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چکیده

تجربۀ هم زمان زندگی یکجانشینیی کیو نشینیی تنوورییان (-۷۷1
913ق) آشیایی مختصر آنها با اسالم فرهیگ ایرانیی فرتیتی را
برای رشد

حدت بنشتر مؤلفههیای هوییت ایرانیی بیه ییه هییر

مذهب تشنع فراهم کرد .هیر ایرانی شاخههیای متدیدد آن بیه ییه

هیر خوشیویسی در این زمان را میتیوان هوانیید ررفیی دانسیت کیه
سییایر مؤلفییههییای هویییت ایرانییی ازجولییه مییذهب تشیینع ،موضییوو
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مظر ف آن را تشکنل میدهید .هیر خوشیویسی که بیهعییوان هییری

اسالمی مقدس شیاخته میشود ،در عصر تنووری در د بدد نظری
عولی ،با مفاهنم ،ارزشها شخصنتهای شندی پنونیدی نزدیی

ملوییوس پنییدا کییرد .در اییین د ر  ،الهییام ر حییانی ،الگییوبرداری

اسییتادان خوشییویس از شخصیینت امییامعلییی (و) کییاربرد فرهیییگ
شییندی در نظییام اسییتاد -شییاگردی از ابدییاد نظییری هیییر خوشیویسییی

محسوب میشوند نگارش نسیخههیای خییی ،اشیدار کتنهیههیای

شندی در بدد عولی قرار میگنرند .تحقنق حاضر که بیا هیدف تهنینن

نقش هییر خوشیویسیی در نشیر نویایش اعتقیادات میذههی جامدیۀ
تنووری از ی

سو چگونگی ارتهاط این هییر بیا میذهب تشینع در

این زمان از سوی دیگر به نگارش درآمید اسیت ،بیهدنهیا بررسیی

علل زمنیههیای ایین ارتهیاط هوچیینن ،یهگییهیای آن در د رۀ

تنووری است؛ مواردی که به شنوۀ تحلنلی -توتنفی با اسیتفاد از
میابع اسیاد تاریخی هیری به آنها پرداخته خواهد شد.
واژههای کلیدی :هیر ،تشنع ،خوشیویسی ،تنووریان.
 .1مقدمه

هیر خارج از ذ ق سلنقۀ هیرمید ررفنتهایی که محرک حس لذتجویی انسان اسیت،
دربرگنرندۀ اندیشهها ،با رها اعتقادات ی

جامده در طو زمان است .به عهارتی ،با تکنیه

بر ابزار اسیاد هیر میتوان به بخشی از نظام فکری اعتقادی ی

کشیور در طیو تیاریخ

پی برد .هیر در ایرانِ پنش از اسالم گویای اندیشۀ طهندتمحوری توجه به عیاتیر خلقیت
است با ر د اسالم بهلحاظ فرم محتوا مییهق بیا ارزشهیای اسیالمی مییشیود .بیا افیو
خالفت عهاسی بدد از هجوم مغوالن در قرن هفتم هجری ،بهتیدری مؤلفیههیای فرهیگیی
ایران نظنر مذهب تشنع از تیگیاهای تاریخی -مذههی خارج شد به بخشیی از اندیشیههیای
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رای به یه در طی حکومت تنووریان بد گردید .به هونن نسیهت از ایین زمیان بیه بدید
عقاید اندیشههای شندی در هیر ایرانی بهتورت مدا م (بد ن انقیاو تاریخی) ر اج یافت
در عصر تفوی بیود کیه هییر شیندی د ران ا ج خیود را سی ری کیرد .تنوورییان (-۷۷1
913ق) از اقییوام ترکییی -مغییولی سییاکن در قلوییر ی ا لییوس جغتییای هسییتید کییه در طییی
حکومت تقریهاً  150سالۀ خود بر ایران زمنیۀ تقویت

حدت مؤلفههیای هوییت ایرانیی را

فراهم کردند .آشیایی با فرهیگ شهرنشنیی درپنش گرفتن شنوۀ تسامح در عرتۀ سناسیی
از عوامل مهم ایجاد این فضا از سوی آنان بود.
تحو در هیر خوشیویسی با ابداو خیوط خالص ایرانی تدلنق نستدلنق از یی

سیو،

ارتهاط آن با جیهههای نظری عولی مذهب تشنع از سوی دیگر ،در این د ر مؤید میلیب
مذکور است؛ موضوعی که مقالۀ مذکور به بررسی ابداد گوناگون آن در قالیب تیاریخ هییر
ایران مییپیردازد سیدی دارد چگیونگی شیکلگنیری هییر شیندی جزتنیات ارتهیاط هییر
خوشیویسی با تشنع را در این مقیع از تاریخ ایران تهننن کید .بیش

عواملی چون جایگیا

هیر خوشیویسی در فرهیگ اسالمی ،افزایش جودنت شیندنان ،تقوییت مؤلفیههیای فرهییگ
ایرانی سناست مشر عنتطلهی حکومت در سوتگنریِ شندیِ هیر تنووری تیثینر مسیتقنم
داشتهاند؛ ارتهاطی که طهق ساختار این بررسی میتوان آن را در آییات احادیی  ،اسیامی،
القاب اذکار ،تثلنفیات ،ادعنیه اشیداری کیه بیا ر یکیرد شیندی از سیوی خوشیویسیان
بهتورت کتنهه کتابت یهت شد اند ،پنگنری کرد .نظیام آموزشیی (هیرآمیوزی) تنویوری
ننز بیتثینر از فرهیگ تشنع نهود .استادان تیاحبنیامی چیون سیلیاندلی مشیهدی ،منرعلیی
هییر ی مجیییون رفنقییی هییر ی آداب آمییوز هییای اییین مییذهب تییثینر آن در هیییر را
بهتورت نظری عولی با الگوبرداری از اتویۀ شینده بیهخصیو

حضیرت علیی (و) بیه

هیرجویان انتقا میدادند .نتای این بررسی که با تکنه بر میابع تاریخی اسیاد هیری انجیام
گرفته است ،میتواند پاسیخگیوی سیؤاالتی دربیارۀ چگیونگی ایرپیذیری هییر میذهب از
یکدیگر ،شکلگنری هیر دییی شندی در تاریخ ایران نقش هیرمیدان در این زمنیه باشد.
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 .2مذهب تشیع در عصر تیموریان

تنووریان (913-۷۷1ق) که نام خود را از بینانگذار خود ،تنوور (ف80۷ .ق) ،گرفتهانید ،از
ساکیان ترکی -مغولی ما راءالیهر شدههای از بازمانیدگان الیوس جغتیای (فرزنید چیگنیز)
بودند .د مؤلفۀ حکومت تنوورییان عهیارت بودنید از :مواریی

ترکیی -مغیولی فرهییگ

ایرانییی -اسییالمی (جکسیین الکهییارت .)1۷4 /۶ :1390 ،آفرییشییگران فرهیییگ ایرانییی-
اسالمی ،در ادبنات عصر تنووری عودتاً با عیوان «تاجنکان» بازشیاخته می شدند؛ درحالی که
منرث دارانِ مواری ترکی -مغولی غالهاً بیا لفی «ترکیان» ییاد میی شیدند« .میاقشیۀ تیرک
تازی

» بازتابدهیدۀ چینن ساختاری بود .طهق این ساختار ،تنوور در حوزۀ سنع حکومتی

خود شالود های فرهیگ ایرانی را احنا کرد .این موضوو از توسدۀ کالن شیهر سیورقید کیه
ذ ق هیرمیییدان تیییدتگییران ایرانییی را بییر پنشییانی داشییت هوچییینن ر نییق تقویییت
مؤلفههای هویت ایرانی نظنر مذهب تشنع مشخص میشود .در این د ر  ،مذهب تشینع بدید
از طی فشیار چییدینتدسیالۀ تسیین خالفیت عهاسیی ،در کییار تسیامحگیری سیالطنن
تنووری فرتت توسده مقدمهچنیی برای رسوی شدن در عصر تیفویه را بیهدسیت آ رد.
در میابع این د ر آمد است که تنوور طی فرمانی موقوفاتی را بیه ر ضیۀ مقدسیۀ حضیرت
علی (و) ،امامحسنن در کربال ،مشهد اختصا

داد (حسنیی تربتیی .)358 :1342 ،ی در

توجنه حوالتش به شام ننز هرچید بهتورت راهری هوراهی شامنان بیا بیییامنیه را در خلیق
حادیۀ عاشورا بهانۀ هجوم خود قرار داد (نظامالدین شامی)235 :13۶3 ،؛ حتی سلیان حسنن
بایقرا (ف911 .ق) درتدد برآمد تا خیهه را به نام د ازد امام بخواند ،با جوداین مشیا ران
سناسی ا را میع کردند (اسفزاری .)329 :1338 ،سادات هم از اقشار تاحبنفوذ محترم،
چه در جامده چه در دربار تنووری ،بودند .میز ( )191 :1392آنها را جزء شورای شیهرها
که از اعنان شهری بودند ،قرار میدهید .جییهشهیای شیندی متدیددی در قیرن نهیم هجیری
به جود آمدند که برخی از آنها نظنر حر فنه نوربخشنه ماهنیت تیوفی -شیندی داشیتید.
حر فنه به رههری فضلاهلل استرآبادی خود را د ازد امامی میدانستید اندیشۀ مهید یت را
با قیهنت توفنانه درهم آمنختید (شنهی .)1۷3 :1359 ،درحقنقت تصوف در این زمیان پلیی
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بود منان تشنع تسین که بهتیدری گرایشیات شیندی در آن افیزایش یافیت (میفیرد:1382 ،
.)23۷
 .3هنر خوشنویسی در عصر تیموریان

این د ر بهلحاظ تحوالت هیریای که در آن تورت گرفت ،یکیی از اعصیار شیاخص در

تاریخ هیر ایران بهشوار میر د؛ چراکه هیر ،هم بهلحاظ ساختار فیی هیم ازنظیر اندیشیه
جهانبنیی موجود در آن ،اجد یهگیهای خاتی شید .از میظیر اندیشیه بیا ر ،بینن هییر
تنووری با مؤلفههای هوییت ایرانیی ارتهیاط د سیویهای برقیرار گردیید .بیه عهیارت دیگیر،
جهتگنری ایرانی هیر بهدلنل نقش آن در پذیرش اندکاس ابداد گوناگون فرهیگ ایرانی
ازجولییه تصییوف ،ادبنییات ،تییاریخ ،اندیشییۀ سناسییی بییهخصییو

مییذهب تشیینع اسییت.

خوشیویسی یکی از شاخههای هیری اجد خصوتنات مذکور در قرن نهیم هجیری اسیت.
ابیداو ر اج خییوط تدلنیق نسیتدلنق در ایین زمیان موضیوعی اسیت کیه هیم در تییاریخ
خوشیویسی هم در سنر تحو هویت ایرانی ،ایرات ماندگاری برجای نهاد .خط تدلنیق بیه
د شنوۀ نظامالدین احود سویانی تاجالدین سلوانی نوشته میشد (شینرازی.)142 :13۷۶ ،
خط نستدلنق را ننز که عییوان «عیر س خییوط اسیالمی» را گرفیت ،در ا اخیر قیرن هشیتم
هجری خوشیویسانی چون منرعلی تهریزی تکامل دادند این خط قالب میاسهی بیرای زبیان
ادب فارسی شد (میشی قوی ،بیتا .)۶3 :در هوینن زمنییه خوشیویسیان نسیتدلنقنویسیان
بزرگی نظنر جدفر بایسیقری (رتینس کتابخانیۀ بایسییقرمنرزا) ،منرعلیی هیر ی سیلیاندلی
مشهدی رهور کردند که در تاریخ خوشیویسی ایران ماندگار شیدند (نیوایی143 :13۷9 ،
524؛ هوایی .)280 :13۷5 ،در این زمنیه باید از ابراهنمسیلیان بایسییقرمنرزا ،شیاهزادگان
تنووری که بهترتنب شنراز هرات را با گیردآ ری هیرمییدان در رشیتههیای گونیاگون بیه
مراکز هیر تهدیل کردند ،یاد کرد .این د که از نوادر د لتمردان هیرمیید در تیاریخ اییران
هستید ،در خیوط محقق ریحان به خلق آیار فاخری دست زدنید (حیاف ابیر /2 :13۷2 ،
959؛ آژند138۷ ،ب .)118 :شهرهای تهریز ،هرات شنراز از مراکز اتیلی خوشیویسیی در
طی قر ن هشتم نهم هجری بودند .شنراز به یه در زمان حکومیت اسیکیدرمنرزا ،فرزنید
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عورشنخ ،ابراهنمسلیان ،فرزند شاهرخ ،در زمنیۀ پر رش مدواران ،خوشیویسان ،نقاشان
عالوان شهرت یافت؛ هرچید این شهر هرات است که عییوان «پایتخیت هییر تنویوری» را بیه
هورا دارد (خواندمنر۶1۷ /3 :13۶2 ،؛ ریشار .)۶0 :1383 ،در در ن ایین مراکیز نهادهیایی
چون کتابخانهها ،کارگا ها دبنرستانها هم بودند که اغلب ریاستشان برعهدۀ خوشیویسیان
بود در جریان تحو خوشیویسی اییر مسیتقنم داشیتید (خیوافی125 /1 :135۷ ،؛ اتیفی،
 .)222 /2 :1349جیود اییین نهادهییا حییاکی از جییود یی

نظییام تدلیینم تربنییت در زمنیییۀ

خوشیویسی است که با نام «نظام استاد -شیاگردی» از آن ییاد مییشیود .ایین نظیام بیهدلنیل
ارتهاط نزدی

د طرف اغلب با نظام مریدی مرادی در تصوف مقایسه مییشید (شینول،

15۶ :13۶8؛ آژند .)85 :138۶ ،استفاد از هیر خوشیویسیی تیثینر خوشیویسیان در ر ابیط
خییارجی ،نقییش خوشیویسییان بییهعیییوان میشییی دبنییران دسییتگا حکومییت داراالنشییاء
(شرفالدین علی یزدی12۷۶ /2 :138۷ ،؛ خواندمنر530 /3 :13۶2 ،؛ منرخوانید-5 :13۷3 ،
 ،)11۶8 /۶فور خوشیویسان شاعر شیاعران خوشییویس (امنرعلنشینر نیوایی،)۶0 :13۶3 ،
رقابت مراکز گوناگون در جذب پر رش خوشیویسان (زکی محود حسن،)103 :13۶3 ،
ر اج کتابت قرآن در این د ر از دیگر جو اهونت هیر خوشیویسی در عصیر تنویوری
هستید.
 .۴علل توسعۀ هنر شیعی در عصر تیموریان

هیر را هوانطورکه میتوان بهلحاظ شنوۀ اجرا به شاخههای گوناگون نقاشی ،خوشیویسی
انواو دیگر دستهبیدی کرد ،ازنظر نوو تفکر مفاهنم موجود در آن ننز میتوان تقسنمبیدی
نوود .فرمها ،اشکا
ی

سه

های هیری یهگیهای بنر نی ،محتوا مضیامنن موجیود در

ایر از خصایص در نی آن بهشوار می ر نید .سیاختار در نیی هییر ننیز خیود شیامل د

بخش کلی مادی مدیوی است .مدیویت از تفات ذاتی هیر است کیه په هشیگران تیاریخ
هیر با الهام از هونن یهگی آن را تحت عیا ییی چون هیر سیتی ،هییر قدسیی ،هییر دیییی
هیر اسالمی تدریف تقسنم کرد اند.
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به مقتضای ایجاد مذاهب گوناگون در اسالم ،هیر اسالمی ننز بیه شیاخههیایی نظنیر هییر
شندی تقسنمبیدی میشود .هیر شندی به بنان ،نوایش یا انتقا هورا با ذ ق سلنقۀ فرد از
اعتقادات ،تفکرات ،مفاهنم ،شخصنتهیا ،آداب آییننهیا ،مراسیم ،جرییانهیا حیوادث
برگرفته از تاریخ مذهب تشنع میپردازد .این هیر در جیه بنر نیی شیامل اذکیار ،آییات،
نامها القاب ،شخصنتها ،احادی

حوادث میشود در جه در نی به اتو اعتقیادی

تشنع مانید امامت عدالت میپردازد .یهگی دیگر آن فرتت رشید بالییدگی ییافتن در
بستر کالهد فرهیگ ایران برقراری ارتهاط نزدیی

بیا مؤلفیههیای هوییت ایرانیی اسیت.

بهاستثیای اد اری مثل آ بوییه کیه بیهتیورت مقیدیی از نوادهیای شیندی در هییر اسیتفاد
میشد ،شر و شنوو هیر شندی در تاریخ ایران بهتدری

بدد از هجیوم مغیوالن سیقوط

خالفت عهاسی به یه از عصر حاکونت تنووریان به بدید اتفیاق افتیاد (جدفرییان/2 :13۷5 ،
 .)۷44-۷43عود ترین دالیل این ر ند عهارتاند از:
 .1ر اج عقاید شندی :ازآنجاکه هیر با مقولۀ فرهیگ جهانبنیی ارتهاط مسیتقنم
دارد ،نویتواند با بینانهای اعتقادی فرهیگی ی

جامده در تضیاد باشید .بیه

هوان نسهت هیرمیدان ننیز در تغننیر تقوییت ارزشهیای اجتویاعی میذههی
اجد توانویدیهای بالقو

بالفدلانید .درنتنجیه ،ر اج هییر شیندی در جامدیۀ

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

جهتگنیری

در هیر بنانگر زمنیههای اجتواعی خاتی است.

 .2پنوند تصوف تشنع :یکی از این زمنیهها گسترش تصوف عرفان شیندی در
قالب شخصنتها ،مراکز جرییانهیای تیوفی -شیندی نظنیر ندویتاللهنیه
تفویه در این د ر است که با توجه به پنوسیتگی هییر هیرمییدان ایرانیی بیا
جریان تصوف عرفان اسالمی عامل تثینرگذاری است (شینهی.)1۷0 :1359 ،
درحقنقت ،با اقها عوومی به جریان تصوف از طرفی با تفت شندی گرفتن
آن ،هیر برآمد از د موضوو ننز مورد حواییت عیاییت قیرار گرفیت .بایید
افز د که نقیۀ اتصا عرفان تصوف موجود تشینع ،در مدرفیت اندکیاس
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یهگیهای اخالقی دییی حضرت علی (و) خالته میشید (شینول:13۶8 ،
.)90
 .3نشر تثلنفات آیننهای شندی :در ایین زمیان تثلنفیات میظیوم میثیور شیندی
ازجوله کتب نسخ در موضوو فلسفه ،کالم ،فقه ،ادبنات دیوان اشیدار هیم
افزایش یافتید .شرفالدین علی یزدی از مورخانی است کیه طهیع شیدری هیم
داشته اشدارش در ابینۀ یزد بهکار رفتیه اسیت (مسیتوفی بیافقی/2-1 :1385 ،
 )180در کیییار اییینهییا آداب رسییومی ازجولییه زیییارت امییامزادگییان قهییور
سادات شیندنان ،ر اج ر ضیهخیوانی در مصینهت اهیلبنیت (و) (جدفرییان،
 ،)۶۷4 :13۷5ننز مورد توجه جامده د لیت بودنید بیالیهع در شیکلگنیری
مدواری ،خوشیویسی نگارگری شندی ایر گذاشتید.
 .4هوراهییی تیاسییب بییا هیییر اسییالمی :هوییاهیگی انیهییاق هیییر شییندی بییا
شاخصهای هیر اسالمی از دیگر دالیل رشد آن بود .در تدریف هییر اسیالمی
گفته شد که سه

شنوۀ اقع گرایی د ری از نوایش سیهبدیدی طهندیی

مدنظر قرار میگرفت (شایسیته فیر .)۶۶ :1381 ،هوینن یهگیی در نگیارگری
تنوییوری در نوییایش شخصیینتهییا اسییتفاد میییشییود بییه عهییارتی محتییوا
مضوونِ ایر اهونتی بنشتر از نوایش بنان جزتنات طرح دارد؛ بدال هیرهیایی
نظنر خوشیویسی در هیر شندی ،بهمثابۀ هیر اسالمی ،دارای کیارکرد جایگیا
باالتری هستید.
 .5مشر عنتسازی :هیر شندی زمنیۀ مشر عنتسازی برای تنووریان را ننز فیراهم
کرد؛ زیرا هوانطورکه قهالً هم اشار شد ،تولندات هیری در ارتهاط نزدی

با

ر یدادهای سناسی ،فرهیگی ،اجتواعی ،مذههی اییدتولوژیهیای حیاکم بیر
ی

جامده هستید؛ به هونن دلنل در د لت تنویوری مقیدمات توسیدۀ فراگنیر

هیر شندی فراهم شد .مذهب تشینع در کالهید فرهییگ ایرانیی فرتیت رشید
بالیدگی یافت ایراننان به دالییل متدیدد میذههی ،فلسیفی سناسیی از هویان
ابتدای شکلگنری ،خود را موافق آرمانها ،با رها ،عقاید احکام آن دیدند.
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از این پس در طی اد ار تاریخی مختلف ایران ،مذهب تشینع سینر تحیو
تدا م خود را به شنو ها قالبهای متیوو طیی کیرد .در عصیر تنویوری هییر
ابزار میاسهی برای تقویت سایر مؤلفههای هویت ایرانی نظنر تشنع مهیمتیر از
آن حدت این مؤلفهها در قالب آیار هیری بود.
 .۵پیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان

در د رۀ حاکونت تنووریان بر ایران ،هم میذهب تشینع هیم هییر خوشیویسیی ،فرتیت

زمنیۀ توسده تحو را یافتید .بیابراین ،بدیهی است با تفاتی کیه بیرای ایین هییر برشیورد
شد ،خوشیویسی ایین د ر در کییار ارتهیاط نزدیی

بیا سیایر ابدیاد فرهییگ ایرانیی اجید

خصلتهای شندی شود؛ خصلتهایی که میتوان آنها را در قالب خوشیویسان ،ارزشها
آموز های شندی موجود در تدلنم خوشیویسی ،کتنهیههیا ،کتابیت نسیخ ،احادیی  ،اذکیار
اسامی ،آیات ادعنه پنگنری کرد.
 .1-۵آیات و احادیث

احادی

موجود این د ر در قالب کتنههها ،نسخ خیی ،رسالههای هییری ،مرقدیات ،دییوان

اشدار ت

نگاریها خوشیویسی شد اند .نسخۀ شریف «تید کلویه» امیامعلیی (و) شیامل

مجووعۀ احادی

اندرزهایی است که بارها در این د ر

زینالدابدین محود الکاتب ی

با سه

های متیوو کتابت شد.

نسخه از آن را با خط نسخ یل هویرا بیا ترجویۀ میظیوم

در قرن نهم هجری نوشت .از این کاتب نسخهای حا ی  2۶حدی

از پنامهر هورا با ترجوه

به تورت چلن یای میظیوم موجیود اسیت (ریشیار .)110 :1393 ،در هوینن زمنییه ،مجووعیۀ
«چهل کلوه» امامعلی از سوی عهیدالرحون جیامی (ف898 .ق) بیه نظیم درآمید بارهیا در
ا اخر عصر تنووری کتابت شد (شنول .)95 :13۶8 ،از احادی
در

در قالبهای مختلف بیهکیار رفیت ،حیدی

بنشترین نوود این حیدی

مشیهور شیندی کیه در ایین

«انیا مدیییه الدلیم علیی بابهیا» اسیت.

در ر دی اییوانهیا ابینیه درب امامزادگیان بیهلحیاظ جیود

مفهوم باب ناشیی از ذ ق سیلنقۀ مدویار خوشییویس بیود .ازجولیه در سیردر شهسیتان
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بنتالشتای مسجدجامع عتنق اتفهان متدلق بیه د رۀ سیلیانمحویدبن بایسییقر (ف858 .ق)
به تاریخ 851ق بیه خیط سیندمحوود نقیاش از سیادات خوشییویس ایین شیهر

این حدی

نوشته شد است (رفندی مهرآبادی .)522 :1352 ،جود این حدی

در تابلوی کاشی مدرق

که د ر تا د رش را اسیامی د ازد امیام اهیلبنیت (و) تشیکنل مییدهید هیماکییون در
مجووعۀ دیوید در ک یهاک نگهداری میشود ،نشاندهییدۀ کیاربرد مقهولنیت آن در بینن
شندنان ایییعشری این د ر است (شایستهفر .)2۷ :1384 ،این حدی

ترفاً بهشکل مرسیوم

آن در عربی بهکار نویرفت؛ بهطوریکه سلیاندلی مشیهدی (ف92۶ .ق) آن را بیهتیورت
شدر سر د:
نقد قتش شود خزییۀ علم

هرکه داند درِ مدییۀ علم

(میشی قوی ،بیتا)۶5 :
از دیگر احادی
میر د ،حدی

مهم شندی که در بح

جانشینیی حضیرت علیی بدید از پنیامهر بیهکیار

مدر ف میزلت است .در این حدی

پنامهر جایگا امیامعلیی (و) نسیهت بیه

خود را مانید مقام هار ن نسهت به موسی میداند .نوونۀ این حدی

به خط نسیخ در تیابلوی

کاشی مدرق مذکور مربوط به قرن نهم هجری نوشته شد است (شایستهفر .)12۷ :1384 ،از
آیات دارای تهغۀ شندی ،آییۀ تیهنیر اسیت کیه بیه قلیم خوشیویسیان ییزدی بیر ر ی میزار
امامزاد محود ،از نوادگان امامتادق (و) در ا اخر قرن هشتم هجیری نوشیته شید (کاتیب،
 .)150 :1345دستهای از احادی

شندی هم بودند که در طو تیاریخ خوشیویسیی بیه آنهیا

استیاد میشد بهنوعی تدنننکییدۀ ماهنت جایگا ایین هییر در میذهب تشینع بودنید .ایین
احادی

که ترفاً مورد استفادۀ شندنان نهودند ،در هیر خوشیویسی تنووری کیاربرد بهیای

بنشتری یافتید استیاد به آنها افزایش یافت .از نوونۀ ایین احادیی  ،حیدی

امیامعلیی (و)

دربارۀ اهونت حسن خط برای اقشار میدم محتاج است (ابینعهدربیه )128 /4 :13۶۷ ،کیه
منرعلی هر ی از استادان شندهمذهب این د ر آن را به نظم درآ رد است:
اگر میدم شدی آرایش توست

گر محتاج گشتی دستگنر است
(مایل هر ی88 :13۷2 ،؛ شنرازی)5۶ :13۷۶ ،
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هیرمیییدان خیییاط مجووعییههییای حییدیثی از اتوییۀ شیینده را ننییز بییهتییورت کتییاب در
موضوعات هیر ،ادبنات ،علوم ،طب ،فقه کالم در این د ر نسخهبرداری تزینن کردنید.

کتاب خوا

الفواکه یا طباالتوه (و) شیامل مجووعیۀ احادیی

موضوو سالمتی جسم ،تغذیه خوا

پنیامهر اهیلبنیت (و) در

گناهیان منیو هیا در سیا 889ق بیه خیط نسیخ

کتابت شد (درایتی.)104۶ /4 :1389 ،
 .2-۵اسامی ،القاب و اذکار
جود نامها لقبها در ی

(مال

شییء ییا اییر هییری گوییای میالیب مهویی از قهنیل مالکنیت

ایر) ،ننت (انگنزۀ تاحب ایر) ،ماهنت آن (هدف از ایجاد) است .مدووالً گوییامی

هیرمیدان مسلوان ایرانی از یهگیهای آنها بود؛ اما بهتدری

از قر ن هشتم هجری بیه

بدد این سیت فراموش شد نام امضای هیرمید (طغرا) در انتهای ایر قند میگردیید .الهتیه،
به غنر از این نامهایی هم بودند که دارای بار مذههی ،دییی ،تاریخی یا سناسی بودند؛ مثیل
نام علی القاب مجتهی ،سندالشیهدا ،آ طیه ،آ ییس تیاحب ذ الفقیار کیه نیزد شیندنان
(د ازد امامی) از احترام تقدس برخوردار بودند

جود آنها در ی

ایر هیری ماهنت

جهتگنری شندی ایر را ر شن میکرد« .حوض کیویر» یکیی از ایین اسیامی خیا

شیندی

است کیه در اشیدار ،کتنهیههیا نامگیذاری عیاتیر مدویاری نظنیر حیوض موجیود در بیا
سلیانحسنن بایقرا در هرات از آن استفاد میشد (خوانیدمنر .)202 :13۷2 ،امیا ،میظیور از
ذکر ،جوله یا عهارتی دارای بار مدیوی اسیت کیه نیزد ادییان میذاهب گونیاگون متفیا ت
است .برخی اذکار حتی گویای براتت ی

مذهب یا یی

برای مثا «اشهد ان علناً لی اهلل» ذکر مخصو

دیین از مسیل

دیگیر اسیت.

شندنان است که در اعوا

آداب مذههی

آنها نظنر اذان بهکیار مییر د .جیود اذکیاری شیهنه بیه ایین کیه در برخیی اد ار تیاریخی
ازجوله د رۀ تنووریان بر ر ی میار ها ،گیهدها ،تییایع دسیتی آییار خوشیویسیی بیهکیار
رفتهاند ،از ی

طرف سیدی بر منزان فدالنیت گیر هیای شیندی در زمیانهیایی اسیت کیه

اطالعات تاریخی در مورد آنها کم است یا اییکیه اتیالً اطالعیاتی دربیارۀ آنهیا جیود
ندارد از طرف دیگر ،حا ی نکات تاریخی در سنر تحو هیر شندی در ایران است.
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از نامهایی که به فور ،چه بهتورت ترکنهی در کیار اسامی اهلل محود چه بهتیهیایی،
در آیار هیری این د ر بهکار رفته است ،نام علی است .الزم به ذکیر اسیت کیه ایین فیور
برای نخستنن بار در سنر تاریخ هیر ایران اتفاق میافتد .در این بار نکتۀ قابلتیوجهی جیود
دارد آن نگارش این نام به خط کوفی است (افشار)14۷ /2 :1348 ،؛ حتی در آییاری کیه
آیات نامهای مختلف با سایر خیوط نوشته شد اند ،نام علیی بیه خیط کیوفی متویایز از
بقنه است .شهرت ابداو تکامل این خط از سیوی امیامعلیی (و) مییتوانید یکیی از دالییل
احتوالی این موضوو باشد .در ایین بیار در اییوان مسیجدجیامع ییزد (تیاریخ کتنهیۀ سیردر:
83۶ق) در حاشنۀ اسامی د ازد امام که با خط نسخ نوشته شد اند ،نام علی بیا خیط کیوفی
تکرار شد است (جدفریان .)۷43 /2 :13۷5 ،نقاشی خط یا هیر شکنلسازی مصورسیازی
حر ف کلوات ،از دیگر ر شهایی بود که خوشیویسیان ایین د ر نظنیر مجییون رفنقیی
هر ی از آن استفاد

اسامی را با آن کتابت میکردند (قلنچخیانی .)1۷8 :13۷3 ،الهتیه ،بیه

اعتقاد برخی شنوو این ر ش در عصر تفوی قاجار بود .بیه عقنیدۀ شینول (15۶ :13۶8
 ،)208بازنوایی تصویری نام علی به سیت حر فنه تدلق دارد که بددها در سلسلۀ بکتاشینه در
ترکنه عثوانی ادامه یافت .ی در این راستا از نسخۀ خیی مربوط به قرن پانزدهم مینالدی
که در آن نام علی به شنوۀ خط کیوفی شییرنجی نوشیته شید بیود ،ییاد مییکیید .در آییار
خوشیویسی این د ر القاب متیوعی هم به امامعلی (و) نسهت داد شید اسیت کیه ازجولیۀ
آنها «اسداهلل الغالب» «امنرالوؤمینن» در کتنهۀ امامزاد عهداهللبن الواحید شیهند (منرشیهند)
در خوچهآباد هرات با خط یل

است .لقب د م در این ایر مربوط به امامحسن (و) اسیت

(اتنلالدین اع  ،بیتا 9۶ :تدلنقات) .در اشدار خوشیویسیشد بر ر ی برخی کتنهیههیای
این د ر هم با ذکر القابی چون «کاشیف الغییاء»« ،سیلیان کیربال»« ،الشیهند الوجتهیی» بیه
توتنف اهلبنت خا

پنامهر پرداخته شد است (رفندی مهرآبادی .)803 :1352 ،توجه بیه

این نکته ضر ری است که القیاب نسیهت بیه اسیامی از ماهنیت میذههی اعتقیادی بنشیتری
برخوردارند؛ چراکه لقب تفتی است که هیرمید یا خوشیویس آن را به انتخیاب خیود بیا
انگنز

ایوان قلهیاش برای تدریف توتنف موتوف خود بهکار میبرد؛ به هونن علیت

القاب ماهنت ایر هیری را بهتر ملووستر نشان میدهیید .در ایین زمنییه «سیر ارم» « ،لیی
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الی»« ،امام برحق»« ،آیت حق» «کالم میلق» القابی هستید کیه مجییون رفنقیی هیر ی ،از
استادان شندهمذهب خوشیویسی در این زمان به امامعلیی (و) نسیهت مییدهید (قلینچخیانی،
 .)1۷9 :13۷3در پایان آیار اغلب خوشیویسان عصر تنووری ضون دعا ییای پنیامهر (
اهلبنت خیا

)،

ا هیم تحیت عییا ین «آلیه طیاهرین»« ،اهیلالکسیاء»« ،آ طیه»« ،آ ییس»،

«میهرین» «طنهنن» توتنف شد اند .در ایین بیار ابیراهنمسیلیان فرزنید شیاهرخ در پاییان
مصحف بزرگ خود با خط یل اهلبنت پنامهر را بیا لقیب «آلیه الینهینن الییاهرین» سیتود
است (حاف ابر  .)9۶0 /2 :13۷2 ،نکتۀ تاریخی این ایر آیار مشابه جود حیب اهیلبنیت
(و) در منان اهلسیت است .در آیار مدواری تنووریان در د شهر اتیفهان ییزد اسیامی
القاب متددد اهلبنت (و) در قالب شدر نثر جود دارد که ازجولۀ آنها شدری با مضیوون
توکل به آ الکساء در هوۀ امیور بیه خیط یلی

شیرفالیدین سیلیانی در مدرسیۀ نصیرآباد

اتفهان (تاریخ کتنهۀ سردر855 :ق) است (رفندی مهرآبادی« .)821 :1352 ،حیوض کیویر»
که در فرهیگ شندی جایگا پنوند قیرآن اهیلبنیت (منیراث پنیامهر) مدرفیی شید اسیت،
ازجولۀ اسامی خا

شندی است .مجیون هر ی ضون برشیوردن خصوتینات خوشیویسیی

امامعلی (و) به جایگا ا

خاندانش در آن اشیار مییکیید (قلینچخیانی .)35 :13۷3 ،امیا،

بارگا امامرضا (و) در این د ر مندان سنع قلمفرسایی هیرنوایی خوشیویسان مدواران
شندیمذهب بود که امامیان اهیلبنیت را بیه ا تیاف متدیددی هوچیون «خانیدان بهتیرین
پنامهران» تف میکردند (شایستهفیر)122 :1384 ،؛ ا تیافی کیه منرعلیی هیر ی بیا خیط
نستدلنق در قالب کتنهههای میظوم آنها را هیرمیدانه عرضه میکید:
سالم علی آ طه یس

سالم علی آ خنر الیهننن
(میشی قوی ،بیتا)۷9 :

اسامی د ازد امام چهارد مدصوم از موارد بدیدی است که در حوزۀ نیامهیا القیاب
موجود در آیار هیر تنووریان قرار میگنرد؛ چراکه در اد ار قهل از آن مدد د آیاری هییری
با این یهگی تولند شد اند .این موضوو بنانگر نکاتی نظنر رشد جرییان تشینع اییییعشیری
است که بهدلنل قرابت با فرهیگ ایرانی از نشانههای تقویت هویت ایرانی بیهشیوار مییر د.
در میار داننا فارس اسامی امامان شنده به هورا نام پنامهر سیه خلنفیۀ ا

بیه خیط مدقلیی
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آمد است که به اعتقاد برخی دلنلی بر جود تسین د ازد امامی در این زمیان اسیت (منیرزا
ابوالقاسوی .)34 :138۷ ،از خوشیویسانی که بهطور یه در رساتل میظیوم خیود بیه ذکیر
میقهت د ازد امام پرداختهاند ،مجیون رفنقی هر ی است:
گویای د ازد مقامم

موالی د ازد امامم
(قلنچخانی)1۷8 :13۷3 ،

از جوله شهرهای مذههی این د ر که تشنع در آن گسترش درخورتوجهی یافیت ،شیهر
یزد است .یکی از دالییل آن جیود آییاری چیون مسیجدجامع ییزد ،محیراب مسیجدجامع
ر ستای قلدهبشیینغان ،کتنهیۀ قهیر حیاجقییبالیدین اردکیانی (تیاریخ سییگ قهیر89۷ :ق)
جوا الدین محوود (تاریخ سیگ قهر8۷8 :ق) هورا بیا نیام د ازد امیام بیا خییوط نسیخ
نستدلنق است (جدفریان۷42 /2 :13۷5 ،؛ افشار .)144 84 ،۷۷ /1 :1348 ،این اسیامی گیا
بهتورت نسبنامۀ امامزادگان ،سادات سایر افراد بهکار میرفتید .شیاهزادۀ فاضیل ییزد از
نوادگان امامموسیکارم (و) است .نسبنامۀ ی که مربوط به قیرن نهیم هجیری اسیت ،بیر
ر ی کاشی مدرق ح

شد است اسامی امامان شنده را دربیر دارد (جدفرییان/2 :13۷5 ،

 .)۷45در هرات در امامزاد منرشهند نسبنامهای به خط یل

جود دارد که به امامحسین

مجتهییی (و) میییرسیید (اتیینلالییدین اع ی  ،بیییتییا 9۶ :تدلنقییات) .در اییین بییار در مییزار
خواجهعهدی در سورقید نسبنامهای نوشته شد است کیه بیه پنیامهر مییرسید (سیورقیدی،
 .)1۷4 :13۶۷نام چهارد مدصوم ننز هرچیید در مدید د آییار هییری د رۀ تنویوری جیود
دارد ،سید دیگری در زمنیۀ ارتهاط خوشیویسی تشنع اسیت .از آییار نیادر موجیود در ایین
زمنیه مقهرۀ خواجهعلی تفی (ف۷92 .ق) است (جدفریان.)۷35 /2 :13۷5 ،
در ادیان مختلف ازجوله دین اسالم اذکار مختلفی جود دارند که از ارزش اهونت
یکسانی برخوردار ننستید بسته به نوو کاربرد ،مضوون نزدیکی به مهانی دین دستهبییدی
میشوند .شهادت به یگانگی خدا نهوت پنامهر در رأس اذکیار اسیالمی اسیت .گیواهی بیه
پذیرش الیت امامان به یه امام ا

ننز در فرهیگ شندی از اهونت بنشتری نسهت به سیایر

اذکار برخوردار است؛ چراکه از این د مورد یکی مرز بنن مسلوانی کفر دیگیری میرز
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بنن شنده غنرشنده را مدنن میکید .بییابراین جیود ایین اذکیار در آییار هییری ننیز بنیانگر
ماهنت مذههی آنهاست.
خواجهجوا الدین منرعلی (ف859 .ق) از زرای قرن نهیم هجیری اسیت کیه در بقدیۀ
دارالهینخ اتفهان مدفون است .جود عهارت «ال اله اال اهلل ،محود رسو اهلل ،علی لیی اهلل»
به خط بیاتی بر ر ی قهر ی گویای چید نکته اسیت (رفندیی مهرآبیادی)۷91 :1352 ،؛ ا الً
نشاندهیدۀ رشد تشینع در منیان د لیتمیردان ایین د ر

بیالیهع تسیری آن در جامدیه ،در

مقناس سنعتر است .یانناً محد دۀ جغرافنیایی اییر ،جیود ایین اندیشیه را در نیواحی اییران
مرکزی اتفهان قرن نهم هجری میدکس میکید .مؤید این میلب جود عهارت فیوق در
ابینه ،آیار قهور شهر یزد نظنر سیگهای قهر موجود در بقدۀ شا محویود (در بییدر آبیاد)
محلۀ فهرج به سا 893ق ،در بقدۀ شا خلنل یانی (در شهر تفت) با خط نسخ ،در محیراب
مسجد شا لیی بیا فین حجیاری اسیت (افشیار41۷ /1 :1348 ،؛ جدفرییان.)۷43 /2 :13۷5 ،
سه

کاربرد برخی اذکار اسامی در آیار خوشیویسی ،ابستگی آنهیا را بیه جرییانهیای

مذههی اجتواعی موجود در جامدۀ تنووری نشان میدهد .برای نوونه تکیرار نیام علیی (و)
از ذکرهای رای در فرقههای توفی -شندی بود که اغلب در مراسم سواو توفنانه اسیتفاد
میشد؛ هرچید کاربرد این ذکر از سوی هیرمیدان در مواردی ترفاً جیهۀ زیهایی داشیت .در
این زمنیه ،در ایوان مسجدجامع یزد نام علی با خط کوفی بهتورت تکراری آمد است؛ ییا
اسامی محود (چهار بار) ،علی (سیه بیار) ،موسیی جدفیر حسینن (سیه بیار) کیه در خانقیا
شا خلنل یانی بهکار رفتهاند .ذکر در د تلوات بر پنامهر اهلبنتش از مدد د اذکار رای
در بیینن شییندنان امییامی اسییت .در هیییر خوشیویسییی تنوییوری ،حتییی خوشیویسییانی از اقشییار
فرادست جامده نظنر ابراهنمسلیان (ف838 .ق) ننز این ذکر را بهکیار مییبردنید .ی یی
جزء قرآنی را که با خط یل

بهمیظور اهدا به آستان امامرضا (و) نوشته بود ،با تلوات بیر

پنامهر خاندانش پایان میدهد (حیاف ابیر « .)9۶0 /2 :13۷2 ،تیلوات کهنیر» ننیز ذکیری
مدر ف به تلوات بر چهارد مدصوم است که در مدد د آیار این د ر نظنر کتنهۀ مسجدی
در تون به تاریخ 855ق دید میشود (جدفریان.)۷3۶ /2 :13۷5 ،
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 .3-۵اشعار

یکی دیگر از مسنرهایی که در آن هیر خوشیویسی با مذهب تشنع هورا شد ،ادبنات میظیوم

مییذههی اسییت .اییین هوراهییی بییهتییورت رسییالههییای خوشیویسییی ،در قالییب کتنهییههییا
نسخهنویسی تورت پذیرفت .به هونن ترتنب ،این اشدار دارای د دسته مضیامنن آموزشیی
تدلنوی ،مدح اتوه بودند .نکتۀ دیگیر ایی کیه قتیی ایین اشیدار بیا خیط نسیتدلنق کتابیت
میشدند ،جاهت ایرانی کارکرد هویتسازی آنهیا افیزایش میییافیت .مجییون رفنقیی
هر ی ،از شاعران مذههی نستدلنقنویس مدر ف ،اشدارش را با ر یکرد مدح امامان شینده
میسر د:
مهدی شه آخرالزمان است

سرمایۀ عور جا دان است
(قلنچخانی)1۷9 :13۷3 ،

یکی از مشهورترین اشدار در تاریخ هیر خوشیویسی ،شدر سلیاندلی مشیهدی اسیت کیه
عصر تنووری خوشیویسی این د ر را از اد ار دیگر متوایز میکید .این شدر را مییتیوان
از ا لنن اشداری قلوداد کرد که پنوند این هیر تشینع را بیه ضیوح در مراتیب مختلیف
ابداو خیوط ،یهگیهای اخالقی خوشیویس ،ابزار ،امکانات ،شرایط آموزشهیای فییی
میدکس میکید .ازجوله دربارۀ خط امامعلیی (و) ،آن را از بهتیرین الگوهیای خوشیویسیی
میداند:
آنچیان خط کجاست حد بشر

قلوی دیگر است دست دگر
(میشی قوی ،بیتا۶5 :؛ مایل هر ی)۷4 :13۷2 ،

نشر تشنع سهب شید تیا سیایر خوشیویسیان نظنیر خواجیهشیهابالیدین مر اریید شیاگرد
سلیاندلی هم ضون س ر دن اشیداری ارادت خیود را بیه اتویۀ شینده یابیت کییید (سیاممنیرزا
تفوی .)10۶ :1384 ،اگرچه اغلب اشدار شندی عصیر تنویوری قالیب اغیراقآمنیز داشیتید،

نوونۀ شاخص اغراق کتاب خا ران نامۀ ابنحسام خوسفی اسیت .ایین کتیاب را خوشییویس
گویامی به خط نستدلنق عالی در قرن نهم هجری کتابت کرد سایر هیرمیدان تیحافان

نقاشان آن را تزینن کردند (ابنحسام .)48 :1381 ،اشدار مذههی عربی کیه مدویوالً بیه خیط
یل

بر ر ی کتنههها بهکار میرفتید ننز بخشی از فدالنت خوشیویسان این د ر را تشیکنل
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میدادند .در این بار  ،در مدرسۀ نصرآباد اتفهان اشداری با موضوو توکل بر اهیلبنیت بیه
زبان عربی ،با خیط یلی

شیرفالیدین سیلیانی ،خوشییویس اتیفهانی ،مربیوط بیه د رۀ

شاهرخ موجود است:
فاطوه الزهرا الورتضی علی

محود الوهدوث ابینه بدد

(رفندی مهرآبادی803 :1352 ،؛ هیرفر)18 :1355 ،
از جو مهم پنوند خوشیویسی تشنع در عصر تنووری ،اشداری در مدح امامرضا (و)
است که در د قالب کتنههنویسی کتابت تقسنمبیدی میشوند .بارگیا امیام هشیتم ،محیل
سکونت ،آموزش هیرنوایی اغلب خوشیویسان این د ر بود .اشدار کتنهیههیای منرعلیی
هر ی (ف935 .ق) ،خوشیویس مشهور ،در جایجای ایین مکیان ازجولیه در دارالسیناد
محاذی بالنیگا امام گواهی بر مدعای مذکور است:
علیبن موسی الرضا کز خدایش

رضا شد لقب چون رضا بودش آینن
(میشی قوی ،بیتا80 :؛ شایستهفر)122 :1384 ،

به غنر از کتنههنویسی ،خوشیویسان متدددی بودند که حتیی در حید سیر دن یی

بنیت

شدر سدی در بنان ارادت خود به آن امام داشتید .موالنامحود ابریشیوی خواجیهفخرالیدین
ا حد مستوفی از آن جولهاند (د لتشا سورقیدی .)44۶ :1382 ،در این بار آستانۀ حضیرت
مدصومه (س) هم محل هیرنوایی ارهار ارادت خوشیویسانی چیون مالابیراهنم اسیترآبادی
شد (افیدی .)119 :13۶9 ،برخی آیار ادبیی ننیز جیود داشیتید کیه در آنهیا مضیامنن فییی
خوشیویسی با ا تاف شخصنتهای شندی در قالب شدر فارسیی بیههیم گیر مییخوردنید.
مجیون رفنقی هر ی در ذیل تف امامعلی (و) ،اشدارش را به این خصیلت آراسیته اسیت
(مایل هر ی.)1۶3 :13۷2 ،
 .۴-۵تألیفات

میظور از تثلنفات ،کتب ،نسخ رساتلی اسیت کیه در موضیوو فقیه کیالم ،میاجیاتنامیه،

ادعنه ،دیوان اشدار ،رساتل هیری دیگیر عییا ین برمهییای تفکیرات شیندی بیا ابیزار هییر
خوشیویسی نسخه برداری شد اند .رساله های خوشیویسی حا ی اتیالحات فیی این هیر،
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میاقب امامان مهم ترین حلقۀ ارتهاطی هیر خوشیویسی مذهب تشینع هسیتید .در مقایسیه بیا
رساله های قیر ن ششیم هجیری بیه بدید ،رسیالههیای عصیر تنویوری ازنظیر تدیداد افیزایش
درخورتییوجهی یافتییید بنشییتر هیرمیییدان شییندیمییذهب آنهییا را بییه نگییارش درآ ردنیید؛
بهطوریکه نقیهنظرات موجود در آنها در میورد آمیوزش

یهگییهیای ر حیی هیرمیید

اغلییب میشییدب از فرهیییگ شییندی اسییت .سییید مییتقن در اییین خصییو
«تراطالسیور» است که سلیاندلی مشهدی در آن اتو

رسییالۀ میظییوم

فر و علیم خیط را بیه حضیرت

علی (و) میتسب میکید:
سید علم خط به حسن عول

پس بود علی ز ا
(میشی قوی ،بیتا)۷۶-۶5 :

مجیون هیر ی در د رسیالۀ «آدابالخیط» «رسیمالخیط» در فصیلی مسیتقل بیه میدح
د ازد امام میپردازد این موضوو از تفا تهای این د رساله با آیار شهنه به خود بهشوار
میر د (قلنچخانی .)1۷8 :13۷3 ،الزم به ذکر است که سیاختار کلیی اغلیب ایین رسیالههیا
شامل ندت پر ردگار ،پنامهر ،امامان شنده آمیوزش خوشیویسیی مییشیود .در ننویۀ د م
ا اخر قرن نهم هجری جاهیت شیندی رسیالههیای تیثلنفشید بنشیتر شید خوشیویسیانی
تاحب تثلنف نظنر سلیاندلی مشهدی منرعلی هر ی رهیور کردنید .کتیابهیایی هیم در
موضییوو خوشیویسییی تییثلنف شییدند کییه در راسییتای ایهییات فرضیینۀ تحقنییق حاضییر مهییم

قابلذکرند .تحفهالوحهنن نوشتۀ یدقوببن حسن شنرازی از سیادات حسییی در سیا 858ق
اسیت کییه آن را در بنییدر هید سییتان بییه نیام امنییرزاد حهنییبالییدین محییباهلل از نوادگییان
نورالدین ندوهاهلل کرمانی نوشت .نویسید بخشی از مستیدات خود را به عهیارات احادیی
حضرت علی (و) رساند اسیت امنید ار بیه بهیر مییدی از عیاییات اتویۀ اییییعشیر اسیت
(شنرازی .)30 :13۷۶ ،خارج از حوزۀ هییر ،تثلنفیات دیگیری ننیز در موضیوو تیاریخ ،فقیه،
کالم ادعنۀ شندی از سوی خوشیویسان نسخهبیرداری کتابیت شیدند .در ایین خصیو

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

دیگر ا با نام میهاج الکرامه فی ایهات االمامه در سا 8۷8ق به هویرا کتیب دیگیر در ایین
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زمنیییه ازجولییه تییاریخ محوییدی (تییاریخ د ازد امییام) در سییا 819ق نسییخهبییرداری ش ید

(جدفریان .)۶۷5 ۶۶۶ :13۷5 ،کتابهایی با ر یکرد عرفان شندی نظنر التحنه ایییی عشیریه

از محیالدینبن عربی (ف۶38 .ق) ،با خط نستدلنق االلفنن ارشاد االذهان از عالمه حلی

هییم در سییاری کتابییت گردییید (درایتییی .)12۶3 /4 :1389 ،در موضییوو ادعنییه ،کتییاب

میاجاتنامه میسوب به حضرت علی (و) را منرعلی هر ی به خط نستدلنق عالی بیه نگیارش

درآ رد که در ارگ کابل نگهداری میشود (حهنهیی .)352 :1355 ،یکیی از آییار شیاخص

خوشیویسی این د ر در حوزۀ زبان ادب فارسی ،دیوان اشدار ابینحسیام خوسیفی بیا نیام
خا راننامه است که نویسید در آن بهگونهای متوایز به شخصنتپردازی حضرت علی (و)
میپردازد؛ بهطوریکه در قالب داستان تخنلی -افسانهای ،زندگی آن حضیرت را بیا تیاریخ

اسیور ای باستانی ایران اراته مییکیید .ایین یهگیی بیهاضیافۀ خیط نسیتدلنق پختیۀ آن

نقاشیهای فرهاد شنرازی ،خا راننامه را به «ایر ترکنهی» در موضیوو هوییت ایرانیی تهیدیل

کرد است (ابنحسام.)48 :1381 ،
 .۵-۵ادعیه

در فهرست نسخ خیی موجود در کتابخانههای مختلف ،کتهی با مضامنن دعیا میسیوب بیه
امامان جود دارد که در قرن نهم هجری بیا خییوط نسیتدلنق ،نسیخ یلی کتابیت شید
است .از مهمترین آنها دعای «خوا

ناد علی» است که دارای مضامنن عرفانی در منیان

شندنان مدر ف بود .از این دست ادعنه میتوان به « دعاء السینفی الحیرز النویانی» بیه خیط
نسخ یل « ،دعاء الصهاح» «دعاء تیوی قریش» به خیط نسیخ کیه هوگیی میسیوب بیه
حضرت علی (و) هستید در این د ر نوشیته شید انید ،اشیار کیرد .از ادعنیۀ میسیوب بیه
امامسجاد (و) «حرز کامل لدلیبن حسننبین علیی» بیه خیط نسیخ جلیی اسیت .دعاهیایی از
امامتادق (و) هم به قلم خیاطان تنووری کتابیت شید .در ایین خصیو

بایید از تثلنفیات

دانشویدان شاعران ایرانی مانید دعای «الصلوات ایییعشریه» از خواجهنصنرالیدین طوسیی
(ف۶۷2 .ق) شییدر ترکییی جییامی در تییف د ازد امییام یییاد کییرد کییه بییه خییط نسییخ
خوشیویسی شد اند (درایتی .)۶11-۶10 /4 :1389 ،مهمتر از این موارد دعایی به خط یلی
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با مضیامنن شیندی بیر ر ی سییگ قهیر تنویور اسیت کیه بیه دسیتور الی بنی
(شایستهفر .)39 :1384 ،بییشی

نوشیته شید

 ،ایین دعیا سیید ارزشیویدی در زمنییۀ گسیترش تشینع در

حوز های مختلف حکومت تنووریان است.
 .۶فرهنگ شیعی در آموزش خوشنویسی
یکی از آموزشهای رای

مهوی که کودکان سایر اقشار جامدۀ تنووری بدضیاً ملیزم بیه

فراگنری آن بودند ،فن خوشیویسی بود .این مهم با افیزایش کیارکرد خوشیویسیان ابیداو
خیوط جدید مثل نستدلنق ارتهاط مستقنم داشیت .از طرفیی ،رشید جرییانهیای اجتویاعی-
فرهیگی نظنر تشنع ننز به انحای مختلف در نظام آموزشیی ایرگیذار بیود .در ایین منیان هییر
خوشیویسی نظام آموزشی آن ننز از این تثینر بینصنب نواندند .استادان خوشیویسیی ایین
د ر در د بخش نظری عولی که هرکدام به د قسوت فیی اخالقی تقسنم مییشیدند،
آموز های شندی را به هیرجویان میتقل میکردند .در قسوت فییی ،آنهیا مدتقید بودنید کیه
ریشییۀ ابییداو خییط (خییط کییوفی) طریقییۀ نگییارش برخییی حییر ف بییه حضییرت علییی (و)

برمیگردد .یدقوببن حسین شینرازی ( )14۷ 119 :13۷۶در تحفیهالوحهینن درخصیو

گرفتن اتل خط از نقیه ،نوونۀ اعالی خط کوفی ،یهگیهای قلیم خیوب زمیان کتابیت

به احادی آن حضرت استیاد میکیید .هویان میوارد را منرعلیی هیر ی در میدادالخیوط

سلیاندلی مشهدی در تراطالسیور بهتورت میظوم اشار میکید:
مرتضی اتل خط کوفی را

کرد پندا داد نشو نوا
(بنانی)242 /2-1 :13۶3 ،

سنویننشابوری در رسالۀ «جوهریه» با تکنه بیر سیخن امیامسیجاد (و) خوشیویسیان را از
کتابت شش حرف بازمیدارد (مایل هر ی .)1۶3 ۷3 :13۷2 ،سوای درسیتی ییا نادرسیتی
احادی  ،جود کالم اتوۀ شنده در فضای آموزشی هییر ایین زمیان موضیوعی درخورتثمیل
است .ر اج تدهنر «علم خط» در منان هیرمیدان تنویوری نشیان مییدهید کیه خوشیویسیی را
اجد یهگیهای علوی میدانستید؛ علوی که به زعم آنهیا بینانگیذارش امیام ا

شیندنان

بود (حهنهی .)238 :1355 ،تدهنر علم ،بنانگر جود نظام آموزشی فراگنر در این زمنیه اسیت.
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قتی ماهنت این علم شندی باشید ،قیدیاً نظیام تدلینم تربنیت آن را هیم تحیت تیثینر قیرار
خواهد داد .اما خوشیویس ضون فراگنری اتو فیی بیهمیظیور رسیندن بیه خیط میلیوب
میبایست آداب این هیر را هم فرامیگرفت؛ آدابی که الزمۀ آن کسیب فضیاتل اخالقیی
مدیوی بود .استادان خوشیویسی ضون اجیرای عولیی آداب مدییوی در زنیدگی فیردی ،در
بح

آموزش به شاگردان ننز ننمنگاهی به سیت سنرۀ عولی پنیامهر اتویۀ شینده داشیتید.

سلیاندلی مشهدی توامی زمنیههای الزم برای دسترسی به خیط میلیوب نظنیر پیاکی در ن،
عالم عارف بودن ،انز ا گوشه نشنیی را در شخصنت امامعلی (و) میبنید (مایل هیر ی،
۷3 :13۷2؛ حهنهی.)238 :1355 ،
 .۷خوشنویسان

هیر با هیرمید هوزاد هورا است .سخن گفتن از یکی بد ن دیگری متن را ناتوام بنان را

ناقص میکید .هیر زایندۀ دست ذ ق هوت مهمتر از هوه اندیشه با ر هیرمید است؛
به هونن دلنل هیر شندی عصر تنویوری ننیز حکاییت از جهیتگنیری میذههی هیرمییدان آن
دارد؛ حکایتی که به قلم خوشیویسان ،تصا یر نقاشان آییار مدویاران ر اییت مییشید .در
طو تاریخ هیر ایران ،از قرن هشتم نهم هجری بود که جودنت خوشیویسان شندیمیذهب
ر به افزایش نهاد هیر خوشیویسی از ایین پیس بیا مدنارهیای میذهب تشینع مییهیق شید
ساختار مذههی میسجمتری یافت .یکی از دالیل مهم رشد این جودنت ،اقهیا اسیتادان بییام
تاریخ خوشیویسی به این مذهب بود .با توجه به نظام استاد -شاگردی موجود بنن هیرمیدان،
گرایشات مذههی استاد بالیهع شاگرد ی را ننز متثیر میکرد؛ چراکه در این نظیام ،بیهمثابیۀ
نظام مریدی مرادی در تصوف ،ی

استاد عال بر آمیوزش ،در آداب رفتیار با رهیا

هم الگو رههر شاگردش بود .بررسی زندگی خوشیویسیان ایین د ر مییتوانید اطالعیاتی
هرچید مختصر در زمنیۀ نوو با ر ،جایگا آن در هیر نیزد هیرمیید نقیش آن در زنیدگی
اجتواعی هیری ی بهدست دهد .منرعلی تهریزی (قد الکتاب) که بهعیوان اضیع خیط
نستدلنق هم شیاخته میشود ،به عقندۀ محققان خوشیویسان همعصرش شندیمیذهب بیود
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است با دیدن حضرت علیی (و) در رؤییا چگیونگی ابیداو خیط نسیتدلنق را فرامییگنیرد
(شنول.)59 :13۶8 ،
نسهش ننز میرسد به علی

نسهتش بود با علی ازلی

(قلنچخانی)19 :13۷3 ،
هوچیانکه سلیاندلی مشیهدی ننیز سیرمایۀ هییری خیود را میدیون ارادتیش بیه آن امیام
میداند هوچون منرعلی داستان آموختن اسرار خط در خواب را بنان میکید:
شهرت خط ا ز نام علنست

بید سلیاندلی غالم علنست

(بنانی243 /2-1 :13۶3 ،؛ حهنهی)238 :1355 ،
از آداب ر زانۀ ی زیارت امامرضا (و) بود .بدد از مرگش هم در نزدیکی پیجرۀ فوالد
به خاک س رد شد .شاگردان ا ننز در این زمنیه به استاد خود تثسی جسیتید؛ بیهطیوریکیه
موالنامحود ابریشوی دربارۀ اعتقادات محل دفن ی اشداری سر د (میشیی قویی ،بییتیا:
 .)۶2منرعلی هر ی از دیگر شاگردان ی در زمرۀ سادات حسنیی بود .ی در قالیب آییار،
القاب ،اشدار رساالتش به شنده بودن خود تثینر آن در کارش اشیار مییکیید .اشیدار ا
در مدح اهلبنیت در دارالسیناد

بالنیگیا امیام هشیتم موجیود اسیت« .خیادم آ  ،منرعلیی

حسنیی» لقهی است که ی در آیارش به خود میدهد .به این ترتنب ،رؤیای مذکور داسیتان
شایدی بود که فار از تحت سقوش ،از سوی خوشیویسان عصر تنووری پر با یافتیه
است نشان از سدت با رهای شندی در این زمان دارد .مجیون رفنقی هیر ی از خیاطیانی
است که در جایگا مؤلف ،مدرس مدیر دبنرستان ،توانست نقش مهویی در اشیاعۀ تفکیر
امامت ایفا کید .سوت دبنری دبنرستان هرات را هم از سلیانمظفرحسنن تنووری گرفیت
جایگزین پدر شد .ا بیشی

در ایین سیوت مییتوانسیت در تدنینن جهیتگنیری میذههی

عالوان هیرجویان نقش آفرین باشد (مایل هر ی .)5۷-50 :13۷2 ،سایر خوشیویسیان ایین
د ر هم سدی میکردند لو با بنتی شدر یا نگارش ی

کتنهه ارادت خود را بیه اتویۀ شینده

نشان دهید .خواجهفخرالیدین ا حید مسیتوفی خوشیویسیی اسیت کیه در میدح امیام هشیتم
اشداری سر د:
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علّام علم دین علیبن موسی الرضا

خضر سکیدر آینن شا فل

جیاب

(د لتشا سورقیدی)44۶ :1382 ،
خواجهشهابالدین عهداهلل مر ارید (بنانی) ،خوشیویس عصر سیلیانحسینن بیایقرا (ف.

911ق) تاحب آیاری نظنر مونساالحهاب ،تاریخ شاهی میشآت است .ی در عصیری

زندگی میکرد که مذهب تشنع در شرف رسویشدن بود؛ به هونن دلنیل نظرییۀ امامیت در
آیار اشدارش پررنگ است (ساممنرزا تفوی.)10۶ :1384 ،

 .۸نتیجه

بدد از سقوط خالفت عهاسی به یه در عصر حاکونت تنووریان بیر اییران (911-۷۷1ق)،

مجووعۀ شراییی نظنر افزایش جودنت شندنان ،تثلنف آیار آینیی مانید ر ضهالشهداء ،پنوندِ

جریان تصوف تشنع ایجاد جیهشهای توفی -شندی چون حر فنه ندوتاللهنیه ،رشید
نفوذ جایگا اجتواعی سادات ،تسیامح میذههی د لیتمیردان ،زمنییهسیاز اقهیا عویومی
جامدۀ ایران به مذهب تشنع رسوی شدن آن در عصر تیفوی شید .مجووعیۀ ایین عوامیل
سهب ارتهاط نزدی

سایر مؤلفههای هویت ایرانی با این جریان ر بیه رشید شیکلگنیری

مؤلفههای نو مانید «هیر شندی» گردید .خوشیویسی یکی از این شاخههیای هییری اسیت کیه
در فرهیگ اسالمی در مرتههای باالتر از هییر دیییی قیرار مییگنیرد بیهعییوان هییر قدسیی
شیاخته میشود .در قیرن نهیم هجیری بیا ابیداو ر اج خییوط تدلنیق نسیتدلنق از سیوی
منرعلی تهریزی ،سلیاندلی مشهدی منرعلی هر ی که از استادان خیط ایین د ر بیهشیوار
میآیید ،هیر خوشیویسی تهغۀ ایرانی بنشتری به خیود گرفیت؛ چییانکیه از زا ییۀ میذههی،
آغازِ ارتهاط سنع مستور آن با مذهب تشنع (شندۀ امامی) را با اندکی تسیامح مییتیوان از
این زمان (د رۀ تنووری) دانست .از ی

سو ،خوشیویسی مر ج مدرّفِ مدیارف ،اتیو ،

القاب ،شخصنتها گر های شندی به جامده شد .این مهم از طریق نشر احادیی  ،آییات،
اسییامی ،ادعنییه اشییدار خییا

شییندی ،بییهتییورت کتنهییه کتابییت در قالییب مدوییاری

کتابآرایی انجام گرفت .جود بیاها نسخی متددد با کتنههها محتیوای شیندی آنهیا در
قرن نهم هجری در نقاط مختلف جامدیۀ اییران جیدای از ایهیات ایین میدعا ،گوییای نشیر
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مییذهب مییذکور قهییل از ر ی کییار آمییدن تییفویان اسییت .از سییوی دیگییر ،در اییین زمییان
خوشیویسی بهلحاظ ماهنت هیری ننز رنگ لداب شندی گرفت .رسالههای میظوم میثیور
«تراطالسییور» از سیلیاندلی مشیهدی« ،آدابالخیط» «رسیمالخیط» از مجییون هیر ی

سر د های منرعلی هر ی کتاب تحفهالوحهنن ایر یدقوببن حسن شنرازی بهلحیاظ نیوو

اشدار محتوا ،شنوۀ نگارش ،نوو نگا فیی اخالقی بیه ایین هییر از میظیر سیراییدگان

نویسیدگان خوشیویس شندهمیذهب آنهیا ،اسییادی مهیم در نویایش ماهنیت شیندی هییر
خوشیویسی این د ر اند .در این زمنیه به یه باید به کتابت اشداری در مدح امام هشیتم (و)

نگارش میظومۀ تاریخی -شندی خا راننامه در مدح امامعلی (و) اشار کرد .یهگیهیای

نظام آموزشی رای در منان خوشیویسان ننز هواهیگی نزدیکی بیا آمیوز هیای میذههی پنیدا
کرد .استادان این د ر  ،چه در بخش نظری چه بیهتیورت عولیی ،فرهییگ شیندی را بیه
هیرجویان میتقل میکردند؛ بهطیوری کیه از یی
خوشیویسی به احادی

سیو بیرای تهنینن مراحیل تیاریخی فییی

آیات مذکور استیاد میکردند از سوی دیگر با تثسیی از سینر

سین زندگی اتوه ا لنا ،خود شاگردان را ملزم به رعاییت آداب اخالقیی دیییی مثیل
پاکی در ن ،تداقت گوشهنشنیی میکردند .این عید از نخسیتنن هیرمییدانی هسیتید کیه
هیر زندگیشان از آبشخور ارزشهای مذههی تثینر پذیرفت الگویی بیرای خوشیویسیان
اد ار بددی شدند.
منابع
 آژند ،یدقوب ( .)138۶سلطانعلی مشهدی .تهران :امنرکهنر.
138۷( _______ الف) .مکتب نگارگری شیراز .تهران :فرهیگستان هیر.
138۷( _______ ب) .مکتب نگارگری هرات .تهران :فرهیگستان هیر.
 ابنحسام ،محودبن حسامالدین ( .)1381خاوراننامه .تهران :زارت فرهیگ ارشیاد
اسالمی.
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 ابنعهدربه ،احودبن محود ( .)13۶۷العقدالفرید .بهکوشش احود فرید دیگران .ج.4
قاهر [ .بینا].
 اسفزاری ،مدننالدین محود ( .)1338روضات الجنات فی اوصاف مدینهه ههرات.
بهکوشش سندمحودکارم امام2 .ج .تهران :دانشگا تهران.
 اتنلالدین اع  ،عهداهللبن عهدالرحون [بیتا] .رسالۀ مزارات هرات .تصحنح فکری
سلجوقی[ .بیجا][ .بینا].
 افشار ،ایرج ( .)1348یادگارهای یزد2 .ج .تهران :انجون آیار ملی.
 افیدی ،مصییفی عیالی ( .)13۶9مناقهب هنهروران .ترجویۀ توفنیق سیهحانی .تهیران:
سر ش.

 امنرعلنشنر نیوایی ( .)13۶3مجهال النفهای

 .بیهاهتویام علییاتیغر حکویت .تهیران:

میوچهری.
 بنانی ،مهدی ( .)13۶3احوال و آثار خوشنویسان2 .ج .تهران :علوی.
 جدفریان ،رسو ( .)13۷5تاریخ تشیع در ایران .ج .2قم :انصاریان.
 جکسن ،پنتر لورنس الکهارت ( یراستار) ( .)1390تاریخ ایران کمبهری ..ترجویۀ
تنوور قادری .ج .۶تهران :مهتاب.
 حییاف ابییر  ،عهییداهللبیین لیییفاهلل ( .)13۷2زبههدهالتههواریخ .تصییحنح سییندکوا
حاجسندجوادی .ج .2تهران :نشر نی.
 حهنهی ،عهدالحی ( .)1355هنر عهد تیموری و متفرعات آن .کابیل :بینیاد فرهییگ
ایران.
 حسنیی تربتی ،ابوطالب ( .)1342تزوکات تیموری .تهران :نشر اسدی.
 خوافی ،ابوالقاسم شهابالدین ( .)135۷منشأاالنشاء2 .ج .بهقلیم نظیامالیدین عهدالواسیع
نظامی باخزری .بهکوشش رکنالدین هوایونفرخ .تهران :دانشگا ملی ایران.
 خواندمنر ،غناثالدینبن هوامالدین ( .)13۶2حبیبالسیر .زیر نظیر محوید دبنرسیناقی.
ج .3تهران :کتابفر شی خنام.
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 .)13۷2( _______ مآثرالملوک .تصحنح منرهاشم محدث .تهران :رسا.
 درایتی ،مصیفی ( .)1389فهرست دستنوشتههای ایران (دنا) .تهران :مرکز اسیاد
مجلس شورای اسالمی.
 د لتشا سورقیدی ،د لتشا بن بختنشا ( .)1382تذکرهالشعراء .تصحنح اد ارد بیرا ن.
تهران :اساطنر.
 رفندی مهرآبادی ،ابوالقاسم ( .)1352آثار ملی اصفهان .تهران :انجون آیار ملی.
 ریشار ،فرانسنس ( .)1383جلوههای هنهر پارسهی .ترجویۀ و .ر حبخشیان .تهیران:
زارت فرهیگ ارشاد اسالمی.
 زکی محود حسن ( .)13۶3تاریخ صنایع ایران بعهد از اسهم ..ترجویۀ محویدعلی
خلنلی .تهران :اقها .
 ساممنرزا تفوی ( .)1384تذکرۀ تحفه سامی .تصحنح رکنالدین هوایونفرخ .تهران:
اساطنر.

 سورقیدی ،محویدبن عهیدالجلنل ( .)13۶۷قندیهه و سهمریه :دو رسهاله در تهاریخ

مزارات و جغرافیهای سهمرقند .بیهکوشیش اییرج افشیار .تهیران :مؤسسیۀ فرهییگ

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

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

 .)1384( _______ هنر شیعی .تهران :مؤسسۀ میالدات هیر اسالمی.
 شرف الدین علی یزدی ( .)138۷ظفرنامه .تصحنح سدند منرمحودتادق عهدالحسینن
نوایی2 .ج .تهران :مرکز اسیاد مجلس شورای اسالمی.

 شنهی ،کامل مصیفی ( .)1359تشیع و تصوف تا آغاز سهدۀ دوازدههه هجهری.
ترجوۀ علنرضا ذکا تی قراگزلو .تهران :امنرکهنر.
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 شنرازی ،یدقوببن حسن ( .)13۷۶تحفهالمحبین .بهکوشش محویدتقی دانیشپیه
دیگران .تهران :نقیه -منراث مکتوب.
 شنول ،آنهمیاری ( .)13۶8خوشنویسهی و فرهنهگ اسهممی .ترجویۀ اسیداهلل آزاد.
مشهد :آستان قدس.
 طهاطهایی ،عهدالدزیز ( .)13۷4مکتبه العممهه الحلهی .قیم :مؤسسیه آ الهنیت الحنیاء
التراث.

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

 قلنچخانی ،حوندرضا ( .)13۷3رساالتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته به آن.
تهران :ر زنه.
 کاتب ،احودبن حسنن ( .)1345تاریخ جدید یهزد .بیهکوشیش اییرج افشیار .تهیران:
امنرکهنر.
 مایییل هییر ی ،نجنییب ( .)13۷2کتههابآرایههی در تمههدن اسههممی .مشییهد :بینییاد
په هشهای اسالمیآستان قدس.
 مستوفی بافقی ،محود مفندبن محوود ( .)1385جامع مفیدی .بهکوشیش اییرج افشیار.
ج .3تهران :اساطنر.
 میز ،فوربس ( .)1392قدرت ،سیاست و مذهب در عصر تیموریان .ترجوۀ حسین
اسدی .تهران :مولی.
 میشی قوی ،احودبن حسنن [بیتا] .گلستان هنهر .تصیحنح احوید سیهنلی خوانسیاری.
تهران :میوچهری.
 منرخواند ،محودبن خا ندشا ( .)13۷3روضهالصفا .تصحنح عهاس زریاب۷ .ج .تهران:
علوی.

 منییرزا ابوالقاسییوی ،محودتییادق ( .)138۷کتیبههههههای یادمههانی فههار
فرهیگستان هیر.

 .تهییران:

 / 170پیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان

 نظامالدین شامی ( .)13۶3ظفرنامه .بهکوشش پیاهی سویانی .تهران :بامداد.
 نوایی ،عهدالحسنن ( .)13۷9رجال حبیبالسیر .تهران :انجون آیار مفاخر فرهیگی.


اتفی ،زین الدین محوود ( .)1349بدایع الوقایع .تصیحنح الکسیاندر بلیدر ف2 .ج.
تهران :بیناد فرهیگ.

 هوایی ،جال الدین ( .)13۷5تهاریخ اصهفهان .بیهکوشیش ماهیدخت هویایی .تهیران:
په هشگا علوم انسانی میالدات فرهیگی.
 هیرفر ،لییف اهلل (« .)1355اتیفهان در د رۀ جانشینیان تنویور» .هنهر و مهرد ..س.14
ش .1۶3تص.19-۶

