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آموزش خوشنویسی، به مثابه نسخه کامل
آموزش سنتی هنر

  
احد روان جو*

استادیار دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز، شاخه ى شوشتر، شوشتر، ایر ان.
(تاریخ دریافت مقاله: 92/12/5، تاریخ پذیرش نهایى: 94/3/31)

چکیده
از نظام آموزش هاى ســنتى در زمینه ى هنرهاى تجسمى در دوره ى پیشامدرن آگاهى چندانى در دست نیست. آموزش 
خوشنویســی را مى توان از جمله آموزش هاي سنتی هنر دانســت که آیین ها و متون آموزشى آن تقریباً دست نخورده باقى 
مانده اســت. آموزش آن به شیوه ي استاد  ـ شــاگردي صورت می گیرد. با مشــق هاي گوناگون و راهنمایی هاي بی جایگزین 
اســتاد همراه مى شود. سعی نگارنده در این نوشتار، تشریح آموزش خوشنویسی به مثابه ى نسخه اى کامل از آموزش سنتی 
هنر(تجســمى) است. پرسش بنیادین این مقاله، چگونگى شکل گیرى آموزش سنتى هنر در حیطه ى هنرهاى تجسمى و در 
قالب هاى مرســوم امروزى در دپارتمان هاى آموزشى هنر است. شــیوه ى آموزش  خوشنویسى مى تواند در این زمینه، راه گشا 
باشــد. در آموزش خوشنویسى هر کدام از مشــق هاي نظري، قلمی و خیالی، شــکلی از نیازهاي آموزشی شاگرد را مرتفع 
می سازد، واژه ي مشق که بر تجربه کردن داللت دارد، مقام سیر و سلوك شاگرد را نیز به یاد می آورد، و نیز به منزله ي زیربناي 
تجربى شــیوه ي سنتی آموزش براي وصول به هنرخوشنویســی و نیکونویسی به شمار می  آید. از آن جا که هنر خوشنویسى 
وجهى مقدس و معنوى دارد، خوشــنویس باید نســبت به کسب ملکات نفســانى همت گمارد تا  در خط او آینه وار انعکاس 
یابد. از این لحاظ اســتادان خوشنویس، رساله هایى را براي آموزش هنرجویان به فراخور حال آماده  کرده اند که"آداب الخط  یا 

آداب المشق" نامیده می شوند. 
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از اساســى ترین مسایل آموزش سنتى هنر مى توان به آموزش حضورى 
در کارگاه نزد استاد و تمرین هاى حساب شده براى استوارى آموخته ها و 
تجربه هاى نو نام برد. رضایت بخشى فرایند آموزش به عواملى چون میزان 

تبحر استاد در آموزش، سخت کوشى آموزنده و نبوغ او بستگى دارد.
با بررســی و پژوهش در آموزش هنر خوشنویســی، درمی یابیم آنچه 
اســتادان در کارگاه هاي آموزش خوشنویســی به مبتدیان و شاگردان 
خود می آموزند، وجهــى حضوري، بی تکلف، عملى و زبانی دارد که در 
طی آن، هنرآموز را با فرایند آموزش خوشنویسى آگاه مى نماید. استاد 
تالش مى کند شاگرد را با نمایش حرکات قلم خود، آشنا  کند. بى شک 
این آموزه ها مى توانند بر این استوار باشند که چگونه باید قلم به دست 
بگیــرد و به تحریر حروف، مفردات، ترکیبــات و اتصاالت بپردازد. قلم 
چگونه باید تراش و قط بخورد. روال بر این شیوه بنا نهاده مى شود که 
در هر نشست، نکات فنی از استاد به شاگرد انتقال می یابد. بنا به رسم 
هر هنر کارگاهی، تکلیفی به عهده ي شــاگرد نهاده می شود تا براساس 
آن، در جلســه ي بعد، مرحله ي دیگري از آمــوزش براي او پى گرفته 
شود. استاد به فراخور حال، میزان فراگیري، استعداد و توانایی شاگرد، 
بــه آموزش او همت می گمارد، و برنامه ي صورت پذیري مشــق هاي او 
را نظارت می کند. در هر جلســه، قوت یا ضعف شاگرد با غلط گیرى و 
تحلیل مشــق پیشین و طرح سرمشق تازه بنا به آموخته هاى او، تعلیم 

ادامه مى یابد.
   از معمولی ترین امور در کالس هاي خوشنویسی، ارائه  و تنظیم سرمشق 
از ساده به پیچیده با ترکیب هاي طبقه بندي شده توسط استاد است، تا 
شاگرد پس از مطالعه ى بصرى خطوط استادان، تمرین و ممارست و نقل 
هر سرمشــق، بتواند با کیفیات خط آگاه شود، یک مرحله به جلو و یک 

قدم فراتر رود. اســتادان خوشنویسی مراتب خطوط و درجات شاگردان 
براي خوشنویس شــدن را از "مبتدي" تا استادي و کسب "اجازه" براي 

تعلیم شاگردان و خطاطی، به چهار مرحله تقسیم کرده اند.
 "در تعیین کیفیت هر کتاب و قطعه و کتیبه و غیره، ذوق خود را حاکم 
شــناخته و داوري سلیقه شــخصی را در آن کافی داشته و درجات هنر 
هر کاتب و خطاط را در چهــار مرتبه، قرار داده ام،  به این تفصیل: آنچه 
به حداقل خوشنویســی بوده است "متوسط" و از آن برتر را "خوش" و 
فراتر از آن را "عالی" و آنچه مافوق آن را محال یا بسیار دشوار دانسته ام 

"ممتاز" خوانده ام" (بیانی، 1363، 3)، (فضایلی،26،1350).
 آنچه ضروري اســت که خوشــنویس مبتدي بیاموزد، در"آداب المشق 
باباشاه اصفهانی" به دو گروه تحصیلی و غیرتحصیلی تقسیم شده است: 
"بدانکه اجزاي خط بر دو قسم است، تحصیلی و غیرتحصیلی؛ تحصیلی 
آن اســت که کاتب را به ممارست و مداومت حاصل می باید کرد و پخته 
ســاختن و غیرتحصیلی آنکه چون تحصیلی حاصل شود، آن نیز حاصل 
شود، اما تحصیلی و آن دوازده جزوست: اول: ترکیب، دوم: کرسی، سوم: 
نســبت، چهارم: ضعف، پنجم: قوت، ششم: ســطح، هفتم: دور، هشتم: 
صعود مجازي، نهم: نزول مجازي، دهــم اصول، یازدهم: صفا، دوازدهم: 

شأن" (اصفهانی، 1373، 213).
 مواردي که باباشاه اصفهانی1، آن را تحصیلی می نامد و نزد استاد آموخته 
می شوند، همان هایی هســتند که با مشق و ممارست به دست می آیند 
و نیاز به اســتعداد، دقت و اســتمرار تمرین و مشــق دارند، تا به تدریج 
و آرام آرام حاصــل آیند. در طی بدســت آوردن اجزاى تحصیلی، بنا بر 
وسع ذهنی شاگرد، منضمات غیرتحصیلی نیز با مطالعه ى خطوط بزرگاِن 

خوشنویس و ممارست قلمى حاصل می شود. 

1ـ جایگاه استاد در آموزش خوشنویسی

رســاله ها و آداب المشــق ها، نتیجه ي تجربه ها، تقریرات و شروحی 
اســت که استادان بر این هنر شریف نوشته اند. در هر یک از رساله هاي 
آداب المشــق و شــیوه هاي کتابت، براي راهنمایــی خطاطان نوخط 
و مبتدیان هنرجو، نکاتی رازگونه یافت می شــود، که حاصل ســال ها 
خطاطی و کوشــش هنري استادان در پرورش شاگردان، گوشه نشینی 
و مشــق بی منتهاي آنهاســت. "و بباید دانســت که کمال خط به سه 
امر حاصل شــود: اول تعلیم اســتاد، دوم صفاي باطن، ســیم کثرت 
مشــق. چنانچه خواجــه جمال الدیــن یاقوت2 علیــه الرحمه فرموده 
که الخّط مخفی فی تعلیم االســتاد وکثرت المشــق و صفاء الباطن" 

(سبزواري،110،1372).
  از ارکان اساسِى هنر شریف خوشنویسی، به حضور استاد رسیدن و 
سرمشق از او ستاندن سپس مشق کردن و گوش فرادادن به دستورات 
اوســت؛ چرا که شاگرد در این راه، مانند سلوك عرفانى، بدون مرشد و 

استاد به جایی نمی رسد.

"اي که حرفی نکــرده اي بنیاد
به تو تعلیم کی دهد استاد

سر خط [ات] غایب و تو حاضرنی
اعتراض تو هست بی معنی

علم خط دان که هست پوشیده
کس ندانسته تا که نشنیده

 زیرا که تا اســتاد تعلیم ندهد و نگوید، هیچ درك آن به آسانی به 
حصول نپیوندد و لهذا گفته اند که: 

هیچ کس از پیش خود چیزي نشد 
هیچ آهن خنجر تیزي نشد

پس به تعلیم استاد موقوف باشد:
تـا نـگویــد معلمــت به زبــان 

نتــوانــی نوشتـن آســان
[شرح دانستنش ز بیش و زکم]

مقدمه
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آموزش سنتى هنر

قلــمی باشد و زبانی هـم
معتبر لیــک تـو زبــانـی دان

تا شود جمله مشکلت آسان" (مایل هروي، 1372، 9ـ338).
 استادان خوشنویسی، به منزله ي مهم ترین واضعان خطوط ششگانه 
و اصالح کننــدگان از خط کوفــی ابتدایی مانند "ابن مقلــه"3 تا زمان 
حاضر، سلســله وار، میراث آموزش و اداره ي کارگاه هاي خوشنویسی را 
سینه به سینه و دست به دســت به شاگردان خود سپرده اند. این میراث 
گرانبها که مشــتمل بر فنون آموزش خوشنویســی و نیکونویسی است. 
مشــتمل بر آداب آموختن خط به شــاگرد همراه با مشق براى کسب 
اخالق پسندیده، استفاده و به کارگیري قلم، قط زدن و یادگیري حضوري 
شیوه ي خوشنویسی از استاد که به شکل سنتی صورت می گیرد. عالوه بر 
آن، نظارت استاد بر حرکت دست شاگرد و نظرکردن شاگرد به حرکات 
دست اســتاد و مداقه ي شــاگرد در رهنمودهاي اســتاد براي آموزش 
کرسی ها، ترکیبات، جزییات و ظرافت هاي خط، بسیار حایز اهمیت است. 
همین تماشاى دقیق دست اســتاد از مهم ترین مشق هاى نظرى است. 
"غافل نماند تا او را در خدمت اســتاد محل تقرب و مباســطت حاصل 
شود و به سهولت تعلم و استفاده تواند نمود. چه، خالی از آن نیست که 
ماهران صنایع شریفه را بنابر عزتی که الزمه ي آن است، ضنّتی در طبع 
می باشــد، و تسخیر ایشــان به امور مذکور و رعایت طریق کرم و مروت 

می توان نمود. و هر زمان که متعلم و شــاگرد را قربت استاد دست داد، 
باید که نظر بر حرکات[دست] و قلم گردش او گمارد تا معرفت مقامات 
قطع و وصل و تأخیر و توقف و سرعت و انتقال و صعود و نزول و تشمیر 
و ارســال، چنانچه به قّوت فکري ملکه کرده  باشــد، به قوت نظري هم 
مالحظه نماید، و از التیام قواي فکر و نظر اثر تمام از آن صنعت در طبع 
و ید او بماند، و در استکمال و استحضار احوال مذکور تقاعد و اهمال جایز 
نشمرد... و هر تعلیم که از استاد بشنود، به گوش هوش استماع کند و بر 

صفحات جان و جنان نویسد تا آن برکات ثمرات آن به تعریف:
خطی چون آب و آتش می نویسی

قیامت می کنی، خوش می نویسی" (سراج شیرازي،1376، 5ـ104).   
   همراه بودن گونه هاي مختلف مشق و استفاده از جزییات مندرج 
در آموزش هاي استاد همراِه با تعمق و ملکه شدن حروف و ترکیبات و 
کرســی ها در ذهن شاگرد، کمک شایانی به او می کند. در اینجا باید به 
روحیه و بردباري شــاگرد در انجام مشق ها هم اشاره کرد که براي طی 
مراحل ترقی در خوشنویســی، بسیار حایز اهمیت است. حال باید دید 
که با آموزش اجزاي تحصیلی که به واســطه مشق حاصل می شوند، از 

چند راه می توان مواجه شد و چگونه باید آنها را فرا گرفت. 
"بدانکه مشــق بر ســه قســم اســت: نظري و قلمــی و خیالی" 

(اصفهانى،152،1372).

تصویر1- کتابت به خط محمدحسین شیرازی، اندازه:951*567.
( Khoshnevisi.org) :ماخذ

تصویر2- کتابت سوره حمد به خط میرعماد الحسنی، اندازه:951*567.
(Khoshnevisi.org) :ماخذ
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الف ـ مشق نظري
نخستین جذبه ها ى شاگرد براى آغاز خوشنویسى و رغبت به این هنر 
شریف، با دیدن و احساس خوشایند او شروع مى شود و از پس آن، دیدن، 
عمیق تر شــده به نگاه کردن بدل مى شــود و نگرنده را به شعف روحى و 
واله شدگى مى برد. سپس شاگرد کنجکاوى کرده به دنبال علت زیبایى خط 
و جذبه ى آن مى رود و آرام آرام مجذوب هنر خوشنویســى مى شود. این 
نگرش پس از این با راهنمایى استاد به مطالعه بصرى بدل شده، درس هاى 
فراوانى براى شــاگرد به ارمغان مى آورد. سپس شاگرد مى تواند با داشتن 
توشه اى از تجربه هاى چشمى و ذهنى آشنا به خط، مشق مرحله ى بعدى 
را پى بگیرد. مشــق نظرى به لحاظ لذت بصرى که از آن عاید او مى کند، 
موجبات کشش و گرایش فزاینده ى شاگرد به خوشنویسى را فراهم آورد. 
" اما مشق نظري، و آن مطالعه کردن خط استاد است و فایده او آن است 
که کاتب را به کیفیات روحانی خط آشنا کند و نقل فاسد از کتابت کاتب 
زایل کند و ســرعت کتابت از آن به حصول پیوندد و اولی آن اســت که 
مبتدي را یک چند این مشق بفرمایند تا طبع او به لذات روحانی متعلق 
شــود، بعد از آن، مشق قلمی فرمایند. و در ایام مشق قلمی هم این مشق 
می باید کرد" (اصفهانى،3،1372-152). از جمله مشــق هایی که مبتدي 
در طی آموزش خوشنویسی باید به انجام آن بکوشد، مشق دیداري است، 
استاد، نخست هنگام نوشتن، چشم و ذهن هنرجو را به چگونگی گرفتن 
قلم، مرکب برداري، حرکات قلم، دورها و کشــش ها، اتصال ها و ترکیب ها 
جلب می کند، که به منزله ي اولین مشق نظري او زیر نظر استاد است. به 
مجموعه ى کنش هاى دیدارى شاگرد که به منظور مطالعه و آموزش خط 
صورت مى پذیرد، مشق نظرى گفته مى شود. در کارگاه، استاد ضمن شرح 
هنر خوشنویسی، به منظور آشنایی شاگرد با ظرایف این هنر گرانقدر، او 
را با خط اســتادان بزرگ این هنر آشنا می نماید و سپس توصیه مى کند، 
تا مبتدي با نظر کردن به خطوط استادان، مشق دیداري یا نظري کند. با 
دیدن آثار برجسته ي بزرگان، به مطالعه و تفحص در این زمینه بپردازد و 
خود را به  جاي خوشنویِس قطعه ي پیش رو قرار دهد و تجسم کند که قلم 
چگونه حرکات نوشته شــده را اجرا کرده است. تا اجزاى تحصیلى و غیر 

تحصیلى به چه شکلى در اثر صورت پذیرفته است. 
 شــاگرد باید به سواد و بیاض قطعه اي که مشق دیداري می شود و 
طریقه ي نوشــتن، وصل ها، ترکیبات، اتصاالت، کرسی، نسبت، ضعف، 
دور، نــزول حقیقی، صعود مجازي و علــت جذابیت و زیبایی آن دقت 
کند. این نوع مطالعه را مشق نظري اثرگذار می گویند. استاد، زیر و بم 
مشق نظرى را طی مراحل پلکانی، آهسته آهسته به شاگرد می آموزد، 
تا او نوع نگاه آموزنده به کار را بیاموزد. با این روش، آموختن و تمریِن 
نگاه کردن، پس از مدتی ثمر می دهد. این اســت که دید خوشنویس 
به خط، با دید دیگران، بســیار متفاوت است؛ و آن تیزي و ریزبینی، از 

تمرین همین گونه مشق دیداري حاصل می شود. 
مشق نظري، به منظورى دیگر نیز جهت مطالعه ي خطوط استادان 
و پیشکســوتان خوشنویســی به کار مى رود تا هنرجو عالوه بر انس با 
فضاي خوشنویســی، اجزاي دوازده گانه ي تحصیلی را در خط اســتاد، 
به شــکل جدا از هم، ببیند و آن را به تجربه ي بصري درآورد،  سواد و 
بیاض کار را بسنجد، چشم خود را به فضاهاي سفید و سیاهی ، فضاهاى 
مثبت، منفى، کشــیدگی ها، کادربندى خط در صفحه، عادت دهد؛ که 

این همه با نظر و راهنمایی اســتاد انجام می شــود. شاگرد با تعمق و 
تمرکز با مشــق نظري، به لذت بصرى می رســد و با خط مورد نظر که 
آن را به مشــق درمی آورد، احساس دوستی می کند و از دیدن آن، به 
خلسه ي خاص خوشنویســانه فرو می رود. از آن پس، خط دیگران در 
نظر او آن چنان جلوه نمی کند. پس به خط دیگري که کمی در قواعد 
با خط مورد نظر او متفاوت اســت، نظر نکند تا رأي او در خوشنویسی 
پراکنــده و غیرمتمرکز نباشــد و با خود نگوید این هم زیباســت پس 
این را هم نگاه کنم تا به همان ظرایف برســم، اینجاست که استاد این 
چند خط نگري و مشــق هاي خطوط متفــاوت را منع می نماید. او باید 
ســعی کند در مشق نظري، خط استاد و خطوطی را که استاد سفارش 
می کند، به لحاظ شــیوه ى ویژه اى که تحصیلش مى کند، مشــق کند 
و مأخــذ بداند، به خاطر بســپارد، و از آن، تصویر ذهنی حاصل نماید. 
تا به موقع به خاطر آوردن وجــوه روحانی خط، بکارگیري قواعد براي 
طراحــی ذهنی و اجراي خط به کارش بیایند، و در موقع اســتفاده و 
خوشنویسی، شیوه ي استادش را در خاطر داشته باشد و حتی مواقعی 
که در کارهاي دیگر مشــغول اســت، بتواند با احضار خاطره ي مشق 
نظري به آن بیندیشــد و خود را در میان مفردات و ترکیبات اســتاد 

ببیند و از آنها سرمشق ذهنی بسازد.
"جمع میـکن خـطوط استـادان 
نظري می فــکن در ایـن و در آن
طبع تو سـوي هر کـدام کشـید 

جــز خـط او دگــر نبــاید دیــد
تا که در چشـم پر شود زخطش

حرف حرفت چو ُدر شود زخطش"(حبیبی،243،2536).
اولین مشق نظري شــاگرد، دیدن و دقت در حرکت دست، خط و 

روش کار استادست هنگام نوشتن.
 "و هر زمان که متعلم و شاگرد را قربت استاد دست داد، باید که نظر 
بر حرکات و قلم گردش او گمارد تا معرفت مقامات قطع و وصل و تاخیر 
و توقف و ســرعت و انتقال و صعود و نزول و تشــمیر و ارسال، چنانچه 
به قوت فکري ملکه کرده باشــد، به قوت نظري هم مالحظه نماید، و از 
التیــام قواي فکر و نظر اثر، تمــام از آن صنعت در طبع و ید او بماند، و 

در استکمال و استحضار احوال مذکور تقاعد و اهمال جایز نشمرد که: 
در مذهب طریقت، خامی نشان کفر است

آري طریق دولت، چاالکی است و چستی"
(سراج شیرازي، 1376، 104).

ب ـ مشق قلمی
پس از مطالعه ى بصرى خطوط استادان، در مرحله ى دوم، تمرین دهى 
اســتاد با مشق قلمى و بدست گرفتن قلم، نوشتن حروف مفردات شکل 
مى گیــرد و آرام آرام ترکیبات از پــس اجراى صحیح حروف مفرد، آغاز 
مى شود. مشــق قلمى، تجربه ى درك بصرى و شکلى حروف، ترکیبات 
و تنظیــم حرکات قلم را به هنرجو مى آموزاند. "اما مشــق قلمی، و آن 
نقل کردن اســت از خط اســتاد. بدان که مبتدي را ناچار است از آنکه 
اول مفرداتی کبیر از خط استاد به دست آورد و نقل کند و بر هیأت هر 
حرف به وضع واضح واقف شود، و اگر نقل میسر نشود، فایده ي علمی در 
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مفردات کبیر کافی اســت به هر حال، و بعد از آن از مرکبات مختصري 
پیــدا کند که کمتر از صد بیت نباشــد و اول در او مشــاهده ي اجزاي 
هفده گانه بکند و استمداد همت از ارواح پاك ارباب این فن کند... و باید 
که به خطی که روش آن مخالف روش منقول عنه باشــد، نظر نکند که 
مضرت عظیم دارد. و یک چند به غیر از مشــق قلمی مشقی دگر نکند 
تا خط او آشناي [خط] منقول عنه شود. و دیگر هیأت که در منقول عنه 

نباشد، از قوت آن مشق به ذهن درآید به همان روش.
... و فواید مشــق قلمی بسیار اســت و بی این، مشق خوش نوشتن 
محال اســت" (مایل هروي،1372، 153). پس از مشق نظري، اقدام به 
مشــق قلمی براي هنرجو تکلیف است؛ تا همان را که مشق نظري به او 
نمایانده است، آهسته آهسته با قلم اجرا کند، و عین به عین، هر آنچه را 
می بیند، از فواصل و سطوح و دوازده جزء یادشده، قلمی نماید. پیش تر، 
راهنمایی استاد خوشنویس، از طرز قلم گرفتن، شیوه ي قط محرف زدن، 
موضع خوشنویس در نشستن و نوشتن، شرایط کاغذ و مرکب، نور محل 
کار و جهت، اندیشه ي هنرجو هنگام مشق، او را مدد رسانده است، تا او 
بدون هیچ ابهامی، براي مشق قلمی، همان را که پیش رو دارد، از سرمشق 
اســتاد به روي صفحه ي کاغذ نقل نماید. مشق قلمی، بدون سرتعلیمی 
استاد بیهوده خواهد بود و راه به جایی نمی برد. میزان مشق قلمی، باید 

به تبحر هنرجو در نوشتن سرمشق استاد بیانجامد. 
مشــق قلمی، دســت هنرجو را به خوشنویسی و تجربه ى او با هنر 
واقعی خط باز می کند و بده بســتان مشــق قلمی و نظري، ذهن او را 

می پرورد، تا ذهنیت و عینیت و اندازه ها از غیرواقعی نمودن، به طرزي، 
واقعی و حقیقی جلوه کند و هنرجو به ســمتی برود که استعداد خود 
را خوب بشناســد و در پروردن و شکوفایی آن جدي باشد. اندازه ها را 
بدرســتى حدث بزند  و اجرا کند، دست و ذهن او به همراه هم آموزش 

را پذیرا باشند. 

ج ـ مشق خیالی
در پى مشــق قلمى، نقل امانتدارانه از روش اســتاد، شــاگرد را به 
مرحله ى اســتقالل و ســاختن ترکیب بر اســاس اصولى که تاکنون 
آموخته، مى رساند تا با تعلیم مشــق خیالى توسط استاد، فکر و ذهن 
شاگرد در پى یافتن ترکیبات خالقانه در خوشنویسى از مرحله ى تقلید 
صرف از خط استاد گذر کرده، مجال جوالن براى او در این وادى فراهم 
آید. این مشــق، به هنرجو امکان تفکر در ترکیبات خط را مى دهد تا با 
آن بتواند سطر نویســى را تجربه کند. "اما مشق خیالی و آن، آن است 
که کاتب کتابت کند نه به طریق نقل، بلکه رجوع به قوت طبع خویش 
کند و هر ترکیب که واقع شــود نویسد. و فایده این مشق آن است که 
کاتب را صاحب تصرف کند و این مشــق چون بســیار، و مشق قلمی 
غالب شــود، کتابت بی مغز شود. و اگر کسی به مشق قلمی عادت کند 
و از مشــق خیالی گریزان شود، بى تصرف شود، و او چون خواننده اي 
باشــد که تصنیف دیگــران فراگیرد و خود تصنیــف نتواند کرد. و در 
مشــق قلمی، تصرف کردن مجوز نیست" (اصفهانی، 153-4،1372). 

تصویر-3 سیاه مشق به خط میرزاغالم رضا اصفهانی، اندازه:400*296.
(Khoshnevisi.org) :ماخذ

تصویر 4- سیاه مشق به خط میرزاغالم رضا اصفهانی، مجموعه ی طالبیان اندازه:448*649.
( Khoshnevisi.org) :ماخذ

آموزش خوشنویسى، به مثابه نسخه کامل
آموزش سنتى هنر
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هنرجو با بهره گیري از مشــق نظري و قلمــی و تغذیه از اندوخته ها و 
راهنمایی هاي اســتاد، در مرحله ي بعد که ذهنی وقاد و دستی پرورده 
یافت و ذخایر ذهنى گران بها از مشــق نظري اندوخت، دیگر نباید به 
مشق قلمی بسنده کند، بلکه باید عالوه بر تمرینات خود، مشق خیالی 
کند و آن، به این شــکل است که استاد، شعر یا مطلبی را براي کتابت 
به شــاگرد می دهد و او آن را می نویسد و نزد استاد می برد. در این نوع 
مشــق، هنرجو همه ي آن مراحل و اجــزاي دوازده گانه و آموخته هاى 
خود را بدون انشــاء اســتاد و به دلخواه، در خط خود رعایت می کند و 
مشق خیالی را که تصرف و کشف اوست، نزد استاد به بحث می گذارد؛ 
و خــود نیز از آن پس به این نوع مشــق پیاپی می پــردازد، تا دایره ي 
تمرینات او کامل شــود و مهارتش با مشق نظري، قلمی و به ویژه مشق 

خیالی که بخش تمرین خالقیت است، همراه با هم پیش ببرد. 
 در مشق خیالی، که استاد طراحی و اجرا را به عهده شاگرد می گذارد، 
هنرجو، ترکیب، تناســب، کرسی و دیگر قواعد را به طور کامًال مستقل و 
با تصرف خود، قلمی می نماید و نیـــز، براســاس آموخته هایش ترکیب 
می سازد و جمله اي را مشــق خیالی می کند. شاگرد در این مرحله، هر 
چه آموخته، اجرا می کند؛ یعنی هر ترکیبی که خود صالح دید، طراحی 
می نماید و سعی می کند با جمع بندى ذهنى همه ي قواعدي که از استاد، 
و مشــق هاي نظري و قلمی آموخته، یک جا در خط خود رعایت کند؛ تا 
به اجزاي آموزش هاى فراگرفته از استاد، مستقًال سامان داده باشد. البته 
استاد براى جمع بندى و شرح و بسط آموخته هاى شاگرد خود، به طور 

پیوسته برنامه هاى آموزشى خواهد داشت. 

3 ـ حکمت مشق کردن

پویش در هنر خوشنویسی که با رسیدن به نقطه ي عطِف مشق کردن 
زیر نظر استاد، به سرانجام می رسد، در حقیقت، امر دوپاره اي است که هم 
به همت و پایمردي شاگرد مربوط است و هم به نظر و راهنمایی استاد، که 
طبقه بندي و روند تدریجی تمرینات و ترکیبات از مرحله ى ساده به پیچیده 
را، براي شــاگرد تدارك می بیند و تعیین می کند. در اجراى هر سه مشق 
نظري، قلمی و خیالی که ترتیب به کارگیري آن براي شــاگرد بسیار حایز 

اهمیت است، تکرار و تمرین، نقش اصلی را ایفا می کند.
 در حقیقت، شاگرد بدون ابراز نظر، فقط باید خط بزرگان و اساتید 
این هنر را تمرین و مشــق نماید؛ راهنمایی هاي استاد را به کار بندد، 
تا از این راه، در جریان تعلیم و آموزش خط واقع شود؛ روال و شیوه ي 
هنر خوشنویسی را دریابد. حکمت مشق نظري، در این است که قدرت 
دید و تفکر شــاگرد به سواد و بیاض و ترکیب و حرکت هاي قلم به کار 
بیفتد و او را با تجربه ي بصري موفق اساتید آشنا کند و تجربه دیداري 
و سواد بصري او را افزایش دهد؛ نگاه او را نافذ و صائب نموده، به دنبال 
آفرینش و زیبایی در خوشنویسی، پژوهنده و جستجوگر کند، سنجش 

و توازن را در خطوط مبنا بیابد و در ذهن استوار کند. 
پس در مرحله ي نخست، با مشق نظري، دید هنرجو پرورش می یابد 
و از کنار سطوح و شــکل ها در خوشنویسی، به راحتی بدون یادگیري 
نمی گذرد. مرحله ي دوم، تجربه ي دیدن و قیاس شــکل ها و فرم ها، به 
مثابه  ي سرمنشأ ایجاد اثر هنرى و چشمه ي زاینده ي آفرینش و تماثل 

اشــکال و تولید کننده ي ایده و فرم ذهنی، به هنرجو انگیزه ى شــروع 
حرکت به مرحله ى قلمى کردن و اجرا نمودن مى دهد. با مشــق قلمى، 

شاگرد ذهن خود را به واقعیِت اجرا به روى کاغذ، نزدیک مى کند. 
مرحله ي سوم، این است که در این تجربه ي بصري، او هم آموزنده 
اســت و هم داور؛ تا بیاموزد که چگونه در مورد فرم هایی که خود قصد 

آفرینش و خلق آنها را دارد، تصمیم بگیرد.
 چنــان که استاد فتح اله ســبزواري4، در رسـاله ي "اصول و قواعد 
خطوط سته" بیان نمـــوده اند، " و [شاگرد] باید هر حرفی و کلمه اي 
که نویســد، اوالً در خاطر، ممثل و مصور سازد و جاي آن تعیین کند، 
آن گاه نویســد. و در نوشتن هر حرفی احتیاط کند و تأمل تمام نماید 
و مساهله جایز ندارد" (ســبزواري، 110،1372). مرحله ي چهارم در 
مشق نظري، گشاده  چشمی یا وسعت دید است که چشمان شاگرد را 
از فضاي یکنواخت و گاه بی روح کارگاه و مشــق هاي هر روزه، به روي 
شــاهکارهاي بی بدیل استادان متقدم می گشاید تا مسحور گردش هاي 

قلم آنها، پرقدرت و با انگیزه به مشق بپردازد.
 مرحله  ي پنجم، آن اســت که همه ي ابهامات فن خوشنویسی، از 
نظر بصري و نظري، با مشق نظري آشکار می شود و هنرجو بدون هیچ 
اشــکالی، بخش نظري هنر خوشنویسی را با این مشق فرامی گیرد. این 
مرحلــه، زمینه ي فراگیري پنج جزء غیــر تحصیلی خط را در هنرجو 
آرام آرام بوجود می آورد. سواد و بیاض، ترکیبات، تناسبات و کرسی ها، 
تشــمیر، صعودها و نزول هاي حقیقی را می فهمد و در اجراي مشــق 

قلمی، دیگر هیچ گرفتاري نخواهد داشت.
 مرحله ي ششــم، اهمیت دادن به حکمت بــارز در تکرار و تاکید بر 
راز و رمز ممارست، به عنوان استوارکننده و ملکه ساز ذهن شاگرد است. 
پس هنرجو باید در ازدیاد و تکرار شبانه روزي تمرین خوشنویسی و انواع 
مشق، مدام بکوشد. چنانکه در جمله امور ظریف، براي تبحریابی و روانی 

کارها و بدون وقفه و گیر انجام گرفتن امور، تمرین، امرى حیاتی است.
"چون خِط خوب مرا هست هوس

مشق کن مشق، مکن یکدم بس
نصف علم است خط  اي خوب نهاد

عقـــده ها باید از این علم گشاد
خط کلیــد دِر رزق است، بــدان

تا توانی مشق کن و درس بخوان" (صیرفی، 1372، 241).
آنچه از تکرار و مشــق خط در ذهِن مشـــاق می ماند، ظهور ملکه ي 
خط در ذهن هنرجوست که بدون این راه و روش، تدارك، ظهور و ایجاد 
آن امکان نخواهد داشــت و استادان می دانند که با تعلیم خود و تشویق 

هنرجو به مشق، چگونه ملکه ي این هنر را در ذهن آنان بپرورند. 
"چنانکه در این روزگار درباره ي مصر حکایت می کنند و می گویند، 
در آن کشور براي آموختن خط معلمانی گماشته شده اند که این فن را 
بر طبق قواعد و احکامی در خصوص وضع هر یک از حروف به متعلمان 
می آموزند و گذشته از این، آنان را وامی دارند که به تن خود، آن وضع را 
بیاموزند و بدان عمل کنند و آن وقت به یاري دانش و حس توأمان، متعلم 
را به فن آشنا می کنند و در نتیجه ملکه ي آن، به بهترین و کامل ترین 
شیوه ها در آنان رسوخ می یابد" (ابن خلدون، 1369، جلد دوم9ـ828).

در حکمت مرحله ى ششم، مشــق کردن در آموزش خوشنویسی، 
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عالوه بر مداقه بر ســه گونه مشــق، مداومت، تکرار و نظم در تکرار آن 
است؛ چرا که مشق کردِن پراکنده، سودي نمی بخشد و چنان که گفته 
شد، مشِق بی دوام نیز، راه به جایی نمی برد. مواردي که در "آداب المشق 
باباشاه اصفهانی"، فراگیرى فنون تحصیلی نامیده می شود، همه نیازمند 
مشــق و تکرارند و به واسطه ي ممارست و تمرین، ملکه ذهن و دست 
هنرجو می شــود و به طور خودکار، در مهارت خوشنویس خود را نشان 
می دهند و آنگاه باعث به ظهور رسیدن اجزاي غیرتحصیلی خواهند شد. 
شاگرد براي تحصیل آنها هیچ گاه دست از ممارست و تمرین برندارد تا 

به  تدریج در تبحر و کارآزمودگی این فنون عمیق تر شود. 
خوشــنویس، در مشق کردن و تکرار اســت که به آنچه می خواهد 
می رسد. مشق، هیچ گاه پایان نمی پذیرد و بهترین شیوه ي تجربه آموزي 
و آموزش، در حین مشق و تمرین رخ می دهد؛ چون سالکی که سلوك 
او موجب موجودیت اوست. به حکم آن که گفته اند "هستم اگر می روم"، 
در رفتن و طی طریق اســت که حصول معنوي و عملی حاصل می آید. 
پس موجودیت ســالک، در رفتن و مجاهدت اوست، به نیت نزدیکی به 
معبــود و نیل به کماالت روحانی و تبحر در هنر. نکته ي ظریفی که در 
مشق کردن حایز اهمیت است، آگاهی به این که، در مقام مشق کردن 
و در تالش و ممارســت براي دســت یافتن و به هدفی بر آمدن، انگیزه، 
خود هم راه است و هم هدف. چرا که مانند سالک راه حق که در سنت 
تصوف، در مقام ذکِر مدام، به بی نهایت نظر دارد و همین که پا در راه 

گذاشــت و به مقام سلوك وارد شد، در منزلی از منازل بی نهایت قرار 
می گیرد؛ مشــق، هم به معناي تالش براي دســتیابی به هنر محسوب 
می شــود، و هم به معناي رسیدن (ن.ك. هاشــمى نژاد،1390، 676). 
همان گونه که در مقامات عرفانی، مجاهده و نیل به قرب الهی، مرادف 
قرار می گیرند. پس هدف در مقام مشــق بودن اســت، تا سالک در راه 
رســیدن باشد، که هیچ گاه هیچ هنرجو و استادي بی نیاز از آن نیست. 
مشــق کردن، مجاهدت سالک است و مشــِق خط، به واسطه ي وجوه 
روحانــی و فضایلی که در خط، به منزله ي هنر مقدس موجود اســت، 
ســلوك روحی عارف را به همراه خواهد داشت. هر نگارش و هر حرفی 
که به دست خطاط مشــق می شود، به جهد در مسیر سلوك الی اهللا و 
کوشــش در راه فرهیختگی می انجامد و او به تدریج از پله هاي این راه 
بی انتها صعود می کند. پس مشق، هم تجربه است و هم نیل به نتیجه، 
هم بودن در مســیر و جریان است و هم حرکت در مدارج معنوي خط. 
مشــق، یعنی حرکت از قوه به فعل. در خوشنویسی، مشق با سه هدف 
فراگیري سواد بصري و تجربه ي قلمی و پرورش خالقیت، درعین رفتن 
و حرکت، با رسیدن و خوشنویس شدن همراه است. مداومت بر این سه 
بُعد است که آموزش هنرمند به کمال می رسد و منزل به منزل به مقام 
استادي نزدیک می شود. در مقام استادي مسلم نیز، سنت مشق کردن، 
همچنان ادامه خواهد داشــت که این مسلک را، به قول خواجه حافظ 

"در بدایت، نهایت" (ن. ك. به حافظ،1373، 92) نخواهد بود.

تصویر6- چلیپا به  خط سلطانعلی مشهدی، اندازه: 400*270 .
(Khoshnevisi.org) :ماخذ

تصویر 5- چلیپا به  خط علی رضا عباسی، مجموعه ی قاضی، اندازه: 724*1031.
(Khoshnevisi.org) :ماخذ

آموزش خوشنویسى، به مثابه نسخه کامل
آموزش سنتى هنر
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4 ـ اخالق خوشنویس

 اســتاد، شاگرد خود را براى آموزش هنرى فرا مى خواند، که هنرى 
فرهیخته و مقدس اســت.  از این رو پیش از شروع آموزه هاى فنى باید 
در شاگردش، اهلیت، لیاقت و استعداد رشد و تعالى را در بعد روحى و 
معنــوى ببیند تا به پرواندن آن کمر همت ببندد. همچنین هنرجو که 
در طلــب خط خوش، قلم به دســت می گیرد و نقش قلم خود، بر کاغذ 
می اندازد، باید همچون نقش پرداخته ي خود، به راستی گراید و صفات 
حمیده پیشه کند. باباشاه اصفهانی، در آداب المشق خود، اعتدال را تنها 
از انگشتان خطاطی برآمده می داند که خود را از کژي ها پیراسته باشد، 
و حاصل اعتدال اخالقی خوشنویس، باعث جذابیت و تناسب در خطى 
مى شود، که به دســت او نگاشته می شود. باباشاه اصفهانى، بدخطی را 
حاصل بى اعتدالى روحى و داشــتن صفات رذیله می داند و این، بخش 
معنوي و عرفانی خوشنویســی اســت که هنرمنــد را یاري می کند تا 
به صفا و شــأن روحی برســد.  صفا و شــأن براى خوشنویس، آخرین 
مراحل ابعاد روحانى هنر اســت که جزء مهارت فنى قرارنمى گیرد، اما 
خوشنویس متصف به آن،  گاه خطى مى نگارد که بیننده از تماشاى آن 
سیر نمى شود. ناگفته نماند باباشاه اصفهانی، جزو اولین خوشنویسانی 
اســت که تمایل به عرفان، اعتدال روحی، اخالق پســندیده و تهذیب 
نفس را در آداب المشــق خود، براي شــیوایی و گیرایی خط، دخیل و 

مهم می داند.
"در بیــان آنکه کاتب را از صفات ذمیمــه احتراز می باید کرد؛ زیرا 
که صفات ذمیمه در نفس، عالمت بی اعتدالیســت و حاشا که از نفس 

بی اعتدال،  کاري آید که درو اعتدال باشد.
از کوزه همان برون تراود که در اوست.

پــس کاتب باید که از صفات ذمیمه به کلی منحرف گردد و کســب 
صفات حمیده کند تا آثار انوار این صفات مبارك، از چهره ي شاهد خطش 

سر زند و مرغوب طبع ارباب هوش افتد" (اصفهانی، 1372، 3ـ212).
هنر خوشنویسی، از آنجا که اساساً از سنت کتاب سازي وکتاب آرایی 
در تمدن اسالمی برخاســته، و از کتابت قرآن مجید بهره هاي معنوي 
فراوان دارد، از اهمیت بســزایی برخوردار اســت. روح دینی حاکم بر 
فضــاي کتابت خانه هایی که کالم الهی را نســخه بــرداري می کردند، 

سرشــار از معنویت و روحانیت ناشی از پرتو فشانی و فیضان کالم خدا 
بوده و آن نشــئه ي روحانی، در شــخص کاتب و محیط کارگاه انتشار 
یافته است. این است که کاتبان کالم  اهللا، به صفات پسندیده آراسته اند 
و هنر خود را جز به نیت نزدیکی به ذات اقدسش نمی آفرینند. پس در 
این گروه شــائبه ي مادي و دنیوي وجود ندارد و سراپا اخالص و عارف 

به معرفت اهللا گشته اند. 
حتی احترام به ادوات نوشــتن و حاالت خوشــنویس نیز، بســیار 
اهمیت دارد؛ به طوري کــه کاتب کالم اهللا، هنگام کتابت، نباید بدون 
طهارت ظاهري و باطنی باشــد. هیچ گاه بدون وضو دست به قلم نبرد 

و با مرکب نوشتن قرآن کریم، چیزي غیره ننویسد.
"و از جمله آداب کاتب، آن که دوات و قلمی که قرآن مجید و حدیث 
نبــی حمید به آن نویســد به دیگر کنایات آلوده نگرداند تا بواســطه ي 
این ادب، از برکات آیات بینات و احادیث حقایق ســمات محروم نماند" 
(سراج شــیرازي،1376، 106). جنبه ى دیگر که مى توان بیان کرد، این 
که هنرخوشنویســى هنرى مورد اقبال فرهیختگان جامعه بود و معموالً 
مشتري تعالیم استادان خوشنویس، افراد فرهنگی و دانشور جامعه را شامل 
می شد که به اصطالح، دستشان به دهنشان می رسید. این افراد، اغلب به 

تصویر8- چلیپا به خط میرعماد الحسنی، اندازه:916*522 
(Khoshnevisi.org) :ماخذ

تصویر 7- قطعه به خط سیدعلی اکبرگلستانه، اندازه:367*580.
( Khoshnevisi.org) :ماخذ
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دربار متصل بودند و در همین راستا، شاهان و خانواده هایشان و درباریان 
و متعلقاتشان، همه به این هنر متمایل بوده اند و از مهم ترین ویژگی هاي 
خود، داشــتن خط خوش می دانسته اند. پس استادان خوشنویس، یا در 
کتابت خانه هاي سلطنتی به استنساخ و نسخه پردازي کتب نفیس اشتغال 
داشتند و یا فرزندان اشخاص صاحب جاه و منصب را تعلیم خوشنویسی 

می آموختند. از این رو توصیه هاي اخالقی و داشتن منش و اعتدال، یکی 
از مهم ترین توصیه هاي اســتادان به مبتدیان و هنرجویان است که هر 
کدام اگر در پی داشتن آینده ى هنري پربار و روشن گام برمی دارد، باید 
کــه روش اعتدال و پاکی نگه دارید. و "بر بقاء او بر مســلمانی در ترك 
کردن، یعنی تــرك منهیات و محافظت کردن صالت و مداومت نمودن 

نمودار1-  آیین و منش شاگرد در آموزش خوشنویسی، مهارت ها و شناخت مراحل و مشق ها.

نمودار2- آیین و منش استاد در آموزش خوشنویسی به شاگردان، مهارت ها و شناخت مراحل و مشق ها تا سپردن "اجازه" به شاگرد.

آموزش خوشنویسى، به مثابه نسخه کامل
آموزش سنتى هنر
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نظام آموزش ســنتى هنر، على رغم ســال ها تــالش هنرمندان در 
رشــته هاى گونه گون نامکشــوف و پوشــیده مانده و اطالعاتى راه گشا 
بدست نمى دهد. آنچه از آموزش خوشنویسى در تعلیم سنتى این هنر و 
رساله هاى آموزشى آن باقى مانده است، سندى روشن بر آموزش دقایق 
و آداب فراگیرى آن اســت که مى توان به لحاظ کامل بودن آن، شیوه اى 
مناسب در فراگیرى هنرهاى تجسمى سنتى تلقى کرد. در آموزش سنتى 

خوشنویســى، راهنمایى و سرمشق از استاد، جایگاهى بى بدیل دارد که 
شــاگرد مى تواند به شکل حضورى و به نحو مشق نظرى که اولین قسم 
مشــق اوست، فراگیرى خود را آغاز کند. مشق نظرى عالوه بر مطالعه ى 
خطوط استادان به جهت ســواد خطى و بصرى شاگرد، دقت در دست 
استاد هنگام سرمشق گرفتن و تراشیدن قلم او را یارى مى کند تا بتواند به 
لحاظ ذهنى و چشمى خوشنویسى را درك کند و از آن لذت ببرد. پس از 

نتیجه

تقوا و عبادت" (بخاري، 1372، 384). بکوشــد و نیز، "بر طالبان علوم و 
راغبان صنایع غیرمذموم به تخصیص صنعت شریفه کتابت واجب است 
که دراعه ي فضیلتشان به طراز تقوي و صالح مطّرز باشد، و جیب و دامان 
خلعت مفاخرشان از اوســاخ معاصی و ادناس مناهی در غایت نزاهت و 
نهایت طراوت و طهارت" (ســراج شیرازي،1376، 101). باشد و خود را 
بپردازد و چشم از مطامع دنیوي بپوشد و "در طریق طلب با احدیت عزم 
و صبر جمیل باشــد، و از کثرت مشــق ملول نگردد و در خانه ي پاك و 
محلی خالی، نزه  ملبس به لباس نظیف، متوجه به توجه تام حامل اقالم 

براعت نظام خطوط گردد" (سراج شیرازي،1376، 102). 
خوشــنویس به توصیه و راهنمایی اســتاد، باید در پی سیرت نیکو 
باشــد تا به صورت جمال خط او ســرایت کند و سیرت و صورت، در 
اعتــدال و زیبایی، به ایجاد خط خــوش نایل آیند، چرا که هنر کاتب، 

آینه ي جمال روحی اوست.
" اگر سیرت نباشد پاك و دلکش

به معنی چیست نفخ از صورت خوش
به سیرت کرده رسم مردمی گم

چه سود ار یافت صورت شـکل مردم"(مایل هروي،260،1372).
 در وصــف اخالق و منش خطاطانی مانند "ســلطان الخطاطین"، 
ســلطانعلی مشــهدي5 گفته اند : " سلطانعلی مشــهدي را به حسن 
صورت و صفاي سیرت و لطف سریرت و وفور فضیلت و جودت طبیعت 
ســتوده اند و گویند مردي پرهیزگار و آراسته و درویش صفت بود و جز 
خوشنویســی، به نظم اشعار رغبت داشــت" (بیانی، 1368، جلد یکم 
13). اســتاد سلطانعلی مشهدي، با شــاگردان مهربان بود، صبورانه و 
دقیق، به تعلیم خوشنویســی اهتمام داشت و شاگردان بسیاري گرد او 
جمع بودند و به آموختن هنر خوشنویسی مشغول بودند. او به واسطه ي 
خلق نیکو و استادي در خط، به سرعت در زمان حیات مشهور شد و به 
دربار سلطان حسین بایقرا راه یافت و در صدر کتابت خانه ي سلطنتی، 

زیر نظر وزیر فرهنگ دوست او، علیشیر نوایی منسوب شد.
 حتی در امر گزینش اســتاد براي خوشــنویس شدن نیز، رعایت 
منش، اصالت و معنویت معلم، بسیار حایز اهمیت است. " و استفاد ه ي 
آن اســتادي کند که بــه اصالت و اخالق حمیده و صفات پســندیده 
موصوف و معروف باشــد، و خدمت و مالزم اساتذه ي این فن دریافته، 
چه اگر اســتاد از صفات مذکوره عاري باشد، بر وفق سخن امام اعظم، 
شافعی مطلبی ـ رضی اهللا عنه ـ که "ابناء الکرام اذا تعلموا تواضعوا و ابناء 
اللئام اذا تعلّموا تکّبروا" از باد نخوت و غرور او خاطر متنفر شــود، و از 

تحصیل مقصود[ بازآید]، وهللا دّر من قال:

به خط و خال گدایان مده خزینه ي دل
به دســت شاه وشــی ده که محترم دارد" (سراج شیرازي، 1376، 

3ـ102).
 بنا به آنچه در آداب المشق ها نقل شده است، اثر خوشنویسی، آینه ي 
روحی خطاط است و براي جذابیت، کشش و چشم نوازي خط، خوشنویس 
باید در تهذیب و پاکسازي درون و داشتن اعتدال در منش و رفتار تالش 
کند. چرا که خوشنویس باید آن را که داراست، در کار پیاده کند و در خط 

کسی که به اعتدال روحى رسیده است، صفا و شأن وارد مى شود:
"... این کیفیت به یُمن صفات حمیده عارض نفس انسانی می شود 
و به دســتیاري قلم، صورت آن بر صفحه ي کاغذ کشــیده می شود. و 
همه کس را ادراك این صفت در خط دســت ندهد با آن که مشاهده ي 
آن کند. همچنان که اگرچه همه کس لیلی را می دید اّما آن چه مجنون 
می دید، کســی دیگر نمی دید و اگر کسی را آرزوي این مقام باشد، او 
را در جوانی از بعضی از لذات نفســانی احتراز باید کرد؛ چنان که قبله 

الکتاب موالنا سلطانعلی مشهدي مى سراید: 
ترك آرام و خــواب بایــد کرد
وین به عهد شباب بـایـد کرد
سر به کاغذ چو خامه فرسودن

روز و شب زین عمل نیاسودن" (اصفهانی،2،1372ـ151).
 اســتاد عبداهللا صیرفی6، ســیرت خطاط را در خط می نمایاند و از 
پاکی ضمیر خوشــنویس می گوید: "و چون درون از کدورت خالی بود، 
خط نیکو آید. چنانکه گفته اند: "الکالم الحســن مصاید القلوب و الخط 
الحســن نزهه العیون" ؛ چه اگر کسی خط نیکو می بیند، اگر چه عامی 
است، مایل می شــود"(صیرفی،15،1372). ســرانجام در پایان دروس 
خوشنویسى، استاد مهر تأیید خود را با سنت سپردن "اجازه" به درجه ى 
آداب دانى و اخالق پســندیده ى شاگرد و تبحر در خط نویسى او مى زند. 
او پس از آموزش همه ى دقایق هنر خوشنویســى، شــاگرد را در جهت 
کســب پیشــه ى خطاطى و آموختن خط به نوآموزان آماده مى نماید و 
به هنرآموز به لحاظ اشــتغال به حرفه ى خطاطــى، جایگاه او در میان 
هنرمندان، پذیرش کار و انجام سفارشات خوشنویسى "اجازه" مى دهد. 
تا از آن پس مســتقًال به کار مشغول شود. سند اجازه ى استاد به شاگرد 
به منزله ى فراغت شاگرد از تحصیل ِخط است. این سند به مثابه ى اعتبار 
هنرى و نشانگر تبار شیوه ى خود که به استادان سلف مى رسد، محسوب 
مى شود. استاد با سپردن"اجازه" به عنوان آخرین حلقه ى آموزش خط، 
به نشر شــیوه ى خود نیز کمک مى کند. پس از آن شاگرد را، به عنوان 

همکار خود مى پذیرد و از کمک به او دریغ نمى نماید. 
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سپاسگزاری

بدینوسیله از راهنمایى هاى ارزنده ى استادان محترم جناب آقاى دکتر یعقوب آژند، جناب آقاى دکتر حسن بلخارى و جناب آقاى 
دکتر صداقت جبارى سپاسگزارى مى نمایم.

انجام مشق نظرى، نوبت به مشق قلمى و نقل از سرمشق استاد مى رسد. 
شاگرد باید با انجام مشــق قلمى، به شناخت اجزاى هفده گانه و اجزاى 
غیرتحصیلى خط به تبحر کافى و وافى برســد، ســپس به مشق خیالى 
که براى تقویت خالقیت او در ســاخت ترکیبات صحیح در نظر گرفته 
شده است، بپردازد. پوشیده نماند، آموزش سنتى خوشنویسى که به شیوه 
آموزش استادـ  شاگردى اجرا مى شود، به کتابت وحى الهى و متون مقدس 
بیواســطه اتصال روحانى دارد، به همین علت هنر خوشنویســى هنرى 
مقدس محســوب مى شود. براى استاد و شاگرد، دورى از صفات رذیله و 
تقرب به بارى تعالى براى اتخاذ ملکات نفسانى از اهم مسایل و موضوعات 

معنوى براى فراگیرى این هنر محســوب مى شود، چنان که بزرگان در 
رســاله هاى آداب المشــق خود ذکر نموده اند که خلقیات خوشــنویس 
بى شــک در خط او متمثل و منعکس مى گردد. آموزش خوشنویسى به 
عنوان نظام آموزش ســنتى هنر، به لحاظ کامل بودن آموزش هاى فنى ، 
مى تواند فقدان اطالعات مربوط به آموزش هاى تجسمى سنتى را جبران 
کند. آداب، مشق ها و شیوه هاى آموزشى آن براى رفع نیازهاى آموزشى 
هنرجویــان کفایت مى کنــد. دوره ى آموزش هاى خوشنویســى زمانى 
به اتمام مى رسد که استاد سند فــراغـــت از تحــصیل شــاگرد را به 

عنــوان " سنــد اجازه " اشتغال به حرفه به او بسپارد. 

پی نوشت ها

1 باباشــاه اصفهانى: او را شاگرد ســید احمد مشهدى مى دانند. در کتابت 
دســتى قوى داشــت و کمتر به قطعه نویســى مى پرداخت. او که هنرمندى 
گوشه گیر بود، در جوانى به سال 996هـ ق در سفرى به عراق چشم از جهان 
فرو مى بندد. از او بیش از ده کتاب (بیشتر از جامى) و قطعه به خط وى باقى 
مانده اســت. رساله ى" آداب المشق" به خط او در کتابخانه ى دانشگاه پنجاب 
پاکســتان با رقم "کاتبه، مصنفه باباه اصفهانى" از مهم ترین آداب المشق ها در 
معرفى آداب و شیوه ى آموختن خوشنویسى است (قلیچ خانى، 210،1373).

2 یاقوت مستعصمى: جمال الدین عبداهللا یاقوت چنان که پژوهندگان ترکیه 
بدون ذکر مأخد مى گویند، در آماســیه، در اوایل قرن هفتم به دنیا آمد. یاقوت 
نامى براى بردگان و غالمان دربارى از شــمار خواجگان بوده اســت. گویند او 
برده اى بود رومى یا حبشــى که در دربار مســتعصم خلیفه ى عباسى تربیت 
یافت و لقب "قبله الکتاب" را گرفته بود، اقالم ششــگانه را به خوبى  مى نوشت. 
او رساله اى در باب خوشنویسى به نام"رساله فى الخط" دارد. او اهتمام فراوان 
به کتابت قرآن کریم داشت، که گویند هزار و یک نسخه قرآن است. شاگردان 
شش گانه ى او که میراث هنرى او را حفظ کردند به استادان سته معروفند که 
در خط نسخ شهره ى آفاقند. شــاگردان شش گانه ى استاد یاقوت مستعصمى 
مى توان از موالنا نصراهللا طبیب، شیخ زاده سهروردى، خواجه ارغون بن عبداهللا 
کاملى، خواجه مبارکشــاه زرین قلم، ســید حیدر(گنده نویس)، موالنا یوسف 
مشــهدى و موالنا عبداهللا صیرفى نام برد.  اســتاد یاقوت مستعصمى در سال 
698ق وفات کرد. مقبره ى او در جوار خاك احمد بن حمبل است (ن. ك. به 

آژند، 48-71،1389).
3 ابن مقله: ابوعلى محمدبن على حســین بن مقله در ســال 272هـ . در 
بغداد چشم به جهان گشود. نیاکان او از اهالى فارس بودند. پدرش ابوالعباس 
خطى زیبا داشــت و قرآن هــاى زیبایى کتابت کرده بــود. ابن مقله خطاطى 
را نزد پــدرش فراگرفت و از دوران کودکى در امــر کتابت مهارت پیدا کرده 
بود. در زمان المقتدر خلیفه ى عباســى به مقام وزارت رسید. سرانجام فعالیت 
او در امور سیاســى در ســال318هـ از وزارت برکنار و زندانى شــد و سپس 
ضمن مصادره ى اموال به شــیراز شــهر نیاکان خود تبعید شــد. بار دیگر در 
عهد القاهر باهللا خلیفه ى عباســى به وزارت رســید، دیــرى نپایید که در اثر 
دسیســه ى دشمنان و بدخواهانش زندانى و به چشــمانش میل کشیدند. در 
زندان دست راســتش را قطع کردند، با دست دیگر خطاطى مى کرد. زبان او را 

نیز بریدند و ســرانجام در سال326 هـ .در زندان به زندگى او خاتمه دادند. از 
شــاگردان او ابن بواب، محمدبن اسد و محمدبن سمسانى را مى توان نام برد 

(ن. ك. به آژند، 1389، 17-35).
4 فتح اله ســبزوارى: او خود را در رســاله اش، فتح اله بن احمد بن محمود 
ســبزوارى معرفى کرده است. او خوشنویسى از اواخر سده ى نهم و اوایل قرن 
دهم هجرى است که به فتح اله کاتب شهرت داشته است، و همه ى خطوط را 
در غایت خوبى و نیکویى مى نوشــته است. فتح اله سبزوارى نخست در تبریز 
کاتب دربار شــاه اســماعیل صفوى (907-930ق) بود و سپس به استانبول 
رفته و کتابت دستگاه سلطان ســلیم اول(926-918ق) را به عهده گرفت. او 
در ســال 930ق رساله ى" اصول و قواعد خطوط ســته" را تألیف کرد (مایل 

هروى،1372، پنجاه  و سه).
5  ســلطانعلى مشهدى: (926ـ 841ق) از بزرگان و استادان خط نستعلیق 
بود که در مشهد زاده شد، هم زمان  با والدت او، زمان حکومت سلطان شاهرخ 
در خراسان بود. سلطانعلى از کودکى ذوق خوشنویسى در سر داشت از این رو 
همواره بدون سرمشق از استاد در گوشه اى بجاى بازى کودکانه، به مشق خط 
مشــغول بود. او که مشهور به "ســلطان الخطاطین" است، زمانى که سلطان 
ابوســعیدتیمورى در سمرقند حکومت داشت و به دنبال خطاطى مى گشت تا 
خمســه اى که موالنا جعفربایسنقر ناتمام نهاده بود، به اتمام برساند، به جهت 
معروفیت ســلطانعلى، او را به خدمت موالنا اظهر هروى سرپرســت کتابخانه 
معرفى کردند. او پس از آزمون ســلطانعلى مى گوید که خط سلطانعلى خودرو 
و وحشــى است و نمى توان کار ناتمام خمسه را به او سپرد. چرا که سلطانعلى 
تعلیم خوشنویسى نزد استاد ندیده بود، پس از آن از سرمشق هاى موالنا اظهر 
بهره مى گیرد، بعد از آن موالنا اظهر، ســلطانعلى را به شاگردش حافظ حاجى 
محمد مى ســپارد. پشتکار موالنا سلطانعلى مثال زدنى است تا سلطان حسین 
میرزا او را به دارالســلطنه ى هرات طلبیــده، در کتابخانه ى خاصه جا داده و 
موالنا به کتابت خاصه ى نواب اشــتغال مى یابد. او بیشتر عمر خود را در دربار 
سلطان حسین بایقرا در هرات و نزد مالزمان فرهیختگان او امیر علیشیر نوایى، 
عبدالرحمن جامــى و کمال الدین بهزاد گذراند و بزرگ کاتبان دربار بود (ن. 

ك. به آژند، 1386، 37-45) .
صیرفى فرزند محمــود  عبــداهللا  موالنــا  صیرفــى:  عبــداهللا   6
تبریزى از خوشنویســان صاحب نام قرن هشــتم هجرى بوده که دســت کم 

آموزش خوشنویسى، به مثابه نسخه کامل
آموزش سنتى هنر



62
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره20، شماره 2، تابستان 1394

تــا 747 ه.ق مى زیسته اســت. وى معاصراولجایتو ســلطان محمد خدابنده 
(716-703) بوده و سلســله خطاطان خراســان به وى مى رسد. برخى سال 
درگذشت او را 742 ه .ق و محل دفن او را مقبره ى چرنداب تبریز نوشته اند. او 
در خطوط ششگانه، شــاگرد یاقوت مســتعصمى بوده و از جمله اســتادان 
ســبعه یا هفتگانه به حســاب مى آید. همچنین او را از شاگردان ســید حیدر 
ُگنده نویس دانســته اند. شــیوه عبــداّهللا صیرفــى را شــاگردش خیرالدین 
مرعشى (متوفى 876) به قلمرو عثمانى بُرد و شاگرد برجسته اى چون حمداّهللا 
آماســى (متوفى 926) را پرورش داد، که سرسلســله خوشنویســان عثمانى 
محسوب مى شود. به این ترتیب عبداّهللا صیرفى که به واسطه استادش یاقوت 
به مکتب بغداد متصل اســت، در انتقال مرکز ثقل هنر خوشنویســى اسالمى 
به داخل ایران و ســپس ارسال بخشــى از آن به عثمانى از حلقه هاى کلیدى 
به شــمار مى رود. یکى از آثار او کتیبه هاى مسجد اســتاد و شاگرد از بناهاى 
امیر ســلدوز چوپانى در خیابان فردوسى تبریز اســت که بنــاى اولیه آن در 
ســال 742 هجرى قمرى ساخته شده اســت. کتیبه هاى داخل و مندرجات 
دیوارهاى خارج مسجد به خط او و یکى از شاگردان وى نوشته شده از همین 
رو به مسجد استاد و شاگرد شهرت یافته است. عالوه بر آن، کتابت "مدرسه ى 
دمشــقیه" از بناهاى دمشــق خواجه پســر امیرچوپان به قلم اوست و در راه 
بیابان کوه تبریز مســجدى قریب به قلعه یسایمانیه بوده که کاشیکارى آن کار 

عبداهللا صیرفى بوده است(ن. ك. بیانى، 1090-1091،1363).
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