
  

  

  

  

  

  سلطان علي مشهدي و تكامل خط نستعليق

  

  دكتر شيرين بياني 

  

  

  مقدمه

اي خاص دارد كه نمودار فرهنگ  در بين هنرهاي ظريف و زيباي ايراني، خطّ نستعليق جلوه
تدريج  ابداع شده؛ كه به» نسخ«و » تعليق«خط نستعليق از تلفيق دو خطّ . پيشرفتة اين كشور است

مبدع آن ميرعلي تبريزي، خوشنويس معروف اواخر قرن هشتم و . ته استشهرت ياف» نستعليق«به 
سلطان علي مشهدي خوشنويس دربار سلطان حسين بايقرا از . اوايل قرن نهم هجري است

فرمانروايان معروف، هنرپرور، اديب و هنرمند تيموري اين خطّ را تكامل بخشيد و بر 
از اين خوشنويس . ي نيز در اين زمينه پرورانيداش بيش از پيش افزود و شاگردان شهير شكوفايي

هاي معتبر دنيا محفوظ  ها و كتابخانه ها و مرقعاتي در دست است كه در موزه قطعات، كتابها، كتيبه
سلطان علي مشهدي مدت چهل سال در . آيد شمار مي هاي هنر ايراني به است و جزء گنجينه

 و سالهايي از اين مدت را در خدمت اميرعلي خدمت سلطان حسين بايقرا، در كتابخانة سلطنتي
 كار اشتغال داشت و سرانجام به سال   پايتخت، به،شير نوايي، مشاور مشهور اين فرمانروا در هرات

او با جامي شاعر و . مدفون شد) ع( هجري وفات يافت و در مشهد در كنار آرامگاه امام رضا ٢٩٦
دان و ادباي ايراني عهد اسالمي هستند، معاصر بود و بهزاد نقاش؛ كه آنان نيز از مشاهير هنرمن
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دوستي داشت؛ و اين سه شخصيت فرهنگي چون الماسي بر تارك هنر و ادب عهد تيموري 
  .درخشيدن گرفتند

از فرمانروايان مهم خاندان تيموري، كه گذشته از شهرت ) ه٩١١ -٨٤٣(سلطان حسين بايقرا   
داد، سازندگي، مرمت ويرانيهاي ناشي از  و  شه ساختن عدلاري و پيملكددر زمينة سياستمداري و 

جنگهاي خانمانسوز داخلي و خارجي؛ از جهت فرهنگي نيز شهرت بسيار دارد و بايد عهد 
فرمانروايي او را يكي از ادوار فرهنگي و تمدني مهم و شكوفاي عصر اسالمي اين سرزمين 

ر، اديب، هنرمند و هنرپرور بود و هرات، حسين بايقرا، مغولي روشنفك سلطان. شمار آورد  به
نام گذاشت، در اوج رونق فرهنگي، » شهر شهرها« را در اين زمان   وي، كه بايد آن پايتخت

اقتصادي و اجتماعي قرار داشت و بر تارك شهرهاي ايران درخششي خاص يافته بود؛ 
 از اطراف و اكناِف اين ْ جاي ايران را فراگرفته بود، ترتيب، در غوغاي زمانه؛ كه جاي بدين

جانب هرات و دربار روانه بودند و سلطان نيز اگر  سرزمين، دانشمندان، هنرمندان و اديبان به
خواند و در بزرگداشت و  يافت او را نزد خود فرا مي خبري از هنرمندي خارج از هرات مي

 از ميان ١.نهاد  مينحو احسن در اختيارش ل كار را بهخصوص وساي كرد و به ق فروگذار نميتشوي
نظير بود كه خطّ  اي نمايان و خوشنويسي كم علي مشهدي، چهره اين شخصيتهاي شهير، سلطان

اي تكامل بخشيد كه در جهان شهره شد  گونه نستعليق را، كه چندي پيش از وي ابداع شده بود، به
  .ندعرصة وجود گذاشت و از آن پس، خوشنويسان متعدد و معروفي در اين هنر پا به

طور كلي خطّ و خوشنويسي، كه در عهد ايلخاني رونق و اهميتي خاص يافته بود، در   به  
؛ ٢خصوص عهد سلطان حسين بايقرا به اوج شكوفايي و زيبايي خود دست يافت زمان تيموري، به

هاي بزرگ در شهر هرات و نقاط ديگر و نگاشتن كتاب در  ترين دليل آن توسعة كتابخانه كه مهم
بايست در كتابخانة  خصوص قرآن بود كه مي هاي علمي، تاريخي، هنري و مذهبي، به زمينه

ها جاي گيرد؛ البته به خطّ خوش، همراه با تذهيب و حتي نقاشي و  سلطنتي و ساير كتابخانه
  .مينياتور
همين  دليل به. گنجاند» مكتب هرات«توان خوشنويسي را همراه با نقاشِي اين عصر در  مي  

 كتابت و خوشنويسي با جديت و پشتكاري بيش از گذشته فنها و مدارس،   كتابخانهضرورت، در
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شد؛ و هنرمندان اين فن و هنر، مورد توجه خاص سلطان و مشاور مشهورش اميرعلي  تدريس مي
اي كه امروزه  گونه شدند؛ به شيرنوايي و ساير بزرگان بودند و در خدمت آنان به كار گماشته مي

دنبال اين پيشرفت و رونق   به٣.ار نفيسي از خوشنويسي اين دوران در دست استهاي بسي نمونه
در هنر خطاطي، كه از چندي پيش آغاز شده بود، در هرات محيطي فراهم آمد تا خوشنويسان 

  .بتوانند با آرامش خيال و رفاه به كار بپردازند
  

  علي مشهدي نامة سلطان زندگي
علي  طور كلي، سلطان  هاي ديگر به طور اخص و دوره  دوره، بهترين خوشنويسان اين  در زمرة مهم

؛ و ٤»به وجاهت صورت و محاسن سيرت موصوف بود«: قول خواند امير  مشهدي است كه به
كه اين حسن و جمال از دو جهت » الزّمان بود در حسن و جمال، بديع«: قول ميرزا سنگالخ  به

  ٦.اند ر مؤلفان نيز دربارة وي همين نظر را داشته ديگ٥.است مادي و معنوي در وي صادق بوده 
  سلطان. آيد او در مشهد تولّد و رشد يافته بود كه از نام اين خوشنويس شهير برمي چنان  

 او را به هرات دعوت كرد و پس از  ق٨٦٥علي به سال  يدن آوازة سلطانابوسعيد تيموري با شن
 خواند امير ٧. كار گماشت  كتابخانة سلطنتي بهحسين بايقرا او را در قتل وي در جنگي، سلطان

آن مقدار مهارت حاصل نمود كه خطوط استادان متقدم و متأخر «اين هنرمند : نويسد باره مي دراين
 اميرعلي شيرنوايي، قدرتمندترين ٩.شد» در هنِر كمال، عديم الْاَقران«؛ و ٨»را منسوخ ساخت
ستود و شيوة  حسين نيز او را بسيار مي ور سلطان فرهنگي اين زمان و يار و يا-شخصيت سياسي

سالها در كتابخانة معمورة حضرت امير «جهت، او  داد؛ بدين هنرش را بر ساير خطاطان ترجيح مي
علي  توان دريافت كه سلطان ترتيب، مي  بدين١٠.»است ور بوده  كرده و به خطي اوفر، بهره كتابت مي

دي ديگر در كتابخانة خصوصي اميرعلي شير نوايي به مشهدي مدتي در كتابخانة سلطنتي و چن
اي پربار و دراز در حدود چهل سال  كار كتابت و خوشنويسي اشتغال داشت كه اين خود دوره

علي مشهدي همواره  سلطان: نويسد  خواند امير در بخشي ديگر دربارة او مي١١.است بوده 
؛ و گاهي »پرداخت  شريفه مينُسخبه كتابت «اميرعلي شير نوايي » به التماس«خواست سلطان و  به

  :سرود، از جمله بيتهاي زير نيز شعر مي
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  ١٢ايست  نمونه خونپراشك من كه از دل  چون  ايست گل در بهار زان رخ گلگـون نمونه
  :و

  ١٣قُبح خطّ، ديده را كند گُلخن    حسن خطّ، ديده را كند روشن
  :است و دربارة خوشنويسِي خود چنين سروده 

  عشق خطّ راندي از مژه سيلم     جواني به خطّ بدي ميلمدر
  تا تــوانستمـي قلــم زدمــي    بر سر كوي، كم قدم زدمـي

  و
  ١٤هنوزم جوان است، مشكين قلم    مرا شصت و سه شد بيش و كم

كه از نام آن    از اين هنرمند در دست است كه چنانالخطّ سيرتاي تحت عنوان  منظومه  
؛ كه بسياري از ١٥انگيز اوست شنويسي و در ضمن، شرح زندگي پرماجرا و غمپيداست، دربارة خو

انگيز از اين جهت كه او در راه پيشبرد  غم. توان از خالل مطالب آن دريافت موارد كاري وي را مي
كه اگر اواخر زندگي او را پس  سلوك صوفيانه رنجها كشيده بود؛ درحالي و هنر و در ضمن، سير

علي مردي موفق و مورد لطف و  ن به خراسان و هرات كنار بگذاريم، سلطاناز تهاجم ازبكا
بندد  آنكه دل بدين كار مي«: نويسد باره مي او خود دراين. است مرحمت فرمانروا و كارگزاران بوده 

. ريزان است  قراري مژگان من كه پيوسته اشك  نياز دارد به مركبي به سياهي بخت من و قلمي به بي
است يا   آيا او به معشوقي زميني دل بسته بوده ١٦»بنويسد به زيبايي خطّ عارض معشوقتا خطّي 

   عارفانه تعبير كرد و يا به هر دو؟-صوفيانه» نِيباعشق ر«بايست اين عشق را به  مي
علي، نمودار مشقتهايي  يابيم كه گفتة سلطان اگر به آداب خوشنويسي نظري بيافكنيم درمي  

  :است قرار زير بوده   ترين اين آداب به  مهم. بايد تحمل كرد ه مياست كه در اين را
ت بكشد و از نفس اماره  تكامل و تزكية نفس بكوشد و رياضبايد پيوسته در راه ـ خوشنويس مي١

  .دوري گزيند
  .خصوص علم معاني و بيان و لغت آگاهي داشته باشد ـ از جميع علوم، به٢
 را ترك نكند و پيوسته در ممارست  شنويسي بپردازد و هرگز آن كار خو ـ از دوران نوجواني به٣

اي از كار باز ايستد، چون  هركس لحظه:  از ميرعلي هروي يكي از شاگردان او نقل شده١٧.باشد
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 ١٨.شود پرد، نگاشتن صحيح نيز از اختيار خارج مي زودي از انگشتان مي رنگ حنا كه به
كوشي در آن، از جملة   ديگر، تمرين هر روز و سختخوشنويسي نيز مانند همة هنرهاي ظريف 

. راند ضروريات است و پس از استعداد ذاتي و عالقه، ممارست مستمر است كه كار را به جلو مي
؛ »درويش نهاد و شاعري پاك اعتقاد بود«: قول ميرزا سنگالخ  علي مشهدي به كه ديديم سلطان  چنان
  ١٩. در شعر و شاعري شهرت فراوان داشتگويي تبحر خاص و خصوص در مثنوي كه به
 ق، قولي ٩١٥قولي آن را سال . نظر وجود دارد علي مشهدي اختالف در تاريخ مرگ سلطان  
اند كه اين هنرمند  القول ّ اند؛ ولي همگي متفق  ق دانسته٩٢٦ ق و يا ٩٢٥ ق و ديگري ٩١٩ديگر 

اش عاجز ماندند و سرانجام  الجهالعالج مبتال شد كه پزشكان حاذق از مع بزرگ به مرضي صعب
در جوار كتابخانه، ) ع(در سن هشتادوپنج سالگي در مشهد درگذشت و در كنار آرامگاه امام رضا 

 تاريخ ٢٠.متصل به آرامگاه اميرعلي شير نوايي و مدرسة شاهرخي، نزديك پنجرة فوالد مدفون شد
نمايد  چنين مي. وفاتش صحيح است ق براي ٩٢٦ترتيب،  ؛ بدين٢١اند  ق دانسته٨٤١تولد وي را 

خصوص پس از  حسين بايقرا و فقدان اميرعلي شير نوايي و به كه او پس از درگذشت سلطان
تهاجم ازبكان به خراسان كه به سقوط حكومت تيموري منجر شد، هرات را ترك كرده و به 

  .است زادگاه خود، مشهد بازگشته 
نگيزخان، حكومت معتبري در دشت قبچاق و ازبكان كه از ماترك جوجي، فرزند ارشد چ  

اطراف آن ترتيب داده بودند و پيوسته از جانب شمال و شرق درياي مازندران، قلمرو تيموريان را 
هاي خود را شدت بخشند و حكومت  دادند؛ سرانجام توانستند تهاجم مورد تهديد قرار مي

خصوص در هرات، بر جاي   بهتيموري را تهديد جدي كنند و قتل و غارت و ويراني بسيار،
  ٢٢.گذارند
او در هفت سالگي پدر «: نويسد علي مشهدي دكتر مهدي بياني مي دربارة زندگي سلطان  

او از كودكي به مشق خطّ . خود را از دست داد و مادرش به تعليم و ترتيب وي همت گماشت
 كه خود خوشنويس  اظهر هروي٢٣.پرداخت و سپس شاگرد موالنا اظهر هروي يا تبريزي شد مي

سرود و در فرصتهاي گوناگون  طراز اول و مورد توجه بسيار سالطين تيموري بود، شعر نيز مي
كار اشتغال داشت و مرقعات و قطعات  او در دارالسلطنه به . كرد آرامگاه ائمة اطهار را زيارت مي
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اگون ظاهري و شاگرد، از جهات گون. است نستعليق نگاشته  متعدد به خط نستعليق و شكسته
باطني و استعداد فراوان هنري، مورد توجه خاص استاد بود و اظهر او را بسيار دوست 

   ٢٤.داشت مي
چنان در اين هنر پيش رفت كه در بيست سالگي شهره گشت؛ و از آن زمان  علي آن سلطان  

از اتمام دار بود و پس  زيست بسا روزها كه روزه او كه صوفيانه مي. پرداخت به تعليم خط مي
 در ٢٥.پرداخت نشيني مي رفت و به عبادت و خلوت مي) ع(خوشنويسي، به زيارت امام رضا 

زيست دورة رونق عرفان و تصوف در ايران بود؛ و با درنظر گرفتن اينكه در راه  كه او مي زماني
ي توان بيشتر به چگونگي زندگي و است مي اين هنر رياضتهاي صوفيانه، جزء لوازم كار بوده 

يابيم كه يكي از هنرهايي كه   عارفانه، درمي-ها و مشربهاي صوفيانه با غور در انديشه. واقف شد
خصوص خط نستعليق، كه گويي  ارتباط بسياري با اين طرز انديشه دارد خوشنويسي است؛ به

  .است براي ابراز تفكر عارفانة ايراني ساخته و پرداخته شده 
كه صوفيان،   ؛ چنان٢٦اند دانسته ردسته و پيشكسوت خود ميرا س) ع(خوشنويسان، امام علي   

در بحث آينده خواهيم ديد كه مبدع خطّ . اند آورده شمار مي  ايشان را پس از پيامبر، قطب خود به
گذشته از .  است مايي كردهنستعليق اين امام را به خواب ديده بود كه او را در ابداع اين سبك راهن

و » اهللا«كه الِف » الف«خصوص حرف  است؛ به  حروف رمزگونه بوده  نزد صوفيان بعضياين،
الف، الم، م «و بعضي حروف چون » قلم«همچنين در قرآن از . آورد را به ياد مي» الف قامت يار«

 جامي، شاعر شهير ايراني و صوفي بلندآوازه؛ كه جايگاهي بس ٢٧.است سخن به ميان آمده » و ن
 بايقرا و مشاور ارجمندش اميرعلي شير نوايي داشت همواره انيس و حسين واال در دربار سلطان

علي كتابهاي او  ها بود و سلطان جليس سلطان علي مشهدي در مجالس خاصّ و عام و در كتابخانه
هايي از آنها را  است كه نمونه نگاشت، دربارة حروف و خط نيز ابياتي سروده  را به خطّ خوش مي

  :كنيم نقل مي
  شُست آن همه چشم ترش از اشِك ندامت   جامي نه به سوداي خطت بستهر نقش كه

  و
  ٢٨با خود از آن هر دو، مرا صد خيال    چشم تو صاد است و سرزلف، دال
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علي و محلّ رشد و تكامل كار وي  با آنچه از خصوصيات روحي و زندگي شخصي سلطان  
 چنين انگاشت كه به احتمال قريب توان ؛ مي٢٩آيد، و با توجه به اينكه از سادات بوده است برمي

وزيد و زماني  خصوص در زمان وي باد بر بيرق تشيع مي بايست شيعه بوده باشد؛ كه به به يقين مي
  ٣٠.حسين بايقرا نيز به اين خرقه روي آورده بود سلطان
زودي در   صوفي مسلك، زاهد و دانشمند، بر اثر ممارست بهسيد،علي مشهدي،  سلطان  

: وي را با عنوانهاي. ن خوشنويس و سپس مشهورترين آنان در زمان خود درآمدسلك استادا

اند؛  خوانده» السلطاني كاتب«و » الكتّابةزبد«، »الكتّابقبة«، »ينالد موالنا نظام«، »سلطان الخطاطّان«

  ٣١.اند ناميده مي» موالنا«گونة معمول، وي را   كه به درحالي
  

  ستعليقعلي مشهدي و تكامل خطّ ت سلطان

 خطي - از اقالم ششگانه-در اواسط قرن هفتم هجري در ايران، از تلفيق دو خطّ رقاع و توقيع
نام نهادند و اغلب كتابها در اين قرن و قرن هشتم به اين خط » تعليق«وجود آمد كه آن را   به

  . شد نوشته مي
ان و كاتبان اختصاص هاي ديواني، توسط منشي به نگاشتن نامه» معلق ماندن«معني  تعليق به  
نيز بر آن افزوده » شكسته تعليق«اين خط را به مرور ايام، خوشنويسان تكامل دادند و . ه استداشت
 -نسخ«وجود آمد كه آن را   در اواخر قرن هشتم هجري با تلفيق خط تعليق با نسخ خطي به. شد

اي كامالً ايراني دارد، از   شيوهاين خط كه. شهرت يافت» نستعليق«تدريج به  نام نهادند؛ و به» تعليق
  . خطوط زيباي ششگانه است؛ و جزء هنرهاي زيبا قرار گرفته است

اولين خوشنويسي كه اين خط را ابداع كرد و آن را از ساير خطوط مجزا ساخت ميرعلي   
علي مشهدي، ميرعلي را كه به  كه سلطان اي گونه به. تبريزي، يكي از خوشنويسان شهير بود

 مشهور است كه ميرعلي ٣٢.است شهرت داشت استاد مسلّم خط نستعليق دانسته » الكتّاب ةقدو«
به او گفت كه از خطوط ) ع(شبي در خواب ديد كه امام علي )  ق٨٥٠متوفي به سال (تبريزي 

گير و از زوايا و قوسهاي نُك، دم، بال و پر اين پرنده،  گوناگون بدن مرغابي براي نوشتن خط بهره
  :علي مشهدي؛ ميرعلي قول سلطان كه به  ؛ درحالي٣٣ي را رونق بخش و او نيز چنين كردخوشنويس
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  ام اين حرف زوستادان شنيده    در جميع خطوط بود شگـرف
  و

  ٣٤ اصل، خواجه ميرعلي استواضع    سخ تعليق اگر خفي و جلي استن

نام   قام بهكه گفتيم از نوجواني تحت تعليم خوشنويسي عالي م  علي مشهدي چنان سلطان  
موالنا اظهر تبريزي يا هروي بود راه استاد ميرعلي تبريزي را برگزيد و آن را ادامه داد؛ و با طرز 

هاي خطي  وي تعدادي از نسخه. انديشة صوفيانة خود به اين شيوة جديد انسجام و تكامل بخشيد
ي، ديوان حافظ، مناجات بوستان و گلستان سعد: از قبيل. است وجود آورده   معروف اين دوره را به

كه گفتيم با شاعر   او كه در هرات، چنان. نامة خواجه عبداهللا انصاري، ديوان ناصرخسرو دهلوي
كرد، بسياري از آثار منظوم و منثور او را نيز به خط خوِش  نامي عبدالرحمن جامي دوستي مي

رمند بزرگ بر جاي مانده كه زيور  امروزه تعداد نسبتاً زيادي از آثار اين هن٣٥.است نستعليق نگاشته 
ها، كتابها،  كتيبه: توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد هاي معتبر دنياست و مي ها و كتابخانه موزه

  .قطعات و مرقّعات
با خط فارسي مطابقت كامل دارد و » اقالم ستّه«خط نستعليق بين انواع خطوط ششگانه يا   

بيش از هر هنر ديگر خصوصيت روحي ايراني را منعكس  «نام نهاد؛ و» خط فارسي«بايد آن را 
از مبدعات «اند و  خوانده» عروس خطوط اسالمي«قول دكتر مهدي بياني بحق آن را   به٣٦.»كند مي

و اين خط از ... خالص ايرانيان است كه در آن ذوق و سليقه و لطف طبع ايراني كامالً نمودار 
 خطّ نستعليق مانند ديگر هنرهاي ايراني، نمودار ٣٧.»ران استترين آثار هنري اي ترين و دقيق ظريف

اند و خطّ  نوع خطّ عربي را اصطالحاّ مبسوط خوانده «٣٨.فرهنگ و تمدن اين سرزمين است
 و در زير و بمها، فراز و فرودها، قوسها و ٣٩»فارسي را مستدير؛ يعني با حركت دوراني

توان يافت؛ و ما را به ياد ابيات زير  بدن انسان را ميهايش، گل وگياه، پرندگان و زواياي  زاويه
  :اندازد مي

  :از رودكي
ف تو را ج كه كـرد، آنـكه او   خال تو را نقطــة آن ج كــرد    زـل
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  :و از حافظ
  چه كنم حرف دگــر ياد نداد استادم    نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار

  :و از مولوي
  وشتي قلعة صـد عقل و هـوشبرن    نوِن ابرو، صاِد چشم و جم گوش
ـوح خيــال   ٤٠و خالخد عارض  بر نوشته چشم و    حرفهــاي طرفه بر ـل

  :است باره چنين سروده  علي مشهدي، دراين ميرعلي هروي، شاگرد سلطان
ـوح و قلــم زيبـا نهـاد    صفحة روي تبــان از خـال و خط   كاتــب ـل
  ٤١ مراد است و دهــان ميِمه المطــر    چشم، صاد و زلف، دال و قد، الف

خصوص از طريق انديشة عرفان ايراني كه راهي جداي  ترتيب، كلّ طبيعت را به بدين  
وضوح ديد و بيش  توان در آن به پيمايد، مي سوي آسمان و آفريدگار جهان هستي مي شريعت، به

هنگين آن از همه چيز، آهنگ و هنجار موسيقي و شعر فارسي را در آن يافت و در قوسهاي آ
بخش ميرعلي  مرغابي كه خطوط نرم و موزون بدنش الهام. رقص كائناتي عارفانه را تجسم بخشيد

كه از آب به آسمان پر  تبريزي شد؛ نمادي است از زندگي ناسوتي و الهوتي انساني كه زماني
ت از رود اگر نستعليق بين همة خطوط، تلفيقي اس تصور مي. آميزد كشد، اين دو را درهم مي مي

سمت پايين  تعليق و نسخ، به اين دليل است كه در تعليق، قلم از سمت باالي جهت راست به
تواند بيش از اندازه از  كه در آن ابداع صورت پذيرد مي چِپ حروف در حركت است؛ و هنگامي

كه نسخ ترتيبي منظم، مرتب و تا حدي  قاب شيوة خوشنويسي اقالم ديگر خارج شود درحالي
نظميهاي تعليق ابداعي را تا حدي  توان بي و حركتي مستقيم دارد؛ و به كمك آن مييكنواخت 

 گردش  تحت قاعده؛ و خطوط گردن، نك، سر، دم و بال مرغابي را به ميزاني حساب شده به
  .آورد

چنين . شد تر از قلم ساير خطوط قطع مي نگاشتند كه نُك آن كج خط نستلعيق را با قلمي مي  
علي مشهدي تكامل  تعليق ابداع گرديد؛ و سپس آن را سلطان الخطاطّان، سلطاناست كه خطّ نس

اش افزود و خيلي زود نه تنها سراسر ايران، بلكه از هند تا آسياي  روز بر رونق و جلوه داد و روزبه
 يكي از ٤٢.صغير را فرا گرفت؛ كه زبان و خط فارسي در اين گسترة وسيع رواج داشت
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تعليق در اين زمان و در غرب ايران عبدالرحمن خوارزمي است كه در خوشنويسان معروف نس
اي چه به نظم  كه كتابي با قطعه  هنگامي٤٣.است كار اشتغال داشته  قويونلو به  دستگاه فرمانروايان آق

شد اين هنرهاي ظريف  و چه نثر، همراه با تذهيب و مينياتور به خط نستعليق خوشنويسي مي
انداخت  اي كه نظر بر آن مي آفريد و خواننده يا بيننده داد و شاهكارهايي مي مي دست به دست هم 

جاي ششم قلم  الوقايع به در كتاب بدايع. است رويش گشوده شده  اندازد؛ گويي در بهشت به  يا مي
اقالم « آيا منظور نگارنده از قلم هفتم نستعليق نبوده؟ كه آن را از ٤٤.است  شده گفتگواز هفت قلم 

  است؟ جدا كرده » هستّ
اند كه  علي مشهدي بوده اند، همگي شاگرد سلطان معروف» استادان ستّه«خوشنويساني كه به   
الدين  محمد نور، عالءالدين محمد هروي، موالنا زين محمد خندان، سلطان سلطان: اند از عبارت

جاي موالنا   دهخدا بهنامة  در لغت٤٥.شاه محمد داماد، موالنا عبدي نيشابوري و محمد قاسم شادي
 ميرزا سنگالخ نيز از اين استادان نام ٤٦. است محمد ابريشمي نام برده شده عبدي نيشابوري، سلطان

برد كه پس از  نام ميرعبداهللا نيز نام مي  علي مشهدي، به  همين مؤلف از پسر سلطان٤٧.است برده 
يرصدرالدين محمد قزويني، چنان نام م ؛ و بعدها خوشنويسي به٤٨پدر در خوشنويسي شهره بوده

نگاشت كه گاه خود و استادش  علي مشهدي را پيمود و چنان به تقليد وي خط مي راه سلطان
 در بين ٤٩.علي و كدام كار ميرصدرالدين است توانستند تشخيص دهند كه كدام كار سلطان نمي

خندان، شهرتي افزون از محمد  علي مشهدي كه نام برده شد موالنا سلطان شاگردان بالفصل سلطان
او نيز . اند دانسته» علي مشهدي سرآمد شاگردان موالنا سلطان«است و او را  ديگر شاگردان داشته 
  ٥٠.»به صحبت اهل عيش و طرب مشعوف«قول واصفي  ساكن هرات بود و به

 علي مشهدي را پدر توان دريافت كه بايد ميرعلي تبريزي را نيا و سلطان با آنچه گذشت مي  
خط نستعليق دانست؛ كه اين هنرمند سراسر عمر پربار و دراز خود را همواره با نوعي رياضت 

طور كلي و هنر تيموري،  صوفيانه صرف تكامل بخشيدن به اين هنر ارزندة ايراني عهد اسالمي، به
ت است، بلكه به تربي طور اخص نموده و نه تنها آثار گرانبها و مهمي از خود برجاي گذاشته  به

  .اند  كه هريك در كار خود استاد بودهه استشاگرداني پرداخت
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 هرات و كتابخانة آن ةدر دورة مورد بحث سه شخصيت مهم فرهنگي در دارالسلطن  
حسين بايقرا و مشاور ارجمندش اميرعلي  زيستند و در كنف حمايت و تشويق سلطان مي

جامي : اين سه تن عبارت بودند از. ند ادبي بديع اشتغال داشت-شيرنوايي به كار خلق آثار هنري
علي مشهدي خوشنويس و بهزاد نقّاش؛ كه هر سه، از خوشبختي روزگار، با يكديگر  شاعر، سلطان

علي مشهدي آن را  چه بسيار اتفاق افتاده كه جامي شعر سروده، سلطان. دوست و همكار بودند
توان در هنر دوران  آيا مي. است ه خوشنويسي كرده و بهزاد بر آن تذهيب يا مينياتوري نقش كرد

  .اسالمي ايران براي اين نوع اثر بديع همتايي يافت؟ البته جواب، مسلماً منفي است
  

  ها نوشت پي

حسين بايقرا، اوج  عصر فرمانروايي سلطان«شيرين بياني، . براي توضيح بيشتر دربارة اين سلطان و عصر او رك. ۱
، ۱۳۸۲، زمستان ۱۶، مقالة مندرج در فصلنامة هستي، سال چهارم، شمارة »شكوفايي فرهنگ و تمدن عهد تيموري

  . ۷۲ تا ۵۱ص 
  .۹۱، ص ۲۵۳۵، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، هنر عهد تيموريان و متفرعات آنعبدالحي حبيبي، . ۲
شارات جامي، تهران، ، پژوهش از دانشگاه كمبريج، ترجمة دكتر يعقوب آژند، انت دورة تيموريان-تاريخ ايران. ۳

  .۴۰۶ -۴۰۵، چاپ دوم، ص ۱۳۸۲
، چاپ دوم، ص ۱۳۵۳، انتشارات خيام، تهران، ۴سياقي، ج ، زير نظر دكتر محمد دبيرالسير تاريخ حبيبخواند امير، . ۴

۳۵۱.  
  .۸۶ و ۸۴ ق، ص ۱۲۹۱، چاپ سنگي، تهران،  الخطاطين، مسمي به امتحان الفضالةتذكرميرزا سنگالخ، . ۵
  .۳۰۴، ص ۷، ج ۱۳۵۱، انتشارات خيام، تهران،  الصفاضةتاريخ روواند، ميرخ. ۶
  .۱۲۱۰۲نامة دهخدا، چاپ دوم، جلد هشتم، ص  لغت. ، رك۴۰۳، ص تاريخ ايران دورة تيموريان. ۷
  .۳۵۲خواند امير، همان، ص . ۸
  .۸۶ميرزا سنگالخ، همان، ص . ۹

  .۳۸۶خواند امير، همان، ص . ۱۰
. رك نيز؛ و ۳۱۰، ص ۱۳۷۴ات فرزان، تهران، دبليو فريه، ترجمة پرويز مرزبان، انتشار.  نظر ر، زيرهنرهاي ايران. ۱۱

  .۸۸ -۸۷ميرزا سنگالخ، همان، ص 
  .۳۵۲خواند امير، همان، ص . ۱۲
  .۳۰۶هنرهاي ايران، ص . ۱۳
  .۹۱ -۹۰ميرزا سنگالخ، همان ص . ۱۴
  .۳۱۰، ص هنرهاي ايران. ۱۵
  .  همان. ۱۶



 

  

75   علي مشهدي و تكامل خط نستعليق سلطان

، »)مقاله(هاي خوشنويسي فارسي  هاي مندرج در رساله بررسي و مقايسة دستورالعمل«ل نيشابوري، اهللا فاض فضل. ۱۷
  .۱۳۸۳، تاريخ انتشار ۱۳۸۲ زمستان -، بهار۸ و ۷نامة بهارستان، سال چهارم، شمارة اول و دوم، دفتر 

  .۳۱۰، همان، ص هنرهاي ايران. ۱۸
  .۹۰ و ۸۹ميرزا سنگالخ، همان، ص . ۱۹
 -۹۱ميرزا سنگالخ، همان، ص . و نيز رك. ۲۰۴ميرخواند، همان، ص .  و نيز رك۳۵۲امير، همان، ص خواند . ۲۰
، ۱۳۶۳دكتر مهدي بياني، احوال و آثار خوشنويسان، جلد اول و دوم، انتشارات علمي، چاپ دوم، تهران، . و رك. ۹۲

  .۲۴۱ -۲۳۵ص 
  .۱۲۱۰۲، ص ۸نامة دهخدا، ج  لغت. ۲۱
  . ۱۳۳ -۱۳۲، ص ة تيموريان دور-تاريخ ايران. ۲۲
  .۲۴۱دكتر مهدي بياني، همان، ص . ۲۳
  .۸۴ و ص ۱۴۵ -۱۴۳ميرزا سنگالخ، همان، ص . ۲۴
  .۲۶۶ -۲۴۱دكتر مهدي بياني، همان، ص . ۲۵
  .۸۴، همان شماره، ص بهارستانفاضل نيشابوري، همان مقاله، مجلة . ۲۶
دين و دولت در ، مقالة مندرج در كتاب » در عهد ايلخانيهيفرقة قلندر«شيرين بياني، . براي توضيح بيشتر رك. ۲۷

فاضل نيشابوري، همان مقاله، . ؛ نيز رك۱۸۵، ص ۱۳۸۰ و چند مقالة ديگر، انتشارات جامي، تهران، عهد ساساني
  .۸۴همان مجلّه، ص 

  .۲۰۸ب، ص نقل از اتينگهاوزن و يارشاطر، همان كتا. ۴۹۹، ص ۸۵۳ و بيت ۱۸۹، ص ۱۴۷ديوان جامي، بيت . ۲۸
  .۳۵۱خواند امير، همان، ص . ۲۹
  .۶۲ -۶۰، همان مجلّه، ص »...حسين بايقرا  عصر فرمانروايي سلطان«شيرين بياني، . رك. ۳۰
خان قزويني، تاريخ الفي، به كوشش  قاضي احمد تقوي، آصف. ؛ نيز رك۲۶۶ -۲۴۱دكتر مهدي بياني، همان، ص . ۳۱
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