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چکیده
تحوالت تاریخی خوشنویسی اسالمی را می توان با شناخت گفتمان های مختلف حاکم بر آن در ادوار مختلف بازخوانی کرد. 

هدف این پژوهش نيز بازشناخت یکی از گفتمان های تاریخ خوشنویسی، یعنی گفتمان صوفيانه و تحليل سازوکارهای 

زمينه ای و رویه های تحميل انگاره های عرفانی توسط این گفتمان بر رساله های خوشنویسی است. گفتمانی که به مرور 

بر اثر قدرت یافتن و دامنه نفوذ تصوف، در حدود سده های هشتم تا یازدهم هجری غالب گشت و آثار انگاره های عرفانی 

تحميلی آن را در اقسام جریانات فکری و مشاغل و هنرهای این دوره می توان مشاهده کرد. این گفتمان همچنين سبب 

به وجود آمدن ویژگی های مشترک در متون و رساله های مربوط به هنر خوشنویسی گشت. بنابراین در این پژوهش 

کيفی به روش تاریخی و با بهره گيری از تحليل گفتمان، به تعيين مفصل بندی ها و بازشناخت ویژگی های صوفيانه در 

رساله های خوشنویسی سده های هشتم تا یازدهم هجری پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان  می دهد که تلقی 

عرفانی از هنر خوشنویسی، در مقام ویژگی  گفتمانی و تاریخمند خاص این دوره بوده و نه تنها خصيصه ذاتی و هميشگی 

خوشنویسی اسالمی نبوده، بلکه در کشمکش و تقابل آشکار با سایر گفتمان های تاریخ ساز هنر اسالمی همچون گفتمان 

علمی- هندسی در سده های پيشين قرار می گيرد.
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با  و  گسترده  به صورت  که  است  هنرهایی  از  اسالمی  خوشنویسی 
رویکردهای مختلفی همچون خط شناسی، سنت گرایی و تاریخی مورد 
ميان  این  در  است.  گرفته  قرار  اسالمی  هنرهای  پژوهشگران  مطالعة 
مطالعات بسياری در ارتباط ميان خوشنویسی و عرفان و تصوف صورت 
گرفته که غالباً این پژوهش ها با توصيف ویژگی های معنوی، تأکيد بر ذاتی 
بودن عرفان در خوشنویسی، در طول تمامی تاریخ دوران اسالمی داشته اند. 
چنانکه به عقيده سنت گرایانه »خوشنویسی به عنوان تجسم بخش کلمه  اهلل 
به مسلمانان کمک می کند تا براساس استعدادهای روحانی خود، در این 
حضور سهمی داشته باشند یا انوار این حضور به دل هایشان نفوذ کند. 
هنر مقدس خوشنویسی به انسان کمک می کند از حجاب وجود مادی 
بگذرد، تا بتواند به آن برکتی که در بطن و کلمه  اهلل نهفته است دسترسی 
بيابد ... ذات روحانی قرآن، در تمام جنبه های خوشنویسی سنتی اسالمی 
حضور دارد« )نصر، 1381، 40(. در این انگاره، جریان کتابت قرآن معادل 
هنر خوشنویسی قرار داده شده و به اتکای آن تمامی تاریخ خوشنویسی 
در همه موضوعات و سبک ها و دوره های تاریخی، در ارتباط با قرآن و 
به صورت یک جریان سرتاسری و ذاتاً مقدس و معنوی تلقی گشته است. 
در حالی که به نظر مي رسد بدون در نظر گرفتن عوامل متنوع تاریخي و 
فرهنگي، نمی توان تحوالت خوشنویسی اسالمی را در سرتاسر دوره های 
اسالم شناسایی کرد. در حقيقت،  تنوعات جغرافيایی جهان  و  تاریخی 
جهان بينی یکپارچه ای وجود نداشته که موجب وحدت بيان هنری در کل 
تاریخ اسالمی شده باشد؛ بلکه مجموعة متنوعی از نظریه ها و گفتمان ها 
بوده که موجب وضع روش های گوناگون بيان هنری در دوره های مختلف 
شده است. »فرض یک رویکرد اسالمی واحد در مورد کتابت، طرح یک قصة 
بحث برانگيز و خطرناک است. آنچه که در سرتاسر تاریخ اسالمی رخ داد، 
تحول و زندگی مستمر است« (Grabar, 1992, 113). در این پژوهش نيز 
در پی آن هستيم که نشان دهيم خوانش عرفانی و معنوی از خوشنویسی، 
صرفاً محصول نوعی گفتمان صوفيانه در دوران خاص گسترش تصوف و 
عرفان در سده های هشتم تا یازدهم هجری بوده و در ذات این هنر نهفته 
نيست. لذا به این موضوع خواهيم پرداخت که گفتمان  صوفيانه در چه 

مفصل بندی ها1 و از طریق چه ویژگی هایی خود را بر هنر خوشنویسی و 
متون مربوط به آن در این دوران تحميل کرده است. مفصل بندی هایی که 
تقریباً در گفتمان های دیگر، همچون گفتمان علمی- هندسی در سده های 
ميانه نيز وجود داشته، اما با مفاهيم و اصول به کلی متفاوت و متقابلی 
همچون انگاره ها و استنباط های علمی، ریاضياتی و هندسی جایگذاری 

 شده  و اساساً به گونه ای دیگر طرح گردیده است.2
از لحاظ رویکرد و روش پژوهش نيز بررسی موشکافانه گفتمان های 
تاریخی و ویژگی های آنها نياز به رویکرد تاریخی دارد؛ زیرا این امکان را 
فراهم می کند که عالوه بر توجه ویژه به عوامل زمينه  ای موثر بر پدیده ها، از 
خالل فهم تاریخی و  فرهنگی خود، به عمق جریانات و رویه های اجتماعی 
موثر پرداخته شود. از جمله روش های بررسی نوتاریخی گرا، روش »تحليل 
گفتمان«3 است که ویژگی برجسته آن کنارگذاشتن طرز تفکر کلی نگر و 
یکپارچه به مسائل تاریخی است و به موضوعات به صورت پدیده هایی با 
ویژگی های خاص در زمانة خود می نگرد. آنچنان که ميشل فوکو4 بيان 
می کند، مطالعات تاریخی امروزه دیگر صرفاًً درصدد درک رویدادها در 
قالب وحدت یک جریان عمده و سلسله مراتبی نيستند، بلکه به دنبال 
اثبات جریانات گوناگون، درهم تنيده و ناهمگرا هستند که می توان در آنها 
محل رویداد، حدود شکل گيری و شرایط پيدایش  را شناسایی کرد. تحليل 
گفتمان رویدادی را بدون توجه به خصوصيات وجوه تحليلی آن، یا بدون 
شناخت قاعده مندی و حدود احتمال آن، و بدون تعيين شرایط حاکم بر آن 
در نظر نمی گيرد )فوکو، 1378، 64(. در نتيجه به نظر می رسد برای بررسی 
تاریخی خوشنویسی اسالمی و گفتمان های مختلف حاضر در آن، می توان 
با چنين رویکردی ميان متون و زمينه پدیدآورنده آنها ارتباط برقرار کرد تا 
بدین صورت تصویر منطقی و دقيق تری از پدیده های هنری و گفتمان های 
تاریخی به دست آورد. سؤال اساسی پژوهش نيز این است که آیا انگاره های 
عرفانی، ویژگی های ذاتی خوشنویسی اسالمی است؟ و یا صرفاً ویژگی هایی 
گفتمانی و مختص به دوره ای مشخص از تاریخ خوشنویسی اسالمی )یعنی 

حدود سده های هشتم تا یازدهم هجری( است؟

روش پژوهش
در این پژوهش کيفی از روش تاریخی و شيوه تحليل گفتمان متکی 
بر آرای ميشل فوکو استفاده شده است. گردآوری اطالعات نيز به روش 
کتابخانه ای و با توجه به منابع دست اول به صورت نمونه گيری هدفمند 
انجام گرفته و تجزیه و تحليل و نتيجه گيری از آنها نيز به شيوه توصيفی 
- تحليلی است.  هدف از انجام این پژوهش، تحليل گفتمان صوفيانه در 
خوشنویسی سده های هشتم تا یازدهم هجری و تبيين تاریخمند بودن این 
گفتمان بر اساس ویژگی های موجود در متون و رساله های خوشنویسی 

این دوران است. 

پیشینۀ پژوهش
پژوهش های داخلی و خارجی بسياری در زمينة ارتباط ميان عرفان و 
تصوف با خوشنویسی اسالمی، و یا تحوالت و سبک های خوشنویسی در 

حوالی عصر صفوی انجام گرفته است؛ همچون مقاله عليرضا هاشمی نژاد 
)1389( با عنوان »تأثيرعرفان و تصوف در تحوالت خوشنویسی ایرانی 
در قرن های هفت تا نُه )ه. ق(« که به توصيف تأثيرات جریان عرفان و 
تصوف بر خطوط اسالمی در عصر صفوی پرداخته و نقش عرفان و تصوف 
در خوشنویسی را ویژگی هميشگی تاریخ خوشنویسی اسالمی برشمرده 
شهاب  و  جعفری  اکبر  علی  سعدآبادی،  پریسا  مقاله  همچنين  است. 
شهيدانی )1395( با عنوان »سير تحول هنر خوشنویسی و انواع خطوط 
آن در مکاتب هنری عصر صفوی« که با روش توصيفی، نقش مکاتب 
خوشنویسی عصر صفوی در رشد خوشنویسی این دوران را بررسی کرده 
است. همين طور مقالة مهرداد قيومی )1386( با عنوان »آداب صناعات: 
آداب نامه های مشق در مقام منابع تاریخ هنر ایران« که با بررسی ساختار و 
محتوای آداب نامه های مشق، الگوی آموزش هنری مبتنی بر آداب سنتی 
و معنوی و عرفانی را به عنوان یک روش ذاتی در سرتاسر تاریخ هنر ایران 
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تبيين کرده است. از جمله پژوهش های دیگر می توان به مقاله فریبا پات، 
سيد احمدرضا خضری و مهرانگيز مظاهری )1390( با عنوان »خوشنویسی 
درآغاز عصر صفوی: تحوالت، کارکردها، حاميان و هنروران« که به بررسی 
عوامل زمينه ای و نقش حاميان و هنرمندان خوشنویسی در عصر صفوی 
این  موجود  پژوهش های  با  نوشتار  این  تفاوت  اما  کرد.  اشاره  پرداخته، 
است که اوالً هيچ نمونه ای از طریق رویکرد تحليل گفتمان، به رساله های 
خوشنویسی این دوران نپرداخته  است. دوماً در این آثار، تفکيک گفتمانی 
ویژه ای ميان دوره های تاریخی قائل نشده اند و غالباً رویکرد سلسله مندی 
برای تاریخ خوشنویسی اسالمی قائل هستند. در نتيجه، این دیدگاه موجب 
بسط و تعميم انگاره های عرفانی به عنوان ویژگی ذاتی خوشنویسی اسالمی 
در تمامی ادوار گشته است. دیدگاهی که در این مقاله مورد نقد قرار گرفته 
و سویه ای متفاوت از این انگاره، مطرح شده و مورد تحليل قرار خواهد 

گرفت.

مبانی نظری پژوهش
گسترش گفتمان صوفیانه در سده های هشتم  تا یازدهم هجری

از طریق حمایت حاکمان  انقراض خالفت عباسی  با  جریان تصوف 
جدید ایلخانی از صوفيان در حدود قرن های هفتم و هشتم هجری نشو 
و نمای بيشتری پيدا کرد. حاکمان تيموری به طور کلی به مشایخ صوفيه 
اعتقاد بسيار داشتند و بدین ترتيب شکوفایی تصوف تا پيدایش حکومت 
صفویه استمرار داشت. از مهم ترین ویژگی های تصوف در این دوره، ظهور 
عالیق شيعی در مشایخ صوفيه و رواج و قدرت یافتن طریقه های صوفيانه 
- شيعی از جمله نوربخشيه، نعمت اللهيه و صفویه است. در این دوره، 
نهضت های اجتماعی صوفيان بر ضد حکام عصر و به منظور استمرار تشيع 
و عدالت اجتماعی پدید آمد که نشانگر قدرت نفوذ فکری آنها در جامعه 
صوفيانه  نهضت های  ویژگی های  از  شيجانی، 1397، 8(.  )جاللی  است 
پيش از دوران صفویه، جامعه پذیری مترقی آنها بود که نخستين نتيجه 
آن دسترسی به نوعی طریقت عرفانی بود که به خصوص به روی طبقات 
اجتماعی فرودست باز بود که به دليل فقر، آمادگی پذیرش هر نوع اقتدار 
مذهبی را در رویارویی با حقایق سياسی نا   اميدکننده روزگار خود داشتند. 
و  صنایع  دست اندرکار  که  مردمی  زیرالیه های  و  فرودست  طبقات  این 
پيشه های مختلف نيز بودند، سهمی عمده در شکل گيری گفتمان صوفيانه 
داشتند و نقشی قاطع در تاریخ رسمی مذهبی، همچون ظهور صفویان ایفا 

کردند )امورتی، 1379، 303-300(.
در ادامه این جریان، ایران با ظهور و استقرار صفویان به مثابه یک 
کشور مستقل، به نوعی از سایر ممالک اسالمی متمایز شد. این دوره در 
ابتدا با پيروزی تفکر شيعه و نفوذ و قدرت اهل تصوف همراه بود و در 
انتها با نابسامانی و افول صوفی گرایی همراه شد. بدین ترتيب با تلفيق سه 
مولفه تشيع، تصوف و سياست، تصوف وارد فضای گفتمانی تازه ای شد 
و تشخص و تمایز گفتمانی بيشتری یافت. شاه اسماعيل صفوی )تاریخ 
حکومت از 907-930 هجری قمری( بنيان گذار سلسله صفویه، خود تبلور 
شخصيتی تلفيق این سه عنصر بود )عبدی و زرقانی، 1396، 127(. شاهان 
برآمده از دل صوفيه که با حمایت آنان نيز به قدرت رسيده بودند، به 
لقب مرشد کامل مفتخر شدند و حمایت تمام و کمالی از تصوف داشتند. 
همچنين اعتقاد به والیت حضرت علی و ویژگی های مشترک تصوف و 

تشيع، صورت شيعی به طریقت های سنی نوربخشيه و نعمت الهی بخشيد 
و همچنين سبب رشد فرقه هایی نظير حروفيه و نقطویه شد. در واقع 
ساختار درونی تمام این طرائق صوفيانه بود و به مرور تبدیل به نوعی 
طریقت شيعيانه- صوفيانه گردید )نصر 1380، 336(. حتی شاه اسماعيل 
کوشيد تا تشکيالت صوفيان را در نظام اجرایی رسمی کشور ادغام کند، 
اما این تشکيالت موجودیت مستقل خود را حفظ کرد. اندیشه صوفيانه و 
رابطه ميان صوفی با رهبر روحانی اش، تا جایی در سياست نفوذ یافت که 
آنها رساله های انتقادی عليه حکومت همچون »مکافات نامه« می نوشتند و 
اصطالح صوفيگری به معنای وفاداری به شاه و کشور، و ناصوفيگری معادل 

خيانت درآمده بود )سيوری، 1385، 234(.
اوایل دوره صفوی در ميان متکلمان و فالسفه نيز  این گفتمان در 
)متوفی  اول  مجلسی  نظير  متکلمان  از  بسياری  داشت.  بسياری  نفوذ 
1070 هجری قمری(، ميرداماد )متوفی1040    هجری قمری( و صدرالدین 
شيرازی )متوفی 1045 هجری قمری(، یا صوفی بودند و یا تعلق خاطر 
به تصوف داشتند. همچنين نوع دیگری از زهدگرایی اسالمی نيز وجود 
عاملی  بهاءالدین  دانشمندانی همچون  زندگی صوفيانه  شامل  و  داشت 
ميرفندرسکی  ابوالقاسم  و  قمری(  هجری  )متوفی 953  بهایی  شيخ  یا 
)متوفی  1050 هجری قمری( می شد که آشکارا صوفی بودند، اما به خرقه 
و طریقت خاصی منتسب نبودند. شيخ بهایی که از اشخاص برجسته واسط 
ميان تصوف و علوم است و آثار او دامنه نفوذ وسيعی در حوزه های قرآن 
و حدیث، ریاضيات و نجوم، معماری و شعر دارد. اشعار او را که در حوزه 
ادبيات صوفيانه قرار می گيرد، در قهوه خانه ها نقالی می کردند و اندیشه های 
صوفيانه او در بين الیه های عامه متصوفه و مردم عادی رونق داشت )نصر 
1380، 344-346(. البته قبل تر در حوزه ادبيات از حدود سده های هفتم 
و هشتم، نوعی سبک عرفانی و صوفيانه پدید آمده بود به طوری که ادبيات 
عرفانی در دوره تيموریان و حدود سده نهم هجری کاماًلً اوج گرفته بود. در 
این دوران متون ادبياتی تماما به افکار و آرای صوفيانه می پرداخت و سرشار 
از مفاهيم تجریدی، خشک و پيچيده در لفافه اصطالحات فنی صوفيانه بود 

)یارشاطر، 1380، 555(.
بنابراین در بررسی و مطالعه زمينه های اجتماعی و گفتمانی   سده های 
هشتم تا یازدهم، باید تصوف را یکی از مهم ترین نيروهای دخيل برشمرد. 
همچنين در جامعه این دوران، نهادهای واسط اجتماعی-  مذهبی صوفيانه ای 
نيز حضور فعال داشتند که گروه های »فتوت« ناميده می شدند. اعضای این 
گروه ها از دراویش و صوفيان بودند و خود را تحت هدایت معنوی یک شيخ 
صوفی می دانستند و قواعد اخالقی و معنوی خود را در دستورالعمل هایی 
به نام »فتوت نامه« شرح و ترویج می دادند.5 در حقيقت از این طریق ميان 
انجمن های تصوف با بازار و اصناف و مشاغل، رابطه تنگاتنگی شکل گرفته 
بود و طریقت های صوفيانه به تدریج نفوذ بسياری ميان مردم پيدا کرده 

بودند )سيوری، 1385، 177-182(. 

تأثیرگفتمان صوفیانه بر هنر خوشنویسی سده های هشتم تا 
یازدهم هجری

هنر خوشنویسی نيز که از حدود سده چهارم هجری در گفتمانی آکنده 
از استنباط های ریاضياتی و هندسی نشو و نما پيدا کرده بود )وطن خواه 
خانقاه و مازیار، 1398، 65(، در حدود سده های هفتم و هشتم هجری 

تصوف و عرفان در مقام ویژگی گفتمانی رساله های خوشنویسی سده های 
هشتم تا یازدهم هجری
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دچار گسست تاریخی گشته و تشخص گفتمانی متمایزی پيدا کرد که در 
رساله های خوشنویسی سده هشتم به بعد، به وضوح قابل مشاهده است. 
این تحول مطابق با قدرت و نفوذیافتن تصوف در جامعه، در محيط فرهنگی  
و گفتمانی که متأثر از انگاره های عرفانی و صوفيانه بود، شکل گرفت. حضور 
عرفای بزرگ و تأثير اندیشه های آنها بر جامعه و شکل گيری فرقه های 
مختلف متصوفه و ارتباط جدی آنها با مشاغل و هنرها، به صورت خوانش 
عرفانی از خط و خوشنویسی در متون و آثار نمود پيدا کرد. همچنين بعدتر 
تحول نگرش مذهبی دربـار صفوی و چهره دینی به خود گرفتن حکومت، 
به خصوص در دوره پایانی حکومت شاه طهماسب و تحول اعتقادی6  او در 
سال 940 هجری قمری، یکی از عوامل تأثيرگذار بر تلقی مذهبی از هنر 
خوشنویسـی شد؛ زیرا که بخش مهمی از هنرمندان و فرآیند خلق بسياری 
از آثار هنری برجسته، در ارتباط تنگاتنگ با حاميان حکومتی و دربار 
بود. در این فضای گفتمانی بود که توجه به انگاره های مذهبی و عرفانی، 
اعتقاداتی نظير اینکـه خوشنویسی گونه ای سيروسلوک معنوی است را 
پشتيبانی کرده و به مرور فراگير ساخت )پات، خضری و مظاهری، 1390، 
39(. از طرف دیگر در بازه زمانی سده هشتم تا یازدهم هجری، هنرمندان 
خوشنویس بسياری همچون پيریحيی جمالی صوفی )متوفی 758 هجری 
قمری(، موالنا معروف )متوفی 830 هجری قمری( )بيانی، 1363، 915(، 
یعقوب سراج شيرازی )قرن نهم هجری قمری( )سراج شيرازی، 1373، 
باباشاه  قمری(،  هجری   926 )متوفی  مشهدی  سلطان علی   ،)24-23
اصفهانی )متوفی996 هجری قمری( )مایل هروی،1372، 55(، درویش 
محمد بخاری )متولد 976 هجری قمری( )مایل هروی،1372، 75( و 
عبدالباقی تبریزی )متوفی 1039 هجری قمری( )نعيمائی عالی، 1385، 
76(، به احتمال زیاد اهل تصوف بوده اند.7 بدین ترتيب تصوف و عرفان در 
مقام ویژگی گفتمانی خوشنویسی در این دوره تاریخی خاص ظهور کرده 
و از نقطه نظر این پژوهش، انگاره های سرتاسری همچون »صوفی منشی 
بخش جدایی ناپذیر زندگانی خوشنویسان به نظر می آید« )شيمل، 1368، 
83( حداقل نياز به قيد زمانی سده های هشتم تا یازدهم هجری دارد. 
بدین صورت حضور گفتمان صوفيانه و تحميل سازوکارهای آن بر هنر 
خوشنویسی در این دوران، در رساله ها و متون مربوطه نيز به وضوح قابل 

مشاهده است که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

رساله های خوشنویسی سده های هشتم تا یازدهم هجری
در طول تاریخ اسالمی، اهميت موضوع خوشنویسی به دليل توجه 
متون  نگارش  سبب  هنری،  و  مهارتی  قواعد  همچنين  و  امور  ثبت  بر 
مختلفی گردید که در آنها عالوه بر اصول مهارتی، اشاراتی به تاریخچه 
خط و بزرگان خوشنویسی نيز داشته اند. تقریباً از دوره تيموریان متون 
تاریخ هنری، بيشتر به موضوع خط و نقاشی پرداختند و نهایتا در دوران 
صفویان، این متون در قالب »تذکره ها«، »ادب نامه ها«، »رساله  های هنر« 
)قيومی  تدوین  شد  و  تأليف  گسترده تری  به طور  مرقعات«  »دیباچه  و 
به طوری که ده ها رساله منفرده توسط  و گلدار، 1394، 5(.  بيدهندی 
هنرمندان و اساتيد برجسته تأليف گشت و سپس نسخه های بسياری از 
آنها اقتباس  شد. مجموعه متون مذکور به خصوص در حوزه خوشنویسی، 
تحت عناوینی همچون »آداب نامه های مشق«، »آداب نامه های دبيری« و 
»رساله های خوشنویسی« شناخته می شوند. در این پژوهش چند نمونه 

متن معتبر در دسترس برای بازشناخت ویژگی های گفتمانی به کار گرفته 
شده است. این  متون قطعاً تمامی متون موجود نبوده، کما    اینکه هدف 
این پژوهش فهرست نویسی یا بررسی نسخه شناسانه تمام متون مربوط 
به خوشنویسی نيست؛   بلکه در اینجا با بررسی چند نمونه متن معتبر و 
مهم از هنرمندان و    نویسندگان برجسته، به شناسایی ویژگی های مشترک 
ميان آنها که نشانگر گفتمان غالب زمانه خود است، خواهيم پرداخت.8 
متون مورد توجه در این نوشتار به دو شکل اصلی هستند: اول رساله های 
تخصصی منفرده همچون »مداد الخطوط« از ميرعلی هروی )متوفی 951 
هجری قمری( و دوم بخش هایی مربوطه از کتب دایره المعارفی و تذکره ای 

همچون گلستان هنر که به ترتيب زیر هستند:
1. رساله »آداب خط« از عبداهلل صيرفی در قرن هشتم هجری9

2. بخش هایی از کتاب  دستور الکاتب في تعيين المراتب تأليف محمد 
بن  هندوشاه  نخجوانی در قرن هشتم هجری10

3. رساله »تحفه المحبين« از یعقوب بن حسن سراج شيرازی درقرن 
نهم هجری11

4. رساله »اصول و قواعد خطوط سته« از فتح اهلل سبزواری  در قرن نهم 
هجری12

5. رساله »آداب المشق« از باباشاه اصفهانی در قرن دهم هجری13
دهم  قرن  در  هروی  ميرعلی  به  منسوب  »مدادالخطوط«  رساله   .6

هجری14.
7. رساله »صراط السطور« سلطان علی مشهدی در قرن دهم هجری15

8. رساله »فواید الخطوط« از درویش محمد بخاری درقرن  دهم هجری16
9. رساله »خط و سواد« از مجنون رفيقی هروی در قرن دهم  هجری17
10. رساله »آداب الخط« از مجنون رفيقی هروی در قرن  دهم هجری18

11. بخش هایی از کتاب مناقب هنروران تأليف مصطفی عالی افندی در 
اواخر قرن دهم هجری19

12. بخش هایی از کتاب گلستان هنر تأليف قاضی احمد منشی  قمی 
در قرن یازدهم هجری20

13. بخشی از کتاب منشآت سليمانی نوشته جمعی از دبيران شاه 
سليمان اول صفوی در قرن یازدهم هجری21

تعیین مفصل بندی و بازشناخت ویژگی های  گفتمانی رساله های 
خوشنویسی سده های هشتم تا یازدهم هجری

گفتمان مجموعة ضابطه مندی از رویه های زمينه ای است که حامل 
نظمی اجتماعی بوده و از طریق تحميل قواعد مشابه بر پدیدآورندگان آثار 
و متون، شرایط و حدود هرگونه اثر، متن و یا پدیده ای را تعيين کرده و 
در این فرایند خود را نيز پنهان می کند. بدین ترتيب روش تحليل گفتمان 
این امکان را فراهم می کند تا از طریق تعيين مفصل بندی ها و بازشناخت 
ویژگی های مشابه در متون و پدیده های موجود در یک اپيستمه22 خاص، به 
ارتباط پيچيده، تعاملی و معنادار ميان متن، زمينه و گفتمان  پرداخته شود. 
همچنين گفتمان ها در انزوا پدید نمی آیند و در نوعی گفت و گو و تقابل 
با سایر گفتمان ها حادث می شوند )ميلز، 1388، 19(. لذا با وجود اینکه 
گفتمان های متفاوتی در زمانه های مختلف حضور و جریان دارند، می توان 
با در نظر گرفتن وجه غالب، گفتمان  مرکزی و پرنفوذتر هر دوره تاریخی را 
شناسایی کرد و همچنين آن را در دیالوگ با سایر گفتمان ها مورد تجزیه 
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و تحليل قرار داد. در این پژوهش نيز آنچنان که در بخش قبلی بيان شد، 
گفتمان صوفيانه به عنوان گفتمان غالب سده های هشتم تا یازدهم هجری 
شناسایی گشته و سعی بر آن است تا با استخراج ویژگی های گفتمانی 
و  بازشناخت حدود  به  دوران،  این  رساله های خوشنویسی  در  مشترک 
ضوابط این گفتمان صوفيانه پرداخته شود. این ویژگی ها ذیِل شش مدخل 
صورت بندی شده اند: 1. عناوین رساله ها و تعابير صوفيانه، 2. وضع اصول 
و قواعد عارفانه و صوفيانه برای خوشنویسی، 3- زیبایی شناسی مبتنی بر 
انگاره های عرفانی، 4- شيوه نگارش و سبک بيانی، 5- دیباچه ها و خطبه ها، 

6- ارجاعات، تاریخ خوشنویسی و منابع.

1- عناوین رساله ها و تعابیر صوفیانه

از آنجایی که گفتمان اغلب با تفاوت هایی که از طریق متن، جمله، 
ارجاعات، اصطالحات و عناوین ایجاد می کند، تشخص یافته و حدودش 
تعيين می شود )ميلز، 1388، 10(؛ توجه به عناوین رساله ها و همچنين 
تعابير و اصطالحات مورد استفاده در متون آنها، حائز اهميت است. عناوین 
شباهت  یازدهم  تا  هشتم  سده های  خوشنویسی  رساله های  از  بسياری 
زیادی به رساله ها و متون اخالقی و حکمی و عرفانی دارند. اسامی همچون 
»ریاض االبرار«،23  »فواید الخطوط«،  »صراط السطور«،  »تحفه المحبين«، 
عرفانی  رویکرد  نشان دهنده  که  »کشف الحروف«25  و  »حليه الُکّتاب«24 
نویسندگان به موضوع خوشنویسی است. همچنين در وجه درون متنی نيز 
عناوین فصل ها و بخش های مختلف این رساله ها شامل عباراتی همچون 
»در بيان انزوا که صفت خوشنویسان است« )صراط السطور سلطان علی 
مشهدی(، »صفا« و »شأن« )رساله باباشاه اصفهانی( است که تعابيری 
متون خوشنویسی  و  رساله ها  که  است  حالی  در  این  صوفيانه هستند. 
سده های پيشين اغلب با عناوین ساده و غيرعرفانی همچون »الخط و 
القلم« )ابن مقله( و یا »فی علم الکتابه« )ابوحيان توحيدی، متوفی 414 

هجری قمری( نامگذاری شده اند.
از  وسيعی  طيف  دوران،  این  خوشنویسی  رساله های  در  همچنين 
عبارات و اصطالحاتی به کار گرفته  شده که ميان تعابير عرفانی و واژگان 
مصطلح خوشنویسی مشترک هستند و از این طریق نوعی ارتباط گفتمانی 
ميان انگاره های عرفانی و اصطالحات خوشنویسانه به وجود آمده است. 
دایره هستی، جوهر  نيستی،  نقطه  ایهامی همچون  و  استعاری  عبارات 
نفس و لوح وجود که در رساالتی همچون »آداب الخط« عبداهلل صيرفی 
و »مداد الخطوط« ميرعلی هروی به کار گرفته شده اند. همين طور مجنون 
رفيقی هروی در رساله »آداب الخط« چندین بار از لفظ »صوفی« استفاده 
می کند )رفيقی هروی، 1373، 181(. در واقع تأکيد بر عناوین شبه عرفانی 
و همچنين گستردگی استفاده از اصطالحات و تعابير صوفيانه در رساله های 
خوشنویسی این دوران تا حدی است که خوشنویسی تماما بصورت فعاليتی 
معنوی معرفی شده و سرتاسر آن مملو از آداب و تشخص صوفيانه است. 
این در حالی است که این خوانش عرفانی از خط، خصيصه بارز متون این 
دوران بوده و نه تنها در متون سده های ميانه حضور ندارد، بلکه به نوعی در 
تقابل با عناوین و اصطالحات علمی، ریاضياتی و هندسی آن قرار می گيرد.

2- وضع اصول و قواعد عارفانه و صوفیانه برای خوشنویسی  

  هنر خوشنویسی همواره به وسيله قواعد و اصولی مشخص توضيح 
و آموزش داده  شده است. چنانکه در متون سده های ميانه، غالباًً از طریق 

اصول و قواعد هندسی تشریح گشته و برجسته ترین سيستم قاعده مند 
خوشنویسی، یعنی »خط منسوب« نيز با خلق قالب های هندسی برای 
حروف الفبا شکل گرفت. در رساله های خوشنویسی سده های هشتم تا 
یازدهم نيز اصولی برای خوشنویسی تعيين گشته و همچنين قواعدی 
ضمنی به عنوان الزمه های ترقی در خوشنویسی بيان شده است. اما در 
تمامی این شبکه قاعده مند سازی نيل به مفاهيم و افعال صوفيانه حضور 
دارد. نمونه تام وضع اصول صوفيانه برای خوشنویسی، رساله »آداب المشق« 
باباشاه اصفهانی است که در آن دوازده اصل برای خوشنویسی تعيين شده 
که تا به امروز نيز برقرار است و به عنوان »اصول دوازده گانه خوشنویسی« 

شناخته می شود.
این اصول شامل ترکيب، کرسی، نسبت، ضعف، قوت، سطح، دور، صعود 
مجازی، نزول مجازی، اصول، صفا و شان است. در ميان این اصول مهارتی 
و زیبایی شناسانه بصری، سه اصل عرفانی »اصول«، »شأن« و »صفا« به 
»اصول«  است.  شده  برشمرده  خوشنویسی  هنر  قواعد  به عنوان  وضوح 
معنایی شبيه به مالحت و »آن« در مفاهيم عرفانی دارد؛ قواعد نه گانه 
قبلی به منزله جسم و اصول به منزله »جان« خط است )قيومی، 1386، 
13(. الزم به ذکر است که این تفسير عرفانی از قاعده »اصول« نيز دارای 
قيد زمانی و گفتمانی است؛ زیرا »اصول« خط در متون سده های پيشين 
همچون »رساله فی بيان علم الکتابه« از ابوحيان توحيدی، ناظر بر مفاهيم 
تناسب، نظم، موازنه و اصطالحات هندسی بوده و قاعده ذاتی خوشنویسی 
نيست. در مورد دو اصل شأن و صفا، مسأله با وضوح بيشتری صوفيانه است: 
»اما صفا و آن حالتی است که طبع را مسرور و مروح می سازد و چشم 
را نورانی می کند و بی تصفية قلب تحصيل آن نتوان کرد... اما شأن و آن 
حالتی است که چون در خط موجود شود، کاتب از تماشای آن مجذوب 
گردد و از خود فارغ شود و چون قلم کاتب صاحب شأن شود از لذات 
عالم مستغنی گشته روی دل به سوی مشق کند و پرتو انوار جمال شاهد 
حقيقی در نظرش جلوه نماید ... و آن کيفيت به یمن صفات حميده عارض 
نفس انسانی می شود ... و اگر کسی را آرزوی این مقام باشد او را در جوانی 
از بعضی لذات نفسانی احتراز باید کرد« )باباشاه االصفهانی، 1391، 21(. 
توصيف باباشاه از صفا و شأن مشخص می کند که این دو اصل، تعابير و 
اصولی کاماًل عرفانی و صوفيانه هستند. قاعده صفا در متن کتاب »منشآت 
سليمانی« نيز در فصل چهارم از باب هفتم )از باب پانزدهم کتاب( با عنوان 
را رعایت آن ضرور است«، ذکر شده است )منشآت  »اموری که کاتب 
سليمانی، 1388، 301(. لذا در این دوران است که صفا و شأن به قواعد و 

اصول درک، آموزش و اجرای هنر خوشنویسی اضافه شده اند. 
از طرف دیگر قواعد ضمنی بسياری نيز در رساله های این دوران به طور 
غيرمستقيم ذکر شده است که نوعی از مناسک و آداب صوفيانه و اعمال 
معنوی هستند. برای مثال سلطان علی مشهدی در رساله »صراط السطور« 
به اصل صفا و لزوم گوشه نشينی و انزوا برای خوشنویسی تأکيد کرده 
است. همچنين یعقوب سراج شيرازی در »تحفه المحبين«، درویش محمد 
بخاری در رساله »فواید الخطوط« و مجنون رفيقی هروی در رساله »خط 
و سواد« به قواعدی همچون ترک منهيات، پاکی از کدورات دل، طهارت، 

محافظت از نماز و صفای خاطر و غيره نيز اشاره کرده اند. 
در حقيقت این شبکه بندی وضع اصول و قواعد صوفيانه و عارفانه، 
بيانگر تأکيد نویسندگان متون بر ارتباط ميان تصوف و خوشنویسی است؛ 

تصوف و عرفان در مقام ویژگی گفتمانی رساله های خوشنویسی سده های 
هشتم تا یازدهم هجری
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و همچنين حاکی از این است که گفتمان صوفيانه از طریق چه قواعدی 
خود را بر جریان خوشنویسی این دوران تحميل کرد. قواعد عارفانه و 
صوفيانه در حالی در این متون مکررا بيان شده اند که در متون سده های 
پيشين همچون »نوروزنامه« خيام نيشابوری و »المناظر« ابن هيثم، با اصول 
و قواعدی هندسی همچون تناسب، نظم، موازنه و تأليف )ترکيب بندی( 
برای  عرفانی  قواعد  و  اصول  این  نتيجه،  در  می شده اند.  جایگذاری 
خوشنویسی، ویژگی گفتمانی آن در سده های هشتم تا یازدهم هجری 

بوده و قاعده کلی و هميشگی این هنر نبوده است.   

3- زیبایی شناسی مبتنی بر انگاره های عرفانی

زیبایی شناسی خط در متون مربوط به خوشنویسی در سده های ميانه، 
ناظر بر مفهوم کمال مبتنی بر »تناسب« بوده است. برای مثال، بحث 
زیبایی  خط در متن کتاب المناظر ابن هيثم در قرن چهارم هجری این گونه 
مطرح می گردد: »اگر اجماعی از عوامل زیبایی همچون تناسِب کل نسبت 
به اجزا، اندازه ها، ترکيب و تناسب اعضا در اشکال، و وضع و همة معانی 
مربوط به تناسب پدید آید، در آن صورت شکل و اندازه ها مناسب بوده و 
این نهایت زیبایی است... به همين ترتيب خط زیبا نيست مگر اینکه حروف 
)ابن الهيثم، 1983،  باشند«  اندازه، وضع و نظم، متناسب  آن در شکل، 
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این در حالی است که در نقطه گفتمانی مقابل، رساله های خوشنویسی 
سده های هشتم تا یازدهم هجری، بحث زیبایی خط را در کنار مفاهيم 
حسن، نيکویی و کمال به صورت درهم تنيده با انگاره های عرفانی و صوفيانه 
مطرح می کنند. برای مثال درویش محمد بخاری در رساله »فواید الخطوط« 
درباره زیبایی خط می نویسد »چون درون از کدورات ظلمانيه خالی بود، 
خط نيکو آید، زیرا که صفای خاطر باعث صفای خط است« )بخاری، 
1373، 311(.  سلطان علی مشهدی نيز در رساله »صراط السطور« حسن 
و زیبایی خط را در اصول و صفا و خوبی می داند: »غرض مرتضی علی از 
خط، نه همين لفظ بود و حرف و نقط، بل اصول و صفا و خوبی بود، زان 
اشارت به حسن خط فرمود« )مشهدی، 1373، 18(. رساله »آداب المشق« 
باباشاه اصفهانی نيز با ستایش خدایی آغاز می شود که همه کاینات با قلم 
صنع و رحمت او برقرار شده و همين نيز مایه خوش خطی خوشنویس 
گشته و در حقيقت باباشاه از این طریق بيان می کند که خط زیبا، به 
زیبایی خدا باز می گردد )قيومی، 1386، 11(. ميرعلی هروی نيز در رساله 
»مداد الخطوط« دليل ارجحيت خط یاقوت مستعصمی بر ابن مقله را نه 
در اصول و قواعد خوشنویسی، بلکه در داشتن »صفا« بيان می کند )مایل 

هروی، 1372، 93(.
همچنين در متون گفتمان صوفيانه همچون کتاب گلستان هنر، اشارات 
پرتکراری به احادیثی از حضرت علی و پيامبر می شود که الزمه حسن و 
زیبایی خط را ترک گناه، حفظ نماز، پاکی از صفات ذميمه و روشنی 
ضمير بيان کرده اند )منشی قمی، 1352، 11(. رویکرد عرفانی رساله های 
گفتمان صوفيانه نشان می دهد که این متون خصيصه زیبایی شناسانه بارز 
خط را نه در فرم و تناسب هندسی، بلکه در ویژگی های عرفانی و ثمرات 
معنوی که دارد برمی شمرده اند و در این راه از استناد به احادیث دینی نيز 
بهره گرفته اند. پرواضح است که زیبایی شناسی مبتنی بر انگاره های عرفانی 
و خصيصه   بوده  دوران  این  گفتمانی  ویژگی  درباره خوشنویسی، صرفاً 

زیبایی شناختی ذاتی خط در سرتاسر تاریخ هنر اسالمی نيست.

4- شیوه نگارش و سبک بیانی

آنچنان که در مقدمات بحث مطرح شد، ادبيات از حدود سده های 
هفتم و هشتم به نوعی سبک عرفانی سوق پيدا کرد و در حدود سده نهم 
هجری کاماًل اوج گرفته و به افکار و آرای عرفانی می پرداخت که سرشار از 
مفاهيم تجریدی، خشک و پيچيده در لفافه اصطالحات فنی صوفيانه بود. 
این جریان با ظهور سلسله صفویان نيز ادامه پيدا کرد به طوری که نثر دوره 
صفوی مصنوع تر از دوره تيموری است و آکنده از عناوین توخالی، تعقيدات 
لفظی و کالم مقفی بوده که موضوع اصلی را پوشانده و یا مغفول نهاده است 
)صفا، 1380، 545(. نثر رساله های خوشنویسی گفتمان صوفيانه همچون 
رساله »تحفه المحبين« یعقوب سراج شيرازی، به شدت مصنوع، متکلف، 
فضل فروشانه و مملو از آرایه های ادبی و اصطالحات عرفانی است و تالش 
دارند تا ميان خوشنویسی و انگاره های عرفانی ارتباط برقرار کنند. در نمونه 
دیگر، ميرعلی هروی در رساله »مداد الخطوط« بحث درباره نحوه ساختن 
مرکب را که موضوعی مهارتی و فنی است با بيانی بسيار ادبی و متکلف 
این گونه توضيح می دهد: »در بيان مرکب ساختن که به امر جناب قدوه 
المحققين و زبده المتقدمين ابن مقله فارسی - اسکنه اهلل الودود فی دار 
الخلود- که به فکر دقيق خود وضع خط را به طور خوشی و طرز دلکشی 
نهاده و مشقات وافره و زحمات متکاثره در خصوص ابداع و اختراع کشيده 
به جهت طالبان خط و مشتاقان ساخته شده است... و خواجه جمال الدین 
یاقوت که در اقليم خطاطی علم افتخار را به فلک االفالک افراشته و صحایف 
روزگار از قطعات و نوشتجات خوب خود انباشته، به قسم عليحده در باب 
مداد فرموده... « )هروی، 1373، 96(. این در حالی است که نثر ادبی و 
عارفانه رساله های گفتمان صوفيانه، صرفاً ویژگی گفتمانی متون سده های 
هشتم تا یازدهم هجری بوده و نه تنها این سبک نوشتاری هميشگی 
رساله های خوشنویسی نبوده، بلکه به وضوح در تقابل با نثر ساده، مرسل، 

رسمی و علمی رساله های سده های ميانه قرار دارد.

5- دیباچه ها و خطبه ها

یکی از ویژگی های برجسته و مشترک رساله های گفتمان صوفيانه، 
دیباچه ها و خطبه های مفصل، مملو از آرایه های ادبی و آکنده از گزاره های 
عرفانی در آغاز متن است که غالباً در پی برقراری مشابهت و ارتباط ميان 
امر خوشنویسانه با امور و مفاهيم و اشخاص معنوی و قدسی است؛ همچون 
خلقت جهان و موجودات توسط خداوند، و معرفی اوليای الهی و پيامبران 
به عنوان سرسلسله صنایع و هنرها. این دیباچه ها که تقریباً در تمامی 
رساله های این گفتمان حضور دارند، از طریق نسبت دادن سرآغاز هنر به 
خدا، نبی، امام یا ولی در پی تقدیس منشا هنر هستند )قيومی بيدهندی و 
گلدار، 1394، 8(. در حقيقت این دیباچه ها در بدو ورود خواننده به متن، 
او را با فضایی اخالقی- عرفانی روبه رو کرده و از این طریق خوانش معنوی 
ادامه متن را پشتيبانی و زمينه سازی می کنند. در حقيقت  از  خواننده 
دیباچه های عارفانه این رساله ها بيانگر زاویه دید و نحوه ورود به موضوع 
خوشنویسی بوده و در حکم مقدمه برای استنباط سایر گزاره های معنوی 

داخل متن به شمار می آیند.
برای نمونه عبداهلل صيرفی رساله »آداب الخط« را با این دیباچه آغاز 
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می کند: »ثنا و ستایش بی پایان، مبدعی را که از نقطه نيستی دایره هستی را 
مکمل گردانيد و به قلم قدرت، نفس چندین هزار خط بر سطح لوح وجود، 
هریک را به صفتی و هيأتی بنگارید و حمد بی حد و مدح بی عد، صانعی را 
که به »الف« احدیت ذات خویش را، به »با«ی بهای، عقل فعال را ابداع کرد 
و به »تا«ی توانایی »ثا«ی ثقوب شهاب نفس کلی را از آن اختراع داد و از 
»جيم« رکن های جوهر نفس و ...« )صيرفی، 1372، 13(. این دیباچه های 
مفصل و مملو از گزاره های عارفانه، بيشتر مختص متون اخالقی- عرفانی 
بوده و در رساله های خوشنویسی گفتمان صوفيانه نيز حضوری پررنگ 
دارند. این درحالی است که در متون خوشنویسی سده های پيشين تقریباً 
اثری از آنها نيست و یا نهایتاً به صورت تحميدیه های بسيار مختصر، بدون 

انتسابات عرفانی و با نثری ساده بيان شده اند.

6- ارجاعات، تاریخ خوشنویسی و منابع

منابع و ارجاعات یک متن، نمایانگر پيوستگی آن با گفتمان و بيانگر 
مرجع استناد گزاره های بيان شده در آن است. ارجاعات خوشنویسی در 
آرای ریاضيدانان و دانشمندان  با  ارتباط  در  غالباً  متون سده  های ميانه 
یونانی و مسلمان است. برای مثال ابوحيان توحيدی در »رساله فی بيان 
اقليدوس،  ارسطو،  از  نقل قول هایی  قرن چهارم هجری،  در  علم  الکتابه« 
هومر، افالطون، مودوطيس، جالينوس، بليناس، اسکندر و غيره دربارة خط 
می آورد. )روزنتال، 1371، 170( اما در رساله های سده  هشتم تا یازدهم 
هجری، این موضوع بر اساس انگاره  های مبتنی بر اعتقادات صوفيانه شکل 
می گيرد. اعتقادات صوفيانه ای که برپایه مجموعه ای از باورهای مبتنی بر 
هم زیستی با ائمه دوازده گانه نظير کرامات و پيشگویی ها، معجزات، تجسم 
و رویاها شکل گرفته بود و همه در فضای ميان زندگی روزمره و قلمرو 

اسطوره سير می کرد )امورتی، 1380، 323(.
بدین ترتيب ارجاعات متون رساله های خوشنویسی این دوران نيز، ناظر 
به ارتباط ميان مفاهيم عرفانی و صوفيانه با خوشنویسی است. برای مثال 
باباشاه اصفهانی خوشنویسی را با همه هستی می پيوندد و می گوید که 
خدای خوشنویس خواست تا کتاب وجود پيامبر را پدید آورد که قلم 
خود را به گردش آورد و »دور« آسمان و »سطح« زمين از آنجا پيدا شد. 
پس نخستين خوشنویس خداست و خط و کتاب او پيامبر و سپس همه 
کاینات اند )قيومی، 1386، 11(. نمونه دیگر ارجاع به مفاهيم صوفيانه، 
بحث الهام گرفتن خوشنویسان در خواب از حضرت علی است که در ميان 
خوشنویسان و رساله های بسياری همچون »صراط السطور« سلطان علی 
مشهدی و کتاب منشآت سليمانی این موضوع نقل شده و این تشرف در 

خواب به نوعی از مراحل سير و سلوک در آداب صوفيان است.
همچنين انگاره های صوفيانه در این دوران سبب به وجودآمدن نوعی 
تاریخ خوشنویسی درهم آميخته با اسطوره پردازی عرفانی و صوفيانه گشت. 
نویسندگان این رساله ها همچون متون فتوت نامه ای  که منشأ هنر را در عالم 
قدس دانسته و سرسلسلة صناعات را در شخصيت های مذهبی و مقدس 
)ابراهيمی، 1395، 105(،  علی جست وجو  می کرده اند  همچون حضرت 
اوليای دین و بزرگان تصوف می دانند.  نيز  مرجع تاریخ خوشنویسی را 
برخی از نویسندگان این متون همچون قطب الدین محمد قصه خوان در 
رساله »دیباچه« گامی فراتر نهاده و حضرت علی را در هنر تذهيب نيز توانا 
و الگوی نقشبندان چينی و مانوی دانسته  است )قصه خوان، 1372، 282(. 
پرتکرار  توصيف  مثاًل ميرعلی هروی در رساله »مداد  الخطوط« در یک 
می نویسد که »بدان اول کسی که کتابت کرد آدم عليه السالم بود، بعد از 
طوفان نوح عليه السالم در زمان حضرت اسماعيل عليه السالم خط عربی 
یافته اند؛ و بعضی گویند که جناب ادریس وضع آن را نهاد... کسی که از 
همه نيکوتر نوشت حضرت شاه والیت پناه علی بن ابی طالب عليه السالم 
است، نقل آن کردن و مثل آن نوشتن امکان بشر نيست و به آن معجزه به 
جز از عجز چاره ای نه« )هروی، 1373، 91(. مصطفي عالي افندي نيز در 
کتاب مناقب هنروران می نویسد که حضرت علي )ع( اگر 1001 کاف به 
خط کوفي کتابت مي نمودند، یکي از آنها ناقص نمي بود و همه برابر بودند، 
و همچنين در سایر حروف. بالجمله قلم ایشان بهترین خطوط را رقم 
مي زد و نوشته ها و خط شریفشان تا سال 310 هجری سرمشق کاتبان و 

خوشنویسان بود )عالی افندی، 1370، 30(.
همچنين رساله های گفتمان صوفيانه، به واسطه استفاده از احادیث، 
آیات و روایات مرتبط با کتابت و خط خوش، تأکيد بر برقراری رابطه ذاتی 
ميان خوشنویسی و مفاهيم معنوی از طریق استناد به منابع دینی دارند. 
احادیثی از پيامبر درباره خط و کتابت )شمس منشی، 1964، 86( همچون 
»هرکس بسم اهلل الرحمن الرحيم را به خط زیبا بنویسد، بدون حساب وارد 
بهشت خواهد شد«، »عليکم بحسن الخط فانّه من مفاتيح الّرزق« و آیاتی 
چون »ن و القلم و ما یسطرون« و »الّذی علّم بالقلم« که به دفعات در 
این متون به کار برده شده است.26 این در حالی است که متون رساله های 
خوشنویسی سده های ميانه که محصول نوعی گفتمان علمی- هندسی 
هستند، فاقد چنين تاریخ سازی ها و ارجاعاتی بوده و در آنها به منابع کاماًل 
علمی و آرای دانشمندان و ریاضيدانان یونانی و اسالمی، استناد و ارجاع 

داده شده است.

تصوف و عرفان در مقام ویژگی گفتمانی رساله های خوشنویسی سده های 
هشتم تا یازدهم هجری

در این پژوهش نشان داده شد که جریان عرفان و تصوف بخصوص 
در حدود سده های هشتم تا یازدهم هجری، گسترش و قدرت بسياری 
یافت و همچنين با افول نسبی علم گرایی، به نوعی در دیالکتيک و تقابل 
با گفتمان علمی سده های پيشين خود قرار گرفت. گفتمان صوفيانه  ای که 
به وجودآورنده ویژگی های مشترکی ميان آثار و پدیده های مختلف شد و 
در ميان اقسام رشته های علمی، جریانات فکری و مشاغل و هنرها نيز دامنه 
نفوذ باالیی یافت. تحليل تأثيراین گفتمان بر خوشنویسی اسالمی نيز از 
طریق بازشناخت ویژگی های مشابه در متون و رساله های مربوطه انجام 

گرفت. از این قرار با بررسی سيزده نمونه متن معتبر مربوطه در بازه زمانی 
مورد نظر در جغرافيایی به وسعت هندوستان و هرات و بخارا تا عثمانی 
و ایران، ویژگی های صوفيانه این متون در شش دسته بندی محوری مورد 
تحليل قرار گرفت. بدین ترتيب حضور انگاره های صوفيانه به طور گسترده 
و پرنفوذی بر عناوین متون خوشنویسی و طيف وسيعی از اصطالحات 
به کار رفته در آنها، بر اصول و قواعد آموزش خط، بر رویکرد زیبایی شناسانه 
و  ارجاعات  متون،  این  ریتوریک  و  نگارش  شيوه  خوشنویسی،  هنر  به 
تاریخ نگاری خط و خوشنویسی اثر گذاشته و از منظر تحليل گفتمانی، از 

نتیجه
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طریق این مفصل بندی ها خود را تحميل کرده است. اما نکته بسيار مهم 
و وجه تمایز این پژوهش، خوی  انتقادی و نمایش »گفتمانی«بودن این 
ویژگی ها و اختصاص آنها به دوره تاریخی خاصی است که نشان می دهد 
انگاره های عرفانی و قدسی درباره خوشنویسی اسالمی، ذاتی، هميشگی و 
سرتاسری نبوده و ظهور این ویژگی ها، محصول انقياد گفتمان صوفيانه در 
عصر گسترش قدرت تصوف در جامعه هستند. از آنجایی که گفتمان ها 
هميشه در دیالوگ و تقابل با یکدیگر شکل می گيرند، گفتمان صوفيانه نيز 
به نوعی در تقابل با گفتمان علمی- هندسی سده های پيش از خود قرار 
گرفت و از این طریق خوشنویسی را همچون بسياری از مفاهيم زمانه خود، 
به عنوان فعاليتی معنوی، عرفانی و مقدس تعریف کرد و تشخص بخشيد. 
انگاره های گفتمان صوفيانه، انقياد خود بر سوژه خوشنویسی را از طرق 

مختلف همچون تفسيرهای نمادین عرفانی و سنت گرایانه حفظ کرد و ادامه 
داد. این خوانش صوفيانه سبب گشته تا امروزه نيز خوشنویسی به عنوان 
هنری عرفانی و مقدس ميان هنرمندان و هنرپژوهان شناخته  شود. خوانش 
مقدسی که نزدیک شدن، درگيرشدن، تغيير و نوآوری در خوشنویسی را 
به تنگنای آداب ورسوم و قواعد سنتی کشيده و آن را صرفاً به مثابه یک 
رسانه به ورطه تکرار، تزئين و یا بيان سطحی ایدئولوژیکی انداخته است. بر 
همين اساس، آگاهی از تاریخ مندبودن گفتمان ها و در نتيجه ذاتی نبودن 
عرفان و معنویات در هنر خوشنویسی، عرصه را برای فهم تاریخی درست 
و همچنين نگا ه های نوآورانه، انتقادی و یا خلق فرم های زیبایی شناسانه نو 
مهيا کرده و افق های جدیدی در برابر خوشنویسی اسالمی خواهد گشود. 

پی نوشت ها

1. »مفصل بندی« )Articulations( یکی از اصطالحات پرکاربرد در مبحث 
تحليل گفتمان و زبان شناسی اجتماعی در آرای کسانی مثل الکالو، موف و فوکو 
است. مفصل بندی در بحث گفتمان، کردار تغييردهنده ای است که ایجاد روابط 
ميان عناصر مختلف گفتمان را معنی می بخشد. در واقع تعيين اینکه گفتمان از 
چه نقاطی ویژگی ها و قواعد خود را تحميل می کند، مفصل بندی ناميده می شود.

2. برای مطالعه جامع تر ر.ک به: وطن خواه خانقاه، محمود؛ مازیار، امير )1399(، 
تحليل گفتمان علمی- هندسی در رساله های خوشنویسی اسالمی سده های چهارم 

تا هشتم هجری، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دوره 25، شماره 3. 
3. Discourse Analysis.
4. Michel Foucault (1926-1984 A.D)

5. البته جریان فتوت از حدود سده دوم و سوم هجری حضور داشت و در 
معنای جوانمردی رایج گشته بود، اما به تدریج تحول معنایی یافت و عالوه بر 
تصوف در مسائل اجتماعی و سياسی نيز دخيل گشت. جریان فتوت در حدود 
سده های هفتم و هشتم با قدرت یافتن تصوف، تشخص گفتمانی، دامنه نفوذ و 
سازمان یافتگی بيشتری پيدا کرد و متون فتوت نامه ها و رساله های آنها نيز در 

همين دوران بود که به شکل رسمی تر و قاعده مندتر تأليف و انتشار یافت.
6. شاه طهماسب صفوی در سال 940 هجری قمری در اقدامی نمادین از 
کرده های پيشين خود توبه کرد و به دنبال آن روش و منش خود را در زندگی 
اموری که جنبه  از موضوعات و  بر همين اساس  به طور محسوسی تغيير داد. 
دنيوی داشت و یا در برابر امور دینی قرار می گرفت، رویگردان شد. وی دیگر 
مانند قبل به حمایت از هنر و هنرمندان نپرداخت. این روگردانی از هنر، به دليل 
ارتباط تنگاتنگ دربار با هنرمندان، بر سرنوشت برخی هنرها مانند نگارگری و 

خوشنویسی تأثيرگذاشت.
7. درباره اثبات عضویت این افراد در حلقه ها و گروه های تصوف، به طور کلی 
تقریباً هيچ قطعيتی وجود ندارد. اما ذکر سه نکته در این باره الزم است: نکته اول 
اینکه قطعيت صوفی بودن این اشخاص، در نگاه گفتمانی اهميت چندانی ندارد 
و از این منظر تنها صوفی منش و صوفی مآب بودن آنها، خود نشان از تأثر و حضور 
در فضای گفتمانی صوفيانه دارد. نکته دوم اینکه توصيفاتی تلویحی از اطرافيان 
و شرح احوال های مرتبط، اصطالحاتی در نام ها همچون پير و درویش و صوفی، و 
همچنين اشارات و الفاظی در متون خود این افراد موجود است که صوفی منش 
بودن آنها را تایيد می کند؛ اصطالحات و کردارهایی همچون گوشه نشينی، انزوا، 
آیين هایی شبيه به تشرف در خواب و ارادت به حضرت علی )ع(. نکته سوم اینکه 
مبهم ماندن عضویت این افراد در حلقه های تصوف تا حدود زیادی طبيعی و بدیهی 
است؛ زیرا ارتباط با سرشت مخفيانه، پنهانی و درون گرای گروه های صوفيانه دارد. 
نهایتاً در مجموع، صوفی منش بودن این خوشنویسان برجسته، تا حدود زیادی 

آشکار است و فرضيه وجود گفتمان صوفيانه را پشتيبانی می کند.

8. در پژوهش های ناظر بر مبحث گفتمان، ضرورتی برای بررسی تمامی متون 
موجود با رویکرد نسخه شناسانه وجود ندارد. زیرا از طریق بررسی چند نمونه متن 
معتبر و متنوع، می توان ویژگی های مشترک آنها را در ارتباط با گفتمان غالب زمانه 
خود کشف کرد. از طرفی بدیهی است که خرده گفتمان های دیگری نيز در هر عصر 
در جریان است، اما هدف این پژوهش شناسایی گفتمان غالب دوران مشخصی 
است. در این پژوهش نيز از طریق بررسی چند نمونه از متون مهم و معتبر، 
ویژگی هایی استخراج شده که نشانگر غلبه گفتمان صوفيانه در حدود سده های 
هشتم تا یازدهم هجری است. همچنين الزم به ذکر است که این متون دامنه 

جغرافيایی ایران، هندوستان، هرات، بخارا و عثمانی را شامل می شوند.
معتبرترین  از  یکی  و  خوشنویسی  درباره  فارسی  مستقل  رساله  اولين   .9
رساله های خط از عبداهلل صيرفی بن محمود تبریزی که خود از خوشنویسان 
برجسته قرن هشتم هجری بوده است. این رساله را به عنوان »آداب مشق« و 
»قلميه« نيز می شناسند. از این رساله نسخه های بسياری موجود است که سه 

نمونه از آن در مجموعه کتابخانه مجلس نگهداری می شود. 
10. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه، دو قسم و خاتمه توسط محمد بن 
 هندوشاه  نخجوانی )شمس منشی( تأليف شده است. مؤلف، اصوالً بيشتر به موضوع 
نگارش نامه های مختلف اداری و رسمی می پردازد. این کتاب در عهد سلطان اویس 
جالیری )حکومت 757-776 هجری قمری( نوشته و ثبت می شود. کتاب دستور 
الکاتب في تعيين المراتب به اهتمام و تصحيح عبدالکریم علی اوغلی علی زاده در 
دو جلد با تصحيح علمی و انتقادی در سال 1964 در مسکو به چاپ رسيده است.

11. دومين متن و رساله مستقل فارسی درباره هنر خوشنویسی که به نثر 
و نظم در سال 858 هجری قمری توسط »ابوالداعی یعقوب بن حسن بن شيخ 
الملقب بسراج الحسنی الشيرازی« در هندوستان تأليف شده است. از این رساله 
چند نسخه در کتابخانه ملی فرانسه و کتابخانه خدابخش پتنه موجود است. از این 
رساله، کتابی به اشراف محمدتقی دانش پژوه و به کوشش کرامت رعنا حسينی و 

ایرج افشار در سال 1376 چاپ شده است.
12. رساله ای بسيار معتبر از فتح اهلل بن احمد بن محمود سبزواری در قرن نهم 
هجری که به طور جامعی به اصول کتابت و قواعد اقالم سته می پردازد. نسخه های 
متعددی از این رساله نوشته شده که دو نسخه از آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه 

تهران و کتابخانه دانشکده حقوق این دانشگاه موجود است.
13. رساله ای مشهور از باباشاه اصفهانی خوشنویس، ادیب و عارف سده دهم 
هجری که نقطه عطفی در ارتباط ميان عرفان و خوشنویسی است. این رساله را 
برخی از ميرعماد نقل کرده اند که ظاهرا صحت ندارد. از »آداب المشق« چند نسخه 
اصيل و بدون تصرف وجود دارد که یکی در تملک مولوی محمد شفيع، دیگری 
در کتابخانه استاد رضا مایل هروی و دو نسخه دیگر در کتابخانه ملی ملک و 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی محفوظ است. همچنين نسخه ای در دانشگاه 
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پنجاب الهور به خط خود باباشاه موجود است که انتساب آداب المشق به ميرعماد 
را منسوخ می کند. این نسخه به تحقيق دکتر حميدرضا قليچ خانی در نشر پيکره 

سال 1391 چاپ شده است.
14. رساله ای منسوب به ميرعلی هروی، ادیب و خوشنویس قرن دهم هجری 
که به نوعی در ادامه و تسهيل رساله »صراط السطور« به نثر نوشته شده و قرابت 
بسياری با رساله »خط و سواد» مجنون رفيقی دارد. این رساله در پنج باب نوشته 
شده که تنها سه باب ابتدایی آن موجود است. از نسخه های موجود از این رساله 
می توان به نسخه قرن دهمی محفوظ در کتابخانه استاد رضا مایل هروی و نسخه 

ضميمه تذکره سنگالخ در تبریز اشاره کرد.
15. رساله ای منظوم از سلطان علی مشهدی خوشنویس عهد تيموریان هرات 
که در سال 920 هجری قمری نوشته شده است. برخی از این رساله با عنوان 
»صراط الخط« یاد کرده اند و نسخه های بسياری از آن موجود است که دو نسخه در 
کتابخانه ملی ملک و یک نسخه در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است.

16. رساله ای است از درویش محمد بن دوست محمد، خوشنویس و صوفی 
اهل بخارا که در سال 995 هجری قمری نگاشته شده و تا حدود زیادی متأثر از 
»مداد الخطوط« مير علی هروی است. از این رساله چند نسخه در تاشکند و بخارا 

موجود است که قدیمی ترین آن در کتابخانه بخارا نگهداری می شود.
17. رساله ای از سلطان احمد مجنون رفيقی که در حدود سال 930 هجری 
قمری نگاشته شده و با نام »سوادالخط« و »سواد و خط« نيز شناخته می شود. 
»صراط السطور«  و  هروی  ميرعلی  »مداد الخطوط«  با  زیادی  قرابت  رساله  این 
سلطان علی مشهدی دارد. از این رساله نسخه های بسياری وجود دارد که دو نمونه 
معتبر آن یکی در کتابخانه موزه ملک و دیگری در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 

محفوظ است.
18. رساله ای به نظم سروده مجنون رفيقی هروی که از روی نسخه کامل 
کتابخانه ملی ملک به شماره 4211/5 به چاپ رسيده است. از این رساله نسخه ای 

ناقص نيز در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران از قرن یازدهم هجری وجود دارد.
19. مصطفي عالي افندي مناقب هنروران را درسال 995 هجری قمری در 
سرزمين عثمانی و در دوره حکومت سلطان مرادخان بن سلطان سليم خان بن 
سليمان خان به زبان ترکي تأليف کرده است. ایـن کتـاب توسـط دکتـر توفيق 
سبحاني ترجمه و در 1369 به چاپ رسيده اسـت. مناقـب هنـروران ده سال 
قبل ازگلستان هنر، در یک مقدمه، پنج فصل و خاتمه به نگارش درآمـده اسـت. 
نگارنـده شرح حال خوشنویسان را از ابن مقله آغـازکـرده و تـا عصـر خـود ادامـه 
داده و سپس به مطالبي درمعرفي قاطعان، مصـوران و تذهيب کاران پرداخته است.

20 . کتابی  تأليف قاضی احمد منشی قمی  در سال 1006 هجری قمری 
که اطالعاتی را به خصوص در شرح احوال خوشنویسان و نگارگران ثبت کرده 
است. در سال 1015 هجری قمری، نگارشی دیگر از آن با حذف و اضافات نسبت 
به نسخه قبلی صورت پذیرفته  است. در سال 1352 احمد سهيلی خوانساری 
نسخه ای از این کتاب را تصحيح کرد و مقدمه قابل توجهی را در سه فصل بر این 
اثر افزود که فصل اول آن در خصوص تاریخ و پيدایش خط عربی و فارسی، فصل 
دوم به تاریخ نقاشی و نقاشان مشهور، و فصل سوم به معرفی قاضی ميراحمد 

منشی و تأليفات او پرداخته  است.
21. منشآت سليمانی کتابی است آموزشی در احکام انشا و آداب ترسل که به 
قلم دبيران دبيرخانه شاه سليمان اول صفوی )حکومت 1077- 1105 هجری 
قمری( به نگارش درآمده است. این کتاب در پانزده باب نوشته شده و باب آخر 
آن »در امال و قواعد سخنوری و خط« است که در بخش چهارم آن به موضوع 
خوشنویسی و قواعد و تاریخچه آن پرداخته شده است. تنها نسخه خطی این 
در  به شماره 8.895  شده،  استنساخ  قمری  هجری  سال 1236  در  که  کتاب 

کتابخانه مجلس شورای اسالمی نگهداری می شود.
22. »اپيستمه مجموعه ای از روابط است که می توانند در یک دوران معين، 
کردارهای گفتمانی را که پيکره های معرفت شناختی، علوم و احتماالًً سيستم های 
صوری سازی را ممکن می کنند، به یکدیگر پيوند دهند« )فوکو، 1392، 276(. در 
واقع اپيستمه شامل انواع روش هایی است که یک فرهنگ خاص در دوره ای خاص، 

برای اندیشيدن درباره موضوعات خاص به آنها به مثابه اصولی بدیهی تکيه می کند 
)ميلز، 1388، 74(.

23. رساله ای از حسين عقيلی رستمداری در سال 979 هجری قمری که به 
اصول کتابت و خوشنویسی و ساختن کاغذ و مرکب و غيره می پردازد.

24. رساله ای در باب سی ام کتاب مجموعه الصنایع از نویسنده ای ناشناس که 
در اواخر سده دهم هجری نگاشته شده و بيشتر به نحوه ساخت مرکب و کاغذ 

و رنگ می پردازد.
25. رساله ای مستقل از عنایت اهلل شوشتری در سده یازدهم هجری است که 
به تعليم خوشنویسی به خصوص خط ثلث و نسخ پرداخته و در مجموعه مقاالت 
خوشنویسی )گردهمایی مکتب شيراز( در سال 1388 به تصحيح احسان اهلل 

شکراللهی چاپ شده است.
این احادیث و روایات ر.ک به:  انتساب و استناد  26. درباره صحت و سقم 
کاووسی، ولی اهلل )1397(، جست وجوی استنادی احادیث و روایات  خوشنویسی 

در رساله های خوشنویسان ایران، رهپویه هنر، هنرهای تجسمی، شماره 1.
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Calligraphy holds a unique place in Islamic arts and has 
been influenced substantially by historical and social fac-
tors from the early centuries to date. An important part of 
these factors has not been studied mainly due to the sin-
gular, concentrated point of view prevalent in common 
approaches to the study of Islamic calligraphy. A different 
approach is to not only take into account the historical evo-
lution that have taken place, but also to review the domi-
nant discourses on the calligraphy during different histori-
cal periods. Accordingly, the historical evolution of Islamic 
calligraphy can be recognized by the analysis of discourses 
that have been prevalent in different historical periods. One 
of the discourses that has dominated the Islamic calligra-
phy, especially from the eighth to the eleventh A.H centu-
ries (14th-17th A.D), is a Mystical discourse. The impact 
of the Mystical discourse is not confined to Islamic callig-
raphy, and in fact, has resulted in a wide-ranging influence 
on a variety of practical and theoretical fields. The birth of 
the Mystical discourse can be traced back to Sufism evalua-
tion in the sixth A.H century (12th A.D). This discourse also 
created common features in texts and treatises of calligra-
phy art. Therefore, a careful study of the calligraphy trea-
ties and texts from various fields that have been produced 
during that era presents a unique and distinct opportunity to 
understand the features of the Mystical discourse. Hence, 
the purpose of this research is to recognize and analyze the 
mechanisms of imposition mystical concepts to the callig-
raphy through the Neo-historical approach and to adopt dis-
course analysis method with emphasis on relevant texts. By 
reviewing the remaining texts of scholars of this period, as 
well as referring to the opinions of contemporary Islamic art 
scholars, it is concluded it is concluded that there is a very 
serious and profound interplay between Sufism with vari-
ous industries, crafts, sciences and arts in the that period. 
In this regard, Mysticism and Sufism has been a decisive 

factor in the conception and developments that have taken 
place in Islamic calligraphy. Actually, Islamic calligraphy, 
synchronous with the Mystical development of the Islamic 
society, has undergone many changes that are recognizable 
with refer to texts and calligraphy treatises. Therefore, in 
this investigation, by referring to several authentic and sig-
nificant texts from the prominent scholars and calligraphy 
masters, as well as the specialized calligraphy treatises, we 
extracted and recognized the features of the Mystical dis-
course in Islamic calligraphy treatises from the eighth to 
eleventh A.H centuries (14th-17th A.D). According to the 
results of this research, the mystical, sacred and spiritual 
conception of Islamic calligraphy was a specific discursive 
and historical features of this period and is not an intrinsic, 
permanent feature of the Islamic calligraphy, but is in stark 
contrast to other historical Islamic art discourses such as 
Scientific-Geometric discourse in the Middle Ages. These 
mystical ideas in opposition to the Sci-Geo discourse in 
Middle Ages, which also has a direct impact on the Islamic 
calligraphy until now, in regards to its creation, interpreta-
tion and investigations.
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