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مقدمه
هنر خوشنویسی یکی از مهم ترین شیوه هاِی بیان در هنر اسالمی محسوب می شود. میل 
به تکریم متن قرآن از صدر اسالم باعث پیدایش نوشته های بسیاری گردیده که در طول 
قرن ها، توسعه یافته و پیراسته شده است. در حالی که اسالم در یک سرزمین وسیع، از آندلس 
در اسپانیا تا خاورِ دور گسترش می یافت، الفبای زبان عربی بود که برای نسخه برداری زبان های 
مختلف و نوشتن متون گوناگون انتخاب شد. همین امر باعث غنا و تنوع این قالب هنری 
گردید. لذا تعجبی ندارد که گسترش اسالم موجب تکّثر و پیچیدگی شیوه های انتقال این 
هنر شده باشد. در بین این شیوه ها، سه مکتب کالسیک همچنان به بالندگی ادامه می دهند 
که عبارتند از: مکتب عربی در بغداد، مکتب خوشنویسی ایرانی در ایران )و نیز کشورهایی که 
در گذشته بخشی از ایران بوده اند، مانند افغانستان، هند و ...(، و در نهایت، مکتب عثمانی، که 

مرکز آن استانبول است.
تمرکز نویسنده در این مقاله بر شیوه های کالسیِک انتقال است که هنوز در سنت های 
مذکور، استفاده می شوند. ویژگی  این شیوه ها ابتدا رابطه ی استاد و شاگرد، سپس تشابه قواعد 
تعلیم خوشنویسی، قواعد هماهنگی و تناسب، و در نهایت، اجازه نامه خوشنویسی بوده که به 
استمرار و انتقال این هنر کمک می کند. عالوه بر شرح مبسوط شیوه های به کار رفته در مکتب 
خوشنویسی عثمانی )که موضوع مطالعات نگارنده بوده(، برخی دیگر از جنبه های خوشنویسی 

ایرانی نیز در این مقاله بررسی می شود، و خواهیم دید که مبنای آنها یکسان است.

خوشنویسی  هنری پویا
شیوه های انتقال در سنت خوشنویسی

Iنوريا گارسيا ماسيپ
ترجمه جبار آبدیده

I. خوشنویس، پژوهشگر حوزه ی خوشنویسی

تصویر 1
Fig.1 : Chalipa en style nasta’liq par maître Gholam 
Hussein Amirkhani (1939-) (source : livre d’exercices,  
(آموزش خط نستعلیق, 1361
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برای آنکه خوشنويس خوبی باشيم چه شرايطی الزم است؟
بحث را با شعری از رساله خوشنویسی میرعلی هروی )45-1544(1 آغاز می کنم. 
این شعر، خالصه ی شرایط الزم برای تبدیل شدن به یک خوشنویس خوب را بیان 
کرده و همچنان از سوی بیشتر استادان خوشنویسی ایران نوشته می شود )تصویر 1(:

پنج چیز است که تا جمع نگردد با هم 
هست خطاط شدن نرد ِخرد امر محال 

دقت طبع و وقوفی ز خط و خوبی دست 
طاقت محنت و اسباب کتابت به کمال 

ور از این پنج یکی راست قصوری حاصل 
ندهد فایده گر سعی نمایی صد سال

در یکی از تازه ترین رساله های خوشنویسی به قلم محمود بدرالدین یازیر با 
عنوان Kalem Güzeli، تعریف دقیق تری را می یابیم: به عقیده یازیر، شاگرد باید از 
مهارت و استعداد برخوردار باشد، درس ها را با استاد پیگیری کند، هدف داشته باشد، 
دارای هوش و درک قوی باشد، متواضع و قاطع باشد، از لوازم باکیفیت به قدر کافی 

استفاده کند، بسیار بنویسد و اسلوب های نوشتاری را عمیقاً تجزیه و تحلیل کند.2
در هر دو مورد فوق، جالب توجه اینکه اهمیت شخصیت، هم ردیف سایر ویژگی ها 
و شرایط بارز همچون مهارت، استعداد، یا زبردستی، قرار گرفته است. همان گونه که 
در شعر میرعلی نیز ذکر شده، داشتن تمامی این شرایط الزامی است، در غیر این 
صورت، »حتی اگر شاگرد صدسال هم تمرین کند، بیهوده است«. از این رو، تعجبی 
ندارد که تمامی این موارد در شیوه های تعلیم این هنر درنظر گرفته می شوند؛ ضمن 

آنکه، نقش کلیدی استاد نباید نادیده گرفته شود.
ارتباط استاد و شاگرد

نظام یادگیری بر پایه ارتباط استاد و شاگرد است، و نه بر اساس ساعت یا 
سال های آموزش، یا تعداد متون یا نمونه هایی که باید رونویسی شود. باید توجه 
داشت که شاگرد، استاد را انتخاب و متواضعانه از او درخواست می کند تا او را به 
شاگردی بپذیرد؛ نخست، این عزم و میل شاگرد است که انگیزه بخش می شود. 
هرچند بیشتر استادان شاگرد را رد نمی کنند، اما طبعاً با گذشت زمان، اصول اخالقی 
این هنر چنین ایجاب می نماید که گزینش صورت بگیرد تا شاگرداِن دارای پشتکار، 

حفظ، و شماری از داوطلبان نا اهل حذف شوند.
در فرایند یادگیری، شاگردان ارتباط تنگاتنگی با استاد پیدا می کنند، و ضمن 
مشاهده ی تمام حرکات استاد، اندرزهای او را موبه مو دنبال می کنند )تصویر2(. در 

1.  خوشنویس فعال در هرات، مشهد و بخارا در پایان قرن هفدهم، پ.پ. سوچک، »علی هروی«، 
دانشنامه ایرانیکا، I/8، صص. 864-865. 

2. در این مقاله دسته بندی های اصلی مؤلف انتخاب شده است، اما برای جزئیات بیشتر، رجوع کنید به: 
Yazır (Mahmoud Behreddin), Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde 
Kalem Güzeli, Uğur Derman (éd.), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
1981, p.123-129.

پاسخ به سؤالی مربوط به نحوه ی فراگیری این هنر، شیخ حمداهلل 
)1520-1429(، یکی از بنیانگذاران سنت عثمانی، چنین پاسخ 
می دهد: »نگاهم را به دست و قلم استاد می دوزم، گوش هایم را 
به زبان او می سپارم، دلم را به خوشنویسی می دهم، و دستم را 
روی قلم می نهم، تا اینکه یاد بگیرم چگونه یک حرف را بی وقفه 
بنویسم«.3 به گفته ی محمود یازیر نیز اشاره می کنم که می گوید: 

»خط در تعالیم استاد نهفته است«.4  

مشق
در درس اول، ابتدا استاد قلم را برای شاگرد می تراشد؛ قلمی 
از نِی خشک که بسته به سبک نوشتار، به شکل مورب برش داده 
می شود )تصویر3(. استاد نامی ابنالبواب )1031(5 تراشیدن قلم را 

چنین وصف می کند:
»تو که می خواهی در خوشنویسی چیره دست شوی، باید به 
خدا و به استادت اعتماد کنی. باید یک نِی صاف و محکم را تهیه 
و برای تراشیدن، نازک ترین لبه های آن را انتخاب کنی. قلم نه 
خیلی بلند و نه خیلی کوتاه باشد، و شکاف آن از وسط بوده و 
اضالع آن، هم فاصله باشد. تراشیدن نوک قلم از اسرار است؛ ِسرِّ 

آن در شکل آن است، یعنی نه مورب، نه گرد ...«.6
در خوشنویسی عثمانی، در سبک های ثلث و نسخ، به محض 
را می نویسد، یک  اول  استاد درس  تراشیده می شود،  قلم  آنکه 
ر )خدایا آسان گردان و  جمله کامل، یک دعا: َرِبّ یَِسْر و ال تَُعِسّ
سخت مگردان(. َرِبّ تِِّمْم بِالَْخْیِر )خدایا به نیکویی به پایان رسان( 

)تصویر 4(.
شاگرد تا درس بعد، این جمله را چندین مرتبه رونویسی 
می کند؛ سپس، کار خود را به استاد نشان می دهد تا آن را تصحیح 

3. Yazir, Kalem Güzeli, p.125.

4. همان.

5. ابوالحسن علی بن هالل، مشهور به ابن البواب، به سال 413/1031 در بغداد 
دیده از جهان فروبست. شهرت او مشخصاً به این دلیل است که سبک های اساتید 

پیشین خود را کامل کرده است. ر.ک. به:
Sourdel-Thomine (J.), “Ibn al-Bawwab”, Encyclopedia of  Islam, 
2nd ed.

6. این شعر توسط ابن خلدون در »گفتاری در باِب تاریخ جهان )المقدمه(« ذکر 
شده است؛ این کتاب توسط ونسان مونتی در بیروت، انتشارات یونسکو، 1968-

1967 ترجمه و چاپ شده است. با این حال، ترجمه انگلیسی آن توسط فرانتس 
روزنتال موفق تر به نظر می رسد. ر.ک. به: 

The Muqaddimah: an Introduction to History, Princeton, 
Princeton University Press, 1970. Book I, Chapter IV.
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کند. این فرایند چندین بار تکرار می شود تا اینکه استاد دریابد که 
شاگرد مستعد رفتن به مرحله ی بعد است.

این دعا برای شاگرد حکم آزمون تشّرف را دارد. در حالی که 
او هنوز باید با ابزار خود »قلم، مرکب و کاغذ« دست وپنجه نرم 
کند، مشکالت نوشتن این جمله از درس برای او، کوهی می سازد 
که باال رفتن از آن ناممکن می نماید. این تمرین باعث کاهش 
غرور شاگرد می شود، و او متوجه عظمت کار پیِش رو خواهد شد. 
از گذشته رسم بر این بوده است که شاگرد جمله ی َرِبّ یَِسْر را 
حداقل چهل روز بنویسد، حال آنکه در واقعیت، این آزمون معموالً 
چندین ماه، و گاه چندین سال به طول می انجامد. این امر ما را 
به یاد استاد حسن چلبی می اندازد که مجبور شده بود این جمله 
را دو سال برای استاد بزرگ خود حمید آیتاچ )1891-1982( 
بنویسید. او که احساس می کرد برای ادامه تحصیل در خوشنویسی 
شایسته نیست، قصد خود را از رها کردن خوشنویسی به استادش 
حمید بِی ابراز می کند. حمید بِی به آرامی لبخندی زده و درس 
بعدی را برایش می نویسد. این نمونه ای گویا از احترام و تسلیم 
شدن در برابر اراده استاد است؛ همچنین، غنا و دشواری نهفته در 

خوشنویسِی یک جمله ی ساده را به ما نشان می دهد.

در خصوص این احترام و خودانضباطی سنتی، الزم به توجه است که دانشجو 
هرگز در حضور استاد خود به نوشتن نمی پردازد، و تنها نظاره گر است که استاد 
چگونه تکلیف او را تصحیح می کند. شاگرد در هنگام تمرین، موظف است تمام 
صفحه را پر کند که بدان سیاه مشق نویسی می گویند )به ترکی karalama(1؛ در 
یک صفحه سیاه نویسی می شود  به جزءِ  جزء  معموالً  تمرینی،  سیاه مشق نویسِی 
)تصویر 5(. با این حال، با شروع درس بعد، نمونه ای که او به استاد خود نشان می دهد، 

تنها در یک خط و بر روی یک صفحه خالی خواهد بود )مشق پاکیزه(.
پس از چند ماه تمرین، شاگرد می تواند خود را وقف مطالعه تک تک حروف کند. 
این حروف نباید جداجدا نوشته شوند، بلکه باید بر روی یک خط به شکل مرتب 
نوشته و قرار داده شوند؛ بدین ترتیب، شاگرد شیوه ای را فراخواهد گرفت که از طریق 
آن، کلمات، یک برِگ سفید و خالی از نوشته را می پوشانند. پس از نوشتن حروف، 
پیوندهای میان حروف و نیز اختالف ظاهری آنها را بر اساس موقعیت اول یا آخرشان، 
بررسی خواهد کرد )تصویر 6(. شاگرد به تدریج ادراک بصری خود را تقویت کرده تا 
طبق یک اصطالح ترکی، »چشمانش تربیت شود«؛ منظور این که بتواند میان درست 
و غلط تمییز قائل شود. به موازات آن و با همین نظم و انضباط و نیز با ممارست دائم، 

شاگرد جنبه های مختلف صبر، فروتنی و پشتکار را فراخواهد می گیرد. 

1.  واژه ترکی karalama از کلمه kara یعنی سیاه تشکیل شده است. 

تصویر 3
Fig. 3 : Maître Hasan Çelebi en train d’ « ouvrir » un calame, 
Istanbul 2015 (N.Garcia Masip).

تصویر 4
Fig. 4 : Leçon modèle en styles thuluth du “rabbi yassir”. En haut modèle par 
Maître Şevki Efendi (m.1887) (Source : The thuluth and Naskh Mashqs by Meh-
med Şevki Efendi, Istanbul, IRCICA, 1999). En bas modèle par l’auteur.
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در پایان این تعلیم مقدماتی، موسوم به »مفردات«، شاگرد دعای دیگری را به 
رشته تحریر درمی آورد، که نشان دهنده ی تقدیر او از یادگیری حروف خوشنویسی 
به کمک خداوند است. سپس، مرحله ی دوم تعلیم با نوشتن جمالتی آغاز می شود 
که به او امکان می دهد تا ترتیب حروف میانی و جریان کلمات را بیاموزد. این برنامه 
عبارت است از نوشتن دعاها و پس از آن یک شعر بلند در مدح پیامبر )به ترکی: 
Alif(، که در آن هر جمله با یک حرف متفاوت از حروف الفبا نوشته   kasidesi
می شود. سپس، استاد به فراخور مهارت شاگرد، خوشنویسی آیات قرآنی یا احادیث 
مختلفی را به وی می سپارد؛ در این مرحله، شاگرد کار را با رونویسی از دست استادان 
بزرگ شروع می کند )تصویر 7(. نوشتن هر جمله ممکن است ماه ها و بلکه سال ها 
به طول انجامد، تا اینکه شاگرد بتواند ترکیب های خاص خود را به وجود آورد. از این 
مرحله به بعد است که شاگرد می تواند وقت خود را صرف قالب های بزرگ )جلی( 
کند؛ و برای یادگیری این قالب ها، الزم است شناختی ژرف از ساختار هر حرف 

داشته باشد.
در سنت خوشنویسی عثمانی، سبک نستعلیق به یک شیوه تعلیم داده می شود 
)تصویر 8(. شاگرد ابتدا حروف، سپس پیوندهای هر حرف در فرم اولیه و نهایی آنها، 
و در نهایت، جمالت و عبارات را یاد می گیرد. با این حال، در سنت خوشنویسی 
فارسی، همان طور که امروز در ایران رایج است، استادان از همان ابتدا جمله آموزش 
می دهند. شاگردان عموماً با جمله ی ادب آداب دارد آغاز می کنند؛ در این جمله ی 
ساده، هیچ حرفی به حرف دیگر نچسبیده، بلکه جداجدا نوشته می شود. سپس به 
تدریج جمله ها پیچیده تر شده تا شاگردان به تمامی پیوندهای میان حروف مسلط 
شوند )تصویر 9(. بنابراین، شاگردان از همان ابتدا ساختار جمله و حروف را یاد 
می گیرند )تصویر10(. آموزش، بیشتر بر پایه ی اشعار کالسیک فارسی استوار است، 

اشعاری که ارتباط تنگاتنگی با زیبایی بصری سبک نستعلیق دارند.

اجازه نامه
او  وقتی استاد مشاهده کند که شاگرد به سطح بلوغ دست یافته است، به 
پیشنهاد می کند تا  اجازه نامه یا مدرک خوشنویسی را بنویسد. منظور، یک رونویسی 
اصیل از شاهکار یکی از استادان قدیمی است که توسط شاگرد نوشته می شود، 
سپس استاد آن را امضا می کند. بدین ترتیب اجازه نامه به شاگرد اجازه خواهد داد 
تا آثار خوشنویسی خود را امضا کند )تصویر 11(. استاد نستعلیق، علی آلپ ارسالن 
)2008-1922(، در این خصوص چنین شرح می دهد: »با تقلید از یک قطعه از 

میرعماد،  اجازه نامه خود را برای نوشتِن نام و آموزش دریافت نمودم«.1
اجازه نامه، خوشنویس تازه وارد را به سلسله ی استاداِن خط وصل می کند، که 

1. İnal, İbnülemin Mahmud Kemal, Son Hattatlar, İstanbul: Maarif  Basımevi, 
1955, p. 581.  

در رأس همه آنها علی ابن ابی طالب قرار دارد2. این مدرک اجازه 
آموزش، تولید و امضای قطعات خوشنویسی را می دهد؛ در عربی 
برای امضا از عبارت کاتَِبُه استفاده می شود. تعلق داشتن به این 
احترام  و  تسلیم  تقویت حس  موجب  )سلسله(  تشرف  زنجیره 
نسبت به این هنر می گردد. اما این فقط آغاز مسیری است که 
عمر  تمام  در  یادگیری  واقع،  به  کرد؛  خواهد  طی  خوشنویس 
خوشنویس ادامه خواهد داشت و او رابطه اش را با استاد همچنان 

حفظ خواهد کرد )تصویر 12(.
مختلفی  تغییرات  دستخوش  اجازه نامه ها  بیستم،  قرن  در 
)به  »مدرسه خطاطین«  تأسیس  ترکیه،  در  مثال  برای  شدند. 

2. برای شرح متون مختلف در خصوص اجازه نامه به Schick از اروین جمیل 
مراجعه کنید: 

Schick (Irvin Cemil), « Islami Kitap San’atlarina Standartlasma 
: usta-çirak iliskisi ve icazet gelenegi [La normalisation dans 
les arts islamiques du livre : la relation maitre-disciple et la 
tradition des licences calligraphiques] » Osmanlı Araştırmaları 
/ The Journal of  Ottoman Studies, 49 (2017), pp. 267–268. 

همچنین برای اطالع از سلسله کامل خوشنویسان، ر.ک. به: 
Derman (Ugur), « Türk Yazı San’atında İcâzetnâmeler ve 
Taklid Yazılar », VII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 25-29 
Eylül 1970, : Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara: Türk Tar-
ih Kurumu, 1972, p. 723-724.

تصویر 5
Fig. 5 : Karalama, feuille de pratique, XIXe siècle.
(Source : Alif  Art 2009)
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مدارک  توزیع  در سال 1914،   )Medresetül Hattatîn ترکی: 
رسمی خوشنویسی را در سبک های مختلف و قلم های جلی به 
همراه داشت. این نهاد توسط جمهوری نوین ترکیه1 حذف و شیوه 
سنتی اجازه نامه با شرایط جدید2 از سرگرفته شد. در ایران، با 
تأسیس انجمن خوشنویسان در سال 1951، چهار سطح متفاوت 
در نظر گرفته شد: متوسط، خوش، عالی و ممتاز.3 برای اینکه 
سطح شاگردان مشخص شود، آزمون های رسمی در سراسر ایران 
برگزار می شود. تمامی این شیوه ها موجب شد تا برخی نشانه ها، از 

جمله سطح و کیفیت خط برجای بماند.

نتيجه
مالحظه می شود که چطور شیوه های مختلف انتقال صرفاً 
محدود به تربیت دست ها و چشم های خوشنویس نبوده، بلکه 
تالش می شود تا روح او نیز تربیت شود. وقتی به اولین شعری 
که در آن ویژگی های خوشنویس ذکر شده است رجوع می کنیم، 
یا  »استعداد«  همچون  ویژگی هایی  چطور  که  درمی یابیم 
شایستگِی »تحمل رنج«، از طریق احترام به تعالیم استاد، و تمرین 
مداوم خوشنویسی پرورش داده می شوند. این ایده در شعری از 

سلطان علی مشهدی )1520-1453( به خوبی نمایان است:
داند آن کس که آشنای دلست

که صفای خط از صفای دلست4 
در مالقاتی اخیر با استاد غالمحسین امیرخانی در تهران، از 
ایشان پرسیدم که یک خوشنویس با داشتن چه ویژگی هایی به 
یک خوشنویس خوب تبدیل می شود. او بالفاصله با شعر میرعلی 
)که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد( پاسخ داد و افزود: »به جز این 

1. با روی کار آمدن جمهوری ترکیه در سال 1922، اصالحات صورت گرفته 
توسط آتاتورک موجب گردید تا در سال 1928، الفبای عثمانی جای خود را به 

الفبای التین بدهد.

2.  ر.ک. به:
Schick, « Islami Kitap San’atlarina Standartlasma … », p. 269. 

و همچنین: 
Derman, « Türk Yazı San’atında İcâzetnâmeler ve Taklid Yazılar 
», p.725.

3. از سطح ممتاز به بعد، خوشنویسان می توانستند تدریس را آغاز کنند. با این 
حال، بعدها سطوح جدید اضافه می شود که از آن جمله می توان به »مدرسی« 

و »استادی« اشاره کرد. 

4. Calligraphers and painters. A treatise by Qāḍī Aḥmad, son 
of  Mīr-Munshī (circa A.H. 1015/A.D. 1606). Traduit du Per-
san par V. Minorsky. Washington 1959, p.122.

شعر، عنصر الزم دیگری هست که بدون آن نمی توان خوشنویسی را ادامه داد، و آن 
عشق است«. و این برای من یادآور یک ضرب المثل معروف ترکی است که می گوید: 
.)aşk olmadan meşk olmaz :بدون عشق، یادگیری ممکن نیست« )به ترکی«

کتابشناسی:
- صفوت )نبیل(، هنر قلم، ناصر خلیلی، مجموعه هنر اسالمی، ج5، موسسه نور، 1996.

- درمان )اوگور(، نامه های جاودانه از عبدالرحمن االویس، مجموعه خوشنویسی اسالمی، شارجه امارات، 
.2009

- درمان )اوگور(، Türk Yazı San’atında  Icâzetnâmeler ve Taklid Yazılar، ش7، کنگره تاریخ ترکیه، آنکارا، 
25-29، سپتامبر 1970: مقاالت ارائه شده در کنگره، آنکارا: تاریخ ترکیه، 1972.

- قلیچ خانی )حمیدرضا(، درآمدی بر خوشنویسی ایرانی، تهران، فرهنگ معاصر، 1392.
- ابن خلدون، »گفتاری در باِب تاریخ جهان« ) المقدمه(، ترجمه ونسان مونتی، بیروت، مجموعه 

یونسکو، 1968-1967.
- اینال، ابن االمین کمال، »آخرین خوشنویسان«، استانبول: نشر معارف، 1955.

- »خوشنویسان و نقاشان«. رساله ای از قاضی احمد، پسر میرمنشی )حدوداً 1015هجری/1606(. 
ترجمه از فارسی توسط و. مینورسکی. واشنگتن، 1959.

- شیک )اروین جمیل(، »استانداردسازی در نُسخ خطی و کتاب آرایی اسالمی: رابطه استاد و شاگرد و 
سنت اجازهنامه های خوشنویسی«، مجله مطالعات عثمانی، 49 )2017(.

- یازیر )محمود بحرالدین(، »خط در دنیای تمدن و زیبایی قلم در تمدن اسالمی«، اوگور درمان، آنکارا: 
نشر آثار مذهبی، 1981.

دانشنامه ايرانيکا
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کاتالوگ
Alif  Art, Necip Sarici Hat Koleksiyonu ve Osmanli-Karma Sanat Eserleri, 
Istanbul 2009, lot 20.

تصویر 6ج
Fig. 6c : Mufredat, connexions de « mim », date 
avant 1481. Maître Şeyh Hamdullah (1429-1520), 
Amasya, Turquie (Source : Derman 2009).

تصویر 9
Fig. 9 : modèles des phrases en style nasta’liq. 
Maître Gholam Hussein Amirkhani (1939-), 
(Source: livre d’exercices,  1361 ,آموزش خط نستعلیق).

تصویر 8 ب
Fig. 8b : Album de mufredat en style nasta’liq. 
Maître Mehmed Esad (d.1798), Istanbul (Source: 
Sakıp Sabancı Museum SSM 120-0347 ).

تصویر 8 الف
Fig. 8a : proportions des lettres en style nasta’liq. 
(Source: Ta’līm-i Khaṭṭ par Habīballāh Fazā’ilī).
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Fig. 8b     تصویر 8 ب    Fig. 8a     تصویر 8 الف     

Fig. 6c     تصویر 6 ج    

Fig. 9     9 تصویر
24



232

فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 4

تصویر 7
Fig. 7: leçons corrigés par le maître en 
encre rouge (N. Garcia Masip).

تصویر 12 الف
Fig. 12a : Maître Hasan Çelebi (1937-) 
et son élève, maître Mohamad Zakariya 
(1942-), Istanbul 2007 (Photo par Deniz 
Oktem).

تصویر 12 ب
Fig. 12b : Maître Amirkhani  (1939-) 
et son élève, maître Bahman Panahi, 
Teheran 2017. (Photo par Bahman 
Panahi).
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تصویر 11 ب
Fig. 11b : Ijaza de Mehmed Esad en 
style nasta’liq signé par son Maître 
Seyyid Mehmed Sıddık Efendi, 1823, 
Istanbul. تصویر 11 الف

Fig. 11a : Ijaza (diplome calligraphique) 
de Abdullah Zuhdi (d.1879) signé par ses 
deux maîtres Mustafa Izzet Efendi (1801-
1876) et Mustafa Vasfi Efendi (d. 1873).

تصویر 10
Fig. 10 : leçon avec corrections en bleu et 
rouge, par maître Bahman Panahi, 2018.
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la création du Medresetül Hattatîn en 1914 engendra la distribu-
tion des diplômes officiels de calligraphie, et ce pour différents 
styles, ainsi que pour leurs variantes de grande taille (jaly) (voir 
fig.). Cette institution fut supprimée par la nouvelle République 
Turque1 et le système traditionnel de l’ijazah a été repris, avec 
quelques adaptations aux conditions modernes2.  En Iran, la 
création de l’Anjoman Khoshnevisān (l’Institut National de Calli-
graphie) en 1951 établit un système de quatre niveaux différents 
: motevasit (moyen), khosh (bien), ‘ali (très bien), momtaz (distinc-
tion)3. Afin de confirmer l’assimilation  d’un niveau, les élèves 
passent des examens officiels, dispensés dans tout l’Iran.  Tous 
ces systèmes ont contribué à la mise en place de certains repères 
préservant ainsi le niveau et la qualité de l’écriture.

Conclusion
Nous voyons ainsi comment ces différentes méthodes de 

transmission ne se contentent pas de former seulement les 
mains et les yeux, mais essaient aussi d’éduquer l’âme du calli-
graphe. Pour en revenir au poème initial énumérant les qualités 
du calligraphe, nous voyons comment des qualités telles que la 
« finesse d’esprit » ou l’habilité à « supporter la souffrance » sont 
cultivées à travers le respect aux enseignements du maître, et 
la pratique constante de la calligraphie. Cette idée est mise en 
lumière par les mots poétiques du Sultan ‘Ali Mashhadi (1453-
1520) : « Celui qui connaît l’âme sait que / La pureté de l’écriture 
procède de la pureté du cœur »4.

Lors d’une visite récente chez le maître calligraphe Gholam 
Hossein Amirkhani à Téhéran, je l’ai interrogé au sujet des qua-
lités essentielles pour devenir un bon calligraphe.  Il a immé-
diatement répondu par le poème de Mir’Ali (cité plus haut) en 

1. Avec la fondation de la République Turque en 1922, les réformes introduites 
par Ataturk entraînaient le remplacement de l’alphabet ottoman par l’alphabet 
latin en 1928.

2. Schick, « Islami Kitap San’atlarina Standartlasma … », p. 269. Voir aussi : 
Derman, « Türk Yazı San’atında İcâzetnâmeler ve Taklid Yazılar », p.725.

3. A partir du niveau momtaz les calligraphes pouvaient enseigner. Cependant, 
de nouveaux niveaux s’ajoutent, comme par exemple les niveaux du mudarrisi 
et ustadi, introduits ultérieurement.

4. Ma traduction de la citation anglaise originale: « He who knows the soul 
knows that / Purity of  writing proceeds from purity of  heart », dans Cal-
ligraphers and painters. A treatise by Qāḍī Aḥmad, son of  Mīr-Munshī (circa A.H. 
1015/A.D. 1606). Traduit du Persan par V. Minorsky. Washington 1959, p.122.

disant : « en dehors de ce poème, il y a un élé-
ment sans lequel il est impossible de continuer, à 
savoir l’eshq, l’amour intense ». Ce qui peut faire 
écho au célèbre proverbe turc : aşk olmadan meşk 
olmaz, «sans l’amour intense, il n’y a pas d’ensei-
gnement».  
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entre elles, les variations de leur forme suivant 
leur position initiale  ou finale (voir fig.6). Petit à 
petit, l’élève éduque sa perception visuelle jusqu’à 
acquérir ce qu’on appelle en turc le göz terbiyesi, 
« l’éducation de l’œil », le discernement entre ce 
qui est juste et ce qui ne l’est pas. Parallèlement, à 
travers cette discipline et cette pratique constante, 
l’élève apprend les vertus de la patience, de l’hu-
milité et de la persévérance.

Pour clore cet enseignement initial, appelé le 
mufredat, l’étudiant écrit une autre prière, symbole 
de la reconnaissance qu’il éprouve pour son ap-
prentissage des lettres calligraphiques, fait avec 
l’aide de Dieu. Alors, il entame la deuxième phase 
de l’enseignement, en écrivant des phrases, les-
quelles lui permettent d’apprendre l’agencement 
des lettres médianes et l’enchaînement des mots 
(voir fig.). Ce programme consiste en l’écriture 
de prières, suivies d’une longue ode au Prophète, 
l’Alif  kasidesi, où chaque phrase commence par 
une lettre différente de l’alphabet.  Puis, en fonc-
tion de l’habileté de l’élève, le maître lui assignera 
la calligraphie de différents versets coraniques ou 
hadiths, en commençant par recopier les travaux 
de grands maîtres (voir fig. 7). Cette phase peut 
durer des mois, voire des années, jusqu’à ce que 
l’élève soit capable de créer ses propres composi-
tions.  Ce n’est qu’à partir de là, que l’élève peut se 
consacrer aux grands formats – jaly – lesquels de-
mandent une profonde connaissance de la struc-
ture de chaque lettre.

Dans la tradition ottomane, le style nastaliq est 
enseigné de la même manière (voir fig. 8).  L’élève 
commence par apprendre les lettres individuelles, 
puis les liens entre chaque lettre dans leur forme 
initiale et finale, et enfin les phrases. Cependant, 
dans la tradition persane, telle qu’elle est prati-
quée en Iran aujourd’hui, les maîtres enseignent 
directement les phrases. Les élèves commencent 
généralement par la phrase adab ādāb dārad (du 
persan, « la politesse a ses propres règles »), une 

phrase simple où chaque lettre n’est pas liée et donc écrite in-
dividuellement.  Les phrases deviennent ensuite de plus en 
plus complexes jusqu’à ce que les élèves apprennent à maîtriser 
toutes les connexions (voir fig. 9). Les élèves commencent donc 
à apprendre la structure de la phrase ainsi que les lettres dès le 
début (voir fig. 10). L’enseignement est largement basé sur les 
classiques de la poésie persane, intimement liée à l’esthétique 
visuelle du style nastaliq.

Ijazah
Lorsque le maître constate que l’élève a atteint un niveau de 

maturité, il lui proposera d’écrire son ijazah, ou diplôme de calli-
graphie. Traditionnellement, il s’agit d’une calligraphie originelle 
(un chef  d’œuvre de l’un des anciens maîtres) copiée par l’élève, 
puis signée par son professeur, ce qui lui permettra de produire 
et signer ses propres calligraphies (voir fig 11). Le maître du 
nastaliq Ali Arparslan (1922-2008), l’expliqua ainsi : « En imitant 
une pièce de Mir’Imad, j’ai reçu mon icazetname [me donnant la 
permission] pour écrire mon nom et pour enseigner »1.

L’ijazah lie le nouveau calligraphe à la chaîne initiatique - silsi-
lah - des maîtres calligraphes, en remontant jusqu’à Ali Ibn Talib, 
le gendre du prophète2.  Il donne la permission d’enseigner, de 
produire et de signer ses propres pièces de calligraphie avec la 
formule katabahu (en arabe, « écrit par »).  L’appartenance à cette 
chaîne initiatique renforce le sens de soumission et de respon-
sabilité ressenti par le calligraphe envers cet art.  Mais ce n’est là 
que le début du parcours du calligraphe ; en effet, son appren-
tissage se poursuit durant toute sa vie, de même que sa relation 
avec son maître (voir fig. 12).

Au cours du XXe siècle, ce système d’ijazah a connu diffé-
rentes transformations. Dans l’Empire Ottoman par exemple, 

1. İnal, İbnülemin Mahmud Kemal, Son Hattatlar, İstanbul: Maarif  Basımevi, 
1955, p. 581.  

2. Pour une description des différents textes contenus dans les ijazah voir 
Schick (Irvin Cemil),  « Islami Kitap San’atlarina Standartlasma : usta-çirak 
iliskisi ve icazet gelenegi [La normalisation dans les arts islamiques du livre : 
la relation maitre-disciple et la tradition des licences calligraphiques] » Osmanlı 
Araştırmaları / The Journal of  Ottoman Studies, 49 (2017), pp. 267–268. Pour 
la chaine de transition complète voir aussi : Derman (Ugur), « Türk Yazı 
San’atında İcâzetnâmeler ve Taklid Yazılar », VII. Türk Tarih Kongresi, Anka-
ra, 25-29 Eylül 1970, : Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 
1972, p. 723-724.

20



236

فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 4

19



237

IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 4

célèbre maître Ibn al-Bawwāb (d.1031)1, décrit 
ainsi la coupe du calame :

« Toi qui veux exceller dans la calligraphie, à 
ton Seigneur et Maître il faut que tu te fies. Tu 
devras préparer un roseau droit et fort, choi-
sir, pour le tailler, le plus fin de ses bords. Qu’il 
ne soit ni trop long ni trop court, que sa fente,
passe par son milieu et soit équidistante, des 
deux côtés. Tailler le bec est un secret, dont 
tout ce que je peux te dire, c’est qu’il est tout 
dans la forme : ni en biais, ni ronde … ».2

Dans la tradition ottomane, pour les styles thu-
luth et naskh,  une fois le calame coupé, le maître 
écrit la première leçon, une phrase entière, une 
prière : Rabbin Yassir wa la tu’assir. Rabbin Tamim Bil 
Khair,  « Ô mon Seigneur ! Rends le facile, et ne le 
rends pas difficile. Ô mon Seigneur ! Fais que cela 
se termine bien » (voir fig. 4).

Après avoir écrit cette prière, le maître ex-
plique l’inclinaison des mots sur la feuille et la 
façon de mesurer les lettres au moyen du nokta 
– le trait carré réalisé par la pointe du calame, qui 
sert d’unité de mesure des lettres. Chez lui, l’élève 
recopiera de nombreuses fois la phrase jusqu’à la 
prochaine leçon ; alors, il montrera son travail au 
maître, qui le corrigera. Ce procédé sera répété 
plusieurs fois, jusqu’à ce que le maître considère 
l’élève comme apte à passer au stade suivant.

Pour l’élève, cette prière sert d’épreuve initia-

1. Abu ’l-Ḥasan ʿAlī b. Hilāl, connu sous le nom d’Ibn al-
Bawwab, mourut à Baghdad en 423/1031. Il est surtout 
connu pour avoir perfectionné les styles développés par son 
prédécesseur Ibn Muqla (d.940), et « l’écriture bien propor-
tionnée », al-khaṭṭ al-mansūb. Voir Sourdel-Thomine (J.), “ Ibn 
al-Bawwab”, Encyclopedia of  Islam, 2nd ed.

2. Ce poème est cité par Ibn Khaldoun dans son Muqqa-
dimah, Ibn Khaldoun, Discours sur l’histoire universelle (al-Muq-
hddima), traduit par Vincent Monteil, Beyrouth, Collection 
Unesco, 1967-1968.  Cependant la traduction en anglais de 
Franz Rosenthal, nous semble plus réussie, voir : The Muqad-
dimah: an Introduction to History, Princeton, Princeton Univer-
sity Press, 1970. Book I, Chapter IV.

tique. Alors qu’il doit encore se démener avec son matériel – le 
calame, l’encre, le papier – les difficultés rencontrées pour écrire 
cette phrase lui font voir cette leçon comme une montagne 
impossible à gravir. Cet exercice diminue la fierté de l’élève 
à mesure qu’il prend conscience de l’énormité de la tâche en 
perspective. Traditionnellement, il incombait à l’élève d’écrire le 
rabbi yassir pendant au moins quarante jours, alors qu’en réali-
té cette épreuve demande généralement de nombreux mois et 
parfois même plusieurs années. Cela nous rappelle le célèbre 
cas du maître Hasan Çelebi qui dut l’écrire pendant deux ans 
pour son maître, le grand Hamid Aytaç (1891-1982). Se sentant 
indigne de poursuivre ses études de calligraphie, il confie à son 
maître Hamid bey son intention d’abandonner la calligraphie. 
Alors, Hamid bey sourit avec calme, et écrit pour lui la leçon 
suivante. Voilà un exemple éloquent de respect et de soumission 
au maître, exemple témoignant aussi de la richesse et de la com-
plexité recelées dans la calligraphie d’une simple phrase. 

Dans ce contexte traditionnel de respect et d’autodiscipline, 
il est important de noter que l’étudiant n’écrit jamais en présence 
du maître. Il ne fait qu’observer comment celui-ci corrige son 
devoir. En s’exerçant seul, l’élève est tenu de remplir la feuille 
entière, qui devient ainsi un karalama3, une feuille où pratique-
ment chaque millimètre est noirci (voir fig. 5). Toutefois, lors de 
la leçon suivante, l’exemple qu’il montrera au maître consiste en 
une seule ligne sur une page vierge (mashq pakize).

Après des mois d’exercices, l’élève peut se consacrer à l’étude 
des lettres individuelles. Elles ne sont pas écrites isolément, mais 
arrangées et positionnées sur une ligne permettant à l’élève de 
saisir la façon dont les mots habillent la feuille blanche. Après 
les lettres individuelles, il étudie les liaisons de chaque lettre 

3. Karalama in turkish comes from the word kara, black.

تصویر 6 الف
Fig 6a: Mufredat, connexions de « jim », risala 
datant de 1282-83. Maître Yaqut al Musta’simī 
(d. 1298), Baghdad (Source: Safwat 1996).

تصویر 6 ب
Fig. 6b: Mufredat en style thuluth.  Maître 
Ala’al-Din Tabrizi, daté 1592 (1001 H.), Qazvin, 
Iran (Source : Ghelichkhani 1392).
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فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 4

Les qualités requises pour être un bon calligraphe
Nous commencerons par un poème tiré d’un traité sur la 

calligraphie (risala) de Mir ‘Ali Heravi (d.1544-45)1. Ce poème 
résume les qualités requises pour être un bon calligraphe et 
continue à être écrit par la plupart des maîtres de calligraphie 
persane (voir fig.1) :

« Il est cinq choses sans lesquelles devenir calligraphe est une 
affaire impossible : Finesse d’esprit, connaissance de la calligra-
phie, “avoir une bonne main“, supporter la souffrance, et utili-
ser les meilleurs outils de calligraphie. Si, parmi ces cinq choses, 
l’une est manquante, s’exercer pendant 100 ans est inutile. »

Nous en trouvons une description plus élaborée dans le Ka-
lem Güzeli de Mahmud Bedreddin Yazır, un traité de calligraphie 
plus récent. Selon Yazır, l’élève doit posséder des compétences 
et du talent, suivre des leçons auprès d’un maître, avoir un but, 
faire preuve d’intelligence et de compréhension, être humble et 
décidé, utiliser des matériaux de qualité et en quantité suffisante, 
écrire beaucoup, analyser et examiner en profondeur les mop-
dèles écrits2.  

Dans les deux cas, il est intéressant de noter que l’importance 
du caractère est mise sur le même plan que d’autres qualités plus 
évidentes comme la compétence, le talent, ou la dextérité. Évo-
quées par Mir ’Ali dans son poème, les unes ne peuvent pas aller 
sans les autres, même si l’élève « s’exerce pendant 100 ans ».  Il 
n’est donc pas surprenant que les méthodes d’enseignement de 
cet art prennent en considération tous ces éléments, le maître 
jouant un rôle clé.

La relation maître - élève
Le système d’apprentissage est basé sur la relation entre le 

maître et l’élève, et non sur un nombre donné d’heures ou d’an-
nées d’études, ni sur un nombre de textes ou de modèles à co-
pier ou à composer.  Il est important de noter que c’est l’élève 
qui choisit le maître et lui demande humblement d’être admis 
comme disciple ; c’est la détermination et le désir de l’élève qui 

1. Calligraphe actif  à Herat, Mašhad et Boukhara à la fin du XVe siècle. P. P. 
Soucek, “ʿALĪ H RAVĪ,” Encyclopædia Iranica, I/8, pp. 864-865.

2. Nous avons sélectionné les catégories principales qui sont développées 
par l’auteur, pour plus de détails voir : Yazır (Mahmoud Behreddin), Medeniyet 
Âleminde Yazı ve Islâm Medeniyetinde Kalem Güzeli, Uğur Derman (éd.), Ankara: 
Diyanet Işleri Başkanlığı Yayınları, 1981, p.123-129.

donnent l’impulsion du départ. Même si la plu-
part des maîtres suivent le principe de ne jamais 
refuser d’élève, avec le temps, la discipline exigée 
par cet art est telle qu’une sélection naturelle s’ef-
fectue, retenant les élèves persévérants et élimi-
nant nombre des candidats de la première heure.

Tout au long du parcours d’apprentissage, les 
élèves développent une relation étroite avec leur 
maître, observant chacun de ses mouvements 
et suivant ses conseils à la lettre (voir fig. 2).  À 
la question, comment apprendre cet art, Şeyh 
Hamdullah (1429-1520), l’un des pères fonda-
teurs de la tradition ottomane, répond : «  J’ai 
fixé mes yeux sur la main et le calame de mon 
maître, mes oreilles sur sa langue, mon cœur sur 
la calligraphie et ma main sur le calame. Jusqu’à ce 
que je comprenne comment écrire une lettre, je 
l’écris sans cesse sans abandonner »3. Citons aussi 
Mahmoud Yazır : « L’écriture est cachée dans les 
enseignements du maître »4.  

L’enseignement (mashq)
Lors de la première leçon, le maître coupe le 

premier calame pour l’élève, un roseau sec coupé 
en biais selon le style d’écriture (voir fig. 3).   Le 

3. Yazir, Kalem Güzeli, p.125.

4. Op.cit.

تصویر 2
Fig. 2 : maître Davut Bektaş (1963-) tenant l’encrier pour son 
maître calligraphe Ali Alparslan (1923-2008), Istanbul 2004.
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Introduction
L’art de la calligraphie islamique est considéré comme l’une des expressions les plus importantes de l’art islamique. 

Dès le début de l’islam, le désir de sublimer le texte coranique a donné naissance à une myriade d’écritures, lesquelles 
se sont développées et affinées au cours des siècles. L’islam se diffusant sur un vaste territoire, allant de l’Espagne 
andalouse à l’Extrême-Orient, c’est l’alphabet arabe qui fut adopté pour transcrire les langues diverses qui y étaient 
parlées et écrire des textes différents, contribuant ainsi à la richesse et à la variété de cette forme artistique. Se dévelop-
pant sur un territoire aussi vaste, il n’est donc pas surprenant de constater la multiplicité et la complexité des modes de 
transmission de cet art.  Parmi ces modes de transmission, trois écoles classiques sont encore actives à ce jour : l’école 
arabe, toujours liée à Bagdad, l’école de calligraphie persane avec son centre en Iran (regroupant tous les pays faisant 
autrefois parties de l’empire persan : Afghanistan, Inde etc.) et enfin, l’école ottomane, avec son centre à Istanbul.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur les méthodes classiques de transmission utilisées encore à ce jour 
dans les traditions évoquées. Ces méthodes se caractérisent d’abord par la relation maître-élève, ensuite par l’assimila-
tion des règles de calligraphie enseignées, règles basées sur les canons de l’harmonie et de la proportion, et enfin par 
l’obtention de la licence finale de calligraphie (ijazah) qui assure la continuité et la transmission de l’art. Tout en déve-
loppant plus spécifiquement les méthodes utilisées dans l’école de calligraphie ottomane (tradition dans laquelle j’ai 
moi-même étudié), nous aborderons également certains aspects de la calligraphie persane, car nous verrons qu’elles 
partagent la même base.

I. Calligraphe

Les méthodes de transmission dans la tradition calligraphique : 
Un art vivant
Nuria GARCIA MASIPI
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