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چکیده

از خوشنویسان ایرانى در سدههاى میانى دوران اسالمى (هفتم تا یازدهم/سیزدهم تا هفدهم) رساالتى به جا 

اِر تک حد تا گاه که روایات این مانده که همگى با نقل احادیثى از زبان پیامبر (ص) و على (ع) آغاز شدهاند.

حلقههاى حرفهاى  در انتقالفنونخ و آموز ّ تم بىتغییر نقلهاى پیشینیان پیش رفته، بازتابندة سنتهاىم

در خنانى هار ا و کتابت ام در دین وایان پی تین نخ ِ مؤث ور ح از ان ای آگاهى به مّتکى و ان نوی خو

این زمینه بوده است. با این حال جستوجو در منابع معتبر حدیث شیعى تفاوتهایى را بین اصل احادیث و روایات 

مىکند که نشان مىدهد ایشان چندان در پى صحت و اعتبار روایتها نبوده و بیشتر بر شنیدهها و  کار آ ان ا خ

دهاند. این ناهماهنگى حتى در نقلهاى ایشان از جمالت قصار منتسب  ک تکیه ان خواندههاى خود از همِصنفان

به مشاهیر نیز عیان است. در این نوشتار پس از سیرى گذرا در پیشینۀ آیات و احادیث مرتبط با خط و خوشنویسى 

در قرآن و سیرة رسولاهللا (ص) و على (ع)، رایجترین احادیث و اقوال مندرج در رساالت خوشنویسى ایرانى با 

توجو و سنجیده خواهد شد. ج یعه محدثّان وف مع و معتب آثار در یک ه تبار ا درجۀ و ه مقای یکدیگ

واژگان کلیدى
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مقدمه
زندگى  هرروزة  ضروریات  جزو  اسالم  سرآغاز  از  نوشتار  و  خط 
دینى و اجتماعى مسلمین بوده و خداوند نیز در چندین آیه از قرآن 
هم بر این موضوع تأکیدى صریح شده است. پیامبر(ص) با عمل 
تعلیم  به کار  اهمیت موضوع کسانى را  الهى و درك  فرمان  به 
کالمى هدایت خوْد ورت، به بنا و ت گما نگار مل و
فت. گ هده ب ان کار یوة حتى یا یلت ف فهِم در را ان ای

على (ع) و گروهى از صحابۀ امین رسول (ص) نیز آستین برزده 
این عامالن  که  بدیهى است  را مکتوب کردند.  کلمات وحى  و 
نکتههایى گفتهاند. همین گفتهها  خود کار وصِف در گهگاه کتابت
حدیث کتب در محدثّین و فقها خى ب همت به بعد در سدههاى

تگاههاى حکومت و میان  د در کاتبان کار که زمانى و آمد د گ
اهل دانش باال گرفت و فنون خوشنویسى پدید آمد، سرلوحۀ امور 
خطاطان، بهویژه در امر آموزش، قرار گرفت و در همهجاى عالم 
اسالم پراکنده شد و از جمله به خوشنویسان ایران رسید. در این 
سرزمین که دستکم از سدة چهارم/دهم خاستگاه کاتبانى کاردان 
و  پرورش  در  منسجم  نظامى  هفتم/سیزدهم  سدة  نیمۀ  از  بود، 
نیز،  و در خوشنویسى  پا گرفت  آموزش هنرمندان و صنعتگران 
که هنر پرکاربرد همهجا و هرگاه بود، رساالتى آموزشى و بعدتر 
همچنان  امروز  تا  که  آمد  پدید  خوشنویسان  احوال  تذکرههاى 
مرتبط  متنهاى  این  تمامى  تحقیقاند.  و  اهل خط  رجوع  مورد 
با خوشنویسى با ذکر شمارى از احادیث منتسب به معصومین(ع) 
و اقوال مشاهیر دانش و حکمت یا جمالت قصار رایج در میان 
و نسل به نسل روایت شدهاند. این احادیث و اقوال  اهل فن آغاز
امروز هم کموبیش در بین خوشنویسان بازگو و گاهى نوشته و 
یا تى در به ى ک تاکنون اً اه اما ود، حتى به آنها استناد مى

نادرستى انتساب آنها به گویندگانشان، اعم از معصومین یا غیر 
زمینه انجام نگرفته  ایشان، نیندیشیده و مطالعهاى مستند در این
است. لزوم این توجه آنگاه بیشتر مىشود که بدانیم سخنى واحد 
دادهاند؛ حال  به کسانى مختلف نسبت  زمانهاى متفاوت  در را
آنکه در منابع اصیل شکلى دیگرگون از آن سخن روایت شده 
است. نگارنده در پژوهش حاضر کوشیده است پس از نگاهى گذرا 
به چگونگى شکلگیرى و رواج کتابت در طلیعۀ دوران اسالمى و 
ورود پیشوایان دین به این عرصه، با مطالعۀ اقوال و جمالت قصار 
در رساالت خوشنویسان ایرانى و مراجعه به منابع معتبر حدیث 
شیعى، میزان اعتبار روایات مندرج در این رساالت را بسنجد و در 
ِ مناب از را آنها ابه م صورت امکان اصل احادیث یا نمونههاى

اصلى استخراج و با گفتههاى خوشنویسان قیاس کند. پس از آن 
هم برخى سخنان پراکندة منسوب به اندیشمندان را در رساالت 

مختلف با یکدیگر تطبیق دهد. 
است:  بوده  نظر  در  اساسى  پرسش  چند  تحقیق  این  مسیر  در 
نخست اینکه رویکرد قرآن در موضوع نوشتن چه بوده، در چه 
آیاتى رخ نموده، و در این آیات بر چه وجوهى از خط و کتابت 
تأکید شده است؟ دیگر اینکه مواجهۀ نخستین پیشوایان اسالم، 
محمد(ص) و على(ع)، با مسئلۀ خط و نوشتار چگونه بوده و هریک 
به چه میزان بدان ورود کردهاند؟ سوم اینکه آموزههاى ایشان چه 
تأثیرى بر کاتبان دورههاى بعد نهاد؟ چهارم اینکه خوشنویسان 
ایران با چه انگیزهها و در چه مواردى به گفتههاى معصومین(ع) 
تهاند؟ پنجم اینکه تفاوت و شباهت روایت هر رساله  ج ل ّ تو
با رسالۀ دیگر چیست و تا چه اندازه مبتنى بر روایات منابع حدیث 
باب  این  در  قصار  پراکندة  جمالت  سایر  اینکه  ششم  است؟ 
کداماند و چقدر با یکدیگر متفاوت یا همساناند؟ گفتنى اینکه 
بلکه  منابع،  اصل  نه  متون حدیث  در  نگارنده  منبع جستجوى 
علوم  کامپیوترى  تحقیقات  مرکز  از  نور  نرمافزار 
اسالمى بوده است.  همچنین مبناى مطالعۀ روایات خوشنویسان 
رساالت  روایات  و  نهاده  عبداهللا صیرفى  آدابالخط  رسالۀ  بر  را 
دیگر را با آن تطبیق داده است، چرا که رسالۀ یادشده کهنترین 
و کاملترین رسالۀ خوشنویسى و مرجع رساالت دیگر بوده است.

منزلت کتابت در قرآن و جایگاه آن نزد پیامبر(ص) 
و على(ع)

ارمغان  است.  اسالم  نوشتن همزاد  و  نوشتن است  اسالم دین 
این دین «کتاب» است که خداوند بهواسطۀ رسولش براى انسان 
که  خوانده،  «اُّمى1»  را او کتاب همین از جایى در و تاده ف
گروهى آن را «درسنخوانده» تفسیر کردهاند؛ در جایى دیگر نیز 
به صراحت او را «ناتوان از خواندن و نوشتن» خطاب کرده است. 
ت2؛  ا «کتاب» هم دین این ِ پیامب الت ر ان ن و ت معج پ
«خواندن»  به  را  پیامبر(ص)  کلماتش  نخستین  در  که  کتابى 
و انسان را «آموختۀ نوشتن به قلم» مىداند. تأکید  فرامىخواند3
بر منزلت نوشتن سرتاسر قرآن را فراگرفته است. سورة قلم (68) 
یکى از نخستین آیات وحى است که با این کلمات آغاز مى شود: 
ُ.ُرون». بنا بر دو آیۀ دیگر (سورة ق (50)، آیات  َوَمايَْس ِم َوالْقََل «ن
(َرقیب آماده و اقب م تۀ ف دو د، نازل بعد اندکى که (18-17
همۀ و تهاند ن اره ن به ان ان ت را و چپ انۀ دو ب تید) َ و

کردار و پندار او را ثبت مى کنند4. آن که بر شانۀ راست است کردار 
نیک را مى نویسد و آن که بر شانۀ چپ، کردار ناپسند و پلید را. در 
روز جزا، آنان همۀ کردار انسان را در نامۀ اعمال او براى داورى 
و حسابرسى نهایى به دستش خواهند داد5. از منظر این آیات و 
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یدههاى آف دیگ از را ان ان ْ نگار فِت مع ، دیگ آیات یارى ب
خداوند متمایز و ممتاز ساخته است.

اهمیت و یلت ف ب تأکید و کتابت معنوِى جدا از داللتهاى
نوشتن در کالم خداوند، تثبیت موقعیت مسلمانان و شکلگیرى 
سال  در  پیامبر(ص)  هجرت  از  پس  بهویژه  اسالمى،  جامعۀ 
فن  بر  تسلط  و  نوشتار  و  خط  توسعۀ  بعثت(622م)،  سیزدهم 
کتابت را براى مسلمین به نیازى گریزناپذیر تبدیل کرد. تراکم 
آیات وحى و افزایش روزافزون شمار گروندگان به اسالم، پیش از 
هر چیز ثبت و ضبط کلمات و آیات الهى را ضرورى مىساخت. 
بىتردید این ضرورت را پیامبر(ص) بیش از دیگران درك مىکرد 
وهى گ مدینه، در اقامت و ورود آغاِز همان از جهت، بدین و

وحى  نونزول  کلمات  کتابت  کار  به  مىدانستند،  نوشتن  که  را 
گماشت تا آنها را از فراموشى و تحریف ایمن بدارد. این گروه که 
به «اصحابالمصاحف» شهرت یافته بودند، بنا به برخى شواهد، 
غربى  انتهاى  نزدیکى  در  خاص  محلى  در  پیامبر(ص)  امر  به 
پیامبر  فاصل مسجد  در حد  معبر سنگفرشى،  االعظم، که  بَال
مىآمدند و به استنساخ قرآن مشغول  هم د گ بود، مصلّى و (ص)
یِن از مهمت تن  سه  نام  تکم  د متوْن از البهالى مىشدند6. 

این کاتبان وحى را مىتوان استخراج کرد: على بن ابىطالب(ع) 
بن اُبَّى داخت، که پیش از آن، در مکه نیز به کتابت قرآن مىپ

کعب که نخستین کاتب قرآن در مدینه بود، و زید بن ثابت که 
در مدینه به جمع کاتبان وحى پیوست7. 

از سوى دیگر، گسترش روابط فرهنگى و تجارى مسلمین در 
درون خود و نیز با مردمان دیگر، در همان زمان حیات پیامبر(ص) 
ضرورتى دیگر پیش آورد که همانا نگارش مکاتبات و مراسالت 
سورة بقره(2)  و احکام و اسناد بود، چندان که خداوند در آیۀ 282
این  بر  فرمود8.  تأکید  معامالت  قراردادهاى  نوشتن  اهمیت  بر 
اساس، لزوم نوشتن باز هم بیشتر شد و عالوه بر افزایش شمار 
کاتبان، انواعى از اقالم رسمى (براى کتابت قرآن و مسکوکات و 
کتیبهها) و غیررسمى (براى نگارش نامهها و معاهدات بازرگانى 
خطوط  تنوع  و  تحوالت  زمینهساز  که  گرفت  شکل  روزمره)  و 

اسالمى در سدههاى بعد شد9. 
اسالم،  اولیۀ  گسترش  و  ظهور  آغاز  همان  از  بدینطریق، 
پیامبر(ص) و على(ع)، به پیروى از فرمان الهى، و نیز اداى تعهد 
اداره و راهبرى اجتماع نوپاى مسلمین، یا عهدهدار هدایت کاتبان 
و  لفظى  اشتغال  این  بردند.  کتابت  کار  به  دست  خود  یا  شدند 
و نبّى(ص) ت ح وى از بیاناتى هار ا به تن، نو به ملى

هاش على(ع) انجامید که، چنانکه خواهیم دید،  بالوا وصِىّ
ک تم به و ت گذ ب خ یلت ف در کلّى و کالن خنان حد از

بر جزئیاتى چون فاصلهگذارى کلمات و کشیده یا فشرده نوشتن 
و  ابزارها  کیفیت  ارتقاء  و  براى حفاظت  راهکارهایى  یا  حروف، 
ید ر کاغذ، و دوات و ّکب م و قلم همچون ى، نوی خو مصالح
که نشانهاى آشکار است از شکلگیرى فن خط و هنر خطاطى. 
گسترش خوشنویسى در تمدن اسالمى و شکلگیرى 

نظام آموزش خط
پس از رحلت رسول(ص) و گسترش روزافزون قلمرو اسالم در 
عهد خلفاى راشدین و سپس تأسیس و نفوذ وسیع خالفتهاى 
بعد،  به  دوم/هشتم  سدة  از  عباسى  و  اموى  امپراطورىمانند 
از الم، ا اول زبان بى، زبان به ناد اَ و متون اخ تن ا

کرانههاى اقیانوس هند تا سواحل اقیانوس اطلس را فراگرفت. 
در این زمان گروه کثیرى از کاتبان و خطاطان در دستگاهها و 
و  انواع متون دینى  به نگارش  فرمانروایان مسلمان  دیوانهاى 
غیردینى و احکام و فرامین و مکاتبات و معاهدات سرگرم بودند 
و از میان ایشان، گروهى نخبهتر به تعیین و تدوین قواعدى براى 
مىپرداختند. آشنایى با نوشتن و  رایج ِ و خ آموز و جام ان
براى کاتبان حرفهاى و متخصص،  نهفقط  خ فنون ب لّ ت
بدین  مىنمود.  ضرورى  حاکم  خاندانهاى  اعضاى  براى  بلکه 
به خ فّن تعلیم به را ت د زب اِن ا خ قدرْت صاحبان جهت،

فرزندانشان گماشتند و همین خطاطان تدوین و تألیف رساالتى 
بود که کار  اینگونه  باب آموزش قواعد خط را کمر بستند.  در 
اى ب اصولى پیدایِى ح به رفتهرفته متون ِف ِص نگار
الِم بلندآوازة ان نوی خو هور زمینۀ و یافت ارتقا ى زیبانوی

اسالم فراهم شد.
واضح است که کار این خوشنویسان، دستکم تا سدة پنجم/

و  قرآن  بهویژه  دینى  متون  کتابت  آن،  از  پس  و حتى  یازدهم 
در  هم  اوقاتشان  از  بخشى  بود.  دین  پیشوایان  سخنان  برخى 
در ا اُم زندان ف به خ د قوا آموز به معلمى وت ک
ى نوی خو هن یفتگان یا المى ا ِ مدار ّالب یا دربار
اولیاِء کالم و مقد متون با مدام ِت مؤان بیعتاً مىگذشت10.

در  نهتنها  که  معنویتى مىکشاند  به سوى  را  کاتبان  این  دین، 
ىشان نیز تبلور  آموز ِى م و ملى کاِر در بلکه خصى لوك
مىیافت. با این مبنا، پیشۀ خود را موهبتى الهى مىشمردند و 
باب  در  دین  پیشوایان  رهنمودهاى  و  به سخنان  آن  اثبات  در 
آنجا  از  مىکردند.  تکیه  خطاطى  عملى  قواعد  حتى  و  فضیلت 

ب المى ا دوران آغاز همان از ى نوی خو آموز ّنت که
ِى یادگی ب ون اف جویان هن بود، توار ا دى اگ و تاد ا ام ن

قواعد خط به شیوة استادشان، از خصال و باورهاى او نیز پیروى 
و بىگمان  نقل مىکردند  براى شاگردانشان  را   آموزههایش  و 
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خنان و الهى کالم به تناد ا و تَذکار این آموزهها از  بخشى 
بود. خ ن ُح آداب و اهمیت دربارة معصومین(ع) و (ص) پیامب
تعلیم و خلفا تگاه د در خ تادان ا هموارة وِر ح گفتنى اینکه

خط به ایشان و اوالدشان، زمینهساز برخى اظهار نظرها و بیان 
سخنانى در باب فضیلت خط از جانب صاحبان قدرت و مقام شد 
نیز، در کنار کالم پیشوایان دین، مورد  بعدها همین سخنان  و 
ارجاع و نقل خطاطان قرار گرفت. همچنین رونق نهضت ترجمه، 
که از عصر امویان آغاز و در دورة عباسیان اوج گرفته و موجب 
آشنایى مسلمانان با آراء اندیشمندان یونان و روم شده بود11، راه 
ورود برخى روایات آنان را هم در زمینۀ اهمیت خط به فرهنگ 

خوشنویسى اسالمى هموار کرد.
ابنُمقله هور با المى ا ى نوی خو ردیابى قابل و مدّون تاریخ

چهارم/دهم  سدة  اوایل  در  بیضاوى(272-328ق/885-940م) 
د قوا و در نامدار ِ ا خ این ابتکارات مىیابد. فافّیت

همچنین  پیشینیان،  دستاوردهاى  کردن  یکدست  و  خطوط 
ِ پی کارآمد الگویى او، به رسالۀ نگارش  انتساب 

روى خوشنویسان نسلهاى بعد نهاد که بیشوکم تا هزار سال 
بعد در مهمترین مراکز تمدن اسالمى همچنان تداوم یافت. پس 
یاقوت و از او، دو پیشواى دیگر خوشنویسى اسالمى، ابنبّواب

یافتههاى ابنمقله  مستعصمى، هر یک به فاصلۀ یکىدو قرن، 
و  نگارش  اصلى  مرجع  ایشان  آموزههاى  و  بخشیدند  کمال  را 
اینکه این هر  گفت دید. گ الم ا الِم تا در خ آموز
انىتبار بودند یا مدتى دراز از عمرشان  ای یا ب، ِ نوی خو ه
فارس  والیت  به  ابنمقله  تباِر تند: زی انیان ای میان در را
بهاءالدولۀ  و کتابدار  ندیم  الها در شیراز  مىرسید، ابنبّواب
مستعصمى  یاقوت  و  بود،  403ق/1012م)  دیلمى(درگذشتۀ 
به دست هالکوى مغول در  عباسیان  فروپاشى خالفت  از  پس 
درآمد. ُجوینى انى ای خاندان خدمت به بغداد در 656ق/1258م،

آداب  با  همراه  خوشنویس،  سه  این  هنرى  میراث  بدینسان، 
بین  در  نسل  به  نسل  اسالم  صدر  از  که  روحانىاى  و  دینى 
هشتم/چهاردهم  سدة  سرآغاز  در  بود،  یافته  جریان  خطاطان 
بر ظرفیتها و  با تکیه  را  ایشان  به خوشنویسان ایران رسید و 
قابلیتهاى انکارناپذیرشان در پیشبرد اصول خط، از یک سو به 
اخبار  ادبیات و  به راویان  از سوى دیگر  فنى و  بانیان تحوالت 

دینى و معنوى این هنر تبدیل کرد.
رونق رسالهنویسى در ایران و ظهور احادیث خط در 

این رساالت 
اوایل از خصاً م ان ای در ى نوی خو آموز االت ر نگار

سدة هشتم/چهاردهم، همزمان با حکومت ایلخانان مغول، آغاز 

رساالت  اگر  یافت.  تداوم  همچنان  قاجار  دورة  اواخر  تا  و  شد 
قاضى میراحمد منشى قمى و نیز  تذکرهمانندى چون
دیباچههاى برخى مرقعات فراهمآمده براى شاهان و شاهزادگان 
صفوى را به شمار رساالت آموزشى بیفزاییم، چیزى کم از بیست 
به همگى یباً تق که ت دا خواهیم ى نوی خو با تب م متن

پیشوایان  اقوال  احادیث و  و  الهى  آیات  با ذکر  سیاقى یکسان، 
دین و عالمان شرق و غرب عالم در باب معانى و فضایل پنهان 
در ذات خط و نوشتار آغاز شده و با شرح اصول و تناسبات حروف 
و تعلیق و نستعلیق،  در اقالم مختلف، شامل خطوط ششگانه12
چند و غوب م ّکِب م و کاغذ و قلم کیفیات مختص ح گاه

زمان  مطلوب  موقعیتهاى  اً بع و آنها، آوردن مل چون و
الهها  ر این اغلب صاحباِن یافتهاند. ادامه  خط  مشق  مکان  و 
امام على (ع) را پس از حضرت آدم و ادریس نبى (ع) از بانیان 
خواندهاند، اما برخى از  کوفى خ مبِدع و نگار و خ اصلى
آنان، همچون قطبالدین محمد قصهخوان (1372: 283-282) 
و  توانا  نیز  تذهیب  فن  در  را  حضرت  آن  و  نهاده  فراتر  گامى 
از  رسالهاى  در  حتى  دانستهاند13.  ختا  و  چین  نقشبندان  الگوى 
امام رضا(ع) هم  و  امام سجاد(ع)،  امام حسن(ع)،  دورة صفوى 
داراى خط خوش خوانده شدهاند14. در پارهاى از موارد هم مؤلفان 
اخالقى  اصول  و  معنوى  آداب  بیان  به  را  روى سخن  رساالت 

خوشنویس شدن و خوشنویس ماندن کشانیدهاند15. 
جریان  مىآید،  چشم  به  بیشتر  آنچه  رساالت  این  بررسى  در 
ین کمت اله پانصد دورة این ى که ت ا ّى تم م و متداوم

تغییر را پذیرفته و به مفهوم مشخص، «سنتى» مانده است. با 
مطالب  نوع  و  ساختار  در  گهگاه  تحولناپذیر،  نِت این آنکه
خوشنویسانۀ  ابداعات  و  نویافته  نکات  برخى  و  باخته  رنگ 
هنرمندان را به خود راه داده است، در نقل و روایت احادیث و 
اقوال پیشوایان دین و حکیمان جهان چنان نامنعطف بوده که 
این و نهاده رو پی در را الف اَ آثار اله ر ه ندة نوی گویى

گفتهها را یکبهیک رونگارى کرده است. 
ما  دست  به  که  خوشنویسى  آموزش  فارسى  متن  کهنترین 
تۀ (درگذ ى ی تب فى َصی بداهللا اث رسیده، رسالۀ 

خوشنویسى  رساالت  از  کامل  نمونهاى  742ق/1341م)،  حدود 
است که در یک تحمیدیه، یک مقدمه (با سه فصل)، دو باب، 
یک مقاله(با سه فصل)، و یک خاتمه، مهمترین نکات مورد نظر 
فهاى را در آن روزگار، از بیان فضیلت  ح ِ نوی خو یک نیاز و
د قوا و و خ ان ن و نام و قلم ا ت و ّکب م اختن تا خ

ىبندى،  ک و ى نوی اصول و ّکبات م ب تنا و دات مف
الگویى  بدینطریق  و  گفته  تمامى  به  اختصار،  ایجاز و  در عین 
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تردید  است.  آورده  فراهم  خود  از  براى خطاطان پس  کمنقص 
به  رسالهاش  مطالب  تدوین  و  تألیف  در  که صیرفى  کرد  نباید 
رساالت خطاطان یا خطشناسان پیش از خود نظر داشته است. 
در این میان، اگر از آثار نویسندگان ایرانى سدة ششم، همچون 
اثر  دبیرى  دستور  و  راوندى  نجمالدین  اثر  . . ال ا.ول  معرفة 

عبدالخالق میهنى ــ هر دو در آداب دبیرى و منشیگرى ــ و نیز 
ابنمقله ــ که به هر حال  چون متقّدمى ان نوی خو االت ر
ـ بگذریم، رسالة فی علم  صحت انتسابش به او محل تردید استـ 
414ق/1023م) را  حدود تۀ (درگذ توحیدى ابوحّیان اث الکتابة

مىتوان سرمشق مشخصى براى رسالۀ صیرفى در نظر گرفت، 
چرا که او حتى اگر ایرانى نباشد، مدتى در شیراز اقامت گزیده و 
این در توحیدى ابوحّیان شاید در همین شهر درگذشته باشد16.

نیدههایش  پایۀ ب ت بی او، خوِد ر ّ مک یح تص به بنا که اله ر
از خطوط اسالمى  نمونه  ابتدا چند  استوار است،  از خطشناسان 
وصف به را خن روى بند چند در بعد و د َ نام مىبَ را  کهن 

آنگاه  و  آن مىگرداند  تراش  و روشهاى  کتابت  مرغوب  قلم 
فنى الحاتى اص با را وف ح ّکبات م و دات مف نگار د قوا

مگیرى از  چ مار مفّصل فصلى در شرح مىدهد. پس آنگاه
بن لى و اب ّ خ بن م از را، جم و ب اهی م گفتههاى
و ون افال و اقلید تا ى با مأمون و متوّکل و (ع) الب ابى

جالینوس و جعفر بن یحیى برمکى، در باب آداب و اصول خط، به 
شیوة اهل حدیث و با ذکر راویان هر یک نقل مىکند17. 

الگوى فى صی ت، ا بى زبان به ابوحّیان الۀ ر متن با آنکه
در احتماًال که ى رو یا خود، یوة به و فته گ ب را آن اصلى

از  ایرانى رایج بوده، برگردانده است؛  بین خطاطان رسالهنویس 
در را قصار جمالت فصِل ابوّحیان، ک به او، اینکه جمله 

آغاز رسالهاش و اصول خوشنویسى را در ادامۀ آن آورده است. 
در این فصل او ذیل عنوان «در بیان فضیلت این علم» (1372: 
این  اکتشاف  و  (ع)  آدم  را  ابتدا نخستین کاتب خط عربى   (15
خط را به زمان حضرت اسماعیل (ع) یا ادریس (ع) منتسب و 
نقل مىکند:  (ع)  اسالم  پیامبر  از  بدین مضمون  سپس حدیثى 
.ل ال.نة». این حدیث  الرحمن الرحیم د «من أحسن کتابة بسمالله
بارها  بعد  سدههاى  طى  آن  از  اندكمتفاوت  صورتهایى  که 
در  مضمون  این  با  شده18،  نقل  ایران  خوشنویسان  رساالت  در 
محمدباقر مجلسى (1037-1110ق/1628- 9 کتاب 

93ق/712م)،  حدود تۀ (درگذ مالک بن اَنَ از نقل به 1698م)
الرَحمن صحابى رسولاهللا (ص)، آمده است: «َمنکََتََببِسمالله

.ََفرَاللُهلَُه20».  ًلِّلِه .ی َدهُتَع َ.ّوَ .لرَحیمَف

جملۀ  فرمود»  دیگر  «و  عبارت  با  (همانجا)  ادامه صیرفى  در 

العلم21» را به پیامبر(ص) منسوب مىکند، اما مایل  نصف ّ «الخ
هروى (1372: 15، پانویس 20) آن را حدیثى «موضوع» دانسته 
و مىدانیم که احادیث موضوع به دروع به معصومین نسبت داده 
آن  از  پس   .(400-398 ج1،  1411ق:  (مامقانى،  است22.  شده 
ى ا خ ار تک پُ یار ب احادیث از دیگ یکى صیرفى (همانجا)
ّ. . ال را از زبان امام على(ع) چنین نقل مىکند: «عَلَیُکمبِحُسن

الّرِزق23». این حدیث که، در کنار سخن پیشگفته  مَفاتیح ِمن إإّنه

ى نوی خو با تب م قوِل ین از حضرت رسول(ص)، متداولت
هور م ّقعات م دیباچههاى و  رساالت  همۀ  در  نهفقط  است، 

مؤلفان  دبیرى  آداب  و  خطاطى  منابع  برخى  در  بلکه  فارسى، 
و ترك نیز از زبان امام على(ع) نقل شده که از آن جمله  عرب
ج3،   :1963) . ءءا ءءاءا ءءا ء  ء ء  ءء ءاءء ء ءء مشهور  کتاب  است 
قلقشندى(756-821ق/1355-1418م)  بن على  احمد  اثر   (25
عالىافندى  مصطفى  اثر   (18-17  :1369) و
(948-1008ق/1541-1599م). نکته اینجاست که در هیچیک 
از منابع معتبر حدیث نشانى از این سخن و انتسابش به على (ع) 
(ص) پیامب حدیِث این از ى بخ اصل در بلکه یافت، نمىتوان
دَقِة َّ. ْزقَبِال الّرِ منقول در بحاراالنوار(ج73، 318) است: «..سْتَْنزُِلوا
ِّ. .َ الْ ُحْسُن َو ْزِق الّرِ .اًف.ِ .و .ُ ِم النَِّع َ.ميِع مُباَرٌکَيزيدُف. ..کوُر ... ..

تنها یک  24» که  ْزِق الّرِ الَْکالِمَيزيُدف.ِ .يُب َو ْزِق الّرِ ....ِح .. .. ..

بار در دیباچۀ مرقعى گورکانى به قلم میرعلى الحسینى الکاتب 
(2001: 40) با قید «حدیث صحیح نبوى» به این صورت آمده 

الّرزق». مفاتیح من .ّفإّنه . ال . . .. . . است: «ء..و
 «25 ٌل  وللحکیِمک ٌل . .نّیِ ولل ماٌل ُنللفقیِر .. .. .. .. . ..»
سخن مشهور دیگرى است که صیرفى در اینجا با قید «گفتهاند» 
آورده و در پىاش این دوبیتى عربى رایج را با همین مضمون به 

على (ع) منسوب کرده است:
المتأّدب زینُة إّال ُّ. . ال ما   و ذالتأّدب یا ّ. . ال مَقوات. تَعَّلَ

َ.َل مَکَسب26 .اًَفأف ُمحتا إنکُنُت و زینٌة    ک .ّ .َ ..َف .. .- .. . .. . إ�

1366: 11) این سخن را  قاضى میراحمد منشى در
به جاى  فقط  و  کرده  نقل  با عبارت «و جمعى دیگر گفتهاند» 
«للحکیم» «للحاکم» آورده، شمسالدین محمد وصفى (2001: 
دوم(943-984ق/1537- شاهاسماعیل  مرقع  دیباچۀ  در   (32

1577م) آن را با ذکر «و نیز واقع است که» و «لألکابر» به جاى 
«قال  را  آن   (362 بخارى(1372:  محمد  و  نوشته،  «للحکیم» 
بعض الحکما» شمرده و «للملوك» را جایگزین «للحکیم» کرده 
همهجا27ــ به استثناى محمد بخارى  را ده یاد بیِت دو اما ت؛ ا
(همانجا) ــ سرودة امام على(ع) دانستهاند، حال آنکه در منابع 

. حدیث نشانى از آن به دست نمىآید28
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َ.میر» است که  ال .ة وبِه الَید لِساُن ّ. . ال حدیث دیگر«حُسن
مایل هروى  و  دانسته  على(ع)  فرمودة  را  آن  صیرفى(همانجا) 
ید29(ج4: 128)  قدالف ِ به تناد ا با هم (1372: 15، پانویس 23)
بر صحت انتسابش به آن حضرت صحه نهاده، اما سراج شیرازى 
خوشنویسىاش رسالۀ  در  نهم/پانزدهم)  سدة  نیمۀ  در  (فعال 

منسوب  بیداهللا30 بن لى به ینًا را آن ء(1376: 57) ءءءاءءءءء ء

در  بار  یک  تنها  حدیث  این  مشابه  همه،  این  با  است31.  کرده 
ده نقل الَید» ان ِ ل ُّ «الَخ صورت به 32(ص49)

است.
صیرفى در انتهاى این فصل به جمالت قصارى دیگر نیز در باب 
خط اشاره مىکند که در جاى خود به آنها خواهیم پرداخت، اما در 
باب اول رسالهاش ذیل عنوان «در معرفت خط و اسماء خطوط» 
ب منت گفتۀ این به قلم ّ ق و ا ت ح وع در ،(19 :1372)
ِمنها اَ و القلم َحلَقُۀ ل ِ «اَ امیر مؤمنان (ع) استناد مىجوید: به 
و قى الَم َکَصلیل َصلیًال مَعت َ فإن اَیمنها و َّ الَق ِف اَح و

33». این سخن را که در منابع حدیث نشانش عیان  ّ الق ُفِقِد اإل
نیست، سراج شیراز(1376: 132) در نیمۀ سدة نهم/پانزدهم، عقیلى 
رستمدارى (1372: 323-324)، و خوشمردان (1381: 320)، هر دو 
در سدة دهم/شانزدهم، به همین صورت از قول امام على(ع) نقل 
کردهاند، اما عقیلى رستمدارى (همانجا) در ادامه حدیثى صحیح از 
ابىرافع اینگونه  بن بیداهللا کاتب به فار در را ت ح آن
بدان تصریح  آورده و در انتها با گفتن «
ور ال بین ج ّ ف و قلمک حلقۀ ل ا و دواتک «الق ت: ا ده ک

و قرمط بین الحروف فإن ذلک اجدر بصباحۀ الخط». چندگاهى 
(شاید نیمقرن) پیش از او نیز مجنون رفیقى هروى(1372: 196) 
اش گنجانده و  وادالخ در صورت همین به یباً تق را خن این
معناى فارسىاش را چنین آورده است: «لیقه بگذار دوات خود را و 

َم ُمَق و را ها میان دراز کن گلوى قلم خود را و گشادهدار
ت ا اولى و احّق آن که تى در به را؛ [فشرده] نویس حرفها

به صباحت [نیکویى] خط34». اصل این حدیث به همین صورت و 
با اشاره به توصیۀ حضرت به کاتبش عبیداهللا بن ابىرافع ابتدا در

35(ص530) و سپس در غررالحکم (ص345)، 

36(ج17، 404) درج شده است. مجنون  (ج34، 320)، و
دنبالۀ مطلبش سخنى مشابه را  در  رفیقى هروى(1372: 196) 
بدین مضمون از آن حضرت نقل و ترجمه کرده: «اسمح بردة 
کن «دراز ک»، ّ خ بحّد ک ّ ق ایمن و حمه من ا و قلمک

زبان قلم خود را و چاق و فربه گردان پیۀ او را و از جانب راست 
در آن صحیح صورت که تو»، خ ود ه که را او ّ ق زن
َقلَِمَک یََۀ ْ بَ ح) َ (إف «إْفَتْح ت: ا آمده چنین غررالحکم (ص49)

خن ین آخ َک» ّ ُ َخ َیُجْد َتَک ّ ِق أْیِمْن و ْحَمَتُه َ ِمْک ْ أ و
منتسب به معصومین(ع) را صیرفى در باب دوم رسالهاش ذیل 
به نقل از على (ع)  عنوان «در ذکر اصول خط» (1372: 22)، 
تاذ األ تعلیم فى مخفىٌّ ّ الخ ن ح اّن لم «إ چنین مىآورد:
لِم الُم لى بقائه و ّکبات الم کیب ت و ق الم ة کث فى قوامه و
دات المف فۀ مع فى أصله و الصالة ۀ محاف و المنهّیات ك ت فى

ّکبات37». این سخن هم که طى سدههاى بعد دستکم در  الم و
چهار رسالۀ خوشنویسى ایرانى38به همین صورت نقل شده، در 

هیچیک از منابع حدیث نیامده است. 
اثر  دومین رسالۀ مستقل بازمانده از خوشنویسان ایران .حفةالمحبین
یعقوب بن حسن سراج شیرازى، خوشنویس دربار ابراهیمسلطان 
آیین  را «در  است  که آن  تیمورى(796-838ق/1394-1435م)، 
در  858ق/1454م  سال  در  آن»  معنوى  لطائف  و  خوشنویسى 
محمدآباد هندوستان نوشته است. در این رساله با آنکه حدود پنجاه 
حدیث و سخن قصار نقل شده، حدیثى مرتبط با خوشنویسى، بیش 
از آنچه پیش از این در قیاس با احادیث و روایات رسالۀ آدابالخط 
صیرفى آوردیم، نمىتوان یافت. بسیار احتمال مىرود که سراج در 
ته، دا ن فى صی لَف َ الۀ ر به کم و بی احادیث این نقل

چنانکه خود نیز در آغاز رسالهاش (1376: 46) به مطالعۀ رساالت 
خوشنویسان پیشین، از جمله «خواجه عبداهللا صیرفى» اشارهاى 
همان غالباً انى ای ان نوی خو بعد روشن کرده است. در دورههاى
ات تغیی اندکى با یا یناً را فى صی بداهللا الۀ ر در منقول خنان

تکرار کردند که مهمترین نمونههاى آن را از نظر گذراندیم. معدود 
موارد دیگرى که در رساالت سدة نهم/پانزدهم به بعد مىتوان 
یافت، صحت انتسابشان به معصومین (ع) محل تردیدى عمیق 
است. یکى از آنها این سخن منسوب به على (ع) در سوادالخط 

ّ.لقلمکنّورهک مجنون رفیقى هروى (1372: 196) است: «.
القلم»  اللُه .لق ما «.ّول جملۀ  دیگر  نمونۀ  .ّل39».  عّزو ّ.ورالله

است که بى ذکر گوینده چندین مرتبه در رساالت مختلف نقل 
شده40، اما محمود بن محمد (1372: 294) در قوانینالخطوطاش 
او، با مان هم حدوداً و (تألیف حدود 960-970ق/1553-1563م)

نبوى» ضبط  شمسالدین محمد وصفى آن را «حدیث صحیح 
.ل أ ّ. . کردهاند. همچنین محمد بخارى (1372: 363) جملۀ «.ل

.سد» را که صیرفى (1372: 15) و  .هرت بحواس ال .ی الروح و إن 

در پىاش میرعلى هروى (1372: 89) آن را از امثال رایج در بین 
عرب شمردهاند، به «حضرت امیر (رضىاهللا عنه)» نسبت داده که 

البته درست نیست.  
سایر جمالت قصار در رساالت خوشنویسان ایران 

جدا از اقوال منتسب به معصومین (ع)، برخى سخنان حکمتآموز 
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شده  دست  به  دست  خوشنویسى  فارسى  رساالت  در  نیز  دیگر 
بىفایده نیست.  بحث این تکمیل اى ب آنها یِن ارت تک پ ذک که
.لِة َ.َهرَتبِ روحانیٌة هندسٌة . . از مشهورترین جمالت عبارت «ال

افالطون  از  را  آن   (16  :1372) که صیرفى  است  نیة41»  .ِس ال

توحیدى(بىتا: 261)  ابوحّیان او از پی حکیم دانسته، حال آنکه
از زبان اقلیدس بیانش کرده و شمسالدین محمد آملى (1372: 
35) قول بعضى حکمایش خوانده است. جملۀ دیگر«الکالم الحسن 
از  الحسن نزهة العیون۴۲» است که همه،  ّ. . ال و القلوب .اید م

جمله صیرفى(1372: 15)، قاضى میراحمد منشى (1366: 11)، 
و خوشمردان(1381: 318)، آن را بدون ذکر راوى نقل کردهاند. 
.ین43»  السال و الملوک ِهَمم من أوالدکمبالکتابةفإّنه جملۀ «:علموا
به  منسوب  مرقع  دیباچۀ  در  بار  یک  راوى،  نام  ذکر  بدون  هم 
امیرعلىشیر نوایى (844-906ق/1440-1501م) به قلم عبداهللا 

رسالۀ در  دیگر  بار  و  آمده   (23  :2001) مروارید 
خوشمردان (1381: 318).  

احادیثى که در رساالت خوشنویسى نیامده است
فضیلت  در  را  دیگر  سخن  چند  حدیث  منابع  در  جستوجو  با 
پیامبر(ص) مىتوان یافت که گویا از نظر  از قول  خط و کتابت 
صاحبرسالۀ ایران دور ماندهاند. یکى از آنها حدیث  اِن نوی خو
(ص350)  دقیق و جزءنگرى است که شهید ثانى در منیۀالمرید44
ان ای آگاهى و کاف مو دّقت از ان ن و ده ک روایت الم ا نبّى از
و الباَء ِ.ِب َوان َم القَلَ َحرِِّف َو واَة الّدَ از ظرایف فن خطاطى دارد: «..لِق
َو الّرَحیَم ِد َ.ّوِ َو الّرَحمَن ُمّد َو اللَه ن حَّسَ َو المیَم التَعوِر َو .لسّیَن .. .. ..

َک45». دو حدیث دیگر نیز  أذَکُرلَ الُیسریَفإّنَه َک اُذُنِ عَلی َک .. .. .. . ..

46حسن بن ابىالحسن دیلمى  ادالقلوِب ار در یکى (ص)، پیامب از
ل47عالءالدین على متقى هندى  . .. ... . .. (ج1، 172) و دیگرى در 
ُ.ُه ا ِم .. .. .. . .. بدین مضمون: « یافت،  (ص28951) مىتوان 
َحدي.اً أو عِل عَّنِي «َمنکََتَب و .َّنَُة» الْ .ََبْتلَُه َو اْلَمحاِبُر .َ الدَّفاِتر.

.« ُ. والَحدي العِلُم ذلَک مابَِقَي .ُر األ لَُه ْ. .. . .. .. .. ..

بازنگرى و برآیند
از آنچه گفتیم چند نکته را بدین قرار مىتوان دریافت: 

بلکه و لمین م امور اهّم از را تار نو و خ آن ق در خداوند .1
انسانها شمرده و در چندین آیه بدان پرداخته و حتى بر ضرورت 
کاربرد آن در حیات اجتماعى و اقتصادى مردم تأکید کرده است.

2. پیامبر(ص) که فردى مکتبندیده بوده، به ارادة الهى اهمیت 
کتابت  به کار  را  نزدیک  از صحابۀ  دریافته و کسانى  را  نوشتار 
گاهى و ارت ن ان کار به خصًا و دآورده گ خداوند کالم

ت. ا ده ک هدایت اً لف را ان ای
3. على(ع) که خود در کار کتابت آزموده بوده، برخى نکات فنى و 

عملى را به کاتبان زمانهاش گوشزد کرده است.
در نه یعه، محّدثان را وایان پی این گفتار از نمونههایى  .4

ثانوى  منابع  در  بلکه  اربعه،  متقدم همچون کتب  و  اولیه  منابع 
مربوط به سدههاى میانى و متأخر دوران اسالمى گرد آوردهاند.

را،  معصومین(ع)  احادیث  از  شمارى  ایرانى  خوشنویسان   .5
آنچه ا ا ب ت بی و حدیث معتب مناب به توجه بدون اً اه

روایت  سینه  به  سینه  خودشان  صنف  در  پیشتر  زمانهاى  از 
شده، در رساالت آموزشى و تذکرهها و دیباچهها گنجانده و گاه 
اقوال منسوب به حکیمان مشهور در هم  با جمالت متداول یا 

آمیختهاند.
6. پیداست که این جمالت را نه با هدف حفاظت یا بر اساس 
گواهى یا مقد أیى من به ل ّ تو و ّك تب نّیت به بلکه تبار ا

بر درستى گفتۀ خود بازگو کردهاند. 
به نظر مىرسد نقل این جمالت در رساالت خوشنویسان ایران 
بیشتر نمایانگر سنتى استوار و دامنهدار در حفظ و انتقال میراث 
هزارسالۀ خوشنویسى اسالمى است تا ذکر احادیثى معتبر و مستند. 
بدین جهت شاید بهتر آن باشد که خوشنویسان ایران را هنرمندانى 
ان هن فّنى ایف یاددهى و ى خبره در یادگیرى و بهکارگی
انى متفّک نه در نظر گرفت که دل با خدا و دست به کار داشتهاند،

ۀشان.  پی ى ن و ى فک مبانى یف تع و ف ک به مصّمم
پى نوشت ها

این  از  که  «همانان  ّيَ»؛  األُّمِ النَِّبّيَ الرَُّسوَل ..يَنيَتَّبُِعوَن ...» 1
فرستاده و پیامبر درسنخوانده پیروى مىکنند» (سورة اعراف [7]، 

آیۀ 157).
رَْتاَب ّالَ إًِذا .َ هُبَِيمِيِن ُ.ّ .ُ َوَالَت .َِتاٍب ِمن ِمنقَبْلِِه ...ب.نَتتَتُْلو .. » 2

.ُِلوَن»؛ «و تو از این پیش نه توانستى کتابى خواند و نه خطى  .. .. ...

ریبى  و  نبوتت شک  در  قرآن  منکران  آن صورت  در  که  نگاشت 
مىکردند» (سورة عنکبوت [29]، آیۀ 48). 

.َ رَّبُ َو إْقَرأْ عَلٍَق. ِمْن اإلِْنَساَن .َلََق .َلََق. ِذي الَّ .َ رَبِّ ...ْسِم .... ..  » 3
آفرینندة  پروردگارت که  نام  به  م»؛ «بخوان  مَبِالْقَلَ عَّلَ الَِّذي .. .. .. .. ... .

عالم است. آن خدایى که آدمى را از خون بسته بیافرید. بخوان [و 
بدان که] پروردگار تو کریمترین کریمان عالم است. آن خدایى که 
بشر را علم نوشتن به قلم آموخت» (سورة علق [96]، آیات 4-1).
ِمنَقْوٍل ُ. َمايَلِْف ِلقَعِيٌد. َ ِ.ّ ال وََعِن ِ الَْيِم َعِن .لْمُتَلَقَِّياِن . إِذْيَتَلَق. 4

عَتِيدٌ. ..قِيٌب .. .. .. .. .. . 

(69)، آیات 25-18. الحاّقه ورة 5
خىکتیبهها و  ب همچون اکنده، پ واهدى العۀ م با ویلِن تِل ِ ا 6
اشارات پراکندة منابع مکتوب، به تفصیل این موضوع پرداخته است؛ 

(Whelan, 1997: 1-14.) نک:
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7 براى آگاهى و منابع بیشتر در این زمینه، نک: کاتبان وحى
 (29 :1369 فندى( مصطفى عالىا .ht tp : / /www.wiki feqh. i r /
را،  وحى  کاتبان  از  تن  بیستوهفت  نام  کتابش  فصل  درنخستین 
آورده  اینچنین  تواریخ»،  احادیث و  بر کتب  به گفتۀ خودش «بنا 
بن لى ّفان، بن ثمان اب، ّ خ بن م صّدیق، ابوبک ت: ا
اوالد از عید اَبّان، خالد، ، َفه بن ام ّوام، َ بن ُزبَی الب، ابى

قی بن ثابت کعب، بن اُبَّى ، ربی بن لۀ حن اَرَقم، بداهللا اص،
ُجَهیم زید، بن بداهللا عبه، ُ بن ة ُمَغی نه، َ َح بن حبیل َ َ ، ّما
بداهللا اص، بن و م مى، َح بن الء ولید، بن خالد َصلت، بن
عود، م ابن اََُبَّى، بن بداهللا بن بداهللا لمه، م بن محمد رواحه، بن

ابىفاطمه، زید بن ثابت، معاویۀ بن ابىسفیان.  بن ُمَعیقیب
َو ُمَسميَفاکْتُُبوُه أََجٍل إِلي بَِدْيٍن تَداَيْنُتْم إِذا آَمُنوا الَّذيَن َها أَيُّ «يا 8
اللَُّه َعلََّمُه يَْکُتَبَک أَْن َيأَْبکاِتٌب ال َو بِالَْعْدِل َبْينَُکْمکاِتٌب لْيَْکُتْب
َشْيئاً ِمْنُه َيْبَخْس ال َو َربَُّه اللََّه ْلَيتَِّق َو الَْحقُّ َعَلْيِه الَّذي ْلُيْملِِل َو َفْليَْکُتْب
ُهَو ِلَّ ُ أَْن يَْسَتطيُع ال أَْو َضعيفاً أَْو َسفيهاً الَْحقُّ َعَلْيِه الَّذي َفإِْنکاَن
يَُکونا لَْم َفإِْن رِجالُِکْم ِمْن َشهيَدْيِن اْسَتْشِهُدوا َو بِالَْعْدِل َولِيُُّه َفْلُيْمِلْل
َر َفُتذَکِّ إِْحداُه تَِضلَّ أَْن َهداِء الشُّ ِمَن َترَْضْوَن ْن ِممَّ اْمَرأَتاِن َو َفَرُجٌل ِ ْ رَُجَل
تَْکُتُبوُه أَْن َتْسَئُموا ال َو ُدُعوا ما إِذا َهداُء الشُّ َيأَْب ال َو اْألُْخري َ إِْحداُه
أَالَّ أَْد َو هاَدِة لِلشَّ أَْقَوُم َو اللَِّه ِعْنَد أَْقَسُط ذلُِکْم أََجِلِه إِلي ً ا َأب أَْو اً َصغ
أَالَّ ُجناٌح َعَليُْکْم َفلَْيَس َبْينَُکْم ُتديُرونَها ًَة .رِ حا ِتجارًَة وَن ُِ َت أَْن إِالَّ َترْتاُبوا
َتْفَعُلوا إِْن َو َشهيٌد ال َو کاِتٌب ُيَضارَّ ال َو َتباَيْعُتْم إِذا أَْشِهُدوا َو تَْکُتُبوها

َعليٌم». «اى  ٍء .َيْ لِّ ُِ بِ اللَُّه َو اللَُّه ُم ُِ ُيَعلُِّم َو اللََّه اتَُّقوا َو ْم ُِ بِ ُفُسوٌق َفإِنَُّه
ند معّین، زمانى تا کنید معامله یه ن و ق به چون ایمان، اهل

و نوشته در میان باشد، و بایست نویسندة درستکارى معامله میان 
شما را بنویسد، و نباید کاتب از نوشتن خوددارى کند، که خدا به 
وى نوشتن آموخته پس باید بنویسد، و مدیون باید مطالب را امالء 
مدیون اگ و نکاهد، ى چی ده ر ّ مق آنچه از و د بت خدا از و کند،
دل به او ولّى ندارد، امال صالحّیت و ت ا ( (صغی ناتوان یا فیه

و درستى امال کند و دو تن از مردان خود (از مسلمانان عادل) گواه 
آرید، و اگر دو مرد نیابید یک مرد و دو زن، از هر که (به عدالت) 
قبول دارید گواه گیرید تا اگر یک نفر از آن دو زن فراموش کند، 
دیگرى به خاطرش آورد، و هر گاه شهود را (به محکمه) بخوانند 
نکنید امحه م معّین تاریخ تا آن تن نو در و نکنند، رفتن از امتناع

چه معامله کوچک و چه بزرگ باشد. این عادالنهتر است نزد خدا و 
معامله در ریبى و ّک محکمتر براى شهادت و نزدیکتر به اینکه

پیش نیاید (که موجب نزاع شود) مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد 
که دست به دست میان شما برود، در این صورت باکى نیست که 
ننویسید، و گواه گیرید هر گاه معامله کنید، و نبایست به نویسنده 
نافرمانى  کنید  چنین  اگر  و  مانند)،  بىاجر  (و  رسد  ضررى  گواه  و 
کردهاید. و از خدا بترسید و خداوند هم به شما تعلیم مصالح امور 

مىکند و خدا به همهچیز داناست».
این  ویژگىها  و  ظهور  زمینههاى  دربارة  بیشتر  آگاهى  براى  9

خطوط اولیه، نک: کاووسى، 1392: 7-6.
براى آشنایى بیشتر با ساز و کار آموزش خوشنویسى در تمدن  10

اسالمى، نک: کاووسى، 1392: 164-149.
براى آگاهى بیشتر دربارة اوج و افول نهضت ترجمه در سدههاى  11

نخستین دوران اسالمى، نک: جاناحمدى، 1379: 142-86. 
محقق و ریحان و ثلث و نسخ و توقیع و رقاع. 12

13 قصهخوان (1372: 282-283) در دیباچۀ مرقعش چنین حکایت 
کرده که برخى از نگارگران: «به رأىالعین مشاهده نمودهاند که کتبه 
و ذهبه على بن ابىطالب». او سپس حکایتى منظوم نقل مىکند که 
گروهى از نقاشان ختایى صفحهاى از نقوش گلها را به پیامبر (ص) 
در قلم فوراً (ع) امام و و على (ع) نمودهاند و نظیرش را خواستهاند

دست گرفته و بهترش را برایشان ترسیم کرده است. 
نک: «در اسباب و اقسام و آداب خط» (1389: 9).  14

باباشاه اصفهانى از  سراج شیرازى و ء ءءء ءءءاءء ء 15
آن جمله است.

نک:  مسلمان،  اندیشمند  این  احوال  از  بیشتر  آگاهى  براى  16
ذکاوتى قراگزلو، 1372: ص416-410.

توحیدى، ابىحّیان نک: ابوحّیان، الۀ ر کامل متن العۀ م اى ب 17
شده  منتشر  مشخصات  این  با  او  رسالۀ  ترجمۀ   .268-241 بىتا: 
1379). «رسالهاى در آداب کتابت  تان (تاب توحیدى ابوحّیان ت: ا
، دفتر  در: گنجیان، لى جمۀ ت توحیدى»، ابوحّیان از

  .1
خّطُه َفأحَسَن الرحیم الرحمن بسمالله آن جمله: «منَکَتَب از  18

الرحمن  بِسمالله  أحَسَنِکتابَة «َمن 44)؛   :1386 (راوندى،  لَُه»  ُغِفَر
«من  40)؛   :1376 شیرازى،  (سراج  اِلیه»  اللُه أحَسَن نه َفَحسَّ الرحیم
اب» ح بغی الجنۀ دخل ّ الخ ن بح حیم ال حمن ال کتب بسماهللا

بسمالله الرحمن الرحیم  َحَسنَکتابة (میرعلى هروى، 1372: 89)؛ «من
الجنة» (فتحاهللا سبزوارى، 1372: 106). لُه َوَجَبت

19 بحاراالنوار بزرگترین و مفصل ترین منبع حدیث شیعه است که 
در 110 جلد چاپ رسیده. 

خداوند ت رگدا ب اى ب را حیم ال حمن ال اّهللا م ب ک «ه 20
کتاب  در  حدیث  این  آورد».  او  بخشش  بر  خداوند  بنویسد،  زیبا 
1320ق/1902م) نیز  تۀ (درگذ نورى محّدث اث ائل تدَركالو م
یک بار (ج4، 371) به نقل از زید بن ثابت (درگذشتۀ 45ق/665م) و 
یک بار (ج8، 433-434) به نقل از انس بن مالک روایت شده است. 
این جمله را محمد بخارى (فعال در اوایل سدة یازدهم/هفدهم) نیز  21
النبى «قال بارت با احتاً ص ،(360 :1372) ءطوط در رسالهاش، ءواءداء
کىاش، ُت الۀ ر در علیهالسالم» نقل کرده، اما مصطفى عالىافندى
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(1369: 21) آن را از على (ع) دانسته است.
22 براى جزئیات بیشتر در این زمینه، نک: حدیث ـ موضوع

http://www.wikifeqh.ir/.
23«بر شما باد نیکویى خط که همانا از کلیدهاى روزى است».

24«با صدقه دادن روزى را فرود آورید، سحرخیزى بابرکت است 
درهاي از زیبا خ مىکند، زیاد را روزى خصوصًا نعمتها، همۀ و

رزق است و خوش زبانى هم  روزى را زیاد مى کند».
25«خط خوش براى فقیر ثروت و براى غنى زینت و براى حکیم 

کمال است».
ت نی هیچ خ ا زی ادب، صاحِب اى بیاموز را خ بات «تنا 26
زینت ت ّ خ ى با مگر زینت صاحبادب. پس اگر مالدار و بىنیاز

روزى  کسب  راه  بهترین  باشى  نیازمند  و  محتاج  اگر  و  توست، 
توست». 

براى نمونه: میرعلى هروى (1372: 88-89)؛ فتحاهللا سبزوارى  27
شیرازى  سراج  و  (1372: 323)؛  رستمدارى  عقیلى  106)؛   :1372)
(1376: 56) که به جاى «قوام» «فنون» آورده. همچنین على بن 

حسن خوشمردان (زنده در 926ق/1520م) در رسالۀ 
از (ع) لى ابیاِت این بِى ی تف را ده یاد جملۀ (318 :1381)

سوى حکیمان دانسته و این بیت را نیز در ترجمۀ فارسى آن از قول 
حکما نقل کرده است: «خط مال درویشان بود حسن و جمال اغنیا / 

کلها همه کسب حالل اتقیا».  م حّالل
28«خط خوش زبان دست و گشایش ذهن است».

عقد الفرید کتابى است در تاریخ و اخبار و حکایات نوشته ابن  29
عبد ربه ادیب عربى انرسى

(504-585؟ق/1111- رازى بیداهللا بن لى ور من احتماًال 30
رازى قمى بابویۀ بن لى نوادة و انى ای هور م محّدث 1189؟م)،

است.
31 همچنین

که آن را در نیمۀ اول سدة 
قول این ته، نگا فى صی الۀ ر با مان هم یباً تق تم/چهاردهم، ه

یا 256ق/869-870م)  را به این صورت از جاحظ (درگذشتۀ 255
.میر و مستودع االسرار و  . لسان الید و سفیر ال . روایت کرده: «ل.
مستنبط االخبار و حافظ اآلثار»؛ «خط زبان دست و فرستادة ذهن و 

حافظ اسرار و آشکارکنندة اخبار و نگاهبان آثار است».
.تابی است حاوى گفتارهاى امام على(ع)  ِککک ُدَرراک و ک کک ُکَررِاک 32
سالم که عبد الواحد تمیمى آمدى (در گذشته 550 ق) گردآورده 

است.
تا زن [کج] ّف مح را قلم ّ ق و به ف و ا بت دراز را قلم 33«نوك
قى م آوازى مثل دهد آوازى کنى کتابت و نهى ُدرج ب قلم چون

 :1372) صیرفى  گفتۀ  به  بود».  خواهد  بىثمر  زدن ّ ق نه گ و

19)، گویا این مشرقى شخصى بوده که شمشیر را بهغایت خوب و 
مرغوب مىساخته است. 

دو، شمسالدین محمد آملى (1372: 37) مضمون  پیش از این 34
این حدیث را به شکل دیگرى از زبان امام على (ع) اینگونه آورده 
أرع و الحروف بین ما أجمع و الّسطور مابین وّسع عبدالله است: «یا

حّقها». «اى عبداهللا میان سطرها  حرف أعطکل و صورها فی املناسبة
را  آنها  تناسب صورت  و  بنویس  فشرده  را  و حروف  بگذار  فاصله 
رعایت کن و حق هر حرف را ادا نما». که البته این روایت نیز در 

منابع حدیث نیامده است.
نهج البالغه گزیده اى از خطبه ها، نامه ها، و سخنان کوتاه امام  35
على(ع) است که سید رضى در قرن چهارم هجرى گرد آورده است.

کتابى است حاوى مهم ترین احادیث فقه شیعى  36
ى هج یازدهم ن ق لماى از املى، ّ ُح یخ اث

«بدان که نیکویى خط مخفى است در تعلیم استاد و در بسیار  37
در لِم ُم خ ب خ ثبات و ّکبات م تن نو ت را و تن نو

ترك منهیات است و محافظت نماز و دانستن خط موقوف است بر 
ّکبات». م و دات مف فت مع و اصول تن دان

مجنون رفیقى  ک ککّک کککاکک ک سراج شیرازى (1376: 147) در 38
 :1372) محمد  بن  محمود  سوادالخط،  در   (198  :1372) هروى 
، عقیلى رستمدارى (1372: 325) در خط  302) در 
بخارى  فتحاهللا سبزوارى (1372: 110) و سپس محمد  ّکب. م و
(1372: 375) سخنى مشابه را به یاقوت مستعصمى نسبت دادهاند: 

الباطن». صفاء و املشق ة وک األستاد تعلیم فی مخفیٌّ «الخّط
خداى  نور  همچون  باشد  روشن  تا  را  خود  قلم  کن  39«جلى 

وجّل». ّ
میرعلى هروى (1372: 87) و دیباچۀ  از جمله در  40

دوستمحمد گواشانى هروى (1372: 259).
مىنماید».  رخ  جسمانى  آلتى  با  که  است  روح  هندسۀ  41«خط 
سراج شیرازى (1376: 56) به جاى «هندسة» «صنعة» آورده است.

42«هر که نیکو خواند و گوید صید دلهاى مردم کند و خط خوب 
حظ به چشم رساند».

«فرزندانتان را نوشتن بیاموزید که این فن از مهمات امیران  43
با متن «اکرموا أوالدکم بالکتابة»  و شاهان است». جملهاى مشابه 
را میرعلى هروى (1372: 88-89) و به تقلید از او مجنون رفیقى 

هروى (1372: 186-187) نقل کردهاند.
کتابى در اخالق اسالمى است نوشته زین الدین بن  اکُکرکد 44 ُکککک

نورالدین على، مشهور به شهید ثانى(مقتول در 955 یا966)
باء  [دندانۀ]   و  بتراش  سرکج  را  قلم  و  بگذار  لیقه  را  «دوات  45
را میم مۀ چ و کن ا ّ مج را ین [دندانههاى] و  دار  افراشته  را 

نپوشان و اهللا را زیبا و الرحمن را کشیده و الرحیم را نیکو بنویس و 



32 صفحات32-23
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اینها را به خاطر نگهدار». در  و نِه کاغذ] [ب چپ گو از را قلم
مستدركالوسایل (ج4، 371) عین این حدیث به نقل از شهید ثانى 

آمده است.
الحسین  ابى  بن  حسین  اثر  است  عربى  کتابى  46
و ّنت و آن ق موا حاوى ى، هج تم ه ن ق لماى از دیلمى،

فضایل اهل بیت پیامبر(ص)
کتابى است روایى در علم رجال اثر عالء الدین على  7

ته975یا977). ى(درگذ هن مّتقى به وف مع ام، ح بن
از آنجا که منابع حدیث در نرمافزار جامعاالحادیث نور(2) مطالعه 

شده، مشخصات تکتک آنها در این فهرست نیامده است.  
منابع فارسى
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جاناحمدى، فاطمه (1379). «نهضت ترجمه، نتایج و پىآمدهاى 
، زمستان، ش4.  آن». در: 

به  الخطوط».  تعلیم  «رسالۀ  على بن حسن(1381).  خوشمردان، 
، پاییز ـ زمستان، در: اللّهى، ک کوشش احساناهللا

دفتر  ،6.
«در اسباب و اقسام و آداب خط» برگرفته از کتاب منشآت سلیمانى 
، مرداد، دفتر  (1389). به کوشش رسول جعفریان. در: 

.16
دوستمحمد گواشانى هروى(1372). «دیباچه»، در: نجیب مایل 
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The script and writing have been among the necessities
of daily religious and social life of Muslims and in many
verses of the Quran has been explicitly emphasized on
them. The Prophet, Muhammad, following the Divine
command and understanding the importance of the
subject, appointed some people to teach and practice
writing and of necessity, self-guided them in understanding
the theological virtue, or even the way they took over. Ali,
Prophet’s son in law, and a group of trusty companions
of Prophet began to write the words of revelation. It is
clear that these practitioners have sometimes described
some tips about their work. These sayings were gathered
in books of Hadith collection by theologians and
traditionalists (Muhaddith) and when the work of scribes
flourished in the government affairs and among the people
of knowledge, and calligraphy techniques emerged,
they became popular among calligrapher, especially in
Calligraphy Training, and were spread everywhere in the
Islamic world until reached to the Iranian calligraphers.
In this land, the origin of competent scribes at least from
the fourth / tenth century, was established a coherent
system of training the artists and artisans from the mid-
seventh / thirteenth century and in calligraphy, that was
widely used everywhere and every time, was compiled
educational treatises and later biographies of calligraphers
that have yet been the reference for scholars until now. All
the texts related to calligraphy are begun with mentioning
some of the sayings of the infallible wisdom and the
words of celebrities or aphorisms common among experts
and have been narrated from generation to generation.
These traditions and sayings still recount, more or less,
between calligraphers and sometimes even invoked is
written, but apparently no one right or wrong assignment
of the speakers, whether or not their infallible, pondered

and documented in this study have not been done. The
necessary of the attention when became more that know
the same words have attributed at different times to
different people, while in the original sources have been
narrated different narrative of them. After a glance at the
formation and spread of writing in the early Islamic period
and the entre of religious leaders in this field, in this article
has been tried to evaluate the authenticity of the traditions
in these treaties through studying the aphorisms and
sayings in Persian calligraphy treatises, and referring to
reliable sources of Shi’a hadith, and, if possible, extracted
the original traditions or samples of them from the original
sources and compare them with calligraphers sayings;
then has adapted some scattered remarks attributed
to scholars in various treatises. It should be noted that
advanced search supplier for author to search in Hadith
texts has not been the original resources, but has been
the software of Jami al-Ahadith produced by Computer
Research Center of Islamic Sciences. Also, the base
source for study the narratives of calligraphers has been
the treatise of Abdallah Sayrafi’s Adab al-Khat, and,
because of it is the oldest and most complete treatise
on calligraphy, the narratives of other treatises adapted
whit it.
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