
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 

 

 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  .ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۵۰1۲۱1۵۱۰۲          عزیز کهگدای
 

 خوش نویسان بخشایی از افغانستان خطاطان و
 

گرامی آقای غالم  نویس خطاطان مشهورآماده نبود، اینک نظربه عالقه مندی وخواهش دانشمند چون عکسها ونمونه های دست

ش تهیه وباردیگرجهت 1١1١ – 1١11 سال حضرت ازسویدن، نمونه های خط هنرمندان چیره دست را ازالبالی سالنامه های
 .بپذیرند که معذرتم را خوانندگان گرامی به بزرگواری خود امید. نشرفرستادم

 کهگدای. ع
 

خطاطان هراِت که درقرن نهم و دهم هجری قمری پایتخت شاهان بزرگ وادب وجایگاه شعراء، هنرمندان و 
 کابل انتقال داد صنعت خط وه ب ه پایتخت را ازقندهاراعلیحضرت تیمورشاه درانی ک. ن بزرگ ونامی استخطاطا

یادداشتهای مرحوم حافظ صاحب بیمورد نخواهد بود که اینجانب ذکری  قبل از. کابل رونق زیاد گرفت خطاطی در
 : چند ازخطاطان معاصرکابل نمود

 

کافی داشت او ازمعززین  یکی ازخطاطان مقتدر کابل بود که درخوشنویسی ومیناتوری بهرۀ: میرزا دمحم یعقوب خان

 ق درکابل وفات کرد 1١٣۵در. طنت امیر حبیب هللا خان شهید بودومحترمین دربارامیردوست دمحم خان الی دورۀ سل
 

ابن  صفحه یی 1۵١۲تفسیر بهترین کاراو .ازخطاطان مشهور عهد اعلیحضرت شیرعلیخان است : دمحمعظیم خان

 .موجود است کابل یمموزکتابخانۀ  آثارجاویدان او در است که ازکه به خط عالی ثلث نوشته شده « رض»عباس 
 

وطن است که با  نامدار و خطاطان معاصر پسر سید دمحم اسمعیل خطاط معروف کشور، از: سید دمحم داؤد الحسینی

 و منارعلم وجهل، طاق ظفرپغمانمهم وتاریخی مانند  کتیبه های، خود سید دمحم ایشان الحسینی خطاطبزرگ  برادر
اولین سالنامۀ  .شکست وریزه نویسی شهرت دارد خط نستعلیق و استاد گرامی در. نوشته اند غیره را خطاطی و

معروف کابل که  و فاضل آقای سید دمحم داؤد الحسینی خطاط معاصر: کابل در باره شهکاری های استاد مینگارد
ریک کتیبۀ یک انچ مربع انشاء کرده وبرای کلمه میشود د ٣٣٣حرف را که ۵۵٢1اخیراً قلم توانا ومهارت شان 

ً قبالً در لوازم بکار دیگر نوشتن این کتیبه بجز قلم معمولی ابداً زره بین،عینک و یک دانه برنج  نبرده اند، عالوتا
مرحوم سید داؤد . یخ نوشتن را نیز تحریر نموده اندبسم هللا شریف، سورۀ فاتحه و سورۀ اخالص را با اسم خود وتار

، اشعار ومزارش تحقیقات وتتبعات ی بیدل است که دربارۀ میرزا بیدلارادتمند خاص و بیدل شناسان معتبر از یکی
ز بیدل مکتب استاد دری ما بود درجریان ساعات درسی یادی ا سید داؤد آغا که در. و جامع انجام داده است دامندار

 می باشد یبۀ مزار حضرت حکیم صاحب سنایی غزنویکتمهمترین آثار سید داؤد آغا . کرده و اشکهایش روان میشد
 . که با خط ظریف و عالی نوشته است

      
 

 ۵۰از چهاردهی کابل متولد و ش در1۵٢١کشوردر هفت قلمیخطاط چیره دست : استاد عزیزالدین وکیلی پوپلزایی

 انجام داده است بیشتر در تاریخ نویسی خطاطی و نشرات کشور خدمات قابل قدری را در مطبوعات و سالگی در
ه تاریخی واداری را ب، مکاتیب مهم، ، اشعاراکثر کتیبه ها، فرامین. غیره استاد بود ، نسخ، شکست وخطوط نستعلیق

بزرگان را با  ، گفتارشاهان ود، ایات کالم هللا مجید، طغری هااسناد میکر خط خوش خود نوشته زیب جراید، کتب و
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 ، هنرخط درخطاطی عصری افغانستان ، مجموعۀ ازخزینة االشراف: وی د از آثارقلم توانای خود مشق مینمو
فن خطاطی و هکذا کتب تاریخی جامع احمدشاه درانی، تیمورشاه  هفت قلمی در قرن اخیر، هنر دو افغانستان در

در تاریخ غزنه جلد، درة الزمان، دیوان اشعاراعلیحضرت تیمورشاه درانی، سید جمال الدین افغانی،  دو درانی در
  .، سفرهای تاریخی اعلیحضرت امان هللا غازیدوقرن اخیر، تاریخ خرقۀ مبارک

 

                  
 

، فیض دمحم خان وزیرخارجه که ازشیوۀ خط میرعبدالرحمن همچنین سید تاج دمحم خطاط، سید عطا دمحم الحسینی
جی میر احمد گران شنو، خانم محترمه وفاضلۀ مرحوم تاج دمحم، حا هروی پیروی میکرد، میرزا دمحم حسین ،سردار

 . جامانده انده که آثار گرانبهایی ازخود ب ی وطن بودندتوانا غیره خطاطان الیق و عبدالقدوس خان اعتمادالدوله و
 

     
 

----------------------------------------------- 
 یادداشت های مرحوم حافظ نوردمحم کهگدای

  ٢٢قسمت 
ست ا جنت صفات خطاطان شهیر قرن ده سادات هرات معروف به موالنا علی کاتب السلطانی از :میرعلی هروی

ترکیب بندی  در. نما یافته استهوای والیت مشهد نشو و  آب و اما نهال حدیقۀ حیاتش از
خدمت او همچو قلم  خط از مفرد تا مرکب شاگرد زین الدین محمود کاتب است که در

فرمانبرداری برمیان بسته، گویند دراندک فرصتی سواد خطۀ خط  ، چون خامه کمرسرکرده
را به دستیاری منزل قلم چنان در زیر نگین خود درآورد که خوش نویسان صحیفۀ عرصۀ 

 .بیرون نمیکردند خط فرمان او از عالم چون خامه سر
السلطانی را  بمقام کاتدربار سلطان حسین بایقرا به خطاطی مشغول بود و ه هروی ب

خط نستعلیق راچنان می نوشت که کتاب زمان از تحریر خامۀ او انگشت  او. بدست آورد
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 ممتاز بشمارمیرود وخط او به دندان می گزیدند، میرعلی هروی درنستعلیق نویسی استاد و
 .قاعدۀ جدیدی را پدید آورد ازاینرو جامی صاحب ازعشاق اوست

در  روزگار گردید وسرخط  آمد و برسم الخط به ماوراالنهربواسطۀ انقالب زمان از خراسان 

کتابخانۀ عبدالعزیزخان بن عبید خان کتابت می  ق عبید خان او را به بخارا فرستاد و در١١٣
، قطعه نویسی و کتابت بدرجۀ عالی رسیده بود ز جلی وخطیکرد میرعلی درجمیع فنون خط ا

حدی بخط زیبای  اورنگ جامی و جام جم او ، هفت«آداب خوشنویسی است که از»دارالخطوط 
 . و نایاب وی محسوب میشود دار میرعلی ازآثارقیمت

می گوید که میرعلی هروی همراه با خواجه نصرالدین عبدهللا « خطاطان رسالۀ پیدایش خط و»
زمانیکه . چندی دوباره به هرات برگشت اشراف هرات است به بخار رفته بود و بعد از که از

روزنامچۀ حیاتش را به توقیع ممات ختم  کرام الکاتبینق ١66مرش به اتمام رسید درجریدۀ ع
 . مشهور اند مدفن گشت شیخ سیف الدین باخرزی که بخواجه فتح آبادی مقبرۀ جوار قبرش در گردانید و

 

 علی مشهدی شاگردان سلطان وی ازسادات هراتست، پدرش محمود که رفیقی تخلص میکرد از :میرعلی کاتب

و درشعرمجنون تخلص  لیاقت تمام داشت شعر همچنین در فارسی و ،جمیع علوم عربی در. خطاط زبر دست بود
بخارا با عبدهللا خان ازبک دیر ماند  کاتب در. اوست از« زمشق دوتا بود قدم همچو چنگ ا عمری»قطعۀ  ،میکرد

. موافقت نداشت به هرات مراجعت کردشد، چون اقلیم بخارا بوی  ومن مقررو به استادی پسرش بنام عبدالم  
، اسحاق سیاوشانی ، موالنا محمود،خط وی ازمیرعلی چندان فرق نداشت شاگردان کاتب میرسید احمد مشهدی که

 .موالنا محمود نیشاپوری وعبدالرشید دیلمی بودند
او دو کتاب به  .منظوم ساخت میرعلی کاتب باخط زیبای خود، قواعد خطوط سبعه را برای شهزاده سلطان مظفر

 . ق نوشته است١٣۰را مرآت العلم  وفات او. نوشت« خط وسواد»و « رسم الخط»  نامهای
 

، استادان متقدمین و متآخرین این شیوۀ خطوط بود و در درنوشتن خط نستعلیق سرآمد روزگار: سلطان علی مشهدی

سالطان حسین میرزا استنساخ کتابخانۀ خاص  به محاسن صورت وسیرت موصوف بود، در را منسوخ ساخت او
پرداخت و  و التماس امیرعلی شیرنوایی به کتابت نسخ می ، با اشارۀ اواشتغال داشت« نقل کردن ازکتاب دیگر»

وقتیکه شاهی بیگ ازبک هرات را تصرف کرد وی به مشهد رفته . انی قید کرده بوداسم خود را کاتب السلط
قبرش متصل به گنبد امیرعلی شیرنوایی به مدرسۀ  ت یافت وق وفا١۵6سالگی در ۲٣مشهدی در.منزوی گشت 

 . شاهرخی نزدیک پنجرۀ فوالد است
خطوط نستعلیق، ه امر خود سلطان لوح قبرش را به ازآثارخطی وی سنگ مقبرۀ سلطان حسین بایقرا است که قبالً ب

 های سلطان حسین میرزا و ناب مساجد هرات را که از های خیریه و خطاطی بنا. رقاع و نقوش مختلف نوشته بود
 . نوشتامیرعلی شیرنوایی است به خط نستعلیق بسیارزیبا 

 

 خطاطان و مذهبان زبده و یک تن از نویس است، او به مجنون چپ اسمش میرعلی مشهور: رفیقی هروی

 :یقی دربارۀ خط و خطاطی خود میگفترف. استهجری قمری  مشهورقرن دهم
 

 دل برخط  دلبران مهوش نه نهاد  ادفحۀ خطم دیده کشصهرکس که ب

 استادان را چنین خطی دست نداد  روزـلم  امـم  مـط  منـدر عالم  خ
 

دوم آن  رسم الخط میباشد که رسالۀ اول و تألیفات رفیقی هروی رساله های خط وسواد، قواعد خطوط سبعه و از
طرفه یا  کرده است منجمله خط دوفن خط نویسی اختراعات خوبی  در ،حفظ است لندن موزیم بصورت قلمی در

 .نکو می نوشت صوصیت اوست خط زیبا ورفیقی به هر دو دست که خ. توامان میباشد
هرت ش خط استاد و شعر و خطاطان گرانمایۀ هرات باستان است که در ویسی از جملۀ شعرا و: ویسی هروی

نفیسش آثار جاویدانی  ، بخط زیبا وبود که حمل بر اعجاز میتوان کرد خط نستعلیق را بمرتبۀ رسانده خاص دارد و
کتابت شهر مکه ق در ١6١کتابخانه های جهان موجود است منجمله نسخۀ خطی نفحات االنس جامی که در  اکثر در

که از مذکراحباب حسن خواجۀ بخاری  نایاب همچنین نسخۀ بسیار عالی و. شده است درموزیم هرات است
  .محفوظ استکتابخانۀ معروف برلین  یافته در ق با خط زیبای ویسی تحریر١۲١در
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اب قلم عصر گورگانیه است او خطوط ِستَه نوادر ارب از خطاطین و مشاهیر از: موالنا شمس بایسنقرا بن شاهرخ

اسلوب وعالی  بسی نازک، با کتابت او. خوش مینوشت رقاع باشد بسیار ریحان، نسخ، توقع و را که محقق، ثلث،
 ، استاد میرزا بایسنقرا است و درموالنا شمس بایسنقرای هروی. خاص اهل قلم قرار گرفته است بود که مورد توجه

مسجد از آثار مشهوراو کتیبه های .بایسنقرای رقم میکرد اینرو ر روزگار می گذرانید ازدستگاه این شهزادۀ منو
  .کمال جودت و امتیاز نوشته است است که درجامع مشهد 

 

خویش تعلیم  موالنا شمس بایسنقرایی استاد ، ازخود بود عصر نویسی استاد خط در: میرزا بایسنقرا بن شاهرخ

میباشد گوهرشاد بیگم  مشهد کتابۀ پیش طاق مسجد جامع است که ازابنیۀ والدۀ او در آثار قلم او ، از خطوط وگرفت
  .به طرز خاص می نوشت نستعلیق را خوب ومیرزا بایسنقرا خط شکسته و . رقم کرده است آنجا اسم خود را در و
 

خط نویسی روش سلطان دمحم انور را تعقیب  معروف خط است و در از خطاطان مشهور و: موالنا عیشی هروی

طاط کتابخانۀ سلطان ابراهیم میرزا کتابت میکرد تا آنکه بوسیلۀ خوشنویسی خ میکرد چون شخص دانشمند بود در
 . نامدارهرات شد

 فرا خطاطان خط نویسی را نزد استادان و به امیر قلندر معروفست، تحصیالت خود را درهرات تکمیل کرده و
 گرفت 

 

همایون پادشاه که سلطان  درباره امیرخلیل درهند ب. ورزیده آموخته ودراین فن به استادی رسید :امیرخلیل هروی

سفر  در.فوق العاده مورد احترام بود  ، مقرب ورد کاملنقاشی نزد آن پادشاه م خطاطی و باذوق و ادیب بود در
ات برای که قطعات ومرقع خواهش کرد خود ساخت و فارس شاه عباس اول بنام قدردانی او را مقرب دربار

ً از این توقف خود در امیرخلیل در. کتابخانۀ شاهی وی بنویسد بین  فارس شهرت میرعماد خطاط معروف را تقریبا
برتری خط ومشق مناقشه ها دست داد وهریک مدعی خط خود  رجحانیت و ل ومیرعماد دربرد که دربین امیرخلی

، حسن علی رضا عباسی را َحَکم ساختشاه عباس دربین این دو خطاط که به اوج کمال رسیده بودند، مال دمحم . بود
هند عازم آنکشور گردیده ، بعداً به اثر خواهش زمامداران خط ، امیرخلیل را ترجع دادند آنها پس ازتعمق زیاد در

  .ق درآنجا وفات نمود1۰٣١در  حیدرآباد دکن توقف نمود و در
 

ازجملۀ خطاطان ورزیده دردورۀ تیموریان هرات بود که به جعفربایسنقرمیرزای تیموری شهرت : جعفربایسنقر

شاهنامۀ جعفر . اعلی و زیبا مینوشتخط نستعلیق ونسخ را بسیار . ستاد بود پیشقدم وا کتابت خط و در داشت او
برای تکمیل این کتاب قیمت بها بیش  لطیف خود نوشت و بایسنقر تیموری بخط زیبا و را به دستور بایسنقری

  .ازدهها هنرمندان وصاحبان فن مشغول بودند
 

 سرایی در شعر بار تیموریان هرات بشمار میرود، عالوه از هنروران قرن نهم در شعرا و او از: امیر سبزواری

 خطوط مهم را توسط خط زیبا وعالی وی در امیرعلیشیرنوایی اکثر. خوشنویسی شهرت کامل داشت خطاطی و
 . خطاطان دورۀ تیموری را بلند برد د نامظریف خو خوب و ، او با خطدربارخود داشت

 

بزم بایسنقرا راه  چندی در .، خطاط نامی نستعلیق نویسی بودخطاطان و پروردۀ هراتست از: امیرشاهی سبزواری

یسنقرا او را مجدداً از انزوا کشیده با خود به استرآباد میرزای بن با سپس مشغول زراعت گشت، ابولقاسم بابر داشت
  .ی قصرامیرمصروفش ساختنگارساز طی ودر نقاشی، خطا برد و

 

ارشریف کمک مز در «رض»روضۀ مبارک حضرت علی تعمیر  پدر که شغل بنایی داشت در با: نایی هرویب

ادب دری،  ، درپرداخت معرفت نیز رسانید همچنین به تحصیل علم و روضه را بسر فراوان نمود تا آنکه تعمیر
خط شکست بسیار  در خط نستعلیق را بسیار عالی مینوشت و. از موسیقی نوازان عصرخود بود و ، شعرخطاطی
مورد احترام ادبا لیق و نسخ نویسی پیش قدم و خط نستع در. شهرت بسزایی دارد« بنایی»مثنوی او بنام . پیش بود

  .وشایقین خط بود
 

 شعرای عصر جالل الدین اکبر خطاطان و رسوخ هرات و از از مردمان با اسمش دمحم میرک و: صالحی هروی

طوالنی  خط ید رسا و در مسایل علمی فکر در. ام داشتبود او در دبیری مهارت ت هرات پادشاه دانشمند مغولی در
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خطاط معروف میرعلی هروی پیروی  خوش می نوشت و از .سلک منشیان شاهی منتظم بود داشت از اینرو در
  .میکرد

 

 ،«نائی»دست متخلص به  رستم علیخان خطاط زبر نامی پسر علی عارف بزرگ و موالنا محب: محب علی هروی

. خطاطان مشهوراست ایگاه سالطین، پادشاهان، هنرمندان، شعرا وهرات که تقریباً یک ونیم قرن ج زادگاهش شهر
خط نستعلیق ونسخ را بدرجۀ اعلی می نوشت . استعداد فوق العاده داشت بدیهه گویی و خطاطی مهارت و او در

میرزای الیقی  ندیم وجلیس ودیری نگذشت که  وازفیض کمال خطاطی به دربار شاه اسمعیل صفوی راه یافت و
  .گردید

 

فن خطاطی وخوش  در. داد قرن دهم خوش نویسان هرات استبا استع خطاطان الیق و ازشعرا و: عینی هروی

  .ه شیوۀ خاص و بسیار ظریف می نوشتنویسی مهارت خاصی داشت مخصوصاً خط نستعلیق را ب
 

صنایع ظریفه،  متدین بوده عالوه برفضایل علمی در از مردان بزرگ و هراتست و زادگاه او :امین الدین محمود

ً در سیستان وارد شد،  هنگامیکه همایون پادشاه مغلی بهرات و. خطاطی شهرۀ افاق بود خوشنویسی و مخصوصا
داوله مخصوصاً چون خواجۀ موصوف خطوط مت. خود به هندوستان برد امین الدین محمود را که خطاط الیقی بود با

  .اه اعتبار و موقف خاصی بدست آورداینرو بدربار همایون پادش ، ازا بی اندازه زیبا و قشنگ می نوشتشکست ر
 

ماهرانه  نثر را. خوش نویسی استاد و سرآمد بود از سادات حسینی سبزوار هراتست در: اشرف خان میر منشی

عصرش خطوط نستعلیق و نسخ را کس بپایۀ او نمی نوشت در دورۀ  در. ت در خط هفت قلمی یکه تازبودمینوش
بار جالل الدین اکبر  ق بدر١6۲در حکومت همایون پادشاه به هند مسافرت کرده لقب میرمنشی را دریافت کرد و

  .اه به لقب اشرف خانی ارتقاع یافترسیده ازطرف آن پادش
 

نامی بود به اعتقاد اهل هرات  شاگردان الیق میرعلی هروی عارف بزرگ و او از: موالنا محمود اسحق سیاوشانی

مد شمعریز نیر با وی ازشاگردان موالنا میر سید اح. ویسان درجه یک آنوال بشمار میرودو خراسان از نستعلیق ن
النا محمود اسحاق آن عصر کسی خط نستعلیق را به نزاکت و ظرافت مو در. بیواسط موالنا میرعلی هروی اند

 .سیاوشانی ننوشت
 

خط  اوبهی در. خطاطان قرن ده هجری قمری هراتست از او. اوبه هرات بود مولدش در: سلطان علی اوبهی

ً  نویسی استاد در مشق خط نستعلیق به اندازۀ قدرت داشت که بر دیگر خطاطان اعتراض و انتقاد بود مخصوصا
  .میکرد

 

، درخوش نویسی نامدار هرات بوده سخنوران بلند مرتبه و نوشتۀ ریاض الشعرا از این خطاط واعظ قرار: فخرالدین

هنرمندان شهرت  او درمیان خوش نویسان ونستعلیق نویسی . خطاط چیره دست این فن شریف بود مسلم روزگار و
 .می سراید  شعر نیز دوران بود باعوفی معاصر و روعظ نادر بسزایی داشت همچنین د

 

شهکاری خط  زدانشمند بزرگ و از نستعلیق نویسان مشهورهرات باستان است ا خطاطان نامی و از: علی حسین

هرات نوشت که اوراق آن مجدول با آب طالی  درق ١۵1را با خط نستعلیق نیمه جلی دربوستان سعدی این استاد 
 . های استاد علی حسین بجامانده استیادگار حفظ است که ازکابل  یمموزدر  خالص بوده و

 

 هفت قلمی واصول ونگارش خطوط  دانشمند هراتی که در این خطاط بزرگوار و: آخند مال دمحم علی عطار هروی

آثارمهم این خطاط چیره دست نوشته کتیبه های ثلث جلی مسجد  هنر خطاطی طاق است از در فرع یگانۀ روزگار و
 .    هراتست 

 

 اواخر سلطنت تیمورشاه درانی به سرزمین ادب و وجود این خطاط نستعلیق نویس مقتدر در: میرعبدالرحمن هروی

های تیمورشاه شهرت  و در عصرشاه محمود و کامران شاه اوالدخط طلوع کرد  هنر هرات بسان آفتاب هنر
  .حاصل نمود 1١و 1۲یق نویسان قرون وعظمت بیشتراز تمام نستعل

 :ان هنرخط وخوشنویسی تقدیم میدارم پایان یک تعداد نمونه های خط نایاب و تاریخی را برای دوستدار در  
 



  

 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، کوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لی: یادونه

 

 

    
                                                                                                    

    

   
 

 قلمی  ٢نمونه های خط عزیزالدین فوفلزایی خطاط    
 

    
 نمونۀ خط شکسته سید داؤد          خط نسخ پشتوازخطاط عطادمحم        

 پایان


