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   محمدعلی رجبی*

چكيده
ـ ضمن گزارش دقيق از  رسائل خوشنويسي برجاي مانده از استادان خوشنويس در تاريخ اين هنر شريف 
ـ گنجينه اي از معارف معنوي است که سالک اين طريق  چگونگي ساخت ابزار و مواد، آموزش و مراحل آن 
هنر مي بايست گام به گام رعايت کند تا هنر خوشنويسي با قابليت تحرير کالم اهللا ظهور يابد. يکي از مهم ترين 
و قديم ترين منابع خوشنويسي رسالةصراط السطور سلطانعلي مشهدي (٩٢٠ ق) است که از همان آغاز تا 
پايان رساله، ساية وجوه معنوي بر همة فصول و فروع آن حاکم است. اين مقاله با هدف تبيين نظري سه 
وجه اساسي و مورد نظر در رسالة مذبور يعني «شرافت و فضيلت معنوي خوشنويسي، قلم و مشق» انجام 
شده و به روش توصيفي-  تحليلي، سعي در يافتن پاسخي نظري براي اين سؤال است که آيا با بهره گيري 
از آموزه هاي صوري و معنوي اين رســاله مي توان راهي براي شناخت موازين آموزش هاي جديد هنري 

يافت؟
با بررسي و مداقه در اين رسالة نفيس و شرح و بسط اجمالي آن، سعي شده تا چگونگي تأثير آموزه هاي ديني 
بر شکل گيري اين هنر شريف مورد مطالعه قرار گيرد. در نتيجه، دستاورد اين مقاله را مي توان تأکيدسلطانعلي 
بر تطهير نفس توسط مشق نظر و مشق قلم در خوشنويسي دانست که با استعانت از روش معنوي استادان و 
پيران اين طريق حاصل شده و نهايتًا انسان خود قلم حق شده و همان گونه که قلم،«نيک اسباب خوشنويسي» 

است، انسان نيز نيک اسباب حق مي شود.

 واژگان كليدي  
وجوه معنوي، صراط السطور، سلطانعلي مشهدي، خوشنويسي، مشق، قلم، مرکب.

    Email: m.a_rajabi@yahoo.com                                                 عضو هيئت علمی دانشکدة هنر دانشگاه شاهد، استان تهران، شهر تهران  

    تاريخ دريافت مقاله :     ٩٤/٣/٦ 
    تاريخ پذيرش مقاله :    ٩٤/٧/١٢



مقدمه
اساس خوشنويسي و نوشتن و مکتوب کردن که سبب 
فرمان  از  متأثر  شده  اسالم  در  کتابت  و  کتاب  پيدايش 
قرآن کريم و دستورات پيامبر اسالم (ص) و ائمة هداي 
يتّکل  «القلب  امام صادق (ع) فرمودند:  شيعه بوده است. 
علي الکتابه»١يعني: دل به نوشته اعتماد دارد. چنين گفتار 
و سفارشي سبب اهميت نوشتار و به تبع آن نوشتن نيکو 

گرديده است.
چه نيکو گفته اند آنها که خط خوش را «زبان دست، 
سفير دل، وديعه گاه اسرار، دريافتگاه اخبار، نگاهبان آثار»٢ 
تعريف کرده اند. ابراهيم شيباني نيز گفته است: «شادي دل، 
سفير خرد، جانشين انديشه، سالح دانايي و نديم دل آرام 

دوستان به وقت جدايي.»٣
در شأن خوشنويسي همين بس که از کالم حق در 
باب قلم و سوگند به آن گوهرهاي کالم نبي (ص) و اولياي 
معصوم (ع) آنقدر بيان شده که اين هنر را در ميان ساير 
هنرها نظر کرده حق ساخته است. با خط، فتوحي در دل 
انسان ايجاد مي شود که نسبت او را با راز حقيقت وجودش 
آشنا مي سازد. از اين رو رسول گرامي اسالم (ص) فرمود: 
«الخط الحسن يزيد الحق وضحًا»٤ يعني خط زيبا حقيقت را 

آشکار تر مي کند.
معرفت  از  بخشي  نظري  تبيين  تحقيق  اين  هدف 
اين  دستاوردهاي  از  پاسداري  زيرا  است،  خوشنويسي 
هنر شريف به مثابه تکليفي روحاني است که سبب تداوم 
اين هنر در سير تاريخي آن شده و تحوالت ودگرگوني و 
اشکال مختلف پديد آمده از اصولي ثابت وپايدار بهره مند 
شده است. همين صيانت از اصول سبب به وجود آمدن 
جاي  حال  است.  گرديده  خوشنويس  در  حسنه  سنتي 
پرسش است که آيا مي توان با بهره گيري از منابعي همچون 
صراط السطور و آموزه هاي صوري و معنوي آن راهي 

براي شناخت موازين آموزش هاي جديد هنري يافت؟
سنت «اجازه» يکي ديگر از اين سنت هاي حسنه است 
که توسط استادان به شاگرد اعطا مي شد. اين امريکي از 
حريم  از  پاسداري  براي  روش ها  مؤثرترين  و  مهم ترين 
را  خود  نيز  شاگردان  و  بود  خوشنويسي  هنر  قداست 
موظف مي دانستند تا از اين افتخار معنوي پاسداري کرده 
و آن را گرامي دارند و همين امر سبب تداوم سنت حسنه و 

نگهداري از موازين خوشنويسي مي گرديد.
تمامي رساالت خوشنويسي که ظاهراً به منظورآموزش 
نگاشته شده است مجموعه اي از اطالعات گوناگون مشتمل 
بر قواعد هنر خوشنويسي، آداب معنوي، تاريخچه، ابزار 
بر طبق سنت  اما  از آن هاست.  و مواد و صفات هر يک 
نگارش اسالمي ابتدا با سپاس از ايزد متعال که گنجينة همة 
دانش ها و داده هاست آغاز شده و پس از نعت رسول (ص) 
و مدح اولياء عليهم السالم به مباحثي معنوي پيرامون شأن 
و جايگاه خوشنويسي مي پردازند تا از همان ابتدا طالب اين 

طريق را متوجه جايگاه حقيقي اين هنر شريف سازند.
از مقدمة رساله مستفاد مي شود وي در اواخر عمر 
خود آن را نگاشته است چنان که مي نويسد:«اميد از کامالن 
اين حقير فقير  اين صناعت، آنکه  اين بضاعت و عامالن 
سلطانعلي را کثرت سن و امراض دريافته، اگر در قلم زبان 
و زبان قلمش سحوي ظاهر گردد به کرم عفو فرمايند و 

بادي بي انصافي را به قدم عيب نپيمايند.»
صراط السطور به صورت نظم مسائل خوشنويسي و 
توصيه هاي اخالقي و معنوي را مطرح مي کند، با اين حال 
سپردن  به خاطر  سبب  نظم  گرچه  که  مي داند  سلطانعلي 
هنرجو خواهد شد اما ظرفي مناسب براي اداي توضيحات 
و ويژگي هاي اين هنر و تعليم خط نيست، او حتي نثر را نيز 
کافي نمي داند زيرا ظرائف و طرائق هنر خوشنويسي را در 

حد بيان کلمات نمي داند.
نظم بنمودن قواعد خط

نتوان هم به نثر بنوشتن
زان که خط را حد و بدايت نيست

زان که تعليم خط به وجه حسن
هست نزد فقير محض غلط

واندر اين باب نيست هيچ سخن
همچوالفاظ کش بدايت نيست

غايبانه نمي توان گفتن

يکي از مسائل مهم در تعليم و تعلم هنري نقش استاد 
در آموزش است. اين امر خصوصًا در هنرهاي سنتي بيش 
از ساير هنرها مهم است زيرا اين هنرها مبتني بر مشق و 
آدابي است که مي بايست به صورت حضوري در خدمت 
استاد کسب شود. از اينرو نوشتار نمي تواند حقيقت مطلب 
را بيان داشته و کسي از طريق کتاب و رساله نمي تواندکسب 
هنر را کند. سلطانعلي نيز که خود به اين امر کامًال واقف 
است با اينکه اشاراتي مختصربه قواعد خوشنويسي کرده 

اما در پايان اضافه مي کند:
حسن خط چون که هست پوشيده

 تا نگويد معلمت به زبان
شرح دانستنش ز بيش و ز کم

کس ندانسته تا نکوشيده   
نتواني نوشتنش آسان

قلمي باشد و زباني هم
روش تحقيق

اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي انجام شده و روش 
جمع آوري اطالعات آن كتابخانه اي است.

پيشينة تحقيق
نوع و سبک و سياق اين مقاله نويسنده را بر آن داشت 
تا براي دليل نوشته هاي خود از منابع تاريخي، رساالت 
خوشنويسي و کتب عرفاني بهره جويد. کتب و رساالت 

١. کافی،ج١، ١٣٥٧: ٩٠
٢. قاضی احمد،١٣٥٩: ١٢

٣. شيمل، ١٣٦٨: ٢٧
٤. نهج الفصاحه، ١٣٦٤، ٣٢٢

خوشنويسی  معنوی  وجوه  تبيين 
با تأکيد بر رسالة صراط  السطور 
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بسياري دربارة خوشنويس از حيث تاريخي و تا حدود 
اندکي در باب زيبايي شناسي نگاشته شده است. از آن جمله 

مي توان به موارد زير اشاره کرد:
کتاب آرايي در تمدن اسالمي، نوشتة نجيب مايل هروي، 
گنجينه اي از رساالت خوشنويسان شهير ايراني را در دوران 
تيموري و صفوي و حتي قاجار ارائه داده که مهم ترين منبع 
براي شناخت گفته هاي استادان گذشته پيرامون رموز و 

آداب ظاهري و باطني خوشنويسي است. 
خوشنويسي و فرهنگ اسالمي، نوشتة آنه ماري شيمل، 
به مباحث باطني خوشنويسي توجه کرده و آراء حکما و 
عرفاي اسالمي را دربارة خوشنويس و رموز حروف و 

کلمات مورد توجه قرار داده است.
جلوة دلدار نوشتة سيد حيدر آملي، يکي از منابع مورد 
وثوق محققان، پيرامون مباحث عرفاني است که همچون 
کتابي کالسيک به موضوعات عرفاني توجه کرده و منبعي 
با تفکر عرفان شيعي است که زمينة مناسبي را براي وجوه 

عرفاني اين تحقيق فراهم آورده است.
مجموعه اي  که  آخرالزمان،  فتوحات  و  فرهي  ديدار 
از تقريرات دکتر سيد احمد فرديد را در خود جاي داده، 
به شناخت  تذکر  با  آن هم  نو،  زباني  با  از حکمت  سخن 
فرهنگ و هنر و تمدن در عصر غربزدگي انسان است. اين 
کتاب راهگشاي مناسبي براي پرسش هاي عميق به منظور 
شناخت مجدد بازجست فرهنگ اسالمي و ايراني با تذکر به 
چاله هاي هرزي است که فرهنگ و تمدن غربي در پيش پاي 

بشر امروز قرار داده است.
گلستان هنر، نوشتة قاضي احمد منشي، يکي ديگر از 
منابع دست اولي است که از عصر صفوي بر جاي مانده 
و  خوشنويسي  هنر  به  نسبت  را  ارزشي  با  اطالعات  و 
نوع  هر  براي  معتبر  اين مرجع  ارائه مي دهد.  کتاب آرايي 
بحث پيرامون هنرهاي کتاب آرايي همچون خوشنويسي، 
نگارگري، ساخت ابزار و شناسايي مواد مناسب و امثال 

آن، راهگشاست.
آداب المشق منسوب به ميرعماد الحسني گرچه رساله اي 
مختصر در باب خوشنويسي و اصول دوازده گانة آن است، 
اما مشحون از آداب و حکمت هنر بوده، تا جايي که مي تواند 

در تمامي هنرهاي اسالمي ايران مورد عنايت قرار گيرد.١

تاريخ خوشنويسي در صراط السطور
بر اساس سنت تاريخ نويسي معنوي در فرهنگ اسالمي، 
نسبت  اولياء  و  انبياء  به  خطاطي  و  خوشنويسي  اساس 
داده مي شود زيرا مشاهدة تجليات معاني در عالم غيب به 
صورت هاي مجرد حروف و کلمات را، جز محرمان ملکوت 

غيب، کسي را ياراي کشف و درک آن نيست.
فتح اهللا سبزواري در رسالة اصول و قواعد خطوط سته 
مي گويد: «نقل است اول کسي که اشکال و اسامي خط و 
حروف دانست و نوشت، آدم صفي اهللا عليه السالم بود و 
معلم او حضرت عزت جل جالله و عم نواله، چنان که در 
کالم مجيد رباني و تنزيل عزيز سبحاني فرموده: «و علم آدم 
األسماء کلها» (قليج  خاني،١٣٧٣: ٢٢٨و٢٢٩). وي حتي پس 
از بيان تاريخ مختصر خوشنويسي، در پايان مي گويد: «و 
خداي تعالي داناتر است که بعد از اين چگونه باشد، چه در 
خزانة غيب، عجايب هاست که آن هم به حکم، االمور مرهونه 
باوقاتها، در وقت خويش به ظهور مي آيد» (همان، ٢٣١).در 
چنين انديشه اي همة صور تمدني از جمله خوشنويسي در 
نسبتي واليي از هنرمند مومن به يکي از اولياء و از آنجا به 

آموزه هاي الهي باز گشت مي کند.
سلطانعلي نيز در بيان     واضع خط نستعليق به معرفي 
اجمالي مير علي تبريزي مي پردازد و توفيق او را در ابداع اين 
نوع خط از ارادتش به مقام اميرالمؤمنين علي عليه السالم دانسته 

و از آنجايي که وي از سادات نيز بوده در حقش مي گويد:
نسبتش بوده با علي ازلي

نسبتش نيز مي رسد به علي

تصوير١.صفحة افتتاح رسالة صراط السطور، کاتب:سلطانعلي 
مشهدي، ماخذ: موزة ملک.

١.اصل اين رساله به خط و تأليف 
باباشاه اصفهانی، به کوشش حميد 
نشر  سوی  از  قليچ خانی،   رضا 

پيکره منتشر شده است.



وي سلطان محمد نور، که برخي وي را فرزند سلطانعلي 
دانسته اند، سلطان محمد خندان، محمد ابريشمي و زين الدين 

محمود را مي توان نام برد (همان:٢٥٢).
کتب  کتابت  به صورت  اغلب  آثار سلطانعلي مشهدي 
است.  معرفي شده  تاکنون  به خط وي  کتاب  وده ها  بوده 
همچنين تعدادي کتيبه در هرات و مشهد و مرقعات بسياري 
از او به جا مانده که نشان دهندة لطف وصرافت وي در هنر 

خوشنويسي است.
سلطانعلي در اين رسالة کوچک جايگاه معنوي خود 
را بدون خودنمايي و به طور ناخودآگاه مطرح کرده است. 
وي دربارة مشق و مشقتي که در مسير تعليم خوشنويسي 

برده چنين مي گويد:
روز تا شام مشق مي کردم

مشق را چون قلم کمر بسته
ببريدم ز يار و خويش و رفيق

نه غم خواب بود و نه خوردم   
پس زانوي خويش بنشسته

آخراالمر يافتم توفيق

نکني نفي او ز ناداني
بي واليت نبوده تا داني

سلطانعلي هنرمند باتقوا
شرح زندگاني سلطانعلي به قلم منظوم او در صراط السطور 
آمده است. بر اساس سروده هايش وي در هفت سالگي از 
يمن وجود پدر بي بهره شده و با مادرش زندگي کرده و 
نهايت توجه و خدمت را نسبت به مادر روا داشته است. 
قرار  بايقرا  ميرزا  سلطان حسين  توجه  مورد  سلطانعلي 
گرفت و از سوي وي به هرات فرا خوانده شد و در آنجا با 
عليشير نوايي وزير دانشمند و هنرپرور و همچنين جامي 

شاعر بزرگ آن زمان آشنا گرديد (بياني،١٣٦٣: ٢٤٥).
سلطانعلي در ابتداي بيان حال و زندگي خود، مشق را 
به عنوان مهم ترين عامل حياتش مطرح مي کند. او مي داند 
که در نهايت مي بايست خود را به عنوان يک خوشنويس 
معرفي کند. پس زندگي هنري خويش را مالک و معيار 
حيات دنيويش قرار مي دهد و سرآغاز را نيز با مشق و 

سير تحول مشق هايش بيان مي دارد.
وي در اين بخش از رساله خود به اهميت مشق و تعلق 
خاطر فراوانش به خوشنويسي اشاره کرده و داستان پيري 
که هادي وي شده و از او به «ابدال»١ ياد مي کند سخن 
مي گويد. اين فرد انسان صاحب حالي بوده که براي او حال 

گردان شده است.
سلطانعلي همچنين از ماجراي خوابش که تفضل امير 
مؤمنان را دريافت کرده و از آنرو خود را غالم علي مي نامد 
سخن گفته است و علت ترقي خود را مرهون اين تفضل 

مي داند:
روز و شب گويد از علي ولي

ذکرش اين است از خفي و جلي   

او در اين ابيات با استفاده از دو واژة «خفي» و «جلي»٢ در 
خوشنويسي، تلويحًا بيان مي دارد که آنچه مي نويسد ذکر 
مهر حق به وساطت واليت اهللا به مظهريت علي بن ابيطالب 
(ع) است. از طرف ديگر اشاره به آداب معنوي عارفان است 
که در ميان اين طايفه دو نوع ذکر خفي و  جلي معمول بوده 

است.
نيت روزه علي کردم

در خيال اينکه کار بگشايد 
تا شبي خواب ديدم از ره ديد

بنده سلطانعلي غالم علي است
قلم مشق را جلي کردم

شه به خوابم جمال بنمايد
که خطم ديد و جامه ام بخشيد

شهرت خط او ز نام علي است

وي پس از احراز مقام استادي کار تعليم به شاگردان را 
آغاز نمود و شاگردان ممتازي را تربيت کرد. از شاگردان 

تصوير٢.صفحه اي از رسالة صراط السطور، کاتب: سلطانعلي 
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١ . ابدال کساني هستند که اگر بر 
خود  حال  به  را  او  بگذرند  کسي 
مي گردانند  متحول  و  مي خوانند 
ابرقويي  ابراهيم  خواجه  قول  به 
«ابدال هفت تن باشند که اگر يکي از 
موضع خويش سفر کند جسدي به 
صورت خويش رها کند تا هيچ کس 
نداند که او مسافر شد، و آن جسد 
دل  بر  طايفه  اين  و  باشد  او  بدل 
باشند  عليه  اليه  صلوات  ابراهيم 

(ابرقوهي،١٣٦٤: ٤٨٩).
و  شناسان  خط  عرف  جلي:در   .٢
خوشنويسان به خطي گفته مي شود 
فربه و گنده، که از دور به چشم آيد 

(مايل هروي،١٣٧٢: ٦١٨).
خفي: در مصطلح خط شناسان و 
خوشنويسان به خطي گفته مي شود 
ريز، و الغر، مقابل خط جلي. برخي 
از خوشنويسان به کتابت خفي و 
اند  داشته  شهرت  نويسي  نازک 
کتابت  که  است  آن  بهر  از  اين  و 
و  فربه  خط  با  بقياس  خفي  خط 
است  مي نموده  دشوارتر  درشت، 

(همان:٦٥١).

خوشنويسی  معنوی  وجوه  تبيين 
با تأکيد بر رسالة صراط  السطور 
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بر همين اساس وي به شاگردان و هنرجويان تعليم خط 
همين توصيه را مي کند و از اينرو تجربة معنوي خود را که 
طريق سعادت و بهروزي او بوده درسي عملي و سلوکي 

براي جوانان اين طريق مطرح ساخته است:
اي که خواهي که خوشنويس شوي

خطة خط مقام خودسازي است
ترک آرام و خواب بايد کرد

خلق را مونس و انيس شوي   
عالمي پر ز نام خودسازي است

وين ز عهد شباب بايد کرد
وي در آخر عمر به مرض آبله که ظاهراً از اروپا به 
ايران آمده بوده گرفتار شده و خود را عزلت نشين کرده 
و با طرح داستاني از پير و جوان به توصية خموشي پير 

داستانش عمل کرده است:
پير گفتا اگر نه مدهوشي

کاتب مشهدي تو هم بنيوش
سخني به نبود ز خاموشي

قول پير گدا و شو خاموش

نظم  پايان  سال  بيان  از  پس  نيز  رساله  اين  پايان  در 
صراط السطور با ابياتي دعايي عذر تقصير خود را بيان 

داشته و اين رسالة نادر را اينگونه به پايان مي برد:
هنر و عيب خود بيان کردم

اي خوش آنان که عيب پوشانند
حق نگهدار عيب پوشان باد

آنچه بودي نهان عيان کردم
نه که سر خيل عيب پوشانند

بالنبي و آله االمجاد

خطبة آغازين رساله
در خطبة کتاب صراط السطور سلطانعلي در ابتداي رساله با 
بيان پنج بيت زيبا، سپاس به درگاه معبود مي کند. اين سنت 
حسنه که در تمامي کتب، رسائل، نامه ها و سخنراني هاي 
خّطاب و وّعاظ رسم بوده، برگرفته از سنت اسالمي در 
کالم وحي است که مي بايست سخن را با اجازت حق و ذکر 
نام او آغاز کرد که او ابتدا و انتهاي هرچيزي است «هو 

اّالول و االخر و الّظاهر والباطن» (حديد:٣).
خوشنويسي  اصطالحات  از  برگرفت  با  سلطانعلي 
به نام  خطبه  و  مي پردازد  حق  حمد  به  آن،  کار  فنون  و 
حضرتش مي خواند. در اولين بيت با اشاره به قلم، که عامل 
ظهور مکنونات قلبي انسان به صورت کلمات است، حمد و 
سپاس خود را به حق آغاز مي کند و با اشاره به آية «الذي 
عّلم بالقلم- علم االنسان ما لم يعلم» (علق:٤و٥)، ذات باري 
را سپاس مي گويد که همه چيز را با قلم صنع خود از عدم 

به وجود آورد:
اي قلم تيز کن زباِن بيان

آن خدايي که آفريده قلم
هرچه بوده ست و هست و خواهد بود

بهر حمد خداي هر دو جهان   
زان قلم حرف صنع کرده رقم

ثبت فرموده در صحيفة جود

در واژة خوشنويسي دو کلمة «خوش» و «نويس» خودنمايي 
امر  فعل  برداشته شود  آن  «ي» مصدري  اگر  و  مي کند 
مي شود. امر به نوشتن خوش، همچون همة امور ديگر، 
امر به نيکي است که غايت همة فرهنگ هاي ديني و معنوي 
است. اين امر نشان از حکم قطب دارد که راهنماي اصلي 
نشاني است  را  امور است. هر حکمي  و حقيقي در همة 
که با آن رسميت و مقبوليت مي يابد. نشان حکم قطب در 
خوشنويسي «سرمشق» است. سرمشق ها نشان پيوستگي 
و تداوم سنت حسنه است تا سالک اين طريق به بيراهه 

نرود و همواره متذکر عهد قديم باشد.
مجنون رفيقي در رسالة خط و سواد مي نويسد:«اما 
بعد بر خاطر خطير خطاطان خطة خط که مرآت جليست 
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مشهدي، ماخذ: همان.



خفي نباشد که بهترين فضلي که فصل مميز نوع انسان 
از جنس حيوان تواند بود، يکي فضيلت نطق است و يکي 
قابليت کتابت که مأخذ هر دو زبان است، يکي زبان فم و 
ديگري زبان قلم، اول ذاتي و دوم کسبي، و چون حديث 
«اکرموا اوالدکم بالکتابه» به صيغة امر داده شده، پس بر 
همه کس واجب است که فرزندان را تا آنکه بر ايشان قلم 
تکليف نيست به گرفتن قلم تکليف کنند و ايشان را صيد 
اين علم کرده به سلسله خط قيد سازند که «العلم صيٌد و 
الکتابه قيٌد» . اما بايد که به «الخط مايقراء» قانع نشوند و در 
آن کوشند که حسن خط به دست آيد» (قليج خاني، ١٣٧٣، 

.(٢٥٥
بيت  آخرين  در  عارفانه،  بيت  چند  از  پس  سلطانعلي 
که  السالم  عليه  علي  اميرالمؤمنين  فرمايش  به  اشاره  با 
را  خدا  ـ  (همداني،١٣٦٣: ٤٣)  باهللا»  اهللا  «اعرفوا  فرمودند: 
به خدا بشناسيد ـ شناخت حق را به حق دانسته و وظيفه 

انسان را ثنا و ستايش گفته و مي سرايد:
خود ثنا خوان خود بود يزدان

رو ثناء و عليک را بر خوان   
شيخ محمد الهيجي نيز در شرح گلشن راز همين امر 

را بازگو کرده و مي نويسد: «و حقًا که شناسايي حق به غير 
از حق نيست، از آنکه غير نيست، و نهايت روش سالکان 
راه حق آن است که به مقامي برسند که افعال و صفات و 
ذات اشياء را محو و فاني در پرتو تجلي حق يابند و به فقر 
حقيقي که مرتبه فنا في اهللا است متحقق گردند» (الهيجي، 

بي تا: ٩٨).
اسالم (ص)  بزرگوار  پيامبر  نعت  به  ادامة خطبه  در 
پرداخته و علم لدني وي را نمود قابليت تامه وي دانسته و 

بر مقام «امي» آن حضرت درود مي فرستد و مي سرايد:
لوح محفوظ بي گمان دل اوست

صلوات خداي بر جانش
قاب قوسين جا و منزل اوست

باد بر آل و دوستدارانش

سنت خطبه از قرآن کريم اخذ شده که به صورت اجمال 
در کلمه «بسم اهللا الرحمن الرحيم» آمده و آغاز هر سوره 
نيز با آن کلمه مبارک که خالصه قرآن کريم است آغاز 

مي شود.
 سيد حيدر آملي، عارف شيعي در اين باره مي گويد: 

تصوير٤.صفحه اي از رسالة صراط السطور، کاتب: سلطانعلي 
مشهدي، ماخذ: همان
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الهي  تمام مراتب  بر  الرحيم، مشتمل  الرحمن  اهللا  «بسم 
و وجودي و اولي و آخري است و تمام فضائلي که در 
تمام کتب الهي وجود دارد در بسم اهللا الرحمن الرحيم 
هست براي اينکه تمام فضائلي که در کتاب هاي پيشين 
 ،١٣٨١ (آملي،  هست  قرآن  در  بود،  الهي  کتاب هاي  از 

.(٧٣١
اين خطبه زمينه را براي ورود بحث وي به مرتبت 
خوشنوسي  هنر  در  (ع)  علي  مومنان  امير  معنوي 
مباحث  به  مقدمات  اين  از  پس  بتواند  تا  مي کند  باز 

خوشنويسي ورود پيدا کند.

در بيان شرافت و فضيلت معنوي خوشنويسي
بيان  خوشنويسي  رسائل  همة  مشترک  ويژگي هاي  از 
شرافت يا فضيلت اين هنر است، زيرا هنري که ريشه در 
بشر  به  قدس  عالم  واسطگان  طريق  از  و  داشته  آسمان 
داراي شرافت و فضيلت است و هر  باشد  آموخته شده 
کس اين هنرها را کسب کند به فضيلت دست يافته است. به 
همين منظور دستورات معنوي الزم نيز در خالل آموزش 
به هنرجو داده مي شود تا وي همواره متذکر حقيقت اين هنر 

و مقصد متعالي آن باشد.
رسالة صراط السطور يکي از منابع ارزشمند تمدن ايران 
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اسالمي است و نتيجة سير و سلوک هنرمند فرهيخته اي را 
نشان مي دهد که تمامي عمر خود را براي رضاي معبود 
در اين هنر مصروف داشته است. سلطانعلي پس از حمد 
و سپاس حق و نعت پيامبر (ص)، هنر خوشنويسي را به 
حضرت علي (ع) نسبت داده و شرافت اين هنر را نيز از 

همين جهت دانسته است.
وي مطابق قواعد مرسوم اهل علم، ابتدا به تعريف و 
فضيلت و شرافت خط مي پردازد. در روش تحقيق قدما رسم 
بر آن بود که ابتداي ورود به مبحث مورد نظر، موضوع را 
تعريف کنند تا حد و رسم آن مشخص شود و معلوم گردد 

آنچه را که مورد تحقيق محقق است چيست.
 همان گونه که سلطانعلي اين بخش از رساله را «تعريف 
و فضيلت خط» نام نهاده، معلوم مي شود که پس از تعريف 
و بيان حدود موضوع نکتة مهمي نيز بايد مورد مداقه قرار 
گيرد و آن نيز «فضيلت» اين نوع از هنر است. هنرمندان و 
دانشمندان مسلمان رجوع هر معرفتي را به حق مي دانستند 
و از اين رو براي آن فضيلت و يا شرافت قائل بودند. شرف 
هر علم به ميزان فضيلتي بود که از سوي خداوند به عالم 
و يا هنرمند افاضه فيض مي شد. آن ها که به قول سلطانعلي 
«آشناي دل» بودند مي دانستند که خداوند واسطه هايي را 
که مستقيمًا و بي هيچ حجابي با منبع وحي متصل هستند 
به عنوان کليد دار علم خود براي بشر قرار داده تا از طريق 
َواليت و ِواليت ايشان علم خود را به سالکان اين طريق 

معلوم گرداند.
از آنجا که گفته اند: «خط کالبد معناست و هرگاه در 
(نصراهللا  نگردد»  ممکن  معاني  ادراک  افتاد  اشتباهي  آن 
منشي،١٣٧٤: ٣٦)، خط و خوشنويسي رابطه اي مستقيم با 
عوالم معنا مي يابد. در فرهنگ اسالمي گنجينة عالم معني، 
قرآن کريم، است که هيچ تر و خشکي نيست مگر در آن 
صحيفة الهي بيان شده است. بدين جهت واالترين شرافت 
خوشنويسي تطبيق ظاهر حروف و کلمات و ترکيبات با 
باطن معاني مکنون در اين کتاب است که به صورت راز و 
علم پنهان به وديعه گذاشته شده است چنان که پيامبر اکرم 
(ص) فرمودند: «اّن القرآن ظهراً و بطنًا و لبطنه بطنًا الي 

سبعه بطن.» (عوالي الئالي، ج٤، ١٠٧)
خوشنويسي آن زمان شأن مي يابد واز حوزة خط به 
خوشنويسي در مي آيد که به مقام «حسن» رسيده باشد. 
هر خطي خوشنويسي نيست و مظهريت «هنر» به نيکي اثر 

بر مي گردد. 
پيامبر اسالم (ص) فرمودند: «الخط الحسن يزيد الحق 
وضحًا» ـ خط زيبا حقيقت را آشکارتر مي کند. از فرمايش 
رسول خدا چنين استنتاج مي شود که رابطة حسن مستقيمًا 
با حقيقت است و مقصد عالي هنر،جلوه گري حقيقت است. 
هنر در قاموس فرهنگ اسالمي کشف حقيقت و بيان آن 
است. از آنجاکه حقيقت اشياء و امور متکي به علم حق و 
ارادة خداوند است و خدا هم زيباست و زيبايي را دوست 

دارد- اهللا جميل و يحب الجمال- المحاله بيان حقيقت در هر 
يک از جلوه هاي هنر زيباست.

«حسن» در هنر، اساس و پاية استحکام جايگاه هنر است. 
حسن از صفات خداوند است و او در مقام اسم«محسن» 
منبع زيبايي  هاست. حسن اسم جامع بين«جمال» و «جالل» 
است. براساس اسماءشناسي جمال و جالل مراتبي را طي 
پي هر جمالي  اسم «حسن» متجلي شود. در  تا  مي کنند 
جاللي است و در پس هر جالل جمالي که به آن «جمال 

الجالل» گويند که مراتبي زيباتر از جمال اول است. 
«شاه نعمت اهللا ولي عارف شيعي گويد: جمال تجلي حق 
است به وجه حق براي حق، و جمال مطلق، اجالل است و 
اين قهاريت جمال است. در هر جمالي جاللي دارد و هر 

جالل او را جمالي است». (ميبدي، ١٣٦١: ٣٧٣).
هر نقش و خيالي که مرا در نظر آيد

حسني و جمالي و جاللي بنمايد   
سلطانعلي در اين بخش، شرافت هنر خوشنويسي را به 
علم پاک و صفاخوي موالي متقيان امير مؤمنان علي (ع) 
دانسته که قابليت تحرير کالم الهي يافته و غرض و مقصود 
غايي خط را وراي صورت و ظاهر آن و حسن خط را که 
بيانگر حقيقت کالم است به صورت جامع و کامل در رقم 

ايشان بيان مي کند.
آنچه نهايتًا سلطانعلي از شرافت وفضيلت خط مي گويد 
زيبايي ظاهري آن نيست بلکه صورت زيباي خط مي بايست 
از سيرت زيباي آن مستفاد شده باشد. شرافت اين هنر به 
اولياء  طريقت  مي شود خوشنويسان  مبادي وحي، سبب 
تا در مقام «شأن»،هنرشان  قرار دهند  راسر مشق خود 
نشانگر جلوة رحماني شود، در غير اينصورت آنچه نقش 
الغيب  لسان  چنان که  بود،  خواهد  حرام  به  نقش  مي زنند 

حافظ گفت:
هر کو نکند فهمي زين کلک خيال انگيز

باشد چين  خود صورتگر  ار  حرام  به  نقشش   

در بيان فضيلت قلم
سلطانعلي مقدمه اي کوتاه در باب چگونگي خط بيان داشته 
و سپس به نقش قلم در تحقق خوشنويسي مي پردازد. وي 
در بيان خط به اختصار به نکتة بسيار مهمي اشاره کرده 
است. اين امر از آن جهت که در زمان معاصر گروهي از 
خوشنويسان که به فرماليسم روي آورده وهمة جنبه هاي 
هنري خوشنويسي را صرفًا در روابط ظاهري آن مي دانند 
را  اول،خط  بيت  تًامل و مداقه است. وي در  قابل  بيشتر 
مايقرأ، يعني براي خواندن ذکر کرده وشهرت خط را گذشته 

از قابل خواندن،به زيبايي آن مي داند.
خط که مايقرأاست شهرت او

بهر آن است خط که برخوانند
آن اشارت بود به خط نکو

نه که در خواندنش فرو مانند

خوشنويسی  معنوی  وجوه  تبيين 
با تأکيد بر رسالة صراط  السطور 

سلطانعلی مشهدی
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

اين بحث مي تواند هنر شريف خوشنويسي را از گزند 
امان دارد و حدود معرفتي آن را  بدعت هاي نادرست در 
عالي  مقصد  بيان  و  مقدمه  اين  از  پس  کند.١  پاسداري 
خوشنوسي به مهم ترين عامل در خوشنويسي يعني قلم 

اشاره مي کند.
غرض مرتضي علي از خط

بل اصول و صفا و خوبي بود
آنچنان خط کجاست حد بشر

نه همين لفظ بود و حرف و نقط   
زان اشارت به حسن خط فرمود

قلمي ديگرست و دست دگر
در اين بخش سلطانعلي به مسائل خوشنويسي اعم از ابزار، 
مواد، مصالح، ساخت و به کارگيري هريک از آن ها پرداخته 
و سپس به آموزش خوشنويسي مي پردازد. اما اينکه قلم 
را مقدم بر ساير ابزار و مواد دانسته نشان ذوقي است که 
او افاده نموده و از آن به «نيک اسباب» خوشنويسي ياد 

کرده است.
بزرگان قديم و استادان جليل که با حکمت آشنا بودند 
همواره هر موضوعي را از دو وجه مورد بررسي قرار 
مي دادند، زيرا معتقد بودند که تمام تجليات الهي در عالم دو 
روي داشته که يکي روي به سوي خلق و ديگري روي به 
سوي خالق دارد. از آن وجه که جلوه اي خلقي دارند داراي 
صفات مادي هستند که مي بايست اين صفات شناخته شود 
و بهترين وضعيت آن مورد نظر قرار گيرد.از اينرو سير 
تحول صنايع در عالم اسالم سير کمالي عناصر را به همراه 
داشته و جهت کمالي آنها نيز امر باطني و حقيقي آن ها 

بوده است.
«قلم، که مي توانست همه چيز را بر لوح بنويسد، بنا بر 
حديثي نبوي نخستين آفريدة خداوند است. بنابراين، گاه 
صوفيان اهل نظر و برخي از فيلسوفان آن را نماد عقل 
اول يا به عبارت ديگر خود عقل اول پنداشتند. ابن عربي با 
آميزش اين انديشه و آغاز اولين آية سوره قلم، نون و القلم، 
ياد مي کند که تشخص  «النون»  به  از فرشته اي موسوم 
تمام  دربردارندة  به منزلة  و  آن  منفعل  جنبه  از  اول  عقل 

دانش هاست» (شيمل،١٣٦٨: ١٢٥).
«در تفسيري متفاوت، انسان خود قلم مي شود، زيرا در 
حديث است که قلب انسان ميان دو انگشت خداوند است، 
و هرطور که بخواهد آن را مي گرداند.٢ از اين رو، موالنا 
دربارة خطاط الهي که با دل عاشق دمي يک (ز) دمي ديگر 
يک (ر) مي نويسد و قلم دل را به طرق مختلف مي تراشد تا 
به رقاع يا نسخ يا هر قلم ديگر کتابت کند، سخن مي سرايد و 
قلم دل تنها مي گويد: «تسليمم، تو داني من کيم باري». مالي 
روم به اين خيالبندي، عشق مي ورزيد و به دفعات آن را در 

ديوان تکرار مي کند:
دل من چون قلم اندر کف توست

ز توست ار شادمان ور نه حزينيم»   

 (همان، ١٣٣)
مي دانيم که يکي از ويژگي هاي قلم خوب که با تراش مناسب 
انجام شده،٣ در دست خوشنويس، بر روي صفحة کاغذ، 
صداهايي را از خود بروز مي دهد که براي اهل دل بسيار 
خوشايند است. گاهي اين صداها، خصوصًا در پيچش هاي 
در کشيدگي ها  گاهي  و  مي ماند  قهقهه  به شکل  دايره اي، 
صدايي يکنواخت همچون ناله را تداعي مي کند. از اين رو 
همين امر توسط شاعران و عارفان به عنوان گريه و خنده 
هم زمان انسان تلقي شده است. همواره خطوط کشيده، قبل 
از سطوح مدور در ترکيبات خوشنويسي قرار مي گيرند. 

پس ابتدا صداي ناله و سپس خنده به گوش مي آيد.
گذشته از مقام قلم درقرآن کريم ،شرافت و فضيلت قلم 
به تناسب قابليت آن براي نوشتاري است که خلق را متذکر 
به حقيقت اشياء و امور مي کند واز اين رو حکم دربارة قلم 

وپاک نگاهداشت آن به مثابه پاک کردن قلب انسان است.
قلم گذشته از جنس آن که بايد قابليت ذاتي براي نوشتن 
را دارا باشد تراش آن نيز داراي آدابي است که به احوال 
هنرمند مرتبط بوده وهر هنرمند مي بايست پس از کسب 
ظرايف خوشنويسي قلمش را با توجه به چگونگي روحي 
و شناخت خود نسبت به خط بتراشد. از اينرو سلطانعلي 

مي گويد:
تا قلم را درست دست دبير

نرود بر مراد دل قلمش
نتراشد به گز لک تدبير

خوش نباشد به چشم کس رقمش
صادقي بيک نيز در قانون الصور تراش قلم را يکي از هويات 
هنر  در  دبيري وي  از  نشان  و  دانسته  هنرمند  شخصي 

خوشنويسي ياد مي کند (مايل هروي، ١٣٧٢: ٣٤٨).
ز کاتب اين صفت نيکو نباشد

که کلکش را کسي ديگر تراشد   
از  است  قلم  آماده سازي  مرحلة  آخرين  که  نيز  قلم  قط 
ويژگي هاي ظاهري و باطني خاصي برخوردار است.قط 
قلم هر استاد مي بايست با دست وي هماهنگ باشد و از 
سويي با زاوية تحرير خط مناسبت داشته باشد. به روايتي 
ابن مقله که سعي مي کرد تا امکان دور را در خوشنويسي 
ايجاد کند و سبب تحول بيشتر در خط شود اميرالمومنين 
علي (ع) را در خواب ديد که به او فرمود: قط قلمت رامحرف 
کن. وي با اين عمل توانست امکان ايجاد خطوط مختلف 
رابادور در آنها ايجاد کند و اين تحول سبب پيدايش انواع 
خطوط در تاريخ خوشنويسي گرديد. فتح اهللا سبزواري در 
رسالة اصول و قواعدخط سته به اين مسئله اشاره مي کند: 
«در زمان خلفاي بني عباس مقله نام، حضرت اميرالمومنين 
عليـ  عليه السالمـ  را در خواب ديد و از آن حضرت ارشاد 
يافت و در خط کوفي تصرف کرد و اندکي از تدوير در آن 
او  خط پديد آورد و مدتي خوش گذرانيد. آن گاه پسران 
علي وعبداهللا تتبع خط پدر مي نمودند و اندک اندک اصول 

١ . آنچه امروزه به عنوان نقاشيخط 
مطرح شده ارتباطي به خوشنويسي 
صورت  از  استفاده  بلکه  ندارد 
ظاهري انواع خطوط اسالمي براي 
در  و  است  نقاشي  اثر  يک  ايجاد 
زيبايي  موازين  با  که  صورتي 
شناسي نقاشي به کار گرفته شود 

قابل تًامل و پذيرش است.
من  االصبعين  بين  المومن  قلب   .٢
يشاء  کيف  يقلبها  الرحمن  اصابع 

(پاينده،١٣٨٢: ٢٨٧).
٣. مرحوم فضائلي در کتاب تعليم 
خط مفصًال تراش قلم را با ظرائف 

آن بيان کرده است.



نوع خط وضع  اين شش  تا  استخراج مي کردند  قواعد  و 
کردند» (همان، ١٠٧).

 شيمل نيزبه اين نکته اشاره کرده و مي نويسد: «از 
آنجا که قلم را بايد به ظرافت تمام تراش داد، عارف که در 
راه [وصال] معشوق شيفته درد و رنج و مرگ است، ادعا 

مي کند: 
اگر گويي سرت خواهم بريدن

ز شادي چون قلم بر سر دوانم   

عطار سرايندة اين بيت به توصيف عاشق راستين مي پردازد 
و وظيفة او را چنين مي پندارد:

مانند قلم زبان بريده
بر لوح فنا به سر دويدن»   
 (شيمل، ١٣٦٨:١٣٣)

در بيان فضيلت مشق
يکي از مهم ترين مسائل در هنرهاي اسالمي مسئلة «مشق» 
است. تا مشق نباشد و شاگرد تمرين و ممارست در مشق 
نکند هنر محقق نمي شود. اينکه امروزه هنر به هرزگي و 
هرزه درايي درآمده و هرکس از سوي خود هر روز داعي 
سبکي شخصي در هنر شده و به تمامي تاريخ هنر پشت 
از  که  است  بي سرمشقي  مشق هاي  از  نشان  مي زند  پا 

محيط هاي درسي جديد دريافت کرده است.
مشق با مشقت و رنج همراه است دوران مشق براي 
لذت  دوران  هنري  هنرجويان  جمله  از  علمي،  طالب  هر 
بخشي نيست. صبر در مشق از لوازم ذاتي آموزش است 
زيرا با صبر مي توان به مراتب عالي تجربه هاي استادان 
دست يافت و گام هاي بلند را از بام استادان برداشت، نه 

به موازات آنها.
سرمشق  استاد،  «سرمشق»هاست.  به  مشق  اساس 
مي دهد و شاگرد آنقدر مي نويسد تا طريق استاد را بياموزد 
المشق»١،  «آداب  در  الحسني  ميرعماد  آموزش  بر  بنا  و 
شاگردمي بايست تا شکل گيري اساس خط در دلوي روي 
از خط استاد برنگرداند. «بايد به خطي که روش آن مخالف 
روش منقول عنه باشد نظر نکند که مضرت عظيم دارد و 
يک چند به غير از مشق قلمي، مشق دگر نکند تا خط او 

آشناي خط منقول عنه شود» (ميرعماد،١٣٥٦: ٨).
از  و  مي شود  سنت  محيط  وارد  هنرجو  مشق  با 
ظرائف سنت بهره برده و آرام آرام نسبت به کيفيات هنر 
«ارادت» مي يابد. اين ارادت و عالقه شرط الزم تداوم راه 
پرفرازونشيب هنر است و هنرجو را در مراتب و مقام هاي 
گوناگون هنر مشتاق تر نموده و تا درجه اعالي آن پيش 

مي برد.
واعظ کاشفي نيز اساس شاگردي را بر ارادت گذاشته 
و مي گويد: «اگر پرسند که بناي شاگردي بر چه چيز است، 
بگوي بر ارادت. اگر پرسند که ارادت چيست، بگو سمع و 

طاعت. اگر پرسند که سمع و طاعت چيست، بگوي که هرچه 
استاد گويد به جان بشنود و به دل قبول کند و به تن فرمان 

برد» (کاشفي،١٣٥٠: ١٠٠).
ارادت نداري سعادت مجوي

به چوگان خدمت توان برد گوي   
 (سعدي)

سرمشق در کار هنري نقش اصلي را ايفا مي کند. در ميان 
خوشنويسان مرسوم است که به وقت نوشتن سرمشق 
براي هنرجو نقطه اي بر ابتداي سطر مي گذارند و زير آنرا 
کسره اي مي دهند. مراد از اين نقطه و کسره، اشاره به نقطه 
زير باي «بسم اهللا الرحمن الرحيم» است که بايد بر طبق 

سنت حسنة اسالمي ابتداي هرکار با نام خدا آغاز شود.
الرحمن  اهللا  بسم  «اسرار  مي گويد:  آملي  حيدر  سيد 
الرحيم قابل بيان و تحرير نيست و در توضيح از اين مقام 
گفته شد: وجود از باء بسم اهللا الرحمن الرحيم آشکار شد. 
وگفته شد: به وسيلة «ب» وجود ظاهر شد و به وسيلة نقطه، 
عابد از معبود جدا گشت. اميرالمؤمنين علي عليه السالم 
باء بسم  الباء»، يعني مننقطه زير  نقطه تحت  «انا  فرمود: 
به  (ع) نسبت  اينکه علي  براي  الرحيم هستم.  الرحمن  اهللا 
تعين اولي که نور حقيقي محمدي است مانند نقطه است» 

(آملي،١٣٨١: ٧٣٢و٧٣٣).
اين رو خوشنويسان مسلمان، خصوصًا استادان  از 
خوشنويس ايراني، سرمشق ها را با رمز واليت اميرالمؤمنين 

(ع) و سوگند به نام خدا آغاز مي کنند.
نظري دان نگاه کردن خط

حرف حرفش نکو تأمل کن
جهد کن تا نکوبي آهن سرد

بودن آگه ز لفظ و حرف و نقط   
نه که چون بنگري تغافل کن

هر خطي را که نقل خواهي کرد

اساسًا هنرمند مراتبي از مشاهده را طي مي کند که جمع 
اين مشاهدات از شهود اول که شهودي اجمالي از حقيقت 
است تا آخرين مشاهدات که سبب آخرين مراحل ايجاد اثر 
هنري است، ادامه مي يابد. معموًال چنين تصور مي شود که 
شهود و حصول از يکديگر جدا و بي ارتباط با يکديگرند 
و شهود به قلب و حصول به عقل بدون ارتباط با يکديگر 

مؤثر مي افتند.
تمامي  به  نسبت  با خودآگاهي  که  است  آن   درست 
تجربه هاي علمي و عملي دريابيم که در ابتداي هر مرتبه از 
شناخْت شهودي نسبت به مورد شناسايي صورت مي گيرد 
که بالفاصله انسان به مرتبة حصول آمده و از آن پرسش 
مي کند ودوباره به شهود بعدي رفته و سپس به حصول 
بازمي گردد و آنگاه نتيجه اين مراوده را به صورت فعل 

هنري نمايش مي دهد.
ميرعماد با تفصيل در اين زمينه، فايد مشق نظري را 

رساله  اين  محققين  از  برخي   .١
اصفهاني  شاه  بابا  به  منسوب  را 

مي دانند.
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چنين بيان مي کند: «اما مشق نظري و آن مطالعه کردن 
خط استاد است و فايدة او آن است که کاتب را به کيفيات 
روحاني خط آشنا کند و نقل فاسد از کتابت کاتب ذايل کند 
و سرعت کتابت از آن به حصول پيوندد و اولي آنست 
که مبتدي را يک چند اين مشق بفرمايند تا طبع او به لذات 
روحاني خط متعلق شود، بعد از آن مشق قلمي فرمايند» 

(ميرعماد،١٣٥٦: ٧).
 سلطانعلي پس از مشق نظري، در چند بيت به مشق 
پاية  به عنوان اصل و  اين مشق را  نقلي پرداخته و لزوم 
يادگيري عملي خوشنويسي يادآور مي شود. منظور وي از 
مشق نقلي همان مشقي است که در کالم ميرعماد به نام 

مشق قلمي آمده است.
سلطانعلي براي مشق نقلي هم آدابي را بيان مي دارد 
و مي گويد براي نقل بايد قلمي به قط قلم سرمشق انتخاب 

نمود و سطور را نيز به همان نسبت انتخاب کرد تا نقل، 
مطابق نمونه باشد. توصيه مهمي مي کند که اين توصيه 
را ميرعماد نيز بيان مي دارد که به هنگام مشق نقل، هرگز 
فضولي نکرده و چيزي بر سرمشق اضافه و يا کم نکند که 
هرگونه تصرف در خط استاد به هنگام مشق نقلي مسير 

فساد را در آموزش هنرجو باز مي کند.
سنت مشق وپايبندي به آن،همچون همة امور ديگر در 
فرهنگ هنر اسالمي به درس اولياء عظام باز مي گشت و آنها 
خود سرمشق (اسوه) براي مومنين بودند. اميرالمومنين 
علي (ع) با تأکيد بر نقش استاد و سرمشق او توصيه اي 
مي کنند که اساس آموزش در هنر هاي سنتي را مي توان بر 
آن پايه بنياد نهاد. ايشان مي فرمايند: «اعلم ان الخط مخفي 
اال بتعليم االستاد و قوامه في کثره المشق و ترکيب المرکبات 
و بقائه علي المتعلم في ترک المنهيات و محافظه الصلوه و 
اصله في معرفه المفردات» (قليج خاني،١٣٧٣: ٢٦٤). يعني 
بدان که گوهر خط پنهان است و آشکار نمي شود مگر به 
تعليم استاد و استواريش در جان هنرجو بسته به زيادت 
مشق و ترکيب حروف و کلمات است و پايداريش به شاگرد 
بستگي دارد بر اينکه ترک ناپسند کند و بر نماز مراقبت کند 

و البته اصل خط در شناخت مفردات است.
مير عمادالحسني در رسالة آداب المشق خود به مشق 
خيالي هم اشاره مي کند که آخرين مرحله مشق است و 
ماندن در مشق قلمي را مانع تصرف هنرمند در خوشنويسي 
مي داند: «اما مشق خيالي و آن آنست که کاتب کتابت کند 
نه به طريق نقل بلکه رجوع به قوت طبع خويش نمايد وهر 
ترکيب که واقع شود. فايده اين مشق آنست که کاتب را 
صاحب تصرف کند و اين مشق چون بسيار بر مشق قلمي 
غالب شودکتابت بي مغز شود و اگر کسي به مشق قلمي 
عادت کند و از مشق خيالي گريزان باشد بي تصرف شود» 

(ميرعماد، ۱۳۵۶: ۹).
فرهنگ  بر  حاکم  تفکر  و  مشق  منطق  به  توجه  با 
هنر اسالمي که همه از جانب وحي نازل شده و توسط 
السالم در خلق جاري مي گردد و  اولياء عليهم  انبياء و 
به  آن را  ربوبي  جلوه هاي  سالک  و  مستعد  هنرمندان 
تجربه گذاشته و ظاهر مي گردانند مي بايست چنين گفت 
که تمامي هنر در فرهنگ و سنت اسالمي تا به آخر جز 
مشق نيست، اما مراتب مشق متفاوت مي شود. در تداوم 
مشق نظروسپس مشق قلم، هنرجو مستعد مشق خيال 
قابليت مشق  احراز  مرتبه خوشنويس  اين  در  مي شود. 
از دست کاتب بزرگ عالم، که کتاب عالم کبير به نگارش 
زيباي اوست، مي نمايد و به مرحله عالي ترين مراتب مشق 
دست مي يابد. در اين مرحله دست هنرمند در دست حق 
قرار گرفته و لطايف عالم ملکوت از دستش بر صحيفة 
کاغذ ظاهر مي شود و مصداق دقيق فرمايش رسول خدا 
مي شود که فرمود:خط زيبا (حسن) حقيقت را آشکارتر 

مي کند.

ماخذ:  مشهدي،  سلطانعلي  کاتب:  االنوار،  روضه  تصوير٧. 
شاهکارهاي نگارگري ايران:١٠٥



نتيجه
با تامل بر منابع اصيل فرهنگ و هنر اسالمي مي توان بر عمق علم ظاهر و باطن تمدن سترگ ايران 
اسالمي پي برده و گامي مثبت در جهت احياي اين هنرها با توجه به مقتضيات زمان و مکان يافت. 
رسائل و کتب هنري باقيمانده از گزند حوادث مي توانند ما را با معرفت هنري ايران اسالمي آشنا 
سازند. رسالةصراط السطور سلطانعلي مشهدي تنها يکي از هزاران نمونه اي است که راهگشاي برخي 
از علوم و آداب ظاهري و باطني هنرهاي اسالمي است. اين رسائل در هر زمينه اي که باشند مي توانند 
سرمشقي براي ساير هنرها و زمينة مناسبي براي تحقيق در چگونگي هنرهاي ديگر قلمداد شوند. آنچه 
از رسالةصراط السطور در اين مقاله برداشت گرديده ديدگاه هنرمند مسلماني است که با توال به فرهنگ 
اسالمي توانسته است جايگاهي در هنر خوشنويسي ايجاد کرده و سرمشقي براي آيندگان اين هنر و 

حتي هنرهاي ديگر شود.
از سوي ديگر مي آموزد که هنر در فرهنگ اسالمي شاني شريف داشته و داراي فضايلي است که 
خواسته و يا ناخواسته جامعه را به آن فضايل دعوت مي کند. سبک و سياق اين رساله همچون همة 
رسائل مشابه ،نمايانگر شيوه اي برگرفت از قرآن کريم است که با خطبه به نام خدا و حمد او آغاز 
مي شود و با نعت رسول (ص) و مدح ولي اهللا ادامه مي يابد تا نسبت آنچه در ميان است شرحي باشد 

بر «بسم اهللا الرحمن الرحيم».
هنر خوشنويسي در نظرگاه سلطانعلي مشهدي، حاصل درسي معنوي است که اگر به بنيادهاي معنوي 
آن توجه نشود نقش به حرامي را به دنبال خواهد داشت. اين امور معنوي همان فضائلي است که به واسطة 
قلم و مرکب و مشق به صورت عمده حاصل مي شود. سلطانعلي مشهدي، قلم را گرامي مي دارد و نيک 
اسباب اين هنر مي داند و شرافت آن را به تشابهش با انسان کامل دانسته که زبان حق است و خداوند 
به آن و آنچه با آن نوشته مي شود قسم يادکرده است. در بابي ديگر در بيان فضيلت مشق سخن به 

ميان آورده و آن را شرط اصلي در آموزش، حفظ و تداوم هنر خوشنويسي بيان کرده است. 
وي مشق از سرمشق استادان را اساس آموزش اين هنر برشمرده و قداست سرمشق ها را تا آنجا 
دانسته که عدول از آنها و يا کم و کاستي در نقل آنها را به هيچ وجه جايز نمي داند. او اساسًا مشق را 
در دو مرحلة«نظر» و«نقل» مي داند. مرحلة نظر براي ايجاد ارادت هنرجو و قبول راه صعب آينده بر 
مي شمارد و نقل از سرمشق هاي استاد را براي شناخت ظاهر و باطن کار ايشان بسيار مهم مي داند. اين 
امر را از آن رو بيان مي کند که امير مومنان علي (ع) بر مشق و تداوم بر آن تأکيد نموده و آن را سبب 

تطهير نفس هنرجو دانسته است.
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Calligraphy booklets by the master calligraphers, which remain in the history of this 
honorable art, besides an exact account of the techniques to make the materials and tools, 
instructions and their stages, are a treasure of spiritual knowledge that the disciple of 
this art must follow so that the art of calligraphy with the potential to write the word of 
god is manifested. One of the oldest and most significant calligraphy resources is the 
theSerat Al-Sotur of Sultan Ali Mashhady (1515 AD) which all its chapters areentirely 
endowed with spiritual aspects from beginning to the end of the booklet. This research 
is conducted with the aim of theoretical explanation of three fundamental aspects in this 
booklet i.e. “spiritual accomplishment and honor of calligraphy, pen and practice”. Using 
the descriptive- analytical method, this paper tries to answer the question that whether 
it is possible to find a way to attain principles of modern artistic instructions by using 
the spiritual and pictorial teachings of this booklet? It is attempted to study the influence 
of religious teachings on the progression of this honorable art through examination 
and explanation of this precious booklet. In conclusion, achievement of this paper is 
the emphasis of Sultan Ali on catharsis by pen & opinion training in calligraphy which 
is achieved by the spiritual way of the masters and elders, and eventually the human 
being becomes the pen of God himself, and as the pen is the “virtuous instrument of 
calligraphy”, the man becomes the virtuous instrument of God.

Keywords: Spiritual Aspects,Serat Al-Sotur, Sultan Ali Mashhady, Calligraphy, Training, 
Pen, Ink.
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