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قلندريه  در تاريخ ، محمدرضا شفيعي  كدكني ، تهران ، سخن ، 
1386 ش، 656ص.

كه   گروه هايي   و  ناشناخته   فرقه هاي   دربارة   پژوهش  
و  پنهاني  صورت   به   زمان   از  برهه اي   در  فعاليتشان  
دشواري هايي   با  دنيا  تمام   در  مي شده ،  انجام   غيرآزادانه  
مواجه  و منابع  موجود در اين  زمينه ها بسيار اندك  است . 
در زمينة  برخي  از فرقه ها حتي  نمونه اي  از اشارات  كهن  
نيز كم  يافت  مي شود، چه  رسد به  اينكه  تأليفي  كهن  دربارة 

آنها به  دست  آيد.

قلندريه   دربارة   كدكني   شفيعي   دكتر  اخير  پژوهش  
براي   فرقه   اين   سّري  بودن   است .  موارد  اين   جملة   از 
مدت هاي  مديد، و در نتيجه  فقدان منابع  دست  اول  دربارة  
ماهيت  آن  و به خصوص  تغييرات پديدآمده  در ساختار 
سازماني  و انديشة  پيروان  اين  فرقه  در طول  تاريخ ، باعث  
شده  است تا در اين  زمينه  با انبوهي  از پرسش هاي  بدون  

پاسخ  مواجه  شويم .

با  مرتبط   پژوهش هاي   در  مسئله   مهم ترين   شايد 
اين گونه  موضوعات ، رسيدن  به  نكته ها و پرسش هايي  
استوار  آنها  اساس   بر  را  پژوهش ها  بتوان   كه   است  
ساخت ، چرا كه  در برخورد با فرقه هايي  چون  قلندريه ، 
اطالعات  اوليه  چنان اندك  است  كه  پژوهشگر تا مدت ها 

سردرگم  مي ماند كه  بايد به  دنبال  چه  چيزي  باشد.
چنان كه  مؤلف  در پيشگفتار كتاب  متذكر شده ، اين  
كتاب  حاصل  چهار دهه  پژوهش  و گردآوري  اسناد و 
منابع  در اين  زمينه  است  و اطالعات  موجود در آن ، از 
اين   نتوان   شايد  است .  شده   گردآوري   نوشته   ده ها  دل  
كتاب  را حاوي  تمام  مسائل  مرتبط  با قلندريه  دانست ، اما 
مي توان  آن  را مقدمه اي  براي  پژوهش هاي  بعدي  دربارة  
اين  فرقه  دانست . مقدمه اي  كه  الاقل  چارچوب هاي  اولية  
اين  پژوهش ها را تعيين  مي كند، پرسش هاي  زيادي  را 
مطرح  مي سازد و ندانسته هاي  جالب  توجهي  را آشكار 
مي سازد و اينها مواردي  است  كه  مي تواند پژوهشگران  

بعدي  را به  جستجوي  پاسخ  برانگيزد.
 در اين  كتاب ، مقوالت  متعددي  مطرح  شده  كه  هر 
براي   است.  مرتبط   قلندريه   با  مرتبط   گونه اي   به   كدام  
نمونه  در بخش  اول  به  شكل گيري  چهار جريان  فكري  
ـ يعني  كراميّه ، مالمتيّه ،  دوران  ساز در سدة  سوم  هجري ـ 
با  فرقه ها  اين   ارتباط   و  ــ  فتّوت   اصحاب   و  صوفيّه  
اصول  انديشة  قلندريه  پرداخته  شده است. آغاز كتاب  با 
اين  فصل ، مي تواند بيانگر اين  نكته  باشد كه  نويسنده ، 
روحاني   نحلة   نوعي   با  مرتبط   را  قلندريه   شكل گيري  
مي داند؛ حتي  گاهي  ــ مثًال در صفحة 80 ــ متقدمان  
اين  فرقه  را پيرو نوعي  مقصد روحاني  و الهي  دانسته  
است . اين  مباحث  و ارتباطات  در فصل هاي  بعدي  كتاب  

نيز از ديدگاه هاي  ديگري  بررسي  شده اند.
در بخش  دوم  كتاب  كه  از بخش هاي  مهم و جالب  
توجه  كتاب  است ، به  معناي  واژة  «قلندر» و «قلندري » 
پرداخته  و با ذكر شواهد متعدد نشان  داده  شده  كه  واژة  
قلندر تا سدة  هفتم  هجري  به  نام  مكان  اطالق مي شده 
است  و واژه اي كه در آغاز معناي  «پيرو قلندريه » داشته، 
بوده   قلندر)  مكان   به   منسوب   (يعني   «قلندري »  واژة 
براي   پيش   سال ها  شفيعي   دكتر  را  مطلب   اين   است . 
اولين  بار مطرح  كرده  بود. عالوه بر شواهدي  كه  ايشان  
آورده ، اين بيت از ديوان  ذوالفقار شرواني  را هم شايد 
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بتواند مؤيدي  ديگر بر اين  مطلب  دانست:
از شراب  شوق او چون  شورم  آمد در كله

سر به   بازار قلندر برزدم  شوريده سان 
 با توجه  به  گستردگي  موضوعات  مطرح  شده  در كتاب ، 
اشاره  به  تمام  بخش هاي  آن  حتي به  صورت  فهرست وار 
به   باشيم   داشته   اشاره اي   دارد  جا  اما  نيست ،  ممكن  هم 
نيشابوري ،  سيبك   اثر  اسراري ،  ديوان   كامل   متن   چاپ  
كه  براي  اولين  بار در اين  كتاب  منتشر شده  و نمونه اي  
است .  فارسي   ادب   در  نقيضه سرايي   از  توجه   جالب  
موضوع محوري  و اصلي  اين  نقيضه ها استفاده  از سبزك  
(ماده اي مخدر) است كه  از مشغوليات  اصلي  قلندرانه  در 
ادوار اخير بوده  است . البته  بايد يادآور شويم  كه  در خالل  
ديوان ، به  گوشه هايي  جالب  توجه  از زندگي  آن  روزگار 

اشاره  شده  كه  شايد در جاي  ديگر، نشاني  از آنها نيابيم .
فرد  به   منحصر  نسخه اي   اساس   بر  ديوان   اين   متن  

قاهره ،  فتاحي ،  (كليات  
شده   تصحيـح    (162
آن   عكس   كه   اسـت  
پژوهشـي   مـركز  در 
مكتـــــوب   ميـــراث  

نگهداري مي شود.
كم بودن  به   توجه   با 
با  مرتبط   شواهـــد 
متــون ،  در  قلندريـــه  
نگارنــدة   كه   مـواردي 
نقل   ديده،  سطــور  اين  
در  برخي   كه   مي شــود 
در  مندرج   مطالب   تأييد 

اين كتاب  است :
 - كمال  الدين  بنايي  هروي  
و  نهم   سده هاي  سرايندة  

دهم  در مثنوي  بهرام  و بهروز (بادليان ، ش  253 اليوت ، گ 
199 ر تا 201 پ ) حكايتي  از ابوسعيد ابوالخير نقل  كرده  
كه  نشانگر ديدگاه  برخي  از مردم  سدة  نهم  دربارة  قلندريان  
است . در اين  حكايت ، سخن  از ميهمان  دوستي  شيخ  است  
و اينكه  جمعي  از قلندريان  بر شيخ  وارد مي شوند و شيخ  
به عنوان  ميهمان  به  خدمت  ايشان  كمر برمي بندد و مورد 
او  جواب   در  شيخ   مي شود.  واقع   مريدان   از  يكي   انكار 

وظايف   از  گناهكاران ،  بازخواست   و  تنبيه   كه   مي گويد 
محتسب  است  و وظيفة  ما تنها مهمانداري  است . بنايي  در 
اين  حكايت  مطالبي  در مورد رفتار قلندريان  نقل  مي كند 
كه  گويا از آداب  و رسوم  آنان  در دورة  خود شاعر است  
و اگر در اصل  حكايت  و ارتباط  آن  با ابوسعيد ترديدي  
نظر  بايد  احتياط   با  مناظر  توصيف   شيوة   به   نباشد،  وارد 
كرد. اين  بخش  در منظومة  مذكور نسبتًا طوالني  است  و 

ما فقط  بخش هاي  مهم  آن  را نقل  مي كنيم :
شيخ  بنشسته  بود با اصحاب  

نكته اي  مي گشود از هر باب 
كه  گروه  قلنــدران  ناگــاه  

بر در خانــه  آمدنـد از راه 
چنــد ســر از قلنــدران  دغــل  

هيچشـان  ني  بغيــر گنــده  بغل 
بنگئــي  چنــــد ناتـراشيــــده  

ابــرو و ريــش  را تــراشيده ...
 رمضــان  روزه  خــورد هر روزه  1  

زده  بنــگ  دو وقتــه  هـــر روزه 
 خيل  ســرنا ســران  بِوْق دهــن  

هسـت  طنبك  نواز و طبلك  زن ...
 با قلنــدر قلنــدرانــه  نشســت  

بي تكلــف  در آن  ميــانه  نشست 
 ديدشان  رفته  بنگهـا؟ در خــواب  

زده  دزدِ خيــالشان  رهِ خـــواب 
 همه  را همچـو پسته  لب ها خشك  

با درون  سيــه  چــو نافـة  مشك 
 شيخشان 2 گفت  ميـل  حلوا هست ؟ 

تا هميـن  دم  رسانم  از سر دست ...
 رفت  در حـال  شيــخ  نيك  نهــاد 

جانـب  آن  قلنــدران  چــون  باد
 بنگيــان  را به  خــواب  ديد همـه 

 خفتــه  درهم  چــو گوسفنـد رمه 
 در يكي  از ابيات  باال اشاره  به  بوق و طبلك  است ؛ 
عالقة   ايران   فولكلور  گردآوري   به   كه   ــ  هدايت   صادق 
خاصي  داشت  ــ در يكي  از آثار طنز خود بيتي  قلندريانه  

و قّالشانه  را نقل مي كند كه حاوي  اين  موضوع  است:
1. در نسخه  چنين  است .

2. نسخه : «شيخيان ».
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ما صاحــب  منتشـــــاء بوقيـــم  
جرثومــة  اشنـــــع  فســـوقيم 

كه  به  نظر مي رسد صحيح  آن  «منتشا و بوقيم » باشد. آيا 
اين  بيت  را از منبعي  نقل  كرده  يا مستقيمًا از قلندري اي 

شنيده  است، نمي دانم .
گنج بخش   كتابخانة   شمارة 14107  مجموعة   انجامة    
در  توجه   جالب   مطلبي  حاوي   هجري )   901 (مورخ  
ارتباط  با قلندريان  است  كه  آن  را نقل  مي كنيم : «.... بعون  
اهللا  و حسن  توفيقه  بجوار مشهد منّور و مرقد مطّهر سلطان  
علي   و  عليه   موسي  الرضا  علي  بن    ابوالحسن   امام   االوليا 
آبائهم  التحية  و الثنا بخط العبد الحقير خادم الفقرا عبداللطيف  
شوال   رابع   تاريخ   به   سبزواري    خضر  بن   قلندر بن   عبداهللا 

ختم  بالخير و االقبال  سنه  احدي  و تسعمايه. »

چنان كه  مي بينيم  نام  كاتب  «قلندر» است  و اين  نشان  
مي دهد كه  در اوايل  سدة  دهم «قلندر» را براي  نامگذاري  
همچنين   انجامه   اين   مي كردند.  استفاده   نيز  اشخاص  
مي تواند حاكي  از انتساب  نويسنده  به  تشيع  باشد، چراكه  
نام   دو  وجود  اينكه   ضمن   است ؛  مقدس   مشهد  مجاور 
«سبز»  واژة   با  لغوي   نظر  از  كه   ــ  «سبزوار»  و  «خضر» 

مرتبط  اندــ در اين  نام ، شايد اتفاقي  نباشد.
شده   قلندري »  «چادر  به   اشاره اي    269 صفحة   در 
و  نيست   روشن   هنوز  آن   دقيق   ماهيت   اينكه   و  است 
فرهنگ نويسان  در مورد آن  احتماالتي  را مطرح  كرده اند. 
جستارهايي   (نك:  «بنگ »  مقالة   در  آنچه   اين مورد،  در 
هرودت   تاريخ   از   (241 ص   اسالمي ،  علوم   تاريخ   در 

شده   نقل   سكاها،  بخارِ(؟)»  «حمام   نوعي   به   راجع  
پشمي   پارچة   با  كوچكي   سه  گوِش  «خيمة   است :  جالب  
درزهاي   و  مي كنند  برپا  چاتمه]  شكل   [به   تيرك   سه   بر 
از  پُر  سيني اي   خيمه   اين   در  مي پوشانند.  خوب   را  آن  
سنگريزه هاي  برافروخته  مي گذارند، سپس  قدري  شاهدانه  
برداشته ، تك تك  به  درون  خيمه  مي خزند و شاهدانه ها را 
مي سوزد و بخار  بر سنگ هاي  داغ  مي ريزند دانه ها فوراً 
مي كند... سكاها از استنشاق اين  بخار چندان  سرخوش  و 

كيفور مي شوند كه  از لذت  فرياد مي كشند.»
:ِ همچنين  در شرح  تركيب  «غار عاشقان » در بيت 

گرت  خضري  شود رهبر، به  غار عاشقان  يارا 
به  شهر سبز ما بيني ، سمرقند و بخارا را

طرف   در  است   بوده   غاري   عاشقان ،  «غار  است:  آمده 
غار  آن   قله ...  خندق  به   قريب   و  سمرقند  قلعة   شرقي  
صوفيان   براي   از  َكنده ،  خوارزمي   مخدوم   حضرت   را 
وفات   از  بعد  و  دارد  پي  در پي   حجره هاي   ساخته اند. 
سمرقند  شهر  قلندرخانة   مدت   چند  مخدوم ،  حضرت  

شده  است .»
 در اين  مورد چند نكته  قابل  توجه  است : يكي  اين 
كه  در صفحة  215 آنجا كه  عبارتي  از معجم  االلقاب  نقل  
شده ، آمده  است: «... چون  شيخ  سيف الدين  خواست  از 
خراسان  خارج  شود، آهنگ  حيدر زاوي  كرد و به  زاوية  
او رفت  و او در غاري  عزلت  گزيده  بود، غاري  كه  در 

برابر آن  رودي  مي گذشت ...»
كرده   فراموش   را  گفته   اين   منبع   نگارنده   متأسفانه  
است، ولي  گويا پيش  از اسالم  و به خصوص  در دورة  
ساسانيان ، اتاق هايي  دربسته  و غارهايي  طبيعي  بوده كه  در 
آنها مواد مخدر را بخور مي دادند و گمان  نگارنده  بر اين  
است  كه  اين گونه  مواد را در آتشكده ها نيز بخور مي دادند 
مردم  ــ  نه   و  موبدان   براي   آن  هم   ــ   «پنام »  از  استفاده   و 
آنان بوده  است.  براي  جلوگيري  از تأثير اين  مواد روي  
بر اساس منابع ، «پنام » را براي  جلوگيري  از آلودن آتش  
مقدس  به وسيلة  نفِس موبدان  به كار مي بردند، در حالي  كه  
افراد  كه   است   معقول   باشد،  كار  در  قصدي   چنين   اگر 

معمولي  از آن  استفاده  كنند. 
در مورد استفادة  مراجع  ديني  زردشتي  از مواد مخدر 
پژوهش چنداني انجام  نشده  است، ولي  نمونه هاي  زيادي  
از آن  را در دست  داريم . براي  نمونه  مي توان  به  سفرهايي  
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مانند سفر ارداويراف  اشاره  كرد. در  ارداويرافنامه  (ص  
48) آمده  است:1 «پس  دستوران  دين  سه  جام  زرين  مي  و 
منِگ گشتاسبي  پر كردند... او آن  منگ  بخورد، هوشيارانه  

باج  بگفت  و بر بستر بخفت .»
  mng حرف  نويسي   با  «منگ »  واژة   پهلوي ،  متن   در   
آمده  است و نشان  مي دهد كه  در زمان  نگارش  متن  نيز 
اين گونه  بوده  است و هزوارش  نيست . جالب  اينجاست  كه  
بعد از يك  هفته  كه  ارداويراف  از آن  خواب  برمي خيزد و از 
وي  خبر جهان  مردگان  را باز مي پرسند، در جواب  (همان ، 
ص  49) مي گويد: «نخستين  گفتار اينكه  به  گرسنگان  و 
تشنگان  نخست  خوراك  بايد داد و سپس  از آنها پرسش  
كرد و كار فرمود.» با توجه  به  اين  موارد شايد جا داشته  
باشد كه  ريشه هاي  قلندريه  را در حكومت  رسمي  دورة  
ساسانيان  هم  مورد بررسي  قرار دهيم  (بنگريد به: عبارت  

صيدنة  بيروني  دربارة  «بوي  هيربدان »، پس  از اين ).
در صفحة  345 كتاب  قلندريه  آمده  است: «گفته اند كه  
ظهور آن  بر دست  حيدر بوده  است ... و آن ، چنان  بود كه  
وي  روزي  به  دليل  دلگيري  از يارانش  سرگشته وار بيرون  
آمد و گذارش  برين  گياه  افتاد. ديد كه  اين  گياه  بي  آنكه  هوا 
خود گفت :  است ؛ پس  به   حركت   باشد، در  جنبشي  داشته  
اين  به  سبب  رازي  است  درين  گياه . برگي  از آن  چيد و 

خورد...»
 متأسفانه  در عبارت  مذكور اشاره اي  به  نام  اين  گياه  
نشده  است اما اشاره  به  متحرك  بودن  گياه ، يادآور عبارتي  
از صفحات  آغازين  كتاب   التفهيم  (ص  60) است، آنجا 
كه  سخن  از «حركت  نخستين  غربي » است : «... و جانوري  
هست  كه  با وي  همي  جنبد چون  حربا كه  با آفتاب  همي  
گردد هر چگونه  كه  گردد و نيز برگ  كشت  و گيا با او 
همي  گردند و آن  بر برِگ ماش  و بر برِگ ملخج  و سوس  

پيداتر است .»
 با مراجعه  به  مدخل  «سوس » در صيدنة بيروني 2   (ص  
مي تواند  كه   آمد  دست   به   مطالبي   زرياب )  چاپ    ،356
والّسجزيّة :  «مهلت »  بالهنديّة   «سوس :  باشد3:  توجه   جالب  
«موژ»؛ ومجوس  سجستان  يسّمونه : «بوي  هيربذان » ويبّخرونه  

وبالّزابليّة :  والكهنبارات   في  المسترقة   والنّواويس   في  البيوت  
«ملخچ ». و اصله  بالّروميّة  «كلوقورون »4... وبالفارسيّة  «منره  
وشك » و «دار ورهرام» و «دار شيرين »، أي : حشيشة  حلوة  
و «خورد پيالن »، أي : طعام  الفيلة ... ابوحنيفة : يسّميه  العرب  
«المتك »5 فالحالوة  في اصله  والمرارة  في  فرعه  ويجعل  ورقه  
اليحمد  الّسوس    ورّب  فيشتّد.  الّداذي   يجعل   كما  في النّبيذ 

بأرض  العرب .»
مي گويند  هادي  مهدي  آقاي  همكارمان  باره  اين  در 
خودرو   صورت   به   فارس   استان   در  شيرين بيان   گياه   كه 
موجود است  و حيوانات  اهلي  هيچ  عالقه اي  به  خوردن  
قاطع   برهان   در  آنچه   با  موضوع   اين   ندارند.  آن  برگ  
دربارة  ملخچ  نقل  شده  بي ارتباط  نيست : «گياهي  باشد كه  

چون  چهارپايان  خورند، مست  گردند.»
در مورد عبارت  «الكعبة  قبلتي » كه  در رسالة  تراش نامة  
اشخاص  به  آيين   قلندري  (ص  416) ضمن  آداِب ورودِ 
را  عبارت   اين  هم  شرواني   خاقاني   است،  آمده   قلندري  
نگارنده )  تصحيح    ،1584 (بيت   تحفة العراقين   مثنوي   در 
خالل   در  مي كردند،  نقش   خاتم   بر  كه   عبارتي   عنوان   به 

بيتي  آورده  است :
«الَْكْعَبُة ِقْبَلتي » نشان  كرد نام  تو بر آن  نگين  عيان  كرد 

علي صفري آق قلعه

1.  ارداويرافنامه ، ترجمة فيليپ  ژينيو، ترجمة فارسي ژاله  آموزگار، 
نك:  نيز   .1382 فرانسه ،  ايرانشناسي   انجمن   و  معين   تهران ، 

ارداويرافنامة  منظوم، ص  30.
2. الصيدنة  في  الّطب ، بيروني ، به كوشش عباس  زرياب  خوئي ، تهران ، 

مركز نشر دانشگاهي ، 1370.
3. در ترجمة  فارسي  اين  متن  (ج  1، ص  406) آثاري  از آشفتگي  و 
عربي   اصل   نقل   به   لذا  و  مي شود  ديده   مترجم   بي جاي   دخالت  

مبادرت  كرديم .
«گلوكز»  همان   گويا  اين   و  است   «گلوقوزون »  آن   صحيح   ظاهراً   .4
است  و از اينجا به  خوبي  روشن  مي شود كه  منظور «سوس » (= 
است:  آورده   هم   اين   از  پس   «سوسن ».  نه   و  است   شيرين بيان ) 

«جالينوس : جلوقوريزون ».
5. ظاهراً «َمَهك » صحيح  است  كه  نام  ديگر شيرين بيان  است .
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قرون10ـ  ايران  بزرگ  خوشنويسان  (آثار  مسيحا   كلك 
14)، قم، مجمع ذخائر اسالمي، 1386 ش.

خوشنويسي  قطعات  از  ارزشمند  مجموعه اي  كتاب 
قزويني  پيله چي  احمد  خصوصي  مجموعة  در  كه  است 

نگهداري مي شوند. 
بخش مهمي از آموزش خوشنويسي، مرتبط با آموزش 
ديداري از راه مشاهده و مطالعة نظام هاي زيباشناسانه در 
طريق  از  مقصود  اين  از  بخشي  است.  فن  استادان  آثار 
شاگردي نزد استاد به دست مي آيد، اما براي اين كه كسي 
به  خود  هنِر  در  و  يابد  دست  شخصي  سبكي  به  بتواند 
استادي برسد، نيازمند است كه در آثار استادان ديگر و 
به خصوص نام آوران اين رشته تفحصي داشته باشد. اما 
چنين كاري، با توجه به ارزشمندي قطعات خط و انحصار 
به سادگي  آنها در مجموعه هايي دور از دسترس، معموالً 
امكانپذير نيست و انتشار مجموعه اي چون كلك مسيحا 

مي تواند براي دوستداران اين رشته سودمند باشد.
كار  كل  دربارة  عمومي  داوري  يك  شد،  ذكر  آنچه 
است. دربارة لزوم انتشار اين آثار و سودمندي آنها جاي 
ترديدي نيست، اما نكته اي كه در انتشار چنين آثاري بايد 
مد نظر قرار گيرد اين است كه چاپ اين نمونه ها بدون 
خواهد  عمده  نقصي  داراي  كارشناسي،  اطالعات  ارائة 
بود و اگر اين اطالعات را شخصي ناآگاه فراهم آورده 
در  كاست.  خواهد  كار  ارزش  از  زيادي  ميزان  به  باشد، 
اين اثر نيز لغزش هايي ديده مي شود كه حاصل بي توجهي 

به بررسي كارشناسانة آثار است و الزم است كه به اين 
مطالب اشاره شود.

اطالعات مندرج در ذيل برخي قطعات، داراي اشتباه 
و تناقض است. برخي از اين خطاها ناشي از بي توجهي 
خوشنويسان  احوال  شرح  و  خوشنويسي  هنر  تاريخ  به 
صفحة 121  در  چاپ شده  قطعة  ذيل  نمونه  براي  است. 
آمده است: «تعليق، خواجه اختيار (منشي)، قرن 11 ق» 
هنرمندان  از  منشي  اختيار  خواجه  مي دانيم  كه  حالي  در 
از  برجاي مانده  تاريخ دار  آثار  و  است  هجري  دهم  سدة 
او نشان مي دهند كه تاريخ زندگي وي نمي تواند به سدة 
يازدهم رسيده باشد. براي نمونه دو مجموعه از مكاتيب 
وي به خط خود او در كتابخانة كاخ گلستان (سلطنتي) 
نگهداري مي شود كه تاريخ يكي از آنها 935 و ديگري 
خطي  عرفاني  ادبي  كتب  فهرست  (نك:  است  ق   970
كتابخانة كاخ گلستان، بدري آتاباي، تهران، كاخ گلستان، 

[1377ش]، صص 706 و 710).

نمونة ديگر، تناقض اطالعات مربوط به دورة زندگي 
از  عمده اي  بخش  كه  است  اصفهاني  غالمرضا  ميرزا 
نستعليق  آثار  از  مجموعه،  اين  در  شده  چاپ  قطعات 
اوست. اين هنرمند از خوشنويسان بنام روزگار محمدشاه 
مهدي  دكتر  مرحوم  است.  بوده  قاجار  ناصرالدين شاه  و 
بياني شرح حال وي را در كتاب احوال و آثار خوشنويسان 
(تهران، علمي، 1323ش، صص 550-556) آورده و در 
ميرزا  وفات  «سال  است:  نوشته  وي  مرگ  تاريخ  مورد 
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غالمرضا را سپهر، 1290 ضبط كرده و درست نيست، كه 
از آثار تاريخ دار او تا سال 1303 نيز ديده ام و ظاهراً همان 
سال 1304 كه مرحوم مهران ضبط كرده، صواب است.»

ــ   مسيحا  كلك  در  چاپ شده  قطعات  از  مورد  دو 
قطعات صفحات 11 و 17ــ نيز داراي تاريخ 1300 ق 
است و با اين حساب ميرزا غالمرضا را از خوشنويسان 
سدة سيزدهم ــ و با تسامحي چهاردهم ــ هجري بايد 
دانست؛ در حالي كه در برخي صفحات (مانند صص 17 

و 12) از قرن دوازدهم دانسته شده است. 
رقمي   ،19 صفحة  در  مندرج  قطعة  در  سويي  از 
ميرزا  از  هم  قطعه  اين  كه  مي شود  ديده   921 تاريخ  با 
غالمرضا دانسته شده است. البته رقم نويسندة اين قطعه 
«يا علي مدد» است و به رقم ميرزا غالمرضا ــ كه معموالً 
«يا علي مدد» امضا مي كرده ــ شباهت دارد. ممكن است 
كه اين قطعه نقِل اثري متعلق به سدة دهم بوده كه توسط 
نيز  صورت  اين  در  و  است  شده  انجام  غالمرضا  ميرزا 

نمي توان آن را از آثار وي دانست.
شكسته  خط  به  قطعه اي   110 صفحة  در  همچنين 
ميرزا  آثار  از  نيز  آن  كه  مي شود  ديده   1181 تاريخ  با 
غالمرضا و البته از سدة سيزدهم دانسته شده است. قطعة 
و  دارد  تاريخ 1214  كه  صفحة 115  در  مندرج  ديگري 

قطعة مندرج در صفحة 135 كه تاريخ 1234 دارد، هر دو 
از قرن دوازدهم دانسته شده اند.

كه  داشت  توجه  بايد  خوشنويسي  قطعات  مورد  در 
اگر قطعه اي داراي تاريخ بود، بايد حتمًا آن تاريخ را ذكر 
كنيم نه قرن آن را و اگر توضيحي كارشناسي الزم بود، 

در ذيل اين تاريخ ها بايد درج شود.
مشكل ديگري كه در اين كتاب ديده مي شود، تزئيناتي 
در  كه  است  ــ  حواشي  تذهيب  و  سرلوح  قبيل  از  ــ 
حاشية قطعات ديده مي شود. بايد توجه داشت كه بيشتر 
اين تزئينات، افزودة ناشر است و در اصِل قطعات موجود 
نبوده است. ناشر به اين موضوع اشاره اي نكرده  است 
اما مقايسة صفحاتي كه داراي حاشية يكسان هستند، اين 
واحد  تزئينِي  حاشية  يك  كه  مي كند  روشن  را  موضوع 

براي چند قطعة خط استفاده شده است.
يك نمونة آن را در حاشية صفحات 19، 99، 100، 
در  ديگر  نمونه اي  همچنين  مي بينيم.  و 145   127 ،108
حاشية قطعات مندرج در صفحات 119، 130 و 142 و 
نيز نمونه اي در دو قطعة چاپ شده در صفحات 103 و 
111 آمده است. اين از اصالت كار مي كاهد و بايد توجه 
داشت كه اين گونه افزوده ها نبايد تداخلي با اصل كارها 
داشته باشد و به گونه اي مونتاژ شود كه جزئي از اصل 

تصور شود.

اگر از اين موارد صرف نظر كنيم، در كتاب كلك مسيحا 
ايران  خوشنويسي  بزرگان  برخي  خطوط  از  نمونه هايي 
طالقاني،  عبدالمجيد  درويش  تبريزي،  عالءالدين  مانند 
خواجه اختيارالدين منشي، ميرعماد حسني، زين العابدين 
اصفهاني و ميرزا غالمرضا اصفهاني به چاپ رسيده است 
كه مي تواند مورد استفادة پژوهشگران و دوستداران اين 

هنر زيبا قرار گيرند.
اكبر ايراني


