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ولیاهللکاووسی1

بازخوانیانتقادی
آثارتاریخنگارانو
پژوهشگرانمعاصر
خوشنویسیدرایران
بانگاهیتطبیقیبهآثارپژوهشگرانترکیه

سخن گفتن و نوشتن دربارۀ خوشنویسی قدمتی هم پایۀ 
خوِد این هنر دارد. پیش از همه، پیشوایان دین از اهمیت 
کاتباِن  خود  بعدتر  و  زدند  دم  نوشتن  چگونه  و  نوشتن 
سربرآورده از شهرهای پویای قلمرو اسالم در روزگاران 
ظرایف  چوِن  و  چند  باب  در  نوشتن  دست به کاِر  پیاپی 
پیشه  شان شدند. بیشتر از هر فن و هنر دیگر، متن های 
متعدد و مکّرر در تشریح وجوه مختلف این هنر پی درپی 
و  کتابت  آداب  از  است،  شده  دست به دست  و  نوشته 
قواعد اقالم و کیفیت ادوات و فنون وابسته به خطاطی تا 
تاریخ تحوالت خطوط و سرگذشت خطاطان نامدار. این 
متون در گذر قرون و اعصار از هر کجای عالم اسالم و 
زیر نفوذ و حمایت هر یک از دستگاه های قدرت نوشته 
شده اند، از دربار امویان و عباسیان در دمشق و بغداد تا 
امپراطوری سلجوقیان و ایلخانان و تیموریان و صفویان 
در ایران، فاطمیان و ممالیک در مصر، گورکانیان در هند، 
و عثمانیان در آناتولی. جدا از متون مستقل خوشنویسی، 
رِدّ سخن از خطاطی و خطاطان را در کتاب های آیین 
اجتماعی،  و  اخالقی  آداب نامه های  دبیری،  و  نگارش 
تاریخ نامه های عمومی، و تذکره های احوال شاعران نیز 
می توان جست وجو کرد. آنچه امروز از این گنج مکتوب، 
چه آثار خوشنویسی و چه متون مرتبط با خوشنویسی، 
آن  از  پاره هایی  که  همه  نه  بی گمان  رسیده  ما  به دست 
همه است. اما همین هم که هست ظرفیت گسترده ای از 
زمینه های تحقیق پیش روی ما گشوده که باز هم بی گمان 

جز به پاره هایی مختصر از آن دست نیازیده ایم.
پیداست که چرخ نوشتن دربارۀ خوشنویسی، که 
دست کم از سدۀ چهارم در جهان اسالم به گردش درآمده 
بود، با سرعتی بیش وکم، تا پایان دورۀ صفویان در ایران 
در  همعصرانشان  و  دوازدهم/هجدهم(،  سدۀ  )سرآغاز 
هند گورکانی و قلمرو عثمانی، به حرکت ادامه داد. از 
این زمان تا اوایل سدۀ سیزدهم/نوزدهم، قدری بیش از 
یکصدسال، رکودی رخ نمود، اما پس از آن شماری از 
خوشنویسان و خبرگاِن خط در این هر سه سرزمین کاِر 
تاریخ نگاری و تذکره نویسِی خطاطی را به موازاِت یکدیگر 
از سر گرفتند. همزمان با برآمدن روزگاِر نو در ابتدای سدۀ 
این ها  به  نیز  چهاردهم/بیستم، خط شناساِن عرب زبان 
افزدوده شدند و بازاِر این قبیل نگارش ها در اغلب مراکز 

دربارۀ خوشنویسی  نوشتن  اسالمی  در جامعۀ  کاربرد خط  گستردگی 
بدو ظهور اسالم ضروری کرد. در چند سدۀ نخست،  از  را  کتابت  و 
تاریخ خط  نگارش  از سدۀ چهارم  اما  بودند،  آموزشی  غالبًا  نوشته ها 
سدۀ  تا  خیزهایی،  و  افت  با  و،  شد  متداول  خوشنویسان  معرفی  و 
خوشنویسان  برخی  دوازدهم  سدۀ  نیمه های  از  یافت.  تداوم  یازدهم 
و خط شناساِن ممالک اسالمی، به ویژه در ایران و عثمانی، با نظر به 
با ظهور  تألیفات گذشتگان، تذکره نویسی خطاطان را از سر گرفتند. 
مظاهر تجدد، مؤلفان و محققان هر دو سرزمین، دوشادوش یکدیگر، 
مباحث تاریخ تحوالت خطوط را در کنار سرگذشت نویسی پیش بردند 
و، بر اساس روش های پژوهشی جدید، از منابع گسترده تری، اعم از 
مکتوب و تصویری، با نگاهی تحلیلی تر استفاده کردند. انطباق ساختار 
و محتوای آثار پژوهشگران ایرانی و ُترک در این زمینه نشان از همسانی 
بنیادهای فرهنگی مردمان هر دو سرزمین دارد. این همراهی پژوهشی 
از  همچنان  و  شده  یکنواختی  دچار  ظاهرًا  اما  یافته،  ادامه  امروز  تا 
سطح تاریخ نگاری و شرح  حال نویسی فراتر نرفته؛ حال آنکه گره های 
این  مانده است. در  ناگشوده  متعددی در زمینۀ خوشنویسی اسالمی 
و  تاریخی  کتاب های  مهم ترین  انتقادی،  و  تطبیقی  نگاهی  با  نوشتار، 
تحقیقی خوشنویسی طی یکصدوپنجاه سال گذشته در دو منطقۀ ایران 
و ترکیه به اختصار بررسی و اثرپذیری یا استقالل آنها از یکدیگر بازگو و 

پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی عرضه شده است.
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مهم عالم اسالم رونقی دوباره یافت. در این میان، مسیِر 
مداوم و منسجِم تحقیق در تاریخ خط و احوال خطاطان، 
در ایران و ترکیۀ امروزی بهتر از نقاط دیگر قابل ردیابی 
است. این تداوم و انسجام را در آثاِر پدیدآمده در هند و 
سرزمین های عرب زبان بدین آشکارگی نمی شود تعقیب 
پراکنده نویسی هایی،  آنها  بیشتِر  که  جهت  بدان  کرد، 
هرچند گاه سودمند و کارآمد، است که یا پیشینۀ متأخِر 
روشنی ندارد یا آثاِر پیشین و کهنه ای است که دنباله اش 
را نگرفته اند. اما، چنان که خواهیم دید، این جریان را در 
ایران و ترکیه دست کم از یکصدوپنجاه سال پیش تا کنون 
می توان پی گیری کرد و تمرکِز نوشتار پیِش رو نیز بر همین 
با عنوان هایی  آثاری متعدد  اول  نگاِه  موضوع است. در 
به دست  این یکصدواندی سال  در  که  متفاوت می بینیم 
تأمل  با قدری  اما  نوشته شده،  مؤلفاِن هر دو سرزمین 
درمی یابیم که تفاوت چندانی در روش و رویکرِد نگارشی 
یا پژوهشِی آنان نمی توان جست. بر این اساس، داورِی 
آغازیِن مخاطِب نکته سنج این خواهد بود که همۀ این آثار، 
با تفاوت هایی بس جزئی، به تاریِخ شکل گیری و تحوِل 
خطوط اسالمی یا شرِح روزگار خطاطاِن نامدار و بعضًا 
گمنام اختصاص یافته و مؤلفان به ندرت گامی از این دو 
حد فراتر نهاده اند. تأمل انگیزتر اینکه این روند تا هم امروز 
از  کمتر می توان سراغی  ظاهرًا همچنان  و  داشته  تداوم 
یا رِدّ این  تألیف و تحقیقی متفاوت گرفت. برای اثبات 
فرضیات، باید در پی پاسخ گویی به چند پرسِش اساسی 
باشیم. نخست اینکه نوشتن دربارۀ هنر خطاطی از چه 
زمانی در سرزمین های اسالمی رایج شده، در چه دوره ها 
و تحت چه شرایطی تداوم یافته، و چه نوع آثاری پدید آمده 
است؟ دیگر اینکه نخستین تاریخ ها و تذکره های خطاطی 
اخیر،  یکصدوپنجاه سال  یادشده، طی  دو کشوِر  در  را 
اینکه  با چه رویکردهایی نوشته اند؟ سوم  چه کسانی و 
پیشگاماِن تحقیقات خوشنویسی در آغاز عصر تجّدد و 
ورود به جهان پساسّنت در ایران و ترکیه چه کسانی بودند 
و در آثارشان به چه میزان از روش کاِر اسالِف نزدیکشان 
از ایشان فاصله گرفتند؟ واکنش و  بهره بردند و چقدر 
اثرپذیری پژوهشی آنان در مواجهه با تشکیالت نوظهوری 
چون دانشگاه ها، کتابخانه ها، و موزه های نوین چگونه 
بود؟ نسل محّققان زنده و فعاِل خوشنویسی در این دو 

آثاری  و  رهیافت  و  با چه خاستگاه  منطقه چه کسانی 
هستند؟ و آخر اینکه، از منظری تطبیقی، چه شباهت ها و 
تفاوت ها و نقاط ضعف و قّوتی در کار هر یک از این دو 
گروه می شود دید و چه پیشنهادهایی برای پژوهش های 

آتی می توان در پیِش رو نهاد؟
در  که  شود  ذکر  باید  بحث،  آغاز  از  پیش 
کتاب های  به  محدود  جست وجو  دایرۀ  حاضر  نوشتار 
پژوهشگران  و  نویسندگان  ُپرَبسامد  و  شناخته شده 
ترکیه  و  ایران  فرهنگ  دو  هر  در  شاخص خوشنویسی 
نیز  و  مقاالت  انبوه  بررسی  و  بحث  به  ورود  از  و  بوده 
کتاب های ُخرد و کالن پژوهشگراِن کمترشناخته پرهیز 

شده است. 

پیشینۀتألیفاتخوشنویسیدرجهاناسالم
باب فن خط  امروزی در  نوشتۀ دیروزی و  سرآغاز هر 
چنین است که خوشنویسی از دیرباز هنِر ممتاز و مجاِز 
مسلمانان بوده و در گذِر روزگار چه خطاطاِن چرب دستی 
واقع  نوشته اند.  و چه خطوِط چشم نوازی  برآورده  سر 
میراث  خوشنویسان  آثار  انبوِه  نیست؛  این  جز  نیز  امر 
که  کتابت  و  کتاب  است.  اسالمی  تمدن  گران سنگ 
همزاداِن آیین اسالم بوده اند، از همان آغاز ضرورت هایی 
پیش آوردند و کسانی را در اندیشۀ چاره جویی فروبردند. 
پیش از همه، پیشوایان دین، محمدص و علیع، به سخن 
لب گشودند و از اهمیت نوشتن و چگونه نوشتن سخن 
گفتند.2 ضرورت اول کتابت کالم خدا بود. ضرورت های 
دیگر هم پیش آمد. در همان یکصد سال نخسْت قلمرو 
اسالم چندان وسعت یافت که در هر گوشه اش چندین 
دستگاه و دیواِن درباری با جمع دیوان ساالران و کاتبان 
بالطبع، گسترش مراودات دیوانی و بازرگانِی  برپا شد. 
و  از یک سو  فرودست  مردماِن  و  فرادست  قدرتمنداِن 
رواج روزافزوِن مدارس و مکاتِب علوم اسالمی از سوی 
دیگر، نیاز به هنِر کاتبان و فن کتابت را هر چه فزون تر 
کرد. این سان ، چندی نپایید که کاتباِن نخستین ضرورت 
تعلیم و تربیِت کاتبانی دیگر را به ِفراست دریافتند و گاِم 
نخسِت تعلیم را تدوین قواعدی برای فن خط و کتابت 
دانستند. این گونه بود که کاتبان و خطاطان پیش از همۀ 
و  بردند  قلم  به  مسلمان دست  هنرمنداِن  و  صنعتگران 
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ظرایف و قواعِد پیشه و هنرشان را بر صفحات کاغذ ثبت 
و ضبط کردند. 

از چند و چوِن نخستین نوشته هاِی در این باب جز 
نام هایی پراکنده هیچ نمی دانیم، اما گویا تا پیش از سدۀ 
چهارم/دهم غالبًا تعلیم قواعد خط را با آداب منشیگری 
و دستورات دبیری در هم می آمیخته و در رساالت آموزشی 
می گنجانده اند. ظاهرًا دربار عباسیان مرکز عمدۀ آموزش 
بوده، چنان که گفته اند  تألیف رساالت خطاطی  خط و 
َاحَول َسگزی در زمان مأمون )حکـ 198-218ق/814-
833م( در باب قواعدی که برای خط تدوین کرده بود، 
رساالتی نوشت و چندی بعد کاتبی به نام ابوالحسن بن 
ابراهیم تمیمی رسالۀ تحفةالوامق را به منظور تعلیم خط 
295-320ق/908-932م(  )حکـ  المقتدر  خلیفه  به 
چهارم/دهم  سدۀ  آغاز  از  کرد.3  تألیف  فرزندانش،  و 
با ظهور خوشنویسان نام آوری چون ابوعلی محمد بن 
حسین  ابوعبدالله  برادرش  و  ابن ُمقله  به  معروف  علی 
بن علی، و شروع تفکیِک نظام مند اقالم خوشنویسی، 
سرگذشت  به  پرداختن  و  خط  تحوالت  تاریِخ  نگارش 
خوشنویسان رونق گرفت. مهم ترین منبِع بازمانده از این 
زمان، کتاب الفهرست اثر محمد بن اسحاق ندیم معروف 
نخستین  در  که  )د.  385ق/995م( است  ابن ندیم  به 
مقاله اش ضمن سخن از پیشینۀ پیدایِی خط عربی، به 
انواع اقالم کهن و پیشگاماِن پیشین و هم روزگارش در 
فن کتابت اشاراتی شایسته می کند. از این زمان به بعد، 
ادوات  و شناخت  آموزش خوشنویسی  رساالت  شماِر 
و فنون وابسته بدان، و نیز نگارش تاریِخ شکل گیری و 
تحوِل انواع خطوِط رایج و مهجور در بین خطاطان و 
و  فارسی  زبان های  به  به فن خط،  آشنا  غیر خطاطاِن 
عربی در مهم ترین مراکز تمدن اسالمی رو به فزونی نهاد. 
شماری از کارآمدتریِن این رساالت در فاصلۀ سده های 
پنجم تا نهم/یازدهم تا پانزدهم، یکی ُعمدة الُکّتاب وُعّدة 
َذِوي االَلباب در کیفیات قلم مرغوب و انواع مرّکب و 
یا  بادیس َصنهاجی )د.  454  ُمِعز بن  از  لیقه و کاغذ 
االصابة  منهاج  دیگر  است؛  یا 1063م(  455ق/1062 
اثر محمد بن احمد  في معرفة الخطوط وآالت الکتابة 
زفتاوی در تاریخ خط و ادوات کتابت و وضع حروِف قلم 
ثلث؛ و سوم رسالۀ في الخط وبري القلم، اَو، تحفة اولي 

 االلباب في صناعة الخط والکتاب، تألیف عبدالرحمن 
بن یوسف بن صائغ )د.  845ق/1441م( حاوی شرحی 
از تاریخ خط، ابزارهای کتابت و آموزش اقالم مختلف. 
نیز ابوالعباس احمد بن علی َقلَقشندی در بخش هایی4 از 
دانشنامۀ عظیمش صبح االعشی في صناعة االنشاء به 

شرح اقالم و ادوات کتابت پرداخت. 
علی  بن  محمد  ابوبکر  نجم الدین  ایران،  در 
راوندی در حدود سال 603ق/1207م فصلی از کتابش 
راحةالصدور و آیةالسرور را به تشریح قواعد و تناسبات 
خط پرداخت و این متن از نخستین نوشته های مرتبط با 
خوشنویسی به زبان فارسی است که به دست ما رسیده 
سدۀ  از  صیرفی  عبدالله  آداب الخط  رسالۀ  دو  است. 
هشتم/چهاردهم و تحفةالمحبین سراج شیرازی از سدۀ 
از سدۀ  اصفهانی  باباشاه  آداب المشق  و  نهم/پانزدهم، 
به زبان  منابع مهم خوشنویسی  از دیگر  دهم/شانزدهم 

فارسی اند.
گردآورِی  که  نهم/پانزدهم  سدۀ  نیمۀ  حدود  از 
نگارگری در مجموعۀ  و  تک برگ ها و قطعه های خط 
هم  مرّقعات  بر  دیباچه نویسی  یافت،  تداول  مرّقعات 
دیباچه ها،  این  خوشنویسِی  فصوِل  در  شد.  شکوفا 
نقِش استادان بزرگ در تحّول شیوه های  نام و  از  غالبًا 
رفته  سخن  اغراق آمیز  و  مبهم  زبانی  با  خط  مختلف 
یکی  فارسی  به زبان  دیباچه ها  معروف ترین  است. 
دیباچۀ دوست محمد گواشانی هروی است که در سال 
951ق/1544م بر مرّقع گردآمده برای بهرام میرزا صفوی 
نوشت، و دیگری دیباچۀ قطب الدین محمد قصه خوان 
برای  و  به نام  مرقعی  بر  969ق/1562م  تاریخ  با 
دربار  در  دوره،  در همین  است.  شاه طهماسب صفوی 
مرّقعات  برای  دیباچه هایی  هم  گورکانیان  و  عثمانیان 
فراهم شد، از جمله دیباچۀ محمد ِچندره چی زاده با تاریخ 
980ق/1572م بر مرّقع سلطان مراد سوم5 و دیباچۀ دو 
جهانگیرشاه  سلطنت  عهد  در  گلستان  و  گلشن  مرقع 
هر  1014-1037ق/1605-1628م(  )حکـ  بابری 
اندکی  زّرین قلم.6  کشمیری  محمدحسین  به خط  دو 
بن  محمد  908ق/1502م،  سال  در  این ها،  از  پیش 
به  عمدتًا  را،  خطوط  نمونه های  شافعی  طّیبی  حسن 
شیوۀ ابن بّواب، گرد آورد و دیباچه ای بر آن نوشت و با 
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غوری  قانصوه  به  الکّتاب  کتابة  محاسن  جامع  عنوان 
)850-922ق/1446-1516م( تقدیم کرد.7 

نیز  کسانی  رساله نویسان  بین  در  اینکه  گفتنی 
نکته هایشان را در باب خط به نظم کشیدند که ابن بّواب، 
خطاِط شهیر سده های چهارم و پنجم/دهم و یازدهم، 
با سرودن قصیدۀ رائّیه پیشگام بود و بعدها کسانی چون 
زین الدین شعبان اآلثاری )د.  828ق/1425م( با سرودن 
الفیة العنایة الّربانّیة في طریقة الشعبانیة 8 و سلطانعلی 
صراط السطور،  با  919ق/1513م(  )د.  مشهدی 
دهم/شانزدهم(  سدۀ  )اواسط  هروی  رفیقی  مجنون 
چون  متأخری  خوشنویس  حتی  و  آداب المشق،  با 
اوایل سدۀ چهاردهم/بیستم،  در  قزوینی  عمادالکّتاب 
طبعشان را در سرودن اشعاِر تعلیم خوشنویسی آزمودند. 
رسالۀ  دو  ظهور  یازدهم/هفدهم،  سدۀ  آغاز  در 
گلستان هنر و مناقب هنروران در شرح آداب هنرهای 
ایران  با کتاب و سرگذشت هنرمندان، یکی در  مرتبط 
اشتراکات  آشکار  نشانه های  عثمانی،  در  دیگری  و 
مؤلفاِن  کرد.  نمایان  را  دو سرزمین  این  مردم  فرهنگِی 
این دو رساله، قاضی میراحمد منشی قمی و مصطفی 
عالی افندی، در بیشتر از دوسّوم تألیف خود به وصف 
به واقع  و  پرداخته   خطاطان  سلسلۀ  و  خط  اقالِم 
تذهیبکاران،  )نقاّشان،  دیگر  هنرمنداِن  حال  شرح 
به  آنان  وابستگِی  جایگاه  در  را   )... جلدسازان، 
کتاب  دو  این  دربارۀ  کرده اند.  روایت  خوشنویسان 
بسیار گفته و نوشته اند،9 اما اهمیت مغفول ماندۀ آن دو 
در  به ویژه  هنری،  تألیفات  بده بستان های  زمینه سازِی 
این دو فرهنگ است که  مابین  موضوع خوشنویسی، 

در نگارش های نسل های بعد تجّلی یافت.  
سدۀ  اوایل  از  خوشنویسی  دربارۀ  نوشتن  سّنت 
افول  به  رو  قرن  یک  از  بیش  به مدت  یازدهم/هفدهم 
رفت، اما با سر برآوردن کثیری از خوشنویساِن کاردان 
و پرکاِر ایرانی و ُترک در سده های دوازدهم و سیزدهم/ 
هجدهم و نوزدهم، که از یک سو برای افروخته داشتن 
دست به کار  ایران  هنرِی  سّنت های  شعله های  آخرین 
بودند و از سویی دیگر بی تأثیر از تحوالِت جریان های 
رو به تجدد نبودند، حیاتی تازه یافت. در حدود همین 
زمان، نگارش های مرتبط با خوشنویسی نیز از سر گرفته 

شد که هرچند غالبًا از مرِز تذکره نویسی آن سوتر نرفت، 
زمینه ساز تألیفاِت تحلیلی تر پژوهشگراِن نسل بعد شد. 

احیایتذکرهنویسیخطاطاندراواخرعهدقاجار
اگر دورۀ معاصر را یکصد سال اخیر )1295ش/1916م 
و  زمان  این  در  که  دید  خواهیم  کنیم،  فرض  کنون(  تا 
تاریخ نویسی  برای  آن کسانی تالش  از  پیش  چندگاهی 
و پژوهش در زمینۀ خوشنویسی و شناسایی و معرفی 
خطاطان اثرگذار و پیروان ایشان را از سر گرفته اند. در 
نگاه اول، این تاریخ نگاران و پژوهشگران را می توان در 
خوشنویسی  به  عالقه مندان  و  خوشنویسان  گروِه  دو 
جای داد. در نگاه دوم، باید دید که در هر یک از این دو 
گروه کسانی صرفًا از سِر عالقه و ذوق ورزی دست به 
نوشتن دربارۀ خوشنویسی یا وصِف احوال خوشنویسان 
و آثار ایشان برده اند و کسانی دیگر با پشتوانٔه مطالعاتی 
زمینه  این  در  مستند  و  محّققانه  مطالبی  عمیق تر 
نگاشته اند. نیز نوشته های بازمانده از ایشان را در یک 
دسته بندی جامع باید در دو گروه تاریِخ تحوالت خطوط 
یا  خوشنویسان  احوال  شرح  نگارِش  و  زمان  گذر  در 
تذکره نویسی خطاطان گنجاند. برای بررسی زمینه های 
شکل گیری این گرایش ها، باید قدری به پیش تر بازگردیم 
و جریان های نوشتن دربارۀ خوشنویسی را از حدود نیمۀ 

سدۀ سیزدهم/نوزدهم بازخوانی کنیم. 
پیش تر گفتیم که هنر خوشنویسی از اواخر سدۀ 
چندین وچند  و  گرفت  تازه  جانی  دوازدهم/هجدهم 
خوشنویِس استادکار، به ویژه در اقالم ثلث و نستعلیق، 
جلوه های ناب این هنر را در جوامعی به نمایش گذاشتند 
در  استوار  ریشه هایی  هنوز  تجّددخواهی،  به رغم  که، 
سّنت های دیرین داشتند. نیز گفتیم که حتی کسی چون 
عمادالکّتاب منظومه ای تعلیمی به سبک رساالت آموزشِی 
متقّدمان سرود و کسی دیگر چون زین العابدین خویی 
در عهد قاجار رسالۀ احیاءالخط را در تعلیم مفردات و 
ترکیبات خط کوفی تصنیف کرد.10 از شواهد پیداست که 
این جریاِن احیای فرهنگی در ایران فراگیر بوده است،11 
چنان که در وجهی از آن یکی دو تن به پیروی از نویسندگاِن 
به  صفوی،  عهد  تذکره نویسان  به ویژه  پیش،  دوره های 

صرافت احیای تذکره نویسی خوشنویسان افتادند.
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قوچانی  محمدعلی  میرزا  از  باید  همه،  از  پیش 
)اسفراینی( متخلص به »خامه روان« و معروف به میرزا 
1185-1294ق/1771-1887م(12  )حدود  سنگالخ 
یاد کرد. او که مردی عارف منش و درویش نهاد بود و 
داشت  مهارتی  و  ذوقی  نستعلیق نویسی  و  شاعری  در 
در  سال ها  و  رفت  بسیار  سفرهای  به  حیات  مدت  در 
استانبول و قاهره اقامت کرد و در اواخر عمر دراِز بیشتر 
نگارِش سرگذشت خطاطاِن  به  از صدساله اش مصّمم 
پیش از خود شد. محصوِل کار او کتابی در چهار بخش 
و  سوم،  اول،  کتاب  که  امتحان الفضالست  عنوان  با 
چهارمش را به تذکرۀ خطاطان13 و کتاب دومش را ذیل 
عنوان فواید سیاحت به شرح سفرهایش اختصاص داده 
است. سنگالخ در کتاب اوِل امتحان الفضال ذیل عنوان 
»در احوال قدما خطاطان« شرح حال 44 خوشنویِس 
ابن مقله )سدۀ چهارم/ از  را،  ایرانی تبار  یا  ایرانی  غالبًا 
دهم( تا محراب بیک قزوینی، به نثری مکّلف و سرشار 
از توصیفات و تمجیدهای اغراق گون و لغات دشوار و 

مهجور14، روایت کرده است. 
در نظِر اول چنین می نماید که سنگالخ بر تمامی 
منابع پیش از روزگار خود احاطه ای ژرف داشته و در 
کرده  رجوع  بدان  یافته  خطاطان  از  نشانی  کتابی  هر 
است. گواه این گفته آنکه در جای جای تذکرۀ او، بدون 
اشاره به اصل منبع، مطالبی با نقل مستقیم یا برگرفته 
تذکرةالشعرای  ابن ندیم،  الفهرست  چون  منابعی  از 
دولتشاه سمرقندی، حبیب السیر خواندمیر، و گلستان 
هنر قاضی احمد منشی به چشم می خورد، اما مهدی 
که  است  آورده  سنگالخ  احوال  ترجمۀ  در  بیانی15 
رسالۀ  از  را  تذکره اش  سودمند  و  صحیح  مطالب  او 
اثر محمدصالح اصفهانی  تذکرةالخطاطین16،  مختصر 
)د.  حدود یا پس از 1126ق/1741م( فرزند ابوتراب 
برداشت  قزوینی،  میرعماد  شهیِر  شاگرد  اصفهانی، 
عبارات  و  واژگان  به  مطالب  این  آمیختِن  با  و  کرده 
ادیبانه نماَیش،  اغراق آمیِز  انشای  و  ُمغلق  و  درشت 
سنگالخ  جهت،  این  به  است.  کاسته  آنها  ارزش  از 
درستی  در  و  آورد  »پخته خواران«17  شمار  در  باید  را 
شده   نقل  دیگر  منابع  در  که  آنها  از  جدا  گفته هایش، 
است، تردید کرد. همچنین سنگالخ در پی سرگذشت 

هر خطاط، فهرست بلندباالیی از آثاِر قلمی هریک را 
اکثر  مدعی شده  اغلب  و  آورده  کاملشان  متن  نقل  با 
آنها را طی سفرهای مکررش به بالِد گوناگون به چشِم 

خود دیده است.18 
کتاب سوم تذکرةالخطاطین سنگالخ »احواالت 
تالمیذ حضرت میرزای سنگالخ« نام دارد. در دیباچۀ 
این بخش، که شامل زندگی نامۀ 23 خطاِط هم روزگار 
سنگالخ است، نویسنده یا کاتب، بی اشاره به نام خود،19 
هر  به  مکّررش  سفرهای  در  سنگالخ  که  می کند  ادعا 
از  است.  داده  تعلیم خط  را  آنجا  اهل  از  کسانی  بالد، 
با روندی  از خطاطان،  احوال هریک  آن پس، در ذکر 
با صفات  معرفی خطاط  از  بعد  بی تغییر،  و  یکنواخت 
چون  که  می آَوَرد  بی مورد،  و  طوالنی  تمجیدهای  و 
آن  به  سنگالخ  میرزای  خراسان«،  آفتاب  »حضرت 
دیار، اعم از بغداد و طهران و شیراز و خوی، سفر کرده، 
م  جمعی از اهل ذوق برای بهره مندی از محضرش و تعلُّ
خط بر او گرد آمده اند و این خطاط هم ــ هر که باشد 
ــ یکی از ایشان بوده است. در این بخش، با آنکه نثِر 
بیان  زبان سنگالخ  از  مطالب  نکرده،  تغییری  نویسنده 
نشده و گویی شخِص سومی آنها را روایت کرده است 

)نک: پی نوشت 19(. 
سنگالخ در کتاب چهارم به سروقِت »احواالت 
دیباچۀ  در  است.  رفته  عثمانی«  عّلیۀ  دولت  خطاطان 
این بخش کسی که خود را ُمنشِی غیبی معرفی می کند، 
ایران  دانای  .[ حضرت   .  .[ می نویسد: »حسب االمر 
و آفتاب خراسان و مسّلم کل جهان میرزای سنگالخ« 
کشمیده ]خط[آرایان  »احوال سعادت اشتمال  دارد  بنا 
سلک  به   ].  .  .[ یکان یکان  را  روم  ]کشور[  ُکشخر 
آللی تسطیر و تحریر« درکشد. هر شانزده خطاطی که 
سنگالخ از آنها یاد کرده نستعلیق نویس اند و همگی در 
 دورۀ حیات سنگالخ یا اندکی )کمتر از یک قرن( پیش 
معمولش  روال  مطابق  سنگالخ  می زیسته اند.  او  از 
خود  محضر  از  بهره مند  یا  شاگرد  را  آنان  از  شماری 
خوانده است. به نظر می رسد سنگالخ در اینجا هم برای 
نگارش شرِح حال خطاطاِن پیش از خود، مطالبش را از 
کتاب تحفةالخطاطین اثر مستقیم زاده سعدالدین افندی 

اقتباس کرده، اما نامی از او نبرده است.20 



13
99

ان 
ست

 تاب
/ 2

نر0
ن ه

ستا
گل

10

محمدعلی  میرزا  که  پیداست  چنین  رفته،  هم  روی 
کوشیده  داشته،  خوشنویسی  در  که  ذوقی  با  قوچانی، 
نام و نشان هنرمندان خطاط را ثبت و زنده کند  است 
و در این راه از هر آنچه در دسترسش بوده، اعم از منابع 
مکتوب یا روایات شفاهی و مشاهدات شخصی اش بهره 
گاهانه یا غیرعمد چنان در  گرفته است؛ اما مطالبش را آ
لّفاِف عباراِت دشوارفهم پیچانده و به مسیِر درازنویسِی 
بیهوده افتاده که برای یافتن هر نکتۀ کارآمدی در کتابش 
سخنان  صفحه  چندین  حتی  گاه  و  سطر  چندین  باید 
نامربوط و فضل نمایانه اش را طّی و تحمل کرد. با این 
از  پس  او،  که  داشت  دور  انصاف  نظِر  از  نباید  همه، 
دست کم یک سده که از عرضۀ آخرین تذکره های احوال 
خطاطان می گذشت، از میان متأخرین نخستین کسی 
ثبت  در  و  کرده  بر خود هموار  را  این زحمت  که  است 

احوال این هنرمندان پیش قدم شده است.21
تنها شش سال بعد از وفات سنگالخ، کسی دیگر 
نگارش تذکره ای دیگر در احوال خوشنویسان را آستین 
بر زد. او میرزا هدایت الله لسان الملک کاشانی )1254-
َمِلک الموّرخین،  به  ملّقب  1322ق/1904-1838(، 
مظفرالدین شاه  و  ناصرالدین شاه  دورۀ  خطاط  و  ادیب 
به  1300ق/1883م  سال  در  خودش  به گفتۀ  که  بود 
بیست  ظرف  مستوفی الممالک  یوسف  میرزا  سفارش 
روز فهرستی مختصر از اسامِی خوشنویسان تدارک دید 
و »به همان بیاِن تاریخ حیات و اگر نه ذکر اواِن ممات 
قناعت جست و از بسط و تفصیل صرف نظر کرد«.22 
خطوط  ناِم  به  اشاره  با  مختصر  مقدمه ای  از  پس  او 
کهن، نظیر ِحمَیری و ُسریانی و عبرانی، خط کوفی و 
و  معرفی  در یک جمله،  هر یک  را،  خطوط ششگانه 
رایج ترین خطوط  او  روزگار  در  که  بیان می کند  سپس 
در ایران و روم )منطقۀ آناتولِی عثمانی( َنسخ و نستعلیق 
و شکسته است و اقالمی چون ثلث و تعلیق و رقاع و 
نام  پس  آن  از  نمی برند.  کار  به  به ندرت،  را، جز  کوفی 
کاتبان و خطاطان را، با ذکر سال وفات و ندرتًا والدت، 
از صدِر اسالم تا عصر قاجار، ذیل عنوان های کوفی و 
تعلیق و  ثلث؛  ثلث؛ متأخریِن کوفی و نسخ و  نسخ و 
نستعلیق؛ متأخرین نستعلیق؛ و خط شکسته، فهرست 
کرده است. او در بسیاری موارد فقط نام خوشنویسان 

را آورده، اما در معرفی خطاطان نام دارتری چون احمد 
نیز  سطر  شش  تا  گاه  مشهدی  سلطان علی  یا  نیریزی 
نگارش  در  لسان الملک  می رسد  نظر  به  است.  نوشته 
پیش  در  را  احمد  قاضی  گلستان هنر  غالبًا  این فصول 
رو داشته، اما پیداست که فصِل متأخریِن نستعلیق را با 
تکیه بر بخش »احواالت تالمیذ« میرزا سنگالخ نگاشته 
است.23 نیز شرح حال چند تن از خوشنویساِن عثمانی 
را درست به همان ترتیِب سنگالخ و، به احتمال بسیار، 

از روی کتاب او نقل کرده است.24 
در ثلِث پایانی این رساله، لسان الملک بابی دیگر 
می گشاید و ضمن مقدمه ای دوم می گوید »این زمان که 
سال هجرت به یک هزار و سیصد و بیست می گذرد« بر 
آن شده اسامی »خوشنویسان جهان را از هزار و سیصد 
الی سیصد و بیست ]. . .[ ضمیمۀ نام های گذشتگان 
نه  برگزیده،  او  که  تنی   22 همۀ  حال،  این  با  سازد«. 
رجال  و  صاحب منصبان  بلکه  جهان«  »خوشنویسان 
معرفی هریک یک صفحه  در  که  قاجار هستند  دربار 
یا حتی بیشتر قلم فرسوده است! نخستین کس از آنان 
محمدعلی میرزا، فرزند و ولیعهد مظفرالدین شاه است که 
لسان الملک او را در نستعلیق و شکسته توانا می شمرد.25

پژوهشهایخوشنویسیدرروزگارنو)پس
از1300ش/1921م(

با افول سلسلۀ قاجار و برآمدن رضاشاه پهلوی، مظاهر 
موضوع  دامنه اش  که  یافت  آشکار  نمودی  تجّددگرایی 
سخِن ما را نیز دربر گرفت. گرایش به الگوهای پژوهشی 
غرب و برگذشتِن نسبی از چارچوب تنگ تذکره نویسِی 
خطاطان  و  خط  پیدایش  کتاب  در  بار  نخستین  سّنتی 
مؤدب السلطان،  به  معروف  ایرانی  عبدالمحمد  تألیف 
و  مدیر  و  اصفهانی  روشنفکر  و  نویسنده  و  بازرگان 
ایرانی  عبدالمحمد  نمود.  رخ  چهره نما،  روزنامۀ  ناشر 
شوِر  و  تجّددگرایی  هیجان  نوشته هایش  البه الی  از  که 
محّرم  از  را  چهره نما  انتشار  هویداست،  میهن پرستی 
1322/آوریل1904 در اسکندریۀ مصر آغاز کرد و یک 
انتقال  به قاهره  انتشار نشریه اش را  سال بعد اسباب و 
به چند کشور سفر کرد و احتمااًل طی  آن  از  داد. پس 
با  نیز  و  رویکردهای جدید  و  با روش ها  همین سفرها 



ران
در ای

سی 
نوی

وش
ر خ

اص
ن مع

گرا
هش

پژو
ن و 

گارا
یخ ن

 تار
آثار

ی 
قاد

ی انت
خوان

باز

11

در  او  شد.26  آشنا  جهان  علمی  شخصیت های  برخی 
سال 1345ق/1927م، با حمایت میرزا غفارخاِن جالل، 
وزیرمختار ایران در مصر، دست به کاِر تألیف کتابی دربارۀ 
تاریخچۀ خط و زندگی خطاطان شد و آن را پیدایش خط 
و خطاطان نام نهاد. ایرانی در آغاِز دیباچه اثرش را کتابی 
»علمی، تاریخی، اجتماعی، ادبی، صورتی ]تصویری[« 
در بحِث »َمبدأ خط و مخترعین و واضعین آن« می خواند 
و سپس از رضاشاه، ملک فؤاد پادشاه مصر، امان الله خان 
شاه افغانستان، و مصطفی کمال رئیس جمهور ترکیه به 
نیکی یاد و بیان می کند که در نگارش کتابش از »کتب 
مختلفۀ آسیایی و اروپایی« بهره برده و آنها را »از کتابخانۀ 
عامرۀ حکومت مصر و سایر جاها به چنگ آورده«.27 
به  الزام  و  از همین جملۀ کوتاه رویکرد جهاِن اسالمی 
استفاده از منابِع متنوع در نگاِه ایرانی پیداست؛ و این هر 
دو نکته در آثار مؤلفان پیشین سابقه و نمونه ندارد. نوگرایِی 
دیگر ایرانی آوردن فهرست کامل مراجِع کتاب است که 
عالوه بر منابع تخصصِی تاریخ خطاطی، همچون تحفة 
عالی افندی،  هنروراِن  مناقب  و  ابن صائغ  اولی االلباِب 
ترکی  و  عربی  زبان های  به  ادبی  و  تاریخی  منابع  انواع 
و انگلیسی و فرانسه را دربر می گیرد و این نکته نشانۀ 
گاهی و ادراِک پژوهشی مؤلف، دست کم در حد رعایت  آ
قواعد ظاهری، است. او همچنین در جای جای کتاب 
آثار  نیز  و  جهان  تمدن های  خطوط  انواع  از  تصاویری 
خطاطان، با ذکر شماره و توضیح هر تصویر، گنجانده که 

این کار هم در نوع خود بی سابقه است. 
به  خطاطان  و  خط  پیدایش  کتاِب  آغازین  ثلث 
تاریخچۀ ظهور خط در غرب و شرق جهان اختصاص 
استفاده  چون  مواردی  به  پرداختن  هم  اینجا  در  دارد. 
و  ِاعجام  »ظهور  سنگ«،  و  »تخته  جای  به  کاغذ  از 
قرآن های  مشاهدۀ  گزارش  و  کوفی«،  خط  در  ِاعراب 
از  مصر،  کتابخانۀ  در  بنی امّیه  و  راشدین  خلفای  عهد 
آشنایِی، هرچند مختصِر، ایرانی با علوم باستان شناسی، 
زبان شناسی، و نسخه پژوهی و بهره گیری از دستاوردهای 
این علوم در پیشبرد اهداِف تحقیق حکایت دارد. در ادامه 
سرگذشت شماری از خوشنویساِن طراز اول و میان مایۀ 
شکلی  به  قاجار  دورۀ  تا  اسالم  صدر  از  ایرانی  غالبًا 
نقل  به اختصار  تاریخی  ترتیب  رعایِت  بدون  و  پراکنده 

شده است. پراکنده گویِی ایرانی در این فصل تا آنجاست 
که پس از شرح حال نسبتًا مفّصل ابن مقله و ابن بواب، 
سرگذشت محمد بن اسماعیل، مؤلِف صحیح بخاری، 
صفوی  ابراهیم میرزا  احواِل  به  بالفاصله  و  آورده  را 
انتهای  در  را  یاقوت مستعصمی  و شرح حاِل  پرداخته 
کتاب، پس از ذکِر احوال بسیاری از خطاطاِن متأخر، 
گنجانده است! خطاها و بی دقتی های تاریخی هم در این 
بخش کم نیست؛ نمونه اش اینکه مجنون رفیقی هروی، 
خوشنویس عهد شاه طهماسب صفوی در سدۀ دهم/
شانزدهم را معاصر غازان خاِن ایلخانی در سدۀ هفتم/
اثر  که  پیداست  مجموع  در  است.28  پنداشته  سیزدهم 
مطالب  سودمندِی  به لحاظ  نه  را  ایرانی  عبدالمحمد 
بر  مبتنی  ارائۀ تحقیقی  به سبب کوشش مؤلف در  بلکه 

معیارهای جدید پژوهشی باید در نظر گرفت.29 
مؤدب السلطان  عبدالمحمد  که  ایامی  همان  در 
کتاب  تدوین  و  تصنیف  سرگرم  مصر  در  )ایرانی( 
در  را  روزگارش  ایران  در  جوانی  بود،  خطاطی اش 
مسیِر بلوغی بالنده سپری می کرد. این شخص مهدی 
کتابدار،  )1285-1346ش/1906-1968م(،  بیانی 
پیشوای  و  خط شناس،  نسخه پژوه،  خوشنویس، 
بود.  معاصر  ایراِن  در  خوشنویسی  مطالعات  بالمنازِع 
عهد  مستوفیان  و  منشیان  از  خاندانی  پروردۀ  بیانی 
با  کارش  و  سر  کودکی  از  جهت  بدین  و  بود  قاجار 
حیرت انگیز  تبّحری  کار  این  در  و  افتاد  نسخه  و  قلم 
و  کتابداری  به  را  عمر  از  نیمی  از  بیش  که  او  یافت. 
فهرست نویسی و معرفی نسخه های نفیس گذرانده بود، 
سلسله نوشته هایش  انتشار  1337ش/1959م  سال  از 
را با عنوان »احوال و آثار خوشنویسان« در نشریۀ پیام 
نوین آغاز کرد و چندان بدین کار مداومت بخشید که 
در سال 1345ش/1967م به مجموعه ای سترگ مبّدل 
شد و در همین سال اثرش را با همان عنواِن پیشین در 
دو مجّلد به انتشار سپرد. البته آنچه گرد آورده بود بسی 
فراتر از این کتاِب دوجلدی بود، اما مرِگ ناهنگامش در 
بهمن ماه 1346/فوریۀ 1968 از ادامۀ کار بازش داشت. 
در سال 1348ش/1970م حسین محبوبی اردکانی، به 
پیشنهاد ایرج افشار، برای انتشار باقی ماندۀ پژوهش ها و 
یادداشت های بیانی دست به کار شد و تا کمتر از یک دهۀ 
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بعد مجلدات سوم و چهارم احوال و آثار خوشنویسان را 
مدّون و منتشر کرد.30 

محتوای این فرهنگ نامۀ عظیْم فهرستی الفبایی 
از 1526 استاِد خط نستعلیق است، به همراه خالصه ای 
در  عمدتًا  آنان،  از  بازمانده  آثار  فهرست  و  زندگی  از 
کامِل چهارجلدی  ترکیه. چاپ  و  ایران  مجموعه های 
این فرهنگ نامه که در سال 1363ش/1984م منتشر 
اقالم  خوشنویِس   759 نام  با  دارد  ضمیمه ای  شد، 
محبوبی  که  دیگر  ضمیمه ای  و  رقاع،  و  ثلث،  نسخ، 
حاوی  آورده   گرد  بیانی  یادداشت های  از  اردکانی 
خط  استاد   88 و  تعلیق نویس  خطاط   67 سرگذشت 
شکسته و نستعلیق. احاطۀ کم مانند بیانی در شناسایی 
و معرفی خطاطان ایرانی، داورِی نکته سنجانۀ سطح و 
اعم  آثارشان،  فهرست  ارائۀ  و  ایشان،  سبک خطاطِی 
از نسخه و قطعه، که حاصل سال های دراز تنّفس در 
مشاهده  و  گوناگون  موزه های  و  مجموعه ها  فضای 
در  را  بیانی  اثر  است،  آثار  این  کارشناسانۀ  مطالعۀ  و 
نه  اگر  ــ  دسترس  از  دور  و  رشک انگیز  جایگاهی 
مطالعات  اینکه  گفتنی  است.  نشانده  ــ  دست نیافتنی 
منابِع  انواع  به  رجوع  از  را  بیانی  به هیچ روی  میدانی 
خوشنویسی  خط وربط  حاوِی  تذکره های  و  تاریخی 
و خوشنویسان روی گردان نکرده است. نگاه تیزبین و 
ناقد او به اثر میرزای سنگالخ و کشف هوشمندانۀ منبِع 
تنها  کردیم،  یاد  آن  از  پیش تر  که  نوشته هایش،  ناگفتۀ 

یکی از نمونه های دّقِت نظِر عالمانۀ بیانی است. 
این اثر را باید سرآغاز و مرجع اصلِی مطالعات 
چنان که  دانست،  ایرانی  خوشنویساِن  و  خوشنویسی 
هر  در  که  هر  بی اغراق  کنون،  تا  انتشارش  زمان  از 
اسالمی  خوشنویسی  شناسایِی  راه  در  جهان  جای 
است.  نبوده  آن  به  مراجعه  از  بی نیاز  برداشته،  گام 
آثار  و  »احوال  ترکیِب  ُمقّلدواِر  و  کسالت بار  تکراِر 
نوپای  پژوهشگران  نوشته های  از  بسیاری  در   »...
خوشنویسی، گواِه نفوِذ فراگیِر کارستاِن بیانی است. با 
این همه، چنددستگی و نامنسجم بودن مطالِب کتاب 
که احتمااًل ناشی از دست به دست شدِن یادداشت های 
بی معّطل  دسترِس  بوده،  او  درگذشت  از  پس  بیانی 
کتاب  از مجلداِت  هر یک  در  را  نظر  مورد  مطالِب  به 

دشوار ساخته است. شاید بهتر باشد محّقق ُمنضِبط و 
مسّلطی مطالِب آن را از نو مدّون سازد.

او  مرگ  از  پس  سالی  چند  بیانی  بلند  هّمِت 
فضائلی  حبیب الله  نمود.  جلوه  دیگر  پژوهشگری  در 
در  را  ذوقش  که  )1301-1376ش/1922-1997م( 
کتابت انواع اقالم اسالمی سال ها آزموده و خوشنویسی 
را  خط  تاریخ  تألیف  عمر  نیمه های  از  بود،  شده  معتبر 
تالشی جانانه آغاز کرد که ثمره اش انتشار کتاب کم نظیر 
بود.  1350ش/1971م  سال  در  خط  اطلس  کارآمد  و 
به واقع، در تاریِخ معاصر ایران فضائلی نخستین کس بود 
فکر  به  بر شرح حال نویسِی ِصرف،  تمرکز  به جای  که 
تاریخ نگارِی خط و خوشنویسی افتاد. او در اطلس خط 
مطابق الگویی که عبدالمحمد ایرانی حدود نیم قرن  پیش تر 
در پیش گرفته بود، سخن را با تحقیق در تاریِخ خطوط 
باستانی آغاز کرد و مطالبی را که از منابع گوناگون، از 
جمله الفهرست ابن ندیم، تاریخ تمدن ویل دورانت)1(، و 
برخی مقاالت نشریاتی چون هنر و مردم، دربارۀ خطوط 
گرد  آنها  مانند  و  هیروگلیف،  فینیقی،  اتروسکی،  کهن 
آورده بود، با نمونه هایی تصویری همراه کرد. پیداست که 
بحث عمیق و جدی دربارۀ خاستگاه و تحوالت خطوط 
در  و  عهده  بر  بلکه  خوشنویسی  مباحث  حیطۀ  در  نه 
تخصص زبان شناسان است، اما در روزگاری که فضائلی 
به این کار دست ُبرد، این گونه مباحث و منابِع آن، اعم از 
تألیف و ترجمه، در ایران چندان پا نگرفته بود که به ظهوِر 

رشته ای مستقل بینجامد.31 
را  خوشنویسی  تاریخ  روایِت  فضائلی  آن  از  پس 
شکل گیری  و  عربستان  شبه جزیرۀ  در  اسالم  حلول  با 
آن  َتَبع  به  و  اسالم،  به گسترش  و  خط کوفی می آغازد 
ایران می پردازد و  خِط عربی، در شام و چین و هند و 
اسالمی،  اقالم  از  یک  هر  تحوالت  مسیر  پی اش  در 
و  دیوانی،  و  رقعه  خطوط  ششگانه،  خطوط  شامل 
اما  کوتاه  حاِل  شرح  همراه  به  را  شکسته  و  نستعلیق 
تحلیلِی خوشنویسان این خطوط در ایران و گاه در سایر 
سرزمین های اسالمی ، از جمله مصر و عراق و ترکیه، 
در فصل هایی مجّزا به بحث می کشد. احاطۀ مثال زدنِی 
کهن  رساله های  به خصوص  فارسی،  منابع  به  فضائلی 
که در آن زمان بسیاریشان هنوز تصحیح و منتشر نشده 

(1) Will Durant
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بود،  آنها ضروری  به ُنسخ خطی  بدین  لحاظ رجوع  و 
در کنار برخی منابِع کهِن عربی، همچون صبح االعشی 
اثر قلقشندی یا رسالۀ خط ابن صائغ، و منابع جدیدتری 
چون تاریخ  الخط  العربی و آدابه اثر محمدطاهر الُکردی 
امکان  که  زین الدین،  ناجی  اثر  مصّورالخط العربی  و 
استفاده از آنها را از سابقۀ تحصیالت حوزوی و تسّلط بر 
زبان عربی کسب کرده بود، این پژوهشگر را در نگارش 
تاریخ خوشنویسی در کنار مهدی بیانی، در مقاِم الگوی 
معاصِر تذکره نویسِی خطاطان، می نشاَند. ارائۀ تصاویِر 
متعدد و متناسب با موضوع که در جای جای کتاب با 
نگاِه  مؤلف همراه شده،  ممتاِز خوِد  نمونه دستخط های 
آموخته و ورزیده اما بی ادعا آمیخته با نثری بی تکّلف و 
آسان فهم، و ذکِر بالفاصلۀ منبع هر موضوع، هرچند نه با 
معیارهای دانشگاهِی امروزی، از دیگر فضائِل پژوهِش 

فضائلی است. 
اثر دیگر این خوشنویِس خط شناس کتاب تعلیم 
خط است که هدف از آن، چنان که از نامش پیداست، 
آموزش قواعد عملی خوشنویسی است؛ با این حال، 
در  شده  موجب  مؤلف  تاریخ نگِر  و  پژوهشگر  رویکرد 
یافته های  از  بسیاری  آموزشی،  نکات  شرح  البه الی 
ناگفته اش را دربارۀ رویدادهای اثرگذاِر تاریخ این هنر 

به قلم بیاورد.
از  بیانی،  مهدی  آثار  همچون  فضائلی،  تألیفات 
در  خوشنویسی  پژوهش های  اصیل  و  اصلی  مراجع 
درون و بیرون ایران است. همزمان با این دو کسانی دیگر 
نیز در این زمینه فعالیت می کردند. شناخته ترینشان علی 
کتابش  که  است  1317ش/1938م(  )زادۀ  راهجیری 
نخستین  قزوینی  عمادالکّتاب  آثار  و  زندگی  دربارۀ 
دیگر  است.  ایرانی  خوشنویسی  معرفی  در  تک نگارِی 
سیر  و  خط  مختصر  تاریخ  همچون  راهجیری،  آثاِر 
معاصر،  خوشنویسان  تذکرۀ  و  ایران  در  خوشنویسی 
گروه  این  کاِر  به واقع  اما  است.32  نمانده  ناشناخته  نیز 
مؤلِف  دو  آثاِر  عمِق  و  حجم  برابر  در  پژوهشگران  از 
پیش گفته رنگ باخته است. موجب تأسف و تأمل است 
نظرگیر  گستردگِی  وجود  با  همچنان،  هم  امروز  تا  که 
پژوهش های دانشگاهی و سازمانی و شخصی، هیچ کس 
یک تنۀ  کوشش های  هم پای  حتی  که  فراتر،  نه  گامی 

سال ها  این  در  البته  است.  برنداشته  فضائلی  و  بیانی 
آثاری  کسانی با عالقه و پشتکار در این راه کوشیده و 
هم عرضه کرده اند که از گردآوری مجموعه های تصاویر 
آثار خوشنویسان با توضیحاتی مختصر در باب هر یک، 
فرهنگ واژگان و اصطالحات خوشنویسی، جزوه هایی 
دربارۀ ابزارهای خوشنویسی، و تک نگاری های متعدد 
بعضًا  و  نسخه ها  معرفی  و  زندگی خوشنویسان  دربارۀ 
را شامل  نستعلیق(  )به ویژه خط کوفی و  اقالم خاص 
می شود، لیکن حاصل سعی شان بیشتر به کاِر نوآموزان 
و  پژوهشگران  تا  می آید  خوشنویسی  نامتخصصاِن  و 

فن شناساِن این حوزه.33

نظریبرتألیفاتتذکرهنویسانوپژوهشگران
ُترک

درک همگامِی تاریخ نگاران و تذکره نویسان و پژوهشگراِن 
ُترک با همتایاِن ایرانی شان چندان دشوار نیست. حتی 
بیش وکم می توان برای هریک از آثاری که در یکصد و 
چند سال گذشته در ایران پدید آمده قرین و ماِبإزایی در 
یافت. اشتراکات قومی  تألیفات نویسندگان ُترک   میان 
تاریخی مردمان هر دو سرزمین،  و فرهنگی در پیشینۀ 
از  به خصوص  فرهنگی  رجال  و  هنرمندان  آمد  و  رفت 
میانۀ سدۀ دهم/شانزدهم به این سو، و استفاده از منابع 
مکتوب و مصّوِر مشترک را از عوامل مؤثر بر این تقارن 

باید شمرد. 
ترکیه، و گاه  نویسندگان خوشنویسی در  جلوداِر 
چنان که دیدیم در ایران، مستقیم زاده سلیمان سعدالدین 
در  که  بود  )1131-1202ق/1719-1788م(  افندی 
استانبول والدت یافت و در مدرسۀ صدراعظم سیدحسن 
و  و حدیث  فقه  و  نحو  و  قرائت  علومی چون  در  پاشا 
از  و  گرایید  به تصّوف  نهایت  در  و  عرفان تحصیل کرد 
در  مستقیم زاده  شد.  نقشبندیه  طریقت  مشایخ  جمله 
هنر خطاطی نیز سررشته ای تمام داشت و قلم های ثلث 
و نسخ را از محمدراسم و خط نستعلیق را از فنُدق زاده 
ابراهیم و کاتب زاده محمدرفیع آموخته بود. دورۀ حیات 
او همزمان با سلطنت مصطفی سوم و عبدالحمید اول 
عثمانی بود.34 مشهورترین اثر او تحفة الخطاطین است 
مناقب  و  منشی  احمد  قاضی  هنر  گلستان  از  پس  که 
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هنروراِن مصطفی عالی افندی، به لحاظ تاریخی سومین 
تذکرۀ احوال خوشنویسان در تاریخ تمدن اسالمی است. 
دو رسالۀ پیشین که هر دو در اواخر سدۀ دهم/شانزدهم 
دیگری  و  ایران  در  یکی  یازدهم/هفدهم،  اوایل سدۀ  و 
در عثمانی، تألیف شدند، به رغم اطالعات مفید، حجِم 
هم  روی  آنها  دو  هر  صفحات  تعداد  و  ندارند  چندانی 
تحفة  کتاب  اما  می رسد،  صفحه  دویست  به  به زحمت 
الخطاطین تذکرۀ مبسوط و مفصّلی به زبان ُترکی عثمانی 
است که در آن سرگذشِت مختصر نزدیک به هشتصد تن 
از خطاطان جهان اسالم )ایرانی، ترک، عرب( از نخستین 
سال های دوران اسالمی تا اواخر سدۀ دوازدهم/هجدهم 
بدون  ــ  آن  چاپی  نسخۀ  کامل  متن  چنان که  آمده، 
ـ بیشتر از 750 صفحه است.  شمارش صفحات ضمیمهـ 
این کتاب، که تألیفش در سال 1173ق/1760م به پایان 
رسید، یک مقدمه و دو بخش دارد: بخش اول شرح حال 
ثلث، نسخ، و جلی نویسان؛ بخش دوم سرگذشت تعلیق 
و نستعلیق نویسان. مؤلف معرفی خطاطان را نه بر اساس 
و  ُبرده  پیش  الفبا  حروف  به ترتیب  بلکه  تاریخی،  توالی 
بدین طریق جست وجو در مطالب را آسان تر کرده است. 
مقدمه ای  با  سال 1307ش/1928م  در  مستقیم زاده  اثر 
او،  حیات  دوران  شرایط  و  نویسنده  معرفی  در  مفّصل 

به همت محمود کمال در استانبول چاپ و منتشر شد.
دومین تاریخ ُترکی خوشنویسی را یک ایرانی در 
عثمانی نوشت. او میرزا حبیب اصفهانی، ادیب و شاعر 
و مترجم نواندیش بود که در نیمۀ سدۀ سیزدهم/نوزدهم 
در قریۀ ِبن، نزدیک شهرکرد کنونی، زاده شد و از آنجا 
که بعدها تخلص شاعرِی دستان را برای خود برگزید، به 
»میرزا حبیب دستان ِبنی« نیز شهرت یافت. او از سال 
آنجا عالوه  در  و  استانبول شد  مقیم  1283ق/1866م 
بر خدمت در وزارت معارف دولت عثمانی، به سرودن 
آثاری  ترجمۀ  و  فارسی،  زبان  دستورنویسی  شعر، 
گزارش  و  اثر جیمز موریه)1(  حاجی بابا اصفهانی  چون 
اثر مولیر)2( پرداخت. میرزا حبیب در حدود  مردم گریز 
در  و  درگذشت  بورسه  شهر  در  1311ق/1893م  سال 

همان جا مدفون شد.35 
به رغم تعدد و تنوع آثار میرزا حبیب، بیشتِر شهرت 
او در عثمانی به سبب تألیف کتاب تذکرۀ خط و خطاطان 

است که در سال 1306ق/1889م در استانبول به زبان 
تا کنون پیوسته  ُترکی عثمانی منتشر شد و از آن زمان 
مورد رجوع محّققاِن آن سامان بوده است. میرزا حبیب 
در این کتاب اطالعاتش دربارۀ تاریخ خطوط اسالمی و 
زندگی و آثار خطاطاِن اغلب ایرانی و ُترک از صدر اسالم 
الفهرست،  چون  منابعی  روی  از  را،  هم روزگارانش  تا 
به  تحفةالخطاطین،  و  هنروران،  مناقب  هنر،  گلستان 
شکلی نامنسجم و پراکنده، و فقط ذیل عنوان اقالمی 
کرده  تدوین  نستعلیق،  و  تعلیق  و  ثلث  و  کوفی  چون 
نیز در معرفی مصّوران و قّطاعان  و باب هایی مختصر 
و مجّلدان و مذّهبان گشوده است. در حقیقت، میرزا 
حبیب را که در عثمانی به حبیب افندی شهرت دارد، 
و  ایران  در  خوشنویسی  مطالعاِت  اتصال  حلقۀ  باید 
عثمانی بدانیم، زیرا در کتاب اوست که برای باِر نخست 
خوشنویسان  کناِر  در  عثمانی  خطاطان  از  انبوهی  نام 
ایرانی نشسته و بعضّا به بعضی تأثیر و تأثرات نیز اشاره 

رفته است.36
سال  در  التین  به  عربی  از  ترکیه  خط  تغییر 
را  اسالمی  خوشنویسی  به  گرایش  1347ق/1928م 
تا حد زیادی از رونق انداخت. با این حال، حضور و 
مکتب  هنرآموختۀ  که  خوشنویسان  از  کثیری  حیاِت 
خطاطان دورۀ عثمانی بودند، چراغ این هنر را نه فقط 
مطالعات  میدان  در  بلکه  آموزشی،  و  در عرصۀ عملی 
که  آثاری  کامل ترین  و  مهم ترین  از  داشت.  افروخته 
در نیمۀ اول سدۀ بیستم در ترکیه تألیف شد، مجموعۀ 
خوشنویسی  و  جهان  تمدن  در  >خط  سه جلدی 
یاِزر  بدرالدین  محمود  اثر  اسالمی<)3(  تمدن  در 
)1312-1372ق/1895-1952م( بود. او که اقالم ثلث 
و نسخ را نزد بّقال عارف افندی و نستعلیق را از عمر 
وصفی و عزیز افندی آموخته بود،37 در مجّلد اول اثرش 
تاریخ انواع خطوط را در تمدن هایی چون چین و ژاپن و 
اندونزی و ایران از منظر ریشه های زبان شناسی، در کنار 
تاریخ تحوالت خط عربی و گسترش آن در سرزمین های 
اسالمی و چگونگی ظهور هنر خوشنویسی و اقالم آن 
ابزارهای  معرفی  سراغ  به  دوم  کتاب  در  کرد.  روایت 
رفت.  هنر  این  فنی  اصطالحات  شرح  و  خوشنویسی 
بدرالدین یازر در این مبحث قسمت های مختلف بدنۀ 

(1) James Morier
(2) Molière
(3) Medeniyet 
Aleminde Yazı ve
İslam 
Medeniyeti’nde 
Kalem Güzeli
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حروف الفبا را به اندام های جانداران تشبیه و با عناوین 
سر و گردن و چشم و ابرو و دهان و بینی و ... تشریح 
دیگر  در جای  را  نمونه اش  مقاله  این  نگارندۀ  که  کرده 
ندیده است. کتاب سوم به توضیحات عملی و آموزشی 
اختصاص یافته و مؤلف انواع ترکیب بندی و سطرنویسی 
و نقل و تقلید خط را با ارائۀ نمونه آثار خطاطان مشهوِر 
غالبًا ُترک در همۀ اقالم خوشنویسی تفسیر کرده است. 
آمیختن مطالعات تاریخی با مباحث آموزشی و عملی را 
در کار بدرالدین یازر می توان با کار فضائلی در دو اثرش، 
اطلس خط و تعلیم خط، قیاس کرد، با این توضیح که 
این پژوهشگِر  از  یا دو دهه بعد  فضائلی دست کم یک 
ُترک کارش را آغاز کرد، هر چند نشانی از اثرپذیری از 

او در آثار فضائلی دیده نمی شود.
دیگر پیشکسوِت مطالعات خوشنویسی در ترکیه 
و  )1340-1427ق/1922-2006م(  آلپ ارسالن  علی 
اثر شاخصش >تاریخ هنر خط در عثمانی<)1( است. 
آلپ ارسالن، که در دانشگاه استانبول ادبیات ُترک و در 
دانشگاه تهران ادبیات فارسی خوانده بود، اجازه نامۀ خط 
نستعلیق را از نجم الدین ُاکیای و اجازه نامۀ دو خط دیوانی 
و دیوانی جلی را از حلیم اوزیازیجی دریافت کرد.38 او 
تاریخ خوشنویسی در  از ذکر مختصر  در کتابش، پس 
در  به سرزمین عثمانی  هنر  این  وروِد  و  اسالمی  تمدن 
سده  های هشتم و نهم/چهاردهم و پانزدهم، شیوه های 
مختلف نگارش اقالم سته، به ویژه قلم ثلث، را در مکتب 
خطاطاِن نام داِر ُترک، از جمله حمدالله آماسی، احمد 
قره حصاری، حافظ عثمان، و پیروان آنها شرح می دهد. 
سپس به مکاتب خطاطان متأخری چون مصطفی  راقم 
و محمود جالل الدین )هر دو فعال در سدۀ سیزدهم/
نوزدهم( و ترکیب شیوه های آن دو به دست مصطفی عّزت 
نستعلیق،  عنوان  ذیل  فصلی  در  همچنین،  می پردازد. 
ایران، از جمله میرعماد  تأثیر شیوۀ نستعلیق نویسان  از 
قزوینی، بر خطاطان ُترک سخن می گوید و در انتها نیز 
را، که در عثمانی رواج و  اقالمی چون دیوانی و رقعه 
رونق گرفت، معرفی می کند. این دسته بندِی آلپ ارسالن 
پژوهشگران  میان  در  بعدها  ترک  خطاطان  مکاتب  از 

جوان تر ترکیه پیروانی یافت. 
اما شاخص ترین پژوهشگر خوشنویسی در ترکیه 

مصطفی اوغور درمان )زادۀ 1354ق/1935م( است که 
شهرت خود و آثارش از مرزهای این کشور گذشته و به 
سایر ممالک اسالمی و مجامع دانشگاهی و پژوهشی 
غرب رسیده است. او که خوشنویسی ورزیده و کمال یافته 
و استاِد قلم نستعلیق است اجازه نامۀ خوشنویسی اش را 
خط  از  قطعه ای  رونگارِی  با  سال 1380ق/1960م  در 
کرد.  دریافت  ُاکیای  نجم الدین  استادش  از  میرعماد، 
آثار خوشنویسی جهان  بهترین  است  معتقد  که  درمان 
شده39،  خلق  استانبول  در  گذشته  قرن  پنج  طی  اسالم 
چندین دهه برای معرفی آثار خوشنویسان ترک به جان 
کرده  منتشر  متعددی  مقاالت  و  کتاب ها  و  کوشیده 
است. اثر معروف او که به زبان های ترکی، عربی، ژاپنی، 
ماالیی، و انگلیسی منتشر شده >هنر خوشنویسی<)2( 
نام دارد. درمان در این کتاب دویست تصویر رنگی از آثار 
خطاطان بزرگ را عمدتًا از مجموعه های بزرگ استانبول 
گرد آورده و با توضیحاتی دربارۀ هر اثر و هنرمنِد آن همراه 
کرده است. در آغاز کتاب هم شرح مختصری از تاریخ 
تحوالت خطاطی در عثمانی نگاشته است. کتاِب دیگر 
او که آن هم به زبان انگلیسی است، >حروفی از طال<)3( 
مجموعۀ مصّوری است از آثار خطاطان ُترک در مجموعۀ 
سابانجِی استانبول. در اینجا هم درمان، پس از شرحی 
عثمانی،  در  خوشنویسی  ظهور  دربارۀ  چندصفحه ای 
ابزارها و مواد این هنر، کاربردهای خط در قطعه نویسی 
مختلف،  اسناد  و  کتیبه ها  و  مرّقعات  و  لوحه نویسی  و 
آموزش خط، و وضعیت خوشنویسی در ترکیۀ معاصر، 
شرح حال هریک از خطاطاِن صاحِب اثر در مجموعۀ 
توضیحی  و  آثارشان  از  نمونه ای  کنار  در  را  سابانجی 

مختصر در باِب آنها نقل کرده است.
نسل جدیدی از پژوهشگران خوشنویسی اکنون 
در ترکیه، همانند ایران، فعال اند. یکی از آنها محی الدین 
دانشگاه  در  اسالمی  و  ترک  هنِر  تاریِخ  استاد  ِسرین، 
مرمرۀ استانبول، است که اجازه نامۀ نستعلیق را از استاد 
کمال باتانای )1310-1401ق/1893-1981م( دریافت 
کرده است. او در کتابش >خوشنویسی و خوشنویسان 
مشهور<)4( ابتدا به برخی مسائل فکری و معنوی هنر، 
بر  مؤثر  عوامل  و  هنر،  غایت  زیبایی شناسی،  همچون 
به  اشاره  )با  تناسب  و  از جمله هماهنگی  زیبایی خط 

(1) Osmanlı 
Hat Sanatı 

Tarihi
)2( فن  الخط یا 
 The Art of

 Calligraphy
 in Islamic

Heritage
(3) Letters in 

Gold
(4) Hat Sanatı 

ve Meşhur 
Hattatlar
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آراء افالطون و ارسطو در باب نظام زیبایی و تناسب( 
پرداخته و مواردی نظیر تفّکر اسالمی و ایمان، اصالت 
شخصیت، ذوق زیبایی شناسی، و ملیت را بر شکل گیری 
سرگذشت  ادامه،  در  است.  دانسته  مؤثر  خط  آهنگ 
در  را  ترکیه  و  ایران  مشهور  از خطاطان  بسیاری  شمار 
تشریح  به  را  پایانی  و فصل  کرده  روایت  اقالم مختلف 
ابزارهای خوشنویسی، نظام آموزش و مشق در عثمانی، 
روابط استاد و شاگردی، و اجازه نامه های خوشنویسی 

اختصاص داده است. 

سخنآخر
از مجموع آنچه گفتیم پیداست که طی یکصد و چند سال 
خوشنویسی  مطالعات  در  موازی  جریان هایی  گذشته 
اسالمی در ایران و ترکیه جاری بوده است. با این حال، 
به نظر می رسد، به رغم تعّدد آثار، تنوع چندانی در روش 
و  توجه  است.  ننموده  رخ  آثارشان  رویکرد  و  مؤلفان 
از  سرزمین،  دو  هر  در  خوشنویسی  نویسندگاِن  تالِش 
آغاز این دوره تا کنون، غالبًا بر شرِح حال نویسی و در 
اندک مواردی نگارش تاریخ تحوالت خطوط متمرکز بوده 
است. در این زمینه، شاید بتوان از قصوِر تذکره نویسان 
پیشامدرن که روند آموزش و دانششان در بطن  دوران 
سّنت شکل گرفته چشم پوشی کرد، نیز پژوهشگران نسل 
با  را،  یازر(  بدرالدین  و  فضائلی  و  بیانی  )همچون  اول 
این استدالل که الزمۀ ورود به مباحث جزئی تر تدوین 
خارج  تقصیر  دایرۀ  از  بوده،  زیربنایی  و  ُکل نگر  آثاری 
کار  در  یک جانبه  نگاِه  و  علمی  کوتاهِی  این  اما  کرد؛ 
پژوهشگرانی که غالبًا در دانشگاه های امروزی آموزش 
 دیده و با پژوهش های تحلیلی و انتقادی آشنایی داشته اند 
شگفت انگیز و نابخشودنی می نماید. در وضعیتی که طی 
نیم قرن گذشته به مدِد ترجمۀ آثار پژوهشگران غربی در 
هنرهایی چون نگارگری و معماری، محّققاِن مسلمان، 
به ویژه در ایران، به تکاپو افتاده و گهگاه آثاری در خور 
خلق  جهان  روِز  علمِی  معیارهای  با  منطبق  و  توجه 
و  امریکایی  دانشوراِن  برخی  دیگر  از سوی  و  کرده اند، 
مباحِث  عمق  به  نکته یاب  و  تیزبین  نگاهی  با  اروپایی 
نسخه شناسی و تاریِخ تحلیلی خوشنویسی اسالمی سر 
ترکیه  و  ایران  در  خوشنویسی  کارشناساِن  کشیده اند، 

همچنان به سرگذشت نویسی و تکرار تاریخچۀ خطوط 
از روی نوشته های پیشینیان خود را دلخوش می کنند. 
برخی نیز دستشان را قدری باالتر گرفته و پیاپی از دِل 
در  محفوظ  آثار  و  تاریخی  منابع  و  خطی  نسخه های 
گنجینه ها و موزه ها، نام و نشاِن خطاطاِن گمناِم درجۀ 
دوم و سوم را استخراج و منتشر ساخته و خود را کاشف 
روی  در حالی  این ها  همۀ  می  پندارند!  نویافته  حقایقی 
می دهد که موضوعات نابی چون بررسِی تأثیرات مسائل 
و  مکاتب خوشنویسی  بر  دوره  هر  فرهنگی  و  سیاسی 
مواد  و  ابزارها  تحول  تأثیر  هنرِی خوشنویسان،  حیاِت 
مختلف،  اقالم  دگرگونِی  و  شکل گیری  بر  خوشنویسی 
توجه  با  نامدار  خوشنویسان  خطوِط  صوری  تحلیل 
بر نسل های پس  اثرگذاری  و  پیشینیان  از  اثرپذیری  به 
در  برون مرزی  و  درون   مکاتب  و  شیوه ها  خود،  از 
سرزمین های اسالمی و مقایسۀ آنها، تأثیِر دست به دست 
شدن آثار خوشنویسی در مناطق مختلف و سیر و سفِر 
خوشنویسان در پهنۀ جهان اسالم بر تحوالت سبک های 
خوشنویسی، فراز و فرود اقالم خوشنویسی در دوره ها 
چون  مختلفی  محمل های  تأثیر  مختلف،  مناطق  و 
نسخه نویسی، قطعه نویسی، و کتیبه نگاری بر تحوالت 
خطوط، انواع رقم های خوشنویسان و بهره گیری از آنها 
آثار و شیوه های خط، مطالعه و معرفی  در دسته بندی 
و  اوضاع هنری  و  منابع خوشنویسی اسالمی،  ناقدانۀ 
پژوهشی خوشنویسی در جهان معاصر همچنان بکر و 

ناپرداخته مانده است.  

پینوشتها
بنیاد دایرة المعارف  تاریخ هنر اسالمی؛ عضو هیئت علمی  1. دکتر در 
V.Kavoosi@Rch.ac.ir :اسالمی. نشانی پست الکترونیک

نک:  آنها،  اعتبار  سنجش  و  سخنان  این  از  برخی  مطالعۀ  برای   .2
کاووسی، »جست وجوی استنادی احادیث و روایات خوشنویسی 

در رساالت خوشنویسان ایران«. 

3. ابن ندیم، کتاب الفهرست، 11-12؛ حبیب اصفهانی، تذکرۀ خط و 
خطاطان، 51-50. 
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4. نیمۀ دوم جلد 2 و نیمۀ نخست جلد 3 از مجموعۀ 14 جلدی چاپ 
1963 در قاهره.

5. Roxburgh, Prefacing the Image: The Writing of 
Art History in Sixteenth-century Iran, p. 4.

6. سهیلی خوانساری، »مرقع گلشن: تحلیلی از یک سند تاریخی«، 
.16

7. فضائلی، اطلس خط، 310.

8. قلقشندی، صبح االعشی في صناعة االنشاء، ج3، 14.

هنر، نک:  گلستان  رسالۀ   از سرگذشت شکل گیری  گاهی  آ برای   .9
کاووسی، »نگاهی به نسخه ها و طبع های رسالۀ گلستان هنر«، 
نک:  اثر،  دو  این  بین  تطبیقی  مطالعه ای  برای  131-138؛ 
هنروران  مناقب  با  هنر  گلستان  تطبیقی  »مقایسۀ  میرزایی مهر، 

)بخش نقاشی و نقاشان(«، 55-45.

10. مایل هروی، کتاب آرایی در تمدن اسالمی،  هشتاد.

با  برخی هنرها در دورۀ قاجار  احیای  بیشتر دربارۀ  گاهی  آ برای   .11
نگاهی به پیشینۀ آنها، نک: گرابار، »تأملی بر هنر قاجار و اهمیت 
ایلخانی در دورۀ قاجار«،  بلوم، »شاهنامۀ بزرگ  آن«، 95-98؛ 

.60-57

فوریٔه 1877  پنجشنبه 1 صفر 15/1294  ایران موّرخ  12. در روزنامۀ 
خبر درگذشت سنگالخ چنین آمده است: »میرزای سنگالخ، که 
تقریبًا یکصدوده سال از عمرش گذشته بود، شب جمعه هجدهم 
محرم وفات نمود. ناخوشی هم نداشته، نیم ساعت قبل از فوت 
شدن احوالش به هم خورده و غفلتًا سرای فانی را وداع می نماید.«

13. در دیباچۀ کتاب امتحان  الفضال، به قلم شخصی که خود را »ابن 
انگیزۀ  کرده،  معرفی  محمود«  بروجردی  نجف  حاج  مرحوم 
سنگالخ از تألیف این کتاب چنین نقل شده است: »الحال که مدت 
سیر و سیاحت آن قطِب فلک ارشاد و مرکز دایرۀ رشاد هفتاد عام 
تمام کشیده و َشَنت ]سن[ شریفشان به صدواند سال رسیده در 
داراالرشاد خود ]محلۀ سرخاب تبریز[ در غایت فراغت و نهایت 
ماهیان  و  دراز  سالیان  چون   ].  .  .[ آرمیده  ]آسودگی[  فراهت 
دیرباز بود که این خطره در خاطر ایشان خطور نموده که حضرات 
مورخین، مآثر و اسامی سالطین و وزرا و دواوین ادبا و شعرا کتب 
علما و حکما و کرامات عرفا و فقرا را در نسخ متعدده ثبت و ضبط 
نموده و اسامی آنها را در السنه و افواه سایر و دایر ساخته اند و از 
خطاطین و اهل قلم که رکن رکین عالم اند و صنف اعظم بنی نوع 
آدم رسمی در میان و اسمی بر زبان هیچکس نمانده، َکَان َلم َیُکن 
شیئًا َمذکورا گردیده اند، تذکره ای نویسند و اسامِی سامی آنها را 
مفصاًل و معرفًا که هر یک در کدام عهد و اوان و در چه دور و زمان 
بوده و نام و نشان ایشان را که از مروِر دهور و صروِف ایام و شهور 
ُمنَطمس ]محو[ و ُمندرس شده اند، تازه سازند بلکه حیات جاوید 

بخشند« )سنگالخ، امتحان الفضال )تذکرةالخطاطین(، 29(. 

هزوان  نقص(، کشمیده )خط(،  و  )عیب  ک  آ واژگانی همچون   .14
)زبان(، کشخر )اقلیم، کشور(، شنونتن )نوشتن(، و سافر )کاتب( 

از آن جمله است. 

15. بیانی، احوال و آثار خوشنویسان، ج4-3، 800-779.

بن  محمدصالح  است:  شد  منتشر  مشخصات  این  با  رساله  این   .16
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نامۀ بهارستان، س 6-7، دفتر 12-11 )1385-1384(.
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»پخته خواران« در هر زمانه ای وجود داشته اند، اما در تذکره های 
سرقت  حد  تا  گاه  منبع،  ذکر  بدون  مطالب  اخذ  قاجار  عصر 
خاقان،  انجمن  تذکرۀ  آنها  از  نمونه ای  گرفت.  فزونی  ادبی، 
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و  اختر،  به  متخلص  گرجی،  احمدبیگ  اثر  انجمن آرا  تذکرة  از 
یک  حتی  مواردی  در  است.  نشاطی  محمدباقربیگ  برادرش 
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آنها میرزا ابراهیم بدایع نگار است که تذکرۀ انجمن ناصری را با نام 
گاهی بیشتر، نک: همان،  تذکرۀ قدسیه هم درآورده است. برای آ

46-49؛ 71، 320. 

نهم/ سدۀ  خوشنویس  نیشابوری،  سیمی  حال  شرح  در  مثاًل   .18
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مبتال  درد  به هزار  »بندۀ حقیِر  با عبارت  را کسی  آن )ص894( 
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ص717(، سیاهی احمد چلبی )ص904/ص643(. 
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تذکره«، 99-94.

22. لسان الملک، تذکرۀ خوشنویسان، 3-1.

23. از جمله آقامهدی طهرانی، میرزا زین العابدین کاشی، و عبداللطیف 
را الریجانی  او  به خطا  لسان الملک )ص 108(  که  ــ  الهیجانی 

نوشته است.
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24. از جمله سیدمحمدطاهر منیف افندی، محمد یساری، ولی الدین  
افندی، محمود چلبی، سیاهی احمد چلبی، طورمش زاده.

25. لسان الملک، تذکرۀخوشنویسان، 155-151.

ایرانی،  عبدالمحمد  فعالیت های  و  زندگی  از  بیشتر  گاهی  آ برای   .26
نک: قاسملو، »چهره نما، روزنامه«.

27. ایرانی، پیدایش خط و خطاطان، 3-1.

28. همان، 215-216. گلچین معانی )تاریخ تذکره های فارسی، ج2 
493( چند خطای دیگر او را ذکر کرده است.

زیادی  رفیعی مهرآبادی در سال 1345ش بخش های  ابوالقاسم   .29
تاریخ خط  به نام  کتابی  منبع در  اقتباس و بی ذکر  را  ایرانی  اثِر  از 
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نخستین بار گلچین معانی )تاریخ تذکره های فارسی، ج2، 493( 

متذکر شده است. 

30. افشار، »به یاد دکتر مهدی بیانی«، 9-4.

پژوهشگراِن  از  بسیاری  امروز  تا  حتی  که  است  شگفتی  مایۀ   .31
کار  حوزۀ  از  بخشی  را  خطوط  تاریخ  در  تحقیق  خوشنویسْی 
حال  می پردازند،  بدان  به تفصیل  آثارشان  در  و  می دانند  خود 
زیرشاخۀ  و  پیچیده  دانشی  عام  به معنای  خط شناسی  آن که 
این  به  خطاطی  پژوهشگران  ورود  و  است  زبان شناسی  رشتۀ 
مباحث  در  از خوشنویسی  که سخن  نابجاست  همان قدر  حوزه 

زبان شناسی. 

32. برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ او، نک: تیموری، »در احوال و آثار استاد 
علی راهجیری خوشنویس و خط پژوه گوشه نشین«، 101-98.

33. در این میان، باید کارهای ارزندۀ نسخه شناسانی چون ایرج افشار 
و به خصوص نجیب مایل هروی را ــ که مقدمۀ فاضالنه اش بر 
کتاِب گردآورده اش، کتاب آرایی در تمدن اسالمی، دربارۀ گسترش 
زمینه ساِز  و  راهگشا  اسالمی  مدارس  در  خوشنویسی  آموزش 
ـ مستثنی کرد، زیرا آنان خود  بسیاری پژوهش های دیگر تواند بودـ 
را در کسوت پژوهشگِر خوشنویسی نشناسانده  و تنها گاه ُگداری 
کسانی  از  سخن  صرفًا  ما  اینجا  در  زده اند.  قلم  زمینه  این  در 
نسل  از  بوده اند.  متمرکز  تحقیقات خوشنویسی  بر  که  می گوییم 
ُمَشعَشعی، غالمرضا راهپیما،  نام غالمرضا  فّعال کنونی می توان 
علی اصغر مقتدایی، و حمیدرضا قلیچ خانی را به میان آورد، اما 
اینان تا رسیدن به جایگاه و برگذشتن از آثار اسالفشان، فضائلی و 
بیانی، فاصله ای بسیار دارند و ارزش تحقیقاتشان بیشتر در تصاویِر 
نمونه خط های نادیده ای است که گرد آورده اند تا مطالِب ناگفته ای 

که بیان کرده اند. 

34. مستقیم زاده،  تحفة الخطاطین، مقدمه.

گاهی بیشتر از زندگی و آثار میرزا حبیب اصفهانی، نک:  35. برای آ
آذرنگ، »حبیب اصفهانی«.

تذکرۀ خط و خطاطان میرزا حبیب در سال 1369ش با ترجمۀ   .36
فارسی رحیم چاوش اکبری در تهران منتشر شده است. 

37. شرح زندگی و فعالیت های پژوهشگران ُترک از این پایگاه اینترنتِی 
ُترک زبان اقتباس شده است:

www.kalemguzeli.org.

خوشنویسانۀ  فعالیت های  و  زندگی  از  بیشتر  گاهی  آ برای   .  38
آلپ ارسالن، نک:

 Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, 385-392.

گاهی از دیدگاه های درمان  39. بلر، خوشنویسی اسالمی، 651. برای آ
دربارۀ خوشنویسی اسالمی، نک:

Fisher, “An Interview with M. Uğur Derman”,  47-
57.
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