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تأملی درجریانهای آغازین خوشنویسی نستعلیق دوره تیموری
چکیده
هنر خوشنویســی را شاخصترین هنر اســامی و خط نســتعلیق را عروس خطوط
اسالمی دانستهاند .خوشنویسی نستعلیق که برآمده از ذوق و تالش هنرمندان ایرانی
اســت ،اهمیتش در حفظ و نشــر آثارعلمی ،عرفانی و ادبی در دوره تیموری بهخوبی
شناخته میشــود .تیموریان بهرهمند از هنرمندان و تجارب کارگاههای کتابآرایی
مظفریان و آلجالیر ،با حمایت و انتقال هنرمندان قلمروهای مغلوب به مراکز حکومت
خود ،موجب تبادل دستاوردهای هنری آنان با هنرمندان موطن جدید میگردند و با
تاســیس کارگاههای کتابت و کتابآرایی در دربار رقابتی بین اینان برمیانگیزند که
موجب پویایی بیشتر در نستعلیق نویسی میگردد.
این پژوهش ،با هدف شناخت تحوالت آغازین خوشنویسی نستعلیق به مثابه یکی از
درخشانترین دستاوردهای ایرانی هنر اســامی صورت گرفته است و به دنبال پاسخ
این پرسش تحقیق است که :رونق و پویایی نستعلیقنویســی در آغاز دوران تیموری
مرهون کدامین جریانهای هنری اســت؟ بدین لحاظ از روش تطبیقی-تاریخی در
تحقیق و روش مطالعات اســنادی و کتابخانهای برای جمعآوری شــواهد و اطالعات
سود جستهایم.
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تاریخ پذیرش1396/10/03 :

این پژوهش ،عالقه شاهزادگان تیموری به کتابت و خوشنویسی نســتعلیق و نیز وجود دو جریان رقیب و نیرومند خوشنویسی نستعلیق
دربار شاهرخ و فرزندش بایســنغر میرزا را معلوم میدارد که ،به سرپرستی شمس بایســنغری ،معروف بغدادی و میرزا جعفر بایسنغری و
متأثر از سبکهای منطقهای پیشین خوشنویسی نستعلیق (شیراز-بغداد و تبریز) بوده است.

واژگان کلیدی :خوشنویسی اسالمی ،نستعلیق ،تیموریان ،جعفر بایسنغری

این مقاله مستخرج از رساله دکتری هنر اسالمی با عنوان « سبک شناسی خوشنویسی نستعلیق ایرا ن در قرون  9و 10هجری قمری (بسترهای فرهنگی  -اجتماعی)» میباشد که با
راهنمایی استادان دکتر محمد خزایی و دکتر مسعود وحدت طلب در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام گرفته است.
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مقدمه
علی آلپ ارسالن هنرشناس فقید ترک ،اهمیت نستعلیق را
درمیان خطوط اسالمی بیان میکند« :الزم به گفتن نیست
که بعد از اقالم ســته در هنر خوشنویسی اسالمی ،مهمترین
جایگزین ،نستعلیق پرســتوی بالگشــاده ای است که در
پــروازش ،نمود ذکاوت ایرانــی و اثرات نگــرش هنری آن را
بهخاطر میآورد») . (Alparsalan, 2007: 153همچنین آن
ماری شیمل ،در کتاب خوشنویســی اسالمی بر این موضوع
تاکید مــیورزد« :در ایران ،بنا به اقتضای نحو زبان فارســی،
گونهای خط نســخ (معلق) مایل پدید آمــد؛ این خط بر پایه
قواعد ابن مقله ،پیرایش یافت و به «عروس خطهای اسالمی»
یعنی نستعلیق -که مطلوبترین شیوه یا قلم برای کتابت شعر
فارسی ،ترکی و اردو اســت -تبدیل گردید» (شیمل:1375 ،
.)204
در نیمه دوم قرن هشــتم هجری ،پیدایش خط نستعلیق و
بهگویش پدیدآوران آن «نســخ تعلیق» در شیراز آغاز شد؛ و
بیاضهای تاجالدین احمد وزیر و عــاء مرندی  1نمونههایی
از نستعلیق اولیه شیرازی هســتند ،تعامالت حکام آلجالیر
با حکام والیت فارس (آل مظفر) -کــه بدوا ً از طریق پایتخت
زمستانی آنان یعنی بغداد صورت گرفته -عالقه سلطان اویس
و احمد را به این نوع خط ،جلب نموده و خوشنویســان دربار
جالیری را تحت تأثیر قرار میدهد ،تبریز ،پایتخت تابستانی
آلجالیر ،از ایــن موضوع بینصیب نمیماند .خوشــبختانه
نمونههای خوشنویسی نستعلیق این دوره ،از معروف بغدادی
ن حســنالســلطانی
و میرعلیبنالیاسالتبریــزی ،علیب 
[میرعلی تبریزی] و نجمالدین کرخینــی ،در بغداد و تبریز،
بهیادگارماندهاند.
سقوط حکومت سلطان احمد جالیر و مرگ او ،به سال 813
ه .ق .و انتقال هنرمندان کتابخانه او ،بهویژه معروف بغدادی،
نستعلیقنویس شاخص ،به اصفهان و شیراز (مرکز حکومت
اسکند ر سلطان تیموری) ،موجب تلفیق دستاوردهای کتابت
و کتابآرایی بغداد و شــیراز میگردد؛ و پس از مرگ اسکندر
سلطان به سال  817ه .ق .با حمایت حاکم جایگزین ،پسر عم
او ابراهیم میرزای تیموری ،ادامه مییابد ،هر چند که ،معروف
به کتابخانه شاهی شــاهرخ تیموری در هرات میپیوندد؛ اما
نستعلیقنویسان شاخص شیرازی ،همچون محمود حسینی،

محمد حلوایی و نصرکاتب در شیراز میمانند.
بهنظر میرسد عالقه و رقابت بایسنقر میرزا ،برادر کوچکتر
ابراهیم میرزا ،و انتقال سایر خوشنویسان و هنرمندان کتابخانه
جالیری تبریز ،بهخصوص میرزا جعفر تبریزی در سال -823
 824ه.ق .به هرات- ،پس از گوشــمال حاکم تبریز -موجب
تأسیس و رونق کتابخانه او در هرات میشــود؛ در این میان،
رقابتی بین خوشنویسان تبریزی هرات نشین با خوشنویسان
بغدادی -شــیرازی هرات نشــین در میگیرد ،که علیرغم
اهمیت و تأثیر آن بر آینده نستعلیقنویسی ،کمتر مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است.
پیشینهپژوهش

رونق و شتاب اعتالی نستعلیق در نیمه اول قرن نهم هجری،
بهویژه ،دوره شــاهرخ و بایســنقر میرزای تیموری ،مرهون
جریانهای هنری اســت که در این تحقیق ،کوشش شده تا
نقاب از روی آن برداشته شــود .مرحوم مهدی بیانی()1363
در کتاب «آثار و احوال خوشنویسان» به معرفی خوشنویسان
میپردازد؛ و ســند مهمــی از اختالف نظر شــمس و جعفر
ل گری( ،)1392در کتاب
بایسنقری را منتشــر میکند .بازی 
«نقاشــی ایرانی» و یعقــوب آژنــد( )1387درتالیفات خود
«مکتب نگارگــری شــیراز»« ،مکتب نگارگــری هرات» و
«کتابت خانه و صورت خانــه در دوره ایلخانیان و جالیریا »
راجع به مکاتب شــیراز و هرات و کتابتخانههای آلجالیر،
در قرون  8و  9ه .ق .مطالبــی را بیان میکنند ،در تذکرههای
خوشنویســی یعقوب بنحسن ســراج شــیرازی ،دوست
محمد ،میرزاحبیــب و ،...که در مجموعههایــی جداگانه به
همت و تصحیح محمدتقی دانشپــژوه ،نجیب مایل هروی
و حمیدرضــا قلیچخانی بهچــاپ رســیدهاند ،درخصوص
اشخاص و برخی روشهای خوشنویســی سخن رفته است؛
همچنین ،صداقت جباری و حســین رضویفرد( )1391در
مقاله «تحلیل و بررسی خوشنویســی بوستان سعدی موزه
ملی ملک» ،ب ه تکوین و تطور خط نســتعلیق در ســده  8و9
ه .ق .و سبکشناسی خط نستعلیق ســلطان علی مشهدی
پرداختهانــد؛ و نیز وحیــد عابدین پور جوشــقانی ،فریدون
اهللیاری و معصومه ســماتی دســتجردی( ،)1389در مقاله
«جایگاه خوشنویسی و خوشنویسان در جامعه تیموری» به
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جایگاه خوشنویسی و خوشنویسان در جامعه دوره تیموری،
توجهنمودهاند.
روش پژوهش
برای ســازماندهی وقایع متفــاوت و ناهمگــون ،بهصورت
توالیهای منظم و ارائه انتظامهای علّی بین موارد با بهرهگیری
از نظریات مرتبط و از روش تاریخی-تطبیقی استفاده میشود.
محمدتقی ایمان ،معتقد است که محققان تطبیقی ،واحدهای
فرهنگی-جغرافیایــی را با هم مقایســه میکنند و محققان
تاریخی ،برای بررســی توالی رویدادها و مقایسه ،بسترهای
گذشــته را معموالً در یک فرهنگ (دورهها ،زمانها ،یا اعصار
مختلف) مطالعه میکنند (ایمان .)44: 1391،البته محققین
میتوانند با ترکیب این دو ،بسترهای فرهنگی را در بسترهای
تاریخی بررســی کنند؛ بهطوری که ،هرکدام تشخص فردی
خود را نیز حفظ کنند .در اینجا تالش میشــود ،این موضوع
به روش تاریخی تطبیقی ،بر اساس شواهد و اسناد مرتبط به
آن ،مورد واکاوی ،مقایســه و تبیین قرار گیرد .بدین منظور،
شواهدالزم برای ارزیابی ،عوامل زمینهای جمعآوری و در بستر
تاریخی و فرهنگی-اجتماعی نگریســته میشود؛ همچنین،
برای اعتبار بخشــی بیشتر ،دقت الزم در تعیین شــواهد به
عمل خواهد آمد.
زمینههای خوشنویسی نســتعلیق پیش از دوران
تیموری(شیراز،بغداد،تبریز)
شــیرازیان که میــراثدار هنر دیلمیــان بودنــد ،بهویژه،
بهدلیل حمایت حاکمان هنردوســتی ،همچون ابواســحاق

تصویر .1بیاض تاجالدین احمد وزیر  782ه.ق(ماخذ :نگارندگان).

اینجــو (حکومت  754 -742ه.ق) و شــاه شــجاع مظفری
(حکومت 786 - 759ه.ق) -که مورد احترام حافظ ،شــاعر
پر آوازه ایرانی ،نیز بودهانــد -در طرحاندازی ،ترویج و اعتالی
نستعلیق کوشیده بودند .در همین ایام ،نستعلیق اولیه شکل
میگیرد ،و از آنجا به بغداد و تبریز پایتختهای تابســتانی و
زمســتانی جالیریان (ســلطان اویس  776- 742و سلطان
احمد  813 - 784ه .ق) منتقل میشود .بیاضهای تاجالدین
احمد به ســال  782ه .ق .و عالء مرندی به ســال 792ه .ق.
نمونههایی از نستعلیق اولیه شیرازی هستند (تصاویر  1و.)2
«دیوان شاعرانی مانند[نظامی ،امیرخسرو دهلوی و خواجوی
کرمانی] و شــعرای دیگر ،متونی فراهم آورد ،برای نگارگری
کتابهای تولیدی آن زمان ،در بغداد جالیری و در شــیرازی
که در میانه قرن و تحت حکومت مظفریان (755-795ه.ق/.
1353-13933م ،).کتابآرایــی بهوجود آمــده بود» �(Ada
 mova, 2012: 13).جابهجایــی حکومــت شــیراز ،بغداد و
تبریز بین حکام مظفری ،جالیــری و تیموری هر چند کوتاه
و متناوب ،موجب آشــنایی استادان با دســتاوردهای هنری
یکدیگر و امتزاج سبکهای منطقهای آنها میشود؛ و این امر
حکمرانان مؤث ِر هنردوســت همراه بوده است؛ اغلب،
با پسند
ِ
اول مناطق مغلوب را خانهکوچ به
حکام پیروز ،استادان طراز ِ
پایتختهای خود گسیل داشــتهاند« .هنگامی که بایسنقر
میرزا در سال  823هجری ،وارد آذربایجان شد و بعد از چندی
به هرات برگشت ،شماری از هنرمندان ،از جمله موالنا جعفر
تبریزی خطاط ،موالنا ســعدالدین تبریزی خطــاط و...را از
تبریز به هرات برد و در تختگاه تیموریان مســتقر کرد .این
هنرمندان جملگی در کارگاه هنری ســلطان احمد جالیر در

تصویر .2بیاض عالء مرندی 297ه .ق .بهخط نستعلیق طریق شیرازی
(افشار.)64 :7831 ،
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تبریز کار میکردند و با ورود آنها به هرات ،سنتهای هنری
موجود در کارگاه هنری تبریز به هرات و پایهای برای تشکیل
کتابخانه سلطنتی و کارگاه هنر آن گردید» (آژند1387 ،ب:
.)38
میــرزا جعفر تبریــزی (بایســنقری) در رســاله خط خود،
تأثیرپذیری قلمروهــا از یکدیگر (تبریز از شــیراز ) را تایید
مینماید ...« :بباید دانست که نسختعلیق اصل او ،نسخ است،
جماعتی شــیرازیان در آن تصرف کردند و کاف مســطح و
ارسال اَذیال سین و الم و نون از او بیرون بردند و سین قوسی
غث و ســمین در
مــدات از خطوط دیگر درآوردند و ّ
و کثرت ّ
او رعایت کردند و آنرا خطی دیگر ساختند و نسختعلیق نام
کردند .و مدتی بر آن گذشت؛ بعد از آن تبریزیان در آن طریق
که ،شــیرازیان وضع کرده بودند ،تصرف کردند؛ و آنرا اندک
اندک نازک میساختند و اصول و قواعد آن را وضع میکردند؛
تا نوبت به خواجه امیرعلی التبریزی شــکراهلل سعیه رسید و
او این خط را بهکمال رســانید» (فضایلی .)265 :1362 ،در
دیباچهای که دوســت محمد برای مرقع بهرام میرزا نوشته
شــده ،از مثنیبرداری شــاهنامه ســلطان اویس جالیر به
قطع مربع و به خط امیرعلی [تبریــزی؟] ذکری رفته که به

دستور بایسنقر میرزا صورت گرفته اســت؛ و احتماالً به خط
نســتعلیق بوده اســت(مایل هروی .)269 :1372 ،بهویژه
سلطان احمد ،حاکم جالیری که کارگاه کتابت و کتابآرایی
موفق و پ ر رونقی داشــت ،از نستعلیقنویسان چیره دستی،
مانند میرعلی تبریزی (واضع نســتعلیق) و معروف بغدادی
بهرهمند بوده است .در مورد میرعلی تبریزی آمده« :در مرکز
هنری سلطان احمد جالیر ،هنرمندان بزرگی همچون جنید
و عبدالحی از شــاگردان استاد شــمسالدین و خوشنویس
معروف میرعلــی تبریزی ،اســتاد و مبتکر خط نســتعلیق
گرد هم آمدند»(خزایــی .)20 :1386 ،نســخههای دیوان
اشــعار ســلطان احمد و خواجوی کرمانــی بهخط میرعلی
تبریزی مربوط به این دوره اســت .نســخه اخیــر با ترقیمه
میرعلیبنالیاسالتبریزی (این کلمه ب ه نظر در دورههای بعد
افزوده و یا ترمیم شــده) ،که در بغداد بهانجام رســیده است،
ابهاماتی را دامن میزند؛ چرا که در انجامهای در مرقع گلشن
با رقم میرزا جعفر بایسنقری آمده  «:کتبه العبد المذنب جعفر
الکاتب تجاوز اهلل عنه علی طریق واضع االصل علی ابن حسن
الســلطانی رحمهاهلل بدارالســلطنه هراه حمیت عن االفات
» که میرعلی تبریزی را فرزند حســن میداند و نه الیاس! در

تصویر .3خط میرعلی بن الیاس تبریزی در بغداد به سال  798ه .ق(.)Tabrizi,2017b

تصویر .4نستعلیق به خط علی بن حسن السلطانی در تبریز (.)Tabrizi,2017a
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تاریخ نسخه خسرو شیرین نظامی در گالری
انجامهای بدون
ِ
فریر ،ترقیمهای بهخط نستعلیق علی ابنحسن السلطانی در
دارالسلطنهتبریزموجوداست(تصاویر3و.)4
احتمــال اینکــه ،در آغاز دهههــای پیدایش نســتعلیق،
دو میرعلــی تبریزی میزیســته کــه در این حــد و قواره
نستعلیقنویســی نمایند ،هر چند ممکن ،امــا بعید بهنظر
میرســد .این موضوع ،نیاز به واکاوی جداگانــهای دارد؛ اما
محل نگارش آنهــا در تبریز و بغداد ،هــر دو در حوزه قلمرو
حکومت جالیریان از اعقاب ایلخانان مغول بوده اســت .دکتر
محمد حســن میگوید« :مغولها آسایشــگاه خانواده خود
را زمستان در بغداد و تابســتان در تبریز قرار داده و در عراق
عجم ،شهری بهنام « ســلطانیه»  ...بنا نهادند؛ و این سه شهر
عمده مراکــز فن و کانون هنــر نقاشــی در دوره مغول بوده
است» (محمدحسن .) 60 :1356 ،مجتبی مینوی و فیلیس
اکرمن اشــاره کردهاند که ،میرعلی تبریزی در خدمت تیمور
بوده و همچنین امیر بدرالدین وزیر خوشــنویس تیمور از او
تعلیم یافته اســت (پوپ و اکرمن 1984 :1387 ،و .)2032
«این امیر بدرالدین محمــد تبریزی(بهگفته میرزا حبیب و
نیز هوار) ،استاد تمام شیوههای[خطوط مختلف] خطاطی،
داماد میرعلی تبریزی بوده است»(شیمل 43 :1368 ،و.)209
میرزا حبیب در مورد بدرالدین ادامــه میدهد« :امیر محمد
بدرالدین ،تبریزی است .در خدمت امیرتیمور مالزم شد و در
اردوی او به امر کتابت اشتغال داشت  ...در فن نستعلیقنویسی
از شاگردان واضع اعظم میرعلی بود؛ و استاد واضع بهطور مکرر
خط او را بر خط فرزنــد ارجمندش میرعبداهلل ترجیح میداد
و او را شایســته عقد نکاح دختر کریمه خود دید» (اصفهانی،
 .)87 :1369باتوجه به اقــوال مذکور میرعلی تبریزی پس از
فتح تبریز بهدســت تیمور ( 788ه.ق ،).و گریختن ســلطان
احمدجالیری ،بسیار محتمل اســت که بهخدمت تیمور در
آمده باشد؛ هر چند که ،متأســفانه اثر خوشنویسی از دوران
خدمت میرعلی تبریزی به امیرتیمور ،در ســمرقند موجود
ل گری نیز از خوشنویسان سرشناس تبریزی ،تنها
نیست .بازی 
ب ه کوچاندن معینالدین خوشنویس شهیر تبریزی بهدست
تیمور اشــاره میکند(گــری .)382 :1390 ،تحفهالمحبین
نوشته یعقوب بنحسن سراج شیرازی ،به ســال  858ه .ق.
دو طریق[سبک] تبریزی و شیرازی ،نستعلیق را به رسمیت

میشناسد«:و نسختعلیق تبریزی و شیرازی که طریق تبریزی
موضوع خواجه میرعلی تبریزی است و موالنا جعفر تبریزی
بایسنقری به نهایت آن موفق گشته ،و طریق شیرازی که وضع
آن هم از اقالم اهتمام اساتذه شیراز ،در سلک خطوط انخراط
یافته و استاد این ضعیف[موالنا صدرالدین روزبهان شیرازی]
به مرتبهای نازک نوشته که عقل از ادراک چگونگی قلم آن به
صد گونه قصور اعتراف مینماید؛ و حضرت اســتاد محرر این
رســاله میفرمودند که این نوع خط چنان میباید نوشت که
در هرحرفی هم مالحظه اصول نسخ کرده باشد و هم رعایت
اصول تعلیق» (سراج شــیرازی .)142 :1376 ،اما ،در مورد
خوشنویس شاخص دیگر دربار سلطان احمد ،یعنی معروف
بغدادی ،مهدی بیانی اظهار میدارد« :هنگامی که ســلطان
احمد جالیر سال  784ه.ق .قیام کرد و به برادر خود ،سلطان
جاللالدین حسین ،چیره شد؛ بر آذربایجان مستولی گردید
و بغداد را ازدست عمال شاه شــجاع مستخلص ساخت و در
بغداد متمکن گردید ،معروف بهخدمت وی پیوست»(بیانی،
 .)913 :1363از عبارت فوق ،میتوان دریافت که معروف ،قبل
از استقرار ســلطان احمد در بغداد به احتمال قوی در خدمت
عمال و شاید خود شاه شجاع بوده است .بههر روی ،معروف تا
پایان عمر و حکومت سلطان احمد در خدمت او بوده است .هر
چند که در برخی منابع ،از گلهمندی او ،از تندخویی سلطان
احمد و پیوستن او به اسکندر سلطان به همین دلیل ،سخن
رفته است(سرمدی.)854 :1380 ،
پس از مرگ ســلطان احمد جالیر در سال 813ه .ق .معروف
بغدادی به اسکندر سلطان تیموری ،حاکم فارس میپیوندد.
«معروف بغدادی رئیس کتابخانه اســکندر در شــیراز بود؛
و این فرد البته ،یگانه هنرمند برجســتهای نبــود که پس از
سقوط قدرت ســلطان احمد جالیری ،جذب دربار اسکندر
شــده بود»(گــری .)389 :1390،معروف بغــدادی ،و یا به
بیان عبدالمحمد ایرانی در کتــاب پیدایش خط و خطاطان،
«معروف شــیرازی» ،هم از طریق نستعلیقنویسی شیرازی
متأثر بوده و هم در اســتکمال آن موثر است .دوست محمد،
در دیباچه خود «معروف» را شاگرد موالنا سعدالدین عراقی
نامیده است(مایل هروی .)264 :1372 ،و محمود بنمحمد
صاحــب قوانینالخطوط او را شــاگرد میــرزا جعفرتبریزی
میداند(همان .)309 :اما مجموعــهای موجود از معروف ،در
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تصویر .5برگی از ُجنگ اشعار بهخط معروف ،احتماالً به سال  784تا 788ه .ق .موزه کاخ گلستان( ،ماخذ  :نگارندگان).

کتابخانه کاخ گلستان-که احتماالً ،بین سالهای  784تا 788
ه.ق .نگاشته شــده -گواه پختگی او در نستعلیقنویسی است
(تصویر )5؛ و از آنجا که ،قدیمیترین آثار نستعلیق دیده شده،
منتسب به میرزا جعفرتبریزی مربوط به سالهای  825ه.ق.
است؛ قول محمود بنمحمد درست بهنظر نمیرسد.
خوشنویسی نستعلیق در دوران تیموری (تا نیمه قرن
نهمهجری)
شــهرهای تبریز ،هرات و شــیراز در طی قرون هشتم و نهم
هجری ،همچون دوران قبــل ،از مراکز مهم خوشنویســی
دوره تیموری هم شمرده میشــود « .در این زمان ،درون این
مراکز نهادهایی چون کتابخانهها ،کارگاهها و دبیرســتانها
هم بودند ،که اغلب ریاستشــان بر عهده خوشنویســان بود
و در جریان تحول خوشنویســی اثر مســتقیم داشتند(نقل
از خوافی ... ،و واصفــی .)... ،این نهادها حاکــی از وجود یک
نظام تعلیم و تربیت در زمینه خوشنویســی است که با نظام

«استاد -شــاگردی» از آن یاد میشــود .این نظام ،بهدلیل
ارتباط نزدیک دو طرف ،با نظام مریــدی و مرادی در تصوف
مقایســه میشــود(نقل از شــیمل ... ،و آژند( »)... ،عابدین
پور ،فیاض انــوش و اهللیاری .)148 :1394 ،خوشنویســی
در این دوره ،نقش رســانهای نیرومند را داشته ،که قادر بوده
فرامین و مناشــیر حکومت را با زیباترین شــکل به جامعه و
فراتر از آن به حکام ســایر قلمروها ابــاغ نماید .همچنین،
عالقه و اهمیت حاکمــان تیموری به دیــن ،تاریخ و ادبیات،
طعمی ملیحتر به این رســانه بخشــیده و موجــب احترام و
نفوذ خوشنویســان در باالترین مدارج حکومتی میشــود،
که این امر ،به رقابت مدارس خوشنویســی و جذب و پرورش
خوشنویســان دامن میزنــد« .رقابت مراکــز گوناگون در
جذب و پرورش خوشنویسان (نقل از زکی محمد حسن)... ،
و رواج کتابت قرآن در این دوره ،از دیگــر وجوه اهمیت هنر
خوشنویسی در عصر تیموری هستند» (همان) .در تذکرهای
بینام ،مجمع خوشنویسی میرزا جعفر بایسنقری در هرات،
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منزل روشنی توصیف شده که یاد از منازل بهشت میداده و
جمعی پادشــاهزاده ،اکابرزاده و خواجهزاده ،در نهایت قبول،
هریک بهجای خود نشسته و بهمشــق متوجه بودهاند و پدر
عبداهلل طباخ ،علیرغم عالقه او به شــاگردی در آن مجمع ،او
را برحذر میدارد که آنجا پادشــاهزادگان شاگردی میکنند
و تو فقیری (بیانی .)360 :1363 ،باری ،شــمس بایسنقری
از چهرههای خوشنویســی مهم مرتبط با صدر فعالیتهای
هنری بایســنقر میرزاست که ،به شــاگردی معروف مفتخر
است .محمود بنمحمد در تذکره قوانینالخطوط آورده است:
«و موالنا معروف ،اوستاد شمسالشعراء [شمس بایسنقری]،
از مشاهیر خوشنویسان است و هم در کتاب مطلعالسعدین
مذکور است که موالنا شــمسالدین مزبور را به خط بهجایی
رســانید که بســیاری از خطوط خویش بهنــام قبلهالکتاب
یاقوتالمســتعصمی کرده و متبصران جهان به خط یاقوت
قبول کردند» (مایل هــروی .)310 :1372 ،معلوم نیســت
که ،شمس بایســنقری در چه زمانی ،شاگرد معروف بغدادی
بوده ،اما در تذکرهها گفته شــده ،بهدلیل شــهرت معروف،
بهخصوص در داســتان تحریر هزار و پانصد بیت در یکروز،
در نهایت لطافت ،که در انظار و برای اسکندر سلطان صورت
گرفته بود ،شاهرخ بهدیدار او عالقهمند شــده و او را بهعنوان
خوشنویس خاصه کتابخانه ســلطنتی خود در سال  819ه.
ق .به هرات برده اســت (اصفهانی .)216 :1369 ،از آنجا که،
بایسنقر و احتماالً اســتادش شمس بایســنقری هم مقیم
هرات بودهاند ،به ظن قوی ،بعــد از تاریخ اخیر ،امکان تلمذ از
معروف برای او آسان و فراهم بوده اســت .البته ،آمدن میرزا
جعفر تبریزی (رقیب وی) ،به هرات و دربار بایســنقر( 823ه.
ق ).نیز میتوانســته عامل مهم دیگــری ،در انگیزه نزدیکی
بیشتر شــمس به معروف بوده باشد .محمد بنحسام هروی
ملقب به شمس بایسنقری ،خوشنویس شاخص دربار بایسنقر
میرزا ،شاهزاده هنردوست تیموری است .او استاد خوشنویسی
شخص بایسنقر میرزاســت .میرزا حبیب اصفهانی در باره او
میگوید« :به دستگاه بایسنقر منسوب استّ .
باخطی یاقوتانه،
بهنوشتن دواوین شعرا مامور بود و شــهزاده مزبور مرید او به
حساب میآمد» (همان .)76 :شــمسالدین در خط ثلث از
نوادر روزگار بود؛ و کتیبه قســمتی از آستانه رضوی و مسجد
گوهرشاد که تاریخ  821ه .ق .دارد ،نمونه بارز کامل خط ثلث

است؛ بهقول صاحب گلســتان هنر « :این نوع خطوط سته را
بسیار خوب مینوشته و قلم بر قلم و قدم بر قدم یاقوت داشته،
بسی نازک و با اسلوب و شیرین مینوشــته» (بیانی:1363 ،
 .)312در کتاب هنر و معماری اســام گفته شده ،که کتیبه
پیش طاق مســجد گوهرشاد نیز توســط فرزند بیستساله
گوهرشاد یعنی ،بایسنقر میرزا ،در همان زمان -سال  821ه.
ق -.به زیبایی ،خوشنویسی شــده است (بلر و بلوم8 :1381 ،
) .به نظر همزمانی کتیبه نگاریهای مسجد گوهرشاد توسط
بایسنقر و شمسالدین(استادش) ،بایستی با نظارت «شمس
بایســنقری» صورت گرفته و به آشــنایی و نزدیکی آن دو،
اشاره دارد .شهر شــیراز ،در زمان اسکندر بنعمر شیخ ،یکی
از مراکز مهم هنر خوشنویســی ،در کنار شــاخههای هنری
دیگر به شــمار میرفت .در دهههای اولیه قرن  9ه .ق .مکتب
شیراز بر مکتب خوشنویسی هرات برتری داشت .چرا که ،اوالً
تجارب مکتب تبریز ابتدا ،به مکتب شــیراز و بعد از طریق آن
به هرات رفت؛ و ثانیاً ،تجار و بازرگانان این شــهر ،از این هنر
حمایت میکردند (عابدین پور جوشقانی ،اهللیاری و سماتی
دستجردی .)163 :1389 ،پس از شــورش اسکندر سلطان
علیه شاهرخ ،شکســت و در نهایت مرگ او به سال  817ه .ق.
ابراهیم میرزا ،برادر بزرگتر بایسنقر ،به حکومت فارس گمارده
میشود .در این زمان ،شیراز قطب خوشنویسی و وارث سنت
کتابت و کتابآرایی اسکندر سلطان است ،که اکنون بهدست
ابراهیم میرزای خطاط (برادر ارشد بایسنقر) ،اداره میشود .او
که خود خوشــنویس بود ،همچون پسرعموی خود اسکندر،
به حمایت و نــوازش هنرمندان باقیمانــده در کارگاه کتابت
وکتابآرایی شــیراز پرداخت« .با اینکه کتابخانه ســلطنتی
هرات ،هنرمندان نخبه و زبده آن روزگار را جذب کرد ،شیراز
همچون سابق ،تحت نظر ابراهیم سلطان ،فرزند دوم شاهرخ
و حاکــم فــارس ،از  817ه .ق 1414/م .تا زمــان مرگش در
 838ه .ق 1435 /م .یکی از مراکز کتابآرایی و نسخهپردازی
باقی ماند .ابراهیم ســلطان نیز خطاط بود ،و روابط نزدیکی با
برادر کهتر خود ،بایســنقر ،در هرات داشت؛ و حتی بعضی از
نسخههای مصور را بهعنوان هدیه نزد او میفرستاد .گلچینی
به قلم و کتابت محمود حسینی -خطاطی که شش سال پیش
گلچینی برای اسکندر ســلطان کار کرده بود  -در شیراز ،به
سال  823ه .ق 1420 /م .احتماالً ،از سوی ابراهیم سلطان به
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برادر کهتر خود ،در هرات اهدا شده است؛ چون در اهداییه آن
آمده ،که این نسخه برای کتابخانه بایسنقر تهیه شده است»
(بلر و بلوم .)145 :1381 ،اعتالی ســبک نستعلیق شیرازی
در مجموعه دو گلچین اسکندرسلطان ،که در تاریخ  813ه.ق.
برای آن حاکم هنردوســت تیموری نگاشــته شده ،بهخوبی
مشهود اســت .بهویژه ،در نســخه مربوط به بنیاد گلبنکیان
در لیســبون که کاتب آن محمود بنمرتضیالحسینی است،
سبک شیرازی به روشنی قابل تشــخیص است؛ و درکتابت
گلچین اهدایی اشعار ابراهیم سلطان(موزه برلین) برای برادر
2
خود ،بایسنقر میرزا ،مشارکت دارد.
بایســنقر میرزا حاکم طوس و مشــهد ( 818ه .ق) ،در سال
 820ه .ق .به والیتعهدی شــاهرخ ،نایل آمده است (عابدین
پور جوشقانی ،اهللیاری و سماتی دستجردی.)159 :1389 ،
آنچه از گفتههای فوق پیداست ،در زمان نگارش کتیبه گوهر
شاد( 821ه .ق) ،با شمس بایسنقری آشــنا و شاگرد او بوده
اســت؛ در آن هنگام ،پدر و برادر او ابراهیم میــرزا ،از کارگاه
کتابت و کتابآرایی برخــوردار بودهاند ،و شــاهزاده جوان،
کتابهای مورد عالقه خود را احتماالً به ایشــان ســفارش
میداده ،و این امر ،او را به داشتن کتابخانه مستقل و رقابت با
آنان ترغیب داشته است .وجود روایتی از دولتشاه سمرقندی،
به رقابت بین آنها اشــاره دارد« :حکایــت کنند ،که خواجه
یوســف اندکانی ،بهروزگار سلطان بایســنقر ،در گویندگی
و مربی ،در هفتاقلیم نظیر نداشــت ،لحــن داودی خواجه
یوسف ،دل را میخراشــید ،و آهنگ خسروانی او بر جگرهای
مجروح نمک میپاشید ،سلطان ابراهیم بنشاهرخ از شیراز،
چند نوبت خواجه یوسف را از بایســنقر سلطان طلب کرد ،او
مضایقه کرد؛ آخراالمر صد هزار دینار نقد فرستاد ،که خواجه
یوسف را میرزا بایسنقر برای او بفرستد ،سلطان بایسنقر ،این
بیت بهجواب برادر فرستاد:
مایوسف خود نمیفروشیم تو سیم سیاه خود نگهدار
درمیان الغ بیک گورکان و بایســنقر بهادر و ابراهیم سلطان،
لطیفهها و مکاتبات بسیار واقع شــده ،که این تذکره ،تحمل
ایراد آن لطایف نمیکند» (سمرقندی .)390 :1337 ،بازیل
گری نیز به وجود رقابت بین شــاهرخ و بایسنقر معتقد است
«طبق گزارش دوســت محمد ،به سرپرستی و حمایت پسر
بایســنقر میرزا ،یعنی عالءالدولــه ،هنر تا ســال  850ه .ق/

1447م .بهحالتی زنده باقی ماند .عالءالدوله نه تنها ،از همه
نقاشــان پدر ،نگهداری میکرد ،بلکه غیاثالدین نقاش را که
شاهرخ ،قب ً
ال بهخاطر حسادت ،او را به همراهی سفیر خود به
3
چین فرستاده بود ،به هرات آورد» (گری 80 : 1392 ،و.) 81
همزمانی رویداد مهــم دیگری در همان ســال ،که میتواند
در انگیزه تشــکیل کتابخانــه او موثر باشــد ،ماموریت او به
تبریز اســت« .تاریخ تاسیس کتابخانه بایســنقر ،سال823
ه .ق 1420 /م .موقعی اســت که ،وی به فرماندهی قشــون
برای نجــات تبریز از دســت ترکمنها ،بدانجا رفتــه بود؛ و
در بازگشت اســتاد جعفر را که یکی از شــاگردان کمابیش
مســتقیم میرعلی ،ابداع کننده خط نســتعلیق بود ،باخود
بــه هــرات آورد ،و او را رئیس خطاطخانه مشــهور آنزمان
ساخت .در نســخه خطی خســرو و شیرین ســال  824ه.
ق 1421 /م .کــه اکنــون در آکادمی علوم لنینگراد[ســن
پترزبورگ] حفظ میشــود ،امضای البایســنقری به چشم
میخورد» (گری .) 76 : 1392 ،شــیال بلــر و جاناتان بلوم،
همین موضوع را مورد تصدیق قرار داده و باتوجه به نســخه
خمســه نظامی مصور در تبریز ،بین ســالهای  807و 812
ه .ق 1405 /و 1410م .بر تداوم ســنت کتابآرایی جالیری
در تبریز ،علیرغم دگرگونیهای سیاســی تاکید میکنند:
«بایسنقر نایبالحکومه پدرش شاهرخ بود؛ و در سال  823ه.
ق 1420/م .برای باز پسگیری تبریز از دست ترکمانان که در
جنوب غرب ایران و بغداد حکومت میکردند ،گســیل شد....
بایسنقر همراه نسخهها ،نقاشان و خطاطان به هرات برگشت و
در آنجا کتابخانهای در افکند که از کانونهای عالی کتابآرایی
و تولید کتاب در جهان اسالم شــد .در گزارش بینظیری که
در استانبول قرار دارد و به احتمال زیاد ،جعفر بنعلی تبریزی
خطاط چیره دست رئیس کتابخانه ،خطاب به بایسنقر نوشته،
جزییات پیشــرفتهای بیســت و دو برنامه هنری ،از جمله
کتابآراییها ،طراحیها ،اشــیاء ،خیمههــا و امور معماری
درج شده است .در این گزارش از بیست و سه هنرمند ،نقاش،
تذهیبکار ،خطاط ،جلدســاز ،طــراح و جدولکش نام برده
شده ،که مستق ً
ال یا گروهی کار میکردهاند .نام بایسنقر با بیش
از بیست نســخه مصور و چندین طراحی پیوند خورده است.
ده نسخه مصور ،که هفت نســخه آن ،تاریخ  834-829ه .ق/
 1431-1426م .را دارد ،به این شــاهزاده اهدا شده است؛ و
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تصویر  .6بخشی ازگزارش عرضه داشت استانبول( ،کریم زاده تبریزی.)88 :1363 ،

نشان میدهد که خود وی در طرحریزی و تهیه آنها ،شخصاً
دست داشته است .بایسنقر برخالف پدرش که به آثار تاریخی
عالقهمند بود ،آرایش بعضی از نسخههای کهن ادبیات فارسی
را سفارش داده بود» (بلر و بلوم .)142: 1381 ،برای آگاهی از
میزان عالقه شاهزادگان تیموری به هنرکتابت و کتابآرایی،
نقل روایتی از الغ بیک (برادر بزرگتر بایسنقر) از تذکره دولتشاه
ســمرقندی جالب مینماید « :و کتاب نگارستان از مولفات
موالنا معینی اســت ،که بر طرز گلستان شیخ سعدی نوشته
 ...آن کتاب را پیشــکش الغ بیگ گورکان کردند ،ب ه وقتیکه،
سلطان مشارالیه در محل یورش عراق بهزیارت اکابر بحرآباد
آمده بود ،و پادشــاه فرمود ،تــا ُک ّتاب آن کتاب را نوشــتند،

بهخوبترین خطی و تکلفــی ،و دائما آن کتــاب را مطالعه
فرمودی ،و پسندیده داشتی ،و آن کتاب در ماوراءالنهر شهرتی
عظیم یافته؛ اما درخراسان کم بهدست میآید ،والحق نسخ ِه
مستعدانه است» (ســمرقندی .)380 :1337 ،سمرقندی به
هنر دوستی بایسنقر و کتابخانه او نیز اشاره میکند« :گویند
که چهل کاتب خوشنویس ،در کتابخانه او بهکتابت مشغول
بودندی ،و موالنا جعفر تبریزی سرآمد کتاب بوده ،و هنرمندان
را عنایتها کردی ،و شــعرا را دوست داشــتی ،و در تجمل
کوشیدی ،و ندیمان و جلیسان با ظرایف داشتی ،و از سالطین
روزگار بعد از خســرو پرویز ،چون بایســنقر سلطان ،کسی
بهعشــرت و تجمل معاش نکرده ،و شعر ترکی و فارسی نیکو
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تصاویر7و  .8برگهایی از گلچین اشعار و گلستان سعدی بهخط محمد بن حسام ملقب به شمس بایسنغری ،مثنی برداری شده برای بایسنغر میرزا به سال  830ه .ق .از مجموعه برنسون،
فلورانس و کتابخانه چستر بیتی ،وین( ،گری.)191-192 :1390 ،

گفتی و فهمیدی ،و بهشش قلم خط نوشتی» (همان.)390:
ریاست کتابخانه بایسنقر میرزا در هرات ،چه زمان به مهمان
تازهوارد و خوشنویس کتابخانه جالیری(میرزا جعفر) سپرده
ِ
داشت
شده ،روشــن نیســت؛ اما آنطور که از گزارش عرضه
استانبول (تصویر )6برمیآید؛ احتماالً اوایل سال  830هجری
میباشد« .موالنا شمس ،یک کشــتی تمام کرده و یک لوح
را از دیوان خواجو بهبوم رسانیده اســت  ...موالنا شمس را از
نقل رســایل خط خواجه علیهالرحمه ،یک جزو مانده است...
خواجه عطا ،اجزای گلســتان تمام کرده ...بنــده کمتر و ذره
احقر سه جزو و نیم از کتابت شهنامه تمام کرده ،آغاز کتابت
نزههاالرواح کرده است»(کریم زاده تبریزی.)89 :1363 ،
در تولید نســخ خطی ،متناسب موضوع ســفارش ،فاصلهای
بایستی برای انجام ســفارش مد نظر قرارگیرد؛ بدین لحاظ،
با توجه به تاریخ اتمام گلستان ســعدی 830ه .ق1427 /م .و
دیوان خواجوی کرمانی به ســال 834ه.ق 1430/م .بهخط
شمس بایســنقری (تصاویر7و )8و شــاهنامه به سال 833
ه .ق .بهخط میرزا جعفر بایســنقری ،ســال تنظیم گزارش
عرضهداشــت را میتوان اوایل ســال  830ه .ق .حدس زد.
بنابراین ،حداقل دانســته میشــود ،در این تاریخ شــمس
بایســنقری ذیل و مادون میرزا جعفر قرار گرفته است؛ و در
گزارش هم ،میرزا جعفر تلویحاً با گلــه ،به تأخیر در نقل جزو
آخر «رسایل خط خواجه» توسط شمس اشاره مینماید .در
گزارش برای سایرین از عبارت «مشغول است» ،استفاده شده
و برای او از عبارت «مانده است» ،استفاده کردهاند.
با اغماض نسخه خسرو و شیرین سن پترزبورگ به تاریخ 824
ه .ق 1421 /م .و نسخه دیوان حسن دهلوی کتابخانه شورای

اسالمی بهخط میرزا جعفر به سال  825ه .ق .را باید محصول
کتابخانه تازه تاسیس بایسنقری دانســت ،به نظر میرسد،
سال 823ه .ق .که سال بازگشــت از فتح تبریز و آوردن میرزا
جعفر و هنرمندان کتابآرا به هرات بوده و ســال آشنایی با
هنر چین در سفر بدانجاســت ،حدس معقولی برای تأسیس
کتابخانه اختصاصی بایســنقر باشــد .اما در این ایام ،روابط
بایسنقر با استاد خود ،شمس بایسنقری ،نزدیکتر مینماید،
تا با میرزا جعفر .همانطور که پیشتر نقل شــد ،اغلب نسخ
خطی مرتبط بــا بایســنقر دارای تاریــخ  834 - 829ه .ق.
هستند؛ و بایستی شکوفایی و هماهنگی مناسب در کتابخانه
او در این سالیان شکل گرفته باشــد؛ و بهنظر سالهای 823
  828ه .ق .سالهای رقابت و کشــمکش بین این دو استاد،برای نزدیکی به بایسنقر و ریاست کتابخانه بوده باشد .جدال
بین آن دو هنرمند خوشــنویس زبردســت ،باال میگیرد؛ به
طوری که ،در فراید غیاثیه (تالیف جاللالدین یوســف محرر
جامی) ،مکتوبی بهانشــاء مولف ،از زبان موالنا احمد جامی به
جعفر بایسنقری اســت که ،ضمن جانبداری به اختالف آنان
اشاره میکند ... « :هذا چنین اســتماع افتاده در آن اوراق که
مداهلل ظلّه جالالً برسم سالم سایه سریر
مخدوم کریم االعراق ّ
سلطان ،زاده انام خلداهلل زمانه الی قیام اللیام رسانیده بودند،
میان موالنا شــمس حســام و آن برگزیده و معتقد سالطین
ایام ،نزاعی واقع شــده و لطف مقال بهقبح جدال انجامیده ...
و او گفته که این خط منست ،ایشــان میفرمودهاند که این
خط خوب یاقوت است ،و حضرت ســلطنت را در این سخن
ترددی واقع است .زینهار ،زینهار ،که جعفروار بدان قول صادق
ثابت باشند و یقین دانند که (ع) چراغ کذب را نبود فروغی... ،
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و موالنا شمس حسام به حضرت پادشاه اسالم بعد از این ایام
سخن الواقع  ،بهمعرض عرض و موقف انهاء نرسانند» (بیانی،
 .)314 :1363این حکایت و حکایت صاحب قوانینالخطوط،
مبنی بر اینکه موالنا شمسالدین بسیاری از خطوط خویش
بهنام قبلهالکتاب یاقوتالمستعصمی کرده و متبصران جهان
به خط یاقوت قبــول کردند ،ناظر بر وقوع آن رویداد اســت.
اما منزلت میرزا جعفر ،در خوشنویســی گاه ،با مبالغه و گاه،
معمولی شمرده شده است ،دوست محمد گواشانی /کوشوانی
میگوید ...« :وحید دهر و یگانه عصر موالنا فریدالدین جعفر
تبریزی را ،مشــارالیه در زمان حضرت مرحوم بایسنقر میرزا
که فرزند ارجمند پادشاه مرحوم شاهرخ بهادر است ،حرمت و
اعتبار تمام داشتند؛ و به حسن خط اشتها ِر ماال کالم یافتند؛
اما بهخط نســخ تعلیق مشــهورترند»(مایل هروی:1372 ،
 .)264منشــی قزوینی در بخش احوال خطاطان و نقاشان از
کتاب جواهراالخبار مینویســد« :مال جعفر استادست .اکثر
خطوط مینوشــت ،همه به یکدیگر نزدیــک .در هیچ کدام
سرآمد نبود» (منشــی قزوینی .)111 :1388 ،از اقوال فوق
چنین برمیآیــد که جعفر در خطوط اصل (ســته) ،آنگونه
که در نستعلیق شاخص بوده ،سرآمد نبوده؛ و اینجا (خطوط
سته) نقطه قوت شــمس بایسنقری بوده اســت؛ اما دوست
محمد ،رقابت را میان عبداهلل طباخ و شــمس بایســنقری
به نمایندگی از سوی استادانشــان جعفر و معروف میداند:
«دیگر جناب موالنا عبداهلل طباخ ،طریقه شــاگردی به موالنا
جعفر دارد ،و الحق ،زبان قلم در تعریف خط آن جناب قاصر و
عاجز است؛ و با وجود کمال مهارت موالنا مشارالیه بعضی بر
ایشان حسد بردند و خود را در مقابل ایشان مینمودند؛ مثل
موالنا محمد حسام ،که به شمس بایسنقری مشهور است؛ و
به شــاگردی موالنا معروف و بر السنه مذکور؛ و موالنا معروف
مربی ِموالنا
معاصر موالنا جعفر بوده و در برابــر موالنا عبداهلل ِ
شمس مذکور بود؛ اما هرگز خط او [شمس] رتبه خط موالنا
عبداهلل نیافت؛ و موالنا معروف شاگرد موالنا سعدالدین عراقی
بود»(مایل هروی .)264 :1372 ،میرزا حبیب به ترقی عبداهلل
طباخ ،در تبریز اشاره کرده« :موالنا عبداهلل طباخ علیهالرحمه
از دارالسلطنه تبریز است؛ آنجا ترقی کرده ،مشهور آفاق شد»
(اصفهانی .)216 :1369 ،عبداهلل طباخ ،هر چند که نستعلیق
هم نوشته ،اما اغلب تذکرهنویسان خطوط اصل او ،بهویژه نسخ

او را ســتوده اند 4 .الزم بهذکر است که ،عبداهلل طباخ عالوه بر
شاگردی ،بهموجب نزدیکی و خویشــاوندی با جعفر (شوی
دخترش ) ،از احترام و حمایت ویــژه او و پیروانش برخوردار
بــوده اســت(بیانی .)361 :1363 ،گویا معروف از شــمس
بایسنقری دفاع میکرده که حمایت او بر آنان گران میآمده
و شــاید آنان به جایگاه معروف چشم داشــتهاند یا معروف از
جانب ایشان احســاس خطر میکرده که در تقابل ،شمس را
مورد حمایت قرار میداده اســت .آرزومندی خوشنویســان
کتابخانه شاهزاده بایسنقر ،برای رسیدن به جایگاه خوشنویس
شاهی و پیوستن به کتابخانه شاهرخ ،امری قابل انتظارست.
حکایت عدم اجابت درخواست بایسنقر میرزا (نگارش خمسه
نظامی) از ســوی معروف و ســفید بازگردانــدن کاغذهای
ارسالی ،بعد از یک سال -که موجب رنجش و کینه سرورشان
بایسنقرگردیده اســت -میتواند عامل دیگر سبقت در کینه
ورزی ،علیه معروف ،بهمنظور همدلــی و نزدیکی بیشتر به
شاهزاده و به حاشیه راندن شمس بایسنقری تلقی شود.
عبدالمحمد ایرانی ،در باره معروف میگوید[ ... « :شــاهرخ]
او را از شیراز بههرات طلبید و از اتفاقات خسروانهاش مسرور
بفرمود؛ و در کتابخانه شاهی داخل گشت و ریاستنامه یافت
و مشغول بهاستنساخ و استکباب کتب گشت؛ و روزگاری دراز
در نهایت احترام و احتشام میزیست؛ و بسیاری در خدمتش
تعلیم خط میگرفتند؛ در این اثنا ،شاهزاده میرزا بایسنقر که
شرح حالش گذشت ،شیفته حسن کتابت او گشت؛ و چند بند
کاغذ اعال نزدش فرستاد و خواهش کرد که خمسه نظامی را در
آن اوراق بنگارد ،و اینکار مدت یکسال در بوته اهمال بماند،
و همه روزه شاهزاده اصرار به نگاشتن و موالنا معروف بهوعده
گذاشتن وقت میگذرانیدند؛ تا شــاهزاده جام شکیباییاش
لبریز شد؛ و خشــونت آغاز نمود موالنا معروف به پشتگرمی
شاهرخ ،اوراق او را مسترد داشت؛ شاهزاده بسیار متغیر گردید
و کینه او در سینه پنهان داشت؛ تا از ســوء اتفاقات ،احمد لُر
نامی بهقصد جنایت ،به شاهرخ حملهور شد ،و گرفتار گشت؛
تن با تقصیر را گرفتار نمود
و شاهرخ پس از شــفا یافتن چند ِ
و بهسعایت شاهزاده میرزا بایسنقر ،موالنا معروف هم ،گرفتار
گشت و در زیر شــکنجه جالدان و مامورین آنقدر اذیت و آزار
بدید تا جان به جان آفرین بداد؛ واقعه هالکت او در سال 830
5
ه .ق .در هرات واقع گشت » (ایرانی ،بی تا .) 235:
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چند نکته از روایت فوق میتوان برداشت کرد ،نخست اینکه،
حداقل یکســال قبل از تاریخ مرگ معروف ،میانه بایسنقر و
او ،شکراب شده بود و این تاریخ ( 829ه .ق) ،با تاریخ مفروض
برای گزارش عرضه داشت اســتانبول که حاکی از مسئولیت
داشــتن میرزا جعفر (ظفر قطعی او بر شمس بایسنقری) ،در
آن زمان اســت و نیز با نقل عبدالمحمد که« :روزگاری دراز
در نهایت احترام و احتشــام میزیســت» ( 829-819ه .ق)
تطبیق مینماید؛ دوم آنکه ،دســتور یا حمایت شاهرخ که
میتوانسته جســارت الزم در عدم اجابت خواسته شاهزاده را
به معروف بدهد ،اشــاره به رقابت موصوف شاهرخ و بایسنقر
دارد؛ و سومین نکته آن است که ،معروف قبل از تاریخ مذکور
از اقبال و خواهان زیادی در تعلیم و حتی شــیفتگی شاهزاده
بهخط خود برخوردار بوده اســت ،که این در گلستان هنر هم
آمده« :موالنا مرد خوش محاوره شیرینکالم بوده ،نمد عسلی
پوشیده و طاقیه بلند هم از آن جنس بر سر نهادی و الف نمدی
برگرد آن پیچیدی؛ جوانان مســتعد دارالسلطنه هرات مثل
موالنا روحاالئمه خوارزمی و غیره بــا موالنا معروف مصاحب
بودندی؛ بعضی بهواسطه مشق خط و جمعی بهمصاحبت ،و
موالنا بسیار خوشمنش و خویشتندار بوده» (منشی قمی،
 .)26 :1366در باب همکاری معروف و احمد لر ،گری معتقد
است ...« :در ســال  830ه .ق 1427 /.م .در قضیه قتل حامی
خود [شــاهرخ] با فرقه حروفیه همدســت و یکی از پیروان
این نهضت گردید .گفته شده که اســکندر هم تحت تأثیر و
القائات این فرقه قرار داشــت؛ و لذا چنین مینماید که تحت
توجهات تشیع در آمده اســت» (گری .)389 :1390 ،بعد از
سقوط خالفت عباسی و بهویژه در عصر حاکمیت تیموریان
بر ایران ( 911 - 771ه .ق) ،مجموعه شرایطی نظیر افزایش
جمعیت شیعیان ،تالیف آثار آیینی مانند روضهالشهد  ،پیون ِد
جریان تصوف و تشــیع و ایجاد جنبشهای صوفی -شیعی
چون حروفیه و نعمت اللهیه ،رشــد نفوذ و جایگاه اجتماعی
سادات و تسامح مذهبی دولتمردان ،زمینه ساز اقبال عمومی
جامعه ایران به مذهب تشیع و رسمی شدن آن در عصر صفوی
شد(عابدین پور ،فیاض انوش و اهللیاری.)165 :1394 ،
بایســتی توجه داشــت که فرقه حروفیه و یا همان نقطویه،
تحت حمایت ســلطان احمد جالیر ،در قلمرو او رشد و نمو
کرده اســت؛ و از آنجا که ،معروف ســابقه خدمت به سلطان

احمد در بغداد را داشــته ،این امر قابل قبــول مینماید ،در
برخی منابع ،همدســتی او با احمد لر را تهمت و پاپوش تلقی
نمــوده؛ و رابطه آنان را صرفاً دوســتانه دانســتهاند« :موالنا
را بهمصاحبــت احمد لُــر[ از مریدان فضلاهلل اســترآبادی
نقطوی] که در مســجد جامع دارالســلطنه هــرات ،میرزا
شــاهرخ را با کارد زده بود ،متهم ســاختند و او را گرفتند؛ و
اکثر جوانان مســتعد که پیــش موالنا متــردد بودند ،کناره
نمودنــد؛ ارباب طمــع از آن جماعت زرها گرفتنــد و موالنا
معروف را چند نوبت بهپــای دار آورده ،عاقبــت او را در چاه
حصار قلعه اختیارالدین هرات حبس کردند» (منشی قمی،
 .)27: 1366بعــد از مرگ معــروف ،آثار و نــام او ،از صحنه
«جنگ
هنری عصر محو میگردد؛ -فقط یــک اثر دارای رقم ُ
اشعار» موزه کاخ گلســتان ،از او بهیادگار مانده -و ذکری از او
در میان نمیماند؛ دیگر ،کســی را جرات تعریف و تمجید از
سبک خوشنویسی او نیســت و دایماً در تمجید میرزا جعفر
که حاال یگانه ،رئیس مقتدرکتابخانه شاهزاده است -مطالبگفته میشود .انعکاس تأکید زیاد و اغراق در انتساب نستعلیق
به او و استادش میرعلی تبریزی در ترقیمه و تذکرههای بعدی
قابل مشاهده است ،نشان از اختالفسلیقه خوشنویسان غالب
با خوشنویسان مغلوب فارس و خوشنویسان غرب ایران است.
به سخنان ذیل از دوست محمد ،اظهر و سلطانعلی مشهدی
میتوان بهعنوان نمونه توجه داشت :دوست محمد در دیباچه
مرقع بهرام میرزا صفوی میگوید« :و موالنا معروف ،شــاگرد
موالنا سعدالدین عراقی بود؛ و او شــاگرد پیریحیی صوفی ...
مخترع خط نستعلیق حضرت استادی و قبلهالکتابی خواجه
ظهیرالدین میرعلی تبریزی بودهاند و انتساب این سلسله را از
ایشان تجاوز داده ،به دیگری نمیتوان رسانید»(مایل هروی،
.)264 :1372
اظهر در قطعهای از مرقع بهرام میــرزای صفوی ذکر کرده« :
مفردات و مرکبات نسخ تعلیق علی طریق واضعاالصل خواجه
امیرعلی تغمداهلل بغفرانه و مخترعالثانی و هوالشیخی و قبلتی
موالنا کمالالمله و الدین جعفرالتبریزی روحاهلل روحهالعزیز.
کتبه اظهــر» (بیانــی .)81 :1337 ،ســلطانعلی در صراط
السطور« :نسختعلیق اگر خفی و جلیست /واضعاالصل خواجه
میرعلیست /تا که بودســت عالم و آدم /هرگز این خط نبوده
در عالم /وضع فرموده او ز ذهن دقیق /از خط نســخ و از خط
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ازخاک ِ
ِ
پاک
نی کلکش از آن شکر ریزست  /کاصلش
تعلیقِ /
تبریزست» (قلیچخانی.)24 :1373 ،
اینکه این اختالفها ،ریشه در گذشــته و در سوابق اشتغال
معروف و میرزا جعفر در کتابتخانه جالیریان داشــته باشد،
روشن نیست؛ و نیاز به پژوهش مســتقلی دارد .اما باتوجه به
اینکه یعقوب آژند ،موالنا ســعدالدین تبریزی و شــاگردش
معروف و نیز میرعلی تبریزی و شاگردش میرزا جعفر را همکار
در کتابتخانه آلجالیر در تبریز و بغداد دانسته است (آژند،
1387ج ،)74 :و همچنیــن موالنا شــمسالدین روزبهان و
حاجی [محمد] بندگیر تبریزی(اســتاد سعدالدین تبریزی)
مشــاوران خوشــنویس ابراهیم سلطان بودهاند
از مالزمان و
ِ
(عابدین پورجوشقانی ،اهللیاری و سماتی دستجردی:1389 ،
)160؛ بهنظر میرسد ،در شیراز عالقه به جریان خوشنویسی
مرتبط با معروف بغدادی و سلســله استاد-شــاگردیِ پیش
و پس او بیشتر خواهان داشــته تا میرعلــی تبریزی و میرزا
جعفرتبریزی.
رابینســون نســخهای از کلیلــه و دمنــه را در کتابخانــه
توپقاپیسرای کشف کرد که ،در سال  834ه .ق ،.میرزا جعفر
برای بایســنقر میرزا تحریر کرده اســت ،در حالی که ســال
قبل آن ( 833ه.ق) نســخهای از کلیله و دمنه برای او ،توسط
محمدبن حسام (شــمس بایسنقری) استنســاخ شده بود
(گری394 :1390،و .)396هر چند از نظر رابینسون ،نسخه
میرزا جعفر برای استفاده شــخصی بایسنقر و نسخه شمس
برای استفاده عمومی بوده اســت؛ اما این امر ،میتواند مبین

عدم رضایت بایسنقر از کتابت شمس و ترجیح میرزا جعفر بر
او باشد .در این شرایط ،شمس بایسنقری که استاد و مهمترین
حامی هنری خود را از دســت داده ،دچار بیم و هراس است.
مهدی بیانی برخی آثار شمس را احصاء نموده ،که در ترقیمه
آنها میتوانیم این نگرانی را مشــاهده کنیم«:شمسالدین
شاگرد معروف بغدادی خطاط است؛ ولی پایه هنر او بهمراتب
از استاد فراتر است .تاریخ وفاتش را فقط سپهر ،متذکر است
که ،بهســال  850ه.ق .بوده ...از آثار شیوای خطوط او  ...آنچه
به نســتعلیق دیدهام ،بهاین قرار اســت :یک نسخه مثنوی
همای و همایون  ،بهقلم کتابت خفی متوســط ،بهشیوه اظهر
تبریزی ،که چنین پایان یافته اســت « :کتبه العبدالمستغفر
من ذنبالراجی اال رحمتاهلل الملک ّ
العلم محمدبن حسام،
المشتهر بشمس الدین البایســنقری ،تجاوزاهلل عن سیآته،
فی دارالســلطنه هراه  ،حماهااهلل عناآلفات  ،فی سنه احدی
و ثلثیــن و ثمانمائه الهجریــه  .831ســخن را بباید نهایت
بدید ورق در شکستم چو اینجا رســید» در کتابخانه ملی،
وین (بیانی .)315 :1363 ،و ســه قطعه دیگر،که همگی در
دارالســلطنه هرات و در انتهای امضــای او حماه اهلل/حمیت
عناآلفات نوشته شده و بهمعنای آنســت که ،خداوند او را از
آسیب حفظ کند؛ در تمامی این قطعات لقب و انتساب خود
به بایسنقر (شمس بایسنقری) را گوشزد مینماید تا انجامی
همچون اســتاد خود ،معــروف بغدادی نیابــد .این درحالی
اســت که ،در قرآن ســلطانی واقع در موزه اسالمی ترک ،که
به سال  837ه.ق(.پس از مرگ بایسنقر) ،بهاهتمام فرزندش
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عالءالدوله به او ســفارش داده شــده ،کلمات«عناآلفات» را
ننوشته و از عبارت «اضعف المحتاجین الی رحمهالملک الغنی
شمسالبایســنقری روضهاالحبابالعقری» استفاده نموده
اســت .ســکینه حاصل از کتابت قرآن در ماه مبارک رمضان
بههمراه مرگ بایسنقر و اتمام سعایت و رقابت برسر نزدیکی
به شــاهزاده فقید میتواند موثر در تغییر ترقیمه او باشــد؛ و
گویا عالءالدولــه را به او عنایتی بوده اســت .همچنین جالب
توجه است که ،در نخستین سالهای کوچ احتماال اجباری،
میرزاجعفر نیز در انجامه دیوان حسن دهلوی به سال 825ه.
ق .با ذکر«حمیت عناآلفات و النکبات» رقم زده اســت! گویا
نخستین سالهای کار در هرات برای او نیز توأم با نگرانی بوده
است(تصویر.)9
شــاهرخ و فرزندان هنردوســت او (الغ بیک ،محمد جوکی،
ابراهیم سلطان و بایســنقرمیرزا) ،تا نیمه قرن نهم هجری ،با
حمایت و نوازش هنرمندان بهویژه خوشنویسان ،زمینه رشد
و اعتالی کتابت نستعلیق را فراهم آوردند .این سالها ،دوران
رقابت خوشنویسان و شکلگیری سبکهای نستعلیق و تفوق
برخی و حذف برخی دیگر از سبکهاســت که ،مسیر آینده
نســتعلیق را تعیین میکند .میرزا جعفر و شاگردانش در این
دوران ،به برتری دست مییابند و این تفوق ،در دوران سلطان
حسین بایقرا ،با ظهور سلطانعلی مشهدی که مقبولیت فراگیر
دارد ،به تثبیت میرسد .خوشنویسان شیرازی ،تبریز ماندهها
و مناطق غربی ایران اغلب به سبک گذشته و رقیب ،متمایل
و وفادار ماندهاند؛ در دوره پیر بداغ پســر جهانشاه قرهقویونلو
( 869-864ه .ق) ،خوشنویســان فــارس و بغــداد دگربار
بهیکدیگر پیوسته و رونق خوشنویسی آنها تکرار میگردد.
دوران ســلطان یعقوب آق قویونلو ( 896- 884ه ق) ،آخرین
فراز از دوران رونق نستعلیقنویســی این گروه است .در انتها،
به برخی از مشخصههای ســبکیگونه منطقهای نستعلیق
دوره مورد بررسی اشاره میشود .پیشتر باید بیان کنیم که،
مشخصههای سبکی ،عموماً دارای بسامد باالی متن هنری در
دست بررسی هستند ،مشخصههای سبکی میتوانند در قالب
سبک فردی و گروهی دستهبندی شــوند؛ و پس از پیروی و
رواج در مناطق جغرافیایی مادر ،در گونههای منطقهای سبک
نیز قابل صورت بندی هســتند ،که در اینجا ،بهمنظور پرهیز
از تطویل ،گونه ســبک مناطق ،بیان شــده و بنا به ضرورت،

اشاراتی به ســبک فردی برخی از خوشنویسان نیز میشود.
نمونههای نســتعلیق اولیه موجود در بیاض تاج الدین وزیر،
نمونههای شاخص برای آشنایی با گونه سبک منطقهای شیراز
پیچان
نستعلیق هســتند .عبور از خوشنویســی تعلیق غیر
ِ
نســتعلیق وار در نمونه رقمدار حالل/جالل اناری آن بیاض تا
نمونه نستعلیق مربوط به تصویر  1به سال  782ه .ق .گویای
شــتاب تغییرات در نیمه دوم قرن  8ه .ق .در شیراز است .در
نمونه اخیر ،مرکز ثقل(نقطه عطف تبدیل نزول به صعود) ،در
کاسهها /دوایر و مدات/کشیدهها هنوز به وحدت رویه نرسیده
است؛ و نمونه ،اغلب دارای مراکز ثقل متغی ِر از راست تا متمایل
به وسط میباشد ،نســبت اجرای مفردات (اجزای کلمه) به
اندازه قلم درشــت اســت ،میزان ُدور مورد استفاده متوسط
ِ
حرکت
میباشــد ،الزم به توضیح اســت که ،ادراک دور در
اجزای کلمات از طریق مشــاهده میزان و شــدت تغییرات
ضخامت/قوت در طول حرکت (بهویژه کاسهها و مدات) میسر
میشــود؛ بدین معنی که ،هرچه ضخامت یکنواخت باشد،
به معنی کاهش دور و برعکس آن ،مبین افزایش دور اســت.
در این نمونه ،درشــتی اندام (افزایش طول حرکت) کلمات
میزان دور را بیش از حد واقع مینمایانــد .حروف متصل در
قاف (توپر) ،دال درشت و نسخوار ،رای با َس َرک نسخوار ،رابطِ
گردن میم ضخیم و بدوی اســت .وجود کاف المی و حرکت
افقی ســ ِر دالها از دیگر مشــخصات گونه منطقه ای سبک
شیراز اســت .این امر ،در بیاض عالء مرندی نیز قابل مشاهده
است .در همنشینی و کرسیبندی کلمات هنوز ریتم و آهنگ
آرام و متوازن اســتقرار کلمات در همنشینی شکل نگرفته؛ و
میزان جابهجایی در راستاهای افقی و عمودی پر دامنه است.
پارههای کرسی در سطر(هر ســطر قابل تجزیه به چندپاره یا
جزء کرسی اســت که آنها در یک تراز افقی قابل همترازی
یا کرسیبندی هستند) دارای تراز متفاوت و به گویش دیگر
ناهمتراز هســتند .اما ،ســبک منطقهای بغداد نستعلیق در
گلچین اشــعار بهخط معروف (تصویر  )5قابل مالحظه است
که ،دارای مرکز ثقل با وحدت رویه بهتر و متوسط ،اغلب دارای
مرکز ثقل متغیر از وسط تا متمایل به چپ است ،و در اجرای
مفردات با نســبتی قریب دو دانگ کوچک و فشردهتر از نوع
شیرازی به قلم ،نوشته میشــود .میزان دور ،قدری بیشتر از
نمونه پیشین و آهنگی نســبتا یکدست دارد ،حروف متصل
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قاف ،دال ،رای تحت تأثیر ســبک منطقه ای شیراز قرار دارد؛
اما در گــردن میم نرمــش و کاهش ضخامت بهبــود یافته،
کاف المی و حرکت افقی ســ ِر دال همچنان مشــهود است.
عمق کم دوایر و نقطه خارج از دایره نــون در کتابت از دیگر
مشخصههای سبکی نستعلیق بغداد میباشد .در همنشینی
کلمات ،ســردی و فاصله بیشتر دیده میشــود و پارههای
کرســی موزونتر و تقریباً همتراز هستند .یک ضربنویسی
در قلمرانی و تحریر حروف و کلمات بیشتر شــده است .این
سبک ،در دوره اسکندر ســلطان تیموری با کوچ معروف به
شیراز توسعه مییابد و خوشنویسانی چون محمود حسینی
در شیراز و سپس شــمس بایســنقری در هرات از آن متأثر
میشوند .کمال ســبک منطقهای تبریز در خطوط میرعلی
تبریزی و میرزا جعفر بایســنقری جلوهگر اســت (تصاویر،3
 .)9 ،4شــباهتهای خطوط نســتعلیق میرعلــی تبریزی
خواه ،در دیوان خواجوی کرمانی و دیوان احمد جالیر بهخطمیرعلی ابن الیاس و خواه ،در خسرو و شیرین نظامی بهخط
میرعلی ابنحسنالسلطانی -با معروف بغدادی ،گواه معاشرت
و دسترسی به آثار یکدیگر و مراجع مشترک آنهاست که ،کار
مشترک در قلمرو سلطان احمد جالیر آن را ممکن گردانده
اســت .بازگردیم به توصیفات ســبک منطقهای نستعلیق
تبریز ،در نمونه نستعلیق میرعلی ابنحسن السلطانی ،مرکز
ثقل دوایر و کشــیدهها با وحدت رویه متوسط و اغلب دارای
مرکز ثقل متغیر از وسط تا متمایل به چپ که بیشتر است،
در اجرای مفردات با نسبتی قریب یک و نیم دانگ درشتتر از
نوع بغدادی و کوچکتر از نوع شیرازی به قلم ،نوشته میشود.
میزان دور قریب به نوع بغدادی اما فروتر و با گسترش نزولی
بیشتر ،حروف متصل قاف ،دال ،رای ،اینجا هم تحتتاثیر نوع
شیرازی است .گردن میم وسط هنوز کمال نیافته ،کاف مفرد
ِ
کوچک ُدمبریده ،جانشــین کاف المی است .دوایر معکوس
فراختر و با دور پشــت بیشتر ،نسبت به نوع بغدادی است که
با پخی در پشت همراهست .عمق دوایر اغلب کمتر از پهنای
آنست و از این جهت مشــابه نوع بغدادی است ،اما درشتتر.
الفات قائم ،برخــاف نوع بغدادی که اغلب بــا قدری میل به
راست همراه است ،موجب ایســتایی بیشتر کلمات گردیده
است .از دیگر مشخصههای سبک منطقهای نستعلیق تبریز،
دوایر کمعمق و نقطه خارج از دایره نون در کتابت اســت و با

نوع بغدادی مشــابهت دارد .الزم به ذکر است ،این موضوع در
اقالم کتابت آن دوره ،رایج بوده است .سردی و فاصله کلمات
در همنشــینی قدری کاهش یافته و معتدلتر شــده است.
پارههای کرسی موزونتر و کرســیبندی همتراز و بهتر شده
است .یکضربنویســی در اینجا هم مشاهده میشود .اما در
آثار نستعلیق میرعلی ابنالیاس نســبت خط به اندازه قلم به
نوع بغدادی نزدیکتر است ،عمق دوایر قدری افزایش داشته
و از حیث همنشینی ،پاره کرسی و کرسیبندی با نوع بغدادی
مشــابهت بیشتر دارد ،این که محل کتابت دیوان خواجوی
کرمانی بهخط میرعلی ابنالیاس در بغداد بــوده ،این امر را
پذیرفتنیتر میکند .همچنین تیزی و برش بارز در حرکات
و اجزای حروف از مهمترین توصیفات سبکی فردی اوست و
نیز تأثیرات نستعلیق نوع شیرازی همچون کاف المی و سایر
موارد برشمرده مشهود است.
آثار میرزا جعفر تبریزی را میتوان «متن هنری لحظه تغییر»
دانست ،بدین معنی که ،امتداد سبک فردی میرعلی تبریزی
به انضمام بارقههای نوآورانه ســبک فردی خود اوســت که
بهدست اظهر و سپس سلطانعلی مشهدی قوام یافته و منجر
به ایجاد سبک منطقهای نستعلیق هرات میگردد .استقالل
و تشخص نوع نستعلیق هرات از اظهر آغاز شده است؛ جعفر
تبریزی را باید حافظ و ناشر ســبک منطقهای تبریز دانست،
هر چند که در هرات فعالیت کرده و زیسته باشد .مقایسه سه
نمونه از انجامههای بهجامانده بــه تاریخ  827 ،825و 833ه.
ق از میرزا جعفرتبریزی سیر خوشنویس را نمودار میسازد؛
آنچنان که ،در انجامه شــاهنامه بایســنقری ( 833ه .ق)،
ویژگیهای سبک فردی او ظاهرشدهاند .جباری و رضوی فرد
نیز معتقدند که آنچه در مقایسه آثار ،اهمیت دارد ،مقایسه آثار
بر اساس «ترتیب وقوع تاریخی» آنها بایکدیگر است (جباری
و رضوی فرد .)39 :1391 ،از مهمترین توصیفات سبکی میرزا
جعفر تبریزی ،میتوان به مرکز ثقل دوایر و کشیدهها با وحدت
رویه تقریبا متوســط و اغلب دارای مرکز ثقل متغیر از قدری
مانده به وســط تا متمایل به چپ که گرایش به وسط بیشتر
است ،در اجرای مفردات با نســبتی قریب یک و نیم دانگ در
حروف حلقهدار و مدات درشتتر از میرعلی تبریزی و اقسام
دوایر متفاوت به قلم ،نوشته شــده است .میزان دور نسبت به
اســتادش کاهش دارد و اغلب الفات میل به چپ داشــته که
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موجب افزایش ضخامت و قوتشان گردیده ،این افزایش قوت
در دم میم هم بهدلیل انحراف به راست قابل مشاهده است و
قاف متصل توخالی مورد اســتفاده قرار گرفته است .در سایر
موارد ،به سبک منطقه ای نستعلیق تبریز پایبند میباشد.
نتیجهگیری
خوشنویسی نستعلیق که بهدســت شیرازیان شکل گرفته و
آنرا «نسختعلیق» نامگذاری کردهاند .پس از مدت کوتاهی،
توســط خوشنویســان دربار آل جالیر ،میرعلی بن الیاس
تبریزی و معروف بغدادی در بغداد بهکار گرفته میشــود و
همچنین نمونههایی نیز از نستعلیق بهخط میرعلی بن حسن
ســلطانی و نجمالدین کرخینی در تبریز -پایتخت زمستانی
آل جالیر -مشاهده میشــود .با توجه به آثار بهجا مانده ،هر
چند سبک نستعلیقنویسی تبریزیان و بغدادیها هر دو متأثر
از سبک شیرازی است ،اما بهنظر میرسد ،کارگاه کتابآرایی
جالیری در بغداد -کــه فعالتر بوده -از نستعلیقنویســی
سبک شــیرازی ،بیشتر تأثیر پذیرفته است و آن را میتوان
میانهای برای سبک تبریزی و شــیرازی نستعلیق دانست.
با ســقوط ســلطان احمد جالیر ،انتقال هنرمندان شاخص
کارگاه کتابآرایی بغداد و تبریز به مراکز حکومت تیموریان
(ســمرقند ،هرات وشــیراز) صورت میپذیرد .تیموریان با
تأسیس نهادهایی چون کتابخانهها ،کارگاهها و دبیرستانها
در این مراکز -که اغلب ریاستشان بر عهده خوشنویسان بود-
در جریان تحول خوشنویسی و بهویژه ،خوشنویسی نستعلیق
اثر مســتقیم گذاشــتند .در این دوره ،ایــن نهادها ضمن
ایجاد نظام تعلیم و تربیت هنری مبتنی بر الگوی «اســتاد-
شاگردی» ،نقش نیرومند رســانهایِ خوشنویسی نستعلیق
در ابالغ فرامین و مناشــیر حکومتی با زیباترین شــکل به
جامعه و فراتر از آن ،به حکام ســایر قلمروهــا و نیز کمک به
توســعه دین ،تاریخ و ادبیات مورد عالقه حاکمان تیموری را
بهخوبی بهنمایش میگذارنــد .همین توانایی موجب احترام
و نفوذ خوشنویســان در باالترین مــدارج حکومتی و رقابت
شاهزادگان تیموری ،همچون اسکندر سلطان ،ابراهیم میرزا
و بایسنقر میرزا در جذب خوشنویسان زبده میگردد؛ و این

امر ،به نوبه خود ،موجــب رقابت و پویایــی نهادها ،مدارس
خوشنویســی و جذب و پرورش خوشنویســان میشــود.
کوچ خوشنویسان نســتعلیقنویس شــاخص و هنرمندان
کارگاههای کتابآرایــی بغداد و تبریــز و بهکارگیری آنها
در نهادهای مذکور ،موجب انتقال تجارب و دســتاوردهای
پیشین به شیراز و هرات میشود .مهمترین این جابهجاییها،
جابهجایی معروف بغدادی به شیراز و ســپس به هرات ،که
بر خوشنویســان این مراکز ،بســیار تاثیرگذار بوده اســت؛
کتابخانه ابراهیم میرزا در شــیراز ،وارث ســنت کتابآرایی
اسکندر سلطان ،در آن زمان ،نسبت به هرات برتری داشت؛
اما بایســنقر میرزا با کوچ میــرزا جعفر تبریــزی از تبریز به
هرات ،جان تازهای به رقابت هنری هرات با شــیراز میدهد.
میرزا جعفر تبریزی تــازهوارد ،در رقابــت و تقابل با محمد
بنحسام شــاگرد معروف بغدادی و استاد بایسنقر میرزا قرار
میگیرد؛ این رویارویی ،بهنوعی رقابت بین ســبک تبریزی
و سبک شیرازی-بغدادی نســتعلیق نیز بهحساب میآید،
که مهمترین تفاوت ویژگیهای سبکشناختی آن ،افزایش
نسبت اندازه ،کاهش ُدور حروف و انتقال مرکز ثقل ایستایی
مدات و کاســهها به وســط ،در مقایسه با ســبک بغدادی-
شیرازی است .ســالها بعد ،پس از رنجش بایسنقرمیرزا از
معروف بغدادی و مرگ بدفرجام او ،میرزا جعفرتبریزی-که
حاال ریاست کتابخانه دربار بایسنقر را هم داراست -و جریان
پیرو او ،بر جریان رقیب فایق میآید ،و نستعلیقنویســی به
سبک او و شــاگردانش ادامه مییابد ،دیگر ،ذکری از معروف
بهمیان نمیآید و جریان حامی معروف و محمد بنحسام به
حاشیه رانده میشــود .جریان نستعلیقنویسی منسوب به
میرزا جعفر تبریزی ،علیرغم پیروزی بر رقیب ،تا پایان قرن
نهم هجری با مقاومتهایی در نواحــی غربی و جنوبی ایران
روبهروســت؛ همان جریانهایی که بعدها ،به خوشنویسان
شیوه غربی موسوم گشــتند 6.رقابت معروف بغدادی و میرزا
جعفر تبریزی ،میتواند ریشــه در گذشته و دوران همکاری
آنان در کارگاه کتابآرایی آلجالیر در بغداد و تبریز داشــته
باشد ،که اینک ،برما معلوم نیســت و نیاز به بررسی دیگری
دارد.
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پینوشتها
 -1ر.ک( .احمد )347 : 1387- 1386 ،؛ (جباری) 80: 1387،؛ (عموزاد مدیرجی( ،)203 :1390،افشار.)49-5 :1387 ،
-2نسخه دیگری از گلچین اسکندر ســلطان موجود در کتابخانه بریتانیا لندن موجود اســت که بهخط محمد الحلوایی الجاللی االسکندری و نصر الکاتب
(نصیرالدین مذهب) میباشد .ر.ک( .آژند 1387 ،الف.)201 :
-3زکی محمد حسن به سفر بایسنقربا یکی از هیاتهای اعزامی علمی به چین در سال  823ه .ق  420/م .اشاره میکند که ،غیاثالدین نقاش را همراه خود
کرده و او را مکلف و مامور تصویرسازی و گزارش نویسی آثار بدیع درحین سفر نموده است .ر.ک( .محمدحسن.)74 :1356 ،
-4محمود بن محمد در قوانین الخطوط گفته « :موالنا عبداهلل طباخ است که خط شناسانِ خراسان و هنروران زمان ،خط او را قرینه یاقوت داشتهاند ،تمامی
همت بر تتبع اسلوبِ آن گماشــتهاند .و موالنای مذکور درثلث متابعت روش خواجه یاقوت کما ینبغی ننموده طرزی خاص دارد که به خامه عنبرین شمامه
مینگارد و خطِ نســخ که متابعت روش اول خواجه یاقوت نموده بهغایت گرد و به مزه و چاشــنی نوشته .خوشنویســان تبریز ثلث موالنا را متابعت چندان
نمینمایند» (مایل هروی.)309 :1372 ،
-5گویا بایسنقر بعدا ً آن خمسه نظامی را به میرزا جعفر سفارش میدهد ،که البته ،ناتمام مانده؛ میرزا حیدر دوغالت در تاریخ رشیدی حکایت طلبیدن سلطان
ابوسعید ،سلطانعلی مشهدی را به کتابخانه خود (پس از شنیدن شهرتش درافواه ) برای تکمیل کتاب خمسه ناتمام میرزا جعفر تبریزی بیان مینماید ر.ک.
(آژند.)43 :1386 ،
 -6درآغاز ظهور نستعلیق ،دوشیوه در ایران متداول شد :یکی شــیوه عبدالرحمن خوارزمی خوشنویس دربار سلطان یعقوب آق قویونلو (894 - 884ه .ق) و
پسرانش میرزا عبدالرحیم مشهور به انیسی و میرزا عبدالکریم،که به دلیل رواج در مغرب و جنوب ایران ،به شیوه غربی موسوم شد .در این شیوه -که به نام الف
چهار نقطهای هم متداول است -مدات و دوایر بلندتر و بزرگتر از اندازه معمول ،اما با شاکله درست نوشته میشد .این شیوه ،چون مقبول ذوق و سلیقه ایرانیان
نیفتاد[؟] کم کم متروک شد و فقط آثار آن در نستعلیق افغانستان و هند و پاکستان باقی مانده است .دیگر شیوه شرقی یا خراسانی است که ،،بنیانش را میرزا
جعفر بن علی تبریزی بایسنقری (م  860ق ؟) و شاگردش اظهر تبریزی (م  880ق؟) از خوشنویسان تبریزی االصل مکتب هرات و دربارتیموری (شاهرخ و
فرزندش بایسنقر میرزا ) ریختند و همین شیوه بود که ،مطابق ذوق ایرانیان واقع شد و رواج پیدا کرد(جباری.)82 :1387 ،
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