
37
نشریه رهپویه  هنر/  هنرهای تجسمی دوره جدید* شماره 6* بهار 1399

صفحات 46-37                              

خوشنویسان و علماء: بحث د ر باب تعامل آنها د ر د وره تیموری*

علی اکبر رسولی**1، ابوالفضل رضوی2، صالح پرگاری3
1 د انشجوی د کتری، تاریخ ایران بعد  از اسالم، د انشگاه خوارزمی، تهران، ایران 

2 د انشیار تاریخ، تاریخ ایران بعد  از اسالم، د انشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 د انشیار تاریخ، تاریخ ایران بعد  از اسالم، د انشگاه خوارزمی، تهران، ایران

)تاریخ د ریافت مقاله: 99/2/29، تاریخ پذیرش نهایی: 99/4/3(
DOI: 10.29252/rahpooyesoore.6.3.37

چکید ه
د وره ی تیموری، عصری طالیی د ر رواج و تکامل خوشنویسی ایرانی است؛ د ر این د وره با ابد اع و رواج خط نستعلیق، 

د ر  اجتماعی  طبقات  د یگر  با  تعامالتی  مهم  اقشار  از  یکی  به عنوان  گشتند . خوشنویسان  پد ید ار  توانمند ی  خوشنویسان 

بین علما و  خوشنویسان د ر د وره  این مقاله، بررسی کیفیت و چگونگی روابط  عصر خود شان د اشته اند . مسأله اصلی 

تیموری است. فرضیه مورد  نظر پژوهشگر د ر انجام پژوهش این بود  که د ر این د وره، به د لیل حمایت تیموریان از هنر 

خوشنویسی، این هنر د ر سطح جامعه نیز مورد  توجه فرهیختگان واقع شد  و از آنجایی که خوشنویسان به کتابت متون 

مذهبی می پرد اختند ، چنین به نظر رسید  که روابط میان خوشنویسان و علما د ر این د وره د ر تعامل باشد . روش انجام 

پژوهش توصیفی- تحلیلی و گرد آوری اطالعات آن از طریق مراجعه به منابع کتابخانه ای و اسناد  صورت گرفت. پس از 

بررسی و تحلیل د اد ه ها، فرضیه مورد  نظر اثبات گرد ید . نتایج حاصل از این پژوهش نمایان ساخت که د ر عصر تیموری، 

علمای شیعه و خوشنویسان د ر تعامل با یکد یگر به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مشغول بود ه اند ، به گونه ای که اهمیت 

و فضیلت خط نزد  علما از یک سو و توجه خوشنویسان به علوم مذهبی و عرفانی از د یگر سو پیوند  محکمی بین آنان 

برقرار نمود .
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مقد مه
عد ه ای  اینکه  اول  د ارد :  توجه  قابل  ویژگی  د و  خوشنویسی،  هنر 
با فعالیت د ر د یوان های  این هنر به امرار معاش پرد اخته و  از راه 
کار  به  مشغول  کتابت  و  استنساخ  و  قضایی  محاکم  و  حکومتی 
می شد ند  و د ر واقع وظیفه مهم انتقال علوم و د انش را برعهد ه د اشتند . 
از سوی د یگر برخی از خوشنویسان با عالقه قلبی به این هنر روی 
آورد ه و  کم تر به د نبال منافع ماد ی بود ند  بلکه به معیارهای هنری، 
د سته  این  د اشته اند .  بیشتری  توجه  خط  ُحسن  و  زیبایی  و  نزاکت 
تربیت  و  آموزش  با  که  د اشتند   شاگرد انی  معمواًل  از خوشنویسان، 
می کوشید ند .  هنر  این  پیشرفت  و  ترویج  د ر  جوان تر،  خوشنویسان 
بزرگان  و  شاهزاد گان  و  علما  توجه  مورد   بیشتر  اخیر   د سته  این 
بود ند  و د ر واقع جریان خوشنویسی و تکامل و اعتبار آن توسط این 
د ر  بود  که  از خوشنویسانی  نیشابوري  انجام میگرفت.  سیمی  عد ه 
د ور ة بایسنغر، د ر مشـهد  و نیشابور مکتبی خصوصی براي آموزش 
تعلیم  جهت  را  خود   فرزند ان  شهر  بزرگان  و  د اشت  خوشنویسی 

خوشنویسی نزد  وي می برد ند )د ولتشاه سمرقند ی، 1382: 412(.
د وره ی تیموری عصری است که علی رغم نابسامانی ها و مشکالت 
آن،  شکل گیری  اوایل  د ر  موجود   سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
به عنوان عصر رنسانس1 و شکوفایی شناخته شد ه است؛ د ر یک بیان 
کلی، می توان چنین اظهارنظر کرد  که ثبات سیاسی، رونق اقتصاد ی، 
و  علوم  شکوفایی  آنها،  رهبران  و  د ین  به  احترام  و  مذهبی  آزاد ی 
د ینی، هنرپروری  د انشمند ان و ساخت مد ارس علمی و  از  حمایت 
حاکمان و د رباریان تیموری و اجتماع هنرمند ان برای تباد ل فکر و 
اند یشه د ر عصر تیموری، عامل تأثیرگذار د ر شکوفایی هنر این د وره 
برمی آید   تاریخی  منابع  از  که  این طور   .)22  :1389 است)کاوسی، 
تیمور نیز د ر کنار روحیه ی خشن و جنگجویی که د اشته، خصوصًا 
بود ه  و هنرمند ان  علما  و  قد رد ان فضال  د وره حکومتش  اواخر  د ر 
و احترام آنها را واجب می د انسته است)ابن عربشاه، 1365: 297(. 
تیمور برای حکمرانی بهتر بر مرد م قوانینی وضع کرد  و د ر تزوکات 
این  به  توجه  با  نمود .  تقسیم  طبقه  د وازد ه  به  را  خود   اطرافیان 
تقسیم بند ی ، علما و فضال د ر د وره ی تیموری متعلق به طبقه ی اول و 
خوشنویسان که همان ُکّتاب باشند ، د ر طبقه ی هفتم جای گرفته اند . 
بر طبق آنچهکه د ر تزوکات تیموری2 ذکر شد ه، مراد  از علما، طبقه ی 
اول این تقسیم بند ی یعنی ساد ات، علما و فضالیی که د ر مسائل د ینی، 
حکمی و عقلی صاحب اند یشه و رأی بود ه اند )حسینی تربتی، 1342: 
د وره  د ر  خوشنویسان  منزلت  و  جایگاه  این حال  با   .)216-190
جانشینان تیمور افزایش یافت. چراکه جانشینان تیمور عالقه مند  به 
آباد انی و علم و هنر بود ند  و برخالف وی کم تر موارد ی پیش می آمد  
که د ست به خشونت بزنند . د ر د وره ی تیموری، به هنر و هنرمند  
اهمیت زیاد ی د اد ه شد  و انگیزه ی هنرمند ان از جمله خوشنویسان 

برای خلق آثار هنری افزایش یافت؛ همچنین د ر این د وره، رساله های  
مهمی د ر باب خوشنویسـی و انـواع خطـوط توسـط استاد ان این هنر 
نوشته شد  که نقـش مهمـی د ر حفظ و انتقال این هنر به اد وار بعد ی 
»مـد اد الخطوط«  مشهد ی،  سـلطانعلی  »صراط السطور«  است.  د اشته 
هروي  رفیقی  مجنون  »آد اب الخط«  و  »رسم الخط«  هروي،  میرعلی 

از این د سته اند .
گروه ها و طبقات مختلف فرهنگی د ر عصر تیموری، همواره   روابط 
تنگاتنگی باهم د اشته اند ؛ اما د ر این د وره میزان مراود ات بین سطوح 
علما و خوشنویسان بیش از گذشته به چشم می آید .این سطح از روابط 
میان این هنرمند ان و علما و فضال د ر د وره ی تیموری این سؤال را 
د ر ذهن ایجاد  می کند  که آیا هنرمند ان د ر این د وره صرفًا با پشتوانه 
اینکه  یا  می پرد اختند   هنری  فعالیت  به  تیموری  حکام  حمایت  و 
حمایت  آنان  از  نیز  د انشمند ان  و  علما  ازجمله  د یگری  گروه های 
هنرمند ان   به خصوص  و  علما  میان  روابط  بررسی  لذا  می کرد ند ؟ 
موضوع،  د قیق تر  بررسی  به منظور  حاضر  پژوهش  د ر  خوشنویسان 

ضروری می نماید .
به نظر می رسد  که د ر عصر تیموریان، با توجه به ظهور و گسترش 
فرقه های صوفی گرایانه  و شیعی مذهب، و با توجه به پیوند  عمیق 
عصر  این  د ر  نیز  خوشنویسان  اسالم،  د ین  و  خوشنویسی  هنر  میان 
د ر  د یگر  سوی  از  و  د اشته اند   مسلک  صوفی  و  شیعی  گرایش های 
نمایش  به  را  خود   هنر  خود ،  زمان  د انشمند ان  و  علما  با  تعامل 
بگذارند  و  لذا د ر روند  این تعامل، علومی چون کالم، فقه و شعر و 

اد ب بیشتر مورد  توجه آنها قرار گرفته باشد . 

پیشینه پژوهش
د ر رابطه با این موضوع، پژوهش هایی جسته وگریخته انجام شد ه 
میان  رابطه ی  موضوع  به  خاص  به طور  آنها  از  هیچ یک  اما  است، 
د ر  صرفًا  و  نیافته اند   اختصاص  تیموری  د وره  خوشنویسان  و  علما 
مطالعه  مورد   را  خوشنویسان  اجتماعی  حیات  کلی،  بررسی  یک 
قرار د اد ه اند . د ر مورد  علمای این د وره نیز، پژوهش های انجام شد ه، 
اشاره ی چند انی به روابط آنان با هنرمند ان و خوشنویسان ند اشته اند . 
فرهنگ  و  »خوشنویسی  نام  با  کتابی  د ر  شیمل)1376(  ماری  آنه 
یعقوب  است.  نمود ه  بررسی  را  اسالمی«، تحوالت هنر خوشنویسی 
د ر  هنروری  و  »هنرپروری  عنوان  تحت  مقاله ای  آژند )1381(، 
هنرمند ان  ناهمگون  موقعیت  »تبیین  است.  نگاشته  شاهرخ«  د وره 
است  پژوهشی  عنوان  تیموریان«،  عصر  جامعه  د ر  صنعت گران  و 
نگاشته  همکاران)1395(  و  د ستجرد ی  سمائی  معصومه  توسط  که 
هنر  و  علم  »بررسی جایگاه  عنوان  تحت  د یگری  مقاله  است.  شد ه 
هاد ی  و  د نیاری  سکینه  نوشته  گورکانی«  تیمور  امیر  د ربار  د ر 
د ل آشوب)1395( نیز د ر این زمینه تألیف شد ه است. »نقش حاکمان 



صفحات 46-37                               
خوشنویسان و علماء: بحث در باب تعامل آنها در دوره تیموری

39

مقاله نگاشته  تیموری د ر تحول خوشنویسی اسالمی«، عنوان د یگر 
این  د ر  مند الی)1394(  امیر  و  خد اویرد ی  عباس زاد ه،  توسط  شد ه 
زمینه است. همچنین د ر خصوص گروه های اجتماعی عصر تیموری، 
مقاله ای تحت عنوان »طبقات، مناصب و ساختار شهرهای خراسان 
د وره تیموری« اثر محمد  کریم یوسف جمالی و همکاران)1394(، از 
پژوهش های انجام شد ه ی مرتبط با موضوع مورد  بحث تحقیق حاضر 
به شمار می رود . د یگر پژوهشی که می توان از آن به عنوان پیشینه ی 
تیموریان«،  عصر  د ر  تشیع  و  »پیوند  خوشنویسی  کرد ،  یاد   پژوهش 

تألیف وحید  عابد ین پور و همکاران)1394( است.

روش تحقیق
روش انجام تحقیق د ر پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. د ر 
این روش ابتد ا سعی شد  د اد ه های تاریخی از منابع کتابخانه ای و اسناد  
گرد آوری شود ؛ د ر مرحله ی بعد  از گرد آوری اطالعات، محقق به 
ارزیابی د قیق شواهد  و گزارش های تاریخی مکتوب مربوط به د وره 
تیموری پرد اخته و با تحلیل د اد ه های به د ست آمد ه به ایجاد  روابط 
د ر  پژوهشگر  استد الل های  نهایت،  د ر  پرد اخت.  آنها  میان  منطقی 
این تحقیق که چگونگی روابط علما و  به  سؤال اصلی  پایان کار، 

خوشنویسان د ر د وره تیموری بود ، پاسخ می د هد .

علما د ر د وره تیموری
بود .  زبان زد   رونقی  و  رواج  د ارای  تیموری  عصر  د ر  د ینی  علوم 
اند یشه و مذهب حاکم بر جامعه د ر این د وره مبتنی بر عقاید  اهل 
مباحث  اسالمی  گذشته ی  اد وار  همچون  و  بود ه  جماعت  و  سنت 
عصر  این  متفکرین  و  مذهبی  گروه های  میان  د ر  عقید تی  و  کالمی 
د ر  د انشمند ان  و  صوفیان  علما،   .)50 بی تا:  است)جامی،  بود ه  رایج 
این د وره از مرتبه ی اجتماعی واالیی برخورد ار بود ند ؛ چنانچه وقتی 
امیر تیمور گورکانی خوارزم3 را فتح کرد ، موالنا سعد الد ین تفتازانی 
از د انشمند ان پرآوازه ی خوارزم را با خود  به سمرقند  آورد )رازی، 
تیموری، نوآوری خاصی د ر علوم  بی تا: ج2: 35(. د ر د وره شاهرخ 
پد ید  نیامد  و هر چه که بود  شرح، حاشیه نویسی و پیروی از عالمان 
د وره های قبل بود . اما بااین وجود ، شخص شاهرخ عالقه ای خاص به 
علم و د انش د اشته د ر تربیت علما و د انشمند ان می کوشید . تقی الد ین 
و  شاعران  تربیت  د ر  او  نامی  »نام  می نویسد :  باره  این  د ر  اوحد ی 
فاضالن، سرد فتر پاد شاهان د انای هنرپرور شد  و پاد شاهان مختلف 
د ر این مسیر تا این حد ، سعی نکرد ه بود ند  و د لیل آن، این که تمام 
اهل هنر به خصوص اهل سخن و نغمه د ر آن زمان د ر نهایت عیش و 
فراغت و ابتهاج و طرب بود ند «)نظامی باخزری، 1357: 206 و 207؛ 

واصفی هروی، 1349: 447 و 448(.
علوم  تیموری،  شاهرخ  فرزند   یک  الغب  فرمانروایی  عصر  د ر 
د وره  این  د ر  زیاد ی  د انشمند ان  و  د اشت  توجهی  قابل  ریاضی رشد  

کتابخانه ها  مد ارس،  مساجد ،  تیموری،  د وره  د ر  یافتند .  پرورش 
و  علما  تربیت  و  تعلیم  و  د انش  و  علم  نشر  برای  خانقاه هایی  و 
لحاظ کثرت،  از  آمد .  پد ید   علوم  د رحوزه های مختلف  د انشمند ان 
مد ارس بیشترین سهم را د ر این میان د اشتند  و د ر شهرهای مختلف 
تحت فرمانروایی سالطین تیموری ساخته می شد ند . د ر بخش شمالی 
هرات4 و د ر محلی به نام »تحت القلعه«، مد رسه ای توسط شاهرخ 
بنا شد  که میرخواند  سال اتمام آن را 813 هجری قمری ذکر نمود ه 
است)میرخواند ، 1380: 65273(. به گفته ی اسفزاری د ر این مد رسه 
اساتید  د انشمند  و نامد ار د ارالعلم هرات تد ریس می کرد ند  و گروه 
انبوهی از د انشجویان و طالب علوم معقول و منقول و پویند گان و 
سالکان طریق حقیقت و عرفان، د ر این کانون علم و اد ب و معارف 
ملکوتی به اکتساب فضائل صوری و معنوی مشغول بود ند )اسفزاری، 

.)27/2 :1339
تیمور،  عصر  د ر  که  کرد   اظهارنظر  چنین  می توان  به طورکلی 
برای  مجالی  می گرفت،  پیاپی صورت  که  قتل هایی  و  لشکرکشی ها 
نیاورد ؛  فراهم  عصر  این  د ر  برجسته  و  بزرگ  د انشمند ان  پرورش 
چراکه اند وه و افسرد گی حاکم بر اقشار جامعه چنان فراگیر بود  
که کم تر کسی به د نبال علم  و د انش می رفت. تیمور برای جبران این 
شرایط، تصمیم گرفت علما، فضال، هنرمند ان و گروه های برجسته ی 
موجود   اند کی وضع  تا  فراخواند   سمرقند   پایتختش  به  را  فرهیخته 
تیمور و آل جرایر هنرمند ان و  د وره جانشینان  د ر  د هد .  تغییر  را 
 :1993 شد ند )کمبریج،  د اشته  گرامی  گذاشته  از  بیش  خوشنویسان 
شد   موجب  سمرقند   د ر  هنر  و  فضل  اهل  جماعتی  حضور  844(؛ 
کم کم روحیه ی کسب فضل و هنر د ر میان این گروه ها تقویت شود  
و د ر تعامل باهم به خلق آثاری بپرد ازند ؛ هرچند  که علما د ر این 
د وره بیشتر اد امه د هند ه ی راه گذشتگان خویش بود ند  اما تالش شان 
بزرگی  د انشمند ان  و  صوفیان  علما،  بااین حال  است؛  تحسین  قابل 
کاشفی،  مالعلی  نیشابوری،  جامی  یحیی  قطب الد ین  تفتازانی،  چون 
سیف بن محمد  بن یعقوب، جمال الد ین محمود  زاهد  مرغابی و غیره 
د وره خوش  این  د ر  اما  هنرمند ان  پد ید ار شد ند .  تیموری  د ر عصر 
د رخشید ند  و با اتکا به حامیانی که د اشتند  و تعامل شایسته با آنها 
نمایند )زکی،  فراهم  برای خود   ویژه  د ر جامعه جایگاهی  توانستند  
2536 ه.ش: 68(؛ تا جایی که مشهور است د ر زمان سلطنت شاهرخ 
تیموری، تجلیات علم و معرفت و کمال، به اوج تعالی خود  رسید  
و شعر و اد ب ترقی کرد )گروسه، 1353: 758(. نکته ی قابل توجه 
اصطالح  د ر  که  است  این  علما[  آن،  ]جمع  »عالم«،  واژه  مورد   د ر 
عامه، هر د انشمند ی را عالم می د انند  که سررشته ای د ر علوم مختلف 
د ر  اما  باشد .  د اشته  و  فقه  ریاضیات، حد یث،  نجوم،  قبیل طب،  از 
میان متشرعین رایج است که عالم آن کسی است که د ر علوم د ینی 
ورود  کرد ه باشد . فقیهی که از احکام د ینی آگاهی د اشته باشد  را 
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می توان به صورت اختصاصی عالم نامید  که د ر فضای اجتماعی عصر 
تیموری نیز به همین صورت بود ه است؛ د ر نتیجه باید  توجه شود  که 
واژه های »علماء« و »د انشمند ان«، متراد ف هم نمی توانند  باشند )فیض 

کاشاني، 1430ق: 134/1(.

حامیان خوشنویسی
حسین  سلطان  تا  تیمور  د وره ی  از  فضائلی،  حبیب اهلل  نوشته ی  به 
و  نستعلیق  خط  سال  چهل  و  یک صد   مد ت  به  یعنی  بایقرا  میرزا 
اقالم سّته طوری ترقی کرد  که مافوقی بر آن متصور نبود  و لذا نام 
 .)324-323  :1362 است)فضائلی،  گرد ید ه  عالم گیر  هرات  مکتب 
تیمور گورکانی عالقه مند  به علم و د انش بود  و از سر این توجه و 
عالقه تعد اد ی از قاریان قرآن، خطیبان، علما، واعظان، خوشنویسان و 
ستاره شناسان را به پایتخت خود  سمرقند  د عوت نمود )د انش د وست، 
1359: 92(. پد ران تیمور د ر ماوراءالنهر امارت وزارت د اشتند  و 
با  نیز  و خود ش  د اشتند   د ولتی  مناصب  شاهیان  تغلق  د ر حکومت 
صوفیان، عالمان و شاعران به مناظره می پرد اخت)ابن عربشاه، 1365: 
26(. مهم ترین علمای معاصر تیمور و مورد  توجه وی موالنا عبد اهلل 
بن موالنا لسان الد ین محمد  و موالنا حسام الد ین ابراهیم شاه کرمانی 
بود ه اند )خواند میر، 1355: 542/3، 547، 549، 551(. هنرمند ان و 
توسط  د وره  این  د ر  نیز  خوشنویس  معین الد ین  نظیر  خوشنویسانی 
تیمور به سمرقند  برد ه شد ند  تا از هنر آنها بهره برد ه شود . عبد القاد ر 
مراغی از موسیقی د انان و قاریان قرآن همین د وره، د ر خوشنویسی نیز 

چیره د ست بود )میرخواند ، 1380: 6/ 480(.
شاهرخ تیموری، بعد  از رسید ن به حکومت، شهر هرات را به عنوان 
پایتخت سلطنتش انتخاب نمود  و چیزی نگذشت که این شهر تبد یل 
شد .د وره ی  هنرمند ان  و  فرهیختگان  علما،  حضور  برای  کانونی  به 
طوالنی سلطنت شاهرخ، از لحاظ کمال و معرفت، د وره ای د رخشان 
است که از آن با عنوان رنسانس تیموری و د وره احیاء علم و د انش 
یاد  می شود ؛ چراکه د ر این عصر علم و د انش به کمال خود  رسید  
اد ب و هنر ترقی کرد )گروسه، 1353: 758(. گرد آوری  و شعر و 
مشهور  خوشنویسان  مخصوصًا  و  هنرمند ان  مورخین،  علما،  فضال، 
توسط شاهرخ د ر هرات و تشویق آنان به نگارش کتب از علل مهم 
به پیشرفت های مهمی د ر حیات  بود  که منجر  رونق د ربار هرات 
این  شد .  فکری  تحقیقات  و  هنرها  حوزه  د ر  به خصوص  فرهنگی، 
خوشنویسی،  نگارگری)مینیاتور(،  به ویژه  نقاشی،  شامل  پیشرفت ها 
معماری، موسیقی، تاریخ نگاری، فقه و کالم اسالمی بود )رحم خد ا، 

.)102 :1395
اطراف  از  هنرمند ان  علما،  بزرگان،  میرزا  بایسنقر  روزگار  د ر 
 واکناف روی به د رگاه وی آورد ه و بر اثر تربیت بایسنقر و توجهی 
که وی به علم و هنر د اشت، هرکد ام از این افراد  به چهره هایی شاخص 

د ر روزگار خود  تبد یل شد ند . بایسنقر د ر مجالسی که این بزرگان، 
و  می کرد   شرکت  می د اد ند   تشکیل  علما  و  د انشمند ان  هنرمند ان، 
پیوسته به حماست و تشویق آنان می پرد اخت)واصفی هروی، 1349: 
310/2(. به فرمان بایسنقر میرزا د ر کتابخانه و کارگاه منسوب به 
وی، چهل نفر از خوشنویسان چیره د ست گرد آوری شد ه و به تولید  
نسخه های متعد د  کتب علمی، تاریخی و شعر فارسی پرد اختند . د ر 
این کتابخانه آموزش و کار عملی به صورت توأم انجام می پذیرفت. 
مد یریت این کتابخانه برعهد ه ی جعفر بایسنقری یکی از خوشنویسان 
بود )د ولتشاه سمرقند ی،1382: 350  ثلث  مشهور د ر خط ریحان و 
معین الد ین محمد   نوایی،1363: 274(.  و  ؛ روملو، 1349: 207/11 
د وره  نویسند گان  و  بزرگان  از  نیز  اسفزاری)متوفی930ق(  زمچی 
د ستی  موسیقی  و  و خوشنویسی  هنر خطاطی  د ر  که  است  تیموری 
 :1339 است)اسفزاری،  می کرد ه  فعالیت  کتابخانه  این  د ر  و  د اشته 
د ر  د وره  همین  د ر  غزل سرا  شاعران  و  علما  از  امیرشاهی   .)5/1

خد مت بایسنقر میرزا بود )صفا، 1383: 312-310/4(.
 پس از بایسنقر، سلطان حسین بایقرا نیز علما و هنرمند ان همچنان 
سلطان  خرد مند   وزیر  نوایی  امیرعلی شیر  می شد ند .  د اشته  گرامی 
حسین د ر جذب فضال و هنرمند ان و گرامید اشت ایشان تالش های 
بسیاری د اشت)لعل شاطری، 1393: 66 و 67(. خواجه شهاب الد ین 
مروارید  متخلص به بیانی، از اشراف کرمان و وزیر د ربار تیموریان 
از  وی  رسید .  بایقرا  حسین  سلطان  خد مت  به  جوانی  د ر  که  بود  
ازجمله  زمانه  فنون  و  علوم  اکثر  با  که  بود   کرمان  مشهور  علمای 
خوشنویسی آشنایی د اشت و نزد  حسین بایقرا گرامی د اشته می شد . 
قطعاتی از آثار خوشنویسی وی د ر موزه های ایران و استانبول موجود  

است)فضائلی، 1362: 327(.
به  می توان  تیموری  د وره  د ر  خوشنویسی  هنر  رونق  عوامل  از 
نقش حمایت گری قشرهای مرفه د رباری یا نزد یک به د ربار نظیر 
شاهان، شاهزاد گان، وزرا و امیران اشاره کرد ؛ از سوی د یگر روابط 
نزد یک هنرمند ان به خصوص خوشنویسان با قشرهای مهم جامعه ی 
عصر تیموری همچون روحانیون، متصوفه، عرفا، شاعران، اصناف و 
بازاریان و قضات سبب شد ه بود  خوشنویسان د ر جامعه از ارزش و 

مقام واالیی برخورد ار گرد ند .
علما و بزرگان د ر د وره ی تیموری همچون پاد شاهان و امیران این 
د وره، د وست می د اشتند  خوشنویسان و کاتبانی چیره د ست د ر کنار 
عمر  بن  اسکند ر  شوند .  بهره مند   آنان  هنر  از  تا  باشند   د اشته  خود  
شیخ که د ر اصفهان کتابخانه ای از آن خود  د اشت، از حضور اساتید  
خوشنویسان  و  می کرد   استفاد ه  بغد اد ی  معروف  چون  خوشنویسی 
فعالیت د اشتند )حافظ  این کتابخانه د ر خد مت وی  نیز د ر  د یگری 
ابرو، 1372: 951/2(. عالوه بر کتابخانه ها، د ر برخی مد ارس د وره ی 
به عنوان  نیز  خوشنویسی  نقلی،  و  عقلی  علوم  کنار  د ر  نیز،  تیموری 
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مد ارس  وضعیت  د رباره  ابرو  حافظ  می شد .  تد ریس  د انش  یک 
عهد  شاهرخ تیموری چنین می نویسد : »د ر ایام او ]شاهرخ تیموری[ 
مد ارس هرات به حول علما و افاضل و د انشمند ان مشحون گشته و 
علم و اد ب و هنر رواج بسیار یافت«)حافظ ابرو، 1372: 818/2(. 
بود  که خوشنویسی  مد ارسی  از  نیز  مشهد   د ر  مد رسه ی گوهرشاد  

توسط اساتید  این رشته آموزش د اد ه می شد .
ابراهیم سلطان، پسر شاهرخ تیموری که خود  یکی از خوشنویسان 
هنرمند  د ر این عصر بود ه است، خود  شاهزاد ه ای توانمند ، فاضل، عالم 
بود  و د ر جهت پیشرفت علم و هنر د ر شیراز مد ارسی تأسیس نمود ه 
این  ازجمله ی  بود .  نگاشته  به خط خود   را  مد ارس  این  کتابهای  و 
مد ارس، مد رسه د ارالصفا5 د ر شیراز است)منشی قمی، 1383: 29 و 
30(. به عالوه مد ارسی بود ند  که شاخه های هنری مختلف را آموزش 
باغ  هنرستان  بود .  هنرها  این  از  یکی  نیز  که خوشنویسی  می د اد ند  
سفید  و مد رسه جعفر تبریزی از مراکز آموزش د هند ه ی خوشنویسی 
به شمار می رفتند . باغ سفید  یکی از کاخ های هرات بود  که بایسنقر 
اقامت  آن  د ر  تیموری  هنرپرور  و  اد ب د وست  شاهزاد ه ی  میرزا 
د اشت؛ این مکان تبد یل به کانونی برای رفت وآمد  شعرا، د انشمند ان، 
اد یبان و هنرمند ان شد ه بود . د ر د وره ی سکونت بایسنقر میرزا د ر 
این مکان، د ر مد رسه ی اد بی و هنرستان باغ سفید ، آثار اد بی و هنری 

بسیاری خلق شد )اسفزاری، 1339، 25/2، 52 و 389(.
آموزش  برای  محلی  به عنوان  آنها  از  معمواًل  که  مکتب خانه ها 
اند کی  تیموری  د وره  د ر  می شود ،  یاد   اسالم  د ر  مبتد یان  عمومی 
تخصصی  به صورت  مکتب ها  از  بعضی  د ر  و  بود ند   شد ه  تخصصی 
علوم آموزش د اد ه می شد . خوشنویسی به عنوان هنری که د ر د وره ی 
تیموری ابزار کار شاهان، امرا، علما و فضال شد ه بود  آن قد ر اهمیت 
سیمی  د اشت.  رواج  هنر  این  آموزش  نیز  مکتب  د ر  که  بود   یافته 
به  مشهد   شهر  د ر  مکتبی  د ر  که  بود   خوشنویسانی  از  نیشابوری 

تد ریس خوشنویسی می پرد اخت)اسفزاری، 1339: 389-380/2(.
واضح و مبرهن است که د ر عصر تیموری، اصلی ترین حامیان هنر 
خوشنویسی، پاد شاهان این خاند ان بود ند ؛ اما خوشنویسان از حمایت 
بسیار  آنان  برای  بود ند  که  برخورد ار  د ر جامعه  قشری خاص هم 
اهمیت د اشت. از آنجایی که اهل علم و فضل د ر هر اجتماعی قابل 
احترام است، لذا اگر این گروه از طبقه ای خاص از جامعه حمایت 
کنند ، قطعًا آن گروه نیز محترم و قابل تکریم خواهند  شد . د ر د وره ی 
تیموری نیز علما کرامتی خاص برای خوشنویسان فراهم آورد ند  که 
د ر سایه ی این احترام و کرامت، خوشنویسان توانستند  به خلق آثار 
برجسته ی هنری پرد اخته و این هنر را به اوج برسانند . آنچه مسلم 
این  و  می شد   شمرد ه  فضیلت  د اشتن حسن خط  د وره  این  د ر  است 
فضیلت آن چنان باارزش بود  تا جایی که خط نستعلیق د ر این د وره 
به خود  جلب کرد )قلیچخانی،  را  بسیاری  و طرفد اران  پد ید ار شد  

.)255 :1373
علما و خوشنویسان

د ر یک بیان کلی می توان چنین گفت که د ر اد وار مختلف اسالمی، 
هنر نقاشی مورد  قبول علمای اسالمی د ر مذاهب شیعه و سنی نبود ؛ 
اما د ر عوض تقریبًا تمامی علما و فضال همواره نسبت به خوشنویسان 
زیبای خط  به هنر  اسالم  مانند   د ینی  د ر هیچ  د اشته اند .  مثبتی  نظر 
توجه نشد ه و هیچ هنری د ر اسالم همچون خوشنویسی مورد  تأیید ، 
نسبت  این توجه و خوش بینی  نگرفته است.  قرار  ترغیب  تشویق و 
اعتقاد  د ر میان مسلمانان رایج  این  به خوشنویسان تا جایی بود  که 
گشته بود  که هرکس »بسم اهلل« را با خطی زیبا بنویسد ، به بهشت 

می رود )شیمل، 1389: 249؛ شیمل، 1376: 126(.
با  خوش نویسی و د ین د اری د ر آیین اسالم خد ماتی متقابل د ارند . 
اینکه اعراب اند کی پیش از پیامبر)ص( صاحب کتابت شد ه بود ند ، 
بعید  بود  د ر غیاب قرآن بتوانند  فنون نگارشی را با سرعت افزایش 
د هند . فرآیند  کتابت قرآن د ر کنار الزامی که برای قرائت آن وجود  
مکتوب  سواد   فراگیری  به    سوی  به اجبار  را  اسالمی  د اشت، جامعه 
سوق د اد . د ر مقابل، آیاتی که به زیبایی خطاطی می شد ند ، شوق به 
خواند ن و نوشتن کالم الهی را د ر بسیاری از بینند گان ایجاد  می کرد  
و مد خل آشنایی آنها با تعالیم اسالم بود . از این جهت، می توان هنر 
خوش نویسی را د ر تبلیغ و تحکیم اسالم مؤثر د انست)مایل هروی، 
1371: 4(. به گفته ی شیمل، هنر خوش نویس آنگاه اصیل و حقیقی 
خواهد  بود  که پرتو نور الهی د ر اثرش نمایان باشد  و این خاصیت 
جز با تحصیل تقوا و پالود ن قلم از آلود ه نویسی میسر نیست)شیمل، 

.)71 :1389
مذهبی  مختلف  فرقه های  آمد ن  پد ید   شاهد   تیموری  د وره ی  د ر 
نقطویه،  حروفیه،  نوربخشیه،  نظیر  فرقه هایی  هستیم.  ایران  د ر 
شکل  تیموری  عصر  جامعه ی  بطن  د ر  مشعشعیه  و  نعمت اللهیه 
گرفتند  و تقریبًا همه ی آنها نهضت هایی هستند  که علیه حکومت 
و سیاسی های د ولتی پد ید  آمد ند  و د ر واقع به جنبش های اجتماعی 
تشیع  به مذهب  آنها  د ر حالی است که همه ی  این  و  تبد یل شد ند  
تمایل د اشتند . این فرق از شیعیان، فرصت را مغتنم شمرد ه و از طریق 
هنر خوشنویسی به بیان، نمایش و یا انتقال مفاهیم و اعتقاد ات مذهب 

تشیع پرد اختند .
د ر میان این فرقه ها، د و فرقه ی حروفیه6 و نقطویه7، با گرایش های 
ملی و مذهبی شد ید ی که د ر آنها وجود  د اشت با بحث خوشنویسی 
به نوعی زمینه های معنوی ای را شکل می د هد  که  ارتباط می یابد  و 
شکل گیری  د ر  نهضت ها  این  تأثیر  د ر  پیش فرض هایی  ایجاد   باعث 
خط نستعلیق و مبانی نظری این هنر می شود . بنیان گذاران این فرقه ها 
استفاد ه  و حروف  نقطه  ارقام،  از  نظراتشان  و  اند یشه ها  بیان  برای 
می کرد ند . به عنوان مثال نمونه ای از عقید ه ی حالج د ر این خصوص 
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علم  و  است  موجود   قرآن  د ر  همه چیز  »د انش  است:  شرح  این  به 
قرآن د ر حروف ]مقطعه[ آغاز سوره ها و علم حروف د ر »الم الف« 
و  علم »الم الف« د ر »الف و« و علم الف د ر نقطه و علم نقطه د ر 
تا برسد  به علم غیب که کس به جز  معرفت اصلی ]مستتر[ است، 
خد ا ند اند ش«)الشیبی، 1387: 182(. بر اساس نظر حروفیان، »ذات 
الهی به استناد  حروف تعریف می شود  و به واسطة حروف د ر سراسر 
هستی جلوه های ذات حق را مشاهد ه می کنند . موجود ات د ر سایة 
مظهر  انسان  یافته اند .  اویند  وجود   و حروف که صفات  الهی  ذات 
کلمه و کالم است. کلمه هم مظهر خد است و از او جد ا نیست. د ر 
عین  حال کلمه و کالم از انسان کامل جد ا نیست. کلمه یعنی خط 
الهی. اگر کلمه، اشیاء را د ر احاطه ند اشت خد ا را نمی شد  شناخت 
و امکان گفتگو د ربارة ذات و صفاتش منتفی بود . به همین د لیل همة 

هستی مظهر حق اند «)اسلو اِر، 1391: 200-198(. 
تولید  هنر د ر این د وره، د ر ارتباط با روید اد های مذهبی، فرهنگی 
تیموری،  د وره  د ر  هنر خوشنویسی  آثار  است.  بود ه  نیز  تاریخی  و 
به  توجه  با  تیموری  شاهان  و  بود ند   شیعی  برجسته  عناصر  د ارای 
جو موجود  ناگزیر بود ند  این عناصر را د ر هنر این د وره بپذیرند . 
د ر  را  علی)ع(  امام  می کند   ذکر  به صراحت  مشهد ی  سلطان علی 
خواب د ید ه که به خاطر خطش به او جامه بخشید ه است)سلطانعلی 

مشهد ی، 2536: ص. 38(.
تا شبی خواب د ید م از ره د ید          که خطم د ید  و جامه ام بخشید       
ساد ات  جزء  نیز  د وران  این  خط  اساتید   از  برخی  براین  عالوه 
بود ند . میرعلی هروی از ساد ات و حافظان قرآن بود . از وی رساله ای 
و  اشعار  نیز  و  است  ماند ه  برجای  »مد اد الخط«  نام  به  فارسی  به 
 .)764/9  :1355 تهرانی،  کرد ه اند )آقابزرگ  نقل  وی  از  معماهایی 
میرک هروی از ساد ات کمانگر هرات بود . او کتبیه نویسی و نقاشی 
بود )حید رمیرزا  مشغول  کتابد اری  به  بایقرا  د ربار  د ر  و  می کرد  
د وغالت، 1372: 318(. حتی تیمور، خود ، به ساد ات، علما ، مشایخ، 
 :1342 تربتی،  می گذاشت)حسینی  احترام  بسیار  محد ثین  و  عقال، 
و چه  کتبیه  به صورت  نیز؛ چه  فراوانی  آثار  د وره،  این  د ر   .)166
ثلث،  شد ند ؛ حتی خطوط  نوشته  شیعی  ماهیت  با  کتاب  به صورت 
نسخ، رقاع و توقیع، محقق و ریحان هم برخالف قبل د ر تولید  آثار 

شیعی به کار گرفته شد ند .
هنر خوشنویسی د ر این د وره عالوه بر تشیع با جریان صوفیه هم 
اخالق  سلطانعلی  خود   چنان که  ساخت؛  برقرار  نزد یکی  ارتباط 
عاملی  را  اشعار خود  رعایت اخالق صوفیانه  د ر  و  د اشته  صوفیانه 

برای بهبود  کیفیت خط می د انست)سلطانعلی مشهد ی، 2536: 42(
د اند  آن کس که آشنای د لست           که صفای خط از صفای د 
لست                                                                                                                                       

فرقه های  و  هنر خوشنویسی  میان  د وره  این  د ر  که  عمیقی  پیوند  

اجتماعی،  روابط  د وره  این  د ر  شد   سبب  بود   شد ه  پد ید ار  مذهبی 
و  قضات  فضال،  علما،  و  خوشنویسان  میان  غیره  و  سیاسی  مذهبی، 
صوفیان بیش ازپیش گسترش پید ا کند  تا جایی که می بینیم اینان د ر 
اد بی  علمی،  محافل  د ر  می پرد ازند ،  یکد یگر  ستایش  به  خود   آثار 
از تجربیات هم  د ر همین مجالس  پید ا می کنند  و  و هنری حضور 
مناسبات  د ر  و  می پرد ازند   آرا  و  عقاید   تباد ل  به  و  کرد ه  استفاد ه 
ازد واج میان آنان رخ می د هد . هنر خوشنویسی  پیوند   نیز  اجتماعی 
آن چنان جایگاه رفیعی د ر میان علمای عصر تیموری پید ا کرد ه بود  
که آثار برجسته ی این هنر به عنوان هد یه به بزرگان و عالمان د ینی 
روابط  و  مناسبات  د ر  نوایی8  امیرعلیشیر  مثال  به طور  می شد .  د اد ه 
رجال  به  را  خوشنویسی  ارزشمند   آثار  از  نسخه ای  معمواًل  سیاسی 
عراق،  د ر  مشهور  علمای  از  صد ر  عیسی  قاضی  همچون  سرشناسی 
 :1355 می کرد )حبیبی،  پیشکش  غیره  و  عثمانی  د وم  بایزید   سلطان 

.)37
خوشنویسی  ستایش  د ر  تیموری،  د وره  عالمان  و  بزرگان 
وخوشنویسان برجسته، مطالبی را نقل کرد ه اند  که د ر اد امه به آنها 

اشاره می گرد د . 
د وره ی  سرشناس  چهره های  از  یکی  شاهرخ  پسر  ابراهیم سلطان 
تیموری است که از نظر فضل و استعد اد  مشهور بود  و از خوشنویسان 
بزرگ زمانه ی خویش نیز به شمار می رفت. وی تبحر فوق العاد ه ای 
د ر نوشتن به خط ثلث د اشته است؛ تا حد ی که بارها خط وی را 
با خط یاقوت مستعصمی9 قیاس کرد ه اند )د ولتشاه سمرقند ی، 1382: 
288(. قاضی احمد  از علمای سرشناس عصر صفوی نیز وی را ستود ه و 
د ر مورد  وی چنین می نویسد : »ابراهیم سلطان بسیار خوب می نوشته 
و شاگرد  موالنا محمد  شیرازی بود . او فاضل و هنرمند  بود  و ارباب 
فضل و هنر را د وست د اشت و همواره مالزم و هم نشین آنان بود . 
کتیبه های مد ارس شیراز، یعنی مد رسه ی د ارالصفا و د اراالیتام و د رب 
عمارت بقعه ی ظهیری به خط اوست«)منشی قمی، 1383: 31-29(. 
را  و هنر خوشنویسی  بود   زمانه اش  از فضالی  اینکه  بر  وی عالوه 
د نبال می کرد ، د ستی هم د ر کتیبه نگاری د اشت و کتیبه هایی همچون 
صفهی آرامگاه سعد ی، بقعه ی میرعلی بن حمزه)ع( و کاخ تچر از او 

برجای ماند ه است)میرزا ابوالقاسمی، 1391: 21 -31(.
میرعلی تبریزی که عموم خط شناسان وی را واضع خط نستعلیق 
می د انند ، خود  فرد ی فاضل، د انا و حافظ قرآن بود  و یکی از علمای 
را  وی  نسبت  مشهد ی  سلطان علی  می رفت.  شمار  به  خود ش  زمانه 
می کند )یاحقی،  تجلیل  وی  از  و  می رساند   )ع(  ابی طالب  بن  علی  به 

.)143 :1369
از  کرمانی)م922 ه.ق(  مروارید   عبد اهلل  خواجه 
خطاطان   وخوشنویسان چیره د ست عصر تیموری است که عالوه بر 
مهارت د ر این رشته د ر علوم و فنون د یگری مانند  نظم و نثر د ستی 
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د اشته و از متصوفه نیز به شمار می رفته است)واله د اغستانی، 1384: 
374(؛ اشعاری از وی نیز د ر مد ح ائمه وجود  د ارد )اوحد ی د قاقی، 

.)775 :1388
نسبت های  نیز  فضال  و  علما  برخی  د وره  این  د ر 
خانواد گی   باخوشنویسان د اشته اند . عبد الرزاق سمرقند ی مورخ و عالم 
عصر تیموری براد ری به نام موالنا شریف الد ین عبد القهار سمرقند ی 
د اشته است که وی عالوه بر اشتغال د ر د ربار شاهرخ تیموری، د ر 
انواع علوم و اصناف و فنون ماهر بود ه و د ر لطافت آواز و فن اد وار 
و حسن خط و مهارت و د ر علم سیاقت و فن انشاء شهرت د اشته 

است)عبد الرزاق سمرقند ی، بی تا: 1293/1(.
که  است  مشهوری  منشیان  و  مؤلفان  از  اسفزاری،  معین الد ین 
د ر  و  به هرات رفت  د ر جوانی  نهم هجری می زیست. وی  د رقرن 
آنجا به کسب فضایل و کماالت معنوی همت گماشت و د ر اد ب 
بزرگان  و  علما  با  وی   .)537/4  :1383 یافت)صفا،  شهرت  انشا  و 
عبید اهلل   خواجه  جهان،  خواجه  نوایی،  امیرعلیشیر  همچون  هرات 
نقش بند ی، خواجه شهاب الد ین عبد اهلل مروارید  معاشرت د اشته و د ر 
آثارش از ایشان به نیکی یاد  کرد ه است. کمال الد ین حسین کاشفی یا 
مالحسین واعظ کاشفی10 یکی د یگر از علما و اد یبان د وره ی تیموری 
است که روابط خوبی با معین الد ین اسفزاری د اشته و معین الد ین د ر 

اثر خود  ترّسل، مکاتیبی برای او نوشته است.
برخی از هنرمند ان و خوشنویسان د وره تیموری به سبب عالقه ای 
کتابت  به  مشغول  کتابخانه ها  د ر  د اشتند ،  د انش  و  علم  به  که 
نیز  ارتزاق  راه  این  از  و  می شد ند   مذهبی  یا  علمی  کتب  از  نسخی 
می کرد ند . کتابخانه ی الغبیک سمرقند  یکی از کتابخانه هایی بود  که 
»]الغبیک[ موالنا شهاب الد ین  د اشتند .:  فعالیت  د ر آن  خوشنویسان 
ظل  د ر  را  کتابخانه  اهل  سایر  و  اظهر  ظهیرالد ین  موالنا  و  عبد اهلل 
رأفت گورکانی به سمرقند  برد  و روی ترتیب کلی به جانب ایشان 
آورد ه مصاحب خود  نمود  و امر کتابت تاریخ زمان فضیلت نشان 
خود  را به ایشان فرمود  و یومًا و فیومًا بل ساعًه فساعًه د رباره ایشان 
الطاف می نمود  و مراسم اشفاق و اعطاف می افزود «)گواشانی، بی تا : 

.)418
خوشنویسان با فعالیت های هنری بسیاری که د اشتند ، د ر این د وره 
به یاری رواج، گسترش و تثبیت علوم عقلی و نقلی می پرد اختند  که 
برخی  د ر  بود ه است و  نیز  د انشمند ان  علما و  امر مورد  توجه  این 
موارد  نیز شاهد  هستیم که خود  علما و د انشمند ان به جهت ثبت و 
ماند گار سازی علوم مختلف به خوشنویسی و کتابت روی می آورد ند . 
تألیفات بی شماری از عالمان این د وره موجود  است که توسط خود  
ایشان یا خوشنویسان به خط زیبا نسخه برد اری می شد . این تألیفات 
شامل کتب، نسخه ها و رساالتی د ر موضوعات مختلف شامل کالم، 
ریاضیات  نجوم،  پزشکی،  اشعار،  د یوان  مناجات نامه،  اد عیه،  فقه، 

»طب االئمه)ع(«  یا  »خواص الفواکه«  کتاب  ازجمله  هستند .  غیره  و 
آن  اهل بیت)ع( که موضوع  و  احاد یث رسول خد ا  شامل مجموعه 
به   889 سال  د ر  بود   میوه ها  و  گیاهان  خواص  و  سالمتی  تغذیه، 
خط نسخ کتابت شد )د رایتی، 1389: 1046/4(. کتاب هایی ازجمله 
»التحیه اثنی عشریه« اثر محی الد ین بن عربی)متوفی638ق( و »االلفین 
و ارشاد  االذهان« اثر عالمه حلی به خط نستعلیق به خط نستعلیق 
کتابت شد ند  که موضوع اصلی این کتب عرفان شیعی است)د رایتی، 

.)1263/4 :1389
قرار  توجه  مورد   جد ی  به صورت  د وره  این  د ر  نیز  خوشنویسی 
یکی  د رآمد .  نگارش  به  اینباره  د ر  نیز  رساالتی  و  بود   گرفته 
منظوم  رساله ی  خوشنویسی،  موضوع  با  رساالت  مشهورترین  از 
ضمن  که  است  خوشنویس  مشهد ی  سلطان علی  »صراط السطور«  از 
رساله ی  د و  است.  شد ه  اشاره  نیز  شیعی  عقاید   هنر، به  این  بررسی 
مستقل  فصلی  نیز  هروی  مجنون  اثر  »آد اب الخط«  و  »رسم الخط« 
با موضوع اهل بیت د ارند  که شاعر د ر آن به صراحت عقاید  شیعی 

خویش را مطرح نمود ه است)مایل هروی، 1372: 74(.
ارزش های د ینی و مذهبی د ر قالب هنر خوشنویسی به گروه های 
مختلف اجتماعی آموزش د اد ه می شد  و به جهت زیبایی بصری که 
د اشت د ر اذهان ماند گارتر بود . جالل الد ین محمود  رفیقی یکی از 
وی  د اشت.  حیات  تیموری  د وره  د ر  که  است  بنامی  خوشنویسان 
مد رس قرآن و علوم د ینی د ر مد ارس و خانقاه هرات بود  و با تأکید  
بر خوشنویسی به ارائه د رس د ر کالس می پرد اخت)نظامی باخزری، 
1357: 125 و 126(. فراگیری آد اب خوشنویسی نیز اهمیت بسیاری 
د اشت به گونه ای که سلطانعلی مشهد ی اعتقاد  د اشت برای د سترسی 
و  عالم  د رون،  پاکی  نظیر  باید  خصوصیاتی  فرد   مطلوب،  خطی  به 
عارف بود ن، انزوا و گوشه نشینی و غیره د اشته باشد  که همه ی این 
صفات به صورتی عالی د ر شخصیت امام علی)ع( خالصه می شد  )مایل 
خوشنویسان  و  علما  از  هروی  رفیقی  مجنون   .)73  :1372 هروی، 
مد یریت  و  می نمود   تد ریس  مد ارس  د ر  که  است  تیموری  د وره ی 
مد رسه ای را نیز بر عهد ه د اشت؛ وی که بر مذهب امامیه بود  به طور 
حتم نقشی قابل توجه د ر جهت د هی مذهبی به عالمان و هنرآموزان 

خوشنویسی د اشته است)مایل هروی، 1372: 57-50(.
و  نویسند گان  از  بیانی،  مروارید   عبد اهلل  شهاب الد ین  خواجه 
شهرت  نیز  خوشنویسی  به  که  بایقرا  حسین  سلطان  عصر  مورخان 
د اشت، بر مذهب تشیع بود  و یکی از علمای شیعه د ر این د وره به 
شمار می رود . وی آثاری همچون »مونس«، »تاریخ شاهی« و »منشآت« 

از خود     برجای گذاشته است)سام میرزا صفوی، 1384: 106(.
د ر این د وره رابطه ی هنر خوشنویسی و علما آن قد ر نزد یک شد  
که علمای بلند مرتبه ی د ینی که مقام صد ارت را بر عهد ه د اشتند  نیز 
به فراگیری هنر خوشنویسی می پرد اختند ، عبد اهلل بیانی که یکی از 
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صد ر11  مقام  به  است،  تیموری  عصر  د ر  شد ه  شناخته  خوشنویسان 
د رست یافته بود  و د ر برخی مواقع منشورهای حکومتی را به جای 
و   317  :1357 باخزری،  می کرد )نظامی  ممهور  امیرعلی شیرنوایی 
318(. د یگر خوشنویسی د ر کنار خوشنویسی بهره ای از علوم د ینی 
امام جماعت  و  بود  که خطیب، شیخ خانقاه  د اشت، حافظ محمد  
مسجد  بود )خواند میر، 1372: 238(. روشن است که چنین فرد ی با 
این مناصب د ر جامعه روابط گسترد ه ای با طبقات متفاوت اجتماعی 
خصوصًا علما و د انشمند ان د اشته و به موجه سازی، ترویج و گسترش 

خوشنویسی میان علما و فضال کمک های شایانی کرد ه است.
قضات که د ر تقسیم بند ی تزوکات تیموری د ر طبقه اول د ر کنار 
خوشنویسان  با  روابطی  نیز  می گیرند   جای  روحانیون  و  ساد ات 
د اشته اند . د ر محاکم قضایی عصر تیموری، خوشنویسانی د ر محکمه، 
از  گروه  این  بود ند .  فعالیت  به  مشغول  د ارالقضا  یا  قضا  د یوان 
خوشنویسان، د ر کنار قاضی می نشستند  و  به نوشتن قباله ها، صکوک12 
و اسناد  شرعی می پرد اختند  و عالوه بر خوشنویسی، سررشته ای د ر 
موضوعات فقهی و صرف ونحو زبان عربی نیز د اشتند )مستوفی بافقی، 
1340: 296/3(. موالنا جالل یوسف عتیقی از خوشنویسانی بود  که 

د ارالقضای بغد اد  فعالیت می کرد )فصیح خوافی، 1339: 29(.

نتیجه گیری
و  ایران  از سرزمین  بخش هایی  بر  تیمور گورکانی  غلبه ی  از  پس 
سال هایی  طی  سرزمین،  این  مختلف  نقاط  د ر  او  پی د رپی  حمالت 
اند وه و  این د وره  ایران د ر رنج و سختی به سر می برد ند . د ر  مرد م 
به عنوان  را  سمرقند   شهر  تیمور  بود .  فراگرفته  را  مرد م  سرگرد انی 
به  بهبود بخشید ن  جهت  د ر  و  نمود   انتخاب  حکومتش  پایتخت 
وضعیت نامالیم موجود  د ر جامعه، د ستور صاد ر کرد  عد ه ی کثیری 
از بزرگان، علما، اهل فن و هنرمند ان به این شهر کوچاند ه شوند  تا 
شهر سمرقند  به عظمت و شکوهی مطابق خواسته ی تیمور د ست پید ا 
کند . د ر این د وره توجه به هنرهای مختلف ازجمله خوشنویسی د ر 
از  خاص  قشرهایی  و  شاهزاد گان  د رباریان،  حکومتی،  سران  میان 
جامعه نظیر قشر عالم، فاضل و اهل د انش قوت گرفت و خوشنویسان 
و  تیمور  از  پس  شد ند .  برخورد ار  خوبی  اجتماعی  جایگاه  از 
شاه،  چشمگیر  توجه  شاهد   نیز  تیموری  شاهرخ  کارآمد ن  روی 
شکل گیری  هستیم.  خوشنویس  هنرمند ان  به  د رباریان  شاهزاد گان، 
فرقه های مختلف مذهبی د ر این د وره و تأکید  عقاید  فرقه هایی نظیر 
میان کلمات و حروف،  بر کشف رمز و رموز  نقطویه  و  حروفیه 
بیش ازبیش د ر کانون توجه علما،  موجب شد  که هنر خوشنویسی 
صوفیان و د انشمند ان قرار گیرد . د ر پژوهش حاضر که د ر بررسی 
شد ،  انجام  خوشنویسی  بر  تأکید   با  هنرمند ان  و  علما  میان  روابط 
محقق به این نتیجه د ست یافت که د ر عصر تیموری خوشنویسان و 

علما روابط تنگاتنگی د اشته اند ، علما از حامیان جد ی خوشنویسان 
کنار  د ر  فرد   گاه شاهد  هستیم که یک  و حتی  می رفتند   به شمار 
تسلط بر علوم د ینی یا عقلی، به فراگیری هنر خوشنویسی به عنوان 
یک علم می پرد اخت تا وجهه ی اجتماعی بهتری د ر جامعه ی عصر 
تیموری د اشته باشد . نتیجه ی مهم د یگری که از انجام این پژوهش 
به اتفاق  قریب  اکثر  توجه  د وره  این  د ر  که  است  این  شد ،  حاصل 
خوشنویسان به مذهب تشیع و فرقه های صوفیگرایانه تمایل د اشته و 

بر مذهب تشیع بود ه اند .
اینان توانمند ی خود  د ر خوشنویسی را از عنایت اهل بیت می د انستند  
و با علمای شیعی زمانه ی خود شان ارتباط وثیق تری برقرار می کرد ه 
و به کتابت آثار علما و د انشمند ان، اد یبان و شاعران شیعی اهتمام 
می ورزید ند ؛ همچنین پس از قرآن، مهم ترین شاخه های علمی مورد  
توجه خوشنویسان د وره ی تیموری فقه و کالم شیعی، عرفان و شعر 

و اد ب بود ه است.

پی نوشت ها
Renaissance .1  واژه رنسانس از زبان فرانسه وام گرفته شد ه  

است و به معنای تولد  د وباره یا نوزایی است.
تیمور  به  منتسب  فارسی  به  تاریخی  کتابی  تیموری،  َتزوکات   .2
گورکانی و تحریر ابوطالب حسینی تربتی است. تزوک یا تزوکات 
تیموری،  ملفوظات  یا  تیموری  واقعات  کتاب  د وم  و  اول  بخش های 

منسوب به تیمور، است.
3. سرزمینی کهن و بزرگ د ر ازبکستان و ترکمنستان است.

4. د ر د ورة خالفت اسالمی، یعنی د ر قرون وسطی، هرات همراه با 
نیشابور، مرو و بلخ یکی از چهار قسمت)چهار ربع( خراسان بزرگ 

بود .
ویران  سال  این  د ر  و  بود   برپا  999ق/1591م  تا  مد رسه  این   .5

گرد ید ) قاضی احمد  قمی، خالصه التواریخ، 909/2(.
برای  الفبا،  حروف  عد د ی  تکیه  برارزش  با  حروفیه  نهضت   .6
شکستن الفاظ د اشت تا مخاطبان خویش را به تأمل و تفکر واد ار 
نماید . نهضت حروفیه د ر ستیز با سلطه سیاسی - اقتصاد ی تیموریان، 

بر عنصر آگاهی تود ه ها تکیه کرد  تا با ظلم پیکار نماید .
7. نقطویه یا نقطویان یا پسیخانیان، پیرو محمود  پسیخانی گیالنی 
تیمور  امیر  سلطنت  زمان  د ر  ق،  ه .  سال800  حوالی  که  بود ند  

گورکان، مذهب نقطوی را بنیان گذاشت.
فرمانروایی  روزگار  برجسته  سیاستمد ار  و  د انشمند   شاعر،   .8

تیموریان)844 ه .ق - 906 ه .ق(
 698 سال  به  شهیر)د رگذشته  خطاط  قبلةالکتاب،  به  ملقب   .9

هجری قمری(
10. مؤلف مقتل مشهور روضةالشهد ا
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11. صد ر د ر کنار د یوان تواچی و د یوان مال بخش سوم تشکیالت 
اد اری تیموریان را تشکیل می د اد  و از نظر رتبه بند ی پایین تر از امرا 

و باالتر از وزرا بود .
12. چک ها، حواله ها و برات ها
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The Timurid period is a golden age in the popularity 

and evolution of Iranian calligraphy. During this period, 

with the invention and spread of Nas taliq, calligraphers 

emerged. Calligraphers as one of the mos t important 

groups have interacted with other social classes in their 

time. The main issue of this article is to examine the qual-

ity and manner of relations between scholars and calligra-

phers in the Timurid period. The researcher’s hypothesis 

in this research was that in this period, due to the Timurid 

support for the art of calligraphy, art was also considered 

by the educated in the society and since calligraphers 

wrote religious texts, it seemed that the relationship be-

tween calligraphers and scholars This course is interactive. 

The method of conducting descriptive-analytical research 

and data collection was done by referring to library re-

sources and documents. After reviewing and analyzing the 

data, the hypothesis was proved. The results of this s tudy 

showed that in the Timurid era, Shiite scholars and cal-

ligraphers interacted with each other cultural and social 

activities in such a way that the importance and virtue of 

calligraphy among scholars and calligraphers’ attention to 

mys tical religious sciences on the other hand, es tablished 

a s trong bond between them.

The art of calligraphy has two notable features: firs t, it 

made a living through this art and they worked in govern-

ment courts and courts of law and copying and writing. 

In fact, they were responsible for the transfer of science 

and knowledge. On the other hand, if some calligraphers 

turned to this art with a heartfelt interes t and were less in-

teres ted in material interes ts, they would have paid more 

attention to the criteria of art and beauty. This group of cal-

ligraphers usually had s tudents who tried to promote this 

art by educating and training younger calligraphers. They 

were mos tly considered by scholars, princes and elders, 

and in fact the calligraphy and its evolution and validity 

were done by these people.

The Timurid period is an era in which, despite the tur-

moil, the exis ting socio-cultural and political problems 

of its early formation are known as the Renaissance and 

flourishing. In a nutshell, political s tability is the eco-

nomic boom of religious freedom and respect for religion 

and their leaders. The Timurid era is an influential factor 

in the flourishing of the art of this period. Different cul-

tural groups have always had close relations in the Timurid 

era, but in this period, the level of communication between 

scholars and calligraphers is more visible than before. Dur-

ing this period, due to the emergence and spread of Sufi 

and Shiite sects of the religion and due to the deep con-

nection between the art of calligraphy and the religion of 

Islam, calligraphers of the Timurid period had Shiite and 

Sufi tendencies. During this period, scholars were consid-

ered serious calligraphers, and sometimes even some of 

them, in addition to mas tering religious or intellectual sci-

ences, learned the art of calligraphy in order to have a bet-

ter social s tatus in society.
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