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پژوهشی در« اجازهنامه» یا « اذن نامه»
*
در قلمرو هنر خوشنویسی
احد روان جـو

**

دانشجوی دکترای پژوهشهنر ،پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاهتهران ،تهران ،ايران.
(تاريخ دريافت مقاله ،90/11/9 :تاريخ پذيرش نهايي)91/3/7 :

چکیده
این مقاله به رسم اجازه ستانی و اجازه دهی در آموزش سنتی خوشنویسی می پردازد .شیوه ی درخواست «اجازه» توسط
شاگرد پس از اتمام آموزش ها در خوشنویسی به عنوان آزمون صالحیت شاگرد تلقی میشود که شاگرد تمام آموخته های خود را ،با
زبردستی در مرقعی فراهم میآورد ،تا استاد به فراغت او از تحصیل در فن شریف خوشنویسی رأی بدهد .این نوشتار ابتدا به حکمت
کسب «اجازه» پرداخته ،آنگاه در بارۀ روال کسب اجازه و ورود شاگرد به صنف بحث میکند .ضرورت ستاندن اجازه برای شاگردی
که سالها فراگیری خوشنویسی را از مبتدی تا استادی با دقت سپری کرده ،برای احراز پیشه خطاطی بسیار مهم است .اهمیت آن
هنگامی دوچندان میشود که دریابد پس از ستاندن «اجازه» باید در پاسداشت استاد خود به عنوان مروج شیوۀ هنری سلسلهی
استادان پیشین کوشا باشد .سنت «اجازه»دهی در علوم انسانی ،صنوف جوانمردان و مصنفان پیشههای کتابآرایی مرسوم بودهاست.
شاگرد با ستاندن اجازه ،اجازهی همکار شدن با استاد خود را مییابد و تجربه اندوزی را آغاز میکند .حکمت سپردن اجازه به شاگرد
جامعهی هنری ،منش استاد اجازه دهنده و شاگرد مشتاق را تحت تأثیر مینهد و در آخرین حلقهی آموزش یعنی سپردن«اجازه»
سنت پایدار حرمت استاد را در نظام آموزش استادـ شاگردی گوشزد میکند.

واژههای کلیدی

اجازه ،استاد ،شاگرد ،نظام آموزش استادـ شاگردی.

* اين مقاله برگرفته از رساله ي دكتري نگارنده مي باشد كه در پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه ته ران در دست انجام مي باشد .بدينوسيله از راهنمای یهای
ب یدریغ استاد گ رانقدر جناب آقای دکتر یعقوب آژند قدرداني مي گردد
** تلفن ، 09125496029 :نمابر.E-mail: ravanjoo.ahmad@gmail.com ،021-66962593 :
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مقدمه
از آنجا که هنر خوشنویسی دارای آداب معنوی و وجهی مقدس
به واسطهی تحریر کالماهلل مجید است ،هنرمندخوشنویس نیز باید
به صفات و ملکات نفس��انی آراسته شود تا روح او به اعتدال برسد و
جذابیت منش واالی او که به اعتدال درآمده در خط او آینهوار انعکاس
یابد .خوشنويسي ،از هنرهاي بسيار دقیق و حوصلهطلبي است كه هر
ن مسایل
گوشهي آن ،از ظرايف هنري و فني سرشار است .از مهمتری 
آموزشسنتیخوشنویسی میتوان به آموزش حضوری نزد استاد و
مشقهای دقیق و پیاپی برای استواری آموختهها و تجربههای تازه
نام برد .با تحقیق و پژوهش در آموزشهنرخوشنويسي ،درمييابيم
آنچه استادان در فراگیریخوشنويسي به مبتديان و شاگردان خود
ميآموزند ،بهش��کل حضوري ،بيتكلف ،عمل��ی و بیانی دارد که در
طي آن هنرآموز را با فرایند کلی و جزیی آموزش خوشنویسی آشنا
میکند .استاد تالش دارد شاگرد را با نمايش حركات قلم خود آشنا
كند .بیتردید این آموزهها میتوانند به شاگرد یاد دهند كه چگونه
بايد قلم به دس��ت بگیرد و به تحرير حروف ،مف��ردات ،تركيبات و
اتص��االت بپردازد .قل��م چگونه باید تراش و قط بخ��ورد .باری روال
آموزش بر این شیوه بنا نهاده میشود که در هر نشست ،نكات فني
از استاد به ش��اگرد انتقال مييابد بنا به رسم هر آموزش كارگاهي،
تكليفي به عهدهي شاگرد نهاده ميشود تا براساس آن ،در جلسهي
دیگر ،قسمی ديگر از آموزش براي او پی گرفته شود .استاد به فراخور
حال شاگرد ،ميزان فراگيري ،استعداد و توانايي ،به آموزش و تفهیم
او همت ميگمارد ،و برنامهي صورتپذيري مش��قهاي او را نظارت
ميكند .در هر جلس��ه قوت یا ضعف شاگرد با غلطگیری و تحلیل
مشق پیشین و طرح سرمشق تازه بنا به آموختههای او ،تعلیم ادامه

مییابدتا صورتبندیآموزشخوشنویسی در حین فرادهی جزییات
حسابشده ،دارای طرحریزیکلی نیز باشد .از منظر شاگردی ،افزون
منش استا ِد فرهمند جذبهای
بر آموختن فنون خوشنویسی ،بزرگی ِ
میسازد که هنرآموز مجذوب آن شده ،راه راستی ،اعتدال و تحصیل
صفات حمیده پیشه میکند.
از معموليتري��ن امور در كالسهاي خوشنويس��ي ،ارائ ه و تنظیم
سرمشق از س��اده به پيچيده با تركيبهاي طبقهبندي شده توسط
استاد است ،تا شاگرد پس از مطالعهی بصری خطوط استادان ،تمرين
و ممارس��ت و نقل هر سرمشق ،بتواند با کیفیات خط آگاه شود ،يك
مرحله به جلو و يك قدم فراتر رود .اس��تادان خوشنويسي مراتب آثار
خوشنویسی و درجات شاگردان براي خوشنويسشدن را از «مبتدي»
تا استادي و كسب «اجازه» براي تعليم شاگردان و آموختن خطاطي،
به چهار مرحله تقسيم كردهاند.
«در تعيين كيفيت هر كتاب و قطعه و كتيبه و غيره ،ذوق خود را
حاكم شناخته و داوري سليقه شخصي را در آن كافي داشته و درجات
هنر هر كاتب و خطاط را در چهار مرتبه ،قرار دادهام ،به اين تفصيل :آنچه
به حداقل خوشنويسي بوده است «متوسط» و از آن برتر را «خوش» و
فراتر از آن را «عالي» و آنچه مافوق آن را محال يا بسيار دشوار دانستهام
« ممتاز» خواندهام» (بياني3 ،1363،؛ فضايلي.)26،1360،
اس��تاد با س��ه گونه تمرین ،ش��اگرد را به ممارس��ت و فراگیری
خوشنویسی دعوت میکـند .نخست با «مشق نظـری» برای کسب
تجـربهی بصری و لذت دیداری از خط ،پس از آن با «مش��ق قلمی»
بــرای ایجاد مهارت عملی و س��پس با «مش��ق خیالی» به پرورش
خالقیت و نوآوری در شاگرد ،همت میگمارد.

 1ـ «اجازه» ستانی
در نظام هایآموزشس��نتی آغاز و پایان دورهی آموزشی با مراسم
و آیین هایی مشهود و ملحوظ میشود .در نظامآموزشسنتی چه در
حوزه های علومانسانی چون نقل حدیث ،کالم ،فقه وحقوق اسالمی،
و چه در مکاتب و کارگاههای آموزش علوم و فنون هنری و پیشههای
بازار ،ورود دانش��جو ،طلبه و هنرجو با آزمون اخالقی و تأیید ش��اگرد
توس��ط اس��تادان و نیز پذیرش او به لحاظ توانایی بر فراگیری فنون
رشته آغاز میشد و در پایان آموزشها و بلوغ علمی و هنری شاگرد،
استادان با اذن دادن او را در جرگهی خود به عنوان همکار و هم صنف
میپذیرفتند .این تأییدیه به امضاء و توشیح استادان فن میرسید تا
اعالنی بر پایان دروس و کمال شاگرد باشد.
واژه «اجازه» از باب افعال به معني «دستوري دادن ،روا داشتن،
رخصتدادن و صل ه و جايزه دادن به كسي است و نيز بر كتيبه ،تقرير،
ديپلم و گواهيي كه در ميان اهل سنت و اماميه ،عالمي دهد به كسي
كه او صالحيت فتوي دارد» (معين.)1441 ،1371 ،
واژهي «اجازه» نخس��ت در حوزه نقل روايات و احاديث بزرگان
دين و نيز آموزش علوم ديني بهكار رفت .بهطور گسترده در تمام علوم
اس�لامي و حتي آموزش فنون و هنرها رس��م «اجازه» دادن و اجازه
گرفتن متداول ش��د .تا در همهي آموزشهايي كه از استاد به شاگرد

منتقل ميشد و نيز امور حسبيه كه زندگي شرعي مردم و اهالي مدينه
را سامان ميداد ،دربرگيرد.
ش��اگردان و هنرجويان كه به فراگيري علوم و فنون اس�لامي
اش��تغال داشتند ،پس از كس��ب مهارت از مشايخ و استادان رشتهي
خود ،مكتوبي را دريافت ميداشتند كه به منزله فراغت از تحصيل علم
مربوطه و سرآمد شدن در آن و نيز در هنر به مثابه استاد شدن شاگرد
تلقي ميشد و نيز قسم مهمي از اجازهنامهها به نقل حديث و روايت و
يا استنساخ كتب و مكتوبات استادان و شيوخ مربوط ميشد.
از اينرو اقسام گوناگون اجازهنامه به گروههاي متفاوت علمي و فني
مربوط ميش��وند .محدثان نیز نوعي اجازهنامه داشتند كه چهار ركن
اجازهدهي و اجازهستاني بدينشرح در آن مطرح است:
«1ـ اجازهدهن��ده 2ـ اجازهگيرنده 3ـ لفظ اجازه 5ـ مورد اجازه »
(مايل هروي.)2 ،1377،
آنچه مسلم است اين است كه كسب اجازه در حوزه علوم ديني،
نقل حديث و نقل آثار علمي و استنساخ آنها ،گواهي استاديِ شاگرد،
مدركي بيخدشه براي صحت آثار علمي و شاهدي بر سالمت روابط
فرهنگي ميان اهل علم تلقي ميش��ود .نوع مکتوب این اس��ناد روال
منطقي و س��ير تكاملي آموزش سنتي علوم و فنون را نشان ميدهد.
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« اجازه دارای دو روش بودهاس��ت :اجازهی ش��فاهی که به بیان اجازه
به صورت ش��فاهی و بدون نوش��تن آن اکتفا ش��ده ،و دیگر اجازهی
محرر؛ یا مکتوب» (غنیمه .)281 ،1377 ،از روي اين اس��ناد ميتوان
به سنتهاي فكري و صحت آموزشهاي نحلههاي فكري و هنري و
انشعابات ايجاد شده در اين علوم پي برد و آنها را گواهي بيبديل براي
استواري سنت آموزش استاد شاگردي دانست .اعتبار علمي عالمان،
اس��تادان با اخذ اين اجازهنامهها به ثبوت ميرس��يد و از محکم ترین
داليل صحت آموختههاي اهل علم ميتوان به اين اسناد رجوع كرد.
شاگرد با اتمام تعاليم و آموزههاي خود از استاد مدرك و سند فراغت
از تحصيل اخذ ميكند و اجازهي همپيشه شدن با استاد را ميستاند و
با سند اجازهاي كه از استاد يا استادان ميستاند ،اعتبار ارتزاق و ارتباط
علمي با همپيشهگان را مييابد و مراجعين و شاگردان با اعتماد به آن
س��ند ميتوانند به استاد نوكار رجوع نمايند و نيازهاي خود را مرتفع
كنن��د .از این رو حکمت وج��ودی آن در آخرین مرحلهی آموزش از
اهمیت بسزایی برخوردار است

 2ـ حكمت «اجازه» ستاني از استاد
سنت اجازهستانی از استاد از ارکان بنیادی نظام آموزش سنتی است
که همهی آثار و نشانههای شیوهی آموزش استادـ شاگردی را با خود
رس��م بخرد که بر استادمحوری در این نظام آموزشی تأکید
دارد .این
ِ
دارد عالوه بر نقطهی پایانی که بر اندوختهها و آموختههای ش��اگرد
میگذارد نقطهی آغازی میش��ود برای بازیابی منش هنری شاگرد و
ش��روعی برای خالقیتها و بدایع هنری کسی که استادی نوپاست و
باید جایگاه هنری خود را تثبیت کند .از آن رو که نظام آموزش سنتی
و بهویژه آموزش خوشنویس��ی سرشار نکات حکمتآمیز است ،رسم
اجازه ستانی و ادب اذنخواهی از استاد ،آخرین حلقهی آموزش سنتی
اس��تادـ شاگردی و ناظر به آداب معنوی ،در جهت آموزش و پرورش
سنتی هنرجو بوده ،تربیت معنوی و الهی او را قرین موفقیت مینماید.
ـ رس��م «اجازه» در آموزش هنر خوشنويسي ،حاوي ويژگيهايي
اس��ت كه مهمترين آنها به منزلهي اعالم فراغت از تحصيل ش��اگرد،
در هر مرتبه و مرحلهاي كه استاد صالح بداند ،محسوب ميشود .اين
امر كه همراه با مراسمي با حضور شاگردان و استادان برگزار ميشود،
مراسم و مناسك فراغت از تحصيل در علوم امروزي را به ذهن متبادر
ميكند.
 در مراس��م «اج��ازه س��تانی» اس��تاد ،ب��ه انجام رس��اندن فن و
ورزيدهكردن شاگردان را؛ و شاگردان ،آموختن و فراگيري مهارتهاي
فني خوشنويسي را از استاد و زير و بم حرفه را ،با شكيبايي تعلیم و
مشاقي ،جشن ميگيرند.
ـ «اجازه» صادره از سوي استاد ،ميتوانست به منزلهي اخطاري به
شاگرد و وضع شروطي براي ادامه كار او توسط استاد باشد ،چنانكه
در يكي از اس��ناد اجازه به سال 1198هـ1775/م ،استاد چنين شرط
ميكند« :به ش��رط آنكه كلمهاي واحد را به دو بخش تقسيم نكند و
بر دو سطر ننويسد ،همواره پس از ذكر نام شريف پيامبر اكرم عبارت
«صلياهلل عليه و سلم» را بنويسد و خود را با تكبر باالتر از همتايان خود
قرار ندهد ،اجازهي رقم زدن ك َت َب را به او اعطا كردم» (شیمل،1368،
.)79
ـ در سند «اجازه» چنان كه گفته شد ،تبار سبك و شيوه استادي

كه ش��اگرد نزد او مالذمت نموده اس��ت و سرمش��ق از او گرفته ،قيد
ميشود و ردي از شيوه استوار استاد برجا ميماند و شاگرد ،ادامهدهنده
و پيگير ،بعضاً جوان و تازهنفس ،با ش��يوهي اس��تاد پا به ميدان ارائه
اث��ر هنري ميگذارد و در ميدان رقابت ميان س��بكها و ش��يوههاي
خوشنويسي و يا صحافي و ديگر هنرهاي مربوطه ،عرضاندام ميكند
و گواهي زنده و پرتوان بر پايدار بودن شيوه استادان خود است .بدين
ترتيب ميتوان از طريق سند «اجازه» به شجره استادان سلف در روند
رس��يدن شيوه به ش��اگرد تفحص نمود و معبري معتبر و گويا براي
پژوهش در اين امر یافت.
ـ سند «اجازه» براي شاگرد ،به منزلهي مدركي اعتباري است كه
به تأييد استادان فن رسيده است و او بهواسطهي آن ميتواند صاحب
حرفه و پيشه شود.
ـ صدور س��ند اجازه از سوي استاد شخص و يا افراد جديدي را به
كسوت استادي آراسته ميكند ،تا به تقاضاهاي متقاضيان پاسخ درخور
و مناسب داده شود و استاد نيز همكاران تازهاي را در جمع خود پذيرا
باشند.
ـ اسناد «اجازه» همچون مداركي معتبر در مسير تكاملي و پختگي
فنون از جمله خوشنويس��ي و به لحاظ تاريخ��ي و حدوث ابداعات و
ابتكارات ،بس��يار حائز اهميت اس��ت و ميتواند به روشني تحوالت و
تغييرات تدريجي و نقاط عطف در خوشنويسي و آموزش آن را نشان
دهد.
ـ رسم اجازهستاني و اجازهدهي ،كه از سنتهاي صوفيانه و مراسم
كمربستن فتيان اخذ شده است ،نش��ان از برتري وجههي اخالقي و
احترامآميز بزرگداشت بزرگان صنف و پيشكوستان باتجربه دارد و با
سركوبي بت نفس و تزكيه و پرهيز از خودخواهي شاگرد را به راه تقوي
و تسليم در مقابل حق ميبرد و به او گوشزد ميكند انسان بودن مقدم
بر خوشنويس بودن است .بايد كه وجهه معنوي و روحاني خود را بر
وجوه مادي ترجيح داد.
ـ س��ند «اجازه» ،گواه گذر از مرحلهاي است به مرحلهاي باالتر و
دليل استوارتري بر تشديد تالش و افزودن بر مشاقي و كسب تجربه و
جدي گرفتن هنر خوشنويسي و یا هنر مورد نظر.
ـ س��ند «اجازه» ،شاگرد را از استاد جدا نميكند ،بلكه او را بنديِ
آموزگار خود ميكند ،تا گاه و بيگاه در جمع شاگردان استاد حضور يابد
و از كماالت استاد بهره ببرد ،تا مگر آن فن نهايي را از استاد بياموزد.
ـ س��ند «اجازه» ،با آيات قرآن ،احاديث ،حليه يا حديث قدس��ي
و نعت پيامبر آغاز ميش��ود و بركت از نام و كالم خدا و بزرگان دين
ميگيرد .در اين ميان دعاهايي هم همراه نيايش ،به پيشگاه باريتعالي
تقديم ميشود كه نشان از مراسمي كام ً
ال ديني و روحاني دارد و مهمتر
اينكه به شاگرد گوشزد ميكند كه از دايره متعارف و رسم و راه دين
خارج نش��ود و هنر را به كبائر و گناهان آلوده نكند و براي هنر خود
تقدس قائل باشد و پيش و بیش از هر مشتري و مخاطبي ،خود پاسدار
و حرمتگذار هنر خود باشد.
ـ از متن فتوتنامهها ميتوان فهميد كه حرفه و پيش��ه موازيني
دارد و نيز از اس��رار و رموزي برخوردار است .شخص صاحب اجازه كه
به كس��وت استادان درآمده اس��ت ،بايد اسرار به غير و نامحرم نگويد
و موازين حرفه را كه اصل آن به ش��جره تبارشناس��انه ،به مقدسين،
پيامبران و ائمه و اولياء ميرسد ،احترام بگذارد و تمام زير و بم حرفه را
بشناسد و به هنگام آموزش به شاگردان و نوآموزان چنان كه در متون
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فتوتنامهها آمده ،تمام و كمال ،به ش��اگردي كه شايسته و امانتدار
است ،بياموزد.
ـ گاهي يك سند«اجازه» را چندين استاد رقم ميزنند و همدلي
گروهي از صاحبان حرفه و اس��تادان پيش��ه را در يك موضوع نشان
ميدهد ،كه بر تقويت صنف و رأي مستحكم خود اذعان دارند.
ـ از حكمتهاي صدور اجازهنامه آن است كه جامعه هنري را ايمن
ميكن��د .به مخاطبان و مش��تريان و خواهندگان هنر ،دلگرمي اعطا
ميكند ،تا سس��تخطان و ناواردان و نااهالن در اين وادي به اين فن
شريف مبادرت نكنند و مجال جوالن نيابند.
ترقيم اثر ،توس��ط شاگرد
ـ صدور س��ند«اجازه» ،منجر به مجوز
ِ
ميش��ود ،كه اعتبار اقتصادي و شهرت اس��تاد را به همراه ميآورد؛ از
بركات اين رسم شريف اينكه باعث رواج و رونق كوشندگان و فعاالن
اين عرصه ميگردد و از بطالت و هرزهكاري استادان ميكاهد.
ـ برپايي مراسم و مناسكي اينچنين ،براي معرفي و رشد شاگرداني
كه همه دانش يا غالب فنون يك رشته را آموختهاند و مسلط به كار
مقدس خوشنويس��ي كه هنري الهي است ،در نوآموزان ،شوقانگيز و
نيروافزا اس��ت و با ديدن آن به روزهاي آينده خود چشم ميدوزند و
تالش خود را دوچندان ميكنند؛ و نيز در روزگاري كه فنون س��نتي
به ظاهر از رونق افتادهاند ،اينگونه آيينها ميتواند به هنرهاي سنتي
جان دوباره بدهد و آنها را از انزواي ساختگيشان خارج كند و با شور
و شوق بسيار ،جريانهاي هنري متأثر از زندهشدن هنرهاي سنتي و
بومي ،موج تازهاي از جوانان را مش��تاق پيگيري هنر خوشنويسي يا
هنرهاي وابسته كند.
ـ اين مراس��م ميتواند در هر برپايي ،عدهاي از دانشآموختگان و
متبحري��ن فن را به جامعه هنري معرفي كن��د و كارنامه هنري آنان
جوانان استاد،
رسيدن
را روش��ن و پربار نمايد .آما ِر تعدا ِد به ح ِد بلوغ
ِ
ِ
ميتواند در بررسي و پژوهش اقتصادي ،اجتماعي و هنري نقش مهمي
را ايفا نمايد.
ـ صدور «اجازه» در ميان هنرمندان ايراني به صورت شفاهي متداول
بوده اس��ت و بهندرت تبديل به سند كتبي ،به شكل نمونهكار شاگرد
و تأييديه اس��تاد بدل ميشده است .استاد در طي آموزش و سرمشق
دادن و ديدن آثار شاگرد به تبحر او پي ميبرد و ورودش را به استادي
اعالم مينمايد .س��نت و آيين«اجازه»ی استاد با بلوغ هنري شاگرد و
تكميل آموزشها ،اس��تادي شاگرد را نزد ديگر استادان و شاگردان و
همقطاران شاگرد ،به شكل رودررو و شفاهي ،بدون تشريفات خاصي ،با
اخالص و فروتني بيان مينمايد.
ـ علني شدن مراسم دادن «اجازه» به هنرمندان ،بركاتي دارد كه
هم شاگرد و هم استاد از آن بهرهمند خواهند شد و به لحاظ فرهنگي،
باعث تعالي و تجلي كارگاه استاد ميشود و به لحاظ اقتصادي ،چرخهي
كارآفريني پرتوانتر ميچرخد و به لحاظ انجام امور هنري و تحرير و
كتابت كتب و قطعات و مرقعات ،سرعت و رونق ويژهاي توسط استادان
تازهكار ،به جريان خطاطي و روند خوشنويسي كشور اعمال ميشود
كه خود باعث دعوت جوانان و نس��لهاي پرتوان و بااس��تعداد به اين
عرصه است.
ـ در سنت اجازهستانی از استاد شاگرد عالوه بر کسب اجازهی هنر
آفرینی به تأیید اخالقی و کسب ملکات معنوی که از سال ها آموزش
نزد استاد حاصل کرده است ،نایل میآید و این اجازهنامه مهر تأییدی
بر این پختگی و استادی است.

 3ـ « اجازهنامه» در خوشنويسي
چنان كه گفته ش��د رس��م اجازهدهي از سوي اس��تاد و رساندن
شاگرد به مرتبه استادي در حقيقت در صنوف فتوت و در طريقتهاي
صوفيانه از لحاظ آموزش تأمين نيروي كاردان براي رفع احتياج بازار
و سرپرستي شاگردان و نوآموزان بوده است .اين سنت بسيار مهم كه
در مراكز علمي و آموزش علوم ديني و فقه در قبال آزمايش علمي و
سنجش دانش شاگرد پس از امتحان و يا دادن دانشنامه در رشته ويژه
خود اعمال ميشد منجر به يقين درجه علمي و دريافت دانشنامه براي
گواهي اينكه شاگرد تمام مراحل موردنظر در مدارج علمي را گذرانده
است و براي كار و مسئوليتهاي علمي كه بعضاً از حساسيت خاصي
برخوردارند ،آماده اس��ت و ميتواند با اين سند كه به او مجوز فعاليت
ميدهد ،پرتوانتر از دورهی ش��اگردي در خدمت اس��تاد به كار خود
ادامه دهد .براي خود كارگاهي ،دفتري ،مكتبي فراهم كند .شاگرداني
به سبك و سياق استاد خود پذيرش كند و با آموزش و فعاليت خود و
خالقيت و نوآوري و ابتكار در آموزههاي پيشين خود راهي نو فراروي
خود بگشايد و اسم و رسمي دست و پا كند و بهواسطهي آن به شهرت
برسد.
ناگفته نماند كه دريافت دانشنامه و احراز درجات علمي در نظامهاي
آموزش��ي كنوني مراكز علمي و دانشگاهها دقيقاً از رسم اجازهدهي و
اجازهستاني كه در آموزش سنتي علوم و فنون مرسوم اخذ شده است
و نظام آموزش��ي در هر دوره بدون آن به سرانجام و بازدهي نميرسد
و بدون بازخورد ميماند .بازخورد سامانهي آموزشي رسم اجازهدهي و
اجازهستاني است كه نظام آموزشي را اصالح ميكند و ارتباط جامعه
با نظامآموزش را حفظ كرده و تأثير و تأثر جامعه و سامانه آموزشي را
واقعي و منطقي مينمايد.
در آیین و رس��م «اجازهس��تانی» در اصناف فتوت و پيشهوران
بازار ،اس��تادان طي مراسمي كه منش��أ آن به آيين جوانمردي در
دوره باستان ميرسد ،از سوي نقيبان و پيران و سردمداران فتوت
و اصناف پيش��هور بازار «اجازه» اخ��ذ ميكردند تا تبحر و مهارت
خود را توس��ط استادان و بزرگان صنف گواهي كنند و آرام آرام به
جرگهي اس��تادان و كارکشتهگان حرفه دربيايد و طي آموزههايي
كه در فتوتنامهها درج اس��ت ،بايد به پيشكسوتان و پيران حرفه
كه به تناس��ب صناعت و پيش��ه به يكي از پيامب��ران و بزرگان و
اولياء دين ميرس��د اقتدا كند و پاس��دار اسرار و رموز حرفه باشد.
«اجازهنامه» هم اعتبار پيشهور را در صنف نزد همكاران و استادان
پيش��ين و ش��اگردان تازه حفظ ميكند و هم س��ند معتبري نزد
محتسب محسوب ميشود و براي كاسبي و وجوه اقتصادي در بازار
ميان مشتريان سند اقناعسازي خواهد بود.
در راسته فنون و هنرها در بازار كار با رقم و امضای فروتنانهي استاد
و ش��يئيت هنرمندانهي اثر كار اس��تاد و كارگاه او شناخته ميشود و
هنرشناسان ،خبرگان و پيگيران اموري از اين دست با ديدن اثر ،سريعاً
نشانههاي كار استادان را از هم باز ميشناسند و با رقم استاد در زير اثر
به قضاوت خود مطمئن ميشوند.
در سير رشد و تكامل خوشنويسي در ايران ،طي ساليان متمادي
روش «اجازه»دهي« ،اجازه»ستاني کتبی مرسوم نبوده است .هر چند
اس��نادي چند بر وجود «اجازهي ش��فاهي» به ش��اگردان وجود دارد
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و اس��تادان در مراسمي كه ش��اگردان و همكاران خود در آن حضور
داش��تهاند ،به استادي شاگرد یا جمع شاگردانشان اذعان ميداشتند
و كار به همين سادگي و با مراسمي بدون تشريفات پايان مييافت و
شاگردان با شور و اشتياقي افزون بر گذشته ،به فعاليتهاي حرفهاي
خود ميپرداختند و كار فيصله مييافت و اس��تاد دايرهي دوستان و
متبحرين را همچنان به گرد خود حفظ ميكرد و به انتش��ار شيوهی
حرفهاي خود ميپرداخت و از عوايد آن بهرهمند ميشد.
 اما بايد اذعان كرد كه رس��م «اجازه»ستاني ميان خوشنويسان
عثماني به ش��كل يك س��نت پايدار و متداول بدل ش��ده است و از
ديرباز ،اسناد اين «اجازهها» همچنان با همان سياق پيشين با تداوم
تا به امروزه صادر ميش��ود و به منزلهي فراغت از تحصيل ش��اگرد
در هر مرتبهاي كه آموزش ميبيند ،محسوب ميشود« .اجازههايي
هم كه استادان خوشنويس عثماني ميدادند در واقع رخصت ترقيم
(امضاء) اثر بود كه از سوي استاد به شاگرد منتهي داده ميشد وگرنه
اينگونه امور اعتباري به خصوص در هنر ،چيزي را مسلم نميدارد و
به قول خواجگان نقشبند «از سلسله كسي به جايي نرسد» زيرا در
عرصهي هنر و بهخصوص خوشنويس��ي هر سطر نوشته ،به تنهايي
ماي��هي كار و حد تواناي��ي پديدآورندهي خود را در يك نگاه بر اهل
شناخت نمايان ميسازد» (بختيار.)22 ،1383 ،
 اسناد «اجازه» به لحاظ سند آموزشي از اهميت بسزايي برخوردار
اس��ت .در اين اسناد تبار علمي اس��تاد و خليفگان و پيران و شيوهي
هنر خوشنويسي كه شاگرد در آن قلم ميزند و نيز مرتبهي استجازه
توس��ط شاگرد درج ميشود .از اين اطالعات ميتوان سير استكمالي
هنر خوشنويسي و تغييرات شاگرد را طي ساليان فعاليت خود و آثاري
را كه ترقيم نموده است ،بررسي كرد و تحليل اسناد مذكور ميتواند كار
نقد در هنر خطاطي را به نتايج پرباري برساند و پژوهش را امكانپذير
نمايد.
در سنت حسنه استجازه كه در شيوه آموزش هنر خوشنويسي
عثماني مرس��وم اس��ت ،خوش��نويس در هر مرتبهاي از آموزش و
فراگيري كه قرار داشت ،نام استاد خود را در پايين اثر ذكر ميكند
و اين احترام به اس��تاد در آموزش هنرهاي س��نتي همواره وجود
داش��ته است .وجوه اخالقي و تهذيب نفس و مبارزه با خودخواهي
و ب��ت نفس ك��ه از آموزههاي اصلي اديان الهي اس��ت ،همواره به
شاگرد گوشزد ميشود« .اين اداي احترام [به استاد و پيشكسوتان]

داليل گوناگون داش��ت .خوشنويسان عثماني حقيقتاً باور داشتند
كه بخش��ي از سلسلهي استادان اين هنرند .سلسلهاي كه به شيخ
حمداهلل و پيش از او بازميگش��ت .ذكر نام استاد در رقم ،نشان از
اين داشت كه خطاط از كدام كس كسب اجازه كرده است .اما اين
رابطه چيزي فراتر و پيچيدهتر از رابطهي عادي شاگرد و استاد بود.
در اين رابطه ،تنها فن و مهارت تدريس نميشد ،بل در اين فرايند،
شاگردان راه عالمانه و آدميانه زيستن را نيز از استاد فراميگرفتند»
(صفوت.)40 ،1379 ،
در اين ميان س��پردن «اجازه» از س��وي اس��تاد به شاگرد ،بار
مس��ئوليت را بر استاد مستولي ميكرد كه در ميان شاگردان خود
افراد با استعداد و زبده را شناخته و نيز افرادي با فراگيري و پشتكار
نازلتر را بازشناساند ،تا هنگام اجازهدهي ،بهدور از تعارفات و رسوم
دستوپاگير متعارف ،آزادانه به شاگرد رسيده و پخته ،مجوز درخور
اهدا نمايد .از سوي شاگرد ،مقصد فراگیری و مشاقي در هر مرحله،
رس��يدن به حدي از مهارت است كه استاد او را شايستهي كسب
مجوز و نیز در پایان آموزشها ورود به جرگهي استادان بداند.

 4ـ امتحان استاد براي دادن «اجازه» به شاگرد
روش سنتي اجازهدهي اس��تاد به شاگردان درمیان خوشنویسان
عثمانی بدينگونه اس��ت كه ش��اگرد چندين س��طر و يا صفحهاي
خوشنويسي كرده ،به منظور كس��ب اجازه به استاد ميدهد و استاد
به كار ،با نگاه كارشناس��انه و با قصد ارزيابي مهارت شاگرد ،مينگرد.
آنگاه اثر شاگرد به سنجهي دقيق مورد سنجش قرار ميگيرد و استاد
بعضاً با مشورت با استادان ديگر ،با درج حديث ،كلمات حكيمانه و يا
آيهاي از قرآن كريم« ،اجازهي» خوشنويس��ي را به ش��اگرد خود اهدا
ميكند .در اين لوح خوشنويسي ،شاگرد هرگز نام خود را نمينوشت
و اين نامنويس��ي در اجازه را اس��تاد به عهده ميگرفت؛ به شكلي كه
در قالب تعيين ش��ده و فضاي خالي زير مرقع كه به حليهي تذهيب
هم آراسته ميشد ،توسط اس��تاد قلمي ميشد .استاد به شاگرد ،بنا
به سطوحي كه در آن خطآموزي ميكرد« ،اجازه»هاي گوناگوني كه
حاكي از مرتبهي اوست ،ميداد .واژههاي مرسوم استادان براي مراتب
آموزش خوشنويسي و سپردن اجازه به شاگردان عبارت بود از « :س َّود،
ن َ َّمقَ ،ر َقمَ ،ح َّر َر» .
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تصویر  -2اجازه نامۀ آقای بابریس خانم افندی .ترجمهی
متن اجازهنامه :به نام خداوند بخشندهی بخشایشگر ،سپاس
خدایی که لوح و قلم را آفرید ،و آموخت انسان را به آنچه
نمیدانست و درود خداوند بر حضرت محمد(ص) ،پیامبر
امیای که از همه داناتر است و درود بر خاندان و یاران وفادار
ایشان .پس از این ،اجازه میدهم به نگارندهی این قطعهی
شریف ،جناب آقای بابریس خانم افندی که اسمش را در زیر
قطعات خوشنویسیاش بنویسد .خداوند بر عمر و توفیقشان
بیفزاید و من استاد ایشان ،فقیر و گویای به ضعف خود،
حسین امام معلم ایشان از شاگردان استاد حامداالمدی که او
هم از شاگردان نضیف امدی بوده ،هستم که خدایش ببخشاید
و عیوبش بپوشاند ،آمین به حرمت سرور پیامبران با سپاس از
خداوند دو سرا ،در رجب .1424
ماخذ.)Khoshnevisi.org(:

« بيشترين و مهمترين جمله «اجازت ُه بَو ِد ال ِك َتبه» به معني «اجازه
ميده��م او از واژهي كتب ُه اس��تفاده كند» ،بوده اس��ت .در كنار رقم،
خوش��نويس خواه صاحب اجازه بود يا نه ،واژههاي مختلفي را چون:
«س َّود ،ن َ َّمقَ ،ر َقمَ ،ح َّر َر» بهكار ميبرد .خوشنويس حتي پيش از كسب
اجازه ،ميتوانست از هر كدام اين واژهها استفاده كند .تنها ،استفاده از
واژهي «كتب ُه» دستكم در تركيه عثماني ،براي همگان مجاز نبود»
(همان.)40 ،
کس��ب «اجازه» در خوشنویسی کار آس��انی نیست و به سالها
تالش و کوش��ش پیگیر نیاز دارد .چنانکه رسم بوده است ،شاگرد
نخس��ت موفق به کس��ب «اجازهی تس��وید» که با عبارت «س َو َده»
امضا میشد ،سپس به مرتبهی «مشَ قَه» میرسید و تا اخذ اجازهی
«کتبه» که معادل استادی محسوب میشد تالش مستمر میکرد.
در درجهبن��دی انجمن خوشنویس��ان ایران نیز ،مع��ادل رتبههای
مذکور چنانکه گفته شد ،مرتبههای «مبتدی ،خوش ،عالی ،ممتاز
و فوقممتاز» برای آموزش هنرجویان طراحی شدهاست .در هر دوره
پس از پذیرفته شدن در امتحان پایان درس ،هنرجو به مرتبهی باالتر
ترقی میکند .
كس��ي كه موفق به كسب «اجازه» واژهي «كتبه» ميشد ،مسلماً
به استادي نائل آمده بود و استاد در زير لوحنوشتهي او ،اين را گواهي
مينمود و او به سلك استادان ميپيوست« .با گرفتن اجازهي نوشتن
واژه َك َتب ُه به باالترين مرتبه ميرسيد» (شیمل.)87 ،1368 ،
چنان كه در تشريفات و احترامات صوفيانه نسبت به پيشكسوتان و
پيران مرسوم بوده است ،ممكن بود شاگرد پس از كسب اجازه از استاد
خود ،از استاد مورد احترام خود نيز كه از او درس نگرفته است ،تنها به
پاس احترام ،كسب اجازه كند و در شيوه احترامآميز صوفيان ،ستاندن
خرقه تبرك از ش��يخي ديگر را تداعي ميكند« .طرح ادبِ اجازه در
حوزهي خط و كتابت مأخوذ از آداب پيري و مريديِ خانقاه تواند بود»
(مايل هروي.)194 ،1380 ،
شاگردي كه مرتبهي «كتب ُه» را احراز ميكرد ،ميتوانست به انواع
خطوط كه توانايي داش��ت ،كتابت نمايد .اما اين شامل خطوطي كه
خوشنويس با مهارت نمينويساند و در مرقع خود نياورده بود ،نميشد.

5ـ شیوهی درخواست اجازه از استاد
شاگردی که میخواست از استاد کسب «اجازه» کند ،چند سطری
را به عنوان نمونهی کار و یا به حکم امتحان خط ،بر کاغذی دلخواه،
اغلب تذهیب شده و با جدولکشی و به قاعدهی کاغذ رنگ و لعابدار
مرقعات پرکار ،از آیات شریف قرآن مجید یا حدیث و یا حلیهای 1در
نعت پیامبر(ص) مینوش��ت و همهی استعداد و توانایی خود را بهکار
میگرفت ،تا سرآمد قدرت دست و فندانی و تبحر خود را به نمایش
بگ��ذارد و آنگاه ،آن را بدون این که نام خ��ود را بر آن بنگارد به نزد
اس��تاد برده ،تقدیم میکند تا او قضاوت کند .اگر شایس��تهی کسب
«اجازه» بود ،اس��تاد در پایین آن فضایی که در جدولکشی برای این
منظور نشان شدهاست و در سنت این مرقعات مرسوم است« ،اجازه»
را به شاگردش کتباً میسپارد .غالباً عباراتی که استادان برای سپردن
«اجازه» به شاگردان به کار میبرند ،بسیار ساده و معروفند« .عباراتی
از ای��ن قبیل« :اذنت بوضع الکتبه تحت الکتابت��ه« ،»...اذنت و اجزت
بوضع الکتبه لنامق « ،»...اذنت لکاتب هذه اللوحه« ،»...فقد ا ِستأجزنی
ناقش هذا الرقم فاجزته ،»...که همه مبین آن است که به شاگرد اجازه
میدهم از واژهی «کتبه» استفاده کند؛ یا آنکه صریحاً نوشته میشود
«اذنته بان یکتب اس��مه تحت خطوطه»« ،اذنت لکاتب هذه اللوحه
(فالن) ان یکتب اسمه تحت خطوطه »...به معنای آنکه اجازه میدهم
شاگرد (فالن) نام خود را زیر کتابتش بنگارد» (میرخلف.)99 ،1385 ،
 سنت اجازهستانی از استاد که بر اساس استادمحوری آموزش سنتی
بنا نهاده شدهاس��ت ،گواهی دیگر بر س��نت مراد و مریدی است که از
سلس��لههای تصوف و میراث عرفا اخذ گردیده است .در نظام آموزش
سنتی چنانکه گفته شد ،بر آموزش بدون استاد نهی شدهاست و استاد
حلقهی واصل شاگرد به سلسلههای پیشین و استادان گذشته است و
سلس��له همان اساس پیشه است که شاگردان باید به آن گردن نهند
و س��نتهای آموزشی آن را به گوش جان گیرند و بعدها به نسلهای
پس از خود بسپارند .پس در سنت اجازهستانی جایگاه استاد رفیعترین
منصب برای هنرآموزی و فراغت از آموزشها برای ش��اگرد محسوب
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تصویر  -3اجازه نامۀ آقای افندی .ترجمهی متن اجازهنامه:
به نام خداوند بخشندهی بخشایشگر ،سپاس خدایی که
لوح و قلم را آفرید ،به انسان علم و آگاهی عطا فرمود و
درود خداوند بر حضرت محمد(ص) ،پیامبر امیای که از
همه داناتر است و درود بر خاندان و یاران وفادار ایشان.
اما بعد اجازه میدهم به کاتب این قطعهی مبارک و نیکو،
جناب آقای افندی که نامش را در زیر خوشنویسیاش
بنگارد .و من استاد حسین معلم ایشان هستم که خداوند
ببخشاید مرا ،آمین.
ماخذ.)Khoshnevisi.org( :

میشود .اجازه تنها در فنآموزی نیست ،بلکه حلقه و سلسلهی معنوی
شاگرد را نیز تضمین میکند و اجازه ،عالوه بر اتصال سبک و فن ویژهی
پیشه به استادان سلف ،به لحاظ روحانی و طی منازل معنوی نیز ،شاگرد
را به سرسلسلهی زکیهی شریف هنرمندان متصل مینماید و شاگرد نیز
برای خوشنویس شدن و توفیق در هنر خویش باید عالوه بر تالش وافر،
به بزرگان و درگذشتگان متوسل شده و با التجاء به ارواح طیبهی اساتید
حرفه به لحاظ ذهنی ،کسب توانایی روحی کند تا به منازل باالتر معنوی
عروج یابد« .خوشنویس��ان بر آن بودهاند که هر رش��ته و شیوه باید از
طریق نسلهای استادان و بنیانگذاران به سرسلسلهها پیوند بخورد .در
زمینهی خط نسخ ،این سرسلسله یاقوت مستعصمی 2است و در ممالک
عثمانی س��ه قرن پیش ،شیخ حمداله آماس��ی 3و حافظ عثمان؛ و در
5
رشتهینستعلیق،اینسلسلهبهمیرعلیتبریزی 4وسلطانعلیمشهدی
و میرعلی هروی 6و در دورههای بعد به میرعمادالحسنی 7ختم میشود.
10
در شکسته ،میرزا شفیعا 8و سیدگلستانه 9و به ویژه درویش عبدالمجید
جایگاه ویژهای دارند» (همان).
در مراس��م جشنوارهگونهی اعطای« اجازه» به شاگردان؛ استادان،
هنرجویان و دوستداران هنر خوشنویسی در مسجد جامع یا تاالری
با شکوه گردهم میآیند .آنگاه هنرجویان خواهان اجازه یکبهیک به
روی صحنه فراخوانده میشوند .سپس یکی از استادان و پیشکسوتان
به همراه بزرگان دیگر برای اعطای اجازهنامه به شاگرد دعوت میشوند.

بعد متن اجازهنامه را که در اندازهای بزرگ در زیر نمونه خط هنرآموز
در قابی زیبا نهادهاند ،به نمایش میگذارند و با ش��رح کوش��شهای
هنرجو برای هنرآموزی و مش��اقی ،هدایایی به همراه قاب اجازهنامه
که به امضای اس��تاد رسیدهاست ،به او اعطاء میشود .پس از مراسم،
نمایشگاهی از آثار ش��اگردان شرکت کننده در مراسم اجازهنامه برپا
میشود تا نشاط هنرجویان در اثر به نمایش گزاردن آثارشان در کنار
آثار بزرگان و اساتید فن کامل شود.

تصویر « -4اجازه نامه»ی صحافباشی
به عبدالمطلب صحاف.
ماخذ( :فیضی)4 ،1380 ،

نتیجه
در نظام آموزش سنتی که بر پایهی آموزش استادـ شاگردی استوار
اس��ت ،نقش استاد برای آموزش خوشنویسی و نیز هدایت شاگرد در
ترک رذایل و کسب ملکات معنوی و روحانی بسیار حائز اهمیت است.
در آخرین مرحلهی آموزش ،هنرآموز با طی مراحل عدیدهی آموختن
وس��تاندن اجازه از اس��تاد یا استادان خود تجربهها اندوخته و بر طبق
هنجارهای سنت پیش��هوری به مقصود میرسد .استاد نیز با سپردن
«اجازه» به ش��اگرد تمام آموختههای خویش را به حاصل دس��ترنج
خود تقدیم میدارد .سپردن «اجازه» ،آیینی حکمتآمیز و به منزلهی

فارغالتحصیلی شاگرد است که باید ادامهی راه و کسب معارف اخالقی و
نیز تجربههای حرفهای را خودبسنده ،با همت و سختکوشی پی بگیرد،
تا او هم که استادی تازهکار شده ،در زمرهی هنرمندان سخته و متبحر
پذیرفته شده ،قد علم کند و پاسدار حرمت استاد ،تعالیم و صنف خود
باشد.
استاد شاگرد را با شیوهی آموزش استادـ شاگردی که ریشه در
فرهنگ سنتی شرقی دارد تعلیم داده ،او را به استادی نائل میکند .تا
این روند فرهمند که از سلسلهی استادان سلف به او رسیده است ،پایدار

50
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسمی شماره 50تابستان 1391

بماند و جامعهی هنری به غنای فرهنگی برسد .رسم «اجازهستانی» از
استاد ،ادامهی سنت آموزش استادـ شاگردی است که در آن بر حرمت
نهادن استاد و محوریت او تأکید میشود .عالوه بر منش استاد به سبک
و س��لوک اخالقی او نیز توجه شایانی میشود و شاگرد را چنان چون
فرزند که به پدر ش��ناخته میش��ود ،به پدر روحانی خود یعنی استاد
اجازهدهنده شناخته میشود .زیرا بدون استاد آموختن و بدون پیشوا
به کار و پیش��ه پرداختن خالف س��نت و کاری بی بنیان است .پیشه
به ش��اگردی کردن نزد استاد و سنت آموزش استادـ شاگردی استوار
میماند.
اجازهس��تانی در هر مرحله از آموزش ذومراتب خوشنویس��ی
که نمونهی نسبتاً کامل آموزش سنتی هنر است ،شاگرد را برای آغاز
مرحلهی بعد کفایت میکند و استاد با هدایت شاگرد ،او را تا سپردن
اجازهی اس��تاد شدن و ورود به صنف پیش میبرد .تا استاد تازهکار با
رغبت و تجربهاندوزی و همت وافر به آموزش شاگردان بپردازد .جامعهی
هنری با فراهم نمودن س��ازوکار آموزش س��نتی هنر و با بازنگری در
کمبودها و کاس��تیهای آموزش خوشنویسی میتواند روح تازهای به
کالب��د نحیف این هنر واال بدمد .برای نمونه ب��ا زنده کردن آیینها و

مناسک سپردن اجازه و همایشهای معرفی استادان نوپا به جامعهی
هنری رونق و امید تعالی به هنرهای س��نتی بازمیگردد و میتوان به
ترقی و توسعهی آن چشم داشت .استادان ارج و قرب مییابند و آنان
نیز در محیطی احترامآمیز به تعالی و شأن روحی که درخور آنان باشد،
نایل میش��وند .انزوا و عزلت چارهیِ فراگیریِ هنر واالی خوشنویسی
نیست .بلکه ابزار خوشنویس ش��دن ،در مشقهای پیاپی و نفسگیر
است تا شاگرد با خویش��تنداری به اعتمادبهنفس و صفایدل برسد.
جز راهنمایی اس��تاد فرهیخته که تا س��پردن «اجازه» و استادی او را
همراهی میکند به عامل دیگری نیندیش��د .اس��تادان خوشنویس با
اجم��اع ،همگرای��ی و همافزایی خود و دور افکندن س�لایق ناصواب،
با زندهکردن آداب معنوی و ش��وقانگیزهنرخوشنویسی ،چون سنت
«اجازهستانی» ،پر رنگ کردن مراسم آن ،برپایی نمایشگاههای خطوط
اس��تادان نوپایی که موفق به ستاندن اجازه شدهاند ،انگیزههای رشد و
تحرک را در جوانان و خواهندگان آن ایجاد نمایند .از این رو پژوهندگان
هنر میتوانند با نق ِد روند و شرایط رو به اضمحالل هنرهای سنتی و از
جمله خوشنویسی بر سازوکار قوتبخشیدن و رشد این هنر واال نقش
مؤثری ایفا نمایند.

پینوشت ها
 1حلیـه :به اش��عار و جمالتی در توصیف س��جایای پیامبر(ص) گفته میشود.
واژگانی که ویژگیهای ظاهری ،سلوک و منش پیامبر اسالم(ص) و یا دیگر اولیای
بزرگوار دین را تصویر میکند.
 2یاقوت مس��تعصمی ،جمال الدین عبداهلل یاقوت در آماسیه بهدنیا آمد .گویند
بردهای بود رومی یا حبش��ی در دربار خلیفهی عباس��ی .اقالم ششگانه را به خوبی
مینوشت .در سال 698ق وفات کرد .مقبرهی او مجهول است.
 3ش��یخ حمداله آماسی ،در شهر آماس��یهی ترکیه در 833ق زاده شد .او با رقم
حمداله بن الشیخ کتابت میکرد .او با اسلوب خاصی از شیوهی یاقوت مستعصمی
شروع کرد و لقب قبلهالکتاب را گرفت .شیخ حمداله  47قرآن و دهها طومار و مرقع
نوشته است .وی در سال 926ق درگذشت.
 4میرعلی تبریزی ،او مبدع خط نستعلیق است که به بسیاری از خطاطان پس از
خود این خط را آموزش و انتشار داد.
 5س��لطانعلی مش��هدی926( ،ـ  841ق) از بزرگان و اس��تادان خط نستعلیق
بود که در مشهد زاده شد ،هم زمان با والدت او زمان حکومت سلطان شاهرخ در
خراسان بود .او که مشهور به «سلطان الخطاطین» است ،رسالهی «صراط السطور»
در بارهی تعلیم خوشنویسی از اوست .سلطانعلی تعلیم خوشنویسی نزد استاد ندیده
بود ،پس از سرمشقهای موالنا اظهر بهره میگیرد بعد از آن موالنا اظهر سلطانعلی
را به شاگردش حافظ حاجی محمد میسپارد ،پشتکار موالنا سلطانعلی مثال زدنی
اس��ت تا سلطان حسین میرزا او را به دارالسلطنهی هرات طلبیده  ،در کتابخانهی
خاصه جا داده و موالنا به کتابت خاصهی نواب اشتغال مییابد .او بیشتر عمر خود
را در دربار سلطان حسین بایقرا در هرات و نزد مالزمان فرهیختگان او امیرعلیشیر
نوایی ،عبدالرحمن جامی و کمال الدین بهزاد گذراند و بزرگ کاتبان دربار بود( .ن.
ک .به آژند)37-45 ،1389 ،
 6میرعلی هروی :از اس��اتید و بزرگان خط نستــعلیق است .در سال 881ق در
هرات زاده شد و نزد زیــنالدین محمود و سلطان علی مشهدی درس خط گرفت.
در دیوان انش��ا در دورهیسلطان حسین بایقرا اشتغال داشت .در حمایت صفویه در
آمد و در 951ق درگــذشت .وی منشی و شاعر نیز بود .به کاتب تخــلص میکرد
و با نامهای علی ،فقــیرعلی ،مــیرعلی ،علــیالکاتب ،علیسلــطانی ،علی حسینی،
میرعلیالکــاتب،علیحســینیهـرویعلیالکاتبالسلطانیکتابتمیکرد.
 7میرعمادالحس��نی ،عمادالملک بن ابراهیم الحسنی(961ـ1024ق) در قزوین
زاده شد .از بزرگان و استادان خط نستعلیق است که در مسجد جامع مقصود بیک

مدفون است.
 8میرزا شفیعا :محمد شفیع هروی حسینی معروف به شفیعا(نیمهی دوم قرن
یازدهم و نیمهی اول قرن دوازدهم هجری) ایشان استاد درویش عبدالمجید طالقانی
در خط شکسته بوده است.
 9سید علی اکبرگلستانه :متولد 1274ق در اصفهان ،ملقب به احتشامالسادات،
ادیب و هنرمند بود که در تهران مقیم شد وبه سال 1319ش درگذشت.
 10درویش عبدالمجید :در1155ق در طالقان زاده شد و در1185ق درگذشت .او
از برجستهترین استادان خط شکستهی نستعلیق است که این هنر را به کمال رسانده
است .او شاعر نیز بود و با تخلص خموش و مجید شعر میسرود.
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