
  محمد حسين کشميري  ٢٧٧

  

  يرين کشمي حسمحمد
  ) خوشنويساِن کشميرةقل(

  ∗خاني حميد رضا قليچ
  درآمد

ار يم، بسي کرنآقر از يجهت پاسدار  بهي اسالمةده دِم دوري از سپيسيکتابت و خوشنو
. افتندي دست يگاه اجتماعين جايارجمندتر  به قرارگرفت و کاتباِن مسلمانتوجهمورد 
 رسانده )ع( اطهارةائم  به آن راي و استاديگرد شاة است که سلسلي تنها هنريسيخوشنو
  .اند ادکردهي» سهنر مقد«عنوان   باو از آن
ن، ي در آن سرزمي هند و گسترش فرهنگ اسالمةقار شبه  بهورود مسلمانان با

. رگذار باشندي هند تأثيسيگان بر هنر خوشنويگر همسايش از ديان توانستند بيرانيا
 در ي و نفوذ شگرف زبان و ادب فارسيگير، همسايأثن تي اي عوامل اصلةجمل از
  .ه بوده استقار ةشب

 ي خطوط اسالميش از اعراب در تداوم و ارتقايان بيرانيپژوهشگران برآنند که ا
اند که   دانستهين استاديرا نخست) ق ۲۷۲-۳۲۸ (يرازي شةمقل اند، چنانکه ابن دهيکوش

 استخراج و يرا از کوف) حاني و رع، محققينسخ، ثلث، رقاع، توق(خطوط ششگانه 
  .١قانونمند کرد

                                                   
  .دهلي, دانشجوي دکتري گروه فارسي دانشگاه دهلي  ∗
  .۱۸رساالتي در خوشنويسي، ص   .1

 



  ٢٧٨  قند پارسي

  

 ساننوی نستعلیق مھاجرت اوج

 یازدھم ةسد در ھند بھ ایراني

 .بود ھجري

 در يسي خط و خوشنومعرفي  به،ي افنديعال» هنروران مناقب«ن در کتاب يهمچن
 يرانيساِن ايز، شمار خوشنويان پرداخته است و جالب است که در آن کتاب نينزِد عثمان

  .ش از ترکان و اعراب استيب
د ي توله وي خط در تهيشکل کاربرد  بهکتابت

 از ن مهميشود که ا ي گفته مخطّي يها نسخه
ه آغاز قار شبه  بهن ورود مسلماناني نخستيها سده

اِن اهِل فرهنگ، يرانيورود عارفان و ا  باشد و
ن نکته ي ادهندة ه نشانقار  بازمانده از کاتباِن شبهخطّي يها نسخه. افتي يسامان فراوان
  .ل داده استي تشکيخي و تاري، ادبيان آنها را متون عرفي اصلةاست که دست

 در يزبان عرب  بهييها ها و کتاب بهي کتي چهارم تا ششم هجرةهرچند که از سد
ه قار  در شبهيزبان فارس  بهيز آثار فراوانيبعد ن  بهي ششم هجرةدست است و از سد

ان يتا پا) ق ۹۳۲( از آغاز حکومت بابر يسي خوشنوي هنرةشود اما جنب يافت مي
ه در قار  شبهيسيت آثار خوشنويفيد و کييکمال گرا  به)ق ۱۰۶۸(لطنت شاهجهان س

  .دي رسيبرابر  بهرانير خود در ايآثار نظ  بايازدهم هجري ةسد
ها   کتابةي خط و تهةشناسان ييباي و زي هنريها ، جنبه(calligraphy) يسيخوشنو

ش از يب ق،يرش خط نستعلگست  با وي دهم هجرةند که از سديس را گويات نفمرقّعو 
  .ديرس يياوج شکوفا  بهيازدهم هجري ة قرارگرفت و تا اواخر سدتوجهش مورد يپ

ق در هرات و يافتن خط نستعليتکامل و اوج   با در هنديسيگسترش خوشنو
سان ي مهاجرت شاعران و خوشنوي دهم هجرةاز اواسط سد.  داشتياصفهان، همخوان

که ) ق ۹۹۰زنده در  (يني حسمحمدن يمعزّالد. افتي يتر نه نمود روشقار شبه  بهيرانيا
هند مهاجرت   بهي دهم هجرة دوم سدةميق بود در نياز استادان زبردست خط نستعل

فرهنگ و هنر   باشتري بيي و آشناي صفوون پسر بابر پس از اقامت در درباِريهما. کرد
 يسانيان خوشنويدر آن م. د بردخو  با را همراهيوطن، هنرمندان  بهران، هنگام بازگشتيا

.  عازم هند شدنديد دوريزيار، سلطان بايگمان بس  به وينيمن قزوؤ ممحمدچون 
ن حال، يا  باسرافراز گشت؛» الملک کاتب«خطاب   به اکبر پادشاهيد از سويزيسلطان با

  . بوديازدهم هجري ةدر سدهند  به يرانيسان اينو قياوج مهاجرت نستعل



  محمد حسين کشميري  ٢٧٩

  

  ميريمحمد حسين کش
ن يحس محمد پرداخت، يرانيهنروراِن ا  بارقابت  به کهيسان هندياز جمله خوشنو

ه و قار ق شبهي نستعل خطّيها ن از قلهيحس محمد. بود )م ۱۶۱۱/ ق۱۰۲۰ :ف (يريکشم
ل سان طراز اوينو قي نستعلةيپا  به است کهي تنها هنرمنديسيار خوشنوياز نظر سبک و ع

لقب ) ق ۹۶۳-۱۰۱۴( از اکبر شاه يو. ده استي رسيو کاتب هريعل ريهمچون م
پس از آن در . بهره جست» يشاه اکبر«گرفت و گاه در آثار خود از عنوان » قلم زرين«

ز از لقب يکتابت کرد ن) ق ۱۰۱۴-۱۰۳۷(ر پادشاه ي جهانگة که در دوريآثار
. و پادشاه بودن دي اتوجهار مورد يمند گشت و بس بهره» يشاه ريجهانگ«و » يريجهانگ«

  :خوانده است» رقم جادو« را ي وين اکبريي در آيامابوالفضل علّ
ر خالفت ي که در ظلِّ سريافت و جادو رقميگر ي دييق رواي نستعلة خاص…”

خطاب   به ست ويرين کشميحس محمدر توان گفت ين نقش دلپذيصاحب ا
ده، مدات و يد گذرانز، از استاي روشناِس آفاق، شاگرِد موالنا عبدالعزي قلمزرين
] يهرو کاتب[ يعل ري مةيپا  بهِر او متناسب همند و کارآگاهان او رايدوا
  ١“…رنديبرگ

 ٢رده استب  نامين بار از وي چندتوزک جهانگيريا ي جهانگيرنامهز در ير نيو جهانگ
 يري جهانگمرقّع يعني آن زمان، مرقّعن يتر سي نفةم که کتابِت مقديا تا اندازه

 ؛ سپرده شديو  بهزينِش قطعات آن ني و گزيار، گردآوريگمان بس  بهو) گلشن عمرقّ(
 که ي کاتب است، همان هنرمندير علي از مي شامل قطعاتمرقّعن يشتر آثار ايکه ب چرا

 يرو همان مکتب هنريده و بر آن بوده که پي را پسنديسبک وکشميري ن يحس محمد
، ) ق۸۰۳ :ف (يزي تبريعل ريا که پس از مق ريِل نستعلين سبک اصيحس محمد. باشد

 ي هرويعل ريم  به شده وي طي مشهدي و سلطان عليزي، اظهر تبريزي جعفر تبرتوسط
 ين روند را عليهم.  رساندتر  هرچه تمامييبايز  بهده بود، دنبال کرد ويرس)  ق۹۵۱ :ف(

  .اندت رسينها  به گرفت ويدر اصفهان پ) ياسعب( يزيرضا تبر
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  ٢٨٠  قند پارسي

  

 دهم و ةق در اواخر سدي چند استاد طراز اول خط نستعلةن همدوريس حمحمد
 ينياهللا حس لي و خليزيرضا تبر ي، علينيعماد قزو ريم: ازدهم است، همچونيل ياوا
ق در حال يست که نستعليز ي ميا  در دورهيخيو از نظر تار) پادشاه قلم  بهبملقّ(

 رعماديست که پس از م ايگفتن.  خود بودييبايت تناسب و زينها  بهدنيرس
 جستجو کردند و ين خط را در آثار وي، کمال ايرواِن وي، شاگردان و پ)ق ۱۰۲۴ :ف(

که از شاگردان )  ق۱۰۸۱ :ف( يلميد ديشعبدالر. دنديشيت اندير و خالقييتغ  بهکمتر
س شاهزادگان يتدر  به شاهجهانهند مهاجرت کرد و در درباِر  بهعماد بود ريممتاز م
م، ينيب يم) ي دهلوي هفت قلممحمدغالم (سان ي خوشنوةچنانکه در تذکر. پرداخت

ن نکته يشد و هم يده ميد سنجيشآثار عبدالر  باسان هندي خوشنويار هنريآن پس ع از
 اوست، ةستي را چنانکه شايرين کشميحس محمد، يسبب گشت تا هنرشناسان هند

  .نشناسند
 مشق کرده و ي کاتب هرويعل ريار م از آثيت و درستدقّ  بهن اگرچهيحس محمد

 از سال يعل ريم که ميدان يم.  نبوده استي ويشاگرد حضوراما رو سبک اوست يپ
در آنجا بود و )  ق۹۵۱ :ف(بخارا برده شد و تا هنگام درگذشت   بهاجبار  بهق ۹۳۵
ن در يحس محمد ي ق امکاِن شاگرد۹۵۱ش از سال ي پيعنين هنگام ي در اينظر زمان از
 توانسته ي مي ق درگذشته و در صورت۱۰۲۰ در يرا وي ز؛ار دور از ذهن استيخارا بسب
 را شاگرد ي ويگروه. سته باشديش از هشتاد سال زيابد که بي راه يعل ريمحضر م به

 ي از نظر مهارت و شهرت، از استادش بسين صورت وياند و در ا ز دانستهيعبدالعز
 محمد قلم، زرين مراد محمد و يرين کشميحس  بهياز شاگردان و.  گرفته استيشيپ
  .توان اشاره کرد يم) پسرش (يعل

   ماندهآثار بر جاي
 نگاشته است که ينگار بهي کتابت و کتة را در عرصيارين آثار بسيحس محمدشک  يب
 ةبيجمله کت از. ان رفته استيز از مي ني در دسترس و انبوهيان شمار اندکيآن م از

به در واقع ين کتيا. ادکرده استي جهانگيري تاريخدر کتاب را از آن ر ي که جهانگيسنگ
رپور بر سر قبر ي در جهانگيا ن که در کنار منارهيحس محمدخط   به بودهيسنگ مزار



  محمد حسين کشميري  ٢٨١

  

 هنري خوشنويسي از آغاز ةجنب
تا پايان ) ق ۹۳۲(حکومت بابر 

) ق ۱۰۶۸(سلطنت شاهجهان 
کمال گراييد و کيفيت آثار  به

 ةقاره در سد  خوشنويسي شبه
آثار نظير خود  يازدهم هجري با

 .برابري رسيد در ايران به

ز امکاِن ي از آثار نيدر برخ. ر بوده نصب شده بودي جهانگتوجه که مورد ييآهو
گر يها و د  و تذکرهيخي تاريها تابجستجو در ک  بازدن وجود نداشته است و تنها رقم

ن رو ياز ا. برد يوجود آنها پ  بهتوان ياسناد م
 ي سلطنتي بازمانده در بناهايها بهي از کتياريبس

 يها بهي است، از جمله کتيقلم و  بهزيآگرا ن
 ة در قلعيا آبه ر و سنگي جهانگيتخِت سنگ

تواند از  يق، نمي نستعلاِر خطّيآگرا که از نظر ع
  . باشدي جز ويکس

 يها م، کتابتيان رفته که بگذرياز آثاِر از م
  :ن قرار استيا  بهيدار و رقم
ران است ي موجود در امرقّعن يتر سي، نفمرقّعن يا : گلشنمرقّعشش قطعه در  .۱

ن يگمان ا  به.گردد ي مي گلستان تهران نگهدارة کاخ موزةنک در کتابخانيکه ا
 ةکتابخان«  بهمت گرفته شده و پس از آنيغن ه ب،يدهل  به نادرشاهة در حملمرقّع
 ۱۲۶۳ن را در سال ي ناصرالديعهدي ولةوارد شده و مهر دور» ي شاهنشاهةمبارک
در )  ق۱۰۱۴-۱۰۳۷(ر يدستور جهانگ  به در آغازمرقّعن يا. دارد. م ۱۸۴۷/ق

  : از آن آمده استيا د و در صفحهيه گرديم ته ۱۶۱۰/ ق۱۰۱۹سال 
   شد از لوح و قلميصورت آرا  هـق الـيـوفـتـ بهـ کعـمرقّن ـيا  
  مـرد رقـرد کـرداز خـپ رهــچه  شـخـيارـزار ارم تـِک گلـرش  

  ۱۰۱۹ يشاه ري قلم جهانگزرينن يحس محمدالعبد 
خ يتار  به را کهيا ر، قطعهيدستور جهانگ  بهگر بناي ديا ن در صفحهيحس محمد
  : ق نقل کرده است۱۰۱۷د، در  نوشته شده بويگريِس دي خوشنوتوسطق  ۹۵۸

ها  ن بندهي بموجب حکم اقدس کمتر۹۵۸ ةالحرام سن م نهم محريرا فيتحر«
  .» قلمزرينن يحس محمد
  . مانده استي برجامرقّعن ين در هميحس محمدن آثار يارتريع  بان ويبهتر
 ق ۱۰۱۹ل االو عي رب۲۷ر خود در ي بوده که جهانگيا  تا اندازهمرقّعن يت اياهم
  :اش سروده است  دربارهيتيب



  ٢٨٢  قند پارسي

  

خاطر مبارک ما   بهي مطلعةادگار خاصي ي پادشاهمرقّعن ياز اي امتي برا…«”
  …گذشته

  ١“ر شاِه اکبر شاهياز جهانگ  ده ِز لطِف الهـ شمرقّعن يا  
  :االخر همان سال آمده است عي رب۶ز در مجلِس يو پس از آن ن

آوردند و  ينظِر حضرت اقدس درم  بهي گراممرقّعر از يچند مجلس تصو”
راِن روزگار و ينظ ي بيها ير و نادره کاري تصويها ي خط و بوالعجبيها نزاکت

 يران و توران و فرنگستان و روم و هندوستان در محفِل عالي اةگانياستاداِن 
ر برآمد که مزِد هر موضع، حضرِت عرش يچند مجلس تصو. شد يمذکور م

  ٢“… فرموده بودندتيه عناي هزار روپيانيآش
آن   به)ق ۱۰۳۷-۱۰۶۸( شاهجهان ةز در دوري نيگريار، بخش ديگمان بس به

ه شده است چراکه ي تهيگري دمرقّعهمان قطع و شکل،   بهکيا نزديافزوده و 
  :ن سروده استين اثر، چنيف ايدر توص) ق ۹۹۰-۱۰۶۱ (يم همدانيکل

  انش نامـاهجهـ شعـمرقّد ـدوران که ش  اب کردـع انتخـيش بدـن هزار نقيچند  
  ن سواد گلشن فردوس شد تماميچون ا  »دلـب يل و بـمث ي بعـمرقّ«د ـخ شـيتار  

  .٣ادکرده استيم  ۱۶۳۶/ق ۱۰۴۶خ اتمام آن را سال يو تار
 يها قطعه  بهني صفحه دارد و دو صفحه، دو صفحه مز۲۶۲ مرقّعن يا

، يسي خوشنوياه  قطعهةيهرچند که در حاش.  استي و نگارگريسيخوشنو
 جالب است که برخالِف ,شود يده مي آشکارا ديراني هند و ايسبک نگارگر

ا سبک ي و ي از استادان هندي، اثريسي، در متن آثار خوشنويها ينگارگر
 محمد ةقين نکته از سليار ايگمان بس  بهخورد و يچشم نم  بهي هنديسيخوشنو

ن يا.  بوده، برخاسته باشدمرقّع ةکه کاتب مقدم) ق ۱۰۲۰ :ف (يرين کشميحس
و را داراست ) ق ۹۵۱ تا ۹۲۸از سال ( کاتب يعل ري بالغ بر صد قطعه از ممرقّع
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  محمد حسين کشميري  ٢٨٣

  

حمد حسين سبک اصيِل نستعليق را که م
، ) ق۸۰۳: ف(پس از مير علي تبريزي 

توسط جعفر تبريزي، اظهر تبريزي و 
علي  مير سلطان علي مشهدي طي شده و به

رسيده بود، دنبال کرد )  ق۹۵۱ :ف(هروي 
 . رساندتر زيبايي هرچه تمام و به

 ،]تبريزي[جعفرالکاتب : نويسان شهير ايراني از جمله هايي نيز از نستعليق قطعه
ن قلم در آن يم عنبريح و عبدالري مشهدي، سلطان عل]يزيتبر[اظهرالکاتب 
  .وجود دارد

ن ي ا ازمرقّعن ي در اي ويها رقم
  :قرار است

ن يحس محمدن يبنده کمتر •
  ؛ر نمودي تحريريکشم

 سه ةخ سنيتار ه بيريکشم •
 بقلم ۱۰۱۷ ةموافق سن

  ؛شکسته رقم نقل نمود
  ؛۱۰۱۷ ة سه موافق سنة سنيري قلم کشمزرينن يحس محمدها  ن بندهيکمتر •
  .هزار و هجده ة سني فيرشاهين جهانگيحس محمدر يالعبد المذنب الفق •

رزا يق ميخط نستعل به؛  ملک، تهراني ملّة در کتابخان:شش دفتر مثنوي مولوي .۲
 , برگ۳۵۵، يري کشميشاه  قلم اکبرزرينن يحس محمد و محمدجان 

  .يسطر ۲۱
  .يلم نور، دهليکروفيمتر در مرکز م ي سانت۲۴ در ۱۴ صفحه، ۱۳۸ :لوايح جامي .۳

  .» غفراهللا ذنوبهيرين الکشميحس محمدد اقل العباد ي يت علتم… «: انجامه
  است وي وي پختگةاز آثار دوراما  ,خ کتابت نداردين نسخه اگرچه تاريا
  .ر شده باشدي ق تحر۱۰۱۰گمان پس از سال  به

  .، تهرانياني دکتر بة در مجموعيزي تبريعل ريق مي نستعل:مفردات .۴
ن يحس محمدر يقعده بنده فق ي نهصد و نود اواخر ذسنةخ يبتار«: انجامه
  .» بقلم شکسته رقم مرقوم ساختيريکشم

: ، لندن(Royal Asiatic Society) يياي آسي در انجمن سلطنت:گلستان سعدي .۵
 يري آن، تصوة انجامةکتابت شده است و در صفح.  ق۹۹۰ن نسخه در سال يا

 يدست منوهر نگارگر  به)Basawanفرزند (  و منوهريرين کشميحس محمداز 
  .شده است
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 غفراهللا ذنوبه و ستر يرين الکشميحس محمدر يکتبه العبد المذنب الفق«: انجامه
  .» فتحپورةن و تسعمائه ببلدي تسعة شهور سنيوبه فيع

سال   به خدابخش در شهر پتنه،ة در کتابخان۱۳۲ ةشمار  به:ديوان حسن دهلوي .۶
  . ق۱۰۱۰
 محمدن يکمترنه يکم… يد بخاريخ فريش… ي نواب قبله گاهةکتابخان«: انجامه
  .» عشر و الفة سنيرين کشميحس

 مجلس شورا، ةدر مهماندار در کتابخاني اثر بهرام بن حي از اخالق جاللمنتخبي .۷
  .تهران
 غفراهللا ذنوبه و ستر يرين الکشميحس محمدر يکتبه العبد المذنب الفق«: انجامه

  .»۱۳ هزار و سنة يوبه فيع
ها و  رقعه  بهار آنيکتابت شده و عق يخط نستعل  به ق۱۰۱۳ن نسخه در سال يا

  .رسد ي نميقطعاِت و
در ؛ سيس، تفلي فرهنگستان تفلياد خاورشناسي بنة در کتابخانديوان حافظ .۸

ق کتابت شده استيخط نستعل  به ق۱۰۱۷م سال محر.  
  .، لندن(British Museum) سي انگلة در موزآيين اکبري .۹
  .گريعلگاه اسالمي دانش موالنا آزاد، ة در کتابخانهفت بند کاشي .۱۰
ران ي هند، اي خصوصيها مجموعهها و  ها، کتابخانه موزهدر  و چليپا ها قطعه ده .۱۱

  :ر استفاده کرده استي زيها رقم ن آثار ازي در ايو. گر کشورهايو د
  ؛ن کاتبيحس محمد •
  ؛ قلمزرينن يحس محمد •
  ؛۹۹۹ ة شهور سنين في حسمحمدر يالفق •
الم وبه والسين غفراهللا ذنوبه و ستر عيحس دمحمر يکتبه العبد المذنب الحق •

  ؛ الفة سنيف
  ؛ هزار و چهارة قلم غفرله سنزرينسين  حاهللا محمد کتبه العبد المفتقر الي رحمه •
 يگاه اب قبلهن کاتب بجهت نويحس محمداستطاعت  يبضاعت و ب ي بةبند •

  ؛۹۹۸ ةن شهور سير نمود فيم همام سلمه اهللا و ابقاه تحري حکياقبال آثار
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  ؛ن الکاتبيحس محمدن و تسعمائه کتبه ي ثمان و تسعسنة شهور يرا فيتحر •
 جلوس ي در سال سي قلم اکبرشاهزرينن يحس محمدر يالعبد المذنب الفق •

  ؛ مشق نموديريجهانگ
 زرين يرين الکشميحس محمدالعبد  •

  ؛قلم
 محمدر يکتبه العبد المذنب الفق •

  ؛يرين الکاتب الکشميحس
ن يحس محمدر يمذنب الفقمشقه ال •

 غفراهللا ذنوبه و ستر اهللا يريالکشم
  ؛وبهيع

 سنة يرين الکشميحس محمدر يالفق •
  ؛۹۸۸

  ؛يرشاهي قلم جهانگزرينن يحس محمدکتبه العبد  •
  ؛ غفرلهيرين الکشميحس محمدر يالفق •
  ؛ي قلم اکبرشاهزرينن يحس محمدر يکتبه العبد المذنب الفق •
  ؛وبهي ستراهللا عيرين الکشميحس حمدمر يالعبد المذنب الفق •
  ؛ي قلم اکبرشاهزرينن يحس محمدر يالفق •
  ؛وبهين الکاتب ستراهللا عيحس محمدر يالفق •

 کتابنامه
 .م ۲۰۰۵تصحيح سر سيد احمد، دانشگاه اسالمي عليگر،  ، بهآيين اکبريابوالفضل علّامي،  .۱
 . ش۱۳۶۳، تهران، احوال و آثار خوشنويسانبياني، مهدي،  .۲
کوشش محمد هاشم،  ، به)توزک جهانگيري (جهانگيرنامه, هانگير، نورالدين محمدج .۳

 .ش ۱۳۵۹تهران، 
هاي فارسي در  ها و کتيبه سنگ نبشته (ميراث جاودانحاج سيد جوادي، سيد کمال،  .۴

آباد،  ، رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران، اسالم)پاکستان در دو جلد
 .ش ۱۳۷۰

هاي خطّ  محمد حسين از قله
قاره و از نظر سبک  نستعليق شبه

و عيار خوشنويسي تنها هنرمندي 
نويسان   نستعليقةپاي است که به

طراز اول همچون مير علي کاتب 
وي از اکبر . هروي رسيده است

لقب ) ق ۹۶۳-۱۰۱۴(شاه 
 .گرفت» قلم زرين«
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 . ش۱۳۳۷، تهران، نقش پارسي بر احجار هندصغر، حکمت، علي ا .۵
 .، الهور)هنروران و خط و خطّاطان راجع به (مقاالت مولوي محمد شفيعرباني، احمد،  .۶
آباد،  ، اسالم)۱ ج(قاره  هاي فرهنگي ايران و شبه سخنرانيهاي نخستين سمينار پيوستگي .۷

 .م ۱۹۹۳/ش ۱۳۷۲
، ترجمة محمد اسلم خان، تهران، موقوفات ندوانادبيات فارسي در ميان هسيد عبداهللا،  .۸

 .ش ۱۳۷۱, افشار
تصحيح عارف نوشاهي و معين نظامي،  ، بهمجالس جهانگيريعبدالستّار بن قاسم الهوري،  .۹

 .ش ۱۳۸۵تهران، 
 .ش ۱۳۷۳، روزنه، رساالتي در خوشنويسي و هنرهاي وابستهخاني، حميد رضا،  قليچ .۱۰
، )۲ چ(، روزنه، ان و اصطالحات خوشنويسيفرهنگ واژگخاني، حميد رضا،  قليچ .۱۱

  .ش ۱۳۸۷
 .ش ۱۳۶۹تصحيح محمد قهرمان، تهران،  ، بهديوانکليم همداني،  .۱۲
 قارة هند تاريخ ادبيات فارسي در شبهفياض و سيد وزيرالحسن عابدي،  محمود، سيد .۱۳

 .ش ۱۳۸۰، تهران، )م ۱۹۷۲ تا ۱۷۰۷(
 .ش ۱۳۸۱، تهران، ارفمقاالت ع، بايزيد دوري هروينوشاهي، عارف،  .۱۴
 .ش ۱۳۸۱اهتمام دکتر عبدالحسين نوايي، تهران،  ، بهمآثر رحيمينهاوندي، عبدالباقي،  .۱۵
تصحيح محمد هدايت حسن،  ، بهتذکرة خوشنويسانهفت قلمي دهلوي، غالم محمد،  .۱۶

  .م ۱۹۱۰/ ق۱۳۲۸کلکته، 
17. Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public 

Library at (Bankipore) Patna, Patna, 1961. 
18. S.P. Verma, Portraits of the Calligraphers Depicted in the Mughul 

Miniatures: A Historical Study, Islamic Culture (1980):173-186. 
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