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   کشمير معروِف و خطّاطاِنيسينو هنر خوش
   هندِي گورکاندورة مغوالِندر 

د صدازمنديق نيمحم∗  

زيرا , اوج کمال رسيد نويسي و خطّاطي در زمان پادشاهان مسلمان به هنر خوش
سازي را  پيکرتراشي و صورت, سازي مسلمانان بر طبق قواعد و ضوابط اسالم مجسمه

 خود را در ةپذيري اين فنوِن لطيفه مسلمانان توج ي جبرانبرا. کردند  ميتصورمباح 
سازي و پيکرتراشي و مصوري را ترک  مجسمه. خرج دادند تزييِن فن و لطافِت هنر به

ن براي نوشتن عبارت عربي و فارسي ايبنابر. آرايش خطّ و زيبايي آن پرداختند هگفته و ب
سازي و  صورتکمبود و تا حدي , جود آوردند هاي گوناگون و زيبا و دلکش به خط

ها تأسيسات  قلعه, ها در نتيجة آن در و ديوار اکثِر کاخ. پيکرتراشي را جبران کردند
هاي متنوع زيبا آراسته  خط ي بهس و عبارات فارقرآنهاي آيات  بهيها کت پادشاهان مسلمان

زي و تأسيساِت سا ها الزم براي عمارت بهيصورت کت  حتّي اين هنر بعداً به, اند شده
شکل و صورت بسيار  خط کوفي اشاره کرد که به در ضمن بايد به.  قرارگرفتانمسلمان

  .آيد شمار مي هاي زيباي دنيا به زيبا درآمد و يکي از خط
 دورة اماو , اوج رسيده بود خطّ نسخ و ثلث قبل از دورة تيموري در ايران به

در خطِّ نستعليق پيدا کرده را روزگاِر خود تيموري براي اين که نامبردارترين خطّاطان 
هنر خطّاطي و  پادشاهان تيموري خودشان به. اي دارد است شهرت قابل مالحظه

 نويسان  اين هنر و سرپرست خطّاطان و خوشبلکه محب, نويسي دلبستگي داشتند خوش
ه د بونويسي  و خوشابتشاه ميرزا بايسنقر بن شاهرخ عاشق کت نبيرة تيمور. اند بوده

                                                   
  .هند, نو دهلي, دانشگاه جواهرلعل نهرو, استاد مرکز مطالعات فارسي و آسياي مرکزي  ∗
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دست بود و اثر برجستة او امروز نيز در آستان  نويس چيره وي خود نيز خوش. است
س توجدر . کند سوي خود جلب مي  عاشقاِن اين هنر را بهةقدس رضوي مشهد مقد

داشتن   با اوباِردر. اوج خود رسيد ق و نستعليق بهتعلي,  ثلثزمان بايسنقر ميرزا خطِّ
 نستعليق را جعفر تبريزي که نخستين بار خطِّ علي مانند مير اننويس نامبردارترين خوش

در دربار بايسنقر چهل نفر هنرمند . داردواال ارزش , کرد و بر طرز زيبا نوشت ابداع
 خطِّ. اند هاي خطّي مأمور بوده جعفر تبريزي براي استنساخ نسخه علي سرپرستي مير به

رونق و زيبايي يافت و کساني که , ودهنستعليق در اين دوره تمام مراحل تکامل را پيم
مير علي هروي و , سلطان علي مشهدي, کمال رسانيدند  نستعليق را بعداً بهخطِّ
  .اند عماد و غير آن بوده مير

, علما, هاي ادبا کاروان  بانويسي مانند بعضي از هنرهاي زيباي ديگر هنر خوش
مردم آسياي .  رسيده استکشمير روحانيون و هنرمندان آسياي مرکزي و ايراني به

لذا زبان فارسي و , مردم کشمير از نظر جغرافيايي بسيار نزديک هستند  بامرکزي چون
هنر زيباي خطّاطي . توسط آنها در کشمير بيشتر رواج پيدا کرده است هنرهاي زيبا نيز به

اوج کمال  نام شهميري به مستقل مسلمان محلّي کشمير به در زمان نخستين خانوادة
از اين خانواده بسيار . خانوادة تيموري در ايران بوده است  بااين خانواده معاصر. رسيد

, بيست سال محيط بوده استو ق يعني دويست  ه ٩٦٢ تا ٧٤٢پرارج که از سال 
. سراغ نداريم, کدام از نسخة خطّي فارسي که در اين دوره استنساخ شده باشد هيچ ما
ويژه  ها و به خانقاه, عمارات تاريخي, ها ره در بعضي از کاخ که در اين دويهاي بهيکت اما

نويسي در اين دوره در  چگونگي وضع خوش, شوند بر روي سنگ مزارها ديده مي
  .سازد آشکار ميرا کشمير 

پوره در شهر سرينگر بر روي  الدين اي که در محلّة قطب بهيدر ضمن نخستين کت
خط  به, زبان عربي منقوش است همسرش بهالدين شهميري و  سنگ مزار سلطان قطب

علّت گسستگي و گسيختگي ريخته و خراب   به بهيمتأسفانه اين کت. خوش نسخ است
الدين   تاريخ ارتحال سلطان قطباما. به کامالً خوانا نيستيشده است و در نتيجة متن کت
 که خطّ نسخ شود به معلوم ميياز اين خطّ و روش اين کت. شود شهميري در آن ديده مي

  .ج بوده استي شهميري در کشمير راةدر آغاز دور
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, نويسي را رواج دهد نخستين پادشاه کشمير که سعي بليغ نمود تا هنر خوش
 پادشاه اوليناو . بوده است) م ١٤٢٠-١٤٧٠/ه ٨٢٣-٨٧٤(العابدين شهميري  سلطان زين

کشمير دعوت   بهنويسان معروف زمان خود را از آسياي مرکزي کشمير است که خوش
,  تيمور سپري نموده بودش را در آسياي مرکزي در درباِرا ام جوانيچون سلطان اي. نمود

لذا وي اساتيد فن ,  بودبخارا و سمرقند اکتساِب علوم نموده, و در مراکز علوم مانند بلخ
خطّاطي آن مراکز را دعوت نمود تا محصّالن اين هنر و طلّاب اين فن را در کشمير 

. سمرقند فرستاد تا در هنر کاغذسازي تربيت يابند  هنر را بهبعضي از اهِل. ربيت نمايندت
کشمير مراجعت نمودند  به, بعد از اين که اين هنرمندان در سمرقند اکتساب هنر نمودند

بايد در اينجا تذکّر داد که در , هاي کاغذسازي را در کشمير داير نمودند و کارخانه
بر برگ بيشتر  کاغذسازي وجود نداشت و مردم تا آن زمان ةکارخانکشمير تا آن زمان 

ثلث و تعليق , خط نسخ هاي عربي و فارسي به بهي سلطان کتدر زماِن. نوشتند توز مي
دارد که  همين سه خط موجود است و معلوم مي هاي آن زمان به بهيتمام کت. منقّش شد

 تقريباً ,ج بوده استيبدين در کشمير راالعا  سلطان زينثلث و تعليق در زماِن,  نسخخطِّ
  .دست ما رسيده است همين سه خط به هاي آن زمان به بهيتمام کت

جوايز فاخره و   بانام گنايي ملقّب و آنها را نويسان را به العابدين خوش سلطان زين
 عثمان گنايي و اوچپ گنايي دو کاتب محمد. انعام و اکرام گرانقدر ممتاز ساخت

رسد  نظر مي چنان به. درجة کمال رسانيدند  نسخ و ثلث را بهبار بودند که خطِّ درمعروِف
تغيِر   بايسي در کشميرنو که در اواخر قرن نهم و در آغاز قرن دهم هجري خوش

حق آن  نام نستعليق معروف است و به رو شد و يک خطّ بسيار زيبا که به ه روبهالعاد فوق
 هاي ما برخي از نمونه. در کشمير رواج پيدا کرد, اند را عروسي خطوط اسالمي لقب داده

  .آوريم در اينجا مي, اند مانده برجستة خطوط متذکّرة فوق را که تا زمان ما باقي
) م ١٥٥٥-١٥٨٦/ه ٩٦٢-٩٩٤(هنر خطّاطي در زمان سالطين چک در کشمير 

 اصِراند و مع  چون خودشان مذهب تشيع داشته,سالطين چک. کرد تکامل را طي راه
ايران   بالذا در آن زمان روابط سياسي مذهبي و فرهنگي کشمير, ه بودندسالطين صفوي
. کشمير مهاجرت نمودند بسياري از شاعران و نويسندگان از ايران به. استوارتر گرديد

نتيجة روابط استوار فرهنگ و آمد و شد علماي ايران و آسياي مرکزي هنرمندان و  در
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 نستعليق باشد که در خطِّ علي مي يکي از آنها مير, ِد کشمير شدندنويسان بنام وار خوش
 نامدار که از سرزمين کشمير در اين دوره علماِي. آورده بود دست سزا به شهرتي به
بعضي از آنها در هنر , برخاستند
نامبردارترين . نويسي نبوغ داشتند خوش

, بابا داود خاکي, آنها شيخ يعقوب صرفي
  .باشند  و غير آنها ميملّا محسن فاني

ق در  ه ٩٢٨بابا داود خاکي در سال 
جهان گشود و در  شهر سرينگر چشم به

او در علوم . کرد ق فوت ه ٩٩٣سال 
 صاحِب.  و نقلي دستگاه داشتيعقل

در نظم فارسي نيز دست . تصانيف است
 عالوه بر تصنيف و تأليف در خطِّ. داشت

 ة او در کتابخانخطِّ بعضي از آثار فارسي به. دست آورده بود نستعليق نيز مهارت به
  . مقبول صوفي محفوظ استمحمدشخصي دکتر 

 نستعليق نيز در خطِّ,  که معاصر بابا داود خاکي بوده استيشيخ يعقوب صرف
تتبع نظامي گنجوي پنج مثنوي  باشد که به او نخستين شاعر کشمير مي. مهارت داشت

در . مانده است د از او باقيصانيف متعد در نثر و نظم ت.يعني خمسه سرود
 در اين فن در خوارزم تربيت يافته وي قوي احتمال به. نويسي شهرت داشت نستعليق

بعضي از آثار دست نوشتة . پايان رسانيده بود چون تحصيالت خود را در همانجا به, دوب
بخانة  حضرت شيخ يعقوب صرفي در شهر سرينگر و در کتاةاو در کتابخانة آستان

  . مقبول صوفي وجود داردمحمدشخصي دکتر 
کشمير را در سال ) ه ٩٦٣-١٠١٤( اکبر شاه گورکاني محمدالدين  هنگامي که جالل

 (Government Land)عنوان خالصة سرکاري  ق تسخير نمود و آن را به ه ٩٩٤
اوج کمال  نويسي در کشمير به در آن زمان هنر خوش, حکومت خود منسلک ساخت به

تعداد قابل . نويسي درآمده بود  خوشعنوان يکي از مراکز مهم و کشمير به, رسيده بود
استادي اين فن رسيده  بعضي از آنها به. نويشان در کشمير وجود داشت  از خوشيتوجه

پادشاه ايران شاه عباس صفوي اگر 
نويسي مانند مير عماد  داشتِن خوش به

, کرد قزويني در درباِر خود افتخار مي
 اکبر و محمدالدين  شاهنشاه جالل

اش  پسرش نورالدين جهانگير و نبيره
داشتِن   شاهجهان بهمحمدالدين  شهاب

خطّاطاني مانند زرين قلم کشميري و 
 .کردند شيرين قلم کشميري مباهات مي



  ١٩٤  قند پارسي

  

, نويسان بوده است  اکبري که مهد خوش کشمير در درباِرنويساِن برخي از خوش. بودند
و حتّي القاب و اعزازات زرين قلم و جادو رقم , پيدا کردنداي براي خود  جاي شايسته

  .براي خود دريافت نمودند
بر طبق روايت ابوالفضل علّامي در زمان اکبر شاه گورکاني هشت نوع خطّ در هند 

از معقلي و ه  ۳۱۰شش نوع خط را که ابن مقَله در سال , از اين هشت خط. ج بوديرا
 تعليق را خطِّ. رقاع, ريحان, نسخ, توقيع, ثلث: رار استبدين ق, کوفي ابداع کرده بود
هشتمين خط که در . امتزاج خطّ رقاع و توقيع اختراع نموده بود  باخواجه تاج سلماني

خطّ نستعليق را خواجه . نستعليق بود,  اکبر شاه گورکاني در هند متداول بوده استزماِن
تعليق ابداع   با نسختيجة آميختن خطِّدر ن, امير علي تبريزي چنانکه قبالً اشاره رفت

  .نموده است
نويسي  تقريباً همة پادشاهان مغول گورکاني هند سرپرست و حامي هنر خوش

اين همه که اکبر   با.اند اند و آنها را قدرداني نموده هنر و هنرمندان را پرورده. اند بوده
هنرمنداِن خط   نسبت بهابوالفضل دربارة قدرداني او, سواد بوده است شاه گورکاني بي

  :نويسد مي
ها پاية واال گرفت  گوناگون خط» اکبر«شناسي کشور خداي  از قدرداني و ارزش”

 .١“ي ديگر يافتجخاصّه نستعليق روا, و هنرپردازان نادره کار را روز بازار شد
نويسان بود و بسياري از   هنرمندان و خوش اکبر شاه گورکاني مرکزِِدرباِر
درباِر او منسلک شدند و  علّت تشويق و قدرداني اکبر شاه به دست به چيرهنويسان  خوش

در زمان .  او استنساخ شددر نتيجة آن بسياري از کتب فارسي و عربي در درباِر
  .ين قلم کشميري بودزر حسين محمدنويسي  پادشاهي او رئيس بخش خطّاطي و خوش

علّت  و به, حد اعلي رسيد نويسي در زمان فرمانروايي اکبر شاه به هنر خوش
هنر ,  هنرمنداِن اين فن واگذار داشتسرپرستي و خلعت فاخرة او که در حق, بخشش
لذا زماِن حکومت اکبر شاه از نظر ترويج . نو يافت متانت و حيات, نويسي تازگي خوش

 ننويسا کاِر اکثر خوش. رود شمار مي  طاليي بهنويسي در کشمير زماِن و اشاعت هنر خوش
                                                   

 .۱۱۴ص , ۱ج , اکبري آييِن, يفضل علّامابوال  .1
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نويسان بزرگ کشمير که در  اسامي خوش. علّت تشويق و سرپرستي او باال گرفت به
بدين قرار , بردار شدند نويسي نام  هند برخاستند و در هنر خوش گورکانِيدورة مغوالِن

  :هستند
 مراد شيرين قلم محمد, علي چمن کشميري,  حسين زرين قلم کشميريمحمد
پسر زرين ( علي کشميري محمد) ادر شيرين قلمبر(ملّا محسن کشميري , کشميري
علّت جادو رقمي و سحرآفريني مناصب و جاگيرهاي  خطّاطان متذکّرة فوق به) قلم

  .فاخره براي خود از پادشاهان زمان دريافت نمودند

   حسين زرين قلم کشميريمحمد
در . است اکبري بوده ترين نويسندة خطّ نستعليق درباِر زرين قلم کشميري معروف

, اکبر فراهم آمده بودند  نستعليق او از تمام خطّاطان ايران و هند که در درباِر خطِّنوشتِن
  تبحِردرنظر داشتِن  با.ن او براي تربيِت شاهزادگان مقرر گرديدايبنابر. گوي سبقت ربود

ملقّب » زرين قلم«لقِب   هند او را بهپادشاهِِ. نويسي اکبر شاه گورکاني  خوشاو در هنِر
لقب جادو رقم ياد  ابوالفضل او را به. همين لقب شهرت يافت گردانيد و من بعد او به

  :نويسد اش مي کند و درباره مي
توان » نستعليق«جادو رقمي که در ظلّ سرير خالفت صاحِب اين نقش دلپذير ”

  .١“ روشناس آفاق»زرين قلمي«خطاِب   حسين کشميري است و بهمحمد, گفت
 جهانگير پادشاه محمد پسرش نورالدين درباِر سين بعد از فوت اکبر شاه به حمحمد

قلم زرين . اسم خود اضافه نمود را نيز به» جهانگير شاهي«بدين مناسبت . منسلک گرديد
 نويسان  جهانگير پادشاه بوده است بلکه رئيس نستعليق عهِدترين خطّاِط نه تنها بزرگ

او  خود راجع به» توزک جهانگيري«جهانگير پادشاه در .  جهانگير نيز بوده استدرباِر
  :نويسد مي
  .٢“نويساِن زمان بود  حسين کشميري سرآمِد خوشمحمدملّا ”

                                                   
 .۱۱۵ص , ۱ ج ,اکبري آييِن, يابوالفضل علّام  .1

2.  ۴۵ص ,  نولکشورةمطبوع, توزک جهانگيري, ر پادشاهين جهانگينورالد. 



  ١٩٦  قند پارسي

  

زرين قلم را ميِر کاتِب درباِر » نويسان احوال و آثاِر خوش«مهدي بياني در کتاب 
  :نويسد او مي. جهانگيري تسليم نموده است

اين  بوده و به» جهانگير«ميِر کاتِب درباِر وي »  حسين زرين قلممحمد”«
  .١“نيز رقم دارد» جهانگير شاهي«مناسبت 
نظر   چنان بهاماو ,  حسين شاگرِد عبدالعزيز بوده استمحمدنويسي   خوشدر هنِر

هاي او  در نوشته. نوشت  نستعليق را بهتر ميرسد که او در مقابل استاد خود خطِّ مي
  .٢رسد نظر مي و مناسب بهمدات و دوائر موزون 

استادان هنر زرين قلم کشميري را همپايه و همانند مير علي هروي که سرآمد 
عالوه ه  ١٠١٧جهانگير پادشاه در سال . شمارند برمي, خطّاطان دورة تيموري بوده است

يک زنجير فيل   بازرين قلم را در صلة يک کار هنرمندانه, زيبر خلعِت فاخره و جوا
جهانگير پادشاه در  ه ١٠١٧چنانکه در ضمن احوال و واقعات سال . اختمفتخر س
  :دارد  خود مرقوم ميتوزِک
  .٣“مرحمت شد…  حسين کاتبمحمد يک فيل به”

 حسين زرين قلم شاگردي مير علي محمد, بر طبق روايت صاحب مناقب هنروران
هاي آن زمان اين قول  خهاي معاصر و تاري ولي از تذکره. هروي را نيز اختيار نموده بود

 بايددر آن صورت زرين قلم , اگر اين مفروضه را درست تسليم کنيم. رسد اثبات نمي به
فاق سال وفات نويسان معاصر باالتّ نگاران و تاريخ سربرده باشد زيرا تذکره هعمري دراز ب

ي در صورتي که وفات مير علي هرو. ٤اند ثبت نموده. م ١٦١١/ه ١٠٢٠زرين قلم را 
بر طبق اين روايت زرين قلم کشميري . اتّفاق افتاده استه  ٩٥١اغلب امکان در سال  به

تذکّر  بيشتر از هفتاد سال بعد از وفات استاِد خودش زنده بوده است؛ و در اينجا الزم به

                                                   
 .۷۰۲ص , ۳ج , ش ه ١٣٤٦, تهران, انتشارات دانشگاه تهران, نويسان احوال و آثار خوش, ياني بيمهد  .1

 ؛)مطبوعه (۹۹ص ,                          , ي؛ عبدالقادر سرور۱۱۵ص , ۱ج , اکبري يِنيآ, يامابوالفضل علّ  .2
G.M.D. Sofi, Islamic Culture in Kashmir, p.230.  

3.  ۷۷ص ,  نولکشورةمطبوع, توزک جهانگيري, ر پادشاهين جهانگينورالد.  
 G.M.D. Sofi, Islamic Culture ؛۷۰۳ ص ۳ج , ۵۰۵ص , ۲ج , نويسان احوال و آثار خوش, ياني بيمهد  .4

in Kashmir, p.230.  



  نويسي و خطّاطاِن معروِف کشمير در دورة مغوالِن گورکانِي هند هنر خوش  ١٩٧

  

 عالمگیر زیب اورنگ و داراشکوه

 زبردست خّطاطان زا خودشان

 در عالمگیر زیب اورنگ. بودند

 خطِّ بھ را مجید   ǎ  فرصت اوقات

 .کرد مي کتابت خود زیباي

است که در اين صورت زرين قلم کشميري در نهايت کودکي شاگردي مير علي هروي 
دانيم که مير علي هروي در اواخِر زندگي خود  که ما مي درحالي. را اختيار نموده باشد

وضع وخيم رواني   بافقر و فاقه و  باوطِن مألوف خود هجرت نموده و در بخارا از
 اين برد و معلوم نيست که در جرياِن سر مي هب

روزها طلّاِب هنر را مشق و تربيت بهم 
  ؟١رسانيد يا خير مي

  زمان فرمانرواييحقيقت امر اين است که در
  /ه ٩٧١-٩٧٨( سلطان حسين شاه چک

نام مير علي  شخصي فاضل به) م ١٥٦٣-١٥٧٠
عالوه بر اين که او عالم و . وارد کشمير شد

او در هنر . در شعر و سخن نيز دستي داشت, فاضل بود
کدل  مير علي در محلّة بوته. نويسي مهارِت کامل داشت ويژة نستعليق نويسي به خوش

ها در آنجا  و مدت, مردان خان در شهر سرينگر رخت اقامت برافگند باغ عليمتّصل 
مانده  يک مسجدي نيز در آنجا تأسيس نمود که آثار آن امروز نيز باقي. متمکّن بود

امکان قوي است که زرين قلم کشميري شاگردي همين مير علي را اختيار نموده . است
جهانگير پادشاه در توزک خود و يا , بود روي مياگر زرين قلم شاگرِد مير علي ه. باشد

دادند يا  اين امر توضيح مي افتخار به  بهاکبري آييِنابوالفضل که معاصر او بوده است در 
  :دهد ابوالفضل دربارة او تنها اين قدر تفصيل مي. کردند حد اقل اشاره مي

عالوه . ٢“برگيرند) ويهر(پاية ملّا علي  به) زرين قلم کشميري را(کارآگهان او را ”
,  حسينمحمداسم پدِر , نويسد  تاريخ حسن درست باشد که ميمؤلّفبر آن اگر قول 
 خود يعني  پدِرنويسي شاگردِي تعجب نيست که زرين قلم در خوش. ٣مير علي بود

  .درجة ممتاز رسيد علي را اختيار نموده باشد و در آن هنر به مير

                                                   
  .مآخذ پيشين  .1
 .۱۱۵ص , ۱ج , اکبري آييِن, يابوالفضل علّام  .2

 )مطبوعه( .۹ص , تذکرة شعراي کشميرنام   به۴ج , تاريخ حسن, پير حسن کهويهامي  .3



  ١٩٨  قند پارسي

  

. در فن نقّاشي و مصوري نيز مهارت داشت, نويسي زرين قلم عالوه بر هنر خوش
 زيباي خطِّ  را بهاکبري آييِنحکم پادشاه وقت اکبر شاه گورکاني نسخة  وقتي که او به

پادشاه بسيار خوشحال شد و او را , داد هئخود کتابت نمود و خدمت پادشاه ارا
راي تربيت او در فن عالوه بر آن اکبر شاه گورکاني سه ميليون روپيه ب. ها داد بخشش

  .١خرج داد نقّاشي و مصوري به
هاي مختلف جهان  هاي نادر خطّي از زرين قلم کشميري امروز در کتابخانه نمونه

 نستعليق زيبا از کتاب خطِّ ميان آنها يک نسخة بسيار نادر به در. شوند نگهداري مي
  . موزة بريتانيا محفوظ استة در کتابخاناکبري آييِن

وقتي که اين چنين ميراث فرهنگي و , اقبال که خودش از نژاِد کشمير بودعلّامه 
سوزد و  دلش براي آن مي, بيند در فرنگستان مي, سرماية ملّي را که از دست رفته است

  :زند شعر زير از طبعش جوالن مي
        ٓ                                                           

*  
  اش چشم زليخا را که روشن کرد نوِر ديده  غـني روِز سـياه پيـر کنـعان را تماشا کن  

 حسين زرين قلم کشميري در کتابخانة عليگره و محمددوتا نمونة برجستة خطّ 
 در موزة مغول واقع در قلعة سرخ دهلي يک نمونة خطِّ. رضا رامپور مضبوط است
نويسان دربارة   احوال و آثار خوشمؤلّفياني آقاي مهدي ب. شود زرين قلم نگهداري مي

هاي خطّي او را که در  ماندة خطّ زرين قلم پيگيري نموده است و نمونه آثار باقي
تفصيل آن  ما در اينجا به. تشخيص داده است, هاي بزرگ جهان محفوظ است کتابخانه
  .پردازيم مي

خطّ بسيار زيبا  ش قطعه از هنر زرين قلم کشميري بهدر کتابخانة سلطنتي تهران ش
  :٢اسم کاتب و تاريخ کتابت بدين قرار دارد. در مرقع گلشن مضبوط است

                                                   
, کلچر ايند لنگويجز, اکادمي آف آرت) نگستانفره(انتشارات , مقدمه, شيرين قلممجلّة , محمد يوسف تينگ  .1

۴ص , ۱ج , سرينگر, و و کشميراستاِن جام. 

 .۷۰۴ تا ۷۰۳ ص ۳ج , نويسان احوال و آثار خوش, مهدي بياني  .2



  نويسي و خطّاطاِن معروِف کشمير در دورة مغوالِن گورکانِي هند هنر خوش  ١٩٩

  

 حسين زرين قلم کشميري محمد, ها هکمترين بند, موجب حکم اقدس به” .١
 .“نقل نمود, قلم شکسته رقم بههجري  ١٠١٧ ةتاريخ سه موافق سن به
 ١٠١٧ ة موافق سن٣ ةسن,  حسين زرين قلم کشميريمدمحها  هکمترين بند” .٢

 .“نقل نمودهجري 
 هزار و ة حسين زرين قلم جهانگير شاهي في سنمحمدالعبد المذنب الفقير ” .٣

 .“هجده
پنج قطعة خطّ زرين قلم در مرقّعات ديگر کتابخانة سلطنتي تهران نگهداري 

  .مضاي تاريخ کتابت دارديکي از آن داراي امضا و ديگر عالوه بر ا. شوند مي
 .“العبد المذنب زرين قلم غفر ذنبه” .١
در سال سي جلوس ,  حسين زرين قلم اکبر شاهيمحمدالعبد المذنب الفقير ” .٢

  .“جهانگيري مشق نمود
داراي , اي که از کار زرين قلم کشميري در کتابخانة ملّي تهران وجود دارد قطعه

  :مشخّصات زير است
  .“الکشميري زرين قلم حسين محمدالعبد ”

امضاي  اي از هنر زرين قلم کشميري به در کتابخانة آستان قدس رضوي مشهد قطعه
  :زير موجود است

  .“ حسين الکاتب الکشميريمحمدکتبه العبد المذنب الفقير ”
اي از خطّ زرين قلم کشميري در کتابخانة حاج حسين آقا ملک در تهران  نمونه

  :اين ترتيب ثبت نموده است  و اسم خود را در آن بهتاريخ, شود نگهداري مي
  .“ المذنب کشميري الکاتبئةفي شهور سنة اثنين و تسعين و تسعما”

نو يک قطعه از هنر زرين قلم محفوظ است و مشخّصات زير  در موزة آرشيو دهلي
  :دارد
  .“ هجري٩٨٨ ة حسين الکشميري سنمحمدالفقير ”

و اي از هنر زرين قلم کشميري موجود است   قطعهانگلستان, در کتابخانة بودلين
  :رساند اطّالعات زير بهم مي

  .“ حسين الکشميري غفراهللا ذنوبه و ستراهللا عيوبهمحمدقه المذنب الفقير شم”



  ٢٠٠  قند پارسي

  

باشد و   نمونة خطّ زرين قلم مي٥٣يکي از بزرگترين مجموعة مرقّعات که داراي 
صورت   زرين قلم و تاريخ استنساخ در آن بهامضاي, باشد خطّ بسيار نفيس و زيبا مي به

  :زير درج است
  ,“کشميري کاتب ”-٢  ,“کشميري”  -١
  ,“ حسين کاتبمحمد ”-٤  ,“ حسينمحمد”  -٣
  ,“ حسين زرين قلممحمد ”-٥
  ,“٩٩٩ ة حسين في شهور سنمحمدالفقير  ”-٦
 والسالم في  حسين غفراهللا ذنوبه و ستر عيوبهمحمدکتبه العبد المذنب الحقير  ”-٧

  .“سنة الف
در مجموعة مهدي بياني يک برگ از نمونة خطّ زرين قلم کشميري محفوظ است 

  :که داراي تاريخ و امضا زير است
 حسين کشميري محمدقعدة بندة فقير  اواخر ذي, تاريخ سنة نهصد و نود به”
  .“قلم شکسته رقم مرقوم ساخت به

چاپ  تصوير او به  بازرين قلم کشميري نمونة خطّ  کشميريتذکرة شعرادر کتاب 
  :رسيده است و آخرين عبارت آن بدين قرار است

 حسين الکشميري غفراهللا ذنوبه و ستر عيوبه محمدکتبه العبد المذنب الفقير ”
  .١“بلدة فتحپور  بهئة تسعين و تسعماةفي شهور سن
کاتهي (گرنگر  حسين زرين قلم در دروازة قلعة نامحمدهاي خطّي  يکي از نمونه

مانده است و  به موجود است که تا زمان ما باقييصورت کت در شهر سرينگر به) دروازه
  .آيد شمار مي هاي برجستة زرين قلم به يکي از نمونه

يکي . برد  اسم مياکبري آييِنابوالفضل دو شاگردش را در , از شاگردان زرين قلم
لم؛ و هردو براي خود در دربارهاي  مراد شيرين قمحمدحسين کشميري است و ديگر 

اي را پيدا کردند و براي خود و استاد خود باعث شهرت  ل جاي شايستهوشاهان مغ
  .شدند

                                                   
 .۲۶شمارة عکس , ۴ج , تذکرة شعراي کشمير, الدين راشدي حسام  .1



  نويسي و خطّاطاِن معروِف کشمير در دورة مغوالِن گورکانِي هند هنر خوش  ٢٠١

  

  علي چمن کشميري
او نيز مثل . نويسان معروف زمان خود بوده است علي چمن کشميري يکي از خوش

 را ميان خطّاطان ابوالفضل او.  اکبر شاه گورکاني پيوستدرباِر زرين قلم کشميري به
. دست آورده بود او در خطّ نستعليق مهارت کامل به. ١درباِر اکبري ذکر نموده است

  . ما نرسيده استدستِِ کدام از آثار هنري او به متأسفانه هيچ

  عبدالعزيز کشميري
يکي از ,  حسين زرين قلم کشميري بوده استمحمدعبدالعزيز کشميري که ظاهراً استاد 

او در اواخر قرن دهم هجري و در اوائل قرن يازدهم . ترين خطّاطان بوده است پرآوازه
درجة استادي رسيده  اين همه که در هنر خوشنويسي به  با.زيست هجري در کشمير مي

هاي هنري  نمونه.  حسين زرين قلم در اين فن از او گوي سبقت بردمحمدولي , بود
يک نمونة خطّي او که شامل يک . کمياب استاين استاد و هنرمند معروف امروز بسيار 

. نويسان گذشته است  احوال و آثار خوشمؤلّفباشد از نظر مهدي بياني  قطعه مي
  .٢پايان قطعة مذبور کاتب اسم خود را بدين قرار درج نموده است در

  .“کتبه الفقير عبدالعزيز”
 اکبر محمدالدين   جهانگير پادشاه بن جاللمحمددر زمان فرمانروايي نورالدين 

. نويسي در کشمير بيش از پيش ترقّي و رواج يافت هنر خوش) ه ١٠١٤-١٠٣٧(پادشاه 
چون پادشاه خودش ذوق سليم . شاعران و نويسندگان بود,  هنرمندان او مرکز مهمدرباِر

. کرد و سليقه هنر و علمي داشت لذا او مثل پدِر خود اهل هنر را سرپرستي و پيروي مي
.  حسين زرين قلم کشميري رئيس گروه خطّاطي مقرر شدمحمد حکومت او ِندر زما

 بزرگ ميان آنها هنرمندِِ در,  جهانگير از خطّة کشمير پيوستنددرباِر خطّاطان ديگر که به
  . مراد شيرين قلم کشميري معروف استمحمدنام  به

                                                   
؛ ۵۸۷ ص, ۱ ج, بزم تيموريه, لدين عبدالرحمنا صباحسيد ؛ ۱۱۵ ص, ۱ ج, اکبري آييِن, يابوالفضل علّام  .1

G.M.D. Sofi, Islamic Culture in Kashmir, p.231. 
 .۴۰۳ و ۴۰۲ ص ۲ج , نويسان احوال و آثار خوش, مهدي بياني  .2



  ٢٠٢  قند پارسي

  

   مراد شيرين قلم کشميريمحمد
تحصيالت . ١جهان گشود  کشمير چشم بهي بازرگاناِنها  مراد در يکي از خانوادهمحمد

نويسي   خوشاکتساِب هنِر  تحصيالت مايل بهدر جرياِن. پايان برد خود را در کشمير به
در کسب اين هنر لطيف زحمات فراوان کشيد و خون جگر چشيد تا اين که در . شد

ين قلم کشميري  حسين زرمحمد نستعليق را از استاد خطِّ. کمال رسيد اين فن به
در همان اوان بود که . درجة استادي رسيد ترقّي نهاد و به يادگرفت و آهسته آهسته رو به

در هنر خطّاطي يگانة روزگار شد و . نويسان دربار جهانگيري گرديد شامل خوش
درباِر  او به) ه ١٠٣٧(بعد از اينکه جهانگير پادشاه فوت کرد . پايان يافت شهرت بي

  .پيوست) ه ١٠٣٧(اه شاهجهان پادش
 ,نويسي دستي او در نستعليق پادشاه از هنرنمايي و چيره, نامه شاهجهانبر طبق مؤلّف 

در تمام عمارات و . شيرين قلم ملقّب ساخت  مراد را بهمحمد, تحت تأثير قرارگرفت
, محلّات و تأسيسات دولتي که در زمان جهانگير پادشاه و شاهجهان پادشاه احداث شد

 مراد شيرين محمداز همين ) ويژه در خطّ نستعليق به(هاي آنها  بهياستادي در کتهنر و 
  .٢نمايد قلم کشميري جلوه مي

 محمدالدين  شيرين قلم کشميري را بزرگترين استاد خطّ نستعليق دربار شهاب
 و شيوة خطّ.  دربار مقرر نمود مذبور او را کاتِبپادشاِه. اند شاهجهان پادشاه تسليم کرده

نويسي او ويژگي  شيريني قلم و هنر نستعليق.  تقليد خطّاطان ديگر گرديدهنر او مورِد
قلم کشميري يا سبک و شيوة خطّاطي کشمير از همين ويژگي برخوردار . خاصّي دارد

  .است
 مانند مير عماد قزويني در ينويس داشتِن خوش هپادشاه ايران شاه عباس صفوي اگر ب

 اکبر و پسرش نورالدين جهانگير محمدالدين  شاهنشاه جالل, کرد ي خود افتخار مدرباِر
 مانند زرين قلم کشميري و يداشتِن خطّاطان ه شاهجهان بمحمدالدين  اش شهاب و نبيره

  .کردند شيرين قلم کشميري مباهات مي
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  نويسي و خطّاطاِن معروِف کشمير در دورة مغوالِن گورکانِي هند هنر خوش  ٢٠٣

  

سلطان علي مشهدي و مير علي هروي   با بعضي برابررا ١ شيرين قلم کشميريخطِّ
هاي مختلف مضبوط  هاي خطّ شيرين قلم که در کتابخانه  بعضي از نمونه٢ندنک شمار مي
  :بدين قرار است, است
خطّ  اي به در کتابخانة آقاي خان ملک ساساني در يک مجموعة خطّاطي قطعه .١

 :عمدة شيرين قلم محفوظ است که داراي امضاي زير است
  .“ مرادمحمدکتبه ”
چهار عدد قطعه از , ِع خط در يک مرقّدر کتابخانة آستان قدس رضوي مشهد .٢

 :شوند که امضاي زير دارد  مراد شيرين قلم نگهداري ميمحمدخطّاطي 
  .“ مراد غفر ذنوبهمحمدالعبد المذنب ”
امضاي زير   مراد شيرين قلم بهمحمددر کتابخانة بودلين يک قطعه از نمونة خطّ  .٣

 :مضبوط است
  .“ ذنوبه و ستر عيوبه مراد غفراهللامحمدکتبه العبد المذنب ”
چهار قطعة خطّاطي , در يکي از مرقّعات خطّي در کتابخانة دانشگاه استانبول .٤

 :امضاي زير خطّ شيرين قلم کشميري وجود دارد به به
  .“ مرادمحمداقل العباد ”) لفا(
  .“اقل العباد کشميري”) ب(
خطّ   بهاي  شفيع در الهور قطعهمحمددر مجموعة خطّاطي شادروان پروفسور  .٥

 :شود ت زير ديده مير آن عبا مراد موجود است و در پاياِنمحمدبسيار زيبا از 
  .“ مراد الکشميريمحمدکتبه العبد المذنب ”

,  شاهجهان و پسرش داراشکوه هردو علم دوستمحمدالدين  ابوالمظفر شهاب
 و ات مجلّلمحلّ, هاي پرشکوه تاريخي ساختمان. و صاحب نظر بودند, هنرپرور
,  شاهجهان پادشاه تأسيس شد حکومِتالقدر که در زماِن هاي رفيع و مساجد جليل قلعه

ار زيب عالمگير خودشان  داراشکوه و اورنگ. دورة تاريخ هند بنا نشده است در هيچ
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  ٢٠٤  قند پارسي

  

 خطِّ  مجيد را بهقرآنزيب عالمگير در اوقات فرصت  اورنگ. خطّاطان زبردست بودند
اينک . دربارهاي اين پادشاهان وابسته بودند اطان بسيار بهخطّ. کرد زيباي خود کتابت مي

  .پردازيم ذکر بعضي از اينها مي ما در اينجا به

   علي کشميريمحمد
 علي کشميري محمد, نويسان معروف ديگر دورة مغوالن گورکاني هند يکي از خوش
ل او نيز مث. ١ حسين زرين قلم کشميري استمحمداو ظاهراً پسر . بوده است

. درجه و پاية پدرش نرسيد  در اين فن بهاما خود استاد خطّ نستعليق بود و بزرگواِر پدِر
 علي کشميري را بايد محمد. دست آورده بود سزا به  نستعليق جلي مهارت بهدر نوشتِن

  .خطّاط زمان شاهجهان پادشاه دانست

  ملّا محسن کشميري
او در . ين قلم کشميري بوده است مراد شيرمحمدملّا محسن کشميري برادر کوچک 

نويسي درخشيد و زماِن کماِل هنر او  اواخر حکومت جهانگير پادشاه در هنر خوش
نويسي  در فن نستعليق.  شاهجهان پادشاه بوده استمحمدالدين  زماِن ابوالمظفّر شهاب

 بر طبق اامو , بر طبق قول مهدي بياني او کاتبي گمنام بود. درجة استادي رسيده بود به
نوشت   مراد شيرين قلم ميمحمد نستعليق را مثل برادرش او خطِّ, روايت تاريخ حسن

علّت وفاِت  هاي عمارات که به بهيي کتحتّ, دست آورده بود و در اين فن شهرت به
 محسن محمدملّا , در زمان شاهجهان پادشاه ناتمام مانده بود,  مرادمحمدبرادرش 

در . ٢پاية برادرش بوده استنويسي هم او در نستعليق. ل رساندميتک کشميري آنها را به
  .آمد حساب مي  وي همچنين از شعراي بزرگ کشمير به.علوم معنوي نيز دست داشت

 ملّا محسن خطِّ در کتابخانة سلطنتي تهران به» يوسف و زليخا«نسخة خطّي از کتاب 
 کتابت و اسم کاتب بدين محلّ, کشميري محفوظ است که در پايان آن تاريخ استنساخ

  :منوال درج است
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  نويسي و خطّاطاِن معروِف کشمير در دورة مغوالِن گورکانِي هند هنر خوش  ٢٠٥

  

 بيست و سيم ماه هدر روز چهارم شنب, تمام شد تصنيف رسالة يوسف و زليخا”
کاتبه العبد , الحجه در سال هزار و پنجاه و شش در شهر کشمير جنّت نظير ذي

  .١“محسن غفر له

  ملّا حبيب گنايي
 هند که از سرزمين کشمير برخاست ملّا  گورکانِينام دورة مغوالِن يکي ديگر از کاتباِن به
 در اين فن امانويسي شغل او نبود و  اين همه که خوش  با.حبيب گنايي بوده است

 ات شامل سربازاِنگنايي پس از اکتساب علوم و ادبي. دست آورده بود شريف مهارت به
اي خود  جهانگير پادشاه برميان مقرباِن جهانگير پادشاه شد و زيادي نگذشت که در

اي از کتاب معروف  نسخه. شيرين و پخته داشت, خط بسيار زيبا. کرد جايي پيدا
 مري صاحِب  اعظم ديدهمحمدنظر  خطّ ملّا حبيب گنايي به نام مرصادالعباد به تصوف به
  :نويسد مري مي  مذبور ديدهدربارة کتاِب.  گذشته استکشمير واقعاِت
 خطِّ  بهتصوفتاب مرصادالعباد را در ک) مري  اعظم ديدهمحمد(راقم حروف ”

يک   تا آخر بهاولاز . شيرين پخته نستعليق داشت,  نمکينعجب خطِّ, او يافته
  .٢“قلم ده هزار بيت نوشته است

   حاجي بهرامبابا
ة پادشاهي شاهجهان صاحب هنر و استاد خطّ نستعليق ربابا حاجي بهرام در اوايل دو

.  استادانه داشتخطِّ. نويسي نيز بهره برده بود ز هنر خوشاو مدرِس مدرسه بود و ا. بود
پول هزار تنکه  به, نمود  خود استنساخ مي زيباِيخطِّ  شريف که او بهقرآنگويند که  مي
  .٣رسيد فروش مي الوقت به رايج
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  ٢٠٦  قند پارسي

  

   جعفر کشميريمحمد
ست د صاحب هنر و خطّاط چيره. زيست زيب عالمگير پادشاه هند مي او در زمان اورنگ

او نبيرة زرين قلم . اش رواج داشت از چندين پشت فن خطّاطي در خانواده. بود
.  جهانگيري بوده است عهِد علي کشميري کاتِب معروِف دوراِنمحمدکشميري و پسر 

اي از آثار و هنِر او در کتابخانة  قطعه. نويسي مهارت داشت  جعفر در نستعليقمحمد
  : آن عبارت زير درج استبودلين مضبوط است که در پايان

 علي نبيرة زرين محمد جعفر بن محمدزادان درگاه آسمان جاه  کمترين خانه”
  .١“قلم مرحوم

دست هنرمنداِن کشميري کتابت   که در زمان مغوالن گورکاني هند بهخطّياز نسخة 
نام مکتِب کشمير در فن  شود که در اين دوره يک مکتِب خاص به معلوم مي, شده
هاي بعدي  و اين مکتب در زمانه, وجود آمد کاغذسازي و صحافي به, نويسي خوش

چون خطّ نستعليق در اين عصر . نويساِن کشمير و هند قرارگرفت مورد تقليد خوش
نويسان بعدي در همين خط و در همين مکتب  رواج بيشتر پيدا کرده بود لذا خوش

هاي  نويسي مکتِب کشمير ميان خط خوش. دنددا هاي جوهر خود را آراستند و بروز پاره
 ها هها و شيو متداول در ايران و هند شناسايي خاصّي دارد و يکي از زيباترين خط

. اي دارند العاده دست و ترويج آن سهم فوق تنها به اين خط و شيوه نه. رود شمار مي به
نگر توان در محراب مسجد جامع سري ترين هنرنمايي اين روش را مي يکي از پرارزش

باشد و بر طبق روايت  نويس دورة مغول مي رام خوشري مشاهده کرد که هنرنمايي ه
  .٢اين صورت مرقوم دارد به بهيکاتب اسم خود را در پايان کت» شيرين قلم «ةمجلّ
  .“ راميحرره هر”
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