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 چکیده

بالنـدیی هنـر    دورۀ -عصـر سـنتنت اسـماعیل و اهماسـ      -سرآغاز فرمـانروايی فـیويان  
نخسـت   .رانـد یذبرابـر را  خوشنويسی در ايران است. اين هنر در اين عصر، سه دوره تقريبـا   

 دورۀ یموری به فیويان تبريـز اسـت؛  یذار و انتقال از سنت های پیشین به ويژه عصر ت دورۀ
، آرايـی اسـت   اقبال او به هنر کتـا   و های سنتنت اهماس  سال دوم که مقارن با نخستین

نخسـتین بـار در   دورۀ قاعده مند شدن برخی از ختوط به ويژه نستعنیق و کاربرد آن بـرای  
ایـر   همزمان است، ییری او از هنر سوم که با توبه اهماس  و کناره دورۀ ؛کتابت قرآن است

ما هنر خوشنويسی از آسی  جدی در امـان  شد، ا شكار در برخی هنرهاچه موج  رکودی آ
؛ دوم: رد هنـری دوره دو کـاربرد مشـخد داشـت. نخسـت، کـارک      ماند. خوشنويسی در اين

انـوا    خوشنويسـی، رد اداری. اين پژوهش بر آن است تـا پـا از بیـان تتـوهنر هنـر      کارک
ه  بـا  ، نقش حامیان آن را همـرا خست عصر فیویيک از آنها در نیمۀ ن رختوط و اهمیت هر

ترين خوشنويسان نستعنیق و عوامـل مـر ر در پايگـاه اجتمـاعی و معیشـتی       برجستهمعرفی 
 بررسی کند. ،آنان

 ط.خ حامیان خوشنويسی، ،هفیوي خوشنويسی، خوشنويسان، :ها کلید واژه

 

 درآمد

مـه نخسـت از فرمـانروايی    حیان فرهنگی و هنری عصر فیوی خافّه نی خوشنويسی در
ل اول و اهماس  اول( اهمیت و جايگاهی اساسی داشت. زيرا یذشته اسماعی آنان )دورۀ
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هـا و   ها، فرمـان  ، حاکمان فیوی برای کتابت نامهیاز کاربرد اين هنر در آ ار و ابنیۀ هنر
اسناد حكومتی همواره نیازمند هنروران خوشـنويا بودنـد. از ايـن رو خوشنويسـی بـه      

کننـدیان ايـن هنـر از منزلتـی     ولیدبردی و خوشنويسـان بـه عنـوان ت   عنوان هنری کـار 
هـای   همه رمزیشايی از عنل و زمینه شدند. با اين افزون در دربار فیوی برخوردار میروز

سرآغاز فرمانروايی آنها نیازمند پژوهش و متالعه جـدی   توجه فیويان به خوشنويسی در
ايـن بـاره    های فراوانـی در  زيرا هنوز هم پرسش ن اين هنر است،های یونایو درباره جنبه

خوشنويسی در اين عصر چـه تتـوهتی را پشـت     :آنها عبارتند از دارد که برخی از وجود
سرنهاد؟ وقايع سیاسی و مذهبی چه تا یری بـر ايـن هنـر یذاشـتند؟ خوشنويسـی چـه       
کاربردهايی داشت و چه ختوای در اين عصـر اهمیـت و رواب بیشـتری يافتنـد؟ نتـوه      

 و میزان درآمد هنروران خوشنويا چگونه بود؟معیشت، پايگاه اجتماعی و شغنی 
بندی  ، به دورهيسی در اوايل عصر فیوی داشته استتوجه به تتوهتی که هنرخوشنو

بیرونـی کـه بـه هنـر نگـاهی کنـی دارد و         بنـدی  ی اين هنر و پرهیز از تتمیل دورهدرون
تـوان   مـی کند. بر ايـن اسـاس    ییرد، کمک می تتوهن جزيی هر هنر خاص را ناديده می

پنج سـاله را پشـت سـر     بیست و ییت که هنر خوشنويسی در اين عصر سه دوره تقريبا 
بنـدی تتـت تـر یر ف ـای سیاسـی و تتـوهن        اين تتوهن و در نتیجه ايـن دوره  نهاد.

ربرد هنـری  . اين توبه هر چند از کاوبه شاه اهماس  قرار داشتمذهبی اين عصر بويژه ت
به سب  کم توجهی شاه به هنرنگـاریری کاسـت، امـا بـه      ها نسخه نگاره خوشنويسی در

، مسـاجد و کاربردهـای اداری آن   هـا  کتیبـه نگـاری کـا     آن در ی هنری ديگـر کاربردها
آسیبی نرساند. حتی پراکنده شدن خوشنويسـان در سرتاسـر قنمـرو فـیوی بـه تعنـیم       

ریهـايی کـه   ب تـک برگ نگاری( مساعدن بسیار کرد؛  کنگاريها )ت عمومی اين هنر و قتعه
 هنـر در  نگـاری  تاريخ( و ديباچۀ آنها سرآغاز Roxburgh, Passim) به مرقعان راه يافت

 ايران شد.
هنر ايران اسـت. فـراهم    نگاری تاريخضبط نام هنروران و شرح احوال آنها ضنع میقود 

 نگـاری  تاريخآوردن ااالعان تاريخی درباره زندیی هنروران به ديگر مسائل مورد اهمیت 
ر مانند انتسا  آ ار هنری و سرچشمه آنها که مورد توجه مورخان غربـی هنـر ايـران    هن

ن بـه  تـری از تـاريخ هنـر ايـرا     مک شايان خواهد کرد و تصوير کاملک (ibidبوده است )
چه هنر خوشنويسی بـه لتـاض ضـبط نـام خوشنويسـان و تعیـین       دست خواهد داد. ایر

: نگاریری و معماری( تقـدم دارد،  )مانند رمعیارهای زيبايی خوشنويسی بر هنر های ديگ
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معیشـت، پايگـاه شـغنی و میـزان درآمـد خوشنويسـان        اما ااالعان تاريخی درباره نتوۀ
 اشاراتی یذرا بدانها وجود دارد. بسیار اندک است و فرفا 

ناپذير تتصیالن همه کسانی بود کـه وو    ختن خوشنويسی ایرچه بخش جدايیآمو
های خوشنويسـی نـه فقـط بـرای کاتبـان بنكـه بـرای         و مهارن و عالقه فرهنگی داشتند

لیـدن ايـن هنـر    مهرسازان، حكاکان، قنمزنان و نقش زنندیان ضروری بود، اما تكامل و با
ايـن  رو  ايـن  . ازکه نوشتن تنها شغل افنی آنها بـود فورن یرفت  عمدتا  به دست افرادی

انی نماينــد. بنـابراين حامیــان  آنهــا پشـتیبب  هنـر  نیازمنـد حامیــانی بودنـد کــه از  افـراد  
ناپـذير تـاريخررر    سـنتنتی و اشـراب بودنـد بخـش جـدايی      خانـدان  خوشنويسی که عمدتا 

 خوشنويسی دراين عصر است.
 زيبـايی  و پـردازد  مـی  هنـری  آ ـار  خـود  به که هنر نقد اب تمايز در را هنر تاريخ ایر 

 میـان  روابـط  بررسـی  دازد،پـر  می هنری آ ار و تماشایران میان روابط به که هنر شناسی
 تـاريخ  کـانون  در خوشـنويا  هنرمنـدان  (01 هینیـک، ) بـدانیم  هنری آ ار و هنرمندان

 اداری و هنـری  کاربردهـای  بـه  مربـوط  مسـائل  رو ايـن  از .ییرنـد  مـی  قرار خوشنويسی
ــی ــه خوشنويس ــراه ب ــرح هم ــوال ش ــوه و اح ــت نت ــزان و معیش ــد می ــروران درآم  هن

 .شد خواهد بررسی بود عصر اين در خط مهترين که نويا نستعنیق
 

 خوشنویسی. 1

از زمـان سـنتنت شـاه اسـماعیل تـا پايـان سـنتنت شـاه          ،نخست سنتنت فیوی دورۀ
پـنج   تقريبا بیسـت و  توان به سه دورۀ ويسی مین هنرخوشنرا به لتاض تتوه ،اهماس 

 (Soucek, 83). ساله تقسیم کرد
 

 تیموری به صفوی گذار از عصر . دورۀ1 .1

عصر تیموری با انتقال پايتخت از سـمرقند بـه هـران و تمرکـز هنرمنـدان در دربـار        در
ی مانـده  شاهر ، هنرخوشنويسی رواب و رونق فراوان يافت. آ اری که از اين دوره بر جـا 

-Agaدهد که آنها به حامیان اهداء و يا به دسـتور آنـان کتابـت شـده اسـت )      نشان می

oglu, 0/032)بايسنقر فرزند شاهر  چهل نیـر خوشـنويا بـه     انۀ. ییته شده در کتابخ
یـت  پرداختند و بعد از مرگ وی نیز همـۀ خوشنويسـان فعال   های هنری می کتابت نسخه

ادامه دادند. الـ  بیـک نیـز از ديگـر کسـانی بـود کـه از         الدوله، پسر او،خود را برای عالء
ل نمـود )دوسـت   خوشنويسان حمايت کرد و برخی از آنها را با خـود بـه سـمرقند منتقـ    
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ـوری    پادشاه    ( آخرين302ـ474   (. دورۀ سنتان حسین بايقرا )حك24ـ27 متمد، قدرتمند تیم
در اول اين  (.12ـ11فصنی..، )خواندمیر، می یردددر هنر خوشنويسی تنقی  عصر با شكوهی

يافت و به درجـه واهيـی رسـید.     رواب م مختنف مانند اقالم سته و تعنیقدوره کتابت اقال
دو قنم متقـق و ريتـان    ای به افزون يافت و همچنین آ ار برجستهنستعنیق یسترش روز

در  های خوشنويسی بود کـه  شیوه (. کتابت به قنم زر نیز يكی از8/80 بیانی،کتابت شد )
 های یونایونی هم از قرآن به خط نسخ و  نث کتابت شد که در اين دوره رايج شد. نسخه

يینـی اسـتیاده   های رقا ، توقیـع و کـوفی تز   از قنمپايانی آنها ها و ادعیه  نگارش سرسوره
 (.207،بودا ؛ قزوينی، 09 ؛ دوست متمد،097 یرديد )بیانی، همانجا؛ ینچین معانی،

با تصرب هران در زمان شاه اسماعیل سـبک خوشنويسـی ايـن شـهر بـه دو بخـش       
تبريـز  وشنويسی اساس آن مكت  خی از آن به تبريز منتقل شد که برتقسیم شد. شاخها

های یونایون متنی قرن نهـم بـا تغییـران انـدکی بـه       شكل یرفت. در اين مكت  سنت
و کسانی چـون شـاه متمـود نیشـابوری در جهـت پیشـرفت آن        دندحیان خود ادامه دا

های خوشنويسی اسـتانبول   یری مكت ی ساز شكل  یدند. بعدها اين مكت  خود زمینهشکو
(. شاخه ديگر سبک خوشنويسی هـران هـم بـه    8/0341 و افیهان شد )اکرمن ومینوی،

هايی که به خط نستعنیق در دوران سـنتنت   وجود اينكه میان نسخه بخارا منتقل شد. با
تیموريـان   های نسـتعنیق هـران عهـد    با نسخه اسماعیل در منااق غربی نوشته شد شاه

 : نـك شـود )  نمـی ه آن ا ری از توازن و يكدستی ديـد  اما در ،شود تیاون چندانی ديده نمی
ای از خـط   (. نمونـه 8/0341مینـوی،   خوشنويسان، ويل متمود نیشابوری؛ نیز اکـرمن و 

  است و به رقم يكـی   301 به فرمانی از شاه اسماعیل در تعنیق در اين دوره که مربوط
شـده، دهلـت بـر اسـتیاده از ايـن قنـم در دربـار         فـادر  «فخری»از کاتبان ديوانی به نام 

مان ديـوانی آن روزیـار را نشـان    نگاری در ساز و به خوبی روش نامه بريز داردترکمانان ت
در آغــاز ايــن فرمــان ســعی شــده بــا اســتیاده از قواعــد (. Soudavar, 032دهــد ) مــی

ه فرمـان از اريـق   کننداريق تتكـیم و پیونـد دادن فـادر    خوشنويسی اعتبار سند را از
کید قرار دهند. ) ( مورد ترخداوند و امام عنیبا  «يا عنی» و «هالتكم لنّ»هايی چون  عبارن

در اين فرمان بنابر آنچه ییته شد خوشنويسی دوره نخست بر پايه و اساس خوشنويسـی  
 هران شكل یرفت و تغییران متسوسی در آن ديده نشد.

 
 نخست سلطنت شاه طهماسب . دورۀ2 .1
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  نابسـامان   ( بـه رغـم اوضـا   381ــ 391نخست فرمـانروايی شـاه اهماسـ  )    در نیمۀ
یرفـت.   شاه قرارسیاسی، حمايت از هنر بويژه خوشنويسی و استنسا  کتا  مورد توجه 

ااق مختنف بـه خـود جـذ  کـرد و     خوشنويسان چیره دست را از من در اين دوره تبريز
ماننـد مهـین بـانو، خـواهر شـاه، مشـهور بـه         ،شاه و ديگر اع ای خاندان فـیوی  عالقۀ

 ینسـتان...،  اه، یوهرسنتان خـانم و پريخـان خـانم )قمـی،    شاهزاده سنتانم و دختران ش
، دوست متمد نرمندانی چون شاه متمود نیشابوری( به اين هنر موج  شد ه32 ،088

 ؛ نیـز: 011؛ شـیمل،  087 ...،ینسـتان  ،آ اری را پديد آوردند )قمی و مالک دينمیهروی 
Adle, 0339, 22/203 ) 

سـی  آنهـا از شـیوه خوشنوي   .ه شاعر هم بودنددربار در اين دوربیشتر کاتبان برجسته 
بـود اسـتیاده و در برخـی     قبل ازآن در تسنط تیموريـان رايج در هران و شر  ايران که 

دربـاری ایـر    مناف  (.Soucek, 83) ی خوشنويسی اشعار خود را کتابت کردندها نمونه
ال قتـع شـدن   اما احتم ،چه برای آنها اعتبار و منزلت و حقو  و مواج  به همراه داشت

ايـن دوران شخصـا  بـر     شـد. شـاه در   سنتنتی نیز در اين میان احساس مـی  های حمايت
ز ايـالتی  فعالیت خوشنويسان نظارن داشت و یاه کاتبی را از دربار خود به يكـی از مراکـ  

هـای   اين دوره مهـارن  . درخواند میفرستاد و يا هنرمندی را از وهيان به پايتخت فرا  می
زد و يـا   ساخت، سكه می می تنها برای کاتبان، بنكه برای هر کا که مهرخوشنويسی نه 

بیشتر اقالم مورد استیاده هنرمندان نیز  .(ibidکرد ضروری بود ) برعاب و فنز حكاکی می
  تـرين ختـوط متـداول نیـز     شـد. قـديمی   می بود که در یذشـته اسـتیاده مـی   همان اقال

یرفـت. بـرای نمونـه در نگـارش      را در برمـی ای متنو   یانه بود که مجموعه های شش قنم
هـا از   ، بـرای کتابـت انجامـه   نگاری از خط  نث از ختوط متقق و ريتان، در کتیبه قرآن

شـد. افـزون بـر     اده مـی شكسته، رقا  و توقیع و برای نگارش متون نثر از خط نسخ استی
ای يافـت.   ويژه دراين دوره اهمیت و اعتبار ،يعنی تعنیق و نستعنیقدو خط جديدتر،  ،اين

های مربوط به  ر مكاتبان اداری، فرمانها و نامهبا وجود اينكه در اين زمان از خط تعنیق د
صـد مـی يافتنـد انتظـار     شد و از کاتبانی که در قنم تعنیق تخ عزل و نص  استیاده می

 اما بیشـتر آن زبان انشا کنند، رفت که با زبان رسمی مراسالن کامال  آشنا باشند و به  می
به اوری که یسـترش نیـوو و    ،خوشنويسان مشهور اين دوره به نستعنیق یرايش يافتند

رکیبـان آن شـد و قواعـدی    نستعنیق منجر به قانونمند شدن روز افزون حروب و ت اعتبار
 (.Soucek, 31-30) یانه به دست آورد شش های مانند قنم
رقابـت بـا آ ـار     فـدد  بان اين ختوط ناشی ازآن بـود کـه خوشنويسـان در     دوام و
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کردند که تشخید نسخه افل از رونوشت  آمدند و از آنها چنان تقنید می پیشینیان برمی
ـ   در آموزش ای که استادان خوشنويسی هم مكرر شد. مساله میناممكن  ه هايشـان آن را ب

کردند. باهترين حد مهارن خوشنويا ايـن بـود کـه بتوانـد از      شایردان خود یوشزد می
از نوشت با افـل غیرقابـل تشـخید باشـد.     رونگاری کند به اوری که روسرمشق استاد 

زدنـد   ر خـود را بـه نـام استادشـان رقـم مـی      همین روست که برخی از اين شایردان آ ا
عـروب را بـا   خوشنويسـان م  ؛ امری که هر یونـه متالعـه بـر آ ـار    (214ـ0/211 ،)منشی

 (.Roxburgh, 291-281) سازد مشكالتی جدی مواجه می
 

 پایانی سلطنت شاه طهماسب . دورۀ3 .1

های پیشین خـود توبـه کـرد و       در اقدامی نمادين از کرده 381ل سا شاه اهماس  در
به دنبال آن روش و منش خود را در زندیی بـه اـور متسوسـی تغییـر داد. بـر همـین       
اساس از موضوعان و اموری که جنبه دنیوی داشت و يا در برابر خواسـت اهـل شـريعت    

یرفت، رويگردان شد. وی ديگر مانند قبـل بـه حمايـت از هنـر نخرداخـت. ايـن        یقرار م
 ،رویردانی از هنر ایر چه بر سرنوشت برخی هنرها مانند نگاریری تا یر به سـزا یذاشـت  

اشت. ایر چه هنرمنـدانی ماننـد شـاه    بر هنرخوشنويسی تر یر چندانی ند اما خوشبختانه
امـا   ،در پیش یرفتنـد  راه مهاجرنمهری شاه بی متمود نیشابوری و مالک دينمی از بیم

 .: ادامه مقاله(  )نك فراخواندهنری در قزوين دعون  های بار ديگر آنان رابه فعالیتشاه 
قتعه نويسی )تـک  زمینه رواب  تا سر قنمرو فیوی سر خوشنويسان در پراکنده شدن

قراریرفـت، فـراهم    را که بعدها در یردآوری مرقّعان مورد استیاده0بریهای خوشنويسی(
ساخت و به تعنیم خوشنويسی رواب و اهمیت داد. همچنین مذهبی شدن ف ای دربـار و  

موج  شد تنقـی مـذهبی از هنرخوشنويسـی رواب     چهره دينی به خود یرفتن حكومت،
الخط هندسة الروحانیة »ه عتقاداتی مانند اينكبیشتری پیدا کند. توجه به ف ای مذهبیرررر  ا

( يــا اينكــه 9/118 بیــانی، ، بــه نقــل ازمرقّــعمقدمــه  دينمــی،) «الجســمانیة    تظهــر بةلــة
ای سیر و سنوک معنوی است که کات  برای کس  مهارن عمنـی بايـد    خوشنويسی یونه»

                                                                                                                                                                        

تک بریی  در )چنبخا( ستر مور  چهار در . قتعه نويسی به اين فورن بود که يک رباعی يا دوبیتی را0
کاغـذی   یـاهی قتعـه خوشنويسـی شـده را از     کردنـد.  آن را تـزيین مـی   نوشتند و و باريک می دراز
 کردند. قتعه خوشنويسی شده داشت منتقل می بريدند و به کاغذ ديگری که رنگی مت اد با کاغذ می

دادنـد کـه مجـددا     کاغذهای تزيینی مخصوفی جای می نوشتند يا در شعرها را يا با مرک  رنگی می
 . Simpson, 562-566,565-562,592,372: كشد برای ااال  بیشتر ن تذهی  می
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میسـر نخواهـد   اين راه را در سراسر زندیی بخیمايد و رسیدن به مرات  عالی خوشنويسی 
ويـل سـنتان    ...، ینستان ،)قمی« تاد خاصمگر با پیروی از منش روحانی و عمنی اس ،بود
حاکی از اين تنقی و یرايش است. شاه اهماس  پا از آنكه پايتخت را به  ،(78ـ79 عنی،

دار شـود.   کار کتابت بنای چهل ستون را عهدهخواست  قزوين منتقل کرد از مالک دينمی
کرد نیاز دربار  توان برای استمرار هنر خوشنويسی در اين دوره مترح میدلیل ديگری که 

هـا از جمنـه مسـاجد، آ ـار هنـری       به خوشنويسان و کاتبان برای نوشتن کتیبه ساختمان
آبـروی ممنكـت بـه شـمار      فرامین و اسنادی بود که به منزلۀ ها، تزيینی و نیز نگارش نامه

توانسـت باعـث    و ناخوانا میرفت. اهمیت اين موضو  از اين روست که مكاتبان بدخط  می
 (.223 ،نقاشی ايرانی )ولش،در نظر ديگران بكاهد  زلت شاهجايگاه و من د و ازشو تمسخر

گـر نقـاط جهـان اسـالم ناشـناخته      ای اين دوره که تقريبا  در ديه هويژیی افنی کتیب
در حـالی کـه در    ،انـد  معرفـی کـرده   «عبد»همه جا خود را  ، اين است که کاتبان دراست
نمودنـد   يا با لق  اقلّ يـا اضـعف معرفـی مـی    ، مذن  ران اين دوره آنان خود را یناهكاراي

ای دينـی و مـذهبی   (. اين امكان وجود دارد که کاتبان تتـت تـا یر ف ـ   8/2131 )ويت،
  یونه لق  داده باشند. حاکم خود را اين

در مجمو  می توان ییت که در اين دوره سبک هنری یذشته به حیان خـود ادامـه   
يژه خط نستعنیق در تبريز و قـزوين قانونمنـدتر شـد و    های خوشنويسی  بو داد، اما شیوه

توبه شاه و مذهبی شدن دربار باعث رواب نگرش مذهبی به خوشنويسـی شـد و بـر رقـم     
 خوشنويسان تر یر نهاد.

 
 هنروران برجسته هنر خوشنویسی و حامیان. 2

هنـر  يكی از عوامل مر ر در پیشرفت هنر خوشنويسی در اين دوره، توجه فراوان حامیان 
به خوشنويسی و برخورداری هنروران خوشـنويا از حمايـت آنـان بـود. بیـان نقـش و       
جايگاه اين حامیان و ارائه ااالعاتی هر چند اندک دربـاره زنـدیی، چگـونگی معیشـت و     

ن هنر نزد هنروران برجسته اين دوره و همچنین کاربردهايی که اي میزان درآمد برخی از
 .ه روشن شدن تاريخ خوشنويسی کمک کندتواند ب می آنها داشته است، به يقین

او کـه   اين دوره بـود.  ر و هنرورانررترين حامی هن اش، افنی شاه اهماس  قبل از توبه
های جوانی بـه هنـر نقاشـی     از نخستین سال مند بود هبه نقاشی و خوشنويسی عالق خود

منشـی   بـه ییتـه   .(097قمـی،  ق توجـه خـاص نشـان داد )   پرداخت و به مشق نسـتعنی 
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مشاغل جهانداری و تـرددان  »يافت و هریاه از « الیت تمام»با ابقه هنرمندان  ،(0/078)
. آشـنايی او بـا هنرمنـدان هـران در     پرداخت يافت به تمرين می راغت میف« داری ممنكت

مدن هیت سال اقامتش در آنجا موج  شد که او در مقايسه با پدرش نگـرش متیـاوتی   
 حمايـت او از هنرمنـدان   .(Canby, The Golden…, 98) نسبت به هنـر کسـ  کنـد   

(  موج  ابداعاتی یرديد که در تكامل سبک هنری 008 بخش احوال...، ،بودا )قزوينی، 
هـای   با هنرمندان و فراهم ساختن زمینهضمن همگام شدن وی واقع شد.  اين دوره مو ر

 یوی و» ای از نسخه   390های هنری نیز پرداخت و در لیتحمايت از آنها شخصا  به فعا
کتابـت آن را   درآورد و عارفی را با کمک ديگر هنرمندان درباری بـه تصـوير   ا ر« چویان

 همانجاها(.) انجام داد
جمال المنک موهنا عالبک تبريزی، يكی از شاعران و خوشنويسانی بود که به تشويق 

ورن لوح به شهرها های مسجد جامع تبريز و نیز همه فرامینی را که بايد به ف وی کتیبه
مودنیشـابوری نیـز بـه    (. شـاه مت 007 کتابت کرد. )رفیعـی مهرآبـادی،   شد، فرستاده می

ــرين خوشــنويا ايــن دوره )دوســت متمــد،  عنــوان برجســته ؛ 40 ســام میــرزا، ،23 ت
را بـه انجـام    شـاهنامه اهماسـبی  با ديگر هنرمندان درباری کتابت همراه  (44ـ47قمی،
و در    383 ای از قـرآن را در  و پا از آن نسخه (71فندی، عالی ؛280د )افیهانی،رسان

تعنیق بـرای شـاه اهماسـ     را به خط نسـ  خمسه نظامی  331تا  381های  فافنه سال
-Adle, 227:   با  کتابت قرآن به خـط نسـتعنیق نـك    )برای ااال  بیشتر درکتابت کرد 

224; Schimel, 011 ،22نیز: ولش، استوارن) 
در اين دوره استیاده از خـط نسـتعنیق بـرای نگـارش متـون عربـی        با توجه به اينكه

ن افـرار  رییری اين نو  قنم بـرای نگـارش قـرآ   چندان رايج نبود، اما نیشابوری در به کا
 در سايه رحمت الهی و التاب منوکانه ايـن قـرآن از بـدو تـا    » زيادی ورزيد و از عبارن او

 بـوده اسـت   کـه بـه آن هـم میتخـر     توان دريافـت  می« ختم به خط نستعنیق کتابت شد
(Simpson, 233; lings, 043-031). ت بـاور برخـی از هنـروران    وی با اين اقدام توانس

 مبنـی بـر کراهـتر نوشـتن آيـان قـرآن بـه نسـتعنیق را بشـكند )تبريـزی،           خوشنويا
 اون و زيباتر از ديگران خنق کند.ا ری متی و (024 ،«دوشاهكار...»

ز هنر، نیشابوری به مشهد رفت و در مدرسـه قـدمگاه منـزل    ییری شاه ا ا از کنارهپ
و به مدن بیست سال با قتعه نويسی و تربیت شایرد روزیار یذراند. قاضـی احمـد   یزيد 

هـی   »کند کـه او   شابوری در مشهد رسیده است نقل می  به خدمت نی318قمی که در 
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از  همانجـا(.  قمـی، )« یرفـت  کسی هم عاريتی نمـی  ممر، وظییه و سیورغالی نداشت و از
هـای خـود    ایرد و فـروش نوشـته  ز اريـق تربیـت شـ   رسد وی احتماه  ا رو به نظر می اين
تـوان پـذيرفت کـه تولیـد      کرده است. ایر اين فرضـیه درسـت باشـد مـی     معاش میامرار

فیتان منیرد نقاشی و اراحی و ختاای از قرن دهم شرو  شـده و در بازارهـا توسـط    
 حامیـان و...، ولـش،   : )نیـز نكــ   شده است آشنايی داشتند فروخته می دههنی که با هنر

فـیتۀ کـار    هـر که تجار »شاعر اين دوره از قول فادقی بیک  ،(. روايت مال غروری204
(  3مقدمـه،   ،مجمـع الخـواص  )« خرند که بـه هندوسـتان ببرنـد    من را به سه تومان می

خوشنويسـی شـاه    آ ـار  دوره باشد. تواند سندی بر وجود بازارهای تجاری هنر در اين می
متمود بسیار زياد و متنو  است )بـرای آیـاهی بیشـتردرباره آ ارخوشنويسـی وی نكــ :      

 (. 918ـ233بیانی، /
هنرمندان اين دوره، کتابت مراسالن رسـمی   میرسید احمد حسینی مشهدی از ديگر

. وی شد بر عهده داشـت  یمان فرستاده میسنتان سن هايی را که به دربار دربار، بويژه نامه
حتی پا از عزيمت به مشهد، به فرمان شاه همچنان به عنوان کات  درباری مجبـور بـه   

)شاه اهماسـ (   جهت خاار مبارک اشرب بی» ادامه فعالیت شد تا اينكه پا از ده سال
 تتـويالن و سـیورغال سـنوان را از    چنان عديم المثل مردی منترب شد و به يک بار از

همانجـا(. میـر بـا     ی،قمـ « )ناه مسترد کرده و سیورغال را درکل قتع نمودندی آن مرد بی
  به  318 ابتدا تصمیم یرفت عازم هند شود، اما سخا در اواز  قتع شدن حمايت دربار

اش ادامـه   ت و تتت حمايت او به فعالیت هنریدعون مرادخان والی مازندران به آنجا رف
 همانجا(. ،قمی) داد

در خط نسخ و  نث آن چنان استاد بود  ،هنرمند اين دوره نی ديگرينمی قزويمالک د
، بخـش  بودا )قزوينی،  توانست خط نسخ او را ازخط ياقون تشخید دهد که کسی نمی

تسنط کامنش بر اقالم شش یانـه موجـ  شـده     (.39 ،ینستان هنر ؛ قمی،009حوال...، 
را حتـی بهتـر از شـاه متمـود      است یاهی از او با عنوان ياقون زمانه ياد کنند و خـط او 

، قزوينـی  ـ  ؛214 ..،مجمـع  )فـادقی،   نیشابوری و ديگر خوشنويسـان ايـن دوره بداننـد   
 حوال...، همانجا(.ا، بخش بودا 

، وزير اعظم شاه اهماس  در دربار بود. پا از آن مالک در ابتدا کارمند قاضی جهان
در کاریـاه سـنتنتی و تتـت     که از دربار مرخد شد، نزد سنتان ابراهیم میـرزا رفـت و  

حمايت وی به کتابت و تعنیم خط مشغول شد و از اين راه امرار معاش کرد. با توجـه بـه   
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توان نتیجه یرفت کـه پـا      به حكومت مشهد، می 319راهیم در سال تاريخ انتصا  اب
 زيـرا او  ،از توبه شاه، مالک بیش از ديگر هنرمندان اين دوره در دربار ح ور داشته اسـت 

پا از يكسال و نیم اقامت در کاریاه سنتنتی ابراهیم میرزا و کتابت دوبخـش نخسـتین   
هـای عمـاران    برای نوشـتن کتیبـه   ،مجددا  از سوی شاه اهماس  ،هیت اورنگاز کتا  

های قصر چهـل   ينكه کتابت کتیبه سردرها و پنجرهدولتخانه قزوين اح ار شد و پا از ا
وی همچنـان در   .نیافـت کـه مجـددا  بـه مشـهد بـازیردد      ستون را به اتمام رساند اجازه 
 افـیهانی،  ؛31 ،، همـان )قمی   در همانجا در یذشت 313 مالزمت شاه بود تا اينكه در

 (009حوال...،ا، بخش بودا : قزوينی،     نك ؛ نیز288
  برای امیر حسین بیگ، يكی  334توان به مرقعی اشاره کردکه در  از آ ار مالک می

ابخانه خزينه فیوی ترتی  داد. اين مرقع که امروزه در کت نند پايه درباراز رجال ب
ای است که دوستان و نزديكان  ، دربرییرنده آ ارخوشنويسیاستانبول موجود است

که از نظر متال   ،مالک بر اين مرقع .آوری کرده بودند بیگ برای او جمعامیرحسین 
و در آن به شرح احوال  شتای نو اهمیت است ديباچه تاريخی و هنری حائز

 (.Simpson,243;Soucek, 71) نقاشان و مذهبان پرداخت ،خوشنويسان
ینستان )قمی،  سام میرزا، برادر شاه  اهماس  نیز از حامیان هنر در اين دوره بود

هنرمندانی مانند  ،انتصابش به حكومت هران( که پا از Canby, 09 ؛98 ،42 ،هنر
ر توانستند تتت حمايت وی، به فعالیت هنری خود ادامه زاده و سنتان متمد نو شیخ
وی در مدتی نیزکه تولیت خانقاه اردبیل از  .(024 همان، : قمی،  ؛ نیز نكibid) دهند

؛ 073 امیر متمود، خواندمیر،اش را به هنر و ادبیان ) ، عالقهسوی شاه به وی وایذار شد
تتیه با  زندیی شاعران با عنوان ( با نگارش کتابی در 2/339، خالفة التواريخقمی، 
و حمايت از هنرمندان به نمايش یذاشت. وی افزون بر اشعار شاعران، شعرهای   سامی

  .جمـ( ،تتیه سامی:    )نك بسیاری را نیز از هنروران نقاش و خوشنويا در آن وکر کرد
اش به  یهای سیاس ر شاه  به عنوان ديگر حامی هنر، در کنار فعالیتبهرام میزرا براد

(، موسیقی، نقاشی و خوشنويسی 42 ،تذکره ،نیز توجه کرد. او به شعر )قزوينیهنر 
(. 0/019؛ بیانی،093 ،ینستان هنر ؛ قمی،22 ،مجمع ...، مند بود )فادقی هبسیار عالق

خوشنويسان  به همراه مال متبعنی ابراهیمی از ،خواهرزاده بهزاد ،موهنا رستم عنی
؛ 011،ینستان هنر، کردند )قمی اش در مشهد کار می ابخانهکت یق دربرجسته نستعن

 .(009بخش احوال...،  ،بودا  قزوينی، ؛281 افیهانی،
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اش را به دوست متمد هروی  هنری   مجموعه مهمی از آ ار330همچنین در سال او 
سخرد تا از آنها مرقعی فراهم سازد. دوست متمد بر ايـن مرقـع ديباچـه ای  نیـز دربـاره      

نوشت و در آن قدمت خوشنويسی را بـه ح ـرن    خوشنويسی چه هنرهای نقاشی وتاريخ
نام پیامبران و امامان ادريا و ح رن عنی) ( رساند. او از اين اريق سعی کرد با آوردن 

افزون  ای خاص نشان دهد. اولويت خوشنويسی را نسبت به ساير هنرها به یونه ،اين ا ر در
نـام بـرد، امـا     هجـری توط سته در قرون چهارم تا هشـتم  بر اين وی از استادان نامدار خ

بـرای حامیـان      332  تا  409رکید کرد که در فافنه سالهای بیشتر بر خوشنويسانی ت
 (. بـه ییتـه بیـانی   77 ،«بهـرام میـرزا  »)راکسبرو،  کردند فیوی کار می تیموری و ،ترکمان

 تی ازختوط نسـتعنیق او رادر شناخته شده ابراهیم میرزا که قتعا آ ار ( بخشی از0/019)
برای کسانی  . بعدها اين مرقع الگويی راقراردارد يا جاهای ديگر اين مرقع و ییرد در بر می

مرقـع شـاه    قت  الدين متمد قصه خوان )نويسنده ديباچـه بـر   چون قاضی احمد قمی و
 مرقـع  (.77 ،«ابهـرام میـرز  »  ( در آ ارشان فراهم سـاخت )راکسـبرو،   313 در اهماس 

پ م در موزه تـو 0337کننده مرقع نخست است در سال ديگری از بهرام میرزا که تكمیل 
ااان اواخر قرن هیتم تا قرن اين مرقع مشتمل بر آ ار ختقاپی سرای استانبول يافت شد. 

   است. 388تا  138ار آن مربوط به سالهای د و آ ار تاريخ دهم هجری
زاده و داماد شاه نیـز از جمنـه حامیـان هنـر در     ربراهیم میزرا فرزند بهرام میرزا، برادا
، سـه روز را در    به حكومت مشهد منصـو  شـد  319دوره بود. وی پا از آنكه در  اين

را بـه کارهـای    هیته به کارهای ديوانی و امور حكـومتی اختصـاص داد و روزهـای ديگـر    
  ،التــواريخ خالفــة هنــری؛ تمــرين خوشنويســی و نقاشــی و شــاعری پرداخــت )قمــی، 

؛ 0/213 ،منشی :  ای برای خود فراهم کرد )نك نتنتیساو در ضمن کاریاه  (.943ـ0/948
(. و هنرمنـدانی را کـه بعـد از    002ـ000 ،..ینستان ؛197ـ2/193 ،التواريخ خالفةقمی، 

رویردانی شاه از هنر اخراب شده و يا مهاجرن کرده بودند به آن فراخواند و دستور تهیـه  
ــگنســخه  ــت اورن ــام هی ــا دادج ــه آنه ــک دينمی 0.ی را ب ــل  ومال ــدين خنی ــه ال میروجی

 .(021،ینستان هنر )قمی، ندکرد نی  بودند که در دربار او کار میازخوشنويسا
و در نوشـتن   خط را نزد مالک دينمی تكمیل کرد آموزش انوا  مختنفابراهیم میرزا 

تقريبـا   د ش به شیوه خط میرعنی هروی سب  شـ ا خط جنی و خیی مهارن يافت. عالقه

                                                                                                                                                                        

ل تولید آن را شرح داده است و نكاتی را که ممكن است منتشر کرده مراح هیت اورنگتتقیقی خود که درباره  ا ر سیمخسن در. 0
 .22 : فادقی،   نك های سیارشی شاه اهماس  باشد راوکر کرده است. نیز آن با کتا  وجه تمايز
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قتـل او همـه    همسرش پا از .اش یردآوری کند آ ار اين ختاط را در کتابخانه نیمی از
 ،ینسـتان هنـر   ،همـو ) نییسش را به آ  انداخت تا به دسـت شـاه اسـماعیل نییتـد     آ ار
 (.2/193 ،التواريخ خالفةهمو،  ؛017ـ011
 

 نتیجه

ويسـی در حیـان   ر خوشناهمیت هن متالعه زندیی واحوال هنروران خوشنويا نشان از
نخسـت سـنتنت شـاه     فرهنگی و هنری نیمۀ نخست فرمانروايی فـیويان دارد. در دورۀ 

های خوشنويسی هران عهد تیموری بـه تبريـز و دربـار فـیويان انتقـال       اسماعیل سنت
دتر شدن ختوط، به ويـژه  نيافت و  تغییراتی در آن به  تدريج پديدار یشت که به قانونم

هنـر   . نستعنیق چنان اهمیتی يافت که بیشتر خوشنويسـان ايـن عصـر   نستعنیق انجامید
  برای شـاه  383خود را در اين خط آزمودند. شاه متمود نیشابوری درباره قرآنی که در 

ر سايه رحمـت الهـی و  التـاب منوکانـه،      د»ابت کرد با افتخار اعالم کردکه اهماس  کت
. پیش از عصر فـیوی خوشنويسـان   «شدن از بدو تا ختم به خط نستعنیق کتابت اين قرآ

روب آن برای نگارش قرآن عمدتا  خط متقق و ريتان را به واسته فريح و خوانا بودن ح
ديدند، کتابت قـرآن و بسـیاری ديگـر از نسـخه هـا و اسـناد اداری بـه خـط          مناس  می

یانـه بـه ويـژه     های شش نستعنیق حكايت از تتول و  قانونمند شدن اين خط داشت. قنم
نث، نسخ و همچنین خط تعنیق در اين عصر با اندک تغییراتی ادامه يافت. خوشنويسی  

های حكومتی و اسناد  فرمان های عزل و نص ، در نگارش نامه ،افزون برکاربردهای اداری
شاهنامه، خمسه نظامی، هیـت  های  هنری ماندیاری نیز درنسخه نگاره دولتی،کاربردهای

عان و کتابت قرآن و کتیبـه بناهـا داشـت. شـايد بتـوان      های مرق ، تک برگاورنگ جامی
يابـد و   ر هنری، نام هنروران هم اهمیت مـی ییت در عصر فیوی است که در کنار نام آ ا

های مرقعان به ويژه ديباچه  یی و احوال آنها ابتدا در ديباچهضبط نام آنها و اشاره به زند
است و بعـد در آ ـار مسـتقنی     مشهور حاهن هنرورانکه به  330سال  دوست متمد در

هنر ایر چـه ريشـه در    نگاری تاريخقاضی احمد قمی پديدار می یردد.  ینستان هنرچون 
تیموری دارد که وکر نام و زندیی خوشنويسان و نقاشان و ديگر هنروران  قرن  نهم عصر

های تاريخی معمول یشت، اما سرآغاز آن را بايد عصر فیوی دانست کـه پديـد    در ترلیف
اين آ ارکه منابع مكتـو    .قل حكايت از خود آیاهی هنری داشتآمدن تواريخ هنر مست

آمیـز و لبريـز از    تاريخ هنر ايران هستند هر چند به لتـاض نثرفارسـی پرتصـنع و اغـرا     
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ـ  ، اما حاوی جامعاند ن، مورد نقد مورخان هنر بودهشا غموض و ابهام اره ترين ااالعان درب
هنـر ايـران در اعصـار     نگاری تاريخااالعاتی که ضنع میقود تند؛ نام و احوال هنروران هس

تر بوده است. اين ااالعان به ما کمک می کند تـا بـه تـاريخ خوشنويسـی از زاويـه       قبل
زندیی و فعالیت هنروران خوشنويا بنگريم و هرچند اندک به وضع معیشـتی و پايگـاه   

هـا راه را بـرای    ايـن قسـم آیـاهی   آنها آیاه یـرديم.   اجتماعی و چگونگی و میزان درآمد
 یشايد. نگارش تاريخ اجتماعی خوشنويسی می
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