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نمایشگاه شاهکارهای خوشنویسی دوره ی قاجار )قله های قلم(، از مجموعه ی علیرضا کیاکاظمی، که در سپتامبر 2018 در گالری خانه فرهنگ ایران در 
پاریس برگزار شد، در فراز و نشیبی به طول یک قرن و نیم، آثار هنرمندان صاحب نام و گروهی از خوشنویسان را که به آوازه ای درخور نرسیده اند، در برابر 
چشمان تیزبین عالقه مندان قرار داده است. نمایشگاه کوشیده تا هنرمندان گمنام در کنار مشاهیر هنر قرار گیرند و تالش های ایشان را هم به شکلی شایسته 
پاس بدارد، خوشنویسان گمنامی همچون عبدالحسین، محمد بن یعقوب و محمدعلی تبریزی، میرزا علی تهرانی، محمدحسین گرکانی،  که یافتن آثار دیگری 
از ایشان به سادگی ممکن نخواهد بود. در این نمایشگاه، آثاری از رجال سیاسی، دینی و اجتماعی دوره ی قاجار نیز دیده می شود که با وجود شهرت بسیارشان، 

آثار هنری برجای مانده از آنها بسیار اندک است، خوشنویسانی چون یحیی الحسینی، احمد قوام و صدراالفاضل تبریزی.
خوشبختانه در سال 2018 میالدی برخی موزه ها و سازمان ها به برگزاری نمایشگاه هایی از آثار هنرمندان دوره ی قاجار هّمت گماشته اند؛ و در این میان 
نمایشگاه قله های قلم، نمونه های قابل توجهی از خوشنویسی ایرانی را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه نشانگر گوشه ای فراموش شده از هنرهای تجسمی عصر 
قاجار است که به دالیلی از جمله بومی بودن و متن محوری، چنانکه باید مورد توجه هنرشناسان و مستشرقان قرار نگرفته، اما در دوره ی خود از مهم ترین هنرها 

به شمار می رفته و هنرمندانش به القابی چون کاتب الخاقان و کاتب السلطان و کاتب همایونی مفتخر می شدند.
به بهانه برگزاری این نمایشگاه، کوشش شده است تا در مقاله ی پیِش رو، تصویر روشنی از جریان خوشنویسی دوره ی قاجار ترسیم شود.

عصر قاجار، دوره ی بسیار مهمی در تاریخ هنرهای ایرانی است. آشنایی و رویارویی هنرمندان ایرانی با هنرهای غربی، داد و ستدهای فراوان و ناآشنایی را 
در آن دوران رقم زده که انعکاس و تأثیراتش تا حال حاضر نیز ادامه یافته است. در آن روزها بود که چاپ سربی و سنگی وارد رقابت با سّنت استنساخ شد و 
در اواخر همین عصر بود که انقالب مشروطه به وقوع پیوست. اگرچه در دوره ی قاجار برخی از هنرها همچون سخنوری و نگارگری آهسته آهسته تحت تأثیر 
ادبیات و نقاشی اروپایی، کمرنگ شده و ُشکوه ادوار گذشته را از دست داد، اما همین هنرها نیز وارد فصل جدیدی از شکفتگی و گوناگونی مخاطبان خویش 
شدند. از مهم ترین جریانات عصر قاجار »باستان گرایی« است که از زمان فتحعلی شاه آغاز شد. این نکته در برخی هنرها همچون حّجاری و نقش برجسته به 
پیش از اسالم نظر داشت و در هنرهایی همچون شعر به سبک خراسانی و عراقی و در خوشنویسی به مشاهیر هنرمندان در ادوار شکوفایی این هنرها - به 

نگاهی به تحوالت خوشنویسی ایرانی
به بهانه  برپایی نمایشگاه شاهکارهای خوشنویسی دوره  قاجار در پاریس

از مجموعه ی علیرضا کیاکاظمی
Iحمیدرضا قلیچ خانی

I. پژوهشگر تاریخ خوشنویسی 41
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ویژه عصر صفوی- چشم داشته است. باستان گرایی سبب شد تا پادشاه و حامیان 
هنری، خوشنویسان را به نقِل آثار میرعماد قزوینی، احمد نیریزی و عبدالمجید طالقانی 
تشویق کنند و با الگو قرار دادن این نامداران، سبب پیدایش مکتب »نئوکالسیک« در 
خوشنویسی ایرانی شوند، همان گونه که فتحعلی خان صبا، فروغی بسطامی و قاآنی 
شیرازی را به تقلید از فردوسی، حافظ و سعدی واداشتند و »سبک بازگشت« در ادبیات 

آن دوران شکل گرفت.
میان  در  )1313-1264ق.(  سلطنت  دوره ی  طوالنی ترین  به  شاه  ناصرالدین 
پادشاهان قاجار دست یافت و این خود از عواملی است که بسیاری از رویدادها و 
رخدادهای هنری در آن نیم قرن شکل گرفت؛ هر چند رویکرد به ادبیات، نقاشی، 
خوشنویسی و بسیاری از هنرها در دوره ی فتحعلی شاه آغاز شد و یا سر و سامانی 
یافت، اما نتیجه ی تالش و ماحصل آثار این هنرمندان در دوره ی ناصری به بار نشست. 
نتیجه ی آموزش صنیع الملک در اروپا و پشتکارش، سبب شد تا هنرستان نقاشی )در 
1278ق.( تأسیس شود؛ با این حال هنرهایی چون خوشنویسی که مشابه فرنگی 
نداشت، با همان ضرب آهنِگ گذشته به فراز و نشیب خود ادامه داد و دوران تجدید 

حیات خود را به ویژه در زمان ناصرالدین شاه سپری کرد.
شعر دوره ی قاجار نیز همچون بسیاری از هنرهای دیگر رو به تکرار، تقلید و 
تکثیر داشت و سخنوراِن نام آشنا نیز به استقبال و تضمین از سخن سرایان سبک 
خراسانی و عراقی مشغول بودند و اگرچه سروده هایی خواندنی و لطیف دارند، اما از 
آفرینش و نوآوری به معنی بنیادین، خالی است و در نتیجه دگرگونی شگرف در حوزه ی 
ادبیات در اواخر دوره ی قاجار و با نهضت ترجمه ی آثار اروپایی، به ویژه نمایشنامه و 
داستان نویسی نمودِ روشن تری یافت. از اواخر دوره ی صفویه تا دوران افشاریه و زندیه، 
خطوط ایرانی »تعلیق، نستعلیق و شکسته ی نستعلیق«، دچار رکود شده و رشد کیفی 
چندانی نیافتند، تا این که از دوره ی فتحعلی شاه، گروهی از پیروان و  مقلّدان سبِک 
خواجه اختیار منشی، میرعماد قزوینی و عبدالمجید طالقانی، زمینه ای مناسب را برای 
تجدید حیات خطوط ایرانی فراهم کردند. خطوط نسخ، نستعلیق و شکسته بیش از 
تعلیق و ثلث مراحل تکاملی ظریف و حرفه ای خود را طی کردند؛ نستعلیق بیش از 
گذشته از حلقه ی کتابت فاصله گرفت و در عرصه های قطعه نویسی و کتیبه نویسی به 
هنرنمایی پرداخت. به طور کلی آثار به جا مانده از دوره ی قاجار )1344-1193ق.(  به 

چند گرایش تقسیم می شوند:
الف: کتاب های پُرکاری چون هزار و یک شب )الَف لَیلٍه و لیله( در شش مجلّد 
به خطّ نستعلیق محمد حسین طهرانی در 1269ق. و نیز نسخه های بسیار فاخر 
به خّط وصال شیرازی، محمدحسین شیرازی و علینقی شیرازی که آخرین نسِل 

نسخه پردازی های نفیس با تمرکز شیراز و تهران به شمار می رود.
ب: کتاب ها و روزنامه های چاپ سنگی که به خّط هنرمندانی چون محمدعلی 

تبریزی، زین العابدین قزوینی، محمدرضا کلهر و محمدشریف قزوینی نوشته می شد.
ج: کتیبه نگاری و کاربردهای معماری که به دست خوشنویسانی چون میرزا 

غالمرضا، میرزا آقا، محمدابراهیم طهرانی )میرزاعمو( و محمدحسین 
عمادالکّتاب رقم می خورد.

د: قطعه نویسی که بیشتر شامل سیاه مشق، چلیپا و سطر بود و 
بسیاری از نگاشته های هنرمندانی مانند اسداهلل شیرازی، میرحسین 
خوشنویس باشی، غالمرضا اصفهانی، محمدکاظم تهرانی و سید 
گلستانه را می توان در این قالب دسته بندی کرد. در این دسته بسیاری 
از خوشنویساِن نامدار قرار گرفته اند که با وجود استادی و شهرت 
فراوان، در مقام مقایسه باید طراز دوم به شمار روند؛ خوشنویسانی 
چون ابوالفضل ساوجی، عبدالرحیم افسر، علی عسکر ارسنجانی، 
محمدحسین مشکین قلم، محمدکاظم واله، محمدعلی و احمد وقار.

هـ : خطوط تفّننی همچون خّط ناخنی، قّطاعی، خط نقاشی و 
نقاشی خط های آغازین که اکثراً توسط خوشنویسان غیر مشهور و 
نامرتبط با مراکز قدرت ساخته و پرداخته می شد. هنرمندانی مانند 

ملک محمد قزوینی و مهدی شریف شیرازی.
در عصر قاجار، سیاه مشق به عنوان قالبی مستقل و ارزشمند 
به رسمّیت شناخته تر شد و از جمله ی استادانی که َحد سیاه مشق 
را افزایش دادند، اسداهلل شیرازی، سید علی حّکاک، میرحسین 

خوشنویسباشی و میرزا غالمرضا اصفهانی را می توان برشمرد.
میرزا غالمرضا )فوت 1304ق.( در تماِم اندازه هاِی قلم از کتابت 
تا کتیبه، آثاری را آفریده است. او پس از راه یافتن به محضر سیدعلی 
به سبک  را همچنان  اوایل دهه ی هشتاد، نستعلیق  تا  حّکاک، 
پیروان میرعماد می نوشت؛ از حدوِد سال  1286ق. با ورود جدی 
و حرفه ای به عرصه ی شکسته ی نستعلیق، خشکِی سبک میرعماد 
از خّطش رخت بربست و گونه ای سبک یگانه که حاصل ترکیب 
استادانه ی نرمی های شکسته در نستعلیق است، در آثارش تجلّی 
یافت. غالمرضا در آن سال ها آثار بسیاری را به خط شکسته ی جلی 
و با رقم عبدالمجید نگاشت. وی توانست از ترکیب چهار ویژگی: 
نستعلیق به سبک میرعماد، شکسته به سبک عبدالمجید، خالقیت 
در ترکیبات سیاه مشق نویسی و توانایی در جلی نویسی که در کمتر 
هنرمندی جمع می گردد، به سبکی که ویژه ی خویش بود، دست 
یابد و این مهم در دوره ای رخ داد که بیشتر اهل قلم در تقلید از 

پیشینیان باقی مانده بود ند. 
دیگر خوشنویسی که تا یک دهه پس از انقالب اسالمی بر 
خوشنویسِی معاصر ایران تأثیر فراوان داشت، محمدرضا کلهر )وفات 
به مشق خط  نزد میرزا محمد خوانساری  1310ق.( است. وی 
پرداخت و در این هنر از استادش پیشی گرفت. در آن روزها چاپ 
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سنگی به تازگی در ایران رایج شده بود. کلهر با توجه به مرّکب و 
امکانات اجرایی در چاپ سنگی، در شیوه ی کتابت نستعلیِق رایج در 
آن زمان، تغییراتی ایجاد کرد، از جمله این که به جاِی سبِک تیز و 
تند و ظریف میرعماد که در قالب های سنگِی چاپ از میان می رفت 
و قابل چاپ نبود، حروف را به شکِل جمع و جور و چاق تر نوشت و 
این ابتکار وی در چاپ نویسی مورد توجه و پسند گروهی از شاگردان 
و پیروانش قرار گرفت. الزم به یادآوری است که این نوآوری در 
آثاری که با مرّکب صمغی نگاشته می شد از دوره ی صفوی شناخته 
شده و مقبول بود؛ آثار خوشنویسانی همچون علیرضا عباسی و 
خلیل اهلل گواه این مدعایند، ولی جریان غالب در عصر قاجار، پیروی 
از مکتب میرعماد بود و از این رو شش دانگ نویسی و تیز و تند 
نوشتن نستعلیق، بر پنج دانگ و جمع و جور نوشتن ترجیح داشت.

از کلهر به جز روزنامه ها و کتاب هایی که به روش چاپ سنگی 
آنها  در  که  است  مانده  یادگار  به  سیاه مشق هایی  شده،  منتشر 
تکرار و مغازله ی حروف و کلمات به اندازه ای است که در برخی از 
صفحات، تنها اندکی از زمینه ی سفیِد کاغذ باقی مانده و هرچند با 
سیاه مشق هاِی میرحسین و میرزا غالمرضا فاصله ی زمانی بسیاری 

ندارند، اما باید در گروهی گوناگون، دسته بندی شوند. 

بیتی از شعر فارسی را می توان با سطرنویسی در خوشنویسی سنجید. تک بیت 
یا مفردسرایی در دوره ی صفوی و سبک هندی به اوج رونق رسید و شعر از مثنوی 
و قصیده های طوالنی به بیت که کوتاه ترین شکل ممکن و واحد سازنده ی آن است، 
رسید. در خوشنویسی نیز سطرنویسی در دوره ی قاجار به عنوان قالبی مستقل به 
رسمّیت شناخته شد و در خّط نستعلیق و شکسته ی آن به بهانه ی آموزِش هنرجویان 
بیش از پیش به کار گرفته شده و مقبولیت همگانی یافت. همان گونه که سرایش یک 
بیت به یاد ماندنی و بی کم و کاست بسیار دشوار بوده، نوشتن سطری که از همه نظر 
عاری از عیب باشد نیز بسیار دیریاب بوده است. نکته ی دیگر این که اگر بیت را در تنه ی 
یک مثنوی در نظر بگیریم، از اهمیت آن کاسته می شود و همین نکته سبب می شود 
تا ممتاز نبودن آن در یک نسخه ی خّطی قطور، منطقی به نظر برسد؛ سطرنویسی نیز 
این چنین است. اگر سطری را در میان سطرهای صفحه ای از یک متن مفّصل مشاهده 
کنیم، از برخی از کاستی های آن می توان چشم پوشید، ولی در سطرنویسی که گونه ای 
سرمشق و الگوی آموزشی بوده و هست، جای هیچ اغماض و گذشتی وجود ندارد. بیت 

و سطر، واحدهای شمارش و به عبارتی کوتاه ترین قالب های شعر و خوشنویسی اند.
محمدحسین سیفی قزوینی )1315-1240ش.( ملّقب به عمادالُکّتاب، آخرین 
استاد بزرگ اواخر قاجار و پهلوِی اول، به ویژه در خط نستعلیق است. از مهم ترین وقایع 
زندگی عمادالُکّتاب ورودش به »کمیته ی مجازات« بود و پس از عضویت در آن، به 
نوشتن شب نامه ها  پرداخت. این کمیته به زودی لو رفت و عمادالُکّتاب در 1335ق. / 
1296ش. دستگیر و راهی زندان شد و در آن سال ها سیاه مشق های بسیاری را کتابت 

کرد که بیشترشان خاطرات و زمزمه های وی با خویش است.
عمادالُکّتاب معلّم مظفرالدین شاه، احمدشاه و برخی از شاهزادگان بود. وی آثار 
فراوانی را کتابت کرده، ولی مهم ترین اثرش طراحی و انتشار جزوه های»رسم المشق« 
بوده که حاصل سال ها کوشِش وی در عرصه ی آموزش نوین خوشنویسی بوده است. 
وی از موقعیت حّساس اجتماعی هنری خویش آگاه بود و از این رو چند »زندگینامه ی 
خودنوشت« نگاشته است. از ویژگی های هنرمندان قاجار، نگاشتن شرِح حال خودنوشت 
به شکل رقعه و گاه در انجامه ی نسخه های خّطی بوده است و از این رو یکی از منابع 

دست اول پژوهشگران، همین یادداشت هاست.
سبک عمادالُکّتاب را شاگردانش از جمله: علی منظوری  )وفات 1329ش.(، 
علی اکبر کاوه )وفات 1369ش.(، ابراهیم بوذری )وفات 1365ش.( و حسن زّرین خط 
)وفات 1357ش.( پی گرفتند تا به دست اویس وفسی )تولد 1311ش.( و علی راهجیری 
)تولد 1317ش.( و تنی چند از استادان معاصر رسید. سبک عمادالُکّتاب برخالف سبک 
کلهر، هم اکنون پیروان چندانی ندارد و خوشنویسان جوان از اواسط دهه ی هفتاد به 

سبک غالمرضا اصفهانی گرایش بیشتری داشته اند.

میرزا غالمرضا اصفهانی، نقل از درویش عبدالمجید، شکسته نستعلیق، مورب نویسی، 20×9/5س.م، 1181ق
Mirza Gholamreza Esfahani, style de Chekaste Nastaʿlīq, 9/5×20 cm, 1768

بخشی از اثر 39
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محمدعلی، شکسته نستعلیق، چهار سطر مستقل، 21×24س.م، 1315ق
Mohammad Ali, style de Chekaste Nastaʿlīq, 21×24cm, 1897 37
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علی محمد شیرازی، شکسته نستعلیق، مورب نویسی، برگی از موقع مرحوم محمدتقی ضیاء لشکر، 6×15س.م، بدون تاریخ
Ali Mohammad Chirazi, style de Chekaste Nastaʿlīq, 6×15cm, sans date36
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اسداهلل شیرازی، سیاه مشق، مورب نویسی، 39×26/5 س.م، بدون تاریخ
Asadollah Chirazi, style de Siyah Mashq, 26/5×39cm, sans date 35
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میرزاعلی طهرانی، نستعلیق، 23/5×37/5 س.م، 1332ق
Mirza Ali Tehrani, style de Nastaʿlīq, 23/5×37/5cm, 191434
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dans un manuscrit volumineux; il en va de même avec l’écriture 
de lignes (Satr Nevisi) : si on prête attention à une ligne au milieu 
d’autre sur une page de texte détaillé, certains de ses défauts pour-
ront être ignorés ; mais dans une écriture de lignes (Satr Nevisi) 
utilisées comme modèle éducatif, il n’y aura aucune chance de voir 
oubliés des défauts. Le distique et la ligne sont les unités de comp-
tage et, en d’autres termes, les formes les plus courtes de poésie et 
de calligraphie, respectivement.

Mohammad Hussein Seifi Qazvini (1861-1936), surnommé 
Émad-ul-Kottab, est le dernier grand maître de la fin de l’époque 
Qâdjâr et du début des Pahlavi, en particulier en Nastaʿlīq. L’un 
des événements les plus importants de la vie d’Émad-ul-Kot-
tab a été son entrée dans le « Comité de punitions ». Après son 
adhésion, il s’est mis à écrire en Siāhmashgh. Mais le Comité est 
rapidement découvert. Émad est arrêté et emprisonné en 1957. 
Au cours de ces années, il a écrit de nombreux Siāhmashgh, dont 
la plupart sont des souvenirs et chuchotements avec lui-même.  

Émad-ul-Kottab était le maître de Mozaffarodin Chah, 
d’Ahmad Chah et de certains princes. Il a écrit de nombreux ou-
vrages, mais son œuvre la plus importante a été la conception et 
la publication de pamphlets (rasmul-machgh), fruit de nombreuses 
années de travail dans le domaine de l’enseignement moderne 
de la calligraphie. Conscient de sa position particulière, en art 
et en société, il a écrit plusieurs autobiographies. Les artistes, 
sous les Qâdjârs, ont notamment pour tradition de rédiger une 
autobiographie sous forme de ruq’a, parfois même sous forme 
de manuscrits, ce qui fait de ces écrits une source de première 
main pour les chercheurs.

Ses disciples font ensuite perdurer le style d’Émad-ul-Kot-
tab, et surtout parmi eux Ali Manzouri (décédé en 1951), Ali 
Akbar Kâveh (décédé en 1991), Ebrahim Bouzari (décédé en 
1987) et Hassan Zarrinkhat (décédé en 1979), suivis par Oweis 
Wafsi (né en 1933) et Ali Rahdjiri (né en 1939) et quelques-uns 
des maîtres contemporains. Contrairement au style Kalhor, 
le style d’Émad-ul-Kottab n’a pas beaucoup d’adeptes de nos 
jours et les jeunes calligraphes sont plus enclins à suivre Gho-
lamreza Esfahani, depuis le milieu des années soixante-dix.

Cette exposition est destinée aux yeux attentifs de personnes 
intéressées voir passionnées par les œuvres d’artistes renommés, 
mais qui sauront se laisser étonner par un groupe de calligraphes 
méconnus depuis un siècle et demi, période successivement fa-

vorable puis difficile pour eux. L’exposition s’ef-
force de rapprocher les artistes inconnus d’autres, 
célèbres, et de faire l’éloge de leurs efforts d’une 
manière appropriée ; parmi ces calligraphes peu 
connus, il convient de citer Abdul Hossein, Mo-
hammed ibn Ya’qub et Mohammad Ali Tabrizi, 
Mirza Ali Tehrani, et Mohammad Hossein Gara-
kani. Bien évidemment, il n’est pas facile de trou-
ver beaucoup d’exemples de leurs œuvres.

Dans cette exposition, on peut également voir 
des œuvres provenant d’hommes connus pour leur 
carrière politique, religieuse ou sociale à la période 
Qâdjâr mais qui, malgré leur grande renommée, 
n’ont laissé que très peu d’œuvres d’art : il s’agit 
de figures historiques telles que Yahya al-Hosseini, 
Ahmad Qavam et Sadr-ul-Afazel Tabrizi. 

Heureusement, en 2018, certains musées et 
organisations se sont efforcés d’organiser des ex-
positions pour présenter les œuvres des artistes 
de l’époque Qâdjâr ; en attendant, mon ami lui-
même artiste, Shahrouz Barpaei, a émis l’idée de 
monter une exposition à Paris. Celle-ci reflète une 
part oubliée des arts visuels de l’ère Qâdjâr, part 
méconnue par les experts d’art et par les orienta-
listes pour des raisons telles que la dépendance 
intrinsèque de la calligraphie envers le texte. Ce-
pendant, les individus qui ont fait vivre cet art 
étaient considérés comme des artistes importants 
à leur époque, et ils avaient l’honneur d’être sur-
nommés Kâtib-ul-Khagan (scribe de la cour royale), 
Kâtib-ul-Sultan (scribe du sultan) et Kâtib Homayou-
ni (scribe du roi).

L’exposition « Sommets de l’art du Ghalam à 
l’époque Qâdjâr» a été parrainée et s’est concréti-
sée grâce à Monsieur le Directeur Jamal Kamyab, 
conseiller culturel iranien en France, et grâce à 
Monsieur Alireza Kiakazemi, directeur de la gale-
rie Dâl. Elle passe brièvement mais superbement 
en revue des œuvres d’art estimables de l’époque 
Qâdjâr. 

33
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Abolfazl Savoji, Abdol-Rahim Afsar, Ali Askar 
Arsanjani, Mohammad Hossein Mechkin Gha-
lam, Mohammad Kazem Valeh, Mohammad Ali 
et Ahmad Vagar.

5. Des lignes recherchées telles que les Nakhoni 
(ligne d’ongle), Ghétaei (ligne sectorielle), Khat-Na-
ghachi (calligramme) et des Khat-Naghachis (calli-
grammes) originaux ont été en général créés et 
travaillés par des artistes et calligraphes de renom 
indépendants des centres de pouvoir, comme Ma-
lik Mohammad Qazvini et Mehdi Charif  Chirazi.

À l’époque Qâdjâr, le Siāhmashgh est reconnu 
comme un style indépendant et précieux, et par-
mi les maîtres qui ont donné de l’importance au 
Siāhmashgh peuvent être cités Assadollah Chirazi, 
Seyed Ali Hakkak, Mir-Hossein Khochnevis-
bachi et Mirza Gholamreza Esfahani. 

Mirza Gholamreza (décédé en 1926) a créé des 
œuvres avec toutes les tailles de calame, et a aussi 
rédigé des livres et des inscriptions. Après avoir 
été le disciple de Seyed Ali Hakkak, il continuait 
à écrire en Nastaʿlīq, dans le style des adeptes de 
Mir-Émad, et ce jusqu’au début des années 1880 ; 
autour de 1908, avec une entrée sérieuse et pro-
fessionnelle dans l’arène de l’écriture de Shekasteh 
Nastaʿlīq, la « sécheresse » du style Mir-Émad a 
disparu de son écriture et un style unique, résul-
tat d’un travail magistral sur les « souplesses » de 
l’écriture  Shekasteh Nastaʿlīq, se manifeste dans ses 
œuvres. Durant ces années-là, Gholamreza a écrit 
de nombreux ouvrages en Shekasteh Jalî, selon le 
style d’Abdul Majid. Il était capable de combiner 
quatre styles : Nastaʿlīq dans le style de Mi-Émad ; 
Shekasteh dans le style d’Abdul Majid ; inclure de 
la créativité dans l’écriture Siāhmashgh ; et écrire en 
style Jalî pour arriver enfin à son propre style ; ces 
caractéristiques se trouvent rarement ensemble 
chez un artiste, et cela à un moment où la majeure 
partie des gens de plume se contentaient d’imiter 
leurs prédécesseurs.

Mohammad Reza Kalhor (décédé en 1892) 

a également influencé la calligraphie contemporaine de l’Iran, 
une décennie après la révolution islamique. Il a pratiqué la cal-
ligraphie auprès de Mirza Mohammad Khansari, surpassant 
son maître dans cet art. À cette époque, la lithographie était 
couramment pratiquée en Iran. Grâce à l’encre et aux possi-
bilités opérationnelles de la lithographie, Kalhor a apporté des 
changements dans la façon dont on écrivait en Nastaʿlīq à cette 
époque-là. Entre autres choses, il écrivait les lettres de manière 
plus compacte et en gras, plutôt que dans le style pointu et fin 
de Mir-Émad, lequel devenait impossible à graver sur les pierres 
lithographiques, donc non imprimables. Son initiative d’im-
pression a été saluée par plusieurs de ses élèves et disciples. Il 
convient de rappeler que cette innovation était bien connue et 
acceptée dans les œuvres écrites avec de l’encre résineuse, et ce 
depuis la période safavide ; les œuvres de calligraphes tels qu’Ali 
Reza Abbasi et Khalilollah témoignent de cela, mais le courant 
dominant durant l’ère Qâdjâr suivait l’école Mir-Émad et, par 
conséquent, il était préférable d’écrire le style Nastaʿlīq en grand 
(chech-dang) avec un calame dont le bec était pointu, plutôt que de 
l’écrire de manière compacte (pandj-dang).

À l’exception des journaux et livres publiés sous forme de 
lithographie, Kalhor nous a laissé quelques œuvres en style Siāh-
mashgh, dans lesquelles la répétition et la romance de lettres et des 
mots se remarquent, dans la mesure où seule une petite partie de 
certaines pages reste blanche. Bien que le Siāhmashgh de Kalhor 
était contemporain des travaux de Mir Hossein et de Mirza Gho-
lamreza, ils doivent être rangés dans des groupes différents.

Un distique de poésie persane peut être mesuré par l’écriture 
de lignes (Satr Nevisi) en calligraphie. Le Tak Beyt, le « distique 
unique » sous les Safavides ainsi que le style indien ont atteint leur 
apogée. La poésie a subi un processus évolutif  : de longs Masna-
vi et Qasida à un seul distique étaient la forme la plus courte de 
la poésie et son unité constitutive. En calligraphie, l’écriture de 
lignes (Satr Nevisi) à l’époque Qâdjâr était reconnue comme une 
forme indépendante, communément utilisée et acceptée dans les 
écritures Nastaʿlīq et Shekasteh, afin d’améliorer l’enseignement 
dispensé aux élèves. Comme il était très difficile de composer un 
distique mémorable et parfait, il était rare qu’une ligne soit sans 
défauts à tous égards. Un autre point est que, si l’on considère 
un distique dans le corps d’un Masnavi, l’importance du distique 
sera réduite, et il paraîtra donc raisonnable d’éviter de le privilégier 
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chez des artistes célèbres à la période florissante de ces arts, en 
particulier à l’époque Safavide. L’archaïsme menait le roi et les 
passionnés d’art à encourager les calligraphes à citer les œuvres 
de Mir-Émad Qazvini, Ahmad Neyrizi et Abdol-Majid Tale-
ghani, et à donner ainsi naissance à une école « néoclassique » 
dans la calligraphie persane en suivant ces gloires comme mo-
dèles. Ainsi, on a poussé Fath-Ali Khan Saba, Foroughi Bastami 
et Ghaani Shirazi à imiter Ferdowsi, Hafez et Saadi, et finale-
ment, le « style du retour » s’est formé dans la littérature de cette 
époque-là.

Nasser-al-Din Chah est le roi Qâdjâr a avoir régné le plus 
longtemps (1848-1895), et c’est ce qui explique notamment que 
de nombreux événements artistiques aient eu lieu au cours de 
ce demi-siècle, bien que la littérature, la peinture, la calligraphie 
et beaucoup d’arts aient commencé ou se soient structurés à 
l’époque de Fath-Ali Chah ; mais le résultat du travail et des 
œuvres de ces artistes est apparu à la période Nasseri. Le résultat 
de l’apprentissage de Seni’u-ol-Molk en Europe, et sa persévé-
rance, ont conduit à la fondation du Conservatoire de Peinture 
en 1861 ; mais des arts comme la calligraphie, qui n’avaient 
aucun équivalent en Europe, continuaient de croître selon le 
même rythme du passé, avec ses hauts et ses bas, connaissant 
précisément son apogée à l’époque de Nasser-al-Din Chah.

Comme beaucoup d’autres arts, la poésie de  la période 
Qâdjâr était peu variée, imitée et reproduite, et des orateurs de 
renom également enthousiastes à propos des styles khorāsānis 
et irakiens, bien qu’ils aient composé des poèmes travaillés et 
subtils, se révèlent au fond vides de créativité et d’innovation. 
Par conséquent, la transformation profonde de la littérature 
s’est produite à la fin de la période Qâdjâr avec le mouvement 
de traduction d’œuvres européennes, et en particulier de pièces 
de théâtre et de contes.

Depuis la fin de l’époque Safavide jusqu’aux périodes Af-
charieh et Zandiyeh, les écritures iraniennes Tâlik, Nastaʿlīq, 
et Shekasteh Nastaʿlīq ont connu une stagnation et un manque 

de croissance qualitative, et ce jusqu’à l’époque 
de Fath-Ali Chah, où un groupe de disciples et 
d’imitateurs du style de Khajeh Ekhtiar Monchi, 
Mir-Émad Qazvini et Abdol-Majid Taleghani, a 
fourni une base solide pour le renouveau des écri-
tures iraniennes.

Des écritures telles que les Naskh, Nastaʿlīq et 
Shekasteh sont devenues plus élégantes et profes-
sionnelles ; le Nastaʿlīq s’éloigne de plus en plus 
du cercle de l’écriture et se développe dans le do-
maine de la rédaction de vers et d’inscriptions.

Les œuvres restant sur place depuis la période 
Qâdjâr (1786-1925) se divisent en plusieurs ten-
dances :

1. Des livres prolifiques tels que les « Mille 
et une nuits » (ʾAlf  layla wa-layla) en six volumes 
écrits en Nastaʿlīq par Mohammad Hussein 
Tehrani en 1891 ; et des manuscrits magnifiques 
écrits par Wisâl Chirazi, Mohammad Hossein 
Chirazi et Alinaghi Chirazi, dernière génération 
de manuscrits mettant l’accent sur Chiraz et Té-
héran.

2. Des livres et journaux lithographiques écrits 
par des artistes tels que Mohammad Ali Tabrizi, 
Zeyn al-Abedin Qazvini, Mohammad Reza Kal-
hor et Mohammad Charif  Qazvini.

3. Des inscriptions et applications architectu-
rales réalisées par des calligraphes tels que Mirza 
Gholamreza, Mirza Agha, Mohammad Ebrahim 
Tehrani (Mirza Amou) et Mohammad Hossein 
Emad-ul-Kottab.

4. Des morceaux de vers plutôt écrits en 
Siāhmashgh, Chalipā et Satr. De nombreux écrits 
d’artistes tels qu’Asadollah Chirazi, Mir Hossein 
Khochnevisbachi, Gholamreza Esfahani, Mo-
hammad Kazem Tehrani et Seyed Golestaneh 
peuvent être rangés dans cette catégorie. On y 
retrouve de nombreux calligraphes célèbres qui, 
en dépit de leur maîtrise et de leur renommée, 
peuvent être considérés comme de deuxième 
classe par comparaison : des calligraphes comme 

منسوب به حسین مخصوص، نستعلیق )ترکیبی از سیاه مشق و چلیپا(، 19/5×10/5 س.م، بدون تاریخ
Attribué à Hussein Makhssous, style de Nastaʿlīq (une combinaison de Siyah 

Mashq et Chalipa) 10/5×19/5cm, sans date
31
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L’ère Qâdjâr fut une époque très importante dans l’histoire 
des arts iraniens. La rencontre d’artistes iraniens avec les arts oc-
cidentaux a conduit à de nombreux échanges inconnus à cette 
époque-là, dont la réflexion et les effets se poursuivent encore à ce 
jour. C’est à cette époque-là que la lithographie et la typographie 
au plomb ont commencé à faire concurrence à la tradition de la 
transcription, et c’est à la fin de la même époque que la Révolu-
tion constitutionnelle s’est produite.

Au cours de la période Qâdjâr, certaines traditions, telles la 
rhétorique et la peinture, sont influencées voire rendues un peu 
obsolètes face à la littérature et à la peinture européennes. En Iran, 
ayant passé leurs heures de gloire, ces mêmes arts ont toutefois 
ouvert un nouveau chapitre d’effervescence et de diversité pour 
leur public.  

« L’archaïsme » est l’un des courants les plus importants de 
l’ère Qâdjâr, qui a débuté avec Fath-Ali Chah. Ce concept, dans 
certains arts tels que la sculpture sur pierre et le relief, désignait la 
prise en compte de la période préislamique ; dans des arts comme 
la poésie khorāsāni et irakienne et la calligraphie, il s’incarnait déjà 

Sommets de l’art du Ghalam à l’époque Qâdjâr 
Hamidreza GHELICHKHANII

Traduit par Jabar Abdideh

I. Chercheur en histoire de la calligraphie
30


