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مقد مه
کتابهای برای دیباچه یا مقدمه نوشتن رسم
فارسی،اگرنگوییمبهپیشازاسالم،همپاینخستین
آثارادبیوتاریخیبعدازاسالمشكلگرفتودرهر
دورهایبنابراقتضائاتسیاسی،فرهنگیودینی،محتوا
وبعضاًساختارآنهادچارتغییروتحولشد.باظهور
تذکرهها، جمله از تاریخی و ادبی مختلف اشكال
و ُجنگها مجموعهها، نظم، و نثر گلچینهای
وقایعنامههایسلسلهایوسلطانی،دیباچهنویسینیزبا
برجای بیشماری نمونههای و کرد پیدا تطبیق آنها

ماند.
مرّقعخطوطوتصاویر،یكیازانواعکتابآراییاست
کهاحتماالًابداعآنرابایدمتعلقبهاوایلدورةتیموری
بدانیم. بایسنقرمیرزا کتابخانة هنرمند-ان دست به و
قدیمیتریندیباچةمرّقعموجودنیزمربوطبههمین
دورهومتعلقبهمرّقعخواجهعبدالقادرمراغیاستکه
این است. شده نوشته یزدی علی شرفالدّین قلم به
موضوعنشانمیدهدکهضرورتوفكرافزودندیباچه
بهابتدایمرّقعازهمانابتدایظهورآنوباتأسیاز
دیباچةآثارادبیوتاریخیصورتگرفتهاست.دیباچة
عبداهللمرواریدبرمرّقعامیرعلیشیرنوایینمونةدیگراز
متن است. تیموری دورة از برجایمانده دیباچههای
دیباچهدرمجموعةمنشآتمرواریدمحفوظاست،امااز
دیباچههای بیشتر نیست. دست در اطالعی آن مرّقع
مرّقع،دردورةصفویوازمیانةقرندهمهجریتألیف
دیباچة به میتوان ترتیب به میان آن از که شدند
قطبالدّین دیباچة بهراممیرزا، مرّقع بر دوستمحّمد
مرّقع بر دیباچه شاهتهماسب، مرّقع بر یزدی محّمد
مرّقع بر دیلمی مالک دیباچة مهردار، خلیفه شاهقلی
امیرحسینبیک،دودیباچهازمیرسیداحمدمشهدی
کهیكیازآنهابرمرّقعامیرغیببیکاست،دیباچة
محسن، محّمد دیباچة وصفی، محّمد شمسالدّین
قلی مرتضی دیباچة و صالحی میرک محّمد دیباچة

شاملواشارهکرد.
ازسویدیگر،یكیازمسائلیکهدرتاریخهنرپس
ازاسالمهموارهموردبحثومناقشاتمذهبیوسیاسی
بوده،مشروعیتهنربهویژههنرهایتصویریوموسیقی

و کالمی مجادالت حد در فقط مسئله این که است
فقهینماندهوبهحوزةعمومینیزکشیدهشدهاست.
یا تصویرسازی با مخالفت از زیادی بسیار نمونههای
موسیقیوواکنششدیدنسبتبههنرمنداندرتاریخ
قتلعام آنها، مشهورترین از که است شده گزارش
موالنا شامل چیرهدست نوازندگان و موسیقیدانان
محّمدکاخكی،استادقطبالدّیننائی،حبیبعودیو
مشغول جرم به تیمور دستور به گوینده عبدالمؤمن
خود پسر که تبریز وقت حكمران تضعیف و داشتن
توبههای یا )خواندمیر،1380،ج483:3( بود تیمور
نصوح( توبة به )مشهور ۹6۹ق و ۹3۹ق سالهای
شاهتهماسبوسختگیریهایروحانیانوفقهایدربار
برهنرمندانکهمنجربهصدوردستورقتلموسیقیدانانی
چونموالناقاسمقانونیومحّمدمقیمتنبورنوازودیگر
و )114 :135۲ )قمی، شد گویندگان و سازندگان
بهخصوص هنرمندان اخراج به منتهی درنهایت
تصویرگرانازدربارومهاجرتگستردةآنانبهدربارهای
عثمانیوگورکانیشد)کوشا،1383؛رحیمیپردنجانی؛
شیرازی؛مراثی،13۹5و13۹7(.بنابرایندربرخوردبا
چنینمشكلی،طبیعیاستکهدرطولتاریخ،بسیاری
ازنویسندگانیاهنرمنداندرصددارائةادلّهوشواهدی
هنرمند و هنر از دفاع و حرفه بودن شرعی بر مبنی
برآیند.دراینمیان،»دیباچهتنهابخشیازکتاباست
است« برخوردار عمل آزادی از آن در نویسنده که
)پورجوادی،1383(وازآنجاهاییاستکهاینفرصت
رادراختیارنویسندهمیگذاردتابهدفاعازچراییوجود
بپردازد. خود بحث مورد موضوع به توجه ضرورت و
و حكمرانی فلسفة از تاریخی دیباچههای نویسندگان
مشیتالهییافلسفةتاریخوضرورتپرداختنبهآن
و نطق اعطای از ادبی، دیباچهنویسان مینوشتند.
سخنوریبهانسانوضرورتشعربرایحاکمومؤلّفان
دیباچههایمرّقع،ازچراییوجودهنر،ضرورتپرداختن
سخن تصویرگری تن بر شرع لباس دوختن و آن به
دغدغة دیباچه، نویسندگان همة البته میگفتند.
پرداختنبهاینمسائلرانداشتهوآنانکهبهاینبخش
توجهنشاندادهاندنیزبهیکاندازهوبهطورمشابهعمل
نكردهاند.بدینترتیبوباتوجهبهآنچهگفتهشد،هدف
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پژوهشدردرجةنخست،تحلیلمتوندستاولتاریخ
هنرایرانبهمنظورتعیینشیوههایمشروعیتبخشی
بههنردردیباچههایمرّقعمتعلقبهدورههایتیموری
وصفویاست.بنابراینپژوهشکنونیدرپیپاسخبه
اینمسئلهاستکهمؤلّفاندیباچههایمرّقعچگونهوبا
دفاع هنری کار به پرداختن و هنر از شیوههایی، چه

میکردندوآنرامشروعجلوهمیدادند؟

پیشینة تحقیق
مرّقع دیباچههای تحلیل به معدودی پژوهشهای
پرداختهاند.راکسبرا مطالعهایگستردهصورتدادهودر
اثرخوددهدیباچهبههمراهمؤلفانآنهاراموردتحقیق
قراردادهاستوبهابعادتاریخی،ادبی،زبانیوروایی
دیباچههاپرداختهاست)roxburgh, 2001(.البتهعمدة
توجهاومعطوفبهدیباچةدوستمحّمدومحتوایآن
اشارات دوستمحّمد، دیباچة تحلیِل ضمِن در است.
اما میکند آن در هنر مشروعیت بحث به پراکندهای

بهطورروشنبهاینمسئلهنمیپردازد.
پژوهش موضوع با مرتبط پژوهشهای جمله از
کنونی،دومقالهازرحیمیپردنجانی،شیرازیومراثی
به ترتیب به که هست 13۹7 و 13۹5 سالهای در
دیباچة و دوستمحّمد دیباچة محتوای تحلیل
و سیاسی تحوالت با ارتباط در محّمد قطبالدّین
فرهنگیرخدادهدرزمانتألیفآنهاپرداختهاندتابه
علتظهورایندودیباچهدرزمانخودپاسخدهند.از
اینرهگذربهمؤلفههایمشروعیتبخشیدردودیباچه،
توجهشدهونسبتآنهاراباتحوالتمذکورمشخص

کردهاند.
به پژوهشی در نیز )13۹0( رحمانیفر و قاسمی
تواریخ دیباچههای در مورخان مشروعیتبخشی نحوة
کار شیوة نظر از که پرداختهاند مذهبی و سلسلهای
بیشباهتبهپژوهشحاضرنیستوازآنبهرهگرفته

شدهاست.

روش تحقیق
روشتحقیقبرمبنایهدفازنوعبنیادینظریو
برمبنایروش،ازنوعتوصیفیـتحلیلیاست.شیوة

آماری جامعة است. کتابخانهای اطالعات، گردآوری
پژوهشبانمونةآماریبرابروشاملتمامدیباچههای
برای تالش در که است صفوی و تیموری مرّقع
مطالعات بنابر بودهاند؛ هنر به مشروعیتبخشی
انجامشده،اینجامعهبرابرباششدیباچهاست.نحوة
تبیینمطالبتاحصولبههدفبهاینصورتخواهد
ساختار در مشروعیتبخشی موضوع ابتدا که بود
دیباچههایادبیوتاریخیتبارشناسیمیشود.سپس
قرار کنكاش مورد مرّقع دیباچههای کلی ساختار
میگیردوباساختاردیباچههایادبیوتاریخیتطبیق
دادهمیشودتاجایگاه،وجوهشباهتوتفاوتدرمؤلفة
استداللدرچراییوجودوضرورتپرداختنبههنریا
بهعبارتدیگرمشروعیتبخشیبهآنمشخصشود.در
ادامهباتوجهبهمحتوایدیباچههایمرّقع،شیوههای
نویسندگان، از هرکدام مشروعیتبخشی و استدالل
ازبحثوتبیین،دستهبندیخواهند استخراجوپس
دستهبندی و چگونگی به صرفاً پژوهش این شد.
شیوههایمشروعیتبخشیمؤلفاندیباچهتوجهداردو
زمینهای ارتباطات و شیوهها وجود چرایی مسئلة به

کمترپرداختهاست.

ساختار  د ر  »مشروعیت بخشی«  تبارشناسی 
د یباچه های اد بی و تاریخی 

بدو از دیباچهنویسی کلّی قالب اجمالی، نگاهی با
پیدایشتادورةمشروطه،شاملمواردزیرمیشود:

و رسول نعت و خداوند )حمد مذهبی مطلع .1
ائمه(؛

۲.ذکرعبارتفصلالخطاب)امابعد،منبعد،بر(؛
3.طرحبحثیدربارةفلسفةسیاسیحكمرانیمبنی
برتدبیرالهیدرتعیینسلطانوضرورتوجودیاوو
بنابراینمشروعیتسلطانکنونی.پسازاینبخشدر
اکثردیباچههاازشاهیاحامیسلطنتینامبردهمیشود؛

4.معرفینویسندهوسوابقخدماتیاو؛
تبویب و مضمون شرح و نگارش هدف ذکر .5
)کویین،3۹:1387-41؛رشتیانی،41:13۹0؛قاسمیو

رحمانیفر،1۲4:13۹0و1۲5(.
فلسفة بخش که است معتقد )13۹0( رشتیانی
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سیاسیحكمرانیراخواجهنظامالملکدرسیرالملوک
بهدیباچههایتاریخیواردکرد:

از را تعالیدرهرعصریوروزگارییكی »ایزد
میانخلقبرگزیندواورابههنرهایپادشاهانهو
ستودهآراستهگرداندومصالحجهانوآرامبندگان
بدوبازبنددودرفتنهوآشوبوفسادرابدوبسته
اندردلهاوچشم او گرداندوحشمتوهیبت
:1380 طوسی، الملک )نظام بگستراند« خالیق

.)5
امانگارندگانوجودفلسفةسیاسیحكمرانیرادر
چهارمقالة و کلیلهودمنه همچون ادبی دیباچههای
عروضیکهخیلیقبلترازسیرالملوکهستند،تشخیص

دادهاند.درمقدمةکلیلهودمنهآمدهاست:
الذینآمنواأطیعوااهللو أیها یا »قالعّزوجل:
أطیعواالّرسولوأُولیاألمرمنكم،کهتنفیذشرایع
دینوإظهارشعایرحقبیسیاستملوکدیندار
بررویروزگارمخلّدنماند،ومدتآنمقرونبه
اشارتحضرت و نبندد انتهایعمرعالمصورت
نبوتبدینوارداستکه:الملکوالدّینتوأمان.
سایة اسالم ملوک که شناخت بباید بحقیقت
آفریدگارند،عّزاسمه،کهرویزمینبهنورعدل
ایشان شكوه و هیبت به و گیرد، جمال ایشان
آبادانیجهانوتألّفأهواءمتعلقباشد،کهبههیچ
تأویلحالوتعبادتراآناثرنتواندبودکهمهابت

شمشیررا...«)منشی،4:13۹۲(.
ومؤلفچهارمقالهدردیباچةخوددرهمانابتدا،
فلسفةوجودیپادشاهووزیررانگهداریعالمکونو

فساداعالممیکند:
»حمدوشكروسپاسمرپادشاهیراکهعالمعود
در روحانی و کروبی مالئكة توسط به را معاد و
وجودآوردوعالمکونوفسادرابهتوسطآنعالم
هستگردانیدوبیاراستبهامرونهیانبیاواولیا،
و...« وزرا و ملوک قلم و بهشمشیر نگاهداشت

)نظامیعروضیسمرقندی،1:13۲7(.
دردورةتیموریکهبهادبیاتوتاریخنویسیاهمیت
این میشود، محسوب پرباری دورة و میدادند زیادی
بخشفلسفةسیاسیحكمرانیومشروعیتبخشیتداوم

)یزدی، )شامی،1363(، ابرو،1380(، )حافظ مییابد
1387(،)اسفزاری،133۹(.اماکمکمازلحاظمضمونی
دچارتغییرشدوجایخودرابهبحثازتاریخوفلسفة
آنداد)میرخواند،1338(،)خواندمیر،1380(.درنهایت
دردورةصفویاناینبخشازدیباچةآثار،بخصوصاز
آثارتاریخی،حذفشد)کویین،1387(.دردیباچههای
مؤلفة و هستیم تغییری چنین شاهد نیز ادبی
مشروعیتبخشیسیاسیوحكمرانیکمکمجایخود
یافلسفةوجودیموضوعمورد بهمشروعیتبخشی را
به که نظرند این بر نگارندگان میدهد. اثر در بحث
احتمالزیادنخستینبارشرفالدّینعلییزدیموجب

چنینتغییریشد.
در ُمبدع مورخان جمله از یزدی علی شرفالدّین
دیباچهنویسیاستکهبهشاهرخوابراهیمسلطاندر
هراتوشیرازخدمتکرد.عالوهبرمسئلةباال،اهمیت
این در او دیباچهنویسی شیوة به پرداختن ضرورت و
بخشازآنجهتاستکهنخستیندیباچةمرّقعراکه
بهدستمارسیده،اونوشتهاست.شرفالدّینازقالب
تغییر تاحدودیفاصلهگرفتودو تكراریدیباچهها
یا فلسفی بخش نخست، کرد. لحاظ آنها در عمده
مشروعیتبخشیراازنظرمضمونیبسیارگسترشداد
ودرآن،چندانخودرابهفلسفةحكمرانیومشیت
الهیمحدودنكردودرهردیباچهدرخصوصچرایی
ازتاریخ، وجودوضرورتتوجهبهموضوعکتاب)اعم
شعر،تقویم،هیئتوهنر(،استداللآورد.دوم،بخشی
راکهبهخودوسوابقخدماتیاشمیپردازدحذفکرد.
یا خود کتابهای برای او که دیباچههایی از تعدادی
دیگراننوشتهاست،درمنشآتویگردآمدهاند)یزدی،

.)1388
پیشاتیموری، متون در گسترده جستوجوی با
عمل دیباچه در علی شرفالدّین مشابه که نمونهای
کردهباشد،بهچشمنگارندگاننرسید؛بنابراینهمانطور
کهگفتهشدبهنظرمیرسدنخستینبارشرفالدّینعلی
یزدیبودکهباتغییردرکارکرداینبخشازدیباچه،
مؤلفان بهخصوص و دیباچه مؤلفان دیگر برای را راه
دیباچههایمرّقعبازکردوآناننیزباتوجهبهشرایط
ُطرق از و خود شیوة به مذهبی و فرهنگی سیاسی،
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متفاوتبهچراییوجودوضرورتپرداختنبههنرتوجه
نشاندادند.

شرفالدّینخودنیزباایننگاهبهساختاردیباچهو
عبدالقادر خواجه مرّقع برای آن، در استدالل جایگاه
مراغیدیباچهاینوشتکهپسازحمدوثنایالهیو
هنر وجود چرایی در استدالل بهتمامی )ص(، پیامبر

است.

ساختار د یباچه های مرّقع
یعنی ما، بحث مورد دورههای مرّقع دیباچههای
تیموریوصفوی،هماننددیباچههایادبیوتاریخی؛
بنابرشرایطوزمانه،چهازلحاظساختاروچهمحتوا
دچارتغییراتمتعددیشدندکهسیراینتطّوروماهیت
تغییرات،خودنیازمندمطالعهایدیگراست.امابهطور
کلّیساختاردیباچههایمرّقعدارایمؤلفههاییهستند
کهبانمونههاینزدیکخودیعنیدیباچههایادبیو
تاریخی،اشتراکاتودرمواردیبهسببماهّیتمرّقع،
اختالفاتیدارند.البتههمةدیباچههایمرّقعتماماین
مؤلّفههارادارانیستندوهمانطورکهگفتهشدبهمرور
زماندستخوشتغییرشدندومؤلفههاییحذفیااضافه
مطابق آنها ساختار کلّیت و مؤلفهها مجموع شدند.
قابلیت دیباچه، مؤلفههای برخی است. جدول1
جابهجایینیزداشتندوترتیبآنهادرهمةدیباچهها

ثابتنبودهاست.

مرّقع  د یباچه های  د ر  هنر  به  مشروعیت بخشی 
تیموری

ازکّلدورةتیموریانتنهادودیباچةمرّقعازطریق
اوایلدوره به باقیماندهاستکهیكیمتعلق منشآت

آن اواخر به مربوط دیگری و شاهرخ، حكومت یعنی
یعنیحكومتسلطانحسینبایقراست.هردودیباچه
بخشیرابهفلسفةوجودیهنروضرورتآناختصاص

دادهاند.
الف.دیباچةشرفالدّینعلییزدی:نخستیندیباچة
تمام میان در دیباچه طوالنیترین ازقضا که مرّقع
مرّقع به متعلّق است، صفوی و تیموری دیباچههای
قلم به که است گوینده عبدالقادر کمالالدّین خواجه
سرنوشت از است. شده نوشته یزدی علی شرفالدّین
خودمرّقعوویژگیهایآناطالعیدردستنیستو
گنجاندهشده علی منشآتشرفالدّین در آن دیباچة

است.
شرفالدّین و مراغی عبدالقادر زندگی به توجه با
علییزدی،بهاحتمالزیاددیباچهبینسالهای807ق
تا8۲۲قدردربارشاهرختألیفشدهاست.دیباچهازدو
بخشتشكیلشدهاست:تحمیدیهوبحثیدرچرایی

وجودهنر)تصویر1(.
دیباچهباستایشخداوندوعجزوناتوانیانساندر
بیاناینستایشآغازمیشود.سپسدرنعتپیامبر)ص(،
اوراهمچونخضر،راهبراینمسیرپرهیبتوحیرانی
)یزدی، نشود میّسر او بیهمرهی که میکند معرفی

.)41:1388
درادامهبااستنادبهحدیثقدسی»گنجیپنهان
کهشناختهشومپس ]فاحببت[ داشتم دوست بودم،
عشق یا محبت گردم«، شناخته تا بیافریدم را خلق
پروردگاربهمخلوقاترادلیلخلقتمیداندومعرفتو
برمحّبتمحسوب وفرع نتیجةمحّبت را او شناخت

میکند)همان،46-43(.
ارادِت ادامةاستداللهایخودمراد شرفالدّیندر

جد ول 1. تطبیق مؤلفه های ساختاری د یباچه های اد بی/ تاریخی و د یباچه های مرّقع
)منبع: نگارند گان(
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بیزوال جمال ظهور و کمال را، اصلی محّبت و ازلی
میداند؛بهخصوصانسانکهکرامتدادهشدهوازدیگر
مخلوقاتممتازگشتهاست،بایددرپیکمالباشد.اما
ازآنجاکهخداوندهرکسیرامرتبتیودرجهایدادهو
قدرواندازةاورامشخصکردهاست،وازطرفدیگر
انسانعالیشأنمتعالیمكان،جامعجمیعخصوصیات
است،لذامحّبتازلیدرانسانبرباالتریننقطةکمال

قراردارد)همان،50(.
بنابراینهرفردیبنابراستعدادیکهداردرویبه
سویکمالدارد.البتهاینمسئلهبینانسانهامتفاوت
استچراکهبهمقتضایقابلیت،هرکسینقطةکمالی
رامطمحنظرقراردادهاست.اینمسئلهدرحدیاست
دیگری نظر در آید، جلوهگر بعضی با که کمالی که
ممكناستقبیحباشد:»وازاینجاستکهستودةیكی،
نكوهیدةدیگریاستومرضیومرغوبجمعی،مكروه

وناخوبطایفهای«)همان(.
حد، از بیش و الدّرج »متباین مطلوبات پس
اینرو»اعلیعلّیینعزتو از متفاوتالّرتبهاست«و
سعادتابدیتااسفلالّسافلینذلّتوشقاوتسرمدی«

وجوددارد)همان،51(.

بدینترتیبانسانهادرکسبفضیلتمتفاوتندو
»چونبهشهادتذویعدلشرعوعقلثابتاستکه
انسانهرچندازلینیست،ابدیاست«پسبایددرپی
و شبیهتر حقیقی کمال به که باشد فضیلتی کسب
نزدیکترباشد؛وآنفضیلتی»کهباصاحبشابداآلباد
و فواید عواید نوازل، تطّرق و حوادث هجوم و بماند
به نگرداند« زوال و فنا عرضة را آن محاسن میامن
کماالت از »و است. نزدیکتر حقیقی کمال حقیقت
آثارش بقای مدت و عامتر ظهورش آنچه اضافی
بیشدوامتر،قربومشابهتشباکمالحقیقیتمامتر«
است)همان(.بهاینترتیبانسانبهدنبال»ذکرجمیل
کهُعقالآنرا»عمرثانی«گفتهاند«است)همان،5۲(.
بنابراینعلماوفضالوحكماوادباازآنجاکهوارثان
این از و کرده دانش تحصیل به هّمت هستند، انبیاء
طریقانواععلومرابهاصولوفروعآنهابهخوبترین
هیئتیتدوینکردند.سالطیننامدارنیزشهرهاوقلعهها
وابنیةکثیراالنتفاعوحصارهادرستکردندوصاحبان
ترتیب دواوین هستند، ناظمان و ناثران که سخنوری
دادندو»متوجهتألیفوتزئینکتبورسائلسحرآیین
گشتهوبهعبارتانیقواستعاراتدقیقوجزالتالفاظ

تصویر 1. آغاز د یباچة مرّقع خواجه عبد القاد ر، برگه های 28b و 29a از جنگ خاتون آباد ی، ش 32681، سازمان اسناد  و کتابخانه ملی
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وساللتترکیبوغرابتمعانیوحذاقتترتیب،دادِ
فصاحتوبالغتبهنوعیدادهکهمزیدیبرآنمتصّور

نیست«)همان،54-5۲(.
که حروف یعنی سخن ارکان و اصول چون »و
ظروفمعانیاستوارایکابكاراسرارنهانیبل
سرادقات ورای از که سبحانی انوار اقمار منازل
مشاعر حسب به فرموده نزول المكانی قدس
انسانیمنحیثالصورهدوگونهظهوردارند:ابصر

بهواسمع«)همان،55(.
بهعبارتدیگر،اصولوارکانسخنیعنیحروف
کهظروفمعانیهستندرابرحسبمشاعرانسانیواز
حیثشكلوصورتبهدوگونهتقسیممیکند:دیداری

وشنیداری.
و متعدد اشكال مجلی، دو این از هریک به بسته
اسالیباعاجیبواطوارهنروکماالتبهانتهایغایت
دیداری، سخِن یعنی نخست دستة در است. رسیده
نسخ، محقق، ثلث، ششگانة قلمهای انواع هنرمندان
ریحان،توقیعورقاعوخطوطتعلیق،نستعلیق،غبارو

کتابتراابداعکردند)همان،57-55(.
است کالمی« تلفظی صورت »که دوم مجلی در

انواع موسیقی، همان یا شنیدار ازطریق یعنیسخن
تقسیمبندیهایحدتوثقلیازیروبم،نغمه،بُعدو

جمعوغیرهراذکرکردهاست)همان،61-58(.
ب.دیباچةخواجهعبداهللمروارید:دومیندیباچة
مرّقعیکهبهدستمارسیده،دیباچهایاستبهقلم
به مشهور کرمانی بیانی عبداهلل شهابالدّین خواجه
مرّقعی همراه به را دیباچه این خواجه که مروارید
متشكلازخطوطخوشنویسانگذشتهدرسال8۹7ق
برایمیرعلیشیرنواییفراهمکرد.ازخودمرّقع،اطالعی
یا شرفنامه مجموعة در دیباچه اما نیست. دست در
منشآتمرواریدگنجاندهشدهوسالهابعد،یعنیدر
۹71ق،میرسّیداحمدمشهدی،تغییراتیدرآندادهو
بهعنواندیباچةمرّقعیدیگراستفادهکردهاست.این
موزة در H.2156 بهشمارة مرّقعهماکنون و دیباچه
جایی در میشود. نگهداری استانبول سرای توپقاپی
دیگرامانهدرجایگاهدیباچه،بلكهبهعنواننمونهایاز
خوشنویسیدرتعلیق،درمرّقعشاهتهماسببهشمارة
F.1422محفوظدرکتابخانةدانشگاهاستانبولبهخط
Rox-( محّمدعبدالمؤمنپسرمرواریدنیزیافتمیشود

.)burgh, 2001: 22

تصویر 2. آغاز د یباچة مرّقع حضرت میر، تألیف خواجه عبد اهلل مروارید ، برگه های 39b و 40a از نسخة منشآت مروارید ، ش 18478، کتابخانه مجلس
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کّلدیباچه،استداللیاستدرنیازبهثبتنقوشو
به باید ثبت این البته که الهی کالم فهم برای رقوم
صورتنیكووبهکمالصورتپذیرد.دیباچهفاقدهرگونه
حمدپروردگاریانعتحضرترسول)ص(استومؤلّف
ازبراعتاستهاللبهرهبردهوبهیكبارهبهسراغموضوع
میرود)مرواریدکرمانی،۲17:13۹8و۲18()تصویر

.)۲
برایفهم»دقایقمعانیفرقانی«وکشفمبانیآن،
و اجسام وضع »ایجاد و بشر خلقت نهایی هدف که
و اقوال توسل و عبارات و الفاظ بدون است، صور«
الفاظدر این بقای استعاراتمقدورومیسورنیست«.
گذرزماننیزجز»بهثبتنقوشکتابیورقومخطی
میسر«نیست.هنرمنداندرتحصیلهنرنیزمانندهر
فنوصنعتدیگری،تالشمیکنندبهحدکمالنهایی
آنبرسند.حضرتعلی)ع(نیزسفارشبرکسبحسن
خطنمودهکهازمفاتیحرزقوروزیاست.اگراینفن
دارایپایهوقدروشرفواالیینبود،آنحضرتبدان

نمیپرداختوسفارشنمیکرد:
»واگرنهرفعتپایةقدروشرفاینفّنواالگهر
بودی، متحّقق آنحضرت غیبآسای ضمیر بر
و ملک مقام سیر از عرشپیمایش هّمت هاّمة
ملكوتوطوفمطافعالمناسوتوالهوتپرتو
التفاتبرساحتکتابتنیفكندی)همان،۲1۹(...
ونیزامربعضیازاکابردینواماجدراهیقینبر
الكتابَه آنجملهواردگشتهکهتعلَُّموابالكتابِهفإنَّ

ِمنِهَممالُملوِک«)همان،۲۲0(.
ازآنجاکه»تصاعدوترقی«آنفنازطریق»تقلید
اینصنعت« قواعدیکهدرخطوطماهران ومتابعت
است،پسجمعزیادیبدینشغلشریفمشغولبوده
وآثارارزشمندیتولیدکردهاند.بسیاریازاین»نفایس
جواهروشرایفزواهر«درخزانةکتبخانهجمعگشته،
لذاحضرت]میر[خواستندکهایناوراقمجتمعگشته
وازحالتتفریقبهدرآیندوازطریقوّصالیپیراستهو
بهمرّقعیتبدیلشوندتادرمیاندوجلدمحفوظبمانند
وطالبانازدیدنآنحظبیشماربرند.بنابراین»بعضی
ازفضالیخطشناسوعرفایهنراقتباس«آنچهظاهر
استراترتیبدادند.سپستاریخاتمامراسال8۹7ق

ازمادهتاریخ»پیمرّقعجمع بااستفاده و اعالمکرده
آمدهورقها«ازطریقابیاتیبراینتاریختأکیدمیکند

)همان،۲۲0و۲۲1(.
مرّقع  د یباچه های  د ر  هنر  به  مشروعیت بخشی 

صفوی
ازدورةصفویدیباچههایمرّقعمتعددیباقیمانده
استکهازآنمیان،چهاردیباچهبهمشروعیتبخشی

بههنرتوجهنشاندادهاند:
الف.دیباچةدوستمحّمدگواشانی:نخستیندیباچة
مرّقعدردورةصفویکهدراواسطقرندهمتألیفشده
برادر )۹۲3-۹56ق( بهراممیرزا مرّقع به متعلق است،
شاهتهماسبصفویاست.طبقدیباچه،نویسندةدیباچه
وترتیبدهندةمرّقع،دوستمحّمداهلقریةگواشانیا
گوشوانازتوابعهراتاستکهدرسال۹51قاینکار

رابهانجامرساند.
همچنیندیباچةدوستمحّمد،نخستیندیباچهای
استکهبهسلسلههایاستادـشاگردیهنرمنداندر
رشتههایخوشنویسیونقاشیمیپردازدوفهرستیاز
عواملکتابخانةشاهتهماسبارایهمیدهد.پیشازاین،
بسیاریازرسایلفنیخوشنویسیبهسلسلههایاستادـ
شاگردیپرداختهبودند،اماافزودناینبخشبهساختار
دیباچةمرّقع،امریبدیعبود؛مضافاًاینكهعنصرروایت
راهمراهی اینمسئله نیز، تاریخی بههمراهحكایاتی
میکند.باایناوصافدرحقیقتاینبخشرامیتوان
روایت به ایران نقاشی و خوشنویسی هنر تاریخ
دوستمحّمددانست.ویبهدوشكلاینتاریخراروایت
روایت جریان خوشنویسان، تاریخ بخش در میکند:
به ابتدا میرود؛ پیش اقالم استادان سلسلة براساس
سلسلههای سپس میپردازد سته اقالم خوشنویسان
بخش در اما میآورد. را نستعلیق و تعلیق استادان
نقاشانومذّهبان،روندتاریخطبقسلسلههایسالطیِن
پردنجانی، )رحیمی تعریفمیشود  هنرپرور و حامی

شیرازی؛مراثی،57:13۹5(.
دیباچة طرح برای را روایت شكل دو راکسبرا
غالب ساختار نخست، میکند: مطرح دوستمحّمد
انتقالبیناستادوشاگرد)گذشتزمانرابااستفادهاز
شاگرد استادـ ارتباط طریق از که وقایعنگاری یک
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استنباطمیشود،پیشنهادمیکند(ودوم،یکشكل
که داستانهاست توالی از استفاده کمتردیدهشده،
هریکازآنها،بهعنوانیکبخشمجزاعملکردهو
Rox-( شدهاند گنجانده داستانها درون در داستانها

.)burgh, 2001: 163

آوردنبخش از را اوهمچنینهدفدوستمحّمد
تاریخهنروحكایاتدردیباچه،درفصلششمکتابش
دو پیشبرد او هدف که میگوید و میکند تشریح
تا امتدادآن و نقاشی پیامبرگونة ادعاست:یكیمنشأ
دورةصفویودیگریاهمیتدادنبهکانونمشخصی
هرات هنرمندان کانون دقیقاً او )منظور هنرمندان از

.)Ibid, 160-200. esp. pp, 161-165()است
نگارندگان،همراستابابخشیازنظراتراکسبرا،بر
اینعقیدهاندکهتمامتالشدوستمحّمدوهدفاواز
آوردنتاریخرواییهنرهایخوشنویسیونقاشیوذکر
حكایاتادبیوتاریخی،مشروعیتبخشیدنبههنرهای
خوشنویسیوبهخصوصنقاشیاستکهتقریباًدرتمام
دورههایپسازاسالمدرمظاّناتهامبودودرمیانةقرن
دهمفشاربرآنبهحداکثررسیدهبود.همانطورکه
میدانیمدرایندورهشاهتهماسببهواسطةتغییرمزاج
وتأثیراطرافیان،ازهنردورمیشودوهنرمندانرااز
مهاجرت بزرگترین درنتیجه میکند؛ اخراج دربار
هنرمندانایرانیبهدربارهایهمسایگاناتفاقمیافتد.
البتههمةهنرمندانتواناییسفروشانسپذیرشدر
دربارهایهندوعثمانیرانداشتند،لذاتعدادکثیرینیز
و ساممیرزا بهراممیرزا، چون شاهزادگانی خدمت به
ابراهیممیرزاوامراییچونشاهقلیخلیفه،امیرحسین

بیکوامیرغیببیکدرمیآیند.
تمام از هدف این به رسیدن برای دوستمحّمد
ظرفیتبخشهایمختلفساختاردیباچهبهرهمیگیرد.
مقالة در )13۹5( مراثی و شیرازی رحیمیپردنجانی،
به نیل برای را دوستمحّمد تمهیداتساختاری خود
ذکر آن به مشروعیتبخشی و نقاشی از دفاع هدف
شیوة گستردهتر نگاهی با اینجا در کردهاند.
از )اعم هنر به را دوستمحّمد مشروعیتبخشی

خوشنویسیوتصویرسازی(بررسیمیکنیم:
دوستمحّمدبااستفادهازعباراتواستعاراتمكلّف،

ابتدای همراهیتحریروتصویردرخلقترادرهمان
دیباچهدربخشتحمیدیهمتذکرمیشود.

دعوی کارخانة محّرران که خّطی »شریفترین
زینتبخشمرّقعانشاءوابداعنمایندولطیفترین
صورتیکهمصّوراننگارخانةمعنیمجالسایجاد
واختراعرابدانبیارایند،حمدمبدعیاستکه
حروفعالیاتوصورمتعالیات،نگاشتةقلمتحریر
وافراشتةرقمتصویراوستوبهحكم»جفالقلم
پیكر و یومالدین«صورمؤتلف إلی بماهوکاین
نهانخانة و غیب خزانة در که را اعیان مختلف
الریببهمقتضای»ُکنُتکنزاًمخفّیاً«مختفیبود
بهداعیة»فأحببتاناعرففخلقتالخلقالعرف«
بهاناملتقدیرپردهعدمازچهرهوجوددرربودو
بهدسترحمتوکرمبهخامة»اولماخلقاهلل
دستی طرفه روی از هستی تختة بر القلم«
 ۲۵۹ :137۲ هروی، )مایل فرمود« چهرهگشایی

.)Thackston, 2001: 4-

درادامهازگفتةخودپشیمانشدهومیگوید:
»سبحاناهللچهمیگویم]؟[آنجاکهکمالسرعت
تكوینوتقدیراست،چهجایتصویرقلموقلم
تصویراست]؟[وآنجاکهکارخانهخلقاجسادو
صوربرطبق»َوَماأمُرنَاإاّلواِحدٌهَکلَمٍحبِالَبَصِر«
چه است، تنگ سفلی و علوی عالم کارگران بر
بنایطرحوآمیزشآبورنگاست]؟[« جای

)همان(
پسازنعترسول)ص(وائمةاطهار)علیهمالسالم(
ومدحشاهتهماسبوبهراممیرزا،بهدلیلتألیفوترتیب
دیباچهومرّقعاشارهمیکندوازخود)دوستمحّمد(
نوشتن سرمنشأ به فصلالخطاب، از پس میبرد. نام
میپردازدوحضرتآدم)ع(رانخستینکسیمیداند
کهخطنوشت.سپسازادریسودیگرانبیاءوحكمادر
وضعقلمناممیبرد.درادامهسرمنشأکتابتدراسالم
سلسلههای و میدهد نسبت )ع( علی حضرت به را
راذکرمیکند. نستعلیق و تعلیق اقالمسّته، استادان
بدینترتیبمشروعیتخوشنویسیوکتابتراازطریق
درنهایت و )ع( علی حضرت به خوشنویسان اتصال

انبیایالهیچونآدموادریس،کسبمیکند.



66

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                سال یازدهم، شامرۀ ۴3، تابستان 140۱

درزمینةنقاشینیزتاحدودیبههمینطریقعمل
میکندومشروعیتآنراباانتساببهحضرتعلی)ع(

بهاثباتمیرساند.
»ودراخبارچنینآمدهاستکهاّولکسیکهبه
کالم کتابت زینتفزای تذهیب و نقش
الزمالّترحیبشدندحضرتبانصرتامیرالمؤمنین
وامامالمّتقیناسداهللالغالبوغالبکّلغالبو
مطلوبکّلطالبعلیبنابیطالبعلیهالسالم
بودند،وابواباینبضاعتراآنحضرتبهمفتاح
قلمبررویاینطایفهگشودندوچندبرگکهدر
عرفنقاشانبهاسالمیمعروفاستآنحضرت

.)ibid, 11اختراعفرمودهاند«)همان،۲67؛
امابههمینموضوعاکتفانمیکندوازطریقحكایت
سفرصحابهبهرومودیدارباهرقلوجریانصندوق

شهادت،برالوهیبودنمنشأنقاشیتأکیدمیکند:
»واگرچهاربابتصویررابهظاهرشرعسرخجالت
مستفاد اکابر کتب از آنچه اما است پیش در
دانیال بحضرت منتهی کار این مآل میگردد
پیغمبرمیشود.آوردهاندکهبعدازوفاتحضرت
جهة اصحاب از بعضی علیه صلواتاهلل پیغمبر

عرضاسالمبهجانبرومشتافتندودرآنبوم
پادشاهیبودهرقلنام...پستصویرنیزبیاصلی
نخراشد« نومیدی بخار را مصّور خاطر و نباشد

.)ibid, 11 & 12 همان،۲67و۲68؛(
اوسپسدرادامهایننوعنقاشیباسرمنشأالوهیرا
ازدیگرانواعنقاشیمشتملبرمانوی،ختاییوفرنگ

متمایزمیکند.
چهارمین یزدی: محّمد قطبالدّین دیباچة ب.
بر است. قّصهخوان محّمد قطبالدّین نوشتة دیباچه،
اساسمادهتاریخهایپایانیدیباچه،اوترتیبوتزئین
مرّقعیرادرسال۹63قبرایشاهتهماسبشروعکردو
درسال۹64قبهپایانرساند.ازسرنوشتمرّقعاطالعی
دردستنیست.برخیمتخّصصانمعتقدندکهمعلوم
 Roxburgh,(نیستکهمرّقعاصالشروعشدهباشدیانه
29 :2001(.اماازمحتوایدیباچهوتاریخهایشروعو

اتمامچنینبرمیآیدکهکارمرّقعبهسرانجامرسیده
است.

بایکتحمیدیهدرستایشخدا،رسولو دیباچه
ائمةاطهار)علیهمالسالم(شروعمیشود.سپسمؤلف
دیباچه،نظریهایرامطرحمیکندکهاصلآنراچند

تصویر 3. صفحات آغازین د یباچة قطب الدّ ین محمد  یزد ی، به خط شاه محمود  نیشابوری، 964ق، نسخة ش 6022، کتابخانه و موزة ملی ملك
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سالقبلترشاعرشیرازی،عبدیبیکنویدی،درکتاب
است. کرده اقتباس )1۹77 )چاپ اسكندری آیین
معرفی ضمن مقالهای، در )1381( سكی یوشیفوسا
آثار از وی اقتباسهای محّمد، قطبالدّین دیباچة
عبدیبیکشیرازیرامشخصمیکند.ایننظریهکهبه
اعالم ،)1388 )پورتر، است مشهور قلم« دو »نظریة
میکندکهقلمنخستینموجودیاستکهخداوندخلق
نوع و )قلمنی( نباتی نوع است: نوع دو بر آن و کرد
حیوانی)قلممو(.بنابراینازاینطریقفرقیمیانقلمنی
خوشنویسوقلمموینقاشنیست.بدینترتیببرای
.)3 )تصویر میدهد ارائه ذاتی مشروعیت تصویرگری
:13۹0 نایینی، خودداری ۲80؛ :137۲ هروی، )مایل

.)۲3
پسازآنباذکراحادیثیازپیامبر)ص(وحضرت
و میکند بیان را زیبا خط کسب فضیلت )ع(، علی
کاتب بهعنوان )ع( علی بهحضرت را کتابت سرمنشأ
وحیمیرساند.درادامهسلسلةاستادانخوشنویسیرا
دراقالمسّته،نستعلیقوتعلیقذکرمیکند.قطبالدّین

سپسبهنقلازطایفةنقاشانمینویسد:
اثر، بدایع فِن این پیكر چهرهگشایان چون »و

نسبتهنربهقلممعجزرقمشمسةخمسةآلعبا
و الّصلوه علیه علیالمرتضی امیرالمؤمنین اعنی
السالمدرستمینمایندومستمسکبدیناندکه
به که آنحضرت کرامتنظام اقالم نقوش در
مشاهده رأیالعین به است مزیّن ایشان تذهیب
نمودهاندکهکتبُهَوذَهبهعلیبنابیطالبقلمی

فرمودهاند«)همان،۲8۲؛همان،۲5(.
همانند را تذهیب و تصویر سرمنشأ بدینترتیب
کتابتبهحضرتعلی)ع(میرساندومشروعیتاین
رشتهراازنظرتاریخینیزاثباتمیکند.امادرادامهو
قبلازآنكهبهسلسلةاستادانتصویرگریبپردازد،سه
با چینی نقاشان رقابت حكایت اول، میآورد: حكایت
حضرتعلی)ع(،دوم،حكایتنقاشوزرگرکهاصلآن
ازطوطینامةضیاءالدّیننخشبی،عارفونویسندةقرن
اتفاق نجار و زرگر بین ماجرا و است هجری هشتم
به که سوم حكایت و ۲7(؛ )نخشبی،137۲: میافتد
یکچشم، پادشاهی دربار در نقاش دو رقابت ماجرای
نویسندهدر اینحكایاتدرحقیقتتالش میپردازد.
همانمسیریاستکهحكایتهایدوستمحّمدبودند؛
وآنمشروعیتبخشیدنبهنقاشیاست.مؤلفدرادامه

تصویر 4 . برگه های 5b و 6a از د یباچة مرّقع شاه محمد  مذّهب، به خط محمد صالح، ش 2211، کتابخانه مد رسه عالی شهید  مطهری )سپهساالر(
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بهذکرسلسلههایاستادانتصویروتذهیبمیپردازدو
آنانرابرحسبمنطقةجغرافیاییبهدودستةاستادان

خراسانواستادانعراقوفارستقسیممیکند.
ج.دیباچةشاهمحّمدمذّهب:دیباچةمرّقعشاهمحّمد
نایینی خودداری سعید توسط نخستینبار مذّهب،
به هماکنون مرّقع این شد. منتشر و معرفی )13۹4(
شمارة۲۲11درکتابخانةمدرسةعالیشهیدمطهری
شاهمحّمد نایینی، است. محفوظ سابق( )سپهساالر
احتمالمیدهدکه و نكردهاست راشناسایی مذّهب
همانشاهمحّمدمشهدیبودهاست)خوددارینایینی،
87:13۹4و8۹(.بیانیازقوللسانالملکسپهردر
ناسخالتواریخ،سالوفاتشاهمحّمدمشهدیرا۹76ق
اعالممیکند.درهمانجا،نسخههاوقطعاتبسیارزیادی
کهرقمشاهمحّمدکاتبرادارند،معرفیمیکند)بیانی،
1363،ج۲۹۲:۲-۲۹5(؛اماهیچکدامپسوند»مذّهب«
از غیر شخصی باید مذّهب شاهمحّمد بنابراین ندارد.
شاهمحّمدمشهدیباشد.برخالفنظرخوددارینایینی
و نبوده دلیلکهخوشنویس بههمین )همان(،شاید
به را مرّقع دیباچة خوشنویسی کار مذّهب، بلكه

محّمدصالحکاتبسپردهاست.
آغاز جامی، از تحفهاالبرار آغازین ابیات با دیباچه
غرض به )ص( رسول و خدا حمد از پس میشود.
اعالم سپس میپردازد. قلم و لوح ایجاد از پروردگار
میکندکهحقیقتمعرفتکردگارازطریقکالممعجز
مصطفوی صحیح حدیث و قرآن( )یعنی الهی نظام
استنباطمیشودو»آنتادرسلکتحریروقیدتصویر
نیایدبهسهولتازآنمستفیدنمیتوانشد.پسخط
یكیازامورضروریاست«)خوددارینایینی،13۹4:
8۲و83()تصویر4(.ایننوعاستداللشباهتتمامبه
استداللدیباچةمرواریددارد.سپسچندآیهوحدیث
درتأییدفراگیریحسنخطذکرمیکند.درنهایتبه
نامخودودلیلگردآوریمرّقعاشارهمیکند.درانتهای

دیباچهرقمکاتبیعنیمحّمدصالحمشاهدهمیشود.
د.دیباچةشمسالدّینمحّمدوصفی:دیباچةمرّقع
H.2138 موسومبهشاهاسماعیلدومکهاکنونبهشمارة
درتوپقاپیسراینگهداریمیشود،نوشتةشمسالدّین
محّمدوصفیاست.دربارةاو،بهجزاندکاطالعاتیکه

چیزی هیچ تقریباً میدهد، ارائه دیباچه در خود
شیخ بیواسطة شاگرد را خود او نمیدانیم.
»کاتب به خود از و میکند معرفی کمالالسبزواری
الحقیرواقّلالكاتبینشمسالدّینمحّمدالوصفی«نام

 .)Thackston, 2001: 34(میبرد
قطبالدّین دیباچة همانند دیباچه، اصلی قالب
محّمدقصهخواناست،بااینتفاوتکهبرخیکلمات
دیگر همانند است. شده افزوده عباراتی یا جایگزین
دیباچهها،ایننیزباتحمیدیهآغازمیشودوسپسبا
آوردنآیاتواحادیث،بهخلقتقلموضرورتخوش
نوشتنوکتابتمیپردازد.هماننددیباچةقطبالدّین،
به و تقسیممیکند نباتیوحیوانی نوع بردو را قلم
که خود معاصر زمان تا قلم، هر استادان سلسلههای
میپردازد. است، مرّقع در ایشان کارهای از برخی
درنهایتبحثیرادربارةمالحظةخطوتصویروتأثیر
ibid, 32-(آنبرانسانآغازمیکندکهناتماممیماند

.)34

بحث و تبیین
ازمجموعیافتههایپژوهش،نكاتزیرقابلاستنتاج

است:
در هنر به مشروعیتبخشی به مربوط بخش .1
دیباچههایمرّقعتیمورینسبتبهدیباچههایمرّقع
صفوی،جایگاهوحدودمشخصتریدارد.اینمسئلهبه
اتخاذشیوههایمتفاوتفرایندمشروعیتدهیبههنراز

سویمؤلفاندیباچهبرمیگردد.
۲.یکشیوهکهازآنمیتوانبهشیوةهستیشناختی
نامبرد،زنجیرهاییازاستداللهاراپیشرویمخاطب
و خالق روابط نظام در را هنر جایگاه تا میدهد قرار
مخلوقمشخصکندوبهانواعهنرازقبیلدیداریو
به شیوه این درحقیقت دهد. مشروعیت شنیداری
هستیشناسیهنرمیپردازدوبهچراییوجودآنپاسخ
میدهد.استداللشرفالدّینعلییزدیدراینشیوه
قرارمیگیرد.بهعبارتدیگر،بامبناقراردادنحدیث
قدسی»گنجیپنهانبودم«،زنجیرهاییازاستداللهارا
پیشرویمخاطبقرارمیدهدتاثابتکندخوشنویسی،
جایگاه و دارند وجود چرا موسیقی و تذهیب تصویر،
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آنهادرسلسلهمراتبخلقتکجاست.اوهدفخلقترا
محّبتپروردگاروباالتریننقطةکمالانسانرادستیابی
بایددرپی انسان بنابراین ازلیمیداند. بهآنمحّبت
کمالباشدوفضیلتیکسبکندکهبهکمالحقیقی
نزدیکترباشدوآنکارچیزینیستمگرنامنیکاز
خودبهجایگذاشتن.یكیازراههایباقیگذاشتننام
حوزة در نثر و نظم آثار خلق شدن، جاودانه و نیک
حروف معانی، ظرف که آنجایی از است. سخنوری
هستند،پسشكلهایدیداری)خوشنویسی،نقاشیو
تذهیب(وشنیداری)موسیقی(ازآنحروفپیداشد.

3.شیوةدوممشروعیتبخشی،مرتبطباکارکردهنر
بهویژهخوشنویسیاست.برایفهممعانیفرقانی،نیازبه
داشته دوام باید معانی و الفاظ است. معانی و الفاظ
باشند؛پسبهثبتوضبطآنهانیازاست.دراینمسیر
حرفهها، و صنایع دیگر همانند خوشنویس هنرمندان
سعیدرسبقتازهمدیگرورسیدنبهکمالآنصنعت
وفندارند.یكیازاستداللهایمرواریددرایندسته

قرارمیگیرد.
4.شیوةدیگر،مشروعیتبخشیذاتیبههنراست.
القلم«،و ازحدیثنبوی»اولماخلقاهلل بااستفاده
تقسیمقلمبهدونوعنباتیوحیوانی،ذاتهنرهارایكی
دیگری رد و )خوشنویسی( یكی قبول و دانسته
میداند. اشتباه مبنایی، بهصورت را )تصویرسازی(
آن دنبال به و یزدی محّمد قطبالدّین استدالل

شمسالدّینمحّمدوصفیرابایدازایننوعدانست.
5.ازانواعشیوههایدیگرمشروعیتبخشیکهازآن
میتوانبهشیوةتاریخینامبرد،کسبمشروعیتبرای
که جامعهای در است. معتبر شخص طریق از هنر
مشروعیتهنررانمایندگانمذهبزیرسؤالبردهاند،
بهترینشیوهبرایدفاعازآن،نامبردنازانسانهایی
معتبرازهمانمذهبیادیناستکهبههنراشتغال
ائمة و انبیایالهی از معتبرتر کسی چه و داشتهاند.
اطهار.بنایاستداللدوممرواریدبراینشیوهقراردارد.
لیكناینامكانوجودداشتکهبینهنریکهانبیاءیا
ائمهبدانمیپرداختندباهنریکهدرجریانبود،تفاوت
مؤلفان رود. زیرسوال روز وهمچنانهنِر قائلشوند
سلسلههای رساندن با مشكل، این حل برای دیباچه

استادـشاگردیهنرمندانبهایناشخاص)انبیاء،ائمه
میدادند. ادامه خود زمان تا را مشروعیت اولیاء(، و
عملكرددوستمحّمدوقطبالدّینمحّمددرایندسته

جایمیگیرد.
ابزاریاستکهمؤلفاندر 6.شیوةروایی،آخرین
مشروعیتبخشیدنبههنربهخدمتمیگرفتند.دراین
شیوه،مؤلفباآوردناحادیثوروایاتبهدوشكلبه
هنرمشروعیتمیدادند:نخست،توصیهبههنرازطریق
شخصمعتبرکهشاملانبیاء،ائمهیااولیاءاهلل)اکابر(
استودوم،محتوایامضمونحدیثکهباکسبهنر،
بهشت، به شدن )داخل مادی و معنوی منفعتهای
مفتاحروزی،مالبرایفقیروجمالبرایغنیوکمال
برایاکابر(رابرایصاحبآندربردارد.بهجزدیباچة
شرفالدّینعلیودوستمحّمد،بقیهدیباچههاازاین

احادیثوروایاتاستفادهکردهاند.
و استدالل شیوة که شود گفته است الزم .7
است، پوشیده حدی تا که دیگری مشروعیتبخشی
برقراری آن و است هنر مختلف شاخههای به مربوط
بدین و است تصویرگری و خوشنویسی میان تناظر
از تصویرگری برای مشروعیت کسب دنبال به ترتیب
طریقارتباطیاشباهتباخوشنویسیاست؛برایهردو
یکسرمنشأمشترک)یعنیامامعلی]ع[(درنظرگرفته
میشودووجودسلسلههایاستادـشاگردیتارسیدن
بهسرمنشأوحتیتناظرمیاناصلها)ششاصلدر
خوشنویسیوهفتاصلدرنقاشی(راارائهمیکنند.

8.برخیدیباچههاازدویابیشتراستداللهابهره
شیوة از که محّمد قطبالدّین دیباچة مانند بردهاند.
مشروعیتبخشیذاتی،تاریخیورواییبهرهبردهاست.
خالصةشیوههایگفتهشدهدردیباچهها،درجدول۲

آمدهاست:

نتیجه گیری
شیوههای تعیین هدف با حاضر پژوهش
مشروعیتبخشیبههنردردیباچههایمرّقعمتعلقبه
این به پاسخ دنبال به صفوی، و تیموری دورههای
دورههای در مرّقع دیباچههای مؤلفان که بود پرسش
مذکورچگونهوبهچهشیوههاییازمشروعیتهنردفاع
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میکردند.درپیپاسخبهاینمسئله،ابتدامشابهتبار
چنینموضوعییامؤلفهایدردیگرژانرهایادبیو
تاریخیموردشناساییقرارگرفتومشخصشداز
ابتدا،مؤلفةمشروعیتبخشیبهپادشاهوحكمرانیدر
دیباچههارواجداشتهونخستینبارشرفالدّینعلی
به را مؤلفه این خود دیباچههای در یزدی
مشروعیتبخشیبهموضوِعاثرتغییردادهاست.ابداع
دیگرشرفالدّین،حذفمؤلفةساختاریایبودکهبه
میپرداخت. خدماتیاش و کاری سوابق و نویسنده
بدینترتیبشرفالدّینعلیبااینرویكردبهساختار
ما دست به که را مرّقع دیباچة نخستین دیباچه،
رسیدهاست،تألیفوراهرابرایدیگرمؤلفاندیباچه
هموارکرد.اینتأثیرپذیرینهبهصورتمستقیم،بلكه
ازشرفالدّین دیباچهنویسیپس در تغییراتیکه با
ابداعات که است؛چرا بررسی قابل افتاد اتفاق علی
شرفالدّینعلیبهعنوانیکنویسندةممتازومشهور،
دردیگرژانرهایادبیوتاریخینیزمورداستقبالقرار
گرفتوآنهانیزدستخوشتغییرشدند.نگارندگان
درادامهبهبررسیمحتوایدیباچههایجامعةآماری
مشروعیتبخشی شیوههای و دیباچه( 6 )شامل
مؤلفانآنهابهتفكیکدردورههایتیموریوصفوی
پرداختند.درنهایتمشخصشدکهمؤلفاندیباچهها
بهره هنر به دادن مشروعیت برای شیوه پنج از
هستیشناختی: شیوة .1 از: عبارتند که گرفتهاند

مشخص آفرینش و هستی نظام در را هنر جایگاه
به پرداختن طریق از کارکردی: شیوة .۲ میکند؛
کارکردهایهنر)البتهبیشترنوشتاروخوشنویسی(
ضرورتپرداختنبهآنودرنتیجهمشروعبودنآنرا
حدیث از استفاده با ذاتی: شیوة .3 میکند؛ ثابت
هنرها تمام مبنای القلم« خلقاهلل ما »اول قدسی
)خوشنویسیوتصویرگری(راذاتاًیكیمیداندواز
اینطریقمشروعیتکسبمیکنند؛4.شیوةتاریخی:
مؤلفبانسبتدادنهنرهابهاشخاصمعتبردینی،
ممكن همچنین او میگیرد. مجوز هنرها آن برای
استازطریقسلسلههایاستادـشاگردیاینمجوز
بخشد؛5.شیوة تداوم زمانحال تا را ومشروعیت
به توصیه که روایات و احادیث طریق از روایی:
پرداختنبههنر)حسنخط(دارندوبرایصاحبهنر
منفعتهایمادیومعنویبههمراهدارد،اشتغالبه

هنرراحسنمیدانند.
مطالعات نیاز و ضرورت به اعتقاد با نگارندگان
انتقادینسبتبهمنابعدستاولتاریخنگاری تحلیلیـ
با مطالعهای بعدی پژوهشهای برای ایران، هنر
رویكردنوتاریخگراییپیشنهادمیکنندکهبهارتباط
هریکازانواعشیوههایمشروعیتبخشیبههنر،با
زمینههایسیاسیومذهبیدردورةتألیفدیباچه،

میپردازد.

جد ول 2: شیوه های مشروعیت بخشی به هنر د ر د یباچه ها )منبع: نگارند ه(
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دانشگاهتهران.
بیانی،مهدی.)1363(،احوالوآثارخوشنویسان،تهران:علمی
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اهداف »بررسی ،)13۹0( سیما. رحمانیفر، حسین؛ قاسمی،

تاریخنگاریونحوةمشروعیتبخشیمورخاندردیباچههای
تواریخسلسلهایومذهبیازدورةشاهعباساولتاپایان

حكومتصفویان«،تاریخ،پاییز۲۲:صص13۹-11۹.
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