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عییوان هییری    که بیه  خوشیویسی هیر. دهید میمظر ف آن را تشکنل 
در عصر تنووری در د  بدد نظری  ،شود می  مقدس شیاخته   میاسال

ی نزدیی   های شندی پنونید  ها   شخصنت ارزش ،با مفاهنم ،  عولی
ی بردارالگییو در اییین د ر ، الهییام ر حییانی،  .کییردپنییدا    ملوییوس

کییاربرد فرهیییگ علییی )و(     ویس از شخصیینت امییامیاسییتادان خوشیی
 خوشیویسیییهیییر  از ابدییاد نظییری شییاگردی -شییندی در نظییام اسییتاد

هیای   اشیدار   کتنهیه   ،هیای خییی     نگارش نسیخه شوند  محسوب می
بیا هیدف تهنینن     که تحقنق حاضرگنرند.  میشندی در بدد عولی قرار 

 در نشیر   نویایش اعتقیادات میذههی جامدیۀ      خوشیویسیی  نقش هییر 
تشینع در  تنووری از ی  سو   چگونگی ارتهاط این هییر بیا میذهب    

دنهیا  بررسیی    بیه  به نگارش درآمید  اسیت،   این زمان از سوی دیگر
د رۀ هیای آن در    یهگیی  هوچیینن،  هیای ایین ارتهیاط      علل   زمنیه

توتنفی   با اسیتفاد  از   -تحلنلیمواردی که به شنوۀ  است؛ تنووری
    ها پرداخته خواهد شد.  ابع   اسیاد تاریخی   هیری به آنمی
 

   .تنووریان ،خوشیویسی ،تشنع ،هیر :ی کلیدیها واژه
 
  مقدمه. 1

 ،جویی انسان اسیت  هایی که محرک حس لذت ج از ذ ق   سلنقۀ هیرمید   ررفنتهیر خار
با تکنیه   ،به عهارتی .ی  جامده در طو  زمان است با رها   اعتقادات ،ها دربرگنرندۀ اندیشه
ادی ی  کشیور در طیو  تیاریخ    توان به بخشی از نظام فکری   اعتق میبر ابزار   اسیاد هیر 

 ه عیاتیر خلقیت  محوری   توجه ب گویای اندیشۀ طهندت پنش از اسالم ایرانِدر هیر  پی برد.
بیا افیو     شیود.  میی   میهیای اسیال   لحاظ فرم   محتوا مییهق بیا ارزش   ر د اسالم به   با است

هیای فرهیگیی    تیدری  مؤلفیه   به هفتم هجری،ی   بدد از هجوم مغوالن در قرن خالفت عهاس
هیای     به بخشیی از اندیشیه   هی خارج شدمذه -نر مذهب تشنع از تیگیاهای تاریخیایران نظ

به هونن نسیهت   از ایین زمیان بیه بدید      . در طی حکومت تنووریان بد  گردید  یه  رای  به
ر اج یافت  (بد ن انقیاو تاریخی)تورت مدا م  های شندی در هیر ایرانی به دیشهعقاید   ان

-۷۷1)تنوورییان   د.ر شیندی د ران ا ج خیود را سی ری کیر      در عصر تفوی بیود کیه هیی   
ا لییوس جغتییای هسییتید کییه در طییی   یمغییولی سییاکن در قلوییر  -اقییوام ترکییی از (ق913

هیای هوییت ایرانیی را     زمنیۀ تقویت    حدت مؤلفهالۀ خود بر ایران س 150حکومت تقریهاً 
 آشیایی با فرهیگ شهرنشنیی   درپنش گرفتن شنوۀ تسامح در عرتۀ سناسیی دند. فراهم کر

 آنان بود.  از عوامل مهم ایجاد این فضا از سوی
   ،تدلنق   نستدلنق از یی  سیو  با ابداو خیوط خالص ایرانی  خوشیویسیدر هیر تحو  

از سوی دیگر، در این د ر  مؤید میلیب  های نظری   عولی مذهب تشنع  ههارتهاط آن با جی
در قالیب تیاریخ هییر     آن مقالۀ مذکور به بررسی ابداد گوناگونموضوعی که  مذکور است؛

هییر  گنیری هییر شیندی   جزتنیات ارتهیاط       پیردازد   سیدی دارد چگیونگی شیکل     ایران میی 
ش  عواملی چون جایگیا    بید. را در این مقیع از تاریخ ایران تهننن کیبا تشنع  خوشیویسی

ای فرهییگ  هی  تقوییت مؤلفیه   ،افزایش جودنت شیندنان  ،در فرهیگ اسالمی خوشیویسیهیر 
گنریِ شندیِ هیر تنووری تیثینر مسیتقنم    طلهی حکومت در سوت ناست مشر عنتایرانی   س

 ،اسیامی  ،احادیی   توان آن را در آییات    میارتهاطی که طهق ساختار این بررسی  اند؛ هداشت
ن خوشیویسیا  اشیداری کیه بیا ر یکیرد شیندی   از سیوی       ادعنیه    ،تثلنفیات  ،القاب   اذکار

تنویوری   (آمیوزی هیر)نظیام آموزشیی   د. گنری کرپن ،اند تورت کتنهه   کتابت یهت شد  به
علیی  منر ،چیون سیلیاندلی مشیهدی     مینیا  احبتثینر از فرهیگ تشنع نهود. استادان تی  ننز بی

را   تییثینر آن در هیییر هییای اییین مییذهب    مجیییون رفنقییی هییر ی آداب   آمییوز  هییر ی 
بیه   (و)علیی     رتخصیو  حضی   شینده بیه   الگوبرداری از اتویۀ  با تورت نظری   عولی   به

ر میابع تاریخی   اسیاد هیری انجیام  نتای  این بررسی که با تکنه ب دادند. میهیرجویان انتقا  
پیذیری هییر   میذهب از    رایۀ چگیونگی  گیوی سیؤاالتی دربیار    تواند پاسیخ  می گرفته است،

 گنری هیر دییی   شندی در تاریخ ایران   نقش هیرمیدان در این زمنیه باشد.  شکل ،یکدیگر
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به هونن نسیهت   از ایین زمیان بیه بدید      . در طی حکومت تنووریان بد  گردید  یه  رای  به
ر اج یافت  (بد ن انقیاو تاریخی)تورت مدا م  های شندی در هیر ایرانی به دیشهعقاید   ان

-۷۷1)تنوورییان   د.ر شیندی د ران ا ج خیود را سی ری کیر      در عصر تفوی بیود کیه هیی   
ا لییوس جغتییای هسییتید کییه در طییی   یمغییولی سییاکن در قلوییر  -اقییوام ترکییی از (ق913

هیای هوییت ایرانیی را     زمنیۀ تقویت    حدت مؤلفهالۀ خود بر ایران س 150حکومت تقریهاً 
 آشیایی با فرهیگ شهرنشنیی   درپنش گرفتن شنوۀ تسامح در عرتۀ سناسیی دند. فراهم کر

 آنان بود.  از عوامل مهم ایجاد این فضا از سوی
   ،تدلنق   نستدلنق از یی  سیو  با ابداو خیوط خالص ایرانی  خوشیویسیدر هیر تحو  

از سوی دیگر، در این د ر  مؤید میلیب  های نظری   عولی مذهب تشنع  ههارتهاط آن با جی
در قالیب تیاریخ هییر     آن مقالۀ مذکور به بررسی ابداد گوناگونموضوعی که  مذکور است؛

هییر  گنیری هییر شیندی   جزتنیات ارتهیاط       پیردازد   سیدی دارد چگیونگی شیکل     ایران میی 
ش  عواملی چون جایگیا    بید. را در این مقیع از تاریخ ایران تهننن کیبا تشنع  خوشیویسی

ای فرهییگ  هی  تقوییت مؤلفیه   ،افزایش جودنت شیندنان  ،در فرهیگ اسالمی خوشیویسیهیر 
گنریِ شندیِ هیر تنووری تیثینر مسیتقنم    طلهی حکومت در سوت ناست مشر عنتایرانی   س

 ،اسیامی  ،احادیی   توان آن را در آییات    میارتهاطی که طهق ساختار این بررسی  اند؛ هداشت
ن خوشیویسیا  اشیداری کیه بیا ر یکیرد شیندی   از سیوی       ادعنیه    ،تثلنفیات  ،القاب   اذکار

تنویوری   (آمیوزی هیر)نظیام آموزشیی   د. گنری کرپن ،اند تورت کتنهه   کتابت یهت شد  به
علیی  منر ،چیون سیلیاندلی مشیهدی     مینیا  احبتثینر از فرهیگ تشنع نهود. استادان تی  ننز بی

را   تییثینر آن در هیییر هییای اییین مییذهب    مجیییون رفنقییی هییر ی آداب   آمییوز  هییر ی 
بیه   (و)علیی     رتخصیو  حضی   شینده بیه   الگوبرداری از اتویۀ  با تورت نظری   عولی   به

ر میابع تاریخی   اسیاد هیری انجیام  نتای  این بررسی که با تکنه ب دادند. میهیرجویان انتقا  
پیذیری هییر   میذهب از    رایۀ چگیونگی  گیوی سیؤاالتی دربیار    تواند پاسیخ  می گرفته است،

 گنری هیر دییی   شندی در تاریخ ایران   نقش هیرمیدان در این زمنیه باشد.  شکل ،یکدیگر
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 مذهب تشیع در عصر تیموریان . 2
از  ،انید  گرفته، (ق80۷ف. )تنوور  گذار خود، بینان که نام خود را از (ق913-۷۷1)تنووریان 

 (فرزنید چیگنیز  )وس جغتیای  ای از بازمانیدگان الی   الیهر   شدههاءمغولی ما ر -ساکیان ترکی
مغیولی   فرهییگ    -عهیارت بودنید از: مواریی  ترکیی     تنوورییان  حکومت د  مؤلفۀ بودند.
 -ایرانییی فرهیییگ آفرییشییگران. (1۷4/ ۶: 1390جکسیین   الکهییارت، )اسییالمی  -ایرانییی

 که شدند؛ درحالی می بازشیاخته «تاجنکان» عیوان با عودتاً تنووری عصر ادبنات در اسالمی،
   تیرک  ۀمیاقشی ». شیدند  میی  ییاد  «ترکیان » لفی   بیا  غالهاً مغولی -ترکی مواری  دارانِ منرث

در حوزۀ  سنع حکومتی  تنوور ،طهق این ساختاربود.  ساختاری چینن دهیدۀ بازتاب «تازی 
کیه   این موضوو از توسدۀ کالن شیهر سیورقید   های فرهیگ ایرانی را احنا کرد. خود شالود 

ایرانییی را بییر پنشییانی داشییت   هوچییینن ر نییق   تقویییت  گییران  ذ ق هیرمیییدان   تیییدت
هب تشینع بدید   مذ ،در این د ر شود.  میهای هویت ایرانی نظنر مذهب تشنع مشخص  مؤلفه

الطنن گیری سی   در کییار تسیامح   ن   خالفیت عهاسیی،    سیالۀ تسیی  تد از طی فشیار چییدین  
. دسیت آ رد  بیه  را شدن در عصر تیفویه   ویرسچنیی برای  ووری فرتت توسده   مقدمهتن

 حضیرت  قوفاتی را بیه ر ضیۀ مقدسیۀ   که تنوور طی فرمانی مو است در میابع این د ر  آمد 
 ی در  .(358: 1342)حسنیی تربتیی،     مشهد اختصا  داد ،در کربال حسنن علی )و(، امام 

در خلیق  را امنیه   تورت راهری هوراهی شامنان بیا بییی   هرچید به توجنه حوالتش به شام ننز
حتی سلیان حسنن  ؛(235: 13۶3 ،شامیالدین  نظام) شورا بهانۀ هجوم خود قرار دادعا حادیۀ
ران مشیا   ، با جوداینتدد برآمد تا خیهه را به نام د ازد  امام بخواندق( در911ف. ) بایقرا

، نفوذ   محترم . سادات هم از اقشار تاحب(329: 1338 ،اسفزاریسناسی ا  را میع کردند )
 ها را جزء شورای شیهرها  آن (191: 1392) ، بودند. میزدربار تنووری چه در چه در جامده  

 شیندی متدیددی در قیرن نهیم هجیری     هیای   جییهش  .دهید  میقرار  که از اعنان شهری بودند،
ندی داشیتید.  شی  -نر حر فنه   نوربخشنه ماهنیت تیوفی  ها نظ  جود آمدند که برخی از آن به

ۀ مهید یت را    اندیش دانستید می  میاما د ازد اهلل استرآبادی خود را  حر فنه به رههری فضل
حقنقت تصوف در این زمیان پلیی   . در(1۷3: 1359شنهی، ) با قیهنت توفنانه درهم آمنختید

: 1382آن افیزایش یافیت )میفیرد،     تیدری  گرایشیات شیندی در      تسین که به بود منان تشنع
23۷).  

 
 تیموریان در عصر خوشنویسیهنر . 3

 یکیی از اعصیار شیاخص در    ،که در آن تورت گرفت ای لحاظ تحوالت هیری این د ر  به
لحاظ ساختار فیی   هیم ازنظیر اندیشیه       چراکه هیر، هم به ر د؛ میشوار  تاریخ هیر ایران به

بینن هییر    ،  بیا ر  از میظیر اندیشیه  . های خاتی شید  بنیی موجود در آن،  اجد  یهگی جهان
 ،برقیرار گردیید. بیه عهیارت دیگیر     ای  ت ایرانیی ارتهیاط د سیویه   های هویی  تنووری با مؤلفه

آن در پذیرش   اندکاس ابداد گوناگون فرهیگ ایرانی نقش  دلنل گنری ایرانی هیر به جهت
خصییو  مییذهب تشیینع اسییت.   دبنییات، تییاریخ، اندیشییۀ سناسییی   بییه  جولییه تصییوف، ااز

اسیت.   نهیم هجیری  ی هیری  اجد خصوتنات مذکور در قرن ها یکی از شاخه خوشیویسی
ابیداو   ر اج خییوط تدلنیق   نسیتدلنق در ایین زمیان موضیوعی اسیت کیه هیم در تییاریخ           

خط تدلنیق بیه   جای نهاد. برایرات ماندگاری  ،  هم در سنر تحو  هویت ایرانی خوشیویسی
 .(142: 13۷۶ ،)شینرازی  شد میالدین سلوانی نوشته  الدین احود سویانی   تاج نظام د  شنوۀ

در ا اخیر قیرن هشیتم     ،را گرفیت   «میعیر س خییوط اسیال   »که عییوان  ننز را خط نستدلنق 
سهی بیرای زبیان   قالب میااین خط    منرعلی تهریزی تکامل دادندخوشیویسانی چون هجری 

نویسیان   هوینن زمنییه خوشیویسیان   نسیتدلنق     در .(۶3 :تا بی ،قویمیشی ) د  ادب فارسی ش
ی لعلیی هیر ی   سیلیاند   منر ،انیۀ بایسییقرمنرزا(  کتابخ جدفر بایسیقری )رتینس  بزرگی نظنر

   143: 13۷9یی، )نیوا  ایران ماندگار شیدند  خوشیویسیکه در تاریخ مشهدی رهور کردند 
، شیاهزادگان  منرزاسیلیان   بایسییقر   هنمباید از ابرا این زمنیه در (.280: 13۷5؛ هوایی، 524

ه بی  هیای گونیاگون   را با گیردآ ری هیرمییدان در رشیته    ترتنب شنراز   هرات تنووری که به
مردان هیرمیید در تیاریخ اییران     . این د  که از نوادر د لتمراکز هیر تهدیل کردند، یاد کرد

/ 2 :13۷2 ابیر ،  )حیاف   یحان به خلق آیار فاخری دست زدنید خیوط محقق   ردر  ،هستید
در  خوشیویسیی شهرهای تهریز، هرات   شنراز از مراکز اتیلی   (.118ب: 138۷آژند،  ؛959

فرزنید   ،منرزاحکومیت اسیکیدر   زمان  یه  در هبودند. شنراز ب طی قر ن هشتم   نهم هجری
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: 1382آن افیزایش یافیت )میفیرد،     تیدری  گرایشیات شیندی در      تسین که به بود منان تشنع
23۷).  

 
 تیموریان در عصر خوشنویسیهنر . 3

 یکیی از اعصیار شیاخص در    ،که در آن تورت گرفت ای لحاظ تحوالت هیری این د ر  به
لحاظ ساختار فیی   هیم ازنظیر اندیشیه       چراکه هیر، هم به ر د؛ میشوار  تاریخ هیر ایران به

بینن هییر    ،  بیا ر  از میظیر اندیشیه  . های خاتی شید  بنیی موجود در آن،  اجد  یهگی جهان
 ،برقیرار گردیید. بیه عهیارت دیگیر     ای  ت ایرانیی ارتهیاط د سیویه   های هویی  تنووری با مؤلفه

آن در پذیرش   اندکاس ابداد گوناگون فرهیگ ایرانی نقش  دلنل گنری ایرانی هیر به جهت
خصییو  مییذهب تشیینع اسییت.   دبنییات، تییاریخ، اندیشییۀ سناسییی   بییه  جولییه تصییوف، ااز

اسیت.   نهیم هجیری  ی هیری  اجد خصوتنات مذکور در قرن ها یکی از شاخه خوشیویسی
ابیداو   ر اج خییوط تدلنیق   نسیتدلنق در ایین زمیان موضیوعی اسیت کیه هیم در تییاریخ           

خط تدلنیق بیه   جای نهاد. برایرات ماندگاری  ،  هم در سنر تحو  هویت ایرانی خوشیویسی
 .(142: 13۷۶ ،)شینرازی  شد میالدین سلوانی نوشته  الدین احود سویانی   تاج نظام د  شنوۀ

در ا اخیر قیرن هشیتم     ،را گرفیت   «میعیر س خییوط اسیال   »که عییوان  ننز را خط نستدلنق 
سهی بیرای زبیان   قالب میااین خط    منرعلی تهریزی تکامل دادندخوشیویسانی چون هجری 

نویسیان   هوینن زمنییه خوشیویسیان   نسیتدلنق     در .(۶3 :تا بی ،قویمیشی ) د  ادب فارسی ش
ی لعلیی هیر ی   سیلیاند   منر ،انیۀ بایسییقرمنرزا(  کتابخ جدفر بایسیقری )رتینس  بزرگی نظنر

   143: 13۷9یی، )نیوا  ایران ماندگار شیدند  خوشیویسیکه در تاریخ مشهدی رهور کردند 
، شیاهزادگان  منرزاسیلیان   بایسییقر   هنمباید از ابرا این زمنیه در (.280: 13۷5؛ هوایی، 524

ه بی  هیای گونیاگون   را با گیردآ ری هیرمییدان در رشیته    ترتنب شنراز   هرات تنووری که به
مردان هیرمیید در تیاریخ اییران     . این د  که از نوادر د لتمراکز هیر تهدیل کردند، یاد کرد

/ 2 :13۷2 ابیر ،  )حیاف   یحان به خلق آیار فاخری دست زدنید خیوط محقق   ردر  ،هستید
در  خوشیویسیی شهرهای تهریز، هرات   شنراز از مراکز اتیلی   (.118ب: 138۷آژند،  ؛959

فرزنید   ،منرزاحکومیت اسیکیدر   زمان  یه  در هبودند. شنراز ب طی قر ن هشتم   نهم هجری
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نقاشان    ،خوشیویسان ،پر رش مدواران در زمنیۀ ،فرزند شاهرخ ،سلیان   ابراهنم ،عورشنخ
بیه  را  «پایتخیت هییر تنویوری   »عییوان   هرچید این شهر هرات است که عالوان شهرت یافت؛

ایین مراکیز نهادهیایی     ن رد در .(۶0: 1383؛ ریشار، ۶1۷/ 3 :13۶2 )خواندمنر، هورا  دارد
عهدۀ خوشیویسیان  ها هم بودند که اغلب ریاستشان بر ها   دبنرستان کارگا  ،ها انهون کتابخچ

 ؛  اتیفی، 125/ 1: 135۷)خیوافی،   اییر مسیتقنم داشیتید    خوشیویسیبود   در جریان تحو  
 زمنیییۀ تربنییت در  جیود اییین نهادهییا حییاکی از  جییود یی  نظییام تدلیینم    . (222/ 2: 1349

دلنیل   شیود. ایین نظیام بیه     میی از آن ییاد   «شیاگردی  -نظام استاد»است که با نام  خوشیویسی
 ،ل)شینو  شید  میی ارتهاط نزدی  د  طرف اغلب با نظام مریدی   مرادی در تصوف مقایسه 

  تیثینر خوشیویسیان در ر ابیط     خوشیویسیی استفاد  از هیر  .(85: 138۶؛ آژند، 15۶: 13۶8
عیییوان میشییی   دبنییران دسییتگا  حکومییت   داراالنشییاء    نقییش خوشیویسییان بییه  ،خییارجی

-5: 13۷3 ؛ منرخوانید، 530/ 3 :13۶2 ؛ خواندمنر،12۷۶/ 2: 138۷ ،یزدیالدین علی  شرف)
 ،(۶0: 13۶3ایی، نیو امنرعلنشینر  )  فور خوشیویسان شاعر   شیاعران خوشییویس   ،(11۶8/ ۶

 (،103: 13۶3در جذب   پر رش خوشیویسان )زکی محود حسن،  رقابت مراکز گوناگون
در عصیر تنویوری    خوشیویسیر اج کتابت قرآن در این د ر  از دیگر  جو  اهونت هیر   

 هستید.  
 

 علل توسعۀ هنر شیعی در عصر تیموریان . ۴
   خوشیویسی ،نقاشی های گوناگون لحاظ شنوۀ اجرا به شاخه توان به میکه  طور هیر را هوان

بیدی  تقسنم توان  موجود در آن ننز می  مفاهنم نظر نوو تفکر ، ازبیدی کرد انواو دیگر دسته
  مضیامنن موجیود در     محتوا  ،های بنر نی های هیری  یهگی اشکا    سه  ،ها . فرمنوود

ر نید. سیاختار در نیی هییر ننیز خیود شیامل د          میشوار  ی  ایر از خصایص در نی آن به
مدیویت از تفات ذاتی هیر است کیه په هشیگران تیاریخ     .استبخش کلی مادی   مدیوی 

هییر دیییی      ،هییر قدسیی   ،هیر سیتی ونن  یهگی آن را تحت عیا ییی چونهیر با الهام از ه
 اند.  تدریف   تقسنم کرد   میهیر اسال

هیایی نظنیر هییر     ننز بیه شیاخه    میهیر اسال ،در اسالم به مقتضای ایجاد مذاهب گوناگون
شود. هیر شندی به بنان، نوایش   یا انتقا  هورا  با ذ ق   سلنقۀ فرد از  می بیدی  شندی تقسنم

هیا   حیوادث    جرییان  ،مراسیم هیا،   هیا، آداب   آیینن   مفاهنم، شخصنتاعتقادات، تفکرات، 
جیه بنر نیی شیامل اذکیار، آییات،      پردازد. این هیر در   میبرگرفته از تاریخ   مذهب تشنع 

شود   در  جه در نی به اتو  اعتقیادی   میاحادی    حوادث  ها، ها   القاب، شخصنت نام
ن در  یهگی دیگر آن فرتت رشید   بالییدگی ییافت   پردازد.  میتشنع مانید امامت   عدالت 
هیای هوییت ایرانیی اسیت.        برقراری ارتهاط نزدیی  بیا مؤلفیه   بستر   کالهد فرهیگ ایران 

تیورت مقیدیی از نوادهیای شیندی در هییر اسیتفاد         بوییه کیه بیه    استثیای اد اری مثل آ  به
وم مغیوالن   سیقوط   تدری    بدد از هجی  شنوو هیر شندی در تاریخ ایران بهشد، شر و    می

/ 2 :13۷5جدفرییان،  ) اتفیاق افتیاد   به بدید  عصر حاکونت تنووریان از یه   خالفت عهاسی به
   اند از: ترین دالیل این ر ند عهارت . عود (۷43-۷44

بنیی ارتهاط مسیتقنم   ازآنجاکه هیر با مقولۀ فرهیگ   جهانر اج عقاید شندی:   .1
بیه     فرهیگی ی  جامده در تضیاد باشید.   های اعتقادی تواند با بینان وین ،دارد

ی اجتویاعی   میذههی   هیا  میدان ننیز در تغننیر   تقوییت ارزش   هوان نسهت هیر
ر اج هییر شیندی در جامدیۀ     ،نتنجیه انید. در  های بالقو    بالفدل  اجد توانویدی

 تنووری بنانگر رشد اعتقادات شندی در آن   افیزایش جودنیت شیندنان اسیت    
گنیری   شر ی  جهتن ،به عهارت دیگر .(191: 1392)میز،  که به آن اشار  شد

 های اجتواعی خاتی است. بنانگر زمنیهخا  در هیر 
تصوف   عرفان شیندی در  ها گسترش  یکی از این زمنیهپنوند تصوف   تشنع:  .2

اللهنیه     شیندی نظنیر ندویت    -هیای تیوفی   جرییان  مراکز   ،ها قالب شخصنت
بیا  که با توجه به پنوسیتگی هییر   هیرمییدان ایرانیی      استاین د ر   در تفویه

 .(1۷0: 1359شینهی،  )گذاری است عامل تثینر  میجریان تصوف   عرفان اسال
به جریان تصوف   از طرفی با تفت شندی گرفتن   میبا اقها  عوو ،حقنقتدر

بایید   آن، هیر برآمد  از د  موضوو ننز مورد حواییت   عیاییت قیرار گرفیت.    
در مدرفیت   اندکیاس    ،  تشینع  افز د که نقیۀ اتصا  عرفان   تصوف موجود
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هیایی نظنیر هییر     ننز بیه شیاخه    میهیر اسال ،در اسالم به مقتضای ایجاد مذاهب گوناگون
شود. هیر شندی به بنان، نوایش   یا انتقا  هورا  با ذ ق   سلنقۀ فرد از  می بیدی  شندی تقسنم

هیا   حیوادث    جرییان  ،مراسیم هیا،   هیا، آداب   آیینن   مفاهنم، شخصنتاعتقادات، تفکرات، 
جیه بنر نیی شیامل اذکیار، آییات،      پردازد. این هیر در   میبرگرفته از تاریخ   مذهب تشنع 

شود   در  جه در نی به اتو  اعتقیادی   میاحادی    حوادث  ها، ها   القاب، شخصنت نام
ن در  یهگی دیگر آن فرتت رشید   بالییدگی ییافت   پردازد.  میتشنع مانید امامت   عدالت 
هیای هوییت ایرانیی اسیت.        برقراری ارتهاط نزدیی  بیا مؤلفیه   بستر   کالهد فرهیگ ایران 

تیورت مقیدیی از نوادهیای شیندی در هییر اسیتفاد         بوییه کیه بیه    استثیای اد اری مثل آ  به
وم مغیوالن   سیقوط   تدری    بدد از هجی  شنوو هیر شندی در تاریخ ایران بهشد، شر و    می

/ 2 :13۷5جدفرییان،  ) اتفیاق افتیاد   به بدید  عصر حاکونت تنووریان از یه   خالفت عهاسی به
   اند از: ترین دالیل این ر ند عهارت . عود (۷43-۷44

بنیی ارتهاط مسیتقنم   ازآنجاکه هیر با مقولۀ فرهیگ   جهانر اج عقاید شندی:   .1
بیه     فرهیگی ی  جامده در تضیاد باشید.   های اعتقادی تواند با بینان وین ،دارد

ی اجتویاعی   میذههی   هیا  میدان ننیز در تغننیر   تقوییت ارزش   هوان نسهت هیر
ر اج هییر شیندی در جامدیۀ     ،نتنجیه انید. در  های بالقو    بالفدل  اجد توانویدی

 تنووری بنانگر رشد اعتقادات شندی در آن   افیزایش جودنیت شیندنان اسیت    
گنیری   شر ی  جهتن ،به عهارت دیگر .(191: 1392)میز،  که به آن اشار  شد

 های اجتواعی خاتی است. بنانگر زمنیهخا  در هیر 
تصوف   عرفان شیندی در  ها گسترش  یکی از این زمنیهپنوند تصوف   تشنع:  .2

اللهنیه     شیندی نظنیر ندویت    -هیای تیوفی   جرییان  مراکز   ،ها قالب شخصنت
بیا  که با توجه به پنوسیتگی هییر   هیرمییدان ایرانیی      استاین د ر   در تفویه

 .(1۷0: 1359شینهی،  )گذاری است عامل تثینر  میجریان تصوف   عرفان اسال
به جریان تصوف   از طرفی با تفت شندی گرفتن   میبا اقها  عوو ،حقنقتدر

بایید   آن، هیر برآمد  از د  موضوو ننز مورد حواییت   عیاییت قیرار گرفیت.    
در مدرفیت   اندکیاس    ،  تشینع  افز د که نقیۀ اتصا  عرفان   تصوف موجود
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: 13۶8)شینول،   شید  میخالته علی )و(   های اخالقی   دییی حضرت  یهگی
90). 

در ایین زمیان تثلنفیات میظیوم   میثیور شیندی       های شندی:  نشر تثلنفات   آینن .3
جوله کتب   نسخ در موضوو فلسفه، کالم، فقه، ادبنات   دیوان اشیدار هیم   زا

نی است کیه طهیع شیدری هیم     از مورخا الدین علی یزدی شرفافزایش یافتید. 
 /2-1 :1385، بیافقی  مسیتوفی ) ه اسیت کار رفتی  یزد به اشدارش در ابینۀداشته   

گییان   قهییور  زادجولییه زیییارت امییامزا  میهییا آداب   رسییو در کیییار اییین( 180
)جدفرییان،   بنیت )و(  خیوانی در مصینهت اهیل    سادات   شیندنان، ر اج ر ضیه  

گنیری   شیکل بیالیهع در     جامده   د لیت بودنید  ننز مورد توجه (، ۶۷4: 13۷5
   نگارگری شندی ایر گذاشتید. خوشیویسیمدواری، 

هیگی   انیهییاق هیییر شییندی بییا    هوییاهوراهییی   تیاسییب بییا  هیییر اسییالمی:     .4
  میاز دیگر دالیل رشد آن بود. در تدریف هییر اسیال    میهای هیر اسال شاخص

بدیدی   طهندیی    گرایی   د ری از نوایش سیه  گفته شد که سه    شنوۀ  اقع
هوینن  یهگیی در نگیارگری     .(۶۶: 1381، فیر  هتشایسی ) گرفت مینظر قرار مد

شییود   بییه عهییارتی محتییوا    میییهییا اسییتفاد   تنوییوری   در نوییایش شخصیینت
هیرهیایی  دال   ب ؛اردمضوونِ ایر اهونتی بنشتر از نوایش   بنان جزتنات طرح د

دارای کیارکرد   جایگیا     ،هیر اسالمی مثابۀ به در هیر شندی، خوشیویسینظنر 
   باالتری هستید.

ی برای تنووریان را ننز فیراهم  ساز هیر شندی زمنیۀ مشر عنت :سازی مشر عنت .5
تولندات هیری در ارتهاط نزدی  با  ،که قهالً هم اشار  شد طور هوان زیرا کرد؛

هیای حیاکم بیر     اجتواعی، مذههی   اییدتولوژی  ،ر یدادهای سناسی، فرهیگی
توسیدۀ فراگنیر   به هونن دلنل در د لت تنویوری مقیدمات    ی  جامده هستید؛
ایرانیی فرتیت رشید       مذهب تشینع در کالهید فرهییگ    د.هیر شندی فراهم ش

فلسیفی   سناسیی از هویان     متدیدد میذههی،    ایراننان به دالییل   بالیدگی یافت
آن دیدند. ها، با رها، عقاید   احکام  خود را موافق آرمان ،گنری ابتدای شکل

مذهب تشینع سینر تحیو        ،از این پس   در طی اد ار تاریخی مختلف ایران
د. در عصیر تنویوری هییر    های متیوو طیی کیر   ها   قالب تدا م خود را به شنو 

تیر از   های هویت ایرانی نظنر تشنع   مهیم  تقویت سایر مؤلفهیاسهی برای ابزار م
  ها در قالب آیار هیری بود. آن  حدت این مؤلفه

 
  انو تشیع در عصر تیموری خوشنویسیپیوند . ۵

فرتیت     ،خوشیویسیی هم میذهب تشینع   هیم هییر      ،در د رۀ حاکونت تنووریان بر ایران
شیورد   است با تفاتی کیه بیرای ایین هییر بر    بدیهی  ،زمنیۀ توسده   تحو  را یافتید. بیابراین

ییگ ایرانیی  اجید    یر ابدیاد فره ایین د ر  در کییار ارتهیاط نزدیی  بیا سیا       خوشیویسیشد، 
ها    ارزش ،ها را در قالب خوشیویسان توان آن میهایی که  خصلت های شندی شود؛ خصلت
اذکیار     هیا، کتابیت نسیخ، احادیی ،     ، کتنهیه خوشیویسیموجود در تدلنم دی های شن آموز 

 د. گنری کراسامی، آیات   ادعنه پن
 
 آیات و احادیث. ۵-1

هییری، مرقدیات، دییوان     های ها، نسخ خیی، رساله ی  موجود این د ر  در قالب کتنههاحاد
شیامل  )و(  علیی  امیام « تید کلویه  »اند. نسخۀ شریف  شد  خوشیویسیها  نگاری اشدار   ت 

 های متیوو کتابت شد. سه با زهایی است که بارها در این د ر    راحادی    اند مجووعۀ
الدابدین محود الکاتب ی  نسخه از آن را با خط نسخ   یل  هویرا  بیا ترجویۀ میظیوم      زین

 ترجوهبا   حدی  از پنامهر هورا 2۶ای حا ی  در قرن نهم هجری نوشت. از این کاتب نسخه
مجووعیۀ   هوینن زمنییه،  در  .(110: 1393)ریشیار،   تورت چلن یای میظیوم موجیود اسیت     به
هیا در  ق( بیه نظیم درآمید   بار   898ف. )  میحون جیا علی از سوی عهیدالر  امام «چهل کلوه»

ر شیندی کیه در ایین    از احادی  مشیهو  .(95: 13۶8)شنول،  ا اخر عصر تنووری کتابت شد
اسیت.  « مدیییه الدلیم   علیی بابهیا     اانی »حیدی    ،کیار رفیت   های مختلف بیه  د ر    در قالب

لحیاظ  جیود    هیا   ابینیه   درب امامزادگیان بیه     نوود این حیدی  در  ر دی اییوان  بنشترین 
جولیه در سیردر شهسیتان      سیلنقۀ مدویار   خوشییویس بیود. از    مفهوم باب   ناشیی از ذ ق  
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مذهب تشینع سینر تحیو        ،از این پس   در طی اد ار تاریخی مختلف ایران
د. در عصیر تنویوری هییر    های متیوو طیی کیر   ها   قالب تدا م خود را به شنو 

تیر از   های هویت ایرانی نظنر تشنع   مهیم  تقویت سایر مؤلفهیاسهی برای ابزار م
  ها در قالب آیار هیری بود. آن  حدت این مؤلفه

 
  انو تشیع در عصر تیموری خوشنویسیپیوند . ۵

فرتیت     ،خوشیویسیی هم میذهب تشینع   هیم هییر      ،در د رۀ حاکونت تنووریان بر ایران
شیورد   است با تفاتی کیه بیرای ایین هییر بر    بدیهی  ،زمنیۀ توسده   تحو  را یافتید. بیابراین

ییگ ایرانیی  اجید    یر ابدیاد فره ایین د ر  در کییار ارتهیاط نزدیی  بیا سیا       خوشیویسیشد، 
ها    ارزش ،ها را در قالب خوشیویسان توان آن میهایی که  خصلت های شندی شود؛ خصلت
اذکیار     هیا، کتابیت نسیخ، احادیی ،     ، کتنهیه خوشیویسیموجود در تدلنم دی های شن آموز 

 د. گنری کراسامی، آیات   ادعنه پن
 
 آیات و احادیث. ۵-1

هییری، مرقدیات، دییوان     های ها، نسخ خیی، رساله ی  موجود این د ر  در قالب کتنههاحاد
شیامل  )و(  علیی  امیام « تید کلویه  »اند. نسخۀ شریف  شد  خوشیویسیها  نگاری اشدار   ت 

 های متیوو کتابت شد. سه با زهایی است که بارها در این د ر    راحادی    اند مجووعۀ
الدابدین محود الکاتب ی  نسخه از آن را با خط نسخ   یل  هویرا  بیا ترجویۀ میظیوم      زین

 ترجوهبا   حدی  از پنامهر هورا 2۶ای حا ی  در قرن نهم هجری نوشت. از این کاتب نسخه
مجووعیۀ   هوینن زمنییه،  در  .(110: 1393)ریشیار،   تورت چلن یای میظیوم موجیود اسیت     به
هیا در  ق( بیه نظیم درآمید   بار   898ف. )  میحون جیا علی از سوی عهیدالر  امام «چهل کلوه»

ر شیندی کیه در ایین    از احادی  مشیهو  .(95: 13۶8)شنول،  ا اخر عصر تنووری کتابت شد
اسیت.  « مدیییه الدلیم   علیی بابهیا     اانی »حیدی    ،کیار رفیت   های مختلف بیه  د ر    در قالب

لحیاظ  جیود    هیا   ابینیه   درب امامزادگیان بیه     نوود این حیدی  در  ر دی اییوان  بنشترین 
جولیه در سیردر شهسیتان      سیلنقۀ مدویار   خوشییویس بیود. از    مفهوم باب   ناشیی از ذ ق  
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 ق(858ف. )بن بایسییقر  وید مح اتفهان متدلق بیه د رۀ سیلیان  جامع عتنق مسجد الشتای بنت
ایین شیهر   خوشییویس  محوود نقیاش از سیادات   سیند  ق   بیه خیط  851این حدی  به تاریخ 

 جود این حدی  در تابلوی کاشی مدرق  .(522: 1352)رفندی مهرآبادی،  نوشته شد  است
اکییون در   دهید   هیم   میی تشیکنل  )و(  بنیت  د ازد  امیام   اهیل    میکه د ر تا د رش را اسیا 

ت آن در بینن  دهییدۀ کیاربرد   مقهولنی    نشان ،شود میمجووعۀ دیوید در ک یهاک نگهداری 
مرسیوم  شکل  این حدی  ترفاً به .(2۷: 1384فر،  عشری این د ر  است )شایسته شندنان اییی

تیورت   ق( آن را بیه 92۶)ف. سلیاندلی مشیهدی  که   طوری به رفت؛ کار نوی آن در عربی به
  شدر سر د:

 نقد  قتش شود خزییۀ علم مدییۀ علم  هرکه داند درِ
 (۶5تا:  قوی، بیمیشی )

کیار   نشینیی حضیرت علیی بدید از پنیامهر بیه      از دیگر احادی  مهم شندی که در بح  جا
بیه  نسیهت   )و( علیی  امیام  جایگا ر د، حدی  مدر ف میزلت است. در این حدی  پنامهر  می

ی داند. نوونۀ این حدی  به خط نسیخ در تیابلو   میخود را مانید مقام هار ن نسهت به موسی 
از  .(12۷: 1384فر،  )شایسته کاشی مدرق مذکور مربوط به قرن نهم هجری نوشته شد  است

خوشیویسیان ییزدی بیر ر ی میزار     تیهنیر اسیت کیه بیه قلیم       آییۀ  ،آیات دارای تهغۀ شندی
)کاتیب،   نوشیته شید   در ا اخر قرن هشتم هجیری  تادق )و( از نوادگان امام ،زاد  محودامام

هیا   بیه آن  خوشیویسیی  ای از احادی  شندی هم بودند که در طو  تیاریخ  دسته .(150: 1345
بودنید. ایین    کییدۀ ماهنت   جایگا  ایین هییر در میذهب تشینع     نوعی تدننن به   شد میاستیاد 

ای تنووری کیاربرد   بهی   خوشیویسی، در هیر نهودندشندنان  احادی  که ترفاً مورد استفادۀ
علیی )و(   حیدی  امیام   از نوونۀ ایین احادیی ،  . یافتها افزایش  بنشتری یافتید   استیاد به آن

کیه   (128 /4 :13۶۷، عهدربیه  )ابین اهونت حسن خط برای اقشار میدم   محتاج است  دربارۀ
  آ رد  است:آن را به نظم در مذهب این د ر  علی هر ی از استادان شندهمنر

  گر محتاج گشتی دستگنر است میدم شدی آرایش توست اگر
 (5۶: 13۷۶؛ شنرازی، 88: 13۷2هر ی، مایل )

تییورت کتییاب   در  بییه را ننییز هییای حییدیثی از اتوییۀ شیینده مجووعییههیرمیییدان خیییاط 
د. نن کردنی تزیبرداری    نسخهدر این د ر  موضوعات هیر، ادبنات، علوم، طب، فقه   کالم 

در  بنیت )و(  شیامل مجووعیۀ احادیی  پنیامهر   اهیل      االتوه )و( طب یا الفواکه خوا کتاب 
ق   بیه خیط نسیخ    889 ر سیا  هیا د  تغذیه   خوا  گناهیان   منیو    ،موضوو سالمتی جسم

  .(104۶ /4 :1389، د )درایتیشکتابت 
 

 اسامی، القاب و اذکار. ۵-2
 مالکنیت از قهنیل    ویی ییا اییر هییری گوییای میالیب مه     ها در ی  شییء   ها   لقب  جود نام

 میت. مدووالً گوییا )هدف از ایجاد( اس   ماهنت آن ،)انگنزۀ تاحب ایر( )مال  ایر(، ننت
بیه  هشتم هجری تدری    از قر ن  ؛ اما بهها بود های آن ن   ایرانی از  یهگیهیرمیدان مسلوا 

 لهتیه، . اگردیید  می)طغرا( در انتهای ایر قند  هیرمید   نام   امضای شد  بدد این سیت فراموش
مثیل   ، دییی، تاریخی   یا سناسی بودند؛هایی هم بودند که دارای بار مذههی به غنر از این نام

فقیار کیه نیزد شیندنان     ییس   تیاحب ذ ال   طیه، آ   ، آ ام علی   القاب مجتهی، سندالشیهدا ن
ها در ی  ایر هیری ماهنت     جود آن امامی( از احترام   تقدس برخوردار بودند   )د ازد 
خیا  شیندی     مییکیی از ایین اسیا   « حوض کیویر » د.کر میگنری شندی ایر را ر شن  جهت

نظنیر حیوض موجیود در بیا      هیا   نامگیذاری عیاتیر مدویاری      است کیه در اشیدار، کتنهیه   
میظیور از   ،امیا  .(202: 13۷2)خوانیدمنر،  شد  میاز آن استفاد  حسنن بایقرا در هرات  سلیان

اسیت کیه نیزد ادییان   میذاهب گونیاگون متفیا ت         دارای بار مدیوی جوله یا عهارتی ،ذکر
یا یی  دیین از مسیل  دیگیر اسیت.       است. برخی اذکار حتی گویای براتت ی  مذهب  

است که در اعوا    آداب مذههی ذکر مخصو  شندنان « اشهد ان علناً  لی اهلل»مثا   ایرب
کیه در برخیی اد ار تیاریخی     ر د.  جیود اذکیاری شیهنه بیه ایین      میی کیار   ها نظنر اذان به آن
کیار   بیه  خوشیویسیی ها، گیهدها، تییایع دسیتی   آییار     بر ر ی میار جوله د رۀ تنووریان از

سیت کیه   هیایی ا  هیای شیندی در زمیان    سیدی بر منزان فدالنیت گیر    از ی  طرف اند،  رفته
هیا  جیود    اییکیه اتیالً اطالعیاتی دربیارۀ آن    است   یا ها کم  اطالعات تاریخی در مورد آن

 حا ی نکات تاریخی در سنر تحو  هیر شندی در ایران است.   ،دیگر از طرف ندارد  
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تییورت کتییاب   در  بییه را ننییز هییای حییدیثی از اتوییۀ شیینده مجووعییههیرمیییدان خیییاط 
د. نن کردنی تزیبرداری    نسخهدر این د ر  موضوعات هیر، ادبنات، علوم، طب، فقه   کالم 

در  بنیت )و(  شیامل مجووعیۀ احادیی  پنیامهر   اهیل      االتوه )و( طب یا الفواکه خوا کتاب 
ق   بیه خیط نسیخ    889 ر سیا  هیا د  تغذیه   خوا  گناهیان   منیو    ،موضوو سالمتی جسم

  .(104۶ /4 :1389، د )درایتیشکتابت 
 

 اسامی، القاب و اذکار. ۵-2
 مالکنیت از قهنیل    ویی ییا اییر هییری گوییای میالیب مه     ها در ی  شییء   ها   لقب  جود نام

 میت. مدووالً گوییا )هدف از ایجاد( اس   ماهنت آن ،)انگنزۀ تاحب ایر( )مال  ایر(، ننت
بیه  هشتم هجری تدری    از قر ن  ؛ اما بهها بود های آن ن   ایرانی از  یهگیهیرمیدان مسلوا 

 لهتیه، . اگردیید  می)طغرا( در انتهای ایر قند  هیرمید   نام   امضای شد  بدد این سیت فراموش
مثیل   ، دییی، تاریخی   یا سناسی بودند؛هایی هم بودند که دارای بار مذههی به غنر از این نام

فقیار کیه نیزد شیندنان     ییس   تیاحب ذ ال   طیه، آ   ، آ ام علی   القاب مجتهی، سندالشیهدا ن
ها در ی  ایر هیری ماهنت     جود آن امامی( از احترام   تقدس برخوردار بودند   )د ازد 
خیا  شیندی     مییکیی از ایین اسیا   « حوض کیویر » د.کر میگنری شندی ایر را ر شن  جهت

نظنیر حیوض موجیود در بیا      هیا   نامگیذاری عیاتیر مدویاری      است کیه در اشیدار، کتنهیه   
میظیور از   ،امیا  .(202: 13۷2)خوانیدمنر،  شد  میاز آن استفاد  حسنن بایقرا در هرات  سلیان

اسیت کیه نیزد ادییان   میذاهب گونیاگون متفیا ت         دارای بار مدیوی جوله یا عهارتی ،ذکر
یا یی  دیین از مسیل  دیگیر اسیت.       است. برخی اذکار حتی گویای براتت ی  مذهب  

است که در اعوا    آداب مذههی ذکر مخصو  شندنان « اشهد ان علناً  لی اهلل»مثا   ایرب
کیه در برخیی اد ار تیاریخی     ر د.  جیود اذکیاری شیهنه بیه ایین      میی کیار   ها نظنر اذان به آن
کیار   بیه  خوشیویسیی ها، گیهدها، تییایع دسیتی   آییار     بر ر ی میار جوله د رۀ تنووریان از

سیت کیه   هیایی ا  هیای شیندی در زمیان    سیدی بر منزان فدالنیت گیر    از ی  طرف اند،  رفته
هیا  جیود    اییکیه اتیالً اطالعیاتی دربیارۀ آن    است   یا ها کم  اطالعات تاریخی در مورد آن

 حا ی نکات تاریخی در سنر تحو  هیر شندی در ایران است.   ،دیگر از طرف ندارد  
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 ،تیهیایی  به اهلل   محود   چه  میتورت ترکنهی در کیار اسا چه به ، فور هایی که به از نام
به ذکیر اسیت کیه ایین  فیور      نام علی است. الزم است،  کار رفته  در آیار هیری این د ر  به

تیوجهی  جیود    قابل در این بار  نکتۀافتد.  میبرای نخستنن بار در سنر تاریخ هیر ایران اتفاق 
؛ حتی در آییاری کیه   (14۷/ 2: 1348 نام به خط کوفی است )افشار،این آن نگارش  دارد  

نام علیی بیه خیط کیوفی   متویایز از       ،اند ای مختلف با سایر خیوط نوشته شد ه آیات   نام
توانید یکیی از دالییل     میی  علیی )و(  امیام  خط از سیوی شهرت ابداو   تکامل این  بقنه است.

تیاریخ کتنهیۀ سیردر:    جیامع ییزد )   در اییوان مسیجد   در ایین بیار    احتوالی این موضوو باشد.
اند، نام علی بیا خیط کیوفی     د ازد  امام که با خط نسخ نوشته شد  میاسا حاشنۀدر  (ق83۶

سازی   مصورسیازی   خط یا هیر شکنل نقاشی .(۷43 /2 :13۷5است )جدفریان، تکرار شد  
نظنیر مجییون رفنقیی    هایی بود که خوشیویسیان ایین د ر     از دیگر ر ش ،حر ف   کلوات

بیه   . الهتیه، (1۷8: 13۷3خیانی،   قلنچ) دندکر میرا با آن کتابت   میاسا   از آن استفاد هر ی 
   15۶: 13۶8) بیه عقنیدۀ شینول   . این ر ش در عصر تفوی   قاجار بود شنوو اعتقاد برخی

نوایی تصویری نام علی به سیت حر فنه تدلق دارد که بددها در سلسلۀ بکتاشینه در  باز(، 208
 مه یافت.  ی در این راستا از نسخۀ خیی مربوط به قرن پانزدهم مینالدی ترکنه   عثوانی ادا

در آییار   .کیید  میی ییاد   بیود،  وشیته شید   که در آن نام علی به شنوۀ خط کیوفی شییرنجی ن  
جولیۀ  ازکیه   نسهت داد  شید  اسیت   علی )و( د ر  القاب متیوعی هم به اماماین  خوشیویسی

)منرشیهند(   بن الواحید شیهند   زاد  عهداهللدر کتنهۀ امام« امنرالوؤمینن»  « اسداهلل الغالب» ها آن
 اسیت  حسن )و( قب د م در این ایر مربوط به امامآباد هرات   با خط یل  است. ل در خوچه

هیای   بر ر ی برخی کتنهیه  شد  خوشیویسیدر اشدار  .تدلنقات( 9۶تا:  ، بیالدین  اع  )اتنل
بیه  « الشیهند الوجتهیی  »، «سیلیان کیربال  »، «کاشیف الغییاء  »این د ر  هم با ذکر القابی چون 

توجه بیه   .(803: 1352)رفندی مهرآبادی،  هر پرداخته شد  استبنت خا  پنام توتنف اهل
 ادی بنشیتری از ماهنیت میذههی   اعتقی    نسیهت بیه اسیامی    این نکته ضر ری است که القیاب 

اب خیود   بیا   که لقب تفتی است که هیرمید یا خوشیویس آن را به انتخی چرا برخوردارند؛ 
به هونن علیت   برد؛ میکار  خود بهبرای تدریف   توتنف موتوف اش  انگنز    ایوان قلهی

 لیی  »، «سیر  ارم »در ایین زمنییه    دهیید.  میتر نشان  ب ماهنت ایر هیری را بهتر   ملووسالقا

از  ،جییون رفنقیی هیر ی   القابی هستید کیه م « کالم میلق»   «آیت حق»، «امام برحق»، « الی
خیانی،   دهید )قلینچ   میی نسیهت  )و(  علیی  در این زمان به امام خوشیویسیمذهب  استادان شنده

 ،عصر تنووری ضون دعا   ییای پنیامهر ) ( در پایان آیار اغلب خوشیویسان  .(1۷9: 13۷3

، «ییس  آ »، «طیه  آ »، «الکسیاء  اهیل »، «طیاهرین  آلیه  »بنت خیا  ا  هیم تحیت عییا ین      اهل
ییان  سیلیان فرزنید شیاهرخ در پا    در ایین بیار  ابیراهنم   اند.  توتنف شد  «طنهنن»   «میهرین»

سیتود   « آلیه الینهینن الییاهرین   »بنت پنامهر را بیا لقیب    مصحف بزرگ خود با خط یل  اهل
بنیت   ین ایر   آیار مشابه  جود حیب اهیل  نکتۀ تاریخی ا .(9۶0/ 2: 13۷2 است )حاف  ابر ،

    میدر آیار مدواری تنووریان در د  شهر اتیفهان   ییزد اسیا    است. سیت در منان اهل )و(
شدری با مضیوون   ها در قالب شدر   نثر  جود دارد که ازجولۀ آن نت )و(ب القاب متددد اهل

مدرسیۀ نصیرآباد   الیدین سیلیانی در    لکساء در هوۀ امیور بیه خیط یلی  شیرف     ا توکل به آ 
« حیوض کیویر  » .(821: 1352رفندی مهرآبادی، ) است (ق855)تاریخ کتنهۀ سردر: اتفهان 

، اسیت  )منیراث پنیامهر( مدرفیی شید      بنیت  یگ شندی جایگا  پنوند قیرآن   اهیل  که در فره
 خوشیویسیی خا  شندی است. مجیون هر ی ضون برشیوردن خصوتینات     میاسا جولۀاز

 ،امیا  .(35: 13۷3خیانی،   )قلینچ  کیید  میی به جایگا  ا    خاندانش در آن اشیار    علی )و( امام
سان   مدواران نوایی خوشیویفرسایی   هیر رضا )و( در این د ر  مندان  سنع قلم بارگا  امام

خانیدان بهتیرین   »بنیت را بیه ا تیاف متدیددی هوچیون       مذهب بود که امامیان   اهیل   شندی
خیط   بیا ا تیافی کیه منرعلیی هیر ی      ؛(122: 1384فیر،   کردند )شایسته می تف « پنامهران
   کید: میها را هیرمیدانه عرضه  آنهای میظوم  قالب کتنهه در   نستدلنق

 علی آ  خنر الیهنننسالم  طه   یس سالم علی آ 
 (۷9تا:  قوی، بیمیشی )

هیا   القیاب    امحوزۀ نی  است که درموارد بدیدی د ازد  امام   چهارد  مدصوم از   میاسا
هییری  مدد د آیاری  قهل از آنچراکه در اد ار  د؛گنر میتنووریان قرار  موجود در آیار هیر

عشیری   نکاتی نظنر رشد جرییان تشینع ایییی    این موضوو بنانگر. اند با این  یهگی تولند شد 
. ر د میی شیوار   بیه های تقویت هویت ایرانی  قرابت با فرهیگ ایرانی از نشانه دلنل است که به

ا   بیه خیط مدقلیی     خلنفیۀ  امامان شنده به هورا  نام پنامهر   سیه   میر میار داننا  فارس اساد
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از  ،جییون رفنقیی هیر ی   القابی هستید کیه م « کالم میلق»   «آیت حق»، «امام برحق»، « الی
خیانی،   دهید )قلینچ   میی نسیهت  )و(  علیی  در این زمان به امام خوشیویسیمذهب  استادان شنده

 ،عصر تنووری ضون دعا   ییای پنیامهر ) ( در پایان آیار اغلب خوشیویسان  .(1۷9: 13۷3

، «ییس  آ »، «طیه  آ »، «الکسیاء  اهیل »، «طیاهرین  آلیه  »بنت خیا  ا  هیم تحیت عییا ین      اهل
ییان  سیلیان فرزنید شیاهرخ در پا    در ایین بیار  ابیراهنم   اند.  توتنف شد  «طنهنن»   «میهرین»

سیتود   « آلیه الینهینن الییاهرین   »بنت پنامهر را بیا لقیب    مصحف بزرگ خود با خط یل  اهل
بنیت   ین ایر   آیار مشابه  جود حیب اهیل  نکتۀ تاریخی ا .(9۶0/ 2: 13۷2 است )حاف  ابر ،

    میدر آیار مدواری تنووریان در د  شهر اتیفهان   ییزد اسیا    است. سیت در منان اهل )و(
شدری با مضیوون   ها در قالب شدر   نثر  جود دارد که ازجولۀ آن نت )و(ب القاب متددد اهل

مدرسیۀ نصیرآباد   الیدین سیلیانی در    لکساء در هوۀ امیور بیه خیط یلی  شیرف     ا توکل به آ 
« حیوض کیویر  » .(821: 1352رفندی مهرآبادی، ) است (ق855)تاریخ کتنهۀ سردر: اتفهان 

، اسیت  )منیراث پنیامهر( مدرفیی شید      بنیت  یگ شندی جایگا  پنوند قیرآن   اهیل  که در فره
 خوشیویسیی خا  شندی است. مجیون هر ی ضون برشیوردن خصوتینات     میاسا جولۀاز

 ،امیا  .(35: 13۷3خیانی،   )قلینچ  کیید  میی به جایگا  ا    خاندانش در آن اشیار    علی )و( امام
سان   مدواران نوایی خوشیویفرسایی   هیر رضا )و( در این د ر  مندان  سنع قلم بارگا  امام

خانیدان بهتیرین   »بنیت را بیه ا تیاف متدیددی هوچیون       مذهب بود که امامیان   اهیل   شندی
خیط   بیا ا تیافی کیه منرعلیی هیر ی      ؛(122: 1384فیر،   کردند )شایسته می تف « پنامهران
   کید: میها را هیرمیدانه عرضه  آنهای میظوم  قالب کتنهه در   نستدلنق

 علی آ  خنر الیهنننسالم  طه   یس سالم علی آ 
 (۷9تا:  قوی، بیمیشی )

هیا   القیاب    امحوزۀ نی  است که درموارد بدیدی د ازد  امام   چهارد  مدصوم از   میاسا
هییری  مدد د آیاری  قهل از آنچراکه در اد ار  د؛گنر میتنووریان قرار  موجود در آیار هیر

عشیری   نکاتی نظنر رشد جرییان تشینع ایییی    این موضوو بنانگر. اند با این  یهگی تولند شد 
. ر د میی شیوار   بیه های تقویت هویت ایرانی  قرابت با فرهیگ ایرانی از نشانه دلنل است که به

ا   بیه خیط مدقلیی     خلنفیۀ  امامان شنده به هورا  نام پنامهر   سیه   میر میار داننا  فارس اساد
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)منیرزا   در این زمیان اسیت    میاما برخی دلنلی بر  جود تسین د ازد  آمد  است که به اعتقاد
ذکیر    ل میظیوم خیود بیه    ساتطور  یه  در ر از خوشیویسانی که به .(34: 138۷ابوالقاسوی، 

 اند، مجیون رفنقی هر ی است: میقهت د ازد  امام پرداخته
 موالی د ازد  امامم گویای د ازد  مقامم

 (1۷8: 13۷3خانی،  )قلنچ 
شیهر   ،توجهی یافیت ن د ر  که تشنع در آن گسترش درخورجوله شهرهای مذههی ای از

از دالییل آن  جیود آییاری چیون مسیجدجامع ییزد، محیراب مسیجدجامع         یزد است. یکی 
  ق( 89۷)تیاریخ سییگ قهیر:     الیدین اردکیانی   قییب  حیاج  قهیر  کتنهیۀ بشیینغان،   ر ستای قلده

امیام بیا خییوط نسیخ        هورا  بیا نیام د ازد    ق(8۷8تاریخ سیگ قهر: الدین محوود ) جوا 
گیا     میاین اسیا  .(144   84، ۷۷ /1 :1348 ؛ افشار،۷42/ 2: 13۷5 نستدلنق است )جدفریان،

. شیاهزادۀ فاضیل ییزد از    یدرفت میکار  سادات   سایر افراد به ،مزادگان اما ۀنام تورت نسب به
بیر   ،اسیت که مربوط به قیرن نهیم هجیری     نامۀ  ی کارم )و( است. نسب موسی نوادگان امام

/ 2: 13۷5بیر دارد )جدفرییان،   امامان شنده را در  می  اسا است ر ی کاشی مدرق ح  شد 
حسین   به خط یل   جود دارد که به امام ای نامه زاد  منرشهند نسبدر هرات   در امام .(۷45

بییار  در مییزار  در اییین .تدلنقییات( 9۶تییا:  ، بیییالییدین  اعیی  اتیینل) رسیید مییی مجتهییی )و(
)سیورقیدی،   رسید  میی کیه بیه پنیامهر    است ای نوشته شد   نامه عهدی در سورقید نسب خواجه
ویوری  جیود   چیید در مدید د آییار هییری د رۀ تن    ننز هرد  مدصوم نام چهار  .(1۷4: 13۶۷

از آییار نیادر موجیود در ایین       تشنع اسیت.   خوشیویسیارتهاط  دارد، سید دیگری در زمنیۀ
  .(۷35 /2 :13۷5)جدفریان،  استق( ۷92)ف.  تفی  علی مقهرۀ خواجهزمنیه 

زش   اهونت جوله دین اسالم اذکار مختلفی  جود دارند که از اردر ادیان مختلف   از
بییدی   ضوون   نزدیکی به مهانی دین دسته  بسته به نوو کاربرد، م یکسانی برخوردار ننستید

گیواهی بیه   اسیت.    میپنامهر در رأس اذکیار اسیال   شوند. شهادت به یگانگی خدا   نهوت می
نسهت به سیایر  در فرهیگ شندی از اهونت بنشتری  ننز   یه  امام ا  پذیرش  الیت امامان به
دیگیری میرز   مرز بنن مسلوانی   کفر   یکی د  مورد  از اینچراکه  اذکار برخوردار است؛

بنیانگر  ن اذکیار در آییار هییری ننیز     بییابراین  جیود ایی    کید. میشنده را مدنن نده   غنربنن ش
 هاست.   ماهنت مذههی آن

در بقدیۀ  اسیت کیه   ز  زرای قرن نهیم هجیری   ق( ا859)ف. الدین منرعلی  جوا  خواجه
« ال اله اال اهلل، محود رسو  اهلل، علی  لیی اهلل »دارالهینخ اتفهان مدفون است.  جود عهارت 

ا الً  ؛(۷91: 1352)رفندیی مهرآبیادی،    ر ر ی قهر  ی گویای چید نکته اسیت به خط بیاتی ب
در  د ر    بیالیهع تسیری آن در جامدیه،   میردان ایین    دهیدۀ رشد تشینع در منیان د لیت    نشان

در نیواحی اییران   را  جیود ایین اندیشیه     ،تر است. یانناً محد دۀ جغرافنیایی اییر   مقناس  سنع
عهارت فیوق در   مؤید این میلب  جودد. کی میمیدکس قرن نهم هجری مرکزی   اتفهان 

)در بییدر آبیاد(      محویود  در بقدۀ شا های قهر موجود  نظنر سیگ ابینه، آیار   قهور شهر یزد
،   در محیراب  در شهر تفت( با خط نسخ) خلنل یانی ق، در بقدۀ شا 893ۀ فهرج به سا  محل

 .(۷43 /2 :13۷5 ؛ جدفرییان، 41۷/ 1: 1348 ،)افشیار  اسیت  لیی بیا فین حجیاری      مسجد شا 
هیای   هیا را بیه جرییان     ابستگی آن ،خوشیویسیدر آیار   میسه  کاربرد برخی اذکار   اسا

)و(  دهد. برای نوونه تکیرار نیام علیی    میمذههی   اجتواعی موجود در جامدۀ تنووری نشان 
شندی بود که اغلب در مراسم سواو توفنانه اسیتفاد    -های توفی از ذکرهای رای  در فرقه

در  هیرمیدان در مواردی ترفاً جیهۀ زیهایی داشیت.  کاربرد این ذکر از سویشد؛ هرچید  می
 تورت تکراری آمد  است؛ ییا  جامع یزد نام علی با خط کوفی به در ایوان مسجدزمنیه، این 
)سیه بیار( کیه در خانقیا         حسینن موسیی جدفیر   ار(، سیه بی  ) بار(، علی)چهار  محود  میاسا
بنتش از مدد د اذکار رای   کر در د   تلوات بر پنامهر   اهلذ اند. کار رفته انی بهخلنل ی شا 

از اقشییار  یحتییی خوشیویسییانتنوییوری،  خوشیویسیییاسییت. در هیییر   میدر بیینن شییندنان امییا
 ی یی    .بردنید  میی  رکیا  به ننز این ذکر را (ق838ف. ) سلیان فرادست جامده نظنر ابراهنم

، با تلوات بیر  بود نوشته )و( رضا به آستان اماممیظور اهدا  جزء قرآنی را که با خط یل    به
ذکیری  ننیز  « تیلوات کهنیر  » .(9۶0/ 2 :13۷2، دهد )حیاف  ابیر    میپنامهر   خاندانش پایان 

است که در مدد د آیار این د ر  نظنر کتنهۀ مسجدی  مدر ف به تلوات بر چهارد  مدصوم
 .(۷3۶/ 2: 13۷5، شود )جدفریان میق دید  855   در تون به تاریخ 
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بنیانگر  ن اذکیار در آییار هییری ننیز     بییابراین  جیود ایی    کید. میشنده را مدنن نده   غنربنن ش
 هاست.   ماهنت مذههی آن

در بقدیۀ  اسیت کیه   ز  زرای قرن نهیم هجیری   ق( ا859)ف. الدین منرعلی  جوا  خواجه
« ال اله اال اهلل، محود رسو  اهلل، علی  لیی اهلل »دارالهینخ اتفهان مدفون است.  جود عهارت 

ا الً  ؛(۷91: 1352)رفندیی مهرآبیادی،    ر ر ی قهر  ی گویای چید نکته اسیت به خط بیاتی ب
در  د ر    بیالیهع تسیری آن در جامدیه،   میردان ایین    دهیدۀ رشد تشینع در منیان د لیت    نشان

در نیواحی اییران   را  جیود ایین اندیشیه     ،تر است. یانناً محد دۀ جغرافنیایی اییر   مقناس  سنع
عهارت فیوق در   مؤید این میلب  جودد. کی میمیدکس قرن نهم هجری مرکزی   اتفهان 

)در بییدر آبیاد(      محویود  در بقدۀ شا های قهر موجود  نظنر سیگ ابینه، آیار   قهور شهر یزد
،   در محیراب  در شهر تفت( با خط نسخ) خلنل یانی ق، در بقدۀ شا 893ۀ فهرج به سا  محل

 .(۷43 /2 :13۷5 ؛ جدفرییان، 41۷/ 1: 1348 ،)افشیار  اسیت  لیی بیا فین حجیاری      مسجد شا 
هیای   هیا را بیه جرییان     ابستگی آن ،خوشیویسیدر آیار   میسه  کاربرد برخی اذکار   اسا

)و(  دهد. برای نوونه تکیرار نیام علیی    میمذههی   اجتواعی موجود در جامدۀ تنووری نشان 
شندی بود که اغلب در مراسم سواو توفنانه اسیتفاد    -های توفی از ذکرهای رای  در فرقه

در  هیرمیدان در مواردی ترفاً جیهۀ زیهایی داشیت.  کاربرد این ذکر از سویشد؛ هرچید  می
 تورت تکراری آمد  است؛ ییا  جامع یزد نام علی با خط کوفی به در ایوان مسجدزمنیه، این 
)سیه بیار( کیه در خانقیا         حسینن موسیی جدفیر   ار(، سیه بی  ) بار(، علی)چهار  محود  میاسا
بنتش از مدد د اذکار رای   کر در د   تلوات بر پنامهر   اهلذ اند. کار رفته انی بهخلنل ی شا 

از اقشییار  یحتییی خوشیویسییانتنوییوری،  خوشیویسیییاسییت. در هیییر   میدر بیینن شییندنان امییا
 ی یی    .بردنید  میی  رکیا  به ننز این ذکر را (ق838ف. ) سلیان فرادست جامده نظنر ابراهنم

، با تلوات بیر  بود نوشته )و( رضا به آستان اماممیظور اهدا  جزء قرآنی را که با خط یل    به
ذکیری  ننیز  « تیلوات کهنیر  » .(9۶0/ 2 :13۷2، دهد )حیاف  ابیر    میپنامهر   خاندانش پایان 

است که در مدد د آیار این د ر  نظنر کتنهۀ مسجدی  مدر ف به تلوات بر چهارد  مدصوم
 .(۷3۶/ 2: 13۷5، شود )جدفریان میق دید  855   در تون به تاریخ 
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 اشعار. ۵-3
با مذهب تشنع هورا  شد، ادبنات میظیوم   خوشیویسییکی دیگر از مسنرهایی که در آن هیر 

هییا    در قالییب کتنهییه ،خوشیویسیییهییای  تییورت رسییاله بییه اییین هوراهیییمییذههی اسییت. 
این اشدار دارای د  دسته مضیامنن آموزشیی    ،نویسی تورت پذیرفت. به هونن ترتنب نسخه
کیه  قتیی ایین اشیدار بیا خیط نسیتدلنق کتابیت         مدح اتوه بودند. نکتۀ دیگیر ایی     ،وی  تدلن

 مجییون رفنقیی   یافیت.  میی هیا افیزایش    سازی آن   کارکرد هویت شدند،  جاهت ایرانی می
نویس مدر ف، اشدارش را با ر یکرد مدح امامان شینده   از شاعران مذههی   نستدلنق ،هر ی

  سر د: می
 سرمایۀ عور جا دان است استالزمان  ه آخرمهدی ش

 (1۷9: 13۷3خانی،  قلنچ)                  
ندلی مشیهدی اسیت کیه     ، شدر سلیاخوشیویسییکی از مشهورترین اشدار در تاریخ هیر 

تیوان   میی د. این شدر را کی میاز اد ار دیگر متوایز  این د ر  را خوشیویسیعصر تنووری   
راتیب مختلیف    ضیوح   در م  که پنوند این هیر    تشینع را بیه   دقلوداد کراز ا لنن اشداری 

هیای فییی      آموزش شرایط ،امکانات ،های اخالقی خوشیویس، ابزار ابداو خیوط،  یهگی
 خوشیویسیی آن را از بهتیرین الگوهیای    ،علیی )و(  کید. ازجوله دربارۀ خط امام میمیدکس 

  داند: می
   دست دگردیگر است   ویقل چیان خط کجاست حد بشرآن

 (۷4: 13۷2هر ی، مایل ؛ ۶5تا:  قوی، بیمیشی ) 
ین مر اریید شیاگرد   الید  شیهاب  سیایر خوشیویسیان نظنیر خواجیه     نشر تشنع سهب شید تیا  

 منیرزا  سیام ) ر دن اشیداری ارادت خیود را بیه اتویۀ شینده یابیت کییید       یاندلی هم ضون سسل
 داشیتید،  آمنیز  اغیراق  قالیب  تنویوری  عصیر  شندی اشدار اغلب اگرچه .(10۶: 1384، تفوی
خوشییویس   را ایین کتیاب  اسیت.   خوسفی حسام ابن نامۀ خا ران کتاب اغراق شاخص نوونۀ
   سایر هیرمیدان   تیحافان  ستدلنق عالی در قرن نهم هجری کتابت کرد  به خط ن  میگویا

دویوالً بیه خیط    اشدار مذههی عربی کیه م . (48: 1381، حسام )ابن آن را تزینن کردندنقاشان 
تشیکنل   را این د ر رفتید ننز بخشی از فدالنت خوشیویسان  میکار  ها به یل    بر ر ی کتنهه

بنیت بیه    هان اشداری با موضوو توکل بر اهیل در مدرسۀ نصرآباد اتف دادند. در این بار ، می
مربیوط بیه د رۀ      ،خوشییویس اتیفهانی   ،الیدین سیلیانی   شیرف با خیط یلی     ،زبان عربی

   شاهرخ موجود است:
   فاطوه الزهرا   الورتضی علی محود الوهدوث   ابینه بدد 

 (18: 1355؛ هیرفر، 803: 1352، مهرآبادی رفندی)
 رضا )و( در مدح امام یاشدار ،در عصر تنووری  تشنع  خوشیویسیاز  جو  مهم پنوند 

محیل   ،هشیتم   شوند. بارگیا  امیام   میبیدی  سی   کتابت تقسنمنوی د  قالب کتنهه است که در
علیی  هیای منر  اشدار   کتنهیه  نوایی اغلب خوشیویسان این د ر  بود.سکونت، آموزش   هیر

ارالسیناد     جولیه در د ازجای ایین مکیان    در جای ،خوشیویس مشهور ،ق(935)ف.  هر ی
  گواهی بر مدعای مذکور است: محاذی بالنیگا  امام

 آیننرضا شد لقب چون رضا بودش  بن موسی الرضا کز خدایش  علی
 ( 122: 1384فر،  ؛ شایسته80تا:  قوی، بیمیشی ) 

نویسی، خوشیویسان متدددی بودند که حتیی در حید سیر دن یی  بنیت       به غنر از کتنهه
فخرالیدین     خواجیه   ویمحود ابریشی  موالنا داشتید. در بنان ارادت خود به آن امام شدر سدی

 در این بار  آستانۀ حضیرت  .(44۶: 1382، سورقیدی )د لتشا  اند ا حد مستوفی از آن جوله
ابیراهنم اسیترآبادی   خوشیویسانی چیون مال هم محل هیرنوایی   ارهار ارادت  مدصومه )س( 

هیا مضیامنن فییی      جیود داشیتید کیه در آن    ار ادبیی ننیز  آیبرخی  .(119: 13۶9د )افیدی، ش
خوردنید.   میی هیم گیر     های شندی در قالب شدر فارسیی بیه   تبا ا تاف شخصن خوشیویسی

 شدارش را به این خصیلت آراسیته اسیت   ، اعلی )و( هر ی در ذیل  تف اماممجیون رفنقی 
 .(1۶3: 13۷2هر ی، مایل )

 
 تألیفات. ۵-۴

نامیه،   کیه در موضیوو فقیه   کیالم، میاجیات      کتب، نسخ   رساتلی اسیت  ،میظور از تثلنفات
مهییای تفکیرات شیندی   بیا ابیزار هییر       ار، رساتل هیری   دیگیر عییا ین بر  ادعنه، دیوان اشد

   هیر، این فیی اتیالحات حا ی خوشیویسی های رساله اند. برداری شد  نسخه خوشیویسی
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بنیت بیه    هان اشداری با موضوو توکل بر اهیل در مدرسۀ نصرآباد اتف دادند. در این بار ، می
مربیوط بیه د رۀ      ،خوشییویس اتیفهانی   ،الیدین سیلیانی   شیرف با خیط یلی     ،زبان عربی

   شاهرخ موجود است:
   فاطوه الزهرا   الورتضی علی محود الوهدوث   ابینه بدد 

 (18: 1355؛ هیرفر، 803: 1352، مهرآبادی رفندی)
 رضا )و( در مدح امام یاشدار ،در عصر تنووری  تشنع  خوشیویسیاز  جو  مهم پنوند 

محیل   ،هشیتم   شوند. بارگیا  امیام   میبیدی  سی   کتابت تقسنمنوی د  قالب کتنهه است که در
علیی  هیای منر  اشدار   کتنهیه  نوایی اغلب خوشیویسان این د ر  بود.سکونت، آموزش   هیر

ارالسیناد     جولیه در د ازجای ایین مکیان    در جای ،خوشیویس مشهور ،ق(935)ف.  هر ی
  گواهی بر مدعای مذکور است: محاذی بالنیگا  امام

 آیننرضا شد لقب چون رضا بودش  بن موسی الرضا کز خدایش  علی
 ( 122: 1384فر،  ؛ شایسته80تا:  قوی، بیمیشی ) 

نویسی، خوشیویسان متدددی بودند که حتیی در حید سیر دن یی  بنیت       به غنر از کتنهه
فخرالیدین     خواجیه   ویمحود ابریشی  موالنا داشتید. در بنان ارادت خود به آن امام شدر سدی

 در این بار  آستانۀ حضیرت  .(44۶: 1382، سورقیدی )د لتشا  اند ا حد مستوفی از آن جوله
ابیراهنم اسیترآبادی   خوشیویسانی چیون مال هم محل هیرنوایی   ارهار ارادت  مدصومه )س( 

هیا مضیامنن فییی      جیود داشیتید کیه در آن    ار ادبیی ننیز  آیبرخی  .(119: 13۶9د )افیدی، ش
خوردنید.   میی هیم گیر     های شندی در قالب شدر فارسیی بیه   تبا ا تاف شخصن خوشیویسی

 شدارش را به این خصیلت آراسیته اسیت   ، اعلی )و( هر ی در ذیل  تف اماممجیون رفنقی 
 .(1۶3: 13۷2هر ی، مایل )

 
 تألیفات. ۵-۴

نامیه،   کیه در موضیوو فقیه   کیالم، میاجیات      کتب، نسخ   رساتلی اسیت  ،میظور از تثلنفات
مهییای تفکیرات شیندی   بیا ابیزار هییر       ار، رساتل هیری   دیگیر عییا ین بر  ادعنه، دیوان اشد

   هیر، این فیی اتیالحات حا ی خوشیویسی های رساله اند. برداری شد  نسخه خوشیویسی
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در مقایسیه بیا   . هسیتید  تشینع  مذهب   خوشیویسی هیر ارتهاطی حلقۀ ترین مهم امامان میاقب
یش افیزا نظیر تدیداد   هیای عصیر تنویوری از    های قیر ن ششیم هجیری بیه بدید، رسیاله       رساله

 هییا را بییه نگییارش درآ ردنیید؛ آنمییذهب  هیرمیییدان شییندی فتییید   بنشییترتییوجهی یادرخور
هیای ر حیی هیرمیید     ها در میورد آمیوزش    یهگیی    نظرات موجود در آن که نقیه طوری به

میظییوم اغلییب میشییدب از فرهیییگ شییندی اسییت. سییید مییتقن در اییین خصییو  رسییالۀ       
  خیط را بیه حضیرت    آن اتو    فر و علیم  است که سلیاندلی مشهدی در «السیور تراط»

  :کید می میتسب علی )و(
 ا   ز علی بود پس سید علم خط به حسن عول 

 (۷۶-۶5تا:  قوی، بیمیشی )            
در فصیلی مسیتقل بیه میدح     « الخیط  رسیم »  « الخیط  آداب»مجیون هیر ی در د  رسیالۀ   

شوار  د  رساله با آیار شهنه به خود بهن های ای از تفا ت پردازد   این موضوو میامام  د ازد 
هیا   کلیی اغلیب ایین رسیاله     که سیاختار  ذکر استالزم به  .(1۷8: 13۷3خانی،  )قلنچ ر د می

در ننویۀ د م     شیود.  میی  خوشیویسیی امامان شنده   آمیوزش  شامل ندت پر ردگار، پنامهر، 
  خوشیویسیانی  شید   شید  بنشیتر   هیای تیثلنف   شیندی رسیاله    جاهیت  ا اخر قرن نهم هجری

هیایی هیم در    رهیور کردنید. کتیاب   علی هر ی تثلنف نظنر سلیاندلی مشهدی   منرتاحب 
  راسییتای ایهییات فرضیینۀ تحقنییق حاضییر مهییم تییثلنف شییدند کییه در  خوشیویسیییموضییوو 

 ق858بن حسن شنرازی از سیادات حسییی در سیا      نوشتۀ یدقوب الوحهنن هتحفذکرند.  قابل
اهلل از نوادگییان  الییدین محییب سییتان   بییه نیام امنییرزاد  حهنییب هید اسیت کییه آن را در بنییدر  

خود را به عهیارات   احادیی     اهلل کرمانی نوشت. نویسید  بخشی از مستیدات نورالدین ندوه
 عشیر اسیت   اتویۀ ایییی   مییدی از عیاییات   امنید ار بیه بهیر      اسیت  رساند   علی )و(  حضرت

فقیه،   در موضیوو تیاریخ،   ننیز  تثلنفیات دیگیری   ،خارج از حوزۀ هییر  .(30: 13۷۶)شنرازی، 
در ایین خصیو    بیرداری   کتابیت شیدند.     یسان نسخهخوشیو کالم   ادعنۀ شندی از سوی

 ی بیال  بیر    قواعیداالحکام فقه   کالم شایان ذکر اسیت. کتیاب    حلی در حوزۀ  آیار عالمه
اییر   ،موضیوو امامیت  در  .(130: 13۷4ی، )طهاطهیای  هفتاد بار در قرن نهم هجری کتابت شید 

به هویرا  کتیب دیگیر در ایین      ق8۷8 ر سا د میهاج الکرامه فی ایهات االمامهدیگر ا  با نام 

 دبییرداری شیی نسییخه ق819امییام( در سییا   د ازد )تییاریخ  تییاریخ محوییدیجولییه از زمنیییه
 ایییی عشیریه  التحنه  نظنر شندی هایی با ر یکرد عرفان کتاب .(۶۷5   ۶۶۶: 13۷5)جدفریان، 

حلی  از عالمه ارشاد االذهان   االلفنن  با خط نستدلنق  ق(،۶38)ف.  عربی بن  الدین از محی
کتییاب  ،ادعنییه موضییوودر  .(12۶3/ 4: 1389)درایتییی،  کتابییت گردییید در سییاری هییم 

را منرعلی هر ی به خط نستدلنق عالی بیه نگیارش    علی )و(  حضرت میسوب به نامه میاجات
یکیی از آییار شیاخص     .(352: 1355)حهنهیی،   شود میکه در ارگ کابل نگهداری  درآ رد

حسیام خوسیفی بیا نیام      دیوان اشدار ابین زبان   ادب فارسی،  این د ر  در حوزۀ خوشیویسی
 علی )و(  پردازی حضرت ای متوایز به شخصنت گونه بهدر آن است که نویسید   نامه خا ران

ندگی آن حضیرت را بیا تیاریخ    ای، ز افسانه -داستان تخنلی که در قالب طوری بهپردازد؛  می
ضیافۀ خیط نسیتدلنق پختیۀ آن       ا بیه   یهگیی د. ایین  کیی  میی اراته  ای   باستانی ایران اسیور 
در موضیوو هوییت ایرانیی تهیدیل      «ایر ترکنهی»به را  نامه خا رانهای فرهاد شنرازی،  نقاشی
 .(48: 1381، حسام )ابن   استکرد

 
 ادعیه. ۵-۵

بیه   های مختلف، کتهی با مضامنن دعیا   میسیوب   انهکتابخفهرست نسخ خیی موجود در در 
    یلی  کتابیت شید    نسیخ  ،  بیا خییوط نسیتدلنق    امامان  جود دارد که در قرن نهم هجری

است که دارای مضامنن عرفانی   در منیان  « خوا  ناد علی»ها دعای  ترین آن است. از مهم
بیه خیط   « النویانی  الحیرز  السینفی   دعاء »توان به  میدست ادعنه  شندنان مدر ف بود. از این

وگیی میسیوب بیه    به خیط نسیخ کیه ه   « قریش  ویدعاء تی»  « دعاء الصهاح»  نسخ   یل ، 
ار  کیرد. از ادعنیۀ میسیوب بیه     نید، اشی  ا    در این د ر  نوشیته شید   هستید )و( علی  حضرت

خیط نسیخ جلیی اسیت. دعاهیایی از      بیه  « بین علیی   بن حسنن حرز کامل لدلی»)و(  سجاد امام
د. در ایین خصیو  بایید از تثلنفیات     خیاطان تنووری کتابیت شی   هم به قلم تادق )و( امام

 ین طوسیی الید  نصنر از خواجه« عشریه الصلوات اییی»مانید دعای دانشویدان   شاعران ایرانی 
خییط نسییخ  در  تییف د ازد  امییام یییاد کییرد کییه بییه    می  شییدر ترکییی جییا  ق(۶۷2)ف. 

تر از این موارد دعایی به خط یلی    . مهم(۶11-۶10 /4 :1389 اند )درایتی، شد  خوشیویسی
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 دبییرداری شیی نسییخه ق819امییام( در سییا   د ازد )تییاریخ  تییاریخ محوییدیجولییه از زمنیییه
 ایییی عشیریه  التحنه  نظنر شندی هایی با ر یکرد عرفان کتاب .(۶۷5   ۶۶۶: 13۷5)جدفریان، 

حلی  از عالمه ارشاد االذهان   االلفنن  با خط نستدلنق  ق(،۶38)ف.  عربی بن  الدین از محی
کتییاب  ،ادعنییه موضییوودر  .(12۶3/ 4: 1389)درایتییی،  کتابییت گردییید در سییاری هییم 

را منرعلی هر ی به خط نستدلنق عالی بیه نگیارش    علی )و(  حضرت میسوب به نامه میاجات
یکیی از آییار شیاخص     .(352: 1355)حهنهیی،   شود میکه در ارگ کابل نگهداری  درآ رد

حسیام خوسیفی بیا نیام      دیوان اشدار ابین زبان   ادب فارسی،  این د ر  در حوزۀ خوشیویسی
 علی )و(  پردازی حضرت ای متوایز به شخصنت گونه بهدر آن است که نویسید   نامه خا ران

ندگی آن حضیرت را بیا تیاریخ    ای، ز افسانه -داستان تخنلی که در قالب طوری بهپردازد؛  می
ضیافۀ خیط نسیتدلنق پختیۀ آن       ا بیه   یهگیی د. ایین  کیی  میی اراته  ای   باستانی ایران اسیور 
در موضیوو هوییت ایرانیی تهیدیل      «ایر ترکنهی»به را  نامه خا رانهای فرهاد شنرازی،  نقاشی
 .(48: 1381، حسام )ابن   استکرد

 
 ادعیه. ۵-۵

بیه   های مختلف، کتهی با مضامنن دعیا   میسیوب   انهکتابخفهرست نسخ خیی موجود در در 
    یلی  کتابیت شید    نسیخ  ،  بیا خییوط نسیتدلنق    امامان  جود دارد که در قرن نهم هجری

است که دارای مضامنن عرفانی   در منیان  « خوا  ناد علی»ها دعای  ترین آن است. از مهم
بیه خیط   « النویانی  الحیرز  السینفی   دعاء »توان به  میدست ادعنه  شندنان مدر ف بود. از این

وگیی میسیوب بیه    به خیط نسیخ کیه ه   « قریش  ویدعاء تی»  « دعاء الصهاح»  نسخ   یل ، 
ار  کیرد. از ادعنیۀ میسیوب بیه     نید، اشی  ا    در این د ر  نوشیته شید   هستید )و( علی  حضرت

خیط نسیخ جلیی اسیت. دعاهیایی از      بیه  « بین علیی   بن حسنن حرز کامل لدلی»)و(  سجاد امام
د. در ایین خصیو  بایید از تثلنفیات     خیاطان تنووری کتابیت شی   هم به قلم تادق )و( امام

 ین طوسیی الید  نصنر از خواجه« عشریه الصلوات اییی»مانید دعای دانشویدان   شاعران ایرانی 
خییط نسییخ  در  تییف د ازد  امییام یییاد کییرد کییه بییه    می  شییدر ترکییی جییا  ق(۶۷2)ف. 

تر از این موارد دعایی به خط یلی    . مهم(۶11-۶10 /4 :1389 اند )درایتی، شد  خوشیویسی
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بنی  نوشیته شید     الی     با مضیامنن شیندی بیر ر ی سییگ قهیر تنویور اسیت کیه بیه دسیتور          
گسیترش تشینع در    شیویدی در زمنییۀ  سیید ارز  شی ، ایین دعیا    . بیی (39: 1384، فر شایسته)

 تنووریان است.های مختلف حکومت  حوز 
 
 خوشنویسیفرهنگ شیعی در آموزش . ۶

جامدۀ تنووری بدضیاً ملیزم بیه     که کودکان   سایر اقشار  ویهای رای    مه یکی از آموزش
بود. این مهم با افیزایش کیارکرد خوشیویسیان   ابیداو      خوشیویسیفن  گنری آن بودند،فرا

 -تویاعی هیای اج  جرییان تقنم داشیت. از طرفیی، رشید    خیوط جدید مثل نستدلنق ارتهاط مس
هییر   در ایین منیان   .گیذار بیود  به انحای مختلف در نظام آموزشیی ایر  ننز فرهیگی نظنر تشنع

ایین   خوشیویسیی نصنب نواندند. استادان  از این تثینر بی   نظام آموزشی آن ننز خوشیویسی
 ،شیدند  میی   اخالقی تقسنم کدام به د  قسوت فیی در د  بخش نظری   عولی که هر د ر 

هیا مدتقید بودنید کیه      آن ،در قسوت فییی دند. کر میجویان میتقل های شندی را به هیر آموز 
 )و( علییی  ریقییۀ نگییارش برخییی حییر ف بییه حضییرتریشییۀ ابییداو خییط )خییط کییوفی(   ط

خصیو   در الوحهینن  تحفیه در  (14۷   119: 13۷۶) بن حسین شینرازی   گردد. یدقوب میبر
های قلیم خیوب   زمیان کتابیت      قیه، نوونۀ اعالی خط کوفی،  یهگین گرفتن اتل خط از

  الخیوط میداد هویان میوارد را منرعلیی هیر ی در     . کیید  میبه احادی  آن حضرت استیاد 
   :کید میتورت میظوم اشار   به السیور اطترسلیاندلی مشهدی در 

 کرد پندا   داد نشو   نوا مرتضی اتل خط کوفی را 
 (242/ 2-1: 13۶3 )بنانی،     

وشیویسیان را از  خ سیجاد )و(  با تکنه بیر سیخن امیام    «جوهریه»ننشابوری در رسالۀ  ویسن
سیتی  سوای درسیتی ییا نادر   (.1۶3   ۷3: 13۷2هر ی، مایل ) دارد میکتابت شش حرف باز

تثمیل  درخور یآموزشی هییر ایین زمیان موضیوع     شنده در فضای احادی ،  جود کالم اتوۀ
را  خوشیویسیی دهید کیه    میی در منان هیرمیدان تنویوری نشیان   « علم خط»ر اج تدهنر است. 

هیا بینانگیذارش امیام ا   شیندنان      که به زعم آن  ویعل دانستید؛ می  ویهای عل  اجد  یهگی
بنانگر  جود نظام آموزشی فراگنر در این زمنیه اسیت.   ،تدهنر علم .(238: 1355)حهنهی،  بود

هیم تحیت تیثینر قیرار      قتی ماهنت این علم شندی باشید، قیدیاً نظیام تدلینم   تربنیت آن را      
میظیور رسیندن بیه خیط میلیوب       شیویس ضون فراگنری اتو  فیی   بیه اما خو خواهد داد.

کسیب فضیاتل اخالقیی      آدابی که الزمۀ آن  گرفت؛ میبایست آداب این هیر را هم فرا می
در ضون اجیرای عولیی آداب مدییوی در زنیدگی فیردی،       خوشیویسیاستادان مدیوی بود. 

شینده داشیتید.    به سیت   سنرۀ عولی پنیامهر   اتویۀ  نگاهی  بح  آموزش به شاگردان ننز ننم
 های الزم برای دسترسی به خیط میلیوب نظنیر پیاکی در ن،     زمنیه  میسلیاندلی مشهدی توا

هیر ی،  مایل ) بنید می علی )و( نشنیی را در شخصنت امام عالم   عارف بودن، انز ا   گوشه
  .(238: 1355؛ حهنهی، ۷3: 13۷2
 

 خوشنویسان. ۷
را ناتوام   بنان را  متنهیر با هیرمید هوزاد   هورا  است. سخن گفتن از یکی بد ن دیگری 

 است؛تر از هوه اندیشه   با ر هیرمید  همندۀ دست   ذ ق   هوت   مید. هیر زاکی میناقص 
گنیری میذههی هیرمییدان آن     ندی عصر تنویوری ننیز حکاییت از جهیت    به هونن دلنل هیر ش

 در شید.  میی قلم خوشیویسان، تصا یر نقاشان   آییار مدویاران ر اییت     حکایتی که به دارد؛
میذهب   بود که جودنت خوشیویسان شندی از قرن هشتم   نهم هجری ،طو  تاریخ هیر ایران

   یهیق شید  از ایین پیس بیا مدنارهیای میذهب تشینع می       شیویسیخور  به افزایش نهاد   هیر 
تری یافت. یکی از دالیل مهم رشد این جودنت، اقهیا  اسیتادان بییام     ساختار مذههی میسجم

بنن هیرمیدان، موجود شاگردی  -به این مذهب بود. با توجه به نظام استاد خوشیویسیتاریخ 
 مثابیۀ  بیه  ،کرد؛ چراکه در این نظیام  میتثیر گرایشات مذههی استاد بالیهع شاگرد  ی را ننز م

بر آمیوزش، در آداب   رفتیار   با رهیا     عال   استادی   ،نظام مریدی   مرادی در تصوف
توانید اطالعیاتی    میی بررسی زندگی خوشیویسیان ایین د ر    . الگو   رههر شاگردش بودهم 

گی نوو با ر، جایگا  آن در هیر   نیزد هیرمیید   نقیش آن در زنید     هرچید مختصر در زمنیۀ
عیوان  اضیع خیط    الکتاب( که به منرعلی تهریزی )قد  . دست دهد اجتواعی   هیری  ی به

 میذهب بیود    شندی عصرش ن   خوشیویسان همبه عقندۀ محققا شود، مینستدلنق هم شیاخته 
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هیم تحیت تیثینر قیرار      قتی ماهنت این علم شندی باشید، قیدیاً نظیام تدلینم   تربنیت آن را      
میظیور رسیندن بیه خیط میلیوب       شیویس ضون فراگنری اتو  فیی   بیه اما خو خواهد داد.

کسیب فضیاتل اخالقیی      آدابی که الزمۀ آن  گرفت؛ میبایست آداب این هیر را هم فرا می
در ضون اجیرای عولیی آداب مدییوی در زنیدگی فیردی،       خوشیویسیاستادان مدیوی بود. 

شینده داشیتید.    به سیت   سنرۀ عولی پنیامهر   اتویۀ  نگاهی  بح  آموزش به شاگردان ننز ننم
 های الزم برای دسترسی به خیط میلیوب نظنیر پیاکی در ن،     زمنیه  میسلیاندلی مشهدی توا

هیر ی،  مایل ) بنید می علی )و( نشنیی را در شخصنت امام عالم   عارف بودن، انز ا   گوشه
  .(238: 1355؛ حهنهی، ۷3: 13۷2
 

 خوشنویسان. ۷
را ناتوام   بنان را  متنهیر با هیرمید هوزاد   هورا  است. سخن گفتن از یکی بد ن دیگری 

 است؛تر از هوه اندیشه   با ر هیرمید  همندۀ دست   ذ ق   هوت   مید. هیر زاکی میناقص 
گنیری میذههی هیرمییدان آن     ندی عصر تنویوری ننیز حکاییت از جهیت    به هونن دلنل هیر ش

 در شید.  میی قلم خوشیویسان، تصا یر نقاشان   آییار مدویاران ر اییت     حکایتی که به دارد؛
میذهب   بود که جودنت خوشیویسان شندی از قرن هشتم   نهم هجری ،طو  تاریخ هیر ایران

   یهیق شید  از ایین پیس بیا مدنارهیای میذهب تشینع می       شیویسیخور  به افزایش نهاد   هیر 
تری یافت. یکی از دالیل مهم رشد این جودنت، اقهیا  اسیتادان بییام     ساختار مذههی میسجم

بنن هیرمیدان، موجود شاگردی  -به این مذهب بود. با توجه به نظام استاد خوشیویسیتاریخ 
 مثابیۀ  بیه  ،کرد؛ چراکه در این نظیام  میتثیر گرایشات مذههی استاد بالیهع شاگرد  ی را ننز م

بر آمیوزش، در آداب   رفتیار   با رهیا     عال   استادی   ،نظام مریدی   مرادی در تصوف
توانید اطالعیاتی    میی بررسی زندگی خوشیویسیان ایین د ر    . الگو   رههر شاگردش بودهم 

گی نوو با ر، جایگا  آن در هیر   نیزد هیرمیید   نقیش آن در زنید     هرچید مختصر در زمنیۀ
عیوان  اضیع خیط    الکتاب( که به منرعلی تهریزی )قد  . دست دهد اجتواعی   هیری  ی به

 میذهب بیود    شندی عصرش ن   خوشیویسان همبه عقندۀ محققا شود، مینستدلنق هم شیاخته 
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 گنیرد  میی فرادر رؤییا چگیونگی ابیداو خیط نسیتدلنق را       )و( علیی     با دیدن حضرت است
  .(59: 13۶8)شنول، 

 رسد به علی مینسهش ننز   نسهتش بود  با علی ازلی
 (19 :13۷3خانی،  )قلنچ           

سیرمایۀ هییری خیود را میدیون ارادتیش بیه آن امیام         ننیز  که سلیاندلی مشیهدی  هوچیان
  کید: میعلی داستان آموختن اسرار خط در خواب را بنان منر داند   هوچون می

 شهرت خط ا  ز نام علنست بید  سلیاندلی غالم علنست
 (238: 1355؛ حهنهی، 243/ 2-1: 13۶3بنانی، )

بود. بدد از مرگش هم در نزدیکی پیجرۀ فوالد  )و( رضا از آداب ر زانۀ  ی زیارت امام
کیه   طیوری  ن زمنیه به استاد خود تثسی جسیتید؛ بیه  ننز در ای ا  به خاک س رد  شد. شاگردان

تیا:   قویی، بیی  میشیی   ی اشداری سر د )  محل دفن اعتقادات  دربارۀ  ویمحود ابریش موالنا
علی هر ی از دیگر شاگردان  ی در زمرۀ سادات حسنیی بود.  ی در قالیب آییار،   . منر(۶2

کیید. اشیدار ا     میی القاب، اشدار   رساالتش به شنده بودن خود   تثینر آن در کارش اشیار   
خیادم آ ، منرعلیی   »هشیتم موجیود اسیت.          بالنیگیا  امیام  السیناد  بنیت در دار  در مدح اهل

داسیتان   رؤیای مذکور ،به این ترتنب دهد. میآیارش به خود   ی در لقهی است که« حسنیی
 خوشیویسان عصر تنووری پر   با  یافتیه  دی بود  که فار  از تحت   سقوش، از سویشای

اطیانی  از خی نقی هیر ی مجیون رف   نشان از  سدت با رهای شندی در این زمان دارد. است
در اشیاعۀ تفکیر     ویی توانست نقش مه ،رس   مدیر دبنرستاناست که در جایگا  مؤلف، مد

نووری گرفیت    حسنن تمظفر نرستان هرات را هم از سلیاند. سوت دبنری دبامامت ایفا کی
گنیری میذههی    در تدنینن جهیت   توانسیت  میی  شی  در ایین سیوت    بیا  جایگزین پدر شد. 

ن سایر خوشیویسیان ایی   .(5۷-50: 13۷2هر ی، مایل ) آفرین باشد جویان نقشعالوان   هیر
رش ی  کتنهه ارادت خود را بیه اتویۀ شینده    کردند  لو با بنتی شدر یا نگا مید ر  هم سدی 

هشیتم  اسیت کیه در میدح امیام      خوشیویسیی  ین ا حید مسیتوفی  فخرالید  نشان دهید. خواجه
  اشداری سر د:

 

 نن   شا  فل  جیابخضر سکیدر آی بن موسی الرضا  علّام علم دین علی
 (44۶ :1382، سورقیدی )د لتشا 

)ف.  بیایقرا   حسینن  خوشیویس عصر سیلیان  ، ارید )بنانی(ین عهداهلل مرالد شهاب خواجه
 ی در عصیری   است. میشآت   تاریخ شاهی، االحهاب مونس  تاحب آیاری نظنر  ق(911

نظرییۀ امامیت در   به هونن دلنیل   شدن بود؛ ویتشنع در شرف رس کرد که مذهب میزندگی 
  .(10۶: 1384، تفوی منرزا )سامآیار   اشدارش پررنگ است 

 
 نتیجه. ۸

 ،ق(911-۷۷1 یه  در عصر حاکونت تنووریان بیر اییران )   هبدد از سقوط خالفت عهاسی   ب
 ، پنوندِالشهداء ر ضهنیی مانید زایش جودنت شندنان، تثلنف آیار آیشراییی نظنر اف مجووعۀ

رشید   ،اللهنیه  حر فنه   ندوتشندی چون  -ای توفیه تشنع   ایجاد جیهشجریان تصوف   
 میسیاز اقهیا  عویو    زمنییه  میردان،    تسیامح میذههی د لیت    ،عی ساداتنفوذ   جایگا  اجتوا

مجووعیۀ ایین عوامیل     .شدن آن در عصر تیفوی شید    ویجامدۀ ایران به مذهب تشنع   رس 
گنیری   ی با این جریان ر  بیه رشید   شیکل   های هویت ایران سهب ارتهاط نزدی  سایر مؤلفه

سیت کیه   هیای هییری ا   یکی از این شاخه خوشیویسیگردید. « شندی هیر»های نو مانید  مؤلفه
عییوان هییر قدسیی       بیه گنیرد   قیرار میی  ای باالتر از هییر دیییی    در مرتهه در فرهیگ اسالمی

  ر اج خییوط تدلنیق   نسیتدلنق از سیوی     بیا ابیداو    شود. در قیرن نهیم هجیری    میشیاخته 
شیوار   بیه  ایین د ر   طاستادان خی  که از مشهدی   منرعلی هر ی علی تهریزی، سلیاندلیمنر
 ا ییۀ میذههی،  از ز کیه  چییان  به خیود گرفیت؛  تهغۀ ایرانی بنشتری  خوشیویسیهیر  آیید، می

تیوان از   میی را با اندکی تسیامح  امامی(  نع   مستور آن با مذهب تشنع )شندۀآغازِ ارتهاط  س
، اتیو ،  رفامدی  فِمر ج   مدرّ خوشیویسی ،از ی  سو. دانست (این زمان )د رۀ تنووری

، آییات،  د. این مهم از طریق نشر احادیی  های شندی به جامده ش   گر   ها القاب، شخصنت
  کتابییت   در قالییب مدوییاری   تییورت کتنهییه  بییه، اسییامی، ادعنییه   اشییدار خییا  شییندی

در  هیا  آن شیندی ی اها   محتیو  هه جود بیاها   نسخی متددد با کتنآرایی انجام گرفت.  کتاب
اییران جیدای از ایهیات ایین میدعا، گوییای نشیر         قرن نهم هجری   در نقاط مختلف جامدیۀ 
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 نن   شا  فل  جیابخضر سکیدر آی بن موسی الرضا  علّام علم دین علی
 (44۶ :1382، سورقیدی )د لتشا 

)ف.  بیایقرا   حسینن  خوشیویس عصر سیلیان  ، ارید )بنانی(ین عهداهلل مرالد شهاب خواجه
 ی در عصیری   است. میشآت   تاریخ شاهی، االحهاب مونس  تاحب آیاری نظنر  ق(911

نظرییۀ امامیت در   به هونن دلنیل   شدن بود؛ ویتشنع در شرف رس کرد که مذهب میزندگی 
  .(10۶: 1384، تفوی منرزا )سامآیار   اشدارش پررنگ است 

 
 نتیجه. ۸

 ،ق(911-۷۷1 یه  در عصر حاکونت تنووریان بیر اییران )   هبدد از سقوط خالفت عهاسی   ب
 ، پنوندِالشهداء ر ضهنیی مانید زایش جودنت شندنان، تثلنف آیار آیشراییی نظنر اف مجووعۀ

رشید   ،اللهنیه  حر فنه   ندوتشندی چون  -ای توفیه تشنع   ایجاد جیهشجریان تصوف   
 میسیاز اقهیا  عویو    زمنییه  میردان،    تسیامح میذههی د لیت    ،عی ساداتنفوذ   جایگا  اجتوا

مجووعیۀ ایین عوامیل     .شدن آن در عصر تیفوی شید    ویجامدۀ ایران به مذهب تشنع   رس 
گنیری   ی با این جریان ر  بیه رشید   شیکل   های هویت ایران سهب ارتهاط نزدی  سایر مؤلفه

سیت کیه   هیای هییری ا   یکی از این شاخه خوشیویسیگردید. « شندی هیر»های نو مانید  مؤلفه
عییوان هییر قدسیی       بیه گنیرد   قیرار میی  ای باالتر از هییر دیییی    در مرتهه در فرهیگ اسالمی

  ر اج خییوط تدلنیق   نسیتدلنق از سیوی     بیا ابیداو    شود. در قیرن نهیم هجیری    میشیاخته 
شیوار   بیه  ایین د ر   طاستادان خی  که از مشهدی   منرعلی هر ی علی تهریزی، سلیاندلیمنر
 ا ییۀ میذههی،  از ز کیه  چییان  به خیود گرفیت؛  تهغۀ ایرانی بنشتری  خوشیویسیهیر  آیید، می

تیوان از   میی را با اندکی تسیامح  امامی(  نع   مستور آن با مذهب تشنع )شندۀآغازِ ارتهاط  س
، اتیو ،  رفامدی  فِمر ج   مدرّ خوشیویسی ،از ی  سو. دانست (این زمان )د رۀ تنووری

، آییات،  د. این مهم از طریق نشر احادیی  های شندی به جامده ش   گر   ها القاب، شخصنت
  کتابییت   در قالییب مدوییاری   تییورت کتنهییه  بییه، اسییامی، ادعنییه   اشییدار خییا  شییندی

در  هیا  آن شیندی ی اها   محتیو  هه جود بیاها   نسخی متددد با کتنآرایی انجام گرفت.  کتاب
اییران جیدای از ایهیات ایین میدعا، گوییای نشیر         قرن نهم هجری   در نقاط مختلف جامدیۀ 
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در اییین زمییان  ،سییوی دیگییر مییذهب مییذکور قهییل از ر ی کییار آمییدن تییفویان اسییت. از 
های میظوم   میثیور   رساله ننز رنگ   لداب شندی گرفت. لحاظ ماهنت هیری به خوشیویسی

   از مجییون هیر ی   «الخیط  رسیم »   «الخیط  آداب»ندلی مشیهدی،  لیااز سی  «السییور  تراط»
لحیاظ نیوو    بهبن حسن شنرازی   یدقوبایر  الوحهنن تحفههای منرعلی هر ی   کتاب  سر د 
    از میظیر سیراییدگان    ، نوو نگا  فیی   اخالقی بیه ایین هییر   ، شنوۀ نگارش  محتوا اشدار

در نویایش ماهنیت شیندی هییر      م مهی  یهیا، اسییاد   آنمیذهب   خوشیویس   شندهنویسیدگان 
 به کتابت اشداری در مدح امام هشیتم )و( باید   یه  هب در این زمنیه اند. این د ر  خوشیویسی

هیای     یهگید. اشار  کر علی )و( امامدر مدح  نامه خا رانشندی  -میظومۀ تاریخینگارش   
پنیدا  هیای میذههی    آمیوز  هواهیگی نزدیکی بیا  رای  در منان خوشیویسان ننز نظام آموزشی 

، فرهییگ شیندی را بیه    تیورت عولیی   ، چه در بخش نظری   چه بیه استادان این د ر  کرد.
کیه از یی  سیو بیرای تهنینن مراحیل تیاریخی   فییی          طیوری  به کردند؛ میجویان میتقل هیر

  ا تثسیی از سینر  کردند   از سوی دیگر ب میاستیاد    آیات مذکور  به احادی   خوشیویسی
یییی مثیل   آداب اخالقیی   د ، خود   شاگردان را ملزم به رعاییت    ا لنا   سین زندگی اتوه

هیرمییدانی هسیتید کیه     دند. این عید  از نخسیتنن  کر مینشنیی  پاکی در ن، تداقت   گوشه
  الگویی بیرای خوشیویسیان    های مذههی تثینر پذیرفت شان از آبشخور ارزش هیر   زندگی
 .  دشدناد ار بددی 

 
 منابع
 ( 138۶آژند، یدقوب .)تهران: امنرکهنر. سلطانعلی مشهدی . 

 _______ (138۷ .)تهران: فرهیگستان هیر.  مکتب نگارگری شیراز.الف 

 _______ (138۷ .)هیر.فرهیگستان تهران:  .مکتب نگارگری هراتب  

 تهران:  زارت فرهیگ   ارشیاد   نامه. خاوران(. 1381الدین ) حسام، محودبن حسام ابن
 اسالمی.

 

 4کوشش احود فرید   دیگران. ج به الفرید. العقد (.13۶۷عهدربه، احودبن محود ) ابن. 
 نا[. . ]بیقاهر 

 روضات الجنات فی اوصاف مدینهه ههرات  (. 1338الدین محود ) اسفزاری، مدنن .
 ج. تهران: دانشگا  تهران.  2کوشش سندمحودکارم امام.  به

 تصحنح فکری رسالۀ مزارات هرات. تا[ بن عهدالرحون ]بی دین  اع ، عهداهللال اتنل .
  .نا[ جا[. ]بی سلجوقی. ]بی

 ( 1348افشار، ایرج .)انجون آیار ملی. :تهران ج.2. یادگارهای یزد 

   ( 13۶9افیدی، مصییفی عیالی.)   .تهیران:   ترجویۀ توفنیق سیهحانی.    مناقهب هنهروران
 سر ش.

  ( 13۶3امنرعلنشنر نیوایی .)  اتیغر حکویت. تهیران:     اهتویام علیی   . بیه النفهای   مجهال
 میوچهری.  

 ( 13۶3بنانی، مهدی .).ج. تهران: علوی.2 احوال و آثار خوشنویسان 

 (  13۷5جدفریان، رسو .)انصاریان. . قم:2. جتاریخ تشیع در ایران 

    ترجویۀ   ایران کمبهری..  تاریخ(. 1390الکهارت ) یراستار( ) لورنسجکسن، پنتر
 مهتاب. . تهران:۶تنوور قادری. ج

   تصییحنح سییندکوا   التههواریخ زبههده (.13۷2اهلل ) بیین لیییف  ، عهییداهللحییاف  ابییر .
 نشر نی. . تهران:2جوادی. ج سند حاج

 بینیاد فرهییگ    . کابیل: هنر عهد تیموری و متفرعات آن (.1355الحی ) حهنهی، عهد
 ایران. 

 ( 1342حسنیی تربتی، ابوطالب .)نشر اسدی.  . تهران:تزوکات تیموری 

 عهدالواسیع  الیدین  نظیام  قلیم  به ج.2 .االنشاء منشأ .(135۷)الدین  شهاب خوافی، ابوالقاسم 
 .ایران ملی دانشگا  تهران: هوایونفرخ. الدین رکن کوشش به باخزری. نظامی

 زیر نظیر محوید دبنرسیناقی.    السیر حبیب (.13۶2الدین ) بن هوام الدین غناثمنر، خواند .
 فر شی خنام. . تهران: کتاب3ج
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 4کوشش احود فرید   دیگران. ج به الفرید. العقد (.13۶۷عهدربه، احودبن محود ) ابن. 
 نا[. . ]بیقاهر 

 روضات الجنات فی اوصاف مدینهه ههرات  (. 1338الدین محود ) اسفزاری، مدنن .
 ج. تهران: دانشگا  تهران.  2کوشش سندمحودکارم امام.  به

 تصحنح فکری رسالۀ مزارات هرات. تا[ بن عهدالرحون ]بی دین  اع ، عهداهللال اتنل .
  .نا[ جا[. ]بی سلجوقی. ]بی

 ( 1348افشار، ایرج .)انجون آیار ملی. :تهران ج.2. یادگارهای یزد 

   ( 13۶9افیدی، مصییفی عیالی.)   .تهیران:   ترجویۀ توفنیق سیهحانی.    مناقهب هنهروران
 سر ش.

  ( 13۶3امنرعلنشنر نیوایی .)  اتیغر حکویت. تهیران:     اهتویام علیی   . بیه النفهای   مجهال
 میوچهری.  

 ( 13۶3بنانی، مهدی .).ج. تهران: علوی.2 احوال و آثار خوشنویسان 

 (  13۷5جدفریان، رسو .)انصاریان. . قم:2. جتاریخ تشیع در ایران 

    ترجویۀ   ایران کمبهری..  تاریخ(. 1390الکهارت ) یراستار( ) لورنسجکسن، پنتر
 مهتاب. . تهران:۶تنوور قادری. ج

   تصییحنح سییندکوا   التههواریخ زبههده (.13۷2اهلل ) بیین لیییف  ، عهییداهللحییاف  ابییر .
 نشر نی. . تهران:2جوادی. ج سند حاج

 بینیاد فرهییگ    . کابیل: هنر عهد تیموری و متفرعات آن (.1355الحی ) حهنهی، عهد
 ایران. 

 ( 1342حسنیی تربتی، ابوطالب .)نشر اسدی.  . تهران:تزوکات تیموری 

 عهدالواسیع  الیدین  نظیام  قلیم  به ج.2 .االنشاء منشأ .(135۷)الدین  شهاب خوافی، ابوالقاسم 
 .ایران ملی دانشگا  تهران: هوایونفرخ. الدین رکن کوشش به باخزری. نظامی

 زیر نظیر محوید دبنرسیناقی.    السیر حبیب (.13۶2الدین ) بن هوام الدین غناثمنر، خواند .
 فر شی خنام. . تهران: کتاب3ج
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 _______ (13۷2.) .رسا.    تصحنح منرهاشم محدث. تهران: مآثرالملوک 

 ( 1389درایتی، مصیفی.) مرکز اسیاد  تهران: )دنا(. های ایران نوشته فهرست دست
 مجلس شورای اسالمی.

  تصحنح اد ارد بیرا ن.   الشعراء. تذکره(. 1382بن بختنشا  ) ، د لتشا سورقیدی د لتشا
 تهران: اساطنر.

 انجون آیار ملی. :تهران .آثار ملی اصفهان(. 1352فندی مهرآبادی، ابوالقاسم )ر 

 ( 1383ریشار، فرانسنس .)بخشیان. تهیران:   ر ح و. ترجویۀ  های هنهر پارسهی.   جلوه 
  زارت فرهیگ   ارشاد اسالمی.

 محویدعلی  ترجویۀ  اسهم..  از بعهد  ایران صنایع تاریخ .(13۶3)حسن   محود زکی 
 .اقها  تهران: خلنلی.

 الدین هوایونفرخ. تهران: . تصحنح رکنتذکرۀ تحفه سامی(. 1384تفوی ) منرزا سام 
 اساطنر. 

  ندیهه و سهمریه: دو رسهاله در تهاریخ     ق (.13۶۷) بن عهیدالجلنل سورقیدی، محوید
فرهییگ   کوشیش اییرج افشیار. تهیران: مؤسسیۀ      . بیه سهمرقند مزارات و جغرافیهای  

   جهانگنری. 

 ( 1380سودآ ر، ابوالدالء.) تهران: کارنگ. .هنر دربارهای ایران   

 هنر مقاالت مجموعه در «.تنووری هیر در شندی های مؤلفه» (.1381) مهیاز فر، شایسته 
 اسالمی. هیر میالدات مؤسسۀ: تهران خزاتی. محود اهتوام به .اسممی

 _______ (1384.) میالدات هیر اسالمی. ان: مؤسسۀتهر .شیعی هنر 

 تصحنح سدند منرمحودتادق   عهدالحسینن   ظفرنامه.(. 138۷الدین علی یزدی ) شرف
 ج. تهران: مرکز اسیاد مجلس شورای اسالمی.2نوایی. 

 ( 1359شنهی، کامل مصیفی .)    .تشیع و تصوف تا آغاز سهدۀ دوازدههه هجهری
 علنرضا ذکا تی قراگزلو. تهران: امنرکهنر.ترجوۀ 

 پیه       کوشش محویدتقی دانیش   به المحبین. تحفه. (13۷۶بن حسن ) شنرازی، یدقوب
 منراث مکتوب. -نقیه دیگران. تهران:

 ،ترجویۀ اسیداهلل آزاد.   و فرهنهگ اسهممی   خوشنویسهی  (.13۶8میاری )  آنه شنول .
 آستان قدس.  مشهد:

  مؤسسیه آ  الهنیت الحنیاء     . قیم: الحلهی  مکتبه العممهه  (.13۷4)طهاطهایی، عهدالدزیز
 التراث.

 تیموریان زوال عصر در فرهنگ و سیاست پیوند .(1382)مهدی  میفرد، فرهانی 
 .فرهیگی مفاخر   آیار انجون تهران: .صفویه ظهور و

 نرهای وابسته به آنو ه خوشنویسیرساالتی در  (.13۷3خانی، حوندرضا ) قلنچ .
 ر زنه. تهران:

 کوشیش اییرج افشیار. تهیران:     بیه  .تاریخ جدید یهزد  (.1345) بن حسننکاتب، احود 
 امنرکهنر.  

 مشییهد: بینییاد آرایههی در تمههدن اسههممی کتههاب (.13۷2) مایییل هییر ی، نجنییب .
 آستان قدس. های اسالمی په هش

  کوشیش اییرج افشیار    به جامع مفیدی.(. 1385بن محوود )مفندمستوفی بافقی، محود. 
 اساطنر. :تهران .3ج

 ( 1392میز، فوربس .)ترجوۀ حسین  قدرت، سیاست و مذهب در عصر تیموریان .
 اسدی. تهران: مولی. 

 تصیحنح احوید سیهنلی خوانسیاری.     گلستان هنهر . تا[ میشی قوی، احودبن حسنن ]بی .
 تهران: میوچهری.

 (  13۷3منرخواند، محودبن خا ندشا .)ج. تهران: ۷. تصحنح عهاس زریاب. الصفا روضه
  علوی. 

 ( 138۷منییرزا ابوالقاسییوی، محودتییادق .)تهییران:هههای یادمههانی فههار .  کتیبههه 
 فرهیگستان هیر. 
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 پیه       کوشش محویدتقی دانیش   به المحبین. تحفه. (13۷۶بن حسن ) شنرازی، یدقوب
 منراث مکتوب. -نقیه دیگران. تهران:

 ،ترجویۀ اسیداهلل آزاد.   و فرهنهگ اسهممی   خوشنویسهی  (.13۶8میاری )  آنه شنول .
 آستان قدس.  مشهد:

  مؤسسیه آ  الهنیت الحنیاء     . قیم: الحلهی  مکتبه العممهه  (.13۷4)طهاطهایی، عهدالدزیز
 التراث.

 تیموریان زوال عصر در فرهنگ و سیاست پیوند .(1382)مهدی  میفرد، فرهانی 
 .فرهیگی مفاخر   آیار انجون تهران: .صفویه ظهور و

 نرهای وابسته به آنو ه خوشنویسیرساالتی در  (.13۷3خانی، حوندرضا ) قلنچ .
 ر زنه. تهران:

 کوشیش اییرج افشیار. تهیران:     بیه  .تاریخ جدید یهزد  (.1345) بن حسننکاتب، احود 
 امنرکهنر.  

 مشییهد: بینییاد آرایههی در تمههدن اسههممی کتههاب (.13۷2) مایییل هییر ی، نجنییب .
 آستان قدس. های اسالمی په هش

  کوشیش اییرج افشیار    به جامع مفیدی.(. 1385بن محوود )مفندمستوفی بافقی، محود. 
 اساطنر. :تهران .3ج

 ( 1392میز، فوربس .)ترجوۀ حسین  قدرت، سیاست و مذهب در عصر تیموریان .
 اسدی. تهران: مولی. 

 تصیحنح احوید سیهنلی خوانسیاری.     گلستان هنهر . تا[ میشی قوی، احودبن حسنن ]بی .
 تهران: میوچهری.

 (  13۷3منرخواند، محودبن خا ندشا .)ج. تهران: ۷. تصحنح عهاس زریاب. الصفا روضه
  علوی. 

 ( 138۷منییرزا ابوالقاسییوی، محودتییادق .)تهییران:هههای یادمههانی فههار .  کتیبههه 
 فرهیگستان هیر. 
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 کوشش پیاهی سویانی. تهران: بامداد. . بهظفرنامه(. 13۶3الدین شامی ) نظام 

 ( 13۷9نوایی، عهدالحسنن .)انجون آیار   مفاخر فرهیگی . تهران:السیر رجال حبیب. 

 ،ج.2 بلیدر ف.  الکسیاندر  تصیحنح   الوقایع. بدایع .(1349)محوود  الدین زین  اتفی 
 فرهیگ. بیناد تهران:

 ،تهیران:  هویایی.  ماهیدخت  کوشیش  بیه  اصهفهان.  تهاریخ  .(13۷5) الدین جال  هوایی 
 الدات فرهیگی.  می انسانی علوم په هشگا 

  14. سهنهر و مهرد.  «. اتیفهان در د رۀ جانشینیان تنویور   (. »1355اهلل ) هیرفر، لییف. 
 .19-۶صت .1۶3ش

 
 
 
 
 

اول  دورۀ حیات اقتصادی در نسبت حاکمیت سیاسی و
 ق(996-907) حکومت صفویه

 
 1عقیلی سیداحمد

 
 7/12/92تاریخ دریافت: 

 11/3/94تاریخ تصویب: 

 
 چکیده
قج در ت یقی  هیقی     رونق  قتصصقادج ماه قق نعقد   ق        یی وشکوفا

.  یونق    فت دقردتقارییی و ر تقت ماه قق سقق پقوج  ی ق       تحوالت
گذقر س  قی  ر تت سقود   تصصاد سا دیگ  هیائل،  اهل قث ناگییصنی ق

توصیف و س رپی ت اهقل   رویک د قی   ژوهد سید قز ه  چیز قپت.
قه یقت قیق    صقوویق قپقت.     صق   ماه ق در قتصصاد رات یت سا نهاد

وض یت قتصصادج در دورۀ ه یق    تق شود هوضوع وتصی آشکار هی
گی د. سق    ت  هورد قرزیاسی ت قر هی ت  و ماهع قز  ادشاهان صووج دتی 

 تحلیلی سق تبیی  قوضاع قتصصقادج  -توصیوی سق روش ، هعالققی  قپاس
 ق(996-907) قول  صقق  صققووج دورۀقیقق قن در  رققاتب سقق  ماه قق 

 قی   ژوهد درقتصصاد  رات یت و  هعول دونیبت  وتأثی  .   دقزد هی
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