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 چکیده

، »اجازه نامه«در سنت تعلیمی خوشنویسی عثمانی رسمی وجود داشته که به 
این رسم ظاهراَ فقط در . شود  شناخته می»اهلیت نامه«یا » اذن نامه«
ای را به خط  بر اساس این رسم شاگرد قطعه. وشنویسی عثمانی رواج داشتخ

رساند و   مینوشت و آن را به رؤیت استاد یا استادانی نسخ، ثلث یا نستعلیق می
آن را و با الفاظی به عربی » خط اجازه«استادان نیز غالبا با خطی موسوم به 

ستگاه آن در این سنت افزون بر بررسی مفهوم اجازه و خا. کردند تأیید می
ها و شناخت خط موسوم به  نامه تعلیمی، پژوهش درباب ساختار و محتوای اجازه

های اجازه و محل رقم اجازه برای شناخت  ها، عبارت نامه خط اجازه، اندازه اجازه
 . بهتر این رسم الزم است که این نوشتار آن را بر عهده دارد
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 مقدمه 
شاید مشهورترین خاندان سلطنتی که . خوشنویسی در دوره عثمانی سنتی رایج بود

خاندان وازه برخوردارند، تقریباَ تمام سالطین آن در هنرخوشنویسی از شهرت و آ
 تواند یکی از عوامل  میی به این هنرنعالقه سالطین عثما. عثمان یا عثمانیان باشد آل

 منابع خوشنویسی و 1.افزایش تعداد خوشنویسان با تعدد آثار در این دوره باشد
 که در زندگینامه هنرمندان این دوره حاکی از وجود رسمی به نام اجازه نامه است

 باب مفهوم پژوهشگران بدون اینکه توضیحی در. شود  میهای قبل به ندرت دیده دوره
 از کنار این مسأله ، را مشخص کنندها نامه اجازه ارائه دهند و یا محتوای این اجازه

 ، کتبای متداول برای انتقال روایات، احادیث وه اجازه شیاخذدر تاریخ اسالم . اند گذشته
 مسأله این است که آیا سنت اجازه در هنر .و آثار مختلف پیشینیان بوده است

 رایج در علوم حدیث را داشته است؟ چرا رسم اجازه در 2خوشنویسی نیز همان معنای
 رواج یافت؟ خط اجازه چه نوع خطی بود و چه ها خوشنویسی فقط در میان عثمانی

آیا این   چه هستند؟ها جایگاهی در این سنت داشت؟ عناصر تشکیل دهندۀ این اجازه
ا کنون تحلیلی از این  از ساختار واحدی برخوردارند؟ با توجه به اینکه تها اجازه نامه
 و مقایسۀ آنها با با یکدیگر به لحاظ ساختار صورت نگرفته است این پژوهش ها اجازه نامه

ی این دوره پاسخی در خور برای ها برآن است تا از طریق بررسی و تحلیل اجازه نامه
 .سواالت فوق فراهم آورد

 
 پیشینه

ای خاص از انحاء  یث که برگونهباب مفهوم اجازه به عنوان اصطالحی در علوم حد در
فراگیری حدیث داللت دارد، کتابها و مقاالت بسیاری نوشته شده که در اینجا نیازی به 

 در هنر خوشنویسی دوره ها باب مفهوم اجازه و ماهیت اجازه نامه بیان آنها نیست، اما در

                                                                                                                                            
شـماری سـورۀ     ل و هفت نسخه از قرآن و تعـداد بـی          برای نمونه حمدهللا آماسی در طول عمرش چه       ـ  ١

 ).٢٢رک، ؛ ب١٠٨، ٢٤٥ـ٢٤٤شیمل، : نکـ (نعام و جزوهای قرآن را کتابت کرد ا
این واژه از مصدر باب افعال از مادۀ جوز و در اصل بـه  معنـای گذشـتن و اجـازه دادن و روا داشـتن                         ـ  ٢

در اصطالح محدثان یکی از انحاء تحمل حدیث شمرده شده است و با اجازه شـفاهی یـا کتبـی                    . است
 یـت همـراه باشـد     د بـا سـماع یـا قرا       شـود و الزامـا نبایـ        مـی  شیخ به راوی برای روایت احادیث محقق      

 ).٦/٥٩٦ "،اجازه"مدیرشانه چی : ؛ نیز نکـ ١٤قریب؛ ؛ نووی، الت١٧١ـ٢/١٧٠فیروزآبادی، (
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خوشنویسی و "ماری شیمل در کتاب   آن،عثمانی که محل بحث این نوشته است
) ١٣٨٩، ترجمه اسدهللا آزاد، مشهد، خوشنویسی و فرهنگ اسالمی ("فرهنگ اسالمی

ضمن اختصاص دادن چند صفحه به هنر خوشنویسی در میان خاندان آل عثمان تنها از 
برد که از مصطفی افندی و   میو سلطان عبدالمجید نام) ١٨٣٩ .م(سلطان محمد دوم 

 ). ١١٣ـ١٠٨ ص(عزت افندی اجازه دریافت کرده بودند 
گلستان (» ن اجازه در میان خوشنویسان ترکیهآیی«سید کمال میرخلف در مقاله 

ضمن بیان خاطراتش از حضور در یکی ازمراسم اجازه نامه ) ١٣٨٥ ، تابستان٤. ، شهنر
 تن از ١٦خوشنویسی استانبول که مربوط به اعطای اجازه استاد یوسف سزر به 

ت، بسیار مختصر به چگونگی برگزاری این مراسم هنرآموزانش در استانبول بوده اس
 .پردازد  میی این سنت در گذشته و اکنون ترکیهها کند و به تفاوت  میاشاره

ترجمه ثریا منیری و مهدی  (خوشنویسان استانبولسلیمان برک در کتابش با عنوان 
تحقیقات که جزء جدیدترین ) ١٣٩٦قربانی، ویراستار حمیدرضا قلیچ خانی، تهران، بهار 

رود، در بیان زندگینامه هنرمندان تنها به ذکر اینکه فالن خوشنویس از   میبه شمار
 .استادش اجازه دریافت کرد اکتفا کرده است

ضمن بیان ) ١٩٩٩لندن، ( محمدعلی کریم زادۀ تبریزی  اذن نامهـاجازت نامه کتاب 
مدتاَ مروری است بر مطالبی کوتاه و مختصر در باب معنای اجازه در دورۀ عثمانی، ع

ی استادان خوشنویس عثمانی بر آثار شاگردان خود که با ها ی متعددی از اجازه نامهها نمونه
توان به اطالعات مفیدی درباب فرهنگ و تاریخ هنر   میبررسی ساختار هر یک از آنها
ازه ی اجها این اثر را به واسطه در برداشتن مهمترین نمونه. خوشنویسی عثمانی دست یافت

تکیۀ نویسنده در . نامه شاید بتوان جزء مهمترین منابع پزوهش برای این مساله دانست
 . نمونه گردآمده در این اثر است٥٠ بر ها ی اجازه نامهها بررسی ساختار و مؤلفه

مروری ) ٢٠٠٢استانبول، (از درمن » هنر خوشنویسی در امپراطوری عثمانی«مقاله 
ه نویسنده در آن ضمن بیان چگونگی آشنایی است کلی برخوشنویسی عثمانی ک

از قرن نوزدهم تا بیستم (خوشنویسان این دوره با اقالم سته از تحول و تطور این خطوط 
با کاربرد خط تعلیق و سیاق و ابزار مورد استفاده  دارد و خواننده را  میپرده بر) میالدی

اجازه نویسی و خط اجازه  نویسنده در خالل مطالب به سنت . سازد  میخوشنویسان آشنا
 ضمن تعریف  خط)١٣٦٢اصفهان، (اطلس فضایلی نیز در کتاب . کوتاه داردای  اشاره

 .یی از آن را ذکر کرده استها خط اجازه، نمونه



 ١٣٩٥پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ نهم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٤٦

ضمن ) ٢٠٠٧دانشگاه ادینبرو،  (خوشنویسی اسالمیکتاب محققانه اش  شیال بلر در
یی از اجازه استادان ها ط اجازه و نمونهتاریخ اقالم ستّه در دوره عثمانی به خ  توضیح

کند، بدون این که به تحلیل ساختار اجازه   میخوشنویس عثمانی به شاگردانشان اشاره
وی افزون براین به نظام استاد و شاگردی تعلیم خوشنویسی در ترکیه . نامه بپردازد

 .امروزی اشاره کرده است
، ٧٠ و ٦٩. ، شکتاب ماه هنر(ر بختیار از مظف» سند اجازه در خوشنویسی«مقاله کوتاه 

 ١.مروری است بر معنای کلی اجازه و یک نمونه اجازه نامه متعلق به خط حافظ عثمان) ١٣٨٣
، هنرهای زیبا ("پژوهشی در اجازه نامه یا اذن نامه در قلمرو هنر خوشنویسی"مقاله 

ازه دهی در از احد روان جو به طور کلی به رسم اجازه ستانی و اج) ١٣٩١، ٥٠ش 
پردازد و در بحث از اجازه نامه در هنر خوشنویسی به سنت اجازه   میآموزش سنتی

 ها کند، بدون اینکه دربارۀ ساختار و نمونه اجازه نامه  مینویسی دوره عثمانی اشاره
 .ای ارائه دهد صحبتی کند و یا نمونه

ویسی عثمانی آنچه در پژوهشهای راجع به رسم اجازه نامه در سنت تعلیمی خوشن
 برای یافتن ها ی این اجازه نامهها جای آن خالی است، تحلیل ساختار و بررسی مؤلفه

نوشته حاضر با تمرکز بر اجازه نامه یا . پاسخی به پرسشهای مطرح در این حوزه است
رسد و تبریزی   میی این دوره که تعداد شان به طور تقریبی به پنجاه عددها اذن نامه

را در کتابش گرد آورده است، سعی دارد از طریق بررسی محتوایی وتحلیل ی آن ها نمونه
، محتوا، تعداد ، نوع خطها ، با در نظر گرفتن مواردی چون تعداد اجازهها اجازه نامه

 . برای سؤاالت مطرح شده پاسخی مناسب فراهم آوردها استادان و اندازه اجازه نامه
 

 مفهوم و خاستگاه اجازه در خوشنویسی
ای کاغذ است که  ر اساس تعریف تبریزی، منظور از اجازه نامه در خوشنویسی تکهب

کند و استاد پس از   می، ثلث یا نستعلیق کتابتای را به قلم نسخ شاگرد در آن قطعه
در پایین آن موافقتش » اذن«یا » اجزت«بررسی دقیق خط با نوشتن الفاظ عربی همچون 

عالوه بر اجازت نامه عبارات دیگری . کند  میعالمرا در باب مهارت خوشنویسی خطاط ا
در میان عثمانیان رواج داشته » کتبه قطعه سی«و » اهلیت نامه«، »اذن نامه«نیز مانند 

است که یک ای  اجازت نامه در حقیقت به منزلۀ تصدیق و دانشنامه). tabrizi,1-2(است 
                                                                                                                                            

 .Derman, 2- 650-651     : ـ برای اطالعات بیشتر دربارۀ او نکـ ١
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ی را زیر نظر استادان خوشنویس بعد از زحمات فراوان که همه فنون و قواعد خطاط
و نشان دادن آن به یک یا چند استاد، اجازه ای  گرفت، با نوشتن قطعهفرامختلف 

توانست خود را رسماَ خطاط   میپس از دریافت این اجازه نامه. گرفت  میخطاطی رسمی
 امضاء کند و از این پس به شاگردانش اجازه نامه "کتبه"یش را با واژۀ ها بنامد و نوشته

 شاگردی در دوره عثمانی مبتنی بر  ـ تعلیم خوشنویسی مطابق با نظام استاد.دهد
کرد و   میرعایت انضباط دقیق بود و این سنت تعلیمی از نسلی به نسل دیگر ادامه پیدا

شان را بعد از سالها تمرین و ممارست تکمیل کنند و برای  توانستند تعلیم  میشاگردان
رسد سنت اجازه نماد پیوند   میبه نظر. ی دریافت کنندهنر خوشنویسی اجازه نامه مکتوب

و رابطه میان استاد و شاگرد یا به عبارت دیگر تضمین کننده این پیوند معنوی است که 
و اجازه استاد عالوه بر اجازه هنری مهر ) ٩٨سید خلف، (یابد   میدر این رسم تجلی

در  برای اطالع بیشتر( است ی اخالقی و رفتاری خوشنویس نیز بودهها تأییدی بر جنبه
اساس برخی بر). Blair, 597-598: ـ باب نظام استاد و شاگردی در ترکیه امروزی نک

اجازه دادن در دوره عثمانی همانند ) ١٩٥ـ١٩٤؛ نیز مایل هروی، ٩٧ذاکری، (نظرات 
تشریفات ختم قرآن در مکاتب قدیم ایران با تشریفاتی همراه بوده است و در این هنگام 

خواست   میستاد در حضور شاگردان دیگر و احتماال با نظارت اساتید دیگر از شاگردا
. کرد  میاش را صادر  بررسی خط زیر نوشته شاگرد اجازهبنویسد و سپس بعد ازای  قطعه

توانست غیر از استاد خودش از دیگر اساتید هم اجازه نامه دریافت کند   میاگر خطاط
کند شمار استادانی که   مییی که تبریزی ارائهها  نمونهبر اساس. شد  میشهرتش افزون

از باب نمونه در قطعه : کردند بسیار قابل توجه است  میقطعات خوشنویسی را امضاء
، در قطعه )٦٧ـ٦٦ص ( استاد ٢٣خوشنویسی محمد زهدی و نعیم شکری اجازه 

ید و در قطعۀ خوشنویسی حسن حمید س) ٦٠ص ( استاد ١٧شکری اجازه سیدمحمد 
 این ها در اصل هدف شاگرد از گرفتن این اجازه). ٢٠ص(شود   می استاد دیده١٨اجازۀ 

 .بوده است که خودش بتواند شاگردانی را تعلیم دهد و به جرگه استادان وارد شود
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یی که تبریزی گرد آورده است، قدیمترین اجازه نامه مربوط به ها براساس اجازه نامه
مایل هروی، : ـ  نیز نک٣٩ـ٣٨ص (ست که محمد بن عمر افندی صادرکرده  ق ا١١٥٠تاریخ 
حاج  متعلق به ١ ق١٣١٣و متأخرترین آن مربوط است به سال ) ٩٧؛ ذاکری، ١٥٩

                                                                                                                                            
براساس گزارشی که سید کمال میرخلف از حضورش در مراسم باشکوه  اجازه نامه خوشنویسی استاد          ـ  ١

 ارائـه ) ٢٠٠٣دسـامبر    (١٣٨٢ آذر   ١٦ اسـتانبول بـه تـاریخ         نفر از هنرجویـانش در     ١٦به  یوسف سزر   
 .برجاست رسد این سنت همچنان پا  میدهد به نظر می

77
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در ). ,Tabrizi ٤٥ـ٤٦(کاظم صادر کرده است مدمح برای فرزندش سیدمحمد ناظم کهسید
 نیز وجود داشته یا خیر، چیزی مورد اینکه آیا سنت اجازه نویسی قبل از قرن دوازدهم

باب خاستگاه اجازه در هنر خوشنویسی این دوره شاید بتوان دو دیدگاه  دانیم، اما در نمی
 .مطرح کرد که البته نیاز به بررسی بیشتر دارد

 آشنایی خوشنویسان این دوره با عوالم صوفیانه باعث شد که از نیمه نخست قرن ـ١
مایل . ی از جمله اجازه خط و کتابت در میان آنها راه یابدنهم به بعد برخی آداب خانقاه

معتقد است که چون از اواخر قرن نهم تعداد زیادی از خوشنویسان در ) ١٩٤ص (هروی 
آسیای صغیر و نیز در قلمرو ماوراء النهر  با اقلیم خانقاه سر و سری داشتند، طرح ادب 

شیمل . اخذ شده باشد ی و مرادی خانقاهتواند از آداب پیر  میاجازه در حوزه خط و کتابت
داند و معتقد است سلسله   میخوشنویسان را طبیعی هم پیوند میان صوفیان و) ١٢٨ص (

قرن نوزدهم،  وی با توسل به شعری ترکی از. این دو سنت به حضرت علی برمی گردد
یق ابوبکر صد: دهد  میپیوندهای میان قرآن و خلفای راشدین را بیش از این گسترش

کتاب مُنزل را قرائت کرد؛ عمر شیرازه و جلد آن را دوخت؛ عثمان به ترتیبِ درست، آن را 
 .ی آن را زرافشاند و آراستها کتابت کرد و نگاه داشت؛ و علی صفحه

نداشته، بلکه بعضی عتقادی تنها در میان شاعران وجودرسد چنین ا  میبه نظر
شتن نام خلفای راشدین و یا با نوشتن خوشنویسان هم در قطعات خوشنویسی خود با نو

 ).tabrizi,17,108(اند  مروج این اندیشه بودهای  روایاتی از آنها تا اندازه
متداول برای انتقال روایات و ای   با توجه به اینکه در علم حدیث اخذ اجازه شیوهـ٢

ید بتوان ی این دوره، شاها احادیث بوده است، و نظر به محتوای دینی بیشتر اجازه نامه
نظری که .  را به نوعی با مفهوم اجازه در علوم دینی مرتبط دانستها خاستگاه آن

 .نیازمند بحث و بررسی بیشتری است
 

 خط اجازه؛ رقاع یا توقیع؟
  مهم است بدانیم خط اجازه چیست، اجازه به چه خطی نوشتهها در بررسی اجازه نامه

باب اینکه خط اجازه چیست  ه است؟ در به خط واحدی بودها شد و آیا همه اجازه می
برخی معتقدند در دوره عثمانی اقالم سته از جمله خط رقاع . اختالف نظر وجود دارد

که برای امضای ـ تحوالتی را پشت سر گذاشت و ظاهراَ از قرن دهم هجری به خط رقاع 
) Blair, 476; Derman, 5( گفته شد "خط اجازه"شد   میگواهینامه خوشنویسی استفاده
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و به خط سیاق که برای نوشتن اسناد و  و این خط با سنت اجازه  پیوند تنگاتنگی یافت
شد و هیچگونه ارزش هنری و زیبایی شناختی نداشت، بعد از   میمالی استفاده امور

برخی دیگر خط ). Derman, 12(قانونمند شدن در قرن سیزدهم هجری رقاع گفتند 
 است و خطی "قدیمه" اند و معتقدند که یکی از اقالم اجازه را با توقیع یکی دانسته

 همو،(که قواعد آن را یوسف شجری وضع کرد ) ٢٦٥فضایلی، (میان ثلث و نسخ است 
 به دلیل اینکه در قرن نهم و دهم در نوشتن "گواهینامه" اجازه به معنی ١.)٢٦٧

گواهینامه خوشنویسی خطاطان از سوی اساتید عثمانی متداول بوده به این نام معروف 
 یادگیری آن دشوار نیست و احتیاج به تمرین و ممارست زیاد ها بنابر گزارش. شده است

  ).Derman, 2/650-651:ـ ؛ نیز نک٢٦٧ـ٢٦٦فضائلی، (ندارد 
ی مورد بحث در این نوشته که مربوط به فاصلۀ زمانی قرن ها با بررسی نمونه اجازه

 به خط اجازه امضا نشده و در ها شود که همه اجازه نامه  می ق است، معلوم١٤ تا ١٢
در مواردی که عمدتاَ تعداد . شود  مییی هم به خط نسخ یا ثلث دیدهها میان آنها نمونه

 به ها و بقیه اجازه) در این دوره اجازه( بسیار بوده است، اجازه اصلی به خط رقاع ها اجازه
طعات در میان برخی ق). tabrizi, 7برای نمونه : ـ نک(باشد   میخط ثلث یا نسخ

اما آنچه بدیهی به ). Ibid, 19(شود   می، خط اجازه دیدهخوشنویسی با امضای یک استاد
خواه اجازه یا نسخ و ) خط(شخص برای صدور اجازه با آن قلم رسد، نبود قاعده م  مینظر

 .ثلث بوده است
 

 

 

                                                                                                                                            
محمـد طـاهر مکـی       فـضایلی بـه نقـل از      : ـ  کن( برخی معتقدند قواعد آن را میرعلی تبریزی وضع کرد        ـ  ١

 .)٢٦٧ صصاحب تاریخ الخط،
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 ها ساختار اجازه نامه
شود، جز   می ق١٤ و ١٣، ١٢ی ها  نمونه اجازه نامه که عمدتا مربوط به سده٥٠از میان 

و ) Ibid, 57(دو مورد خط نستعلیق که یکی قطعه شعری فارسی متعلق به محمد سعید 
بقیه به خط نسخ و ) Ibid, 91 :ـ نک(ی قطعه شعر عربی از شریفه عایشه است دیگر
 برای  برای یک قسمت نوشته از خط نسخ در باال و از خط ثلثبرخی عمدتاً. اند ثلث

  .اند قسمت دیگر استفاده کرده
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 ها اندازه اجازه نامه
بزرگترین اجازه از حسن وهبی . ست دارای ابعاد و اندازه متفاوتی اها هر یک از این اجازه نامه

و  )tabrizi,22-23(  است که تایید هشت استاد ٤٥×٢٣ با ابعاد ١٢٩٠مربوط به سال 
 است که فقط تایید ١٣١٣ از سید محمد کاظم در سال ١٦×٢٢کوچکترین آن با ابعاد 

 ).Ibid,46-47(پدرش حاج سید محمد ناظم را دارد 
در میان نمونه . کردند  می زن اجازه نامه دریافتدر این سنت هم خوشنویسان مرد و هم

شود، یکی امینه ثروت که جزو خوشنویسان معروف عثمانی است   می نام دو زن دیدهها اجازه
در سال  ),٣٤٩Dermanـ٣٤٧؛ tabrizi,12-17 ( سعادت١به نام محلیهای  و با نوشتن قطعه

یرضا از شاگردان شیخ  اجازه از سوی سیدعزت مصطفی، عل٤ موفق به دریافت ١٢٩١
این قطعه اکنون در . سلیمان وهبی، سید محمد شفیق و سید عبدهللا حمدی شده است

خوشنویس دیگر شریفه عایشه نام ). tabrizi,12(شود   می  نگهداری٢مسجد آرپاچی الر
 تنها از استاد ١٢٣٤در سال ) چلیپا(دارد که با نوشتن قطعه شعری به خط نستعلیق 

 ). Ibid,91( العابدین یک اجازه دریافت کرد حاج محمد زین

                                                                                                                                            
ی ظـاهری، سـلوک و مـنش    هـا  شود که ویژگی  می سجایای پیامبر گفتهدر وصفـ به اشعار و جمالتی    ١

 .)٢/٦٥١درمن، : ـ نک( کند  میو یا دیگر اولیای بزرگوار دین را تصویر) ص(پیامبر اسالم 
2- Arpachilar Mosque. 
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اما « تنها یک نمونه منحصر به فرد وجود دارد که پدری با عبارت ها در میان اجازه نامه
به قطعه » بعد قد اجزت ولدی السید محمد کاظم افاض هللا تعالی بحرمه سید المرسلین

 ).tabrizi,46-47(است  اجازه داده ١٣١٣ در ١٦×٢٢خوشنویسی شده فرزندش با ابعاد 
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 ها محتوای اجازه نامه
شود این است که هنرجو با   می مطرحها یکی از سواالت مهمی که در بررسی اجازه نامه

ی ها کرد؟ بررسی نمونه  مینوشتن چه مطلبی از استاد یا استادان مختلف اجازه دریافت
ینی و غالبا نقل یک حدیث یا  دها مورد نظر نشان داد که محتوای بیشتر این اجازه نامه

در دو نمونه هم ). Ibid, 37, 39: ـ برای نمونه نک(دو حدیث از پیامبر در یک قطعه است 
و یا حتی افالطون ) Ibid, 73(نقل روایتی از حضرت علی در باره اهمیت خوشنویسی 

آوری کرده  یی که تبریزی جمعها در میان اجازه نامه). Ibid, 55(شود   میدیده
شود که شاگرد پس از پایان کتابت نسخه کاملی از قرآن، نام   مییی دیدهها ونهنم

تواند نشان دهندۀ آن باشد که کاتب قبال اجازه   میاین مساله. استادش را آورده است
برای . وشته خود بیاورددریافت کرده که اکنون توانسته نام خود و استادش را درپایان ن

 با کتابت قرآنی کوچک به خط نسخ در ابعاد ١٢٧٤ محمد حکمتی در سالنمونه سید
 ١بر اساس برخی شواهد). Ibid, 120( نام استاد خود احمد نظیفی را آورده است ٩×١٥

رسد محتوای نوشته چندان در گرفتن اجازه دخیل نبوده است، بلکه نوع قلم   میبه نظر
 .تاییدی بوده است بر مهارت خوشنویس در خط) خط(

 
 

                                                                                                                                            
نـدی  ن ثلث را از عـزت اف که  اجازه نوشت  سلطان عبدالمجید در زمره کسانی بود، گزارش شیملبرـ بنا ١

 .)١١٢ ص(دریافت کرد 
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 ارت اجازهعب

شود که استادان با عبارات عربی همچون اذنت، اجزت،   می معلومها با بررسی اجازه نامه
اذن له، اجاز له، اذنته و اجزته، اذنت و اجزت لصاحب هذه القطعه المبارکه المرغوبه 

ی خود به استاد ها برخی از این مُجیزها در اجازه نامه. اند قطعه خوشنویسی را تایید کرده
 ١٢٨٠کنند؛ برای نمونه در اجازه نامه مصطفی راقم افندی در سال   می نیز اشارهخود

اند  هر دو استاد صادر کننده اجازه، خود را از شاگردان حاج احمد شوقی معرفی کرده
)Ibid,71 .( اسماعیل زهدی در امضای قطعه عبدهللا حمدی خود را از شاگردان محمد

را شاگرد سلیمان وهبی معرفی نه ثروت، خود فائق و علیرضا در امضای قطعه امی
در مواردی هم استادان با تضمین آیاتی از قرآن مانند اقسم ). Ibid,8,14,15(اند  کرده

بالقلم و ما یسطرون یا جمالت دعایی مانند الصلوة و السالم علی ما انزل علیه سورة ن و 
ن یکتب اسمه فی اواخر علی آله و صحبته اجمعین؛  زاد هللا معرفته و انال مراد ا

مسطوراته و یا عبارت تاکیدی لما وجدته موافقا للقواعد المقرره بین االساتید المتقین که 
نمونه : ـ نک(کردند   میاشاره به قطعه خوشنویسی کتابت شده دارد، اجازه نامه را مرقوم

عا در حق  با دها گاهی هم متن اجازه نامه). tabrizi, 7اجازه نامه عبدالحلیم حلمی، 
 ).tabrizi,13-14(شاگرد، خانواده و استادان دیگر او همراه بود 
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در مواردی با چندین اجازه در قطعه خوشنویسی گاهی استادی به طور مفصل و 
کرده و بقیه استادان   میغالبا در پایین صفحه با نوشتن نمونه جمالت باال اجازه را صادر

کردند   میو اجزت قطعه خوشنویسی را تاییدبه طور مختصر با الفاظی همچون اذنت 
یی هم ها با این حال، اجازه نامه). Ibid, 29نمونه اجازه نامه سید حسین حمدی، : ـ نک(

 ). Ibid, 112, 115(وجود دارد که تنها نام استاد در آن آمده است 
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 محل رقم اجازه
یی داشت که هنرجو برای زد، عمدتا بستگی به فضا  میمحلی که استاد اجازه خود را رقم

 در پایین صفحه رقم خورده است ها بیشتر اجازه. گرفت  میاین امر در نظر
)tabrizi,17,21,23,29( اما موارد معدودی نیز وجود دارد که استادان در قسمت راست ،

مواردی از این ). Ibid, 83: ـ نک(اند  ا نوشتن نام خود اجازه صادر کردهو چپ صفحه ب
در مواردی . ر مورد قطعاتی است که نهایتا به امضای دو استاد رسیده استدست تنها د

اند، عمدتا فضای پایین صفحه برای این کار  ش از دو استاد قطعه را امضا کردهکه بی
ی فراوان ها  دارای قاب بندی و تذهیبها برخی از اجازه نامه. اختصاص داده شده است

. کند  می برای این امر لحاظ شده خودنماییاست و اجازه استادان در قاب مشخصی که
 ). Ibid,23,29,3,66(اند  آالیش بسیار ساده و بی یی نیز وجود دارد کهها اجازه نامه
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شد و   میامضای چند استاد بر قطعه خوشنویسی که گاه فقط شامل نام خانوادگی او
تواند نشانه همدلی و عدم  ی مگرفت، میدر برخی موارد حتی نام کامل و لقب او را در بر

خالف آنچه در میان  خطاط در این دوره تلقی گردد، براختالف جدی میان هنرمندان
 ١.محدثان کما بیش وجود داشته است

 
 نتیجه

رسم اجازه نویسی در سنت تعلیمی خوشنویسی عثمانی به منزله تأییدی است بر قابلیت و 
 را به خط نسخ، ثلث و یا نستعلیق خوشنویسیای  خطاط پس از آن که قطعه. توانایی هنرجو

رساند، اجازت نامه، اذن نامه یا اهلیت نامه و در زبان   میکند و به رؤیت استاد یا استادانی می
در . کند  میتایید شده، دریافت» خط اجازه«که غالبا با خطی موسوم به » سی کتبه قطعه «ترکی

شود که   می امضاء هم دیده٢٣ حتی تا ها یان نمونهگاه در م. این سنت تعداد استادان متغیر است
الفاظی هم که با آن اجازه به زبان عربی صادر شده طیف .  استاد است٢٣بیانگر تایید از سوی 

) خط(محتوای نوشته چندان در صدور اجازه دخیل نبوده است، بلکه نوع قلم . داردای  گسترده
قطعات خوشنویسی شده هم . شنویس در آن خطتاییدی بوده است از جانب استاد بر مهارت خو

در مجموع ساختار . در ابعاد متفاوت و با تزیینات فراوان و یا حتی بسیار ساده ارائه شده است
 از قاعده و نظم خاصی پیروی نکرده و برای آن معیار خاصی نبوده است، تنها آنچه ها اجازه نامه

جو ظاهراَ بدون اجازه نامه و گرفتن تاییدیۀ رسد این است که هنر  میدر این سنت مهم به نظر
 .اش رقم زند  د و امضای خود را در پایین نوشتهتوانست شاگرد تربیت کن استاد نمی
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