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  » دارالكتابه مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسالمي ايران: تهيه و تنظيم« 
  
  

هاي خوشنويسي اسالمي، بر اين باورند كه اين هنر بسياري از مورخان و پژوشگران هنر اسالمي، در باب فلسفه ابداع و تكامل انواع رشته ها و سبك 
پرمنزلت تنها به اين خاطر گسترش يافته كه در خدمت كتابت مصاحف شريف بود و با اين نوع كاربري خاص، جايگاه، شـرافت و ارجمنـدي يافتـه    

  .است
تكامل هنر خوشنويسـي ظهـور كـرده انـد، توانسـتند بـا        به روشني مي توان دريافت، كه هنرمندان تأثير گذار و هوشمندي كه در برخي از مقاطع سير

له درنگ و تأمل در كار پيشكسوتان و اساتيد برجسته و هم چنين تفحص و ارزيابي دقيق آثار آنان، ضمن پي بردن به نقـاط ضـعف و قـوت در شـاك    
ايـن  . يشتر اين هنر دقيق و پيچيـده بـه وجـود آورنـد    حروف و اتصاالت و كرسي بندي اين هنر، نقطه عطفي در را تكميل، سهولت و دلفريبي هرچه ب

قلّـه  گروه از خوشنويسان كه آزمون و خطااي فراوان در نظر يه پردازي هاي شكلي قواعد خطوط و كتابت انجام دادند، توانسـتند خـود را بـه عنـوان     
  .في نمايندهاي ماندگار و يا هنرمنداني تأثير گذار و سر سلسله بزرگان اين هنر پر رمز و راز معرّ

ايـن مقالـه   : بي شك اين نام ها را در ميان نام صدها هنرمند برجسته دنياي خط و خوشنويسي قرآني، بيش از سايرين مـي تـوان شـنيد و بـه يـاد آورد     
گوركـاني،   ، ياقوت مستعصمي، عبداهللا صيرفي، احمـد سـهروردي، عثمـان بـن حسـين وراق، بايسـنقربن شـاهرخ       )علي بن هالل(شيرازي، ابن بواب 

ي، جعفرتبريزي، اسداهللا كرماني، عالءالدين تبريزي، عبداهللا طباخ، ميرزا احمـد نيريـزي، عليرضـا عباسـي، اشـرف الكتـاب اصـفهاني، وصـال شـيراز         
  ... .محمدشفيع تبريزي، محمدشفيع ارسنجاني و

بل مالحظه اي چه در اسكلت بندي و شاكله كلّي حـروف و  هر كدام از اين هنرمندان در روزگار مختلف و در عصر خود، كلي يا جزئي، تأثيرات قا
  .خطوط و چه در پوسته هاي بيروني و جامه هاي ظاهري و پوششي آن، از خود به جاي نهادند

اما، در مجموعه حاضر نگاه فني به موضوع سبك شناسي و خواص رفتاري و گستره سبك هاي مختلف خوشنويسي را از دو منظر كاتبـان و كتابـت   
در بخش كاتبان الزم است از هويت كـاري و زمينـه پژوهشـي افـراد يـاد كـرد و در       . رسي مي كنيم، كه عبارتند از موضوع كاتبان و سبك كتابتبر

چه به لحاظ دوره هاي مختلـف تـاريخي و چـه بـه لحـاظ منـاظر و مزايـاي        (بخش كتابت هم به بررسي شيوه ها ومؤلّفه ها و سبك هاي خوشنويسي 
 .به طور موردي خواهيم پرداخت) ار برخي مشاهيرموجود در آث

 
 تفاوت كاتبان و خوشنويسان: كاتبان)الف

  :كاتباني كه تنها كاتب بوده اند -1
ايـن   با توجه به آراي موجود در بررسي فعاليت كاتبان در دوره هاي گوناگون و در پيوند با گرايش هاي مختلـف هنـر خوشنويسـي، افـراد فعـال در     

نخست كاتب و خوشنويس، اين گروه تنها به عنوان كاتب شناخته مي شدند، كساني بودند كه بـه دليـل   : دو گروه شاخص تقسيم مي شوندحوزه، به 
بـه ناچـار   ) در روزگاري كه عدم وجود صنعت چاپ مانع از دسترسي افراد به تيراژهاي وسيع مي گرديد(اهميت و پردازش نسخه هاي دست نويس 

تا بتوانند با كار گروهـي و  . موظف بودند در دارالكتابه ها و يا كارگاه هاي شخصي، پيوسته مشغول به كار نوشتن و كتابت باشند به صورت روزمره،
واضح بود كه در اين شـرايط نمـي شـد انتظـار چنـداني در بـاب كيفيـت،        . مستمر و بدون وقفه تا حدودي توازن ميان عرضه و تقاضا را برقرار سازند

چـرا كـه همـواره تقابـل     . وري و عيارمندي قابل توجه و تحسين در آثار اين نوع افراد كه صرفاً به عنوان كاتب تربيـت مـي شـدند، داشـت    ابداع، نوآ
  .سرعت و كيفيت در همه ابعاد به گونه معكوسي وجود داشت

يك كتاب كامل را آماد كنند و بنا بـه در خواسـت و   در شرايط ياد شده برابر نياز و مراجعات ضروري، كاتبان ناگزير بودند در حداقل زمان ممكن، 
اين گونه بود كه وقتي آثار اين گـروه از كاتبـان را مـرور مـي     . تقاضاي سفارش دهندگان آن را تزيين، جدول كشي، تذهيب و صحافي و جاد كنند

شاخصه اي كه ممكن بـود بـر تـاريخ و زمـان كـاري آنـان       كنيم چيزي به نام تاريخ و يا سنه كتابت در رقم آنان نقش و جايگاه ويژه اي ندارد و تنها 



يعني براثر نوشتن زياد و مـداوم، نقايصـي هماننـد لـرزش دسـت، اغـالط اماليـي و        . تأثير داشته باشد همانا كيفيت بيروني و پوسته اي خط بوده است
ايي استاندارد، به حداقل مي رسيد، كه البته با بـاال رفـتن   تجويدي، اشتباهات اعراب گذاري و تزييني، كيفيت امر كتابت، متناسب با اصول صفحه آر

   ع و بر روي كاغذ ها و آهارهاي گوناگون و بـا ابـزار متنـوع سطح تجربه كاتب در حقيقت جسارت و شهامت وي در امر كتابت، در دانگ هاي متنو
  .نسبت به سال هاي اوليه كتابتش ارتقا مي يافت

سكلت بندي، در خط آنان تغيير ملموس و قابل توجهي اتّفاق نمي افتد، چه بسا كه بر اثر تكثّـر و اسـتمرار حركـت بـر     اما از منظور درونيات و ذات ا
مدار كتابت محض، برخي از رفتارهاي تعيين كننده خوشنويس در حركت دست هاي آنان عميقاً نشست كرده و حتّي در صورتي كه مـي خواسـتند   

آن قبيل عادت ها را كه در منش و ساختار خطشان به اصطالح جا خوش كرد بـود تغييـر داده و يـا تبـديل بـه احسـن        اراده كنند، ديگر نمي توانستند
  .كنند

گفت، بخش قابل مالحضـه اي از  » كاتب«كه نسخه ها و آثار اين گروه از كاتبان كه فقط مي شد به آنان : با يك برآورد ساده مي توان نتيجه گرفت
موزه ها و مجموعه هاي شخصي را به خود اختصاص دادهاند، زيرا اين دسته از نويسندگان افرادي پر كار بـوده انـد كـه     حجم قفسه هاي نسخ خطي

  .در مجموع به لحاظ تيراژ و كثرت آثار به جاي مانده، بي رقيب به نظر مي رسند
خوريم، كه محصول اين گروه از كاتبان است كـه سـرعت و   الزم به ياد آوري است كه در مجموعه پيش رو نيز به نسخه هايي از قرآن كريم بر مي 

  .نگاه توليدي در آرايه كار آنان كامالً مشهور است
نـر خـط و   علي رغم مطالب ياد شده، بايد اعتراف كرد كه اين دسته از نسخه ها نيز همراه با قطعاتي از چيدمان هزار تكّه خود سـير تحـول و تطـور ه   

  .ه بي شك نقش ويژه خود را در تاريخ هنر ايران و اسالم، ايفاد مي كنندخوشنويسي را با خود دارند ك
 
  :كاتبان خوشنويس-2

نـه  شور هنر خوشنويسي ايراني در ابتداي پيدايش و تكوين تدريجي، تا مدون شدن و آرام و قرار گرفتن آن در داربست اسلوب و قواعد سخت گيرا
  .خوشنويسي بوده است هندسي و روحاني بي شك مديون تالش نخبگان هنر

 اين گروه از كاتبان، پژوهشگران هنرشناس مهندساني زبده بوده اند كه در دنياي كار و كوشش حرفـه اي در زمينـه خـط و خوشنويسـي، همـواره بـا      
پرداختند كـه پيوسـته در   تحقيق، تفّحص، خالقيت و ابداع به واكاوي و رمزگشايي از اليه هاي متنوع و بحث انگيز هنر خوشنويسي، ايراني واسالمي 

  .گذر زمان به عيار و پختگي فراواني رسيده بوده
 در واقع بر خالف كاتبان محض،كار در اين گروه از خوشنويسان را مي توان هنر ناميد، زيرا تمام مؤلفـه هـا و زيـر سـاخت هـاي يـك هنـر اصـيل و        

  .شريف را مي توان در آثار و بدايع آنان به روشني مشاهده كرد
، جعفر تبريزي، بايسـنقر، طبـاخ   )و سلسله اش(نگاهي اجمالي به تحوالت بنيادي كه نظريه پردازان خوشنويسي از قبيل اين مقاله، ابن بواب، ياقوت با 

حـض و  بر جاي گـذارده انـد در مـي يـابيم كـه ايـن گـروه از كاتبـان، كارشـان تنهـا نوشـتن و تقليـد م            ... هروي، عالءالدين تبريزي، احمد نيريزي و
 كوركورانه از اسالف خود نبوده است، بلكه با ذكاوت و روحيه عدم پذيرش آن چه كه بدان مي رسيد، اقـدام بـه نـوآوري و جبـران نارسـايي هـا و      

چنان كه از دوره اي به دوره ديگر بر عيار و زيبايي حروف، اتصـاالت، سـطربندي صـفحات تـدوين     . پردازش و تكوين هنر خوشنويسي مي كرداند
  .ه آنان افزوده مي شد و جريان تكوين جمال هنر خوشنويسي به دست خالّق و توانمند آنان شكل تازه اي مي گرفتشد

زيرا وي هنرمنـدي پركـار بـود و    . به عنوان مثال، در آثار ياقوت مستعصمي به مواردي بر مي خوريم كه حكايت از تفاوت كارهاي كتابت وي دارند
يادگار گذاشت، اما در نگاهي بـه مصـاحف قرآنـي يـاقوت در مـي يـابيم كـه همـه آن هـا از لحـاظ معيارهـاي هنـري             قرآن هاي متعددي از خود به 

اين تفاوت ها نشانگر اين امر است كه اوقات . خوشنويسي در يك سطح نبوده اند و گاه فاصله عميقي ميان آثار وي وجود دارد، كه محل تأمل است
اند، نخست كار روزمره كتابت و ديگري تحقيق و مشق مفهومي و دقيق براي رسيدن به فرم هاي هنـري تـر و   كاري وي به دو بخش تقسيم مي شده 

البتّه در رقم هايي كه در انتهاي قرآن هاي موجود به خط وي برجاست، به خوبي در مـي يـابيم كـه بـا     . زيباتر در حروف، اتصالت و كرسي بندي ها
كّر هنري وي بوده در امضا و ترقيم خود مي آورده و همانا عيار اصـلي خـط خـود را در صـفحه پايـاني بـه       زيركي هرچه تمام آن چه كه محصول تف

ر شخصيت گونه اي به رخ مي كشيده، كه رفتار خط كتابتي وي نشان مي دهد، هر چند با سرعت اغراق آميز و عجوالنه نوشته مي شد، اما واقعاً بيانگ
همين امر باعث گرديد تا . ه اختالف فاحش عياري با ترقيم وي مشخصاً رنگ و بوي سبك توانمند وي را داشتخطوط خود ياقوت بود و با توجه ب

 .بسياري از آثار وي را به سهو، كارشاگردان او بدانند و گفته مي شود كه پس از اتمام كار، ياقوت آنها را امضا مي كرده است



يده مي شود كه ظـاهراً سـفارش از طـرف شـخص خاصـي نبـوده بلكـه آن هـا را صـرفاً جهـت           گفتني است، در كارنامه وي قرآن هاي خاصي هم د
و بـه  نماياندن نبوغ و توانايي منحصر به فردش مي نوشته است و يا اينكه سفارش از سوي اشخاص بسيار مهمي همانند سالطين و حاكمان وقت بـوده  

اين نوع از قرآن هاي ياقوتي از حيث هنر خط و خوشنويسي در شـمار  . هترين را عرضه كنداو فرصت ويژاي به دور از شتاب و تندي مي داده اند تا ب
از جمله نمونه هايي كه در اين مجموعه از ياقوت آمده است، خود نشان گـر دوران اوج خالقيـت هنـري    . شاهكارهاي بي نظير وي به شمار مي آمد

چه بهتـر اسـت   . واند به درستي، جايگاه برتر وي را در عرصه هنر خوشنويسي بيان كندوي در اجراي بي بديل و فاخر حروف و سطور است كه مي ت
 .كه ياقوت و شخصيت هنري او با اين نوع صفحات به روزگار نشان داده شود

 
 :موضوع كتابت و سبك شناسي) ب

طور جدي و ساختارمند بـه آن پرداختـه نشـده و     موضوع كتابت و سبك شناسي در آثار خوشنويسان بر تر تاريخ، خود مقوله ي است، كه تاكنون به
  .همواره جاي خالي تحليل بصري و هنري اين قبيل آثار در ميان گفتارها و مستندات موجود در اين زمينه به چشم مي خورد

و محقّقـين ايـن    بي شك رمز گشايي از ويژگي هاي مخصوص شيوه كار هر يك از بزرگان هنر خوشنويسي، حداقل فرصتي است تا بـه جوينـدگان  
تا با فـراغ خـاطر بيشـتر    . امكان را بدهد كه در برخورد با مواردي كه به لحاظ مشابهت و تمايز ابهام برانگيز هستند، يقين و انتخاب بهتري داشته باشند

راحـل تحقيـق كمتـر مـي شـود،      زيرا هر چه شـك و ترديـد در م  . بر روي آثار و بدايع هنر خوشنويسي ايراني و اسالمي به كنكاش و داوري بپردازند
 .حقيقت علمي كار افزايش مي يابد

 
 ياقوت مستعصمي  

 شاخصه هاي سبك ياقوت، در خط ثلث وي عبارتند از ارتفاع كم و كوتاه تر بودن نيم تا يك نقطه اي الف ها و اتصاالت صعودي كه در مجمـوع، 
وت دست و دل بازي و پرحجمي خاصي ديده مـي شـود كـه تـا اوايـل دوره      در نوع مركب برداري ياق. ارتفاع سطرها را تا حدودي كاهش مي دهد

  .صفويه نيز اين شيوه مركب برداري مورد توجه خوشنويسان پس از وي قرار گرفت
گزينش رواني و سيالي اجراي حروف و كلمات نيز محصول همين . البتّه انتخاب نوع آهار كاغذ نيز در رفتار مركب برداري وي بي تأثير نبوده است

وي مركب هر دانگي از خطوط ثلث و محقق را كامالً رقيق مي كرده و به همين جت سايه ها و كنتراست هاي خاكستري در مشـكي نويسـي   . است 
البته رقّت مركب اين امكان را به او مي داده كه حروف گوشتي تر و ضخيم تري را بـا سـرعت بهتـري اجـرا     . هاي او بيانگر همين موضوع بود است 

كـامالً  » ي«و » ن«كند همچنين در دواير اجرا شده توسط ياقوت ، عمق كم و تخت بودن كه ميل به خط محقق را مي رسـاند بـه خصـوص در دايـره     
 .مشهود است

بـر كسـي   الف هاي صعودي در خط وي ، با انقطاع ناگهاني قلم از كاغذ به پايان مي رسيد و به گونه اي زاويه اي كمتر از سي درجه بـا خـط عمـود    
در نگارش نقطه ها چه در فورم و چه در چيدمان نقطه ها در مجاورت يكـديگر يـاقوت شـيوه اي بـر جـاي گذاشـت كـه هنرمنـدان         . ايجاد مي كرد 

 بيش از يك نقطه سـفيد اسـت و نقطـه هـاي دوتـايي نـه در مسـير       » ي«يا » ت«فصله بين نقطه ها در حروفي مثل . زيادي از اين روش تقليد كرده اند 
 . عمودي و نه در مسير افقي بلكه روي يك امتداد مورب و موازي با شيب حروف مرسل قرار گرفته اند

بـا ايـن تفـاوت كـه     . در خط محقق ياقوت ، كم يا بيش همان رفتار هاي خـط ثلـث مشـهور هسـتند     . شكل نقطه ها نيز فرمي بين مربع و لوزي دارند 
همچنـين انتـاي شـمره    . دور و قوسي كه در ذات حركت به صورت خيلي ظريف وجود دارد اجرا مي شوند ابتداي دواير تقريباً به صورت تخت و با 

البتّه در آثار پيـروان وي  . دواير و صعودهاي مجازي نيز كامالً قسمتي از يك دايره بوده كه به شكل واضحي به سمت باالو راست قوس بر مي دارند 
 .در اين قسمت دور كمتري وجود داشت

اصلي ترين شاخصـه اي  . نسخ شيوه ياقوت در حقيقت شروع جريان كتابت خاصي است كه اوج و تكامل آن در خط عالءالدين ديده مي شود خط 
نسـخ يـاقوت   . سبك نسخ نويسي ، ريتم هنرمندانه آن است ك متأسفانه پس از دوره صفويه از اين رفتار گرافيكـي مفيـد كمتـر اسـتفاد شـده اسـت       

تغيير ضخامت خاصي » ب«و يا ابتداي حرف » ر«و » واو«برش نداشته و در مواقعي كه قلم به طور ناگهاني تغيير جهت مي يابد، مثل دم معموالً بعد و 
از ويژگي هاي جالب نگارش نقطه ها در خط ياقوت مي توان به مربع . مشاهده نمي شود و از ظرافت و نازكي در برش ها اثر كمتري ديده مي شود 

نيز سنّتي از خود بر جاي گذارده ، كه از » ن«در زمينه مكان نقطه حرف . آن هم مربعي كه در حالت مورب قرار نگرفته است . اط اشاره كردبودن نق
مـوارد  در اكثـر  . سوي عالءالدين تبريزي، عبداهللا صيرفي، احمد قره حصاري، ميرزا اسداهللا كرماني و حتي روز بهان نيز مورد تقليد قرار گرفته است 



البته از صـفويه بـه بعـد نقطـه     . قرار دارد ، درست مثل خط نستعليق و در برخي موارد نادر نقطه كمي از كاسه دايره بيرون آمده » ن«نقطه داخل دايره 
 .خط نسخ از دايره كامالً بيرون آمده و به فضاي باال و مايل به اول حرف قرارگرفته است» ن«

 
 بايسنقر 

از خط محقق جلي باشد و سخني از بايسنقر و شاهكارهايش در محقق نويسي نباشد قطعاً قصوري صورت پذيرفته و حقـي   بي گمان جايي كه حرف
 .زيرا كه به واقع اتمام و اكمال محقق جلي را بايد در قلم شيوا و استادانه بايسنقر و هنرمندي تام وي دانست. ناديده گرفته شده است 

له اي منحصر ب فرد از مكتب قائم به ذات است ، كه بي شك مي توان به عنوان شيوه و مكتب مرجـع در مطالعـه و   شيوه بايسنقر، در خط محقق مقو
چشـم  . در سبك وي ، نكاتي ديده مي شود كه تنهـا در هنـر بايسـنقر مـي تـوان آن هـا را مشـاهده كـرد         . پژوهش فني خط محقق به آن استناد كرد 

» ق«و » ف«و سر حرف » واو«در حرف . ر و بادامي تر هستند و چه بسا غمزه و شوخ چشمي بيشتري هم دارند در شيوه او خوابيده ت» ط«و » ص«هاي
  .نيز چشم سفيد داخل آن ها همين ويژگي هاي خاص را دارند، كه در خط هيچ هنرمند ديگري ديده نمي شود

يعني، وقتي كه قلم به انتهاي دواير و شمره ها مي رسد . وه بايسنقراست همچنين ارسال انتهاي دواير و شمره ها نيز از خصوصيات فردي مربوط به شي
» هفـت «در تزئينات خط و استفاده از تـزئين  . ب سرعت رو به باال فرستاده مي شود و حركت ظريف و ترد و تند و تيزي از خود به جاي مي گذارند 

سمت چپ و راست در باالي تزئين، امتداد دم هفت را بسيار عمودي تـر و  نيز بايسنقر شگرد خاص خودش را دارد كه بر خالف نرمش و گردي دوق
  . طوالني تر از سايرين اجرا مي كرده است كه با فضاهاي عمومي ما بين حروف مرتفع تجانس و هماهنگي بيشتري دارد

در برخـي موقعيـت هـاي خـاص اسـت ، كـه نقطـه         نكته جالب توجه ديگر، استفاده از نقطه هاي گرد و دايره اي به جاي نقطه هاي مستطيل و لـوزي 
مستطيل و لوزي به دليل حجم زياد، در فواصل بين حروف و اتصاالت خوب جا نمي شوند و نقطه گرد انتخاب هوشمندانه تري است؛ درحـالي كـه   

ر، شباهت و تناسب بيشتري بـا الـف   هم چنين الف هايخط محقق بايسنق. در شيوه هاي ديگر محقق نويسي ، توسط ديگران نقطه گرد ديده نمي شود 
بسيار تخت و كم عمق هستند ، اما باز هم در ذات خـودداري دور وپـيچش   » ف«و » ب«حروفي مثل. هاي خط ثلث به لحاظ ارتفاع و ضخامت دارند

» واو«حوصله و دقّت يك حـرف  در اعراب گذاري و در اعراب ضمه، بايسنقر با . لطيفي بوده كه در مجموع حركت سهل و ممتنعي را در پي دارند 
 . كامل را با قلم ريز اجرا و صورت حرفه اي تري به اعراب ضمه مي داده است

در خـط بايسـنقر   » ن«و » ر«دسته ها و گردن هاي حروفي مثـل  . سر ميم نيز ، به جاي اينكه مثلثي باشد به آناتومي دايره فندقي شكل نزديك تر است 
در سـر حـف جـيم اول و مفـر     . درجه رو به داخل دارند كه اجراي قسمت بعد از گردن را آسـان تـر مـي نماينـد     20از عمود نيستند و زاويه اي بيش 

ارسال هاي انتهاي حروفـي  . حركتي نازك و تيز در ادامه طرّه سر جيم رو به سمت گرده داخ سر جيم دارد كه در يچ سبك ديگري ديده نمي شود 
لطيف و در عين حال محكم و استوار اجرا مي شده اند كه البت همانندي براي آن ها بـه لحـاظ كيفيـت و عيـار هنـري      بسيار استادانه و » م«و » ر«مثل 

اين احتمال وجود دارد كه جنس قلم مورد استفاده او از يك جنس نرم و اسفنجي و غير متـراكم بـوده كـه در اجراهـاي درشـت و      . نمي توان يافت 
روي آهار كاغذ ضخيم خانبالغ ديده نمي شود و شايد لطافـت و حـس ابريشـم گونـه بـودن خـط و عشـوه اي كـه در         جلي اثر از رنجه و يا لرزش بر 

  . حروف و اتصاالت خط او ديده مي شود حاصل همين انتخاب او بوده باشد

 
 اخ هرويعبداهللا طب 

بدين ترتيب ، كه . شدن سبك ياقوت به وجود آمده است  در خصوص سبك كار عبداهللا طباخ به طور كلّي مي توان گفت كه از دگر ديسي و الغر
رعت كمتـر در  در خط محقّق عبداهللا طباخ، اصول ياقوتي به عنوان اجزايي ال يتغير حفظ گرديده اما ، با توجه به دقت بيشتر وي در تميز نويسي و سـ 

 .ندكار نگارش ، ظريف گونه بودن خطّ طباخ كار ويرا از خط ياقوت متمايز مي ك

. چندين ويژگي خاص در اجراي جزئيات حروف ، اتصاالت و تزئينات ، خط طباخ را به اصطالح امضا دار ومتعلّق به اسلوب وي نگاه داشت اسـت  
 در ضمه ها كه بر خالف ديگران، عبداهللا طباخ امتداد ضـمه : اول. در تزئينات و اعراب گذاري خط محقق طباخ ، به دو نوع ويژگي خاص مي رسيم

درجه نسـبت بـه خـط     30درجه نسبت به خط افقي اجرا مي كرده در حالي كه هيچ هماهنگي ريتميك و منظّمي با فتحه ها كه زاويه 45ها را با زاويه 
در حـالي  . يم سـ افق دارند ديده نمي شود و اگر اين ها رموني را خط افرادي همانند عالءالدين تبريزي ، دنبال كنيم البته به نتايج هنرمندانه تري مي ر

ويژه گي دوم كه در تزئينات خط وي ديده مي شود اين اسـت ك  . كه دنبال اجراي ضمه در خط طباخ بسيار بلند و اغراق آميز نگارشته مي گرديد 
د ميرزااسـداهللا كرمـاني   بسـيار محتـاط بـوده و آن را ماننـ    » ر«و » واو«شكل تزئيني هفت را كامالً منطبق بر سبك بايسنقر اجرا مي كرده، در ارسال دم 



نقطه هاي حـروف را بـه صـورت لـوزي     . حروفي مثل ب، ف وك و ل را نيز بسيار جمع و جور و كوچك مي نگاشت . كوتاه و مختصر مي نوشت 
يي همانند تأثيرات سبك ها. شكل ولي مايل به چپ مي نگاشته كه با نقطه هاي لوزي عمودي ياقوت كمي تفاوت داشته و مورب تر ديده مي شوند 

 سبك اسداهللا كرماني در جاي جاي خط طباخ قابل رؤيت است و اين شبهه را به وجود مي آورد كه شـايد طبـاخ از خـط اسـداهللا يـا اسـاتيد مكتـب       
رش سـر  كه كامالً به صـورت عمـودي نـزول دارنـد و نـوع نگـا      » س«و » ق«، »ص«، »ن«گردن تمام دايره هاي . اسداهللا كرماني الهام مي گرفته است 

و شروع حركت كاف كوفي كه به صورت ناقص و ناگهاني در مسيري مورب به سمت پائين نگارش مي شـده از حـال و هـواي سـبك     » ع«حروف 
كه بيش از حدود متعارف زيبايي شناسي منقبض شده اند » ص«دوچشم و چشم «ه» كرماني تأثير پذيرفته است ؛اما كوچك بودن چشم هاي حروف 

  .باخ قابل پيگيري استفقط در سبك ط

سخ خط نسخ طباخ به طور روشن گرته برداري جزء به جزء از خط و شيوه ياقوت است ، كه با شتاب و سرعت اجرايي باالتر از ياقوت مستعصمي ، ن
 .طباخ را به فرم كتابتي نزديك و از فرم خوشنويسي دور مي كند

شـكلي كـه طبـاخ آن را    . ي توان در طرّاحي عالمت وصل باالي الف هاي موصول مشاهده كرد اما، يكي از ساليق جالب و منحصرب فرد طباخ رام
براي عالمت وصل به كار مي گرفته به نظر مي رسد كه تجانس و هم خواني خاصي باهنر خوشنويسي نداشته و فقط از يـك دايـره كوچـك كـه بـر      

رچه در خطوط و آثار ديگر هم طرازان عبداهللا طبـاخ جسـتجو كنـيم چنـين فـرم و      ه. گوشه خارجي يك زاويه قائمه مماس شده به وجود آمد است 
 .شكلي را نمي يابيم كه تا اين اندازه ساده و هندسي بوده باشد


