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چکیده

این مقاله به رسم اجازه ستانی و اجازه دهی در آموزش سنتی خوشنویسی می پردازد. شیوه ی درخواست »اجازه« توسط 

شاگرد پس از اتمام آموزش ها در خوشنویسی به عنوان آزمون صالحیت شاگرد تلقی می شود که شاگرد تمام آموخته های خود را، با 

زبردستی در مرقعی فراهم می آورد، تا استاد به فراغت او از تحصیل در فن شریف خوشنویسی رأی بدهد. این نوشتار ابتدا به حکمت 

کسب »اجازه« پرداخته، آنگاه در بارة روال کسب اجازه و ورود شاگرد به صنف بحث می کند. ضرورت ستاندن اجازه برای شاگردی 

که سال ها فراگیری خوشنویسی را از مبتدی تا استادی با دقت سپری کرده، برای احراز پیشه خطاطی بسیار مهم است. اهمیت آن 

هنگامی دوچندان می شود که در یابد پس از ستاندن »اجازه« باید در پاسداشت استاد خود به عنوان مروج شیوة هنری سلسله ی 

استادان پیشین کوشا باشد. سنت »اجازه« دهی در علوم انسانی، صنوف جوانمردان و مصنفان پیشه های کتاب آرایی مرسوم بوده است. 

شاگرد با ستاندن اجازه، اجازه ی همکار شدن با استاد خود را می یابد و تجربه اندوزی را آغاز می کند. حکمت سپردن اجازه به شاگرد 

جامعه ی هنری، منش استاد اجازه دهنده و شاگرد مشتاق را تحت تأثیر می نهد و در آخرین حلقه ی آموزش یعنی سپردن»اجازه« 

سنت پایدار حرمت استاد را در نظام آموزش استادـ شاگردی گوشزد می کند.
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از آنجا که هنر خوشنویسی دارای آداب معنوی و وجهی مقدس 
به واسطه ی تحریر کالم اهلل مجید است، هنرمندخوشنویس نیز باید 
ــانی آراسته شود تا روح او به اعتدال برسد و  به صفات و ملکات نفس
جذابیت منش واالی او که به اعتدال درآمده در خط او آینه  وار انعکاس 
یابد. خوشنویسي، از هنرهاي بسیار دقیق و حوصله طلبي است که هر 
 گوشه ي آن، از ظرایف هنري و فني سرشار است. از مهم ترین  مسایل 
آموزش سنتی خوشنویسی می توان به آموزش حضوری نزد استاد و 
مشق های دقیق و پیاپی برای استواری آموخته ها و تجربه های تازه 
نام برد. با تحقیق و پژوهش در آموزش هنرخوشنویسي، درمي یابیم 
آنچه استادان در فراگیری خوشنویسي به مبتدیان و شاگردان خود 
ــی و بیانی دارد که در  ــکل حضوري، بي تکلف، عمل مي آموزند، به ش
طي آن هنرآموز را با فرایند کلی و جزیی آموزش خوشنویسی آشنا 
می کند. استاد تالش دارد شاگرد را با نمایش حرکات قلم خود آشنا 
 کند. بی تردید این آموزه ها می توانند به شاگرد یاد دهند که چگونه 
ــردات، ترکیبات و  ــت بگیرد و به تحریر حروف، مف باید قلم به دس
ــورد. باری روال  ــم چگونه باید تراش و قط بخ ــاالت بپردازد. قل اتص
آموزش بر این شیوه بنا نهاده می شود که در هر نشست، نکات فني 
ــاگرد انتقال مي یابد بنا به رسم هر آموزش کارگاهي،  از استاد به ش
تکلیفي به عهده ي شاگرد نهاده مي شود تا براساس آن، در جلسه ي 
دیگر، قسمی دیگر از آموزش براي او پی گرفته شود. استاد به فراخور 
حال شاگرد، میزان فراگیري، استعداد و توانایي، به آموزش و تفهیم 
ــق هاي او را نظارت  او همت مي گمارد، و برنامه ي صورت پذیري مش
ــه قوت یا ضعف شاگرد با غلط گیری و تحلیل  مي کند. در هر جلس
مشق پیشین و طرح سرمشق تازه بنا به آموخته های او، تعلیم ادامه 

می یابد  تا صورت بندی آموزش خوشنویسی در حین فرادهی جزییات 
حساب شده، دارای طرح ریزی کلی نیز باشد. از منظر شاگردی، افزون 
بر آموختن فنون خوشنویسی، بزرگی منِش استاِد فرهمند جذبه ای 
می سازد که هنرآموز مجذوب آن شده، راه راستی، اعتدال و تحصیل 

صفات حمیده پیشه می کند.  
ــي، ارائه  و تنظیم  ــن امور در کالس هاي خوشنویس از معمولي تری
ــاده به پیچیده با ترکیب هاي طبقه بندي شده توسط  سرمشق از س
استاد است، تا شاگرد پس از مطالعه ی بصری خطوط استادان، تمرین 
ــت و نقل هر سرمشق، بتواند با کیفیات خط آگاه شود، یک  و ممارس
ــتادان خوشنویسي مراتب آثار  مرحله به جلو و یک قدم فراتر رود. اس
خوشنویسی و درجات شاگردان براي خوشنویس شدن را از »مبتدي« 
تا استادي و کسب »اجازه« براي تعلیم شاگردان و آموختن خطاطي، 

به چهار مرحله تقسیم کرده اند.
»در تعیین کیفیت هر کتاب و قطعه و کتیبه و غیره، ذوق خود را 
حاکم شناخته و داوري سلیقه شخصي را در آن کافي داشته و درجات 
هنر هر کاتب و خطاط را در چهار مرتبه، قرار داده ام،  به این تفصیل: آنچه 
به حداقل خوشنویسي بوده است »متوسط« و از آن برتر را »خوش« و 
فراتر از آن را »عالي« و آنچه مافوق آن را محال یا بسیار دشوار دانسته ام 

» ممتاز« خوانده ام« )بیاني،1363، 3؛ فضایلي،26،1360(.
ــت و فراگیری  ــاگرد را به ممارس ــه گونه تمرین، ش ــتاد با س اس
خوشنویسی دعوت می کـند. نخست با »مشق نظـری« برای کسب 
ــق قلمی«  تجـربه ی بصری و لذت دیداری از خط، پس از آن با »مش
ــق خیالی« به پرورش  ــپس با »مش بــرای ایجاد مهارت عملی و س

خالقیت و نوآوری در شاگرد، همت می گمارد.

1 � »اجازه« ستانی

ــنتی آغاز و پایان دوره ی آموزشی با مراسم   در نظام های آموزش س
و آیین هایی مشهود و ملحوظ می شود. در نظام آموزش سنتی چه در 
حوزه های علوم انسانی چون نقل حدیث، کالم، فقه وحقوق اسالمی، 
و چه در مکاتب و کارگاه های آموزش علوم و فنون هنری و پیشه های 
ــاگرد  ــجو، طلبه و هنرجو با آزمون اخالقی و تأیید ش بازار، ورود دانش
ــتادان و نیز پذیرش او به لحاظ توانایی بر فراگیری فنون  ــط اس توس
رشته آغاز می شد و در پایان آموزش ها و بلوغ علمی و هنری شاگرد، 
استادان با اذن دادن او را در جرگه ی خود به عنوان همکار و هم صنف 
می پذیرفتند. این تأییدیه به امضاء و توشیح استادان فن می رسید تا 

اعالنی بر پایان دروس و کمال شاگرد باشد.  
    واژه »اجازه« از باب افعال به معني »دستوري دادن، روا داشتن، 
رخصت دادن و صله  و جایزه دادن به کسي است و نیز بر کتیبه، تقریر، 
دیپلم و گواهیي که در میان اهل سنت و امامیه، عالمي دهد به کسي 

که او صالحیت فتوي دارد« )معین، 1371، 1441(.
ــت در حوزه نقل روایات و احادیث بزرگان      واژه ي »اجازه« نخس
دین و نیز آموزش علوم دیني به کار رفت. به طور گسترده در تمام علوم 
ــم »اجازه « دادن و اجازه  ــالمي و حتي آموزش فنون و هنرها رس اس
ــد. تا در همه ي آموزش هایي که از استاد به شاگرد  گرفتن متداول ش

منتقل مي شد و نیز امور حسبیه که زندگي شرعي مردم و اهالي مدینه 
را سامان مي داد، دربرگیرد.

ــالمي  ــاگردان و هنرجویان که به فراگیري علوم و فنون اس     ش
ــب مهارت از مشایخ و استادان رشته ي  ــتغال داشتند، پس از کس اش
خود، مکتوبي را دریافت مي داشتند که به منزله فراغت از تحصیل علم 
مربوطه و سرآمد شدن در آن و نیز در هنر به مثابه استاد شدن شاگرد 
تلقي مي شد و نیز قسم مهمي از اجازه نامه ها به نقل حدیث و روایت و 

یا استنساخ کتب و مکتوبات استادان و شیوخ مربوط مي شد. 
 از این رو اقسام گوناگون اجازه نامه به گروه هاي متفاوت علمي و فني 
ــوند. محدثان نیز نوعي اجازه نامه داشتند که چهار رکن  مربوط مي ش

اجازه دهي و اجازه ستاني بدین شرح در آن مطرح است: 
ــده 2ـ اجازه گیرنده 3ـ لفظ اجازه 5ـ مورد اجازه «  »1ـ اجازه دهن

)مایل هروي،1377، 2(.
    آنچه مسلم است این است که کسب اجازه در حوزه علوم دیني، 
 نقل حدیث و نقل آثار علمي و استنساخ آنها، گواهي استادِي شاگرد، 
مدرکي بي خدشه براي صحت آثار علمي و شاهدي بر سالمت روابط 
ــناد روال  ــود. نوع مکتوب این اس فرهنگي میان اهل علم تلقي مي ش
ــیر تکاملي آموزش سنتي علوم و فنون را نشان مي دهد.  منطقي و س

مقدمه
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ــفاهی که به بیان اجازه  ــت: اجازه ی ش » اجازه دارای دو روش بوده اس
ــده، و دیگر اجازه ی  ــتن آن اکتفا ش ــفاهی و بدون نوش به صورت ش
ــناد مي توان  محرر؛ یا مکتوب« )غنیمه، 1377، 281(. از روي این اس
به سنت هاي فکري و صحت آموزش هاي نحله هاي فکري و هنري و 
انشعابات ایجاد شده در این علوم پي برد و آنها را گواهي بي بدیل براي 
استواري سنت آموزش استاد شاگردي دانست. اعتبار علمي عالمان، 
ــید و از محکم ترین  ــتادان با اخذ این اجازه نامه ها به ثبوت مي رس اس
دالیل صحت آموخته هاي اهل علم مي توان به این اسناد رجوع کرد. 
شاگرد با اتمام تعالیم و آموزه هاي خود از استاد مدرک و سند فراغت 
از تحصیل اخذ مي کند و اجازه ي هم پیشه شدن با استاد را مي ستاند و 
با سند اجازه اي که از استاد یا استادان مي ستاند، اعتبار ارتزاق و ارتباط 
علمي با هم پیشه گان را مي یابد و مراجعین و شاگردان با اعتماد به آن 
ــند مي توانند به استاد نوکار رجوع نمایند و نیازهاي خود را مرتفع  س
ــودی آن در آخرین مرحله ی آموزش از  ــد. از این رو حکمت وج کنن

اهمیت بسزایی برخوردار است
 

2 � حکمت »اجازه « ستاني از استاد
 سنت اجازه ستانی از استاد از ارکان بنیادی نظام آموزش سنتی است 
که همه ی آثار و نشانه های شیوه ی آموزش استاد ـ شاگردی را با خود 
ــِم بخرد که بر استاد محوری در این نظام آموزشی تأکید  دارد. این رس
ــاگرد  دارد عالوه بر نقطه ی پایانی که بر اندوخته ها و آموخته های ش
ــود برای بازیابی منش هنری شاگرد و  می گذارد نقطه ی آغازی می ش
ــروعی برای خالقیت ها و بدایع هنری کسی که استادی نوپاست و  ش
باید جایگاه هنری خود را تثبیت کند. از آن رو که نظام آموزش سنتی 
ــی سرشار نکات حکمت آمیز است، رسم  و به ویژه آموزش خوشنویس
اجازه ستانی و ادب اذن خواهی از استاد، آخرین حلقه ی آموزش سنتی 
ــتادـ شاگردی و ناظر به آداب معنوی، در جهت آموزش و پرورش  اس
سنتی هنر جو بوده، تربیت معنوی و الهی او را قرین موفقیت می نماید. 
ــم »اجازه« در آموزش هنر خوشنویسي، حاوي ویژگي هایي  ـ رس
ــاگرد،  ــت که مهم ترین آنها به منزله ي اعالم فراغت از تحصیل ش اس
در هر مرتبه و مرحله اي که استاد صالح بداند، محسوب مي شود. این 
امر که همراه با مراسمي با حضور شاگردان و استادان برگزار مي شود، 
مراسم و مناسک فراغت از تحصیل در علوم امروزي را به ذهن متبادر 

مي کند.
ــاندن فن و  ــه انجام رس ــتاد، ب ــتانی« اس ــازه س ــم »اج   در مراس
ورزیده کردن شاگردان را؛ و شاگردان، آموختن و فراگیري مهارت هاي 
فني خوشنویسي را از استاد و زیر و بم حرفه را، با شکیبایي تعلیم و 

مشاقي، جشن مي گیرند.
ـ »اجازه« صادره از سوي استاد، مي توانست به منزله ي اخطاري به 
شاگرد و وضع شروطي براي ادامه کار او توسط استاد باشد، چنان که 
ــناد اجازه به سال 1198هـ/1775م، استاد چنین شرط  در یکي از اس
ــرط آنکه کلمه اي واحد را به دو بخش تقسیم نکند و  مي کند: »به ش
بر دو سطر ننویسد، همواره پس از ذکر نام شریف پیامبر اکرم عبارت 
»صلي اهلل علیه و سلم« را بنویسد و خود را با تکبر باالتر از همتایان خود 
قرار ندهد، اجازه ي رقم زدن کَتَب را به او اعطا کردم« )شیمل،1368، 

.)79
ـ در سند »اجازه« چنان که گفته شد، تبار سبک و شیوه استادي 

ــق از او گرفته، قید  ــت و سرمش ــاگرد نزد او مالذمت نموده اس که ش
مي شود و ردي از شیوه استوار استاد برجا مي ماند و شاگرد، ادامه دهنده 
ــتاد پا به میدان ارائه  ــیوه ي اس و پیگیر، بعضاً جوان و تازه نفس، با ش
ــیوه هاي  ــبک ها و ش ــر هنري مي گذارد و در میدان رقابت میان س اث
خوشنویسي و یا صحافي و دیگر هنرهاي مربوطه، عرض اندام مي کند 
و گواهي زنده و پرتوان بر پایدار بودن شیوه استادان خود است. بدین 
ترتیب مي توان از طریق سند »اجازه« به شجره استادان سلف در روند 
ــاگرد تفحص نمود و معبري معتبر و گویا براي  ــیدن شیوه به ش رس

پژوهش در این امر یافت.
ـ سند »اجازه« براي شاگرد، به منزله ي مدرکي اعتباري است که 
به تأیید استادان فن رسیده است و او به واسطه ي آن مي تواند صاحب 

حرفه و پیشه شود.
ــند اجازه از سوي استاد شخص و یا افراد جدیدي را به  ـ صدور س
کسوت استادي آراسته مي کند، تا به تقاضاهاي متقاضیان پاسخ درخور 
و مناسب داده شود و استاد نیز همکاران تازه اي را در جمع خود پذیرا 

باشند.
ـ اسناد »اجازه« همچون مدارکي معتبر در مسیر تکاملي و پختگي 
ــي و حدوث ابداعات و  ــي و به لحاظ تاریخ فنون از جمله خوشنویس
ــت و مي تواند به روشني تحوالت و  ــیار حائز اهمیت اس ابتکارات، بس
تغییرات تدریجي و نقاط عطف در خوشنویسي و آموزش آن را نشان 

دهد.
ـ رسم اجازه ستاني و اجازه دهي، که از سنت هاي صوفیانه و مراسم 
ــان از برتري وجهه ي اخالقي و  کمربستن فتیان اخذ شده است، نش
احترام آمیز بزرگداشت بزرگان صنف و پیشکوستان باتجربه دارد و با 
سرکوبي بت نفس و تزکیه و پرهیز از خودخواهي شاگرد را به راه تقوي 
و تسلیم در مقابل حق مي برد و به او گوشزد مي کند انسان بودن مقدم 
بر خوشنویس بودن است. باید که وجهه معنوي و روحاني خود را بر 

وجوه مادي ترجیح داد.
ــند »اجازه«، گواه گذر از مرحله اي است به مرحله اي باالتر و  ـ س
دلیل استوارتري بر تشدید تالش و افزودن بر مشاقي و کسب تجربه و 

جدي گرفتن هنر خوشنویسي و یا هنر مورد نظر.
ــند »اجازه«، شاگرد را از استاد جدا نمي کند، بلکه او را بندِي  ـ س
آموزگار خود مي کند، تا گاه و بیگاه در جمع شاگردان استاد حضور یابد 

و از کماالت استاد بهره ببرد، تا مگر آن فن نهایي را از استاد بیاموزد.
ــي  ــند »اجازه«، با آیات قرآن، احادیث، حلیه یا حدیث قدس ـ س
ــود و برکت از نام و کالم خدا و بزرگان دین  و نعت پیامبر آغاز مي ش
مي گیرد. در این میان دعاهایي هم همراه نیایش، به پیشگاه باري تعالي 
تقدیم مي شود که نشان از مراسمي کامالً دیني و روحاني دارد و مهم تر 
این که به شاگرد گوشزد مي کند که از دایره متعارف و رسم و راه دین 
ــود و هنر را به کبائر و گناهان آلوده نکند و براي هنر خود  خارج نش
تقدس قائل باشد و پیش و بیش از هر مشتري و مخاطبي، خود پاسدار 

و حرمت گذار هنر خود باشد.
ــه موازیني  ـ از متن فتوت نامه ها مي توان فهمید که حرفه و پیش
ــرار و رموزي برخوردار است. شخص صاحب اجازه که  دارد و نیز از اس
ــت، باید اسرار به غیر و نامحرم نگوید  ــوت استادان درآمده اس به کس
ــانه، به مقدسین،  ــجره تبارشناس و موازین حرفه را که اصل آن به ش
پیامبران و ائمه و اولیاء مي رسد، احترام بگذارد و تمام زیر و بم حرفه را 
بشناسد و به هنگام آموزش به شاگردان و نوآموزان چنان که در متون 

ــی در» اجازه نامه« یا » اذن نامه« در قلمرو هنر خوشنویسی پژوهش
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ــاگردي که شایسته و امانت دار  فتوت نامه ها آمده، تمام و کمال، به ش
است، بیاموزد.

ـ گاهي یک سند»اجازه« را چندین استاد رقم مي زنند و همدلي 
ــه را در یک موضوع نشان  ــتادان پیش گروهي از صاحبان حرفه و اس

مي دهد، که بر تقویت صنف و رأي مستحکم خود اذعان دارند.
ـ از حکمت هاي صدور اجازه نامه آن است که جامعه هنري را ایمن 
ــتریان و خواهندگان هنر، دلگرمي اعطا  ــد. به مخاطبان و مش مي کن
ــت خطان و ناواردان و نااهالن در این وادي به این فن  مي کند، تا سس

شریف مبادرت نکنند و مجال جوالن نیابند.
ــط شاگرد  ــند»اجازه«، منجر به مجوز ترقیِم اثر، توس ـ صدور س
ــتاد را به همراه مي آورد؛ از  ــود، که اعتبار اقتصادي و شهرت اس مي ش
برکات این رسم شریف این که باعث رواج و رونق کوشندگان و فعاالن 

این عرصه مي گردد و از بطالت و هرزه کاري استادان مي کاهد.
ـ برپایي مراسم و مناسکي این چنین، براي معرفي و رشد شاگرداني 
که همه دانش یا غالب فنون یک رشته را آموخته اند و مسلط به کار 
ــي که هنري الهي است، در نوآموزان، شوق انگیز و  مقدس خوشنویس
ــت و با دیدن آن به روزهاي آینده خود چشم مي دوزند و  نیروافزا اس
ــنتي  تالش خود را دوچندان مي کنند؛ و نیز در روزگاري که فنون س
به ظاهر از رونق افتاده اند، این گونه آیین ها مي تواند به هنرهاي سنتي 
جان دوباره بدهد و آنها را از انزواي ساختگي شان خارج کند و با شور 
و شوق بسیار، جریان هاي هنري متأثر از زنده شدن هنرهاي سنتي و 
ــتاق پیگیري هنر خوشنویسي یا  بومي، موج تازه اي از جوانان را مش

هنرهاي وابسته کند.
ــم مي تواند در هر برپایي، عده اي از دانش آموختگان و  ـ این مراس
ــد و کارنامه هنري آنان  ــن فن را به جامعه هنري معرفي کن متبحری
ــن و پربار نماید. آمارِ تعداِد به حِد بلوغ رسیدِن جواناِن استاد،  را روش
مي تواند در بررسي و پژوهش اقتصادي، اجتماعي و هنري نقش مهمي 

را ایفا نماید. 
ـ صدور »اجازه« در میان هنرمندان ایراني به صورت شفاهي متداول 
ــت و به ندرت تبدیل به سند کتبي، به شکل نمونه کار شاگرد  بوده اس
ــتاد بدل مي شده است. استاد در طي آموزش و سرمشق  و تأییدیه اس
دادن و دیدن آثار شاگرد به تبحر او پي مي برد و ورودش را به استادي 
ــنت و آیین»اجازه« ی استاد با بلوغ هنري شاگرد و  اعالم مي نماید. س
ــتادي شاگرد را نزد دیگر استادان و شاگردان و  تکمیل آموزش ها، اس
هم قطاران شاگرد، به شکل رودررو و شفاهي، بدون تشریفات خاصي، با 

اخالص و فروتني بیان مي نماید.
ـ علني شدن مراسم دادن »اجازه« به هنرمندان، برکاتي دارد که 
هم شاگرد و هم استاد از آن بهره مند خواهند شد و به لحاظ فرهنگي، 
باعث تعالي و تجلي کارگاه استاد مي شود و به لحاظ اقتصادي، چرخه ي 
کارآفریني پرتوان تر مي چرخد و به لحاظ انجام امور هنري و تحریر و 
کتابت کتب و قطعات و مرقعات، سرعت و رونق ویژه اي توسط استادان 
تازه کار، به جریان خطاطي و روند خوشنویسي کشور اعمال مي شود 
ــتعداد به این  ــل هاي پرتوان و بااس که خود باعث دعوت جوانان و نس

عرصه است.
ـ در سنت اجازه ستانی از استاد شاگرد عالوه بر کسب اجازه ی هنر 
آفرینی به تأیید اخالقی و کسب ملکات معنوی که از سال ها آموزش 
نزد استاد حاصل کرده است، نایل می آید و این اجازه نامه مهر تأییدی 

بر این پختگی و استادی است.

3 � » اجازه نامه« در خوشنویسي 
ــتاد و رساندن  ــم اجازه دهي از سوي اس ــد رس  چنان که گفته ش
شاگرد به مرتبه استادي در حقیقت در صنوف فتوت و در طریقت هاي 
صوفیانه از لحاظ آموزش تأمین نیروي کاردان براي رفع احتیاج بازار 
و سرپرستي شاگردان و نوآموزان بوده است. این سنت بسیار مهم که 
در مراکز علمي و آموزش علوم دیني و فقه در قبال آزمایش علمي و 
سنجش دانش شاگرد پس از امتحان و یا دادن دانشنامه در رشته ویژه 
خود اعمال مي شد منجر به یقین درجه علمي و دریافت دانشنامه براي 
گواهي اینکه شاگرد تمام مراحل موردنظر در مدارج علمي را گذرانده 
است و براي کار و مسئولیت هاي علمي که بعضاً از حساسیت خاصي 
ــت و مي تواند با این سند که به او مجوز فعالیت  برخوردارند، آماده اس
ــتاد به کار خود  ــاگردي در خدمت اس مي دهد، پرتوان تر از دوره ی ش
ادامه دهد. براي خود کارگاهي،  دفتري، مکتبي فراهم کند. شاگرداني 
به سبک و سیاق استاد خود پذیرش کند و با آموزش و فعالیت خود و 
خالقیت و نوآوري و ابتکار در آموزه هاي پیشین خود راهي نو فراروي 
خود بگشاید و اسم و رسمي دست و پا کند و به واسطه ي آن به شهرت 

برسد.
 ناگفته نماند که دریافت دانشنامه و احراز درجات علمي در نظام هاي 
ــي کنوني مراکز علمي و دانشگاه ها دقیقاً از رسم اجازه دهي و  آموزش
اجازه ستاني که در آموزش سنتي علوم و فنون مرسوم اخذ شده است 
ــي در هر دوره بدون آن به سرانجام و بازدهي نمي رسد  و نظام آموزش
و بدون بازخورد مي ماند. بازخورد سامانه ي آموزشي رسم اجازه دهي و 
اجازه ستاني است که نظام آموزشي را اصالح مي کند و ارتباط جامعه 
با نظام آموزش را حفظ کرده و تأثیر و تأثر جامعه و سامانه آموزشي را 

واقعي و منطقي مي نماید. 
ــتانی« در اصناف فتوت و پیشه وران  ــم »اجازه س  در آیین و رس
ــأ آن به آیین جوانمردي در  ــتادان طي مراسمي که منش بازار، اس
دوره باستان مي رسد، از سوي نقیبان و پیران و سردمداران فتوت 
ــذ مي کردند تا تبحر و مهارت  ــه ور بازار »اجازه« اخ و اصناف پیش
ــط استادان و بزرگان صنف گواهي کنند و آرام آرام به  خود را توس
ــتادان و کارکشته گان حرفه دربیاید و طي آموزه هایي  جرگه ي اس
ــت، باید به پیش کسوتان و پیران حرفه  که در فتوت نامه ها درج اس
ــران و بزرگان و  ــه به یکي از پیامب ــب صناعت و پیش که به تناس
ــدار اسرار و رموز حرفه باشد.  ــد اقتدا کند و پاس اولیاء دین مي رس
»اجازه نامه« هم اعتبار پیشه ور را در صنف نزد همکاران و استادان 
ــند معتبري نزد  ــاگردان تازه حفظ مي کند و هم س ــین و ش پیش
محتسب محسوب مي شود و براي کاسبي و وجوه اقتصادي در بازار 

میان مشتریان سند اقناع سازي خواهد بود. 
 در راسته فنون و هنرها در بازار کار با رقم و امضای فروتنانه ي استاد 
ــتاد و کارگاه او شناخته مي شود و  ــیئیت هنرمندانه ي اثر کار اس و ش
هنرشناسان، خبرگان و پیگیران اموري از این دست با دیدن اثر، سریعاً 
نشانه هاي کار استادان را از هم باز مي شناسند و با رقم استاد در زیر اثر 

به قضاوت خود مطمئن مي شوند.
 در سیر رشد و تکامل خوشنویسي در ایران، طي سالیان متمادي 
روش »اجازه «دهي، »اجازه «ستاني کتبی مرسوم نبوده است. هر چند 
ــاگردان وجود دارد  ــفاهي« به ش ــنادي چند بر وجود »اجازه ي ش اس
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ــاگردان و همکاران خود در آن حضور  ــتادان در مراسمي که ش و اس
ــته اند، به استادي شاگرد یا جمع شاگردانشان اذعان مي داشتند  داش
و کار به همین سادگي و با مراسمي بدون تشریفات پایان مي یافت و 
شاگردان با شور و اشتیاقي افزون بر گذشته، به فعالیت هاي حرفه اي 
ــتاد دایره ي دوستان و  خود مي پرداختند و کار فیصله مي یافت و اس
ــار شیوه ی  متبحرین را همچنان به گرد خود حفظ مي کرد و به انتش

حرفه اي خود مي پرداخت و از عواید آن بهره مند مي شد.
ــم »اجازه«ستاني میان خوشنویسان    اما باید اذعان کرد که رس
ــده است و از  ــنت پایدار و متداول بدل ش ــکل یک س عثماني به ش
دیرباز، اسناد این »اجازه ها« همچنان با همان سیاق پیشین با تداوم 
ــاگرد  ــود و به منزله ي فراغت از تحصیل ش تا به امروزه صادر مي ش
در هر مرتبه اي که آموزش مي بیند، محسوب مي شود. »اجازه هایي 
هم که استادان خوشنویس عثماني مي دادند در واقع رخصت ترقیم 
)امضاء( اثر بود که از سوي استاد به شاگرد منتهي داده مي شد وگرنه 
این گونه امور اعتباري به خصوص در هنر، چیزي را مسلم نمي دارد و 
به قول خواجگان نقشبند »از سلسله کسي به جایي نرسد« زیرا در 
ــي هر سطر نوشته، به تنهایي  عرصه ي هنر و به خصوص خوشنویس
ــي پدیدآورنده ي خود را در یک نگاه بر اهل  ــه ي کار و حد توانای مای

شناخت نمایان مي سازد« )بختیار، 1383، 22(.
  اسناد »اجازه« به لحاظ سند آموزشي از اهمیت بسزایي برخوردار 
ــتاد و خلیفگان و پیران و شیوه ي  ــت. در این اسناد تبار علمي اس اس
هنر خوشنویسي که شاگرد در آن قلم مي زند و نیز مرتبه ي استجازه 
ــط شاگرد درج مي شود. از این اطالعات مي توان سیر استکمالي  توس
هنر خوشنویسي و تغییرات شاگرد را طي سالیان فعالیت خود و آثاري 
را که ترقیم نموده است، بررسي کرد و تحلیل اسناد مذکور مي تواند کار 
نقد در هنر خطاطي را به نتایج پرباري برساند و پژوهش را امکان پذیر 

نماید.
 در سنت حسنه استجازه که در شیوه آموزش هنر خوشنویسي 
ــنویس در هر مرتبه اي از آموزش و  ــت، خوش ــوم اس عثماني مرس
فراگیري که قرار داشت، نام استاد خود را در پایین اثر ذکر مي کند 
ــنتي همواره وجود  ــتاد در آموزش هنرهاي س و این احترام به اس
ــته است. وجوه اخالقي و تهذیب نفس و مبارزه با خودخواهي  داش
ــت، همواره به  ــه از آموزه هاي اصلي ادیان الهي اس ــت نفس ک و ب
شاگرد گوشزد مي شود. »این اداي احترام ]به استاد و پیشکسوتان[ 

ــت. خوشنویسان عثماني حقیقتاً باور داشتند  دالیل گوناگون داش
ــي از سلسله ي استادان این هنرند. سلسله اي که به شیخ  که بخش
ــت. ذکر نام استاد در رقم، نشان از  حمداهلل و پیش از او بازمي گش
این داشت که خطاط از کدام کس کسب اجازه کرده است. اما این 
رابطه چیزي فراتر و پیچیده تر از رابطه ي عادي شاگرد و استاد بود. 
در این رابطه، تنها فن و مهارت تدریس نمي شد، بل در این فرایند، 
شاگردان راه عالمانه و آدمیانه زیستن را نیز از استاد فرامي گرفتند« 

)صفوت، 1379، 40(.
ــتاد به شاگرد، بار  ــوي اس ــپردن »اجازه« از س  در این میان س
ــئولیت را بر استاد مستولي مي کرد که در میان شاگردان خود  مس
افراد با استعداد و زبده را شناخته و نیز افرادي با فراگیري و پشتکار 
نازل تر را بازشناساند، تا هنگام اجازه دهي، به دور از تعارفات و رسوم 
دست وپاگیر متعارف، آزادانه به شاگرد رسیده و پخته، مجوز درخور 
اهدا نماید. از سوي شاگرد، مقصد فراگیری و مشاقي در هر مرحله، 
ــیدن به حدي از مهارت است که استاد او را شایسته ي کسب  رس

مجوز و نیز در پایان آموزش ها ورود به جرگه ي استادان بداند.

4 � امتحان استاد براي دادن »اجازه« به شاگرد
ــتاد به شاگردان درمیان خوشنویسان   روش سنتي اجازه دهي اس
ــطر و یا صفحه اي  ــاگرد چندین س ــت که ش عثمانی بدین گونه اس
ــب اجازه به استاد مي دهد و استاد  خوشنویسي کرده، به منظور کس
ــانه و با قصد ارزیابي مهارت شاگرد، مي نگرد.  به کار، با نگاه کارشناس
آن گاه اثر شاگرد به سنجه ي دقیق مورد سنجش قرار مي گیرد و استاد 
بعضاً با مشورت با استادان دیگر، با درج حدیث، کلمات حکیمانه و یا 
ــاگرد خود اهدا  ــي را به ش آیه اي از قرآن کریم، »اجازه ي« خوشنویس
مي کند. در این لوح خوشنویسي، شاگرد هرگز نام خود را نمي نوشت 
ــتاد به عهده مي گرفت؛ به شکلي که  ــي در اجازه را اس و این نام نویس
ــده و فضاي خالي زیر مرقع که به حلیه ي تذهیب  در قالب تعیین ش
ــتاد قلمي مي شد. استاد به شاگرد، بنا  هم آراسته مي شد، توسط اس
به سطوحي که در آن خط آموزي مي کرد، »اجازه«هاي گوناگوني که 
حاکي از مرتبه ي اوست، مي داد. واژه هاي مرسوم استادان براي مراتب 
آموزش خوشنویسي و سپردن اجازه به شاگردان عبارت بود از: » سوَّد، 

ق، َرَقم، َحرََّر« . نَمَّ

تصویر 1- اجازه نامۀ حامداالمدی. ترجمه ی 
اجازه نامه: اجازه ستاند از استاد خود شیخ موسی 

حامد االمدی، از شاگردان محمد نضیف که خداوند 
گناهانش ببخشاید و عیوبش بپوشاند، سنه 1338.

.)Khoshnevisi.org ماخذ: )سایت

ــی در» اجازه نامه« یا » اذن نامه« در قلمرو هنر خوشنویسی پژوهش
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 » بیش ترین و مهم ترین جمله »اجازتُه بَوِد الِکَتبه« به معني »اجازه 
ــت. در کنار رقم،  ــتفاده کند«، بوده اس ــم او از واژه ي کتبُه اس مي ده
ــنویس خواه صاحب اجازه بود یا نه، واژه هاي مختلفي را چون:  خوش
ق، َرَقم، َحرََّر« به کار مي برد. خوشنویس حتي پیش از کسب  »سوَّد، نَمَّ
اجازه، مي توانست از هر کدام این واژه ها استفاده کند. تنها، استفاده از 
واژه ي »کتبُه« دست کم در ترکیه عثماني، براي همگان مجاز نبود« 

)همان، 40(.
ــانی نیست و به سال ها  ــب »اجازه« در خوشنویسی کار آس  کس
ــش پی گیر نیاز دارد. چنان که رسم بوده است، شاگرد  تالش و کوش
ــوید« که با عبارت »سَوَده«  ــب »اجازه ی تس ــت موفق به کس نخس
امضا می شد، سپس به مرتبه ی »مَشَقه« می رسید و تا اخذ اجازه ی 
»کتبه« که معادل استادی محسوب می شد تالش مستمر می کرد. 
ــادل رتبه های  ــان ایران نیز، مع ــدی انجمن خوشنویس در درجه بن
مذکور چنان که گفته شد، مرتبه های »مبتدی، خوش، عالی، ممتاز 
و فوق ممتاز« برای آموزش هنرجویان طراحی شده است. در هر دوره 
پس از پذیرفته شدن در امتحان پایان درس، هنرجو به مرتبه ی باالتر 

ترقی می کند.   
ــي که موفق به کسب »اجازه« واژه ي »کتبه« مي شد، مسلماً   کس
به استادي نائل آمده بود و استاد در زیر لوح نوشته ي او، این را گواهي 
مي نمود و او به سلک استادان مي پیوست. »با گرفتن اجازه ي نوشتن 

واژه َکَتبُه به باالترین مرتبه مي رسید« )شیمل، 1368، 87(.
 چنان که در تشریفات و احترامات صوفیانه نسبت به پیشکسوتان و 
پیران مرسوم بوده است، ممکن بود شاگرد پس از کسب اجازه از استاد 
خود، از استاد مورد احترام خود نیز که از او درس نگرفته است، تنها به 
پاس احترام، کسب اجازه کند و در شیوه احترام آمیز صوفیان، ستاندن 
ــیخي دیگر را تداعي مي کند. »طرح ادِب اجازه در  خرقه تبرک از ش
حوزه ي خط و کتابت مأخوذ از آداب پیري و مریدِي خانقاه تواند بود« 

)مایل هروي، 1380، 194(.
 شاگردي که مرتبه ي »کتبُه« را احراز مي کرد، مي توانست به انواع 
ــت، کتابت نماید. اما این شامل خطوطي که  خطوط که توانایي داش
خوشنویس با مهارت نمي نویساند و در مرقع خود نیاورده بود، نمي شد.

تصویر 2- اجازه نامۀ آقای بابریس خانم افندی. ترجمه ی 
متن اجازه نامه: به نام خداوند بخشنده ی بخشایشگر، سپاس 

خدایی که لوح و قلم را آفرید، و آموخت انسان را به آنچه 
نمی دانست و درود خداوند بر حضرت محمد)ص(، پیامبر 

امی ای که از همه داناتر است و درود بر خاندان و یاران وفادار 
ایشان. پس از این، اجازه می دهم به نگارنده ی این قطعه ی 

شریف، جناب آقای بابریس خانم افندی که اسمش را در زیر 
قطعات خوشنویسی اش بنویسد. خداوند بر عمر و توفیق شان 

بیفزاید و من استاد ایشان، فقیر و گویای به ضعف خود، 
حسین امام معلم ایشان از شاگردان استاد حامداالمدی که او 

هم از شاگردان نضیف امدی بوده، هستم که خدایش ببخشاید 
و عیوبش بپوشاند، آمین به حرمت سرور پیامبران با سپاس از 

خداوند دو سرا، در رجب 1424.
.)Khoshnevisi.org(:ماخذ

5� شیوه ی درخواست اجازه از استاد
 شاگردی که می خواست از استاد کسب »اجازه« کند، چند سطری 
را به عنوان نمونه ی کار و یا به حکم امتحان خط، بر کاغذی دلخواه، 
اغلب تذهیب شده و با جدول کشی و به قاعده ی کاغذ رنگ و لعاب دار 
مرقعات پرکار، از آیات شریف قرآن مجید یا حدیث و یا حلیه ای1 در 
ــت و همه ی استعداد و توانایی خود را به کار  نعت پیامبر)ص( می نوش
می گرفت، تا سرآمد قدرت دست و فن دانی و تبحر خود را به نمایش 
ــود را بر آن بنگارد به نزد  ــذارد و آن گاه، آن را بدون این که نام خ بگ
ــته ی کسب  ــتاد برده، تقدیم می کند تا او قضاوت کند. اگر شایس اس
ــتاد در پایین آن فضایی که در جدول کشی برای این  »اجازه« بود، اس
منظور نشان شده است و در سنت این مرقعات مرسوم است، »اجازه« 
را به شاگردش کتباً می سپارد. غالباً عباراتی که استادان برای سپردن 
»اجازه« به شاگردان به کار می برند، بسیار ساده و معروفند. »عباراتی 
ــه...«، »اذنت و اجزت  ــن قبیل: »اذنت بوضع الکتبه تحت الکتابت از ای
بوضع الکتبه لنامق...«، » اذنت لکاتب هذه اللوحه...«، »فقد اِستأجزنی 
ناقش هذا الرقم فاجزته...«، که همه مبین آن است که به شاگرد اجازه 
می دهم از واژه ی »کتبه« استفاده کند؛ یا آنکه صریحاً نوشته می شود 
ــمه تحت خطوطه«، »اذنت لکاتب هذه اللوحه  »اذنته بان یکتب اس
)فالن( ان یکتب اسمه تحت خطوطه...« به معنای آنکه اجازه می دهم 
شاگرد )فالن( نام خود را زیر کتابتش بنگارد« )میرخلف، 1385، 99(.

  سنت اجازه ستانی از استاد که بر اساس استاد محوری آموزش سنتی 
ــنت مراد و مریدی است که از  ــت، گواهی دیگر بر س بنا نهاده  شده اس
ــله های تصوف و میراث عرفا اخذ گردیده است. در نظام آموزش  سلس
سنتی چنان که گفته شد، بر آموزش بدون استاد نهی شده است و استاد 
حلقه ی واصل شاگرد به سلسله های پیشین و استادان گذشته است و 
ــله همان اساس پیشه است که شاگردان باید به آن گردن نهند  سلس
ــنت های آموزشی آن را به گوش جان گیرند و بعدها به نسل های  و س
پس از خود بسپارند. پس در سنت اجازه ستانی جایگاه استاد رفیع ترین 
ــاگرد محسوب  منصب برای هنرآموزی و فراغت از آموزش ها برای ش
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تصویر 3- اجازه نامۀ آقای افندی. ترجمه ی متن اجازه نامه: 
به نام خداوند بخشنده ی بخشایشگر، سپاس خدایی که 
لوح و قلم را آفرید، به انسان علم و آگاهی عطا فرمود و 
درود خداوند بر حضرت محمد)ص(، پیامبر امی ای که از 
همه داناتر است و درود بر خاندان و یاران وفادار ایشان. 

اما بعد اجازه می دهم به کاتب این قطعه ی مبارک و نیکو، 
جناب آقای افندی که نامش را در زیر خوشنویسی اش 

بنگارد. و من استاد حسین معلم ایشان هستم که خداوند 
ببخشاید مرا، آمین. 

.)Khoshnevisi.org( :ماخذ

می شود. اجازه تنها در فن آموزی نیست، بلکه حلقه و سلسله ی معنوی 
شاگرد را نیز تضمین می کند و اجازه، عالوه بر اتصال سبک و فن ویژه ی 
پیشه به استادان سلف، به لحاظ روحانی و طی منازل معنوی نیز، شاگرد 
را به سرسلسله ی زکیه ی شریف هنرمندان متصل می نماید و شاگرد نیز 
برای خوشنویس شدن و توفیق در هنر خویش باید عالوه بر تالش وافر، 
به بزرگان و درگذشتگان متوسل شده و با التجاء به ارواح طیبه ی اساتید 
حرفه به لحاظ ذهنی، کسب توانایی روحی کند تا به منازل باالتر معنوی 
ــته و شیوه باید از  ــان بر آن بوده اند که هر رش عروج یابد. »خوشنویس
طریق نسل های استادان و بنیان گذاران به سرسلسله ها پیوند بخورد. در 
زمینه ی خط نسخ، این سرسلسله یاقوت مستعصمی2 است و در ممالک 
ــی3 و حافظ عثمان؛ و در  ــه قرن پیش، شیخ حمداله آماس عثمانی س
رشته ی نستعلیق، این سلسله به میرعلی تبریزی4 و سلطانعلی مشهدی5 
و میرعلی هروی6 و در دوره های بعد به میرعمادالحسنی7 ختم می شود. 
در شکسته، میرزا شفیعا8 و سیدگلستانه9 و به ویژه درویش عبدالمجید10 

جایگاه ویژه ای دارند« )همان(. 
ــم جشنواره گونه ی اعطای» اجازه« به شاگردان؛ استادان،   در مراس
هنرجویان و دوستداران هنر خوشنویسی در مسجد جامع یا تاالری 
با شکوه گرد هم می آیند. آن گاه هنرجویان خواهان اجازه یک به یک به 
روی صحنه فرا خوانده می شوند. سپس یکی از استادان و پیشکسوتان 
به همراه بزرگان دیگر برای اعطای اجازه نامه به شاگرد دعوت می شوند. 

بعد متن اجازه نامه را که در اندازه ای بزرگ در زیر نمونه خط هنرآموز 
ــش های  ــرح کوش در قابی زیبا نهاده اند، به نمایش می گذارند و با ش
ــاقی، هدایایی به همراه قاب اجازه نامه  هنرجو برای هنرآموزی و مش
ــتاد رسیده است، به او اعطاء می شود. پس از مراسم،  که به امضای اس
ــاگردان شرکت کننده در مراسم اجازه نامه برپا  نمایشگاهی از آثار ش
می شود تا نشاط هنرجویان در اثر به نمایش گزاردن آثارشان در کنار 

آثار بزرگان و اساتید فن کامل شود.

تصویر 4- »اجازه نامه« ی صحاف باشی 
به عبدالمطلب صحاف.

ماخذ: )فیضی، 1380، 4( 

نتیجه
  در نظام آموزش سنتی که بر پایه ی آموزش استادـ شاگردی استوار 
ــت، نقش استاد برای آموزش خوشنویسی و نیز هدایت شاگرد در  اس
ترک رذایل و کسب ملکات معنوی و روحانی بسیار حائز اهمیت است. 
در آخرین مرحله ی آموزش، هنرآموز با طی مراحل عدیده ی آموختن 
ــتاد یا استادان خود تجربه ها اندوخته و بر طبق  ــتاندن اجازه از اس وس
ــه وری به مقصود می رسد. استاد نیز با سپردن  هنجارهای سنت پیش
ــترنج  ــاگرد تمام آموخته های خویش را به حاصل دس »اجازه« به ش
خود تقدیم می دارد. سپردن »اجازه«، آیینی حکمت آمیز و به منزله ی 

فارغ التحصیلی شاگرد است که باید ادامه ی راه و کسب معارف اخالقی و 
نیز تجربه های حرفه ای را خودبسنده، با همت و سخت کوشی پی بگیرد، 
تا او هم که استادی تازه کار شده، در زمره ی هنرمندان سخته و متبحر 
پذیرفته شده، قد علم کند و پاسدار حرمت استاد، تعالیم و صنف خود 

باشد.
      استاد شاگرد را با شیوه ی آموزش استادـ شاگردی که ریشه در 
فرهنگ سنتی شرقی دارد تعلیم داده، او را به استادی نائل می کند. تا 
این روند فرهمند که از سلسله ی استادان سلف به او رسیده است، پایدار 

ــی در» اجازه نامه« یا » اذن نامه« در قلمرو هنر خوشنویسی پژوهش
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پی نوشت ها

ــجایای پیامبر)ص( گفته می شود.  ــعار و جمالتی در توصیف س 1  حلیـه: به اش
واژگانی که ویژگی های ظاهری، سلوک و منش پیامبر اسالم)ص( و یا دیگر اولیای 

بزرگوار دین را تصویر می کند.
ــتعصمی، جمال الدین عبداهلل یاقوت در آماسیه به دنیا آمد. گویند  2  یاقوت مس
ــی. اقالم ششگانه را به خوبی  ــی در دربار خلیفه ی عباس برده ای بود رومی یا حبش

می نوشت. در سال 698ق وفات کرد. مقبره ی او مجهول است.
ــیه ی ترکیه در 833ق زاده شد. او با رقم  ــیخ حمداله آماسی، در شهر آماس 3  ش
حمداله بن الشیخ کتابت می کرد. او با اسلوب خاصی از شیوه ی یاقوت مستعصمی 
شروع کرد و لقب قبله الکتاب را گرفت. شیخ حمداله 47 قرآن و ده ها طومار و مرقع 

نوشته است. وی در سال 926ق درگذشت.
4  میرعلی تبریزی، او مبدع خط نستعلیق است که به بسیاری از خطاطان پس از 

خود این خط را آموزش و انتشار داد. 
ــتادان خط نستعلیق  ــهدی، )926ـ 841 ق( از بزرگان و اس ــلطانعلی مش 5   س
بود که در مشهد زاده شد، هم زمان  با والدت او زمان حکومت سلطان شاهرخ در 
خراسان بود. او که مشهور به »سلطان الخطاطین« است، رساله ی »صراط السطور« 
در باره ی تعلیم خوشنویسی از اوست. سلطانعلی تعلیم خوشنویسی نزد استاد ندیده 
بود، پس از سرمشق های موالنا اظهر بهره می گیرد بعد از آن موالنا اظهر سلطانعلی 
را به شاگردش حافظ حاجی محمد می سپارد، پشتکار موالنا سلطانعلی مثال زدنی 
ــت تا سلطان حسین میرزا او را به دارالسلطنه ی هرات طلبیده ، در کتابخانه ی  اس
خاصه جا داده و موالنا به کتابت خاصه ی نواب اشتغال می یابد. او بیشتر عمر خود 
را در دربار سلطان حسین بایقرا در هرات و نزد مالزمان فرهیختگان او امیر علیشیر 
نوایی، عبدالرحمن جامی و کمال الدین بهزاد گذراند و بزرگ کاتبان دربار بود. )ن. 

ک. به آژند، 1389، 37-45(
ــاتید و بزرگان خط نستــعلیق است. در سال 881ق در  6  میرعلی هروی: از اس
هرات زاده شد و نزد زیــن الدین محمود و سلطان علی مشهدی درس خط گرفت. 
ــا در دوره ی سلطان حسین بایقرا اشتغال داشت. در حمایت صفویه در  در دیوان انش
آمد و در 951ق درگــذشت. وی منشی و شاعر نیز بود. به کاتب تخــلص می کرد 
و با نام های علی، فقــیرعلی، مــیرعلی، علــی الکاتب، علی سلــطانی، علی حسینی، 

میرعلی الکــاتب، علی حســینی هـروی علی الکاتب السلطانی کتابت می کرد.
ـ1024ق( در قزوین  ــنی، عمادالملک بن ابراهیم الحسنی)961 7  میرعمادالحس
زاده شد. از بزرگان و استادان خط نستعلیق است که در مسجد جامع مقصود بیک 

مدفون است. 
8  میرزا شفیعا: محمد شفیع هروی حسینی معروف به شفیعا)نیمه ی دوم قرن 
یازدهم و نیمه ی اول قرن دوازدهم هجری( ایشان استاد درویش عبدالمجید طالقانی 

در خط شکسته بوده است.
9  سید علی اکبرگلستانه: متولد 1274ق در اصفهان، ملقب به احتشام السادات، 

ادیب و هنرمند بود که در تهران مقیم شد وبه سال 1319ش درگذشت. 
10  درویش عبدالمجید: در1155ق در طالقان زاده شد و در1185ق درگذشت. او 
از برجسته ترین استادان خط شکسته ی نستعلیق است که این هنر را به کمال رسانده 

است. او شاعر نیز بود و با تخلص خموش و مجید شعر می سرود.   
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بماند و جامعه ی هنری به غنای فرهنگی برسد. رسم »اجازه ستانی« از 
استاد، ادامه ی سنت آموزش استادـ شاگردی است که در آن بر حرمت 
نهادن استاد و محوریت او تأکید می شود. عالوه بر منش استاد به سبک 
ــلوک اخالقی او نیز توجه شایانی می شود و شاگرد را چنان چون  و س
ــود، به پدر روحانی خود یعنی استاد  ــناخته می ش فرزند که به پدر ش
اجازه دهنده شناخته می شود. زیرا بدون استاد آموختن و بدون پیشوا 
ــنت و کاری بی بنیان است. پیشه  ــه پرداختن خالف س به کار و پیش
ــاگردی کردن نزد استاد و سنت آموزش استادـ شاگردی استوار  به ش

می ماند.
ــی  ــتانی در هر مرحله از آموزش ذومراتب خوشنویس      اجازه س
که نمونه ی نسبتاً کامل آموزش سنتی هنر است، شاگرد را برای آغاز 
مرحله ی بعد کفایت می کند و استاد با هدایت شاگرد، او را تا سپردن 
ــتاد شدن و ورود به صنف پیش می برد. تا استاد تازه کار با  اجازه ی اس
رغبت و تجربه اندوزی و همت وافر به آموزش شاگردان بپردازد. جامعه ی 
ــنتی هنر و با بازنگری در  ــازوکار آموزش س هنری با فراهم نمودن س
ــتی های آموزش خوشنویسی می تواند روح تازه ای به  کمبودها و کاس
ــا زنده کردن آیین ها و  ــد نحیف این هنر واال بدمد. برای نمونه ب کالب

مناسک سپردن اجازه و همایش های معرفی استادان نوپا به جامعه ی 
ــنتی بازمی گردد و می توان به  هنری رونق و امید تعالی به هنرهای س
ترقی و توسعه ی آن چشم داشت. استادان ارج و قرب می یابند و آنان 
نیز در محیطی احترام آمیز به تعالی و شأن روحی که درخور آنان باشد، 
ــوند. انزوا و عزلت چاره ِی فراگیرِی هنر واالی خوشنویسی  نایل می ش
ــدن، در مشق های پیاپی و نفس گیر  نیست. بلکه ابزار خوشنویس ش
ــتن داری به اعتمادبه نفس و صفای دل برسد.  است تا شاگرد با خویش
ــپردن »اجازه« و استادی او را  ــتاد فرهیخته که تا س جز راهنمایی اس
ــتادان خوشنویس با  ــد. اس همراهی می کند به عامل دیگری نیندیش
ــالیق ناصواب،  ــی و هم افزایی خود و دور افکندن س ــاع، همگرای اجم
ــوق انگیز  هنرخوشنویسی، چون سنت  با زنده کردن آداب معنوی و ش
»اجازه ستانی«، پر رنگ کردن مراسم آن، برپایی نمایشگاه های خطوط 
ــتادان نوپایی که موفق به ستاندن اجازه شده اند، انگیزه های رشد و  اس
تحرک را در جوانان و خواهندگان آن ایجاد نمایند. از این رو پژوهندگان 
هنر می توانند با نقِد روند و شرایط رو به اضمحالل هنرهای سنتی و از 
جمله خوشنویسی بر سازوکار قوت بخشیدن و رشد این هنر واال نقش 

مؤثری ایفا نمایند.


