتابدرآمدی بر خوشنویسی ایرانی)ص

8۳(برداشتهشدهاست.گاهنیزبهمنبعیبهصورتمبهماشاره

:تصویر6۴»دوساالنۀخوشنویسیجهان
ً
شدهاست،مثال

اسالم«،تصویر۵۹»ازمجموعههایشخصی«وهمچنین

تصویر۳۱8کهمأخذش»مجموعهآثار«معرفیشدهاست.

ب. ذکر تاریت.شرحهایتصاویرازنظرآوردِنتاریخ

برخیمیالدی،گروهیقمریودستهای نیستند، یکدست

شمسیوبرخینیزبیتاریخهستند.درتصویر۱،تاریخبه

میالدی)۱۲۳6م(یادشدهودرتصویر۲،بههجری)سدۀ

هفتم(ودرتصویر۳و۴هیچتاریخییادنشدهاست.همچنین


ً
عنوانمیالدیدرشرحتصاویربهشکل»م«آمدهوکامال

درستاستدرحالیکهدربرخیهمچونتصویر۱76بهاین

شکلذکرشدهاست:سال876بعدازمیالدمسیح.گاهی

تاریخبهروشنیدرتصویردیدهمیشود،همچونتصویر۳۱8

کهاثریازسیدگلستانهاست،ولیدرزیرنویستصویر»سال

۱۳۱۱ق«نیامدهاست.

نام موزه و کتابخانه.درشرحتصاویر،بهشکلی ج. 

پریشان،برخیازنامهابهفارسیوبرخیبهانگلیسیاند.در

تصویر۳موزۀمتروپولیتننیویورکبهفارسیودرتصویر6

موزۀبریتانیابهانگلیسیودرتصویر۲6نامهمینموزۀبریتانیا

بهفارسینوشتهشدهاست.

۳. کتابنامه.نخستیندرسدرروشتحقیقوتألیفمقاله

وکتاب،ذکرالفباییمنابعومآخذاست.هنگامیکهخواننده

بهکتابنامۀاز الفبا تا هنرمراجعهمیکندوآنرافاقدهرگونه

نظمیمیبیند،ناخشنودمیشودوهنگامیکهبرخیازمنابع

اشارهشدهدرمتنرادراینبخشنمییابد،پرسشهایش

نامکتابهاومجالتو بیپاسخمیمانند.تفکیکنکردن
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بروشورهاهمسببمیشودتاکتابنامۀاثر،کهحکمشناسنامۀ

آنرادارد،بهپراکندهترینشکلممکنارائهشود.

۴.حشو.حشوشاملعباراتیاستکهحذِفآنهاهیچ

لطمهایبهمتنومحتوایکتابنمیزند.درجایجایکتاب

با برایمثال:ص۵،س۱جمله حشوهاییدیدهمیشود.

عبارت»بهنظرنگارنده«آغازمیشود.

درزیرنویستصاویر137و138تاریخکتابتبهسهشکل

بیانشدهاست:ازاّمسلمه،دخترفتحعلیشاهیادشدهوسپس

سدۀ13وبعدازآندورۀقاجار.

نام )۱7۲ ،۱6۹ ،۱66 )همچون تصاویر نویس زیر در

هنرمندبهاینشکلیادشدهاست:»غالمرضاراهپیما/مؤلف«

کهبیشکیکیازایندوکافیاست.

کتابافزونبرحشوهاینوشتاری،حشوهایتصویرینیز

دارد،مانندتصویر152هنگامیکهبحثیازخطمانوینشده

است؛همچنیننمونۀخطنستعلیقمؤلف)تصویر289(در

آغازبخشنستعلیق)ص185(ونیزخطمحمدرضاسیالنی

نکتههنگامی این )تصویر294(درمیانخطوطمیرعماد.

شدۀ شناخته استادان آثار مخاطب، که میشود برجستهتر

معاصرهمچونعباساخوینوغالمحسینامیرخانیرادر

اینبخشنمیبیند.

۵.نیاز به ویرایش.گاهمطالببهگونهایبیانشدهاندکه

بااندکتغییرشکلزیباتروروشنتریمییابند؛مانندص

کوفی »خط جای به دارد« شیوههایی کوفی »سبک :۱۱6

شیوههاییدارد«،زیراکاربرددوواژۀ»سبک«و»شیوه«بدون

میشود. خواننده شدن گیج سبب آنها، از دقیق تعریفی

همچنینتکرارواژههای»فرهنگوتمدن«درآخرینپاراگراف

ص۲78.همچنینآخرینپاراگرافص۲76کهبا»چنانچه«

درمعنایاگرآغازشدهاستودرسطرهایسوموچهارم

همینپاراگراف،دوبار»کهالبته«تکرارشدهوبازدرسطر

ششموهفتمدوباردیگرکلمۀ»البته«آمدهاستوچهاربار

تکرارشدناینکلمهدریکپاراگراف،بیشازاینکهنشانۀ

ضعفقلمباشد،نشانگرآناستکهکتاب،نیازمندویراستاری

دقیقبودهاست.

6.پاراگراف ها.برخیپاراگرافهابهشکلدلخواهشروع

در
ً
وتمامشدهاندوبهنظرازهیچقانونیتبعیتنمیکنند.مثال

ص۱۲0پاراگرافبه»وچوندرکوفه...«آغازمیشودو

پاراگرافهایبسیاریهمچونص۱۳7و۲76،۱۴۱،۱۴0.

اشکاالت محتوایی

۱.درص۹مؤلفدرتعریف»کتیبه«اشارهنمیکندکهاین

اصطالحجدیداستودرگذشتهبهآن»کتابه«گفتهمیگفتند

وسپسدرص۱۴میآورد:»کتیبههایپسازاسالمدراغلب

خط از سپس و شدهاند:« نگارش زیر گونههای به موارد

»تعلیق«ناممیبردکهکتیبهبهاینخطبسیارنادراستودر

عوضازخط»بنایی«یاهمان»معقلی«نامینبردهاست؛خطی

کهدستکمدرزادگاهمؤلفصدهانمونهازآنباتکنیککاشی

وآجربهکاررفتهاست.درپایانهمینصفحۀ۱۴پسازاشاره

»به است: آورده ثلث، خط رواج و هجری هشتم قرن به

کارگیریخطنستعلیقنیزبرایکتیبههادرسالهایبعدازآن،

پیآمدهمینرونداست«وسپسبدوناشارهبهکتیبههای

نستعلیقدورانتیموریوصفوی،بهسراغزیباتریننوعآندر

مسجدسپهساالرواوایلسدۀچهاردهمهجریرفتهاست.

همچنانکهاشارهشداصطالح»کتیبه«تادورۀمعاصر،

درمعنایکتیبۀسرلوحکتاببهکارمیرفتوبا»کتابه«
ً
غالبا

تفاوتداشت.

۲.مؤلفدرهیچبخشیازکتاب،جغرافیایموردنظرش

رابیاننکردهاست؛بهعبارتی،تکلیفخوانندهروشننیست

کهاینکتاب،شاملخطوطاسالمیاستیاایرانیوتأکیدبر

درص۱6تا۱7به
ً
کدامکشوروحوزۀتمدنیاست.مثال

فهرستیبدوننظمتاریخیازکتیبههایمشهوربرمیخوریم،

سپسدرص۱8فهرستیباعنوان»درخارجازایرانکنونی«

ازکتیبههاییهمچون»قطبمناردهلی«یادشدهاست،بدون

توجهبهایننکتهکهدهلیدرزمانساختآنبنا،جزوایران

نبودهاستوکتیبههایآن،همچونکتیبههایموجوددرسوریه

ومصر،هیچارتباطیبهجغرافیایایرانندارند.اینآشفتگی

هنگامیبهاوجمیرسدکهدرصفحههای۱۹و۲0تصویری

از»قطبمنار«میآیدودرزیرنویسص۱۹مطالبیمتناقض

دربابجنسکتیبهاینچنیندرجمیشود:»کتیبۀسنگی....

بلندترینبنایآجریدنیاست...اینبناازسنگماسهایقرمز

وقهوهایروشن....«
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3.خطثلثهندی،کهدرهندوستان»طغرا«نیزنامیده

میشود،»رقاع«معرفیشدهاست)ص9،تصویر1(.

ایرانی«معرفی »کتیبهنگارانمعاصر که ۴.درص۲۲

شدهاند،نامیازاستادانبزرگمعاصرماننداستادحسینی

موحدوعبدالرضایینیامدهاست.

۵.اغالطفاحشکهبهنظرازنوعاغالطتایپینیستند.

درشرحتصویر۲۳،بهجای»نعمةهللابنمحمدالبّواب«
ً
مثال

آمدهاست:»محمدبنبّواب«ودرنتیجهنامخوشنویسحذف

شدهوکتیبهبهپدرشمنسوبشدهاست.

درص۱86،دربارۀمیرعلیهرویوسلطانعلیمشهدی

شکوه روزهای واپسین در نفر دو »این است: آمده چنین

فرمانرواییتیموریاندرمشهدوبهویژهدردربارسلطانحسین

که حالی در کردند.« ماندگارخلق آثاری هرات در بایقرا

بیشترینآثارمیرعلیمربوطبهپساز۹۱۱قاستواوبسیاری

ازآثارشرادربخارانگاشتهوسلطانعلینیزدرواپسینروزها

درهراتبودهوسپسبهمشهدکوچکردهاست.

درص189اثریازمحمدکاظمطهرانی،بهاینشکل

معرفیشدهاست:»میرزاکاظمخوشنویسیباشی«ومؤلف

لقب»میرحسین«رابهایشاندادهاست.

از خواننده تا میشود سبب گاه که ادبی توصیفات .6

دریافتِنمعنایعباراتناتوانبماند.شایداینسبکازنگارش

بهتأثیرازنثراطلس خطاستادحبیبهللافضائلیباشد،بااین

تفاوتکهاستادفضائلیبهآنسبکحوزوی،اشرافکامل

داشتهاست؛امابرایکتابیکهدرسال۱۳۹۲منتشرمیشود،

ص۵:
ً
اینگونهازبیان،پسندیدۀخوانندهبهنظرنمیرسد.مثال

»وبهتعبیریخطمعرفتتصویرالفاظبهحروفهجاییو

کیفیتوکمیتحاالتیاستکهبهاعتبارآنکتابتحاصل

میشود.«

گاههمجمالتیمیآیدکهازاحساساتمؤلفسرچشمه

میگیرند.ص۲7۴،س۲:»گزافنگفتهایماگرخطرامادر

همۀدانشهاودانستنیهایبشربدانیم.«باایناستدالل،بشر

قبلازابداعخط،عاریازهردانشودانستنیبودهاست.

7.شکوتردیدمؤلفدرنقلمطالب.مؤلفبسیاریاز

مطالبراباشکوتردیدبیانمیکندوهیچاظهارنظری

نمیکندوازینروسببمیشودکهخوانندهباشماریاز

تناقضاتمتونپیشینروبهروشود.درحالیکهمخاطبتوقع

داردکهدربسیاریازاینابهامها،نظرنویسندهرابداندوبا

درص
ً
نظریقاطع،بهعمقاطالعاتویاعتمادکند.مثال

۱۱۵:»...خواهآنراازاصلآرامیبرگیریموخواهبهخطوط

دیگر.....«درص۲78آمدهاست:»...چهبساقومیمبدع

ومبتکرخطیبودهاندولیبهدستقومدیگری....«بدونذکر

چندیننمونۀروشنکهبایدمؤلفبهآنهااشرافمیداشت.

درص262درتفاوتتعریف»نقاشیخط«و»خطنقاشی«،

بدونروشنکردنمطلب،فقطنوشتهاند:»برخیازبزرگانو

منتقدانعرصۀخوشنویسی....«وبدونذکرناماینبزرگان

وارجاعبهمنبع،مطلبرااینگونهپایاندادهاند:»...کهاین

موضوعنیزجایتأملدارد.«

دقیق روایتگری کتاب، تصاویِر بخشها برخی در .8

نیستند.براینمونهدرص261دربخش»نقاشیخط«مؤلف

پانزدهتصویرازآثارهنرمندانارائهکردهاست:یکاثرازمحمد

نصرهللا از اثر یک زندهرودی، حسین از اثر دو احصائی،

افجهای،دواثرازفرامرزپیالرام،دواثرازرضامافی،دواثراز

جلیلرسولی،پنجاثرازمؤلفکتاب.

در را مؤلف سهم آمار، این اساس بر کتاب، خوانندۀ

نقاشیخطمعاصر،بیشازاستادانیادشدهوحتیهنرمندانی

چونصادقتبریزیوصداقتجباریتصورخواهدکرد.

۹.درص۲7۴بهبخشیباعنوان»شیوههاینوظهوردوران

معاصر«میرسیم.خوانندههفتتصویررامیبیندکهسهاثر

ی«ودواثر»خطکرشمه«معرفیشدهاست.جالب
ّ
»خطمعل

ی،هیچنامیازابداعکنندۀ
ّ
استکهباآوردنسهاثرازخطمعل

آن،استادحمیدعجمی،بردهنشدهودرزیرنویستصاویربه

ذکر»دورۀمعاصر«بسندهشدهاست.مؤلفدراینبخش،به

بحثدربارۀپیدایشخطومعنویتخوشنویسیپرداختهو

دوران نوظهور »شیوههای از سخنی هیچ که است جالب

معاصر«،جریانشناسیابداعاتوهنرمندانشانبهمیاننیاورده

است.

جمع بندی

امروزهباپژوهشهاییکهاستاداندانشگاه،دانشجویاندکتری

وکارشناسیارشدانجاممیدهند،پژوهشهایخوشنویسیو

هنرهایوابستهبهآن،واردمرحلۀجدیدیشدهاستودورۀ

پژوهشهایسنتی،کهگاهبدونالگووپشتوانۀعلمیاست،به

سرآمدهاستوهرخوشنویسعالقهمندبهپژوهش،میباید
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از الفبا تا هنر

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ یکم و دوم

فروردین - تیر 1393

ازاستانداردهایتألیفمقالهوکتابدرجامعۀعلمیامروز

آگاهباشد.

تعریفموضوعوهدفازنگارش،جامعۀموردمطالعهو

همچنینمخاطبانبایدبهروشنیمشخصگرددونویسندهدر

مرجعشناسیوروشتحقیق،مهارتکافیداشتهباشد.این

دستپژوهشهابایدازاظهارنظرهایشخصیوکلیگویی،

دوریجویندوبادقتوامانتداریدرنقلمطالبوتصاویر

وبهدورازبزرگنمایی،سبباعتمادبیشترخوانندهگردد.

اثر این بدانهااشارهشد، بازبینینکاتیکه بامرورو

میتواندباویرایشعلمیوادبی،برایمخاطبانوعالقهمندان

اسالمیمفیدواقعشود. خوشنویسیوهنرهایایرانیـ

فتح هللا بـن محمدکاظـم ابونصر شـ بانی، 

آثـار فتح هللا خان شـ بانی )دو جلدی(، به 

کوشـش علیرضا شـانظری، تهران، مرکز 

پژوهشـی میراث مکتوب، 1310 صفحه، 

.1393

ابونصـــرفتـحهللاخـــانشــــیبانی،از

معروفتریـنشـاعراندورۀدومبازگشـت

ادبـیاسـت.بـاتوجهبـهاینکـهویمدایح

حکومـت وضـع از انتقـاد بـا را خـود

درآمیخـت،میتـواناوراازپیشـگامانو

پیشـرواننهضـتمشـروطهبهشـمارآورد.

ویژگـیدیگراشـعاراو،توصیفـاتزیبایی

اسـتکـهازطبیعـتومظاهـرآنداشـته

است.

ایـناثربـاجمـعآورینســــخههای

خطـیشـاعروسـپسمقابلۀنسـخههاوبا

روشتصحیـحانتقـادیودربرخیازموارد

تصحیـحقیاسـیتدویـنشـدهاسـت.در

ایـنکتـابدوجلدی،آثـارموجودشـیبانی

)دیوان اشـعار، مقاالت سـه گانه، منظومۀ 

فتح و ظفر، زبدة اآلثار، فواکه الســـحر، 

بیانات شـیبانی(تصحیحشـدهودرمقدمه

بـامراجعـهبـهآثـارشـیبانیوتذکرههـای

معاصـرشـاعر،شـرحدقیقـیازاحـوالو

افکارشاعربیانگردیدهاست.
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