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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ٩

  شاه اهللا خطاط دربار عادل ليشاه خل

  ♦ر احمدياستاد نذ
  ∗خان محمد صادق جونپوري: هترجم

  مولد و مسکن
 شده است، اصلش ادي ١نام شاه به جاپور از اويپژوهشگران ب يها اهللا که در نوشته ليخل

 ٤سيالنفا احمد و مجالس يقاض ٣از گلستان هنر. ٢از شهر باخرز واقع در خراسان است
در شهر باخرز  ٥نام زارا به ييدر روستا يو ييد که خانه آبايآ ين برمير چنيش يرعليم

در  ياسترآباد يفزون. اند ز نوشتهين يگريمطالب د سندگانياز نو يبعض يول. بود
 شتر آثارين نسبت در بيخوانده است و ا يرا هرو ي، و٦يشاه فتوحات عادل

                                                   
 .گر گر، علي يدانشگاه اسالميه علبخش فارسي، روانشاد پروفسور نذير احمد، رئيس اسبق  ♦

  .دانشجوي دکتري، دانشگاه دهلي، دهلي   ∗
  .۳۶۷سه نثر ظهوري و فتوحات عادل شاهي، ص .ک.ن  .١
مواضع  باخرز واليتي بسيار دارد و معتبر است و در مجموع) ۱۵۳ليدن، ص ( القلوبهةک نز.ن  .٢

امروزه . تخصيص قصبه ماالن که جاي عظيم و پرنزهت است  باغات انگور و ميوه فراوان باشد به
باخرز و خواف در مجموع يک واليت هستند که در شمال جام، هريرود در شرق، هرشيز در غرب 

  .)۱۹۷، ص ۲جغرافياي مفصل ايران، ج ( .و قينت در جنوب آن قرار دارد
نام اين روستا در ذيل شرح زندگي محمود حسين عموي مير آمده . ۴۹ص  نسخه خطي حيدرآباد  .٣

  .۱۵۰نويسان و نقاشان اثر مينورسکي، ص  ک خوش.ن.است
  .نامه مير سنايي يکي از اجداد وي در ذيل زندگي ۵۲نامه، ص  لطايف. ک.ن  .٤
 ۲۲۰، ۲۱۸، ۱۴۳، ص القلوبهةنز. ک.ن. سيستان اشتباه نشود اي به همين نام در اين محل با درياچه  .٥

  .۱۸۵و  ۷۳، ۵۵ و حدودالعالم ترجمه انگليسي، ص ۲۴۱و 
که از روي تنها نسخه خطي موجود آن در موزه بريتانيا  ۳۶۷اين سرکار، ص .نسخه خصوصي جي  .٦

  .۱۶ک ژورنال کميسيون آثار تاريخي، ج .ن.تهيه شده است
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  ١٠  قند پارسي

ش خط و يدايخط و خطاطان و پخ، يالتوار ن، ناسخيالخطاطةمانند تذکر ١نيخرأمت
، صفحة سانينو در تذکره خوش يکه هفت قلم يخطاطان ذکر شده است، در حال

 اتين نظريا. ن هنرمند قلمداد کرده استي، عراق عجم را محل سکونت ا۱۷۹
  :ر نادرست استيل زيدال به
ل، ير خلي، استاد ميد احمد مشهدياحمد، مؤلف گلستان هنر، شاگرد س يقاض .۱

 .ب باخرز بودياز خانواده سادات نج يکه و ٢رده استح کيتشر
نظر   به ل بود بلکهير خليکه نه فقط معاصر م يعباس ي، مؤلف االمراياسکندر منش .۲

ه را ين نظريا. خوانده است ٣يمالقات داشته است، او را باخرز يرسد که با و يم
  .د کرده استيز تائين ٤العالمةمرا

                                                   
  .۱۷۸نويسان، جلد اول، بخش اول، ص  خوش: بياني. ک.ن  .١
  .۱۶۸ان و نقاشان، مينورسکي، ص سنوي و خوش ۴۹نسخه خطي حيدرآباد، ص   .٢
  .۸۶۶، ج دوم، ص ۱۳۳۵نشر تهران،   .٣
العالم در ةاي را درباره گفته صاحب مرا اشکاالت عمده) ۱۷۸نويسان، ص  خوش( دکتر مهدي بياني  .٤

گويد که مير خليل العالم ةصاحب مرا: نويسد وي مي.زمينه شخصيت اين هنرمند مطرح کرده است
کند که  کرد و از قول مير نقل مي نوشت، اما اصالح بسيار مي باخرزي نستعليق را خوش مي

العالم ةکند و مرا چون نقل قول از او مي …نويسند و من به قلمتراش نويسان ديگر به قلم مي خوش
نر ترجمه تاليف شده نبايد اين خليل باخرزي همان باشد که صاحب گلستان ه ۱۰۷۸به سال 

و ابراهيم عادلشاه و شاه عباس اول  ببادشاه طهماسبا عصري وي  احوالش را آورده است و هم
  .مسلم است

اين . داند العالم را و هنرمند مورد نظر ما را دو شخصيت جداگانه ميةوي مير خليل ذکر شده در مرا
و دوم " از قول او" ه است که العالم نوشتةاول اين که نويسنده مرا: نظر وي بر دو اصل استوار است
تواند بيش از صد سال زنده بوده باشد تا بتواند مؤلف  بود، نمي باين که مير که معاصر شاه طهماس

  .تاليف شده است ۱۰۷۸/۱۶۶۷العالم را مالقات کند که در سال ةمرا
بلکه از العالم اين اطالعات را به طور مستقيم از مير خليل نگرفته است ةبه نظر من مؤلف مرا

  .نويسنده ديگري که در تماس با مير خليل بوده، دريافت کرده است
درمورد بخش ديگر سخنان دکتر بياني، ذکر اين نکته ضروري است که مؤلف گلستان هنر هرگز مير 
  .خليل را معاصر شاه طهماسب قرار نداده است بلکه او را از هنرمندان دربار شاه عباس خوانده است
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ١١

محمود  يو يعمو. ل را ذکر کرده استير خليم احمد نام چند تن از بستگان يقاض .۳
 ين عليخواجه عالؤالد ياز اجداد و يکي. بود يسينو استاد خوش ين باخرزيحس
 .رزا بودير سلطان ابوالحسن ميبود که وز يثان

که هرات  را يسندگانيو نظر نو يتوان را يمشکل م  به ل محکمين داليا  به با توجه
 زين ين گروه نام فزوني، اگرچه در اند، پذيرفتکن يل قلمداد مير خليرا مسکن م

را فقط شانزده سال بعد از فوت  يخورد که کتاب خود فتوحات عادلشاه يچشم م  به
ن اختالف نظر را يدر حال حاضر ا. اتمام رسانده است به جاپورين هنرمند در بيا
قرار  باخرز و هرات هر دو در منطقه خراسان. ه کرديتوج يچ صورتيه به توان ينم

 يول. نسبت داده باشند) هرات( شهر مشهورتر به ن هنرمند رايدارند و ممکن است ا
ست يچ وجه قابل قبول نيه  به ل از عراق عجم آمده بود،يکه خل ين گفته هفت قلميا

  .ن هنرمند از خراسان بود نه از عراق عجمين ايقيقطع و  به ميدان يچرا که همه ما م

  اساتيد
 هنويسند( احمد يطبق گفته قاض يم وليندار يل اطالعير خليه مياول استادان ةما دربار

و  يريادگي  به د احمدير سيم) احمد ياستاد قاض( ينزد استاد و ي، و)گلستان هنر
  :ن استيدرآباد چنيح يعبارت نسخه خط. پرداخته است يسينو ن خوشيتمر
بود و  دهيو نزاکت خط از عم ابوت منزلت خود گذران يسينو در قطعه يو”
بود و در مشهد مقدس خط را آن  يد احمد مشهدير سياز شاگردان م يو

  .١“ر داشتيم از ميده بود و تعلياعتبار و درجه رسان
 يانات قاضيمدلل بودن ب ين نکته براياحمد بود و ا يد احمد استاد قاضير سيم

الفضال،  سنده امتحانيرزا سنگالخ، نويچون م يسندگان بعدياگرچه نو. است ياحمد کاف
خ يتار( خيالتوار سنده ناسخيسنده خط و خطاطان، سپهر، نوي، نويب اصفهانيرزا حبيم

ل ير خلياند که م دهين عقيش خط و خطاطان بر ايدايسنده پيو عبدالمحمد، نو) هيقاجار
  .بوده است يشاگرد محمود بن اسحاق شهاب

                                                   
  .۴۹ص   .١
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  ١٢  قند پارسي

ل ير خليد و منشا من مسئله که باخرز مولين درباره ايسندگان متاخر همچنين نويا
ن امر است که ياز ا ي، متفق القول هستند که حاکيو ياست و استفاده از لقب قلندر برا

ن يا يول. ميندار يما از آن اطالع ياست ول يکيها  ن گفتهيآنها در نقل ا يمنبع اصل
خط  يها نمونه ينبوده بلکه از رو يل شاگرد کسير خليالعالم که مةگفته صاحب مرا

خطوط  ينبوده و فقط از رو يشاگرد کس( نموده ين خطاطيخود تمر يشرويپ استادان
از  يکي يديچ شک و ترديبدون ه يو. ه استير قابل توجي، غ)استادان مشق کرده است

، از هنرمندان مشهور عصر )۹۸۶/۱۵۷۸:وفات( يد احمد مشهدير سيشاگردان برجسته م
  ١.خود، بوده است

ن مسئله ياثبات ا. مهم بود يها تيگر از شخصيد يکي ٢يمحمود بن اسحاق شهاب
 يژه وياز ويانگر امتيز بوده است، بين يل شاگرد محمود بن اسحاق شهابيرخليکه م

رزا يم. ق را داشته استيدو استاد برجسته خط نستعل يخواهد بود که افتخار شاگرد
 يريفراگ  به مدت ده سال نزد محمود بن اسحاق،  به لير خليح کرده است که ميسنگالخ تشر
  :کند يان مين بين مطلب را چنيپرداخته است و عبدالمحمد ا يسينو فن خوش
 سان آن عصر بود،ينو ابتداًء در خدمت محمود بن اسحاق که از اجله خوش”
اندک   به لهيجم يه و مساعيم خط پرداخت و در پرتو اهتمامات کافيتعل  به

  .٣“ساخت يم استاد مستغنيخود را از تعل يزمان

  قابال
ب و سپهر او را با لقب قلندر يرزا حبيرزا سنگالخ، ميسندگان متاخر چون مياز نو يعضب
بوده  يمشهور يصوف يز اشاره کرده که وين نکته نيا به رزا سنگالخياند و م اد کردهي

از  کيچ ين که هيا به و با توجه ٤مين اطالعات خبر ندارياز منبع ا قاًًيدق ما ياست ول

                                                   
، ۱۹۵۹-نورسکي، واشنگتننويسان و نقاشان اثر مي خوش: راي شرح تفصيلي زندگي وي رجوع کنيدب  .١

  .۱۴۱- ۱۳۸، ص ۱۹۵۹
  .۱۳۲-۱۳۱همان، ص  :براي اطالعات بيشتر رجوع کنيد  .٢
  .۱۲۹پيدايش خط و خطاطان، ص   .٣
  .۱۷۸نويسان، بخش اول، ص  خوش. ک.ن  .٤
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ١٣

ل ير خليم ين جنبه از زندگيا به مير مستقيا غيم يطور مستق  به رسندگان معاصينو
که  ياز قطعات يکيدر . دور از انصاف خواهد بود  به هين نظريرش اياند لذا پذ نپرداخته

  :خورد يچشم م  به ن شعريا سنگالخ نقل کرده
ــدري    شد مدتي که عهد زمين بـوس نـازه کـرد    ــود قلن ــو خ ــارک ت ــدمت مب   ١در خ

ا صرفاً يل است ير خلين قطعه سروده خود ميا ايست که آيکته روشن نن نياوالً ا
ل ير خلين قطعه سروده خود ميم که ايرياگر ما بپذ يدر ثان. کتابت شده است يتوسط و

است  ين نکته ضروريذکر ا. خواهد بود و نه قلندر يقلندر ياست، باز هم تخلص و
 کار رفته  به ليل کرده است، تخلص خلنق ياز و ٢يانيکه دکتر ب ييها از غزل يکيکه در 
  .ماند يم يدر تصوف حل نشده باق يا سهم وين که مسئله لقب، تخلص يخالصه ا. است

  حسب و نسب و خانواده
 احتماالً. ٣ب از سادات زارا در شهر باخرز تعلق داشتيک خانواده نجي به لير خليم
. اند اد کردهياحترام   هب يسندگان متاخر از وي، نوين نجابت خانوادگيل هميدل  به

کند و از  يشاه قلمداد م م عادليرا جزو هفت نفر از افراد مقرب دربار ابراه يو يظهور
  .کند ياد مي ٤ل اهللاياو با نام حضرت شاه خل

ر، ياز اجداد م يکي، ين صانعيخواجه عالؤالد ير در ضمن شرح زندگيخوند م
 بود و نه عرب يرانيخانواده ا نيو ا ٥اردتعلق د Bermecides خانواده  به يابد که وي يدرم
  .اند د دانستهيل را سير خلياست که م يسندگانير در تضاد با نوين گفته خوند ميو ا

ن، ير حسياز اجداد م يکينقل شده است،  ٦که نامش در گلستان هنر ير صانعيم

                                                   
  .الخطاطان، جلد اولةتذکر. ک.ن  .١
  .۱۷۹بخش اول، ص  نويسان، خوش  .٢
نسخه خطي ( .از اکابر سادات ده باخرز است: گويد قاضي احمد در مورد عموي وي چنين مي  .٣

ص ( خليل اهللا از سادات عظام واليت باخرز خراسان: نويسد اسکندر منشي مي )۴۹حيدرآباد، ص 
  .)۳۶۷ک پاورقي، ص .، ن۸۶۶

  .۷۷، ص LKO ۱۲۵۹سه نثر،   .٤
  .، به واسطه انتساب به آل برمک۳۰۰اپ قديمي، ص السير، چ حبيب. ک.ن  .٥
  .۴۹مير محمد حسين، نسخه خطي حيدرآباد، ص  نامه ذيل زندگي  .٦
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  ١٤  قند پارسي

ن نام در يکه با هم يگريت ديت با شخصين شخصيا. ل استير خليم يعمو
آنها  ين است که شرح زندگيز ايل آن نياست و دل يکير از او نام برده شده، يالس بيحب
رزا خوانده شده و محل ين مير سلطان حسيوز يدر هر دو مورد و. کسان استيباً يتقر

 يرا برا يگرير سلسله نسب ديالس بيسنده حبينو يعني. است يکيز يسکونت هر دو ن
ن اختالف قابل ياگرچه ا. د باشديتواند س ينم يذکر کرده که مطابق قول و ير صانعيم

ن هنرمند يآن را بر اساس آنچه در منابع معاصر ا يآسان به ميتوان يست و ما ميتامل ن
م يدان يم چرا که ما ميگر آمده، رد کنيو آثار د يعباس يمانند گلستان هنر، عالم آرا

 ک استاديها نزد آن يل بود بلکه هر دوير خليسنده گلستان هنر نه فقط معاصر مينو
، از يعباس يسنده عالم آراي، نويپرداختند و اسکندر منش يسينو خوش يريفراگ  به

  .ل بودير خليدوستان م

  لير خلياز اجداد م يکي: يخواجه صانع
ر سلطان ي، وزير صانعياز نوادگان م يکيل ير خليم ميان کردين هم بيش از ايچنانچه پ

بشردوست و  يشاعر يو. بود ١ين عليالؤالد، خواجه عينام کامل صانع. ن بوديحس
ن يمردم ظلم کند و ا  به مجبور بود يفه اداريک وظيعنوان  به يمحبوب سلطان بود ول

سرود که اشاره  يشعر يک روز وي. ر را ناراحت کرديش ير علير ميامر نخست وز
  :خورد يچشم م  به ر در آنيش ير عليم  به يزيتمسخرآم

ــازوي علــي شــير   ت شمشـير فردا که شود معرکه بـر ضـرب   ــوم شــود قــوت ب   معل
ران يدر دربار با وز يکه و يک روز وقتيجه آن ين امر وضع را بدتر کرد و در نتيا

را از سر برداشت و آن  يها عمامه و اشوالياز  يکي يدستور شاه به ستاده بود،يگر ايد
  :ن شعر را سرودير در آن موقع ايش ير عليم. ديچيپ يرا دور گردن و

  چون بار سر سبک کن بار گردن

                                                   
ترجمه فارسي، ( النفايس مجالس) ۴۹ص ( گلستان هنر. در سه کتاب از وي نام برده شده است  .١

. ذکر نشده استدر دو اثر اول نام کامل وي  )۳۰۰چاپ قديم، ص ( السير و حبيب) ۲۲۶و  ۵۲ص 
ظاهراً منبع وي  .از او نام برده است) ۶۸انگليسي، ص ( بارت هولد نيز در کتاب خود علي شير

  .السير بوده است حبيب
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ١٥

 يدر همان زمان و. زندان فرستاده شد و مدت شش سال در حبس بود به يعنصا
سنده ينو. ١مترتب نشد يچ اثريه ير فرستاد ولينخست وز يسرود و برا يغزل
. م۱۴۸۶/ قه   ۸۹۱ز اشاره کرده است که در آغاز محرم سال ين نکته نيا  به ٢ريالس بيحب
از  يد، برخيقتل رس به شد و بعد ين مظفر زندانيالد فياجه سر خويکه وز يزمان

در  يجه ويقتل برسانند و در نت  به زيرا ن يک کردند تا ويسلطان را تحر يعندشمنان صا
  :ن سروده استيباره چن نيدر ا يشاعر. ديقتل رس  به هرات

  خواجگي جهان خون خواره نگـر  در  عـالم سـتمکاره نگـر    به اي ديده
ــر    انعي برو تجربـه کـن  از حالت ص ــانکاره نگ ــر ش ــال مظف   در ح

  :است کرده ذکر را يعنصا از يمختصر شرح س،يالنفا مجالس خود تذکره در ريش يعل ريم
 يف مخدوميدر تعر. گفت يم يشتر مثنويب. ت باخرز بودياز وال يموالنا صانع”
  :اوست يت از مثنوين بيا

  کنـد  معني مي چه دعوي که بي  کنـد  به تو هر که او دعـوي مـي  
  چــو ســيب ســمرقند و آلــو بلــخ  ترا ميوه شيرين و او راست تلـخ 

ه يد، قبرش در دياست پادشاه رسيس  به يسبب ظلم و بدنفس به ر بود،يوز
  :ز از اوستيت نين دو بيا. خودش درزده است

ــد    تــا فــراق تــو مــن دل شــده را پــيش آمــد ــيش آم ــال پ ــم و درد و ب ــدوه غ ــد ان   بع
  “٣بازگويم که مرا بـي تـو چهـا پـيش آمـد       وصال تو رسـم  به روزي دهد دست که گر
که در باال مذکور  يمصاحبت داشته و دو مصراع مثنو يبا جام ين مدتيقي به يو

م شاه محمد يکه توسط حک ٤سيالنفا گر مجالسيد  در نسخه. است يشد، در مدح جام
وضوح   به يلرحمن جام، عبارت موالنا عبدايمخدوم يجا  به کتابت شده است، ينيقزو

  .نوشته شده است

                                                   
  .۳۰۰السير، ج سوم، بخش سوم، ص  حبيب. ک.ن  .١
  .همان  .٢
موردي که بخش آخر  ۲۲۶ترجمه فارسي ديگر، ص . ک.ن. ۶۲ترجمه فارسي، لطايف نامه، ص   .٣

  .ندارد وجود
  ).۱۳۸ص . ک.ن( .نويس شناخته شده و معتبر و رقيب موالنا سلطان محمد خاندان بود وي يک خوش  .٤
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  ١٦  قند پارسي

  لير خليم ين عموير محمد حسيم
ق بود و در گلستان يسان سبک نستعلينو ل، از خوشير خليم ين، عموير محمد حسيم

  :ن آمده استيطور مختصر چن  به يو ةدربار ۲۲۶، صفحة هنر
 از سادات مشهور ،١شاه ي، از شاگردان موالنا قاسم شادين باخرزير محمد حسيم

 نيسلطان حس ريوز ياست که مدت يعنر صاياز اخالف م يکي يو زارا در باخرز بود
شاه  باتر است در زمانيآثار خطاطان خراسان زاز  يارياز بس يو يها نوشته. بود
 بعد از فوت. سر برده است  به بزرگان در خدمت نيدر قزو يچند سال يو هماسبط

  .پرداخت يشغل کشاورز به خراسان بازگشت و به پادشاه،
 ينسخه اصل در يو يک رباعيو  ت از دو غزليگفت و دو ب يز ميشعر ن يو

 بود يمهم و از شاگردان يکي ين تونيحس سلطان موالنا .٢گلستان هنر نقل شده است
 در خراسان مشهور بود و يو ٣نوشت يق را خوش ميهنر خط نستعل گلستان گفته به که

د هافر در کتابخانه يمدت يو. اصفهان سفر کرد ن ويقزو  به و بعدها عراق  به از آنجا
  .٤ت کرده استيز فعاليخان ن

  ل با شاه عباسير خليروابط م
 يد احمد مشهدير سيم يعنيآن دوره  ين استاد خطاطيه توجهات بهتريل در ساير خليم

از استادان فن  يکي، رشد کرد و خود يمحمود بن اسحاق شهاب يد شاگرديو شا
 ٥احمد يگفته قاض  به ،ين مهارت در فن خطاطيل هميدل  به ماالًاحت. شد يسينو خوش

                                                   
  .۱۵۰مينورسکي، خطاطان و نقاشان، ص   .١
 يک فقط ۴۹در نسخه حيدرآباد در صفحه  ۱۵۱و  ۱۵۰ص  مينورسکي خطاطان و نقاشان،. ک.ن  .٢

  .خط نقل شده است
  .۶۱حيدرآباد ص نسخه خطي  و ۱۷۰ همان، ص  .٣
 .هجري در خراسان کشته شد۱۰۰۸شاه عباس بود که به دستور وي در آغاز سال  از اشراف دربار  .٤

قاضي احمد کتاب خود گلستان هنر را به طور مشترک به شاه  )۵۷۴ عالم آراي عباسي، ص. ک.ن(
  .د خان هديه کرده استهاعباس و فر

  .۱۶۸و  ۱۵۱، مينورسکي، ص ۴۹نسخه خطي حيدرآباد،ص   .٥
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ١٧

 يدر دوران اقامت خود در مشهد، نزد و) شاه عباس يعني( راني، شاه ا١يو فزون
  .پرداخته است يسينو خوش يريفراگ  به

 يل همراه وير خلين ترک کرد، ميقصد قزو  به ران خراسان رايکه شاه ا يزمان
ان يرا از دربار يغلط و به ٣يانيچون دکتر ب ٢سندگان متاخرياز نو يبرخ. دربار رفت  به

 ريکه از عبارات ز يدر حال. شمارند يم) .م ۱۵۷۶/ه  ۹۸۴: يمتوف( شاه طهماسب
  :دربار شاه عباس وابسته بوده است به ن هنرمنديشود که ا يوضوح مشخص م  به
ن نسخه يآماده شده است و طبق ا. ٤قه  ۱۰۰۵ن نسخه گلستان هنر در سال ياول .۱

در آن زمان زنده بوده است که از  وابسته بود، يدربار و  به شاه عباس که هنرمند ما
شاه طهماسب . ظاهر است “انيات عزوجالل و شاه عالميشاه سپر احتشام درا”عبارت 

آشيان  نييجنت مکان عل”: ندردک ياد مين القاب يها قبل درگذشته بود و از او با ا سال
 .“، انار اهللا برهانهيان پناه جنت آرامگاه شاه عليين آشيانشاه طهماسب، شاه غفر
 ۱۶۰۶٥/ ۱۰۱۵سال  يها ن عبارات در نسخهين است که همينکته جالب توجه ا

  .کند که پادشاه در آن زمان درگذشته بود يز نقل شده است که ثابت مين
ر در شه ۱۰۵۱/۱۶۴۱ن را در سال يالسالط که اثر خود فتوح ٦ ياسترآباد يفزون .۲

خواند و نه  يان شاه عباس مياز دربار يکين هنرمند را ياتمام رساند، ا به جاپوريب
 .شاه طهماسب

شاه  يست تومان برايارزش دو  به يياين هنرمند هدايا ٧گلستان هنر نقل از  به .۳
 .٨تخت بودياصفهان فرستاد که در آن زمان پا به )ک پادشاه زندهين يقي به( انيعالم

                                                   
  .۳۶۷، سرکار، ص .Q.J.Nنسخه خطي   .١
  .۱۲۹پيدايش خط، ص . ک.براي مثال عبدالمحمد، ن  .٢
  .۱۷۷نويسان، بخش اول، ص  خوش  .٣
  .۱۵مينورسکي، خطاطان و نقاشان، ص  .ک.ن  .٤
مينورسکي، خطاطان و  .ک.ن. نيز نقل شده است ۶۱اين تاريخ در نسخه خطي حيدرآباد صفحه   .٥

  .۳۷نقاشان، ص 
  .۳۶۷ص   .٦
  ۴۹نسخه خطي حيدرآباد، ص   .٧
  ۵۴۴عالم آرا، ص . ک.ن. به عنوان پايتخت برگزيده شد ۱۰۰۶صفهان در سال ا  .٨
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  ١٨  قند پارسي

 .شاه عباس نبودجز  ين پادشاه کسيا
 “ين صفويب زمان سالطيمکات”نام  به ها از نامه يا در دو نامه که در مجموعه .۴

 نقل شده است،) درآباديه در شهر حيمحفوظ در کتابخانه آصف ينسخه خط(
ها  ن نامهيهر دو ا. ل اهللا در دربار شاه عباس اشاره شده استيخدمات شاه خل  به

. ق ۱۰۱۸نامه اول مورخ سال . تاده شده بودشاه عباس فرس يل اهللا برايتوسط خل
 :دهد ين مورد خطاب قرار ميران را چنيجاپور، شاه اياست و در آن سلطان ب

ق آگاه، شاه يحقا يت و نجابت انتباه، دانايادت و نقابت دستگاه، هدايلهذا س”
ز عالوه يو خدمت آن درگاه ن ين صفات دانسته و بندگيل اهللا را مسجع ايخل
  .“ک پاسبان روانه نموديآن آستان مال به د،نها بويا

  :سدينو ين ميجاپور چنيدر نامه دوم شاه ب
کارآگاه،  يت و نجابت انتباه، دانايادت و نقابت دستگاه، هدايکرد، س اديجنت ”

الخدمتان آن  ميه از قديال يکه کاردان موم …فرستاده شد ياهللا را در بندگ ليخلشاه 
  .“درگاه است

ن پادشاه چهار سال بعد از مرگ يا. جاپور آمديب يم شاه ثانيربار ابراهد به لير خليم .۵
شاه معاصر شاه  م عادليابراه. ديحکومت رس به يشاه طهماسب در سن نه سالگ

دربار شاه طهماسب  به ن هنرمنديا ين صورت وابستگيست و در ايطهماسب ن
 .ستيهند ممکن ن  به قبل از ورود يکم

داند و نه شاه  يل مير خليم ين هنر شاه عباس را حامدر ترجمه گلستا ينورسکيم .۶
 .١طهماسب را

که  يم که زمانيين نکته را فراموش نمايد اين ما نبايل و براهين داليوجود همه ا با
همان طور که همه . هنر بود، شاه طهماسب پادشاه کشور بود يريادگيل مشغول ير خليم

 يعني ۹۸۶/۱۵۷۸٢بود که در سال  يمشهد د احمدير سين هنرمند شاگرد ميم ايدان يما م
چ ين است که ما هيقت ايحق يول. دو سال بعد از فوت شاه طهماسب، درگذشت

                                                   
  .۱۶۸و  ۱۵۱مينورسکي، خطاطان و نقاشان، ص   .١
  .۱۶۸و  ۱۵۱، ص همان  .٢
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ١٩

  .ميدربار شاه طهماسب در دست ندار به لير خليم يدال بر وابستگ يشاهد
ن يشناخت پادشاه ا يبرا ١يانيچون دکتر ب يتعجب است که محقق يبس يجا

. کند ياحمد را نقل م ينموده و گفته قاض يشم پوشن نکات واضح چيهنرمند از ا
در  يکند ول يقلمداد مدربار شاه طهماسب  به ل را وابستهياحمد، شاه خل ياگرچه قاض

کتاب خطاطان  يانيدکتر ب. کرده استاد يعنوان پادشاه مرحوم   به سراسر کتاب خود از او
در  ينورسکياز نظرات م يول کند يعنوان منبع خود ذکر م  به را ينورسکيو نقاشان اثر م

  .٢کند يل کامال صرف نظر مير خليم يت پادشاه حاميمورد هو
از کتاب گلستان  ينورسکيک سوء تفاهم در ترجمه مي به جا نخواهد بود اگريب
ت يکند و شخص يم يمعرف ٤نيل را برادرزاده محمد حسير خليم يو. اشاره شود ٣هنر

  :دير دقت کنيعبارات ز به .دکن يل ارائه مير خلياز م يا جداگانه
بعد از  ۱۵۱اول در صفحه . است ن دو در دو مورد مختلف ذکر شدهينام ا  .۱

 .رعمادينامه م يبعد از زندگ يگرين و دير محمد حسيم يو ينامه عمو يزندگ
. درآباد در داخل پرانتر آورده شده استيح ينامه اول براساس نسخه خط يزندگ .۲

 ٥.اساس وجود دارد ينامه دوم در نسخه خط يزندگ
نامه دوم  يدر زندگ ياد شده وليعنوان شاه عباس  به نامه اول از شاه يدر زندگ .۳

 .است ين شاه دچار سردرگميا يت اصليمورد هو مترجم در
درآباد ينامه در نسخه ح ين زندگيگفته شده که ا ينامه دوم در پاورق يدر زندگ .۴

ن يا ينسخه متاخر زندگ ن است که دريقت ايکه حق يحذف شده است، در حال
 .هنرمند چند صفحه قبل آورده شده است

                                                   
  .۱۷۷نويسان، ص  خوش  .١
  .۱۶۸ص . ک.ن .، نام پادشاه به عنوان شاه عباس ضبط شده است۱۵۱ص . ک.ن  .٢
از واشنگتن منتشر  ۱۹۵۹مينورسکي به انگليسي برگردانده شد و در سال . گلستان هنر توسط وي  .٣

  .متن فارسي هنوز چاپ نشده است. شده است
  .۱۵۱ص   .٤
  .۱۵۸ص   .٥
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  ٢٠  قند پارسي

ل اختالفات يدل به ن سوءتفاهميهستند و ا يکيطور حتم  به تين دو شخصيا
 يدر نسخه خط. وجود آمده است  به ينامه نقل شده در دو نسخه خط يدر زندگ ييجز
  :١ن صورت نقل شده استيا به نامه ين زندگيدرآباد ايح

در ) عباس( که شاه يزمان. است يد احمد مشهدير سيخواهرزاده مل، ير خليم”
 ت شاهيم داده است و در معيتعل ٢ياو سر خط به يبرد، و يسر م به مشهد

 يسو به کردن چند روز در کاشان، يبعد از سپر يو. ن رفته استيقزو  به
. دبرخوردار ش يا ژهيو از احترام و) يشاه ثان م عادليدر زمان ابراه( دکن رفت

 يو يل براير خليشکش و نذر در اصفهان بود، ميرسم پ يکه شاه برا يزمان
  .٣“فرستاد يتومان از جواهرات هند ۲۰۰مت يبا ق ييايهدا

  :ن آمده استيچن ينورسکيدر نسخه م 
 در مشهد مقدس يو. الت باخرز استياهللا از خانواده اشراف سادات ا لير خليم”

خط . مطالعه و مشق خط پرداخت  به مد،د احير سيتحت نظارت استاد من، ام
شاه ( همراه خاقان، فاتح زمان، ظل اله يو. ذوق است با و بايت زينها يو

کردن چند روز در  يبعد از سپر يعراق آمد ول به )فارس( از خراسان) عباس؟
  .٤“کند يم يکاشان، رهسپار هند شد و اکنون همان جا با عزت تمام زندگ

مجزا کردن  يبرا ينورسکيو تالش م ين گفت که سعينتوان چ يبه طور خالصه م
شود،  يم يدرآباد نگهداريگلستان هنر که در ح يل اهللا ذکر شده در نسخه خطير خليم

ل يدال به ،ي ذکر شده استو ٥با نام ياصل ين نام که در نسخه خطيبا هم ياز هنرمند
  :ه استير قابل توجير غيز

                                                   
نقل شده  ۱۵۱به جاي متن اصلي فارسي، ترجمه فارسي از متن انگليسي خطاطان و نقاشان ص   .١

  .عبارات داخل پرانتز اضافات مترجم است) ۴۹طي حيدرآباد ص نسخه خ. ک.ن( است
  :گويد ظهوري در مدح مير خليل چنين مي. سر خطي بايد بدون اضافت باشد  .٢

  که رخسار خوبان کند مشق خط  به سر خط نويسي علم زان نمط  
  .۱۵۱ص   .٣
  .۱۶۸-۱۵۶ص   .٤
  .۱۶۸مينورسکي، خطاطان و نقاشان، ص   .٥
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ٢١

 .دارند يکسانيهر دو اسم  .۱
 .ک مکان آمدنديهر دو از  .۲
 .اند ک استاد درس خواندهيهر دو در مشهد و نزد  .۳
 .اند کرده ين همراهيهر دو شاه را تا قزو .۴
 .اند در کاشان بوده يهند، مدت  به هر دو قبل از آمدن .۵
 .اند هند آمده به هر دو .۶
 .اند هر دو معاصر بوده .۷

  هند به ورود
ل اهللا ير خلياز م ۱۰۰۵/١۱۵۹۶ش اول گلستان هنر در حدود سال يراياحمد در و يقاض
  :اد کرده استين يچن
بعد از چند روز اقامت در  يعراق آمد ول به از خراسان ٢همراه خاقان يو”

  .“کند يم يهند رفت و اکنون با عزت تمام زندگ به کاشان،
ان ياحمد جر يا بعدتر، قاضي ۱۰۱۵/۱۶۰۶حدود سال   به متعلق يش بعديرايدر و
  . کند يرا بازگو م) عراق يبه جا( ٣نيقزو به هل همراه شاير خليبازگشت م
قصد عراق   به که شاه عباس خراسان را يکند که زمان يان ميب ٤ياسترآباد يفزون

  .افتيراه  يشاه ثان م عادليدربار ابراه به هند رفت و به لير خليترک کرد، م
مشهد   به ريز يها مناسبت  به دهد که شاه عباس ينشان م يعباس يمطالعه عالم آرا
  :ن بازگشته استيقزو به سفر کرده و از آن جا

 )۱۵۸۹-۹۹۸/۱۵۸۸-۹۹۷( ن سال جلوسيدر دوم .۱

                                                   
  .۱۵۱مينورسکي، ص   .١
دکتر مهدي بياني او را شاه طهماسب قلمداد کرده است که اشتباه بودن آن در صفحات قبل بيان   .٢

ادعاهاي نويسندگان متاخر مانند عبدالمحمد و غيره مبني بر وابستگي مير خليل به شاه .شده است
  .ربط است طهماسب بي

  .۱۶۸مينورسکي، ص   .٣
  .۳۶۷ص   .٤
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  ٢٢  قند پارسي

 صوب خراسان و از آن جا کوچ فرموده  به يون شاه ظل الهيذکر توجه موکب هما
  ١.و اقبال يفروز به دهين رسيدارالسلطنت قزو  به

  .٢االتصال نزول اجالل فرموده يدر مقر سلطنت ابد
 )۱۵۹۳-۱۰۰۲/۱۵۹۲-۱۰۰۱( ل جلوسن سايدر ششم .۲

  ٣.ن که دارالسلطنت استيقزو  به برگشتن شاه عباس از خراسان و ورود
 )۱۵۹۶-۱۰۰۵/۱۵۹۵-۱۰۰۴( ن سال جلوسيدر نهم .۳

  ٤صوب خراسان به اتيات ظفرآيذکر نهضت را
  ٥نيقزو  به رجوع شاه عباس

مسئله  اصفهان منتقل شد لهذا  به نيتخت از قزويپا) ۱۰۰۶/۱۵۹۷( ٦در سال بعد
موضوع  به ياصفهان ربط  به يخراسان و مشهد و بازگشت و به گر شاهيد يسفرها
 ۱۰۰۵/۱۵۹۶ل قبل از سال ير خليد که ميآ ين برميگلستان هنر چن ياز محتوا. ندارد

مشهد در اواخر سال نهم   به هند وارد شده است و ظاهر است که در دوران سفر شاه  به
ر يتوان گفت که م يطور حتم م به .و مالقات کرده باشدتواند با ا يل نمير خليجلوس، م

 ين او را همراهيقزو  به شاه) ۱۰۰۲/۱۵۹۳ا ي ۹۹۸/۱۵۸۹( از دو سفر اول يکيل در يخل
هند  به ي، ورود وباشدکرده  يل در سفر اول شاه را همراهير خلياگر م. کرده است

 يل بعد از مدتير خليمم يدان يچرا که ما م. باشد ۱۰۰۰/۱۵۹۱تواند قبل از سال  ينم
کرد و از همان جا رهسپار  يرا در آن جا سپر يکاشان رفت و مدت  به نياقامت در قزو

  .دکن شد
کرده باشد،  يرا همراه يو) ه  ۱۰۰۲( ل در سفر دوم شاهير خليکه م يدر صورت

  .باشد يممکن نم ۱۰۰۴/۱۵۹۶دکن قبل از سال  به يورود و

                                                   
  .۳۹۹ص   .١ 
  .۴۰۵ص   .٢
  .۴۵۴ص   .٣
  .۵۰۷ص   .٤
  .۵۱۲ص   .٥
  .۵۴۴عالم آرا، ص   .٦
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ٢٣

 يآن وارد شد و نام پادشاه به لير خليدر هند مکه  يسندگان متاخر درباره شهرينو
خ يدر تار ياسکندر منش. دربار او وابسته بوده است، اختالف نظر دارند به يکه و
ن نکته يا به وضوح  به ٢يشاه در فتوحات عادل ياسترآباد يو فزون ١يعباس يآرا  عالم

. وابسته شد يعادلشاه ثانم يدربار ابراه  به جاپور آمد ويب به لير خلياند که م اشاره کرده
سنگالخ در تذکره . نام نبرده است يچ پادشاهياز ه يدکن اشاره کرده ول به احمد يقاض

که عبدالمحمد  يدرآباد وابسته کرده است در حاليدربار سلطان ح به ل راير خليخود م
دربار ملوک گورکانه که  به ن هنرمندينوشته است که ا ٣ش خط و خطاطانيدايدر پ

ن اقوال و يهمه ا. ان هند، وارد شده استيگورکان يامپراطور ياست برا يحاصطال
م يدربار ابراه به هند  به ل بعد از ورودير خلين است که ميقت اينظرات غلط است و حق

  .رشد کرده است يت ويجاپور، وارد شده و تحت حماي، پادشاه بيعادلشاه ثان

  رانيا به لير خليبازگشت م
 جاپور، شاه عباس او رايل در دربار بير خليبعد از استقرار م يمدت ،ينقل فزون  به بنا
 ٤يشاه ثان م عادليار ابراهيعنوان مامور تام االخت به لير خليدربار خود طلب کرد و م  به
 لير خليت ميدرباره مامور يدياطالعات مف ياسکندر منش. ران فرستاده شديدربار ا  به
ن سال يست و هفتميع بيدر ضمن وقا يو. ده استر در دربار شاه عباس دايعنوان سف  به

  :سدينو ين ميچن ٥جانب هند دکن  به انيلچيتحت عنوان فرستادن ا) ۲۳- ۱۰۲۲( جلوس
 ها قبل سال. اند ه داشتهيبا دولت صفو يمين دکن همواره روابط صميسالط”

 يل اهللا خطاط مشهور را، و محمد قلير خليجاپور، ميشاه، سلطان ب م عادليابراه
 را خود يسفرا ملک عنبر، حاکم احمد نگر، طب شاه، حاکم گولکنده، وق
) شاه عباس( يدربار شاه  به متيگران ق زيهمراه با جوا طور جداگانه  به

                                                   
  .۸۶۶ص   .١
  .۳۶۷ص   .٢
  .۱۲۹ص   .٣
  .۳۶۷شاهي، ص  فتوحات عادل  .٤
  .۸۶۶عالم آراي عباسي، ص   .٥
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  ٢٤  قند پارسي

 يقلمرو تصرف يارتش مغل و نقشه آنها برا ياز باالدست فرستادند و مشترکاً
  .ت کردنديشکا ايشان

 گريکديبا  يا دوستانه يليخروابط  همواره يگورکان نيسالط و يشاهان صفو
از قبل محکمتر و  ن روابطيا ميداشتند و در زمان شاه عباس و سلطان سل

 ر نوشت ويامپراطور جهانگ به يا نامه دوستانه شاه عباس .دوستانه تر شده بود
اين   ضمن واکنش مثبت بهر يجهانگ .او گزارش کرد  به مسئله حاکمان دکن را

ن يشاه عباس در هم. دکن را لغو کند يف قلمروتصر تا مسئله قول داد نامه،
 دربار به را يزيگ تبرين بيحس م گرفت تايتصم) ۱۴- ۲۳/۱۶۱۳-۱۰۲۲( سال

 را عنبر ان و ملکيدربار نظام شاه به را ١يگ مرعشيش بيقطب شاه، درو
  .دنک عزاما انيدربار عادلشاه  به

طان محمد بر سل يبرادرزاده و افت ويوفات  يمحمد قل در همان زمان سلطان
از  ليشاه خل يهمراه  به سفر خود را مذکور يسفرا .٢که قدرت نشستيار

 يمحمد عل شت و فرزندشذراز درگيگ در شيش بيدرو. اصفهان آغاز کردند
 سفر خود ادامه داد به گين بيحس همراه  به يو. او منصوب شد يجا  به گيب
د و در يجا اقامت گزدر همان  يمدت يبرا يل نامعلوميدال  به گيب يشاه قل يول
 .را از دست داد) .م ۱۶۱۴/ه ۱۰۲۳( در آن سال ييايفرصت سفر در جهينت
دربار شاه   به رازياز ش ان،يشاه ر عادليخطاط، سف لين صورت شاه خليا  به

  .“عباس بازگشت
شاه عباس که   به شاه م عادلينامه ابراه ٣انين صفويسالطب زمان يدر مجموعه مکات

درباره  ين نامه جالب توجه که نکات مهميا .اده شده، موجود استل فرستير خليتوسط م

                                                   
  )۸۴۹عالم آراي عباسي، ص . ک.ن( .وي دو سال قبل به عنوان سفير به ترکيه اعزام شده بود  .١
توان نتيجه گرفت که اين سفرا قبل از آن  يحکومت رسيد و مه  ۱۰۲۰محمد قطب شاه در سال   .٢

  .اند تاريخ فرستاده شده
در همين نسخه دو . هاي مربوطه را به بنده مرحمت فرمود دکتر جمال شريف کپي قسمت ،۴۰۴ص   .٣

اي که از طريق مهدي قلي سلطان فرستاده شده،  نامه محمد قلي به شاه عباس موجود است و نامه
  .يداد استظاهراً مربوط به همين رو
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ٢٥

 ١٠١٨/١٦٠٩کند، مورخ   يان ميان بيه و گورکانين دکن و پادشاهان صفوين سالطيروابط ب
  .ل در همان سال فرستاده شده استير خليکند که م ين نامه ثابت ميا. باشد يم

گر يد يکور همراه با افراد دکنر مذيشود که م يثابت م يبنابر مشاهدات اسکندر منش
دربار شاه  به فوت شده است، ١٠٢٠/١٦١١قطب شاه که در سال  يات محمد قليدر ح

بعد از اخذ  يرانيهمراه با فرستادگان ا ين فرستادگان دکنيا. ستا عباس وارد شده
است عدم مداخلت در امور دکن، در سال ياتخاذ س يمبن يضمانت از پادشاهان گورکان

ن ورود يب يممکن است گفته شود که فاصله زمان. بازگشتند ١٦١٤- ٢٣/١٦١٣-١٠٢٢
در سال  يافت پاسخ از طرف دربار گورکانيدربار شاه عباس و در به يدکن يسفرا
ن صورت ورود شاه يدر ا ست ويا چهار سال نيکمتر از سه  ١٦١٤- ٢٣/١٦١٣-١٠٢٢

  .است يحتم ١٦١٠-١٩/١٦٠٩-١٠١٨اصفهان در سال   به ليخل
 شاه عباس يبعد از تاجپوش يزود به لير خلين گفته عبدالمحمد که مين ايبرابنا

فرض  ين اساس است که ويبر ا يو يريجه گيران بازگشته است، غلط است و نتيا  به
  .زمان شاه طهماسب صورت گرفته استهند در  به لير خليکرده است که ورود م

  رانيل در اير خلياقامت م
 ل سفر خودير خليم که ميرس يجه مين نتيا به ان شد مايباال ب که در يمطالب به توجه با
سلطان  ينيبعد از تخت نش يکم ۱۶۱۴-۲۳/۱۶۱۳-۱۰۲۲جاپور را در سال يدربار ب  به

د چرا که يمجبور شد آن سال سفر خود را لغو نما يو يول. محمد قطب شاه آغاز کرد
م، يموجود اعتماد کن يخياهد تارتنها ش  به اگر ما. ده بوديان رسيپا به ييايزمان سفر در

نه فقط سال بعد سفر خود را آغاز نکرد بلکه چند  يم که ويجه برسين نتيا  به ميتوان يم
 و سيرا در  يسفر و يعباس يز در همان جا اقامت کرد، چرا که عالم آرايگر نيسال د

  :١ن ضبط کرده استيچن) ۲۰-۳۰/۱۶۱۹-۱۰۲۹( سال جلوس چهارمين
هم منصبان با افتند تا ياجازه  دربار وارد شده بودند به قبالکه  يدکن يسفرا”
گ، يقاسم ب ل،ير خليهمراه م به گيطالب ب. نديدکن مراجعت نما به خود يرانيا

                                                   
  .۹۵۱ص  ،عالم آراي عباسي  .١



گی
رهن
ی ف
ايزن
 ر

ران
ی اي
سالم
ی ا
هور
 جم

 نو
هلی
 د

  ٢٦  قند پارسي

ان گولکنده، ير قطب شاهيمحمد خاتون، سف خيش همراه  به ساالر مازندران، سپه
فوت  ير ناگهانطو به ان اعزام شديدربار نظام شاه به گ که قرار بوديش بيدرو

  .“عهده گرفت  به ت راين ماموريگ ايب يفرزندش محمد عل شد و
  :ز استير سوال برانگيدر عبارات باال موارد ز

گ هفت سال قبل يش بيم، درويکه سخن او را قبالً نقل کرد يبه گفته اسکندر منش .۱
گ يب يعل فرزندش محمد به ۲۳- ۱۰۲۲در سال  يت ويفوت کرده بود و مامور

 .۱۰۲۹/۱۶۱۹محول شده بود و نه در سال 
تا ( ا هفت ساليشش  يد است که سفر خود را برايل بعير خليمانند م ياز فرد .۲

-۱۰۲۲د در سال ياو با. اندازدير بيتاخ به يل خاصيچ دليبدون ه )۳۰-۱۰۲۹سال 
مجبور شد سفر  ييايزمان مناسب سفر در يبرا يگشت وليجاپور باز ميب  به ۲۳

 .سال بعد محول کند  به خود را
، يزيگ تبرين بيگ سفر خود را همراه با حسيب يعل گفته شده است که محمد .۳

ن يا به ر سه سال قبليگولکنده، آغاز کرد و گفته شده که فرد اخ يران براير ايسف
، خ خاتونيهمراه با ش) ۱۸- ۲۸/۱۶۱۷- ۱۰۲۷( سال جلوس سي و دومينسفر رفت و در 

تعجب است که  يبس يجا. ران بازگشتيا  به ان،ريدربار ا به ير قطب شاهيسف
 ران بازگشتهيا  به بعد از اقامت حدود سه ساله در گلکنده ۲۸- ۱۰۲۷گ در سال ين بيحس

مقصد دربار نظام   به يگ که سفر خود را همراه ويب يعل که محمد ياست، درحال
 .تمانده اس يران باقيدر ا ۱۰۲۹/۱۶۱۹احمد نگر آغاز کرده بود، تا سال  يشاه

کرد، شاه  يل را همراهير خليم ۲۳-۱۰۲۲که در سال  يدربار عادلشاه يرانير ايسف .۴
 در حال بازگشت ه  ۱۰۲۹ل در سال ير خليکه م يزمان يگ نام داشت، وليب يقل
ن امر يا. کرد يرا همراه يگ وينام طالب ب به يگريد يرانيجاپور بود، مامور ايب  به

ران يا به جاپور،يت خود در بيتمام مامورگ بعد از ايب يدهد که شاه قل ينشان م
ل بار ير خليآن را ضبط نکرده است و اکنون که م يبازگشته است که اسکندر منش

ن يهم. فرستاده شدند يهمراه و يديجاپور است، ماموران جديگر رهسپار سفر بيد
 ۲۳-۱۰۲۲گ در سال ين بيحس. ز اتفاق افتاده استيمسئله در دربار قطب شاه ن

 .ر آن دربار انتخاب شديگ سفيقاسم ب ۱۰۲۹/۱۶۱۹رفته است و در سال  آنجا  به
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ٢٧

 لير خليبازگشت م يماجرا يتوان گفت که اسکندر منش يبه طور خالصه م
ر يظاهراً م. را ضبط نکرده است ۲۴-۱۰۲۳گ در سال يب يجاپور همراه با شاه قليب  به
ر دربار عادلشاه يعنوان سف به بار دوم يبرا ۱۶۲۰-۳۰/۱۶۱۹-۱۰۲۹ل در سال يخل

  .١فرستاده شده است
قت است ين حقيبر اساس ا ۱۰۲۸/۱۶۱۸ران در سال يا به لير خليه سفر دوم مينظر

از کتاب  يا ل نسخهير خليم ٢سانينو سنده تذکره خوشيکه طبق گفته غالم محمد، نو
 قبچنان خوشحال شد که ل يو. ه کرديم عادلشاه هديابراه  به ه کرد و آن راينورس را ته

  .ن واقعه استيخ ايد پادشاه قلم تارياو عطا کرد و عبارت شاه گرد به پادشاه قلم را
ر يدست م به وجود دارد که يگريد  ه نامهين صفويب زمان سالطيدر کتاب مکات

ن يا. فرستاده شده است يفاتحانه و يها يک لشکرکشيتبر يشاه عباس برا يل برايخل
. کند يرا ثابت م ۱۰۲۹/۱۰۲۹و  ۱۰۲۷/۱۶۱۷ يها لن سايران بيا  به نامه سفر دوم شاه

  :رسد يان ميپا به ن عبارتيا  اب ن نامهيا
شه بندگان و دوستان آن درگاه از استماع اخبار فتوحات شادکام و يد که هميام”

ات محروسه ارسال يگر واليد به که يقيطر  به المرام باشند و حجاب يمقض
ب نگذارند و ينص يان و مبشران بين منهز از فرستادين صوبه را نيند ايفرما يم

فرستاده  يل اهللا را در بندگيشاه خل …ادت و نقابت دستگاهيادکرد سيجهت 
د در ير او شايله تقريوس  به ند ويبعد فراموش نفرما شده تا بندگان خود را من

  .“٣…ف و محفل نام دولتخواهان بلند گردديمجلس شر
  خالصه

ران اقامت يبدون وقفه در ا يهجر ۱۰۲۹تا  ۱۰۲۰تواند از سال  يل نميشاه خل  .۱
 .دوده باشنم

                                                   
به دربار قطب شاهي  ۱۰۳۲آيد که شيخ خاتون در سال  العالم چنين برمييقةکتاب حد ۳۱۷ از ص  .١

رسيد و چون که مير خليل نيز در همان زمان سفر خود را از اصفهان آغاز کرده بود، ورود وي به 
  .بوده باشد ۱۰۳۲بيجاپور بايد در حدود سال 

  .۸۰- ۷۰ص   .٢
  .٨-٤٠٧ص   .٣
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  ٢٨  قند پارسي

و  جاپور بازگشتهيب به يهجر ۲۴-۱۰۲۳ل در سال يرسد که شاه خل ينظر م  به نيچن .۲
سنگالخ …. دربار شاه عباس برگشته است به دوباره ۱۰۲۸از همان جا در سال 

 ه را مايظرن نيچهار سال محدود کرده است ا به ران رايل در اير خليمدت اقامت م
مدت سه سال و در   به ل در سفر اولير خليم که ميريم بپذيتوان ين صورت ميا  به

 .ران اقامت داشته استيک سال در ايسفر دوم 
ل از طرف حاکم ير خلي، م١ن است که طبقه گفته سنگالخيگر اينکته قابل توجه د

ن شهر يهم  به ود،ت خيل ماموريبعد از تکم يران فرستاده شده بود و ويا  به درآباديح
ر يدرباره بازگشت م ٢عبدالمحمد. در همان جا درگذشت ۱۰۳۵/۱۶۲۵بازگشت و در سال 

ن نکته ياما ا. با سنگالخ متفق است ۱۰۳۵در سال  يدرآباد و درگذشت ويح  به ليخل
درآباد يبا ح يچ نسبتيل هير خليثابت شده است که م يديگونه شک و ترد چيبدون ه
  .کرد ين نفس زندگين شهر تا آخريجاپور وابسته بود و در هميبدربار   به يو. ندارد
اند که  رزا سنگالخ و عبدالمحمد نقل کردهيب، ميرزا حبيمانند م يسندگان بعدينو

ن هنرمند قرار ير ايتحت تاث يليه، شاه خيتخت صفويل در پاير خليدر دوران اقامت م
 يبرا يتور داد تا مرقعات و قطعاتاو دس  به ل بود ويقا يو يبرا يا ژهيگرفت و احترام و

شاه بعد از اطالع . رعماد برتر خوانديخود را از م يبعدها و. آماده سازد يکتابخانه شاه
را  لير خليرا حکم انتخاب کرد و آنها م ٤يرضا عباس يو عل ٣نياز موضوع، مال محمد حس

ه عبدالمحمد ت است کيز اهميز حاين نکته نيهر حال ا به .دادند يرعماد برتريبر م
  .ر عماد قرار داشتيم به ر عدم توجه شاهيتحت تاث ين داوريده دارد که ايعق

  يشاه ل در دربار عادلير خليم
نامند، مدت  ياو را شاه م يجاپوريسندگان بيل که نوير خليم، ميان کرديب چنانچه قبالً

 يو. کرده است يجاپور سپريدر ب يم عادلشاه ثانياز عمر خود را در دربار ابراه ياديز

                                                   
  .الخطاطان، ج اولةتذکر. ک.ن  .١
  .۱۳۰پيدايش خط و خطاطان، ص   .٢
  .جلد اول ،الخطاطانةو تذکر ۱۵۶خطاطان و نقاشان، ص . ک.براي زندگي وي ن  .٣
  .جلد اول ،الخطاطانةو تذکر ۱۷۳و  ۱۷۱و۸۰۸۲خطاطان و نقاشان، ص. ک.براي زندگي وي ن  .٤
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ٢٩

 يظهور. داشت يعيکسب کرد و در دربار مقام رف يشهرت فراوان يسينو در فن خوش
 يم عادلشاه ثانيت سوم دربار ابراهيل را شخصير خلي، م١خود در مقاله سوم سه نثر

ت دوم ملک ير اعظم و شخصيت اول دربار شاه نواز خان، وزيشخص. کرده است يمعرف
ن يق را چنيدر خط نستعل يدر سه نثر مهارت و يهورظ. ، بودي، پدر زن ظهوريقم

  ٢:دهد يد قرار ميمورد تمج
حضرت شاه خليل اهللا كه نزاكت خاطرهاي نسترن خوبان در اجارة قلم بديع ”

 اند كه دانند درين حسرت نازك خياالتي كه حسن سخن را ثلث مي. رقم اوست
است كه عمداً نه در علم خط چنان تمام . زبان قلمش نستعليق حرف زنند  به

مشغولي نظّاره  به فراق نوخطان را. توان گفت العلم مي سهواً الخط نصف
آن چه نسبت كه كهنگي اين را  الحق اين خط را به. توان كرد خطش كهنه مي

هر كه ابجد خوان مفرداتش نشده سواد جريدة . زينت است و آن را آفت
شيريني  به زارها رسانيده و شهاش چه بنف نيم فوارة خامه. تركيبش روشن نگشته

نگاه تماشاي هر خطش آنچنان نچسبيده كه در . حرف شكرها چشانيده  به رقم
صورت چنان خفي كه در هر  كتابتش به. ها را در سرمه نخواباند برگشتن ديده

از . صفحه كتابي پيموده و در معني چنان جلي كه در كتابگي آسمان نموده
زبان جمله  زبان درازي قلمش به ن دلخواه وفرخندگي صفحاتش فال بينندگا

شاعران همه آشناي . در پيروي خط از همه پيشينيان در پيش. گيران كوتاه حرف
  .اش مردمك نشان اش خاطر نشين است و نقطه سخن و او خويش نكته

  خطهـا دركشـد   ناگهان خطـي بـه    ترسم ز دستش سر كشـد  خامه مي
  :نظم

ــار    ــط نگ ــو خ ــش چ ــده خط   رايــــش صــــفحة روزگــــار  در آ  رباين
  كه رخسار خوبـان كنـد مشـق خـط      به سـرخط نويسـي علـم زآن نمـط    

  :رباعيات

                                                   
  .٧٧سه نثر، ص   .١
  .۴۶۲- ۴۶۰عبدالغني، زبان و ادب در دربار مغول، بخش سوم، ص . ک.ن  .٢



گی
رهن
ی ف
ايزن
 ر

ران
ی اي
سالم
ی ا
هور
 جم

 نو
هلی
 د

  ٣٠  قند پارسي

  كلكش چه گهرهـاي معـاني كـه نسـفت      خوشگوي نشد از قلمـش هـر كـه نگفـت    
ــم خليــد     ــار نوشــت در دل خص ــر خ   ور گـل بنگاشـت بــر رخ دوسـت شــگفت     گ

*  
ــه   سـتند از عقد گهر گذشـته خطـش ج    جســتن جــواهر جســتند آنانكــه ب

  شسـتند  عـرق عراقيـان مـي    ورنه به  خطها شده آب در خراسـان از شـرم  
 يسد که وينو يل، مير خليم يبايف از خط زيد و تعرياحمد در ضمن تمج يقاض

  .١ن بهتر استيخود محمد حس ياز عمو يسيدر قطعه نو
  .و را ستوده استا يسينو هنر خوش نيز ،يجاپوري، مورخ ب٢ياسترآباد يفزون
. ه نموديپادشاه هد به را کتابت کرد و يم عادلشاه ثانياب نورس اثر ابراهکت يو

از  يبعض. لقب پادشاه قلم عطا کرد يو به ه چنان خوشحال شد کهين هديپادشاه از ا
سان نقل شده ينو ر در تذکره خوشيقطعه ز. سرودند ين مناسب اشعاريا به شاعران
  :ديآ يدست م  به ادشاه قلمد پيخ آن از عبارت شاه گرديقطعه تار ٣.است

ــال  ــاه ع ــب خل يش ــنس   چون مسخر نمـود ملـک رقـم     ل اهللاي
ــ ــتاد پيپـ ــراهيـــش اسـ   ل و حشـم يـ سـتاره خ  يپادشاه  مير ابـ

ــ  ــه از پ ــه يشــاه عــادل ک   غ و علـم يدست خصم ت ستد از  خام
ــپ  کلـــک گلگـــونش ياهياز ســـ ــم يرو س ــان قل   د اســت دودم
ــر  کــه گشـت از دانــش  ياوسـتاد  ــر چيدر ح ــرم م هن ــان مح   ن

ــر ــر ص ــد  يگ ــم تول ــتير قل   هر چه برخاسـت از زبـان قلـم     اف
ــه ــرد از پــ  يا قطع   افت زان قطعـه خسـرو اعظـم   ي  ميتعلــ يب

ــم     ديــفرمــان او قلــم گرد بــه کــه ــاه قل ــد پادش ــه ورا خوان   ش
  ٤د پادشـــاه قلـــميـــشـــاه گرد  ن خجسته خطـاب يخ ايسال تار

                                                   
  ۴۹گلستان هنر، نسخه خطي حيدرآباد، ص   .١
  ۳۶۷فتوحات عادلشاهي، ص   .٢
  ۸۰-۷۹نويسان، ص  تذکره خوش  .٣
. ک.ن( .کند که اشتباه است را از عبارت خطاب پادشاه قلم اخذ مي ۱۰۲۷/۱۶۱۷دکتر بياني تاريخ   .٤

  .)۱۷۷اول، ص نويسان، بخش  خوش
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ٣١

  وفات مير خليل
مورد وفات  باشد، در يل که آثار آنها در دسترس مير خليسندگان عصر ميک نويچ يه
 ين هنرمند مطالبيکه درباره مرگ ا يسندگان بعديدر آثار نو. اند ننوشته يمطلب يو

خ يرا تار ۱۰۲۲/۱۶۱۳١خ يالملک سپهر تار لسان. اند، اختالف نظر وجود دارد نوشته
 يم ويدان ياشد چرا که ما متواند درست ب يخ نمين تاريا يداند ول ين هنرمند ميوفات ا

ن يرزا سنگالخ و عبدالمحمد، ايب، ميرزا حبيطبق نظر م. خ زنده بوده استين تاريدر ا
آنها  يمنابع اطالعات به که ما يياز آن جا. درگذشته است ۱۰۳۵/٢۱۶۲۵هنرمند در سال 

 يترشيالخطاطان اطالعات بةاز تذکر. ميکن يابيم آن را ارزيتوان يم، نميندار يدسترس
 نيمحل وفات و مراسم تدف) سه ماه( يماريهنرمند، مدت زمان ب يماريدرباره ب

در  يو. درآباد نداشتيبا ح يچ ارتباطيل هير خليدهد م يد که نشان ميآ يدست م  به
  .درآباد اشتباه استين در حيآخر عمر و تدف يجاپور بود، پس داستان روزهايب

  لير خليم يخطاط يها نمونه
ل ير خليم ياز آثار خوشنوس يمتعدد يها نمونه  به رزا سنگالخ،ياطان اثر مالخطةدر تذکر

نقاط  به سان مختلفينو خوش يخطاط يها نمونه يآور جمع يبرا يو. اشاره شده است
ل ير خلياز آن توسط م يا قسمتيچند کتاب که تماماً   به ليدر ذ .ک سفر کرديدور و نزد

داشته است،  يآنها دسترس به رزا سنگالخيم. م ۱۹/ه ۱۳کتابت شده و در اواخر قرن 
  :شود ياشاره م

 شکرگنج الدين ديخ فريح شينصا .۱
 اياول الدين فکرت خواجه نظام .۲
 ٣سايالب الدين نيات معيرباع .۳

                                                   
  .۱۷۹نويسان، ص  خوش. ک.ن  .١
  .همان  .٢
الدين محمود قاري از يزد،  شاعري به نام نظام. الدين به درستي بر ما مشخص نيست هويت معين  .٣

ديوان وي همراه با ديوان عاصمه توسط ميرزا حبيب اصفهاني در سال . تخلص البيسا داشته است
 )۸۶۶/۱۴۶۱: وفات( وي از معاصرين اظهري. ه استدر قسطنطنيه به چاپ رسيد ۱۳۰۳/۱۸۸۵-۶
  )۳۵۳-۳۵۱براون، تاريخ ادبي ايران، جلد سوم، ص . ک.ن( .بود
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 ير خسرو دهلوين اميريو مجنون و خسرو و ش يليات ليمثنو ۵و  .۴
 خ مبارکيبن ش يضيخ فيات شيغزل .۶
 ييقبا الدين اشعار رکن .۷
 ٢قيعت الدين جالل ١ناد مواليقصا .۸
 ديعبدالحم الدين رينص ٣منشات خواجه .۹

  :ل استيصورت ذ به ٤فهرست قطعات
  :شود ين شعر آغاز ميقطعه اول در مدح شاه عباس است که با ا

  در حــق او گمــان ثبــوت و بقــا خطاســت  گيتي که اولـش عـدم و آخـرش فناسـت    
  :ن استيه اشعار آن چنيبق

ــت    رف اسـت راي مقدس تو که بر عيب مشـ  ــر چراس ــن بيخب ــه م ــاجراي قص   از م
  خبـر از عمـر مـن بکاسـت     دوران چرخ بي  از محنـتم مپـرس کـه قـرب چهـار سـال      

ــت    ترکه درين وقـت روي مـن   اين حيرتم به ــان جداس ــاه جه ــتانه ش ــاک آس   از خ
  :شود ين شعر آغاز ميران است و با اير اعظم ايت در مدح وزيب ۱۹قطعه دوم با 

  وصـل تــو طــرب فــزاي شــيون   رامــش تــن  اي راحــت روح و
  :ن استيگر آن چنيچند شعر د

ــالي   ــات ابوالمع ــيد کف   کز راي ويست ملـک روشـن    خورش
ــو  ــن محمــد آن ک   جانست و همه جهانيـان تـن    نصــراهللا ب

                                                   
يکي از شاعران و اديبان تبريز  )۶۷۹/۱۲۸۰: م( الدين عتيق الدين عتيق فرزند موالنا قطب موالنا جالل  .١

بسياري . الدين فضل اهللا بودند داين پدر و پسر از دوستان و معاصران وزير معروف خواجه رشي. بود
مؤخرالذکر مانند . الدين است از سواالت اين وزير در کتاب اسوله و اجوبه رشيدي مرتبط با جالل

ريو، شماره ( .اي از ديوان وي در موزه بريتانيا محفوظ است اي بود و نسخه پدر خود شاعر برجسته
  .درگذشته است ۷۴۴/۱۳۴۳يا  ۷۴۱/۱۳۴۰وي در سال  )۲۶۰

  .اين نسخه خطي در افغانستان در دسترس سنگالخ بوده است  .٢
  .نسخه خطي آن توسط ميرزاي مذکور در ترکيه کشف شد  .٣
بيشتر اشعاري که . نويسي است و با قطعه که از انواع شعر است فرق دارد قطعه اصطالحي در خوش  .٤

  .ا قطعه هستنددر ذيل قطعه آورده شده اند، به شکل قصيده هستند ولي برخي از آنه
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ٣٣

ن شعر ينوشته شده است، با ا يجاپور و در مدح ويفرمان سلطان ب به قطعه سوم که
  :گردد يآغاز م

ــاز مــي ــازد ب ــتان  بن ــويي خطــه هندوس   شکر حق گويد همي بسـيار و دارد جـاي آن    گ
  :ت سلطان اشاره شده استيشخص  به ريات زيدر اب

  شهريار تاج و تخت و پادشاه انس و جـان   کدخداي شرق و غرب و پيشواي ملک و ديـن 
  نشــان مرکـز مرکزثبـات و خسـرو خسـرو      نســب تبــار و غــازي غــازي عــادل عــادل
  :ر هند استينخست وز يار بريدو قطعه ز

ــر    کلــک صــدر وصــفي کــرد خــواهم  ز ــي مفـ ــدو معنـ ــاخش را بـ   دو شـ
ــري   اي صاحبي که صدر صدارت ز جاه تو ــاب زنـــد الف برتـ ــا اوج آفتـ   بـ

  :ل در دسترس استير خليز با نام مير نيقطعه ز
  انـد  ني رخ چون ماه ني زلف چو عنبر کرده  انـد  آزر و ماني که صـورتهاي دلبـر کـرده   

  :از دوستان خود کتابت کرده است يکي ير را برايل قطعه زير خليم
ــيم  ــا تعظ ــد ب ــان آمدن   شاکر از رحمت خداي رحـيم   حاجي

  :صورت طنز است به يگريالوگ و ديدر قالب د يکير ياز دو قطعه ز
  که دلم هيچ راز ازو نه نهفت  دي مرا گفـت محتـرم يـاري   

*  
ــام داد ــر …پيــ ــا پيکــ   عمـر دراز آزارم  که اي کشيده به  اژدهــ

  :کند يت مير از روزگار شکايدر قطعات ز يو
ــين اســت   کـين اسـت   با اهل خرد جهان به ــري از آن غم ــرد هن   م

  گلکـاري  وگر کني ز براي مجوس  اگـر کنــي ز بـراي يهــود کناســي  
ــتاب   ــت ش ــور سياس ــن در ام ــاب   مک ــر متـ ــان بـ ــاني عنـ   ز راه تـ

  .وجود استات پراکنده در مرقعات او مياز اب يتعداد
ل دست ير خليم يسينو از خوش يگريد يها نمونه  به قات خوديدر تحق ١يانيدکتر ب

  :افته استي

                                                   
  .۱۷۹نويسان، ص  خوش. ک.ن  .١
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  ٣٤  قند پارسي

ر محفوظ يز يها در موزه ييها دورنگ که در مجموعه يبايچند قطعه با قلم ز .۱
 :است

 ران باستانيموزه ا  .أ 
 يانيو ب يدکتر مهدو يخصشکتابخانه   .ب 
 ، مشهديکتابخانه آستان قدس رضو  .ج 
 :هين ترقميرضا رامپور با اکتابخانه   .د 
بند، مشقه  ل اهللا در رباط عالقهيل اهللا، خليرالمذنب خليفق ،ل اهللايالعبد خل مشقه”

وبه، يل غفر ذنوبه و ستر عير خليرالمذنب ميفق ،در باغ نوشته شد ،ل اهللايخل
 ١در جرون ،ل اهللايل االستعجال خليسب يمشقه عل ،ينياهللا الحس  ليکتبه خل

  .“نوشته شد
بر آن نوشته شده است، در کتابخانه  يدر مرقع يفحه اول گلستان که نام وص .۲

چشم   به آن ين عبارت رويا. ه محفوظ استينه اوقاف شهر استانبول ترکيخز
 :خورد يم

  ل اهللا غفر ذنوبهير خليکتبه الفق
ران محفوظ يتهران، ا يشکل قطعه در کتابخانه مل به لير خليم يها از سروده يغزل .۳

 :دهد ين صورت نشان ميا به را يخلص واست که ت
  زيبدش بهر تو از سر چون نهـد  اين چنين مي  چند نالي اي خليل از يـار و اسـتغناي يـار   

ل اهللا کتابت شده، توسط ير خليدست م به شش برگ کتاب نورس که يراً کپياخ
 يها ن برگيا. ديدست من رس  به درآباديف از شهر حيدوستم دکتر محمد جمال شر

ر از يشعر ناقص در صفحات ز ۷کنده شامل پنج شعر کامل، شش دوهره کامل، پرا
  :است ينسخه چاپ

  ۵۸و  ۵۰، ۴۳، ۳۰، ۲۲ اشعار کامل در صفحات

                                                   
مين سال جلوس  ۳۶اين جزيره را شاه عباس در . اي کوچک ولي مهم در خليج فارس است جزيره  .١

شاه خليل در  )۹۸۲، ۹۶۱،۹۷۹، ۹۶۰عالم آراي عباسي، ص . ک.ن( .ها بدست آورد خود از پرتغالي
  .ره عبور کرده باشددوران سفر به ايران يا از ايران بايد از اين جزي
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  شاه شاه خليل اهللا خطاط دربار عادل  ٣٥

  ۱۷و  ۱۶، ۱۲، ۹، ۵، ۴دوهره در صفحات 
  :اشعار ناقص در صفحات

  ستيت اول موجود نينه ب: ۱۹شماره 
  ت آخر را ندارديسه ب: ۲۱شماره 
  ستيول نت ايب:  ۳۱شماره 
  ستيت آخر نيدو ب: ۴۲شماره 
  ستيت اول نيب۴۴شماره 
  ستيت آخر نيب ۵: ۵۷شماره 
  .ت اول موجود استيسه ب :۵۹شماره 
  :ل اهللا نسبت داده شده استير خليم به ريل زيدال  به ها ن برگيکتابت ا

 :ن صورت نقل شده استيا به در صفحه آخر نام کاتب .۱
  وبهي ذنوبه و ستر عل اهللا غفر اهللاين شاگردان خليکمتر

همان شايد ن نسخه يا .است يو خطاط ين کاريتزئ يها نمونه بهترين ن صفحاتيا .۲
 .ه کرده استيهد شاه م عادليابراه به .م ۱۶۱۷/ ه  ۱۰۲۷ ل در ساليشاه خل است که

 يخط يها شهرت دارد و نسخه يليخ يسينو هنه نسخيزم در شاه م عادليابراه عصر .۳
اند،  مان کتابت شدهيم و سليد، عبدالحليف، عبدالرشياللطعبد توسط که کتاب نورس

 .ن امر هستندين ايمب
کند  يشاگردان خطاب م نيکمتر عصر، خود را گر هنرمندانيل اهللا مانند ديشاه خل .۴

 ين مناسبت تماميهم  به م عادلشاه با لقب جگت گرو مشهور است ويابراه و
 .١دندينام يجگت گرو م شاگردان هنرمندان دربار خود را

ل در ير خليت ميو محبوب با وجود شهرت جا نباشد که يد بيز شاين نکته نيذکر ا
حافظ  ،٢ديآقا رش را کمتر از يمرتبه و مقام و يهفت قلم بعد از آن، ات ويزمان ح

                                                   
  نثر دوم سه نثر ظهوري،. ک.ن  .١
شاه جهان به هند  وي در زمان .است و شاگرد مير عماد عبدالرشيد ديلمي برادرزاده يا خواهرزاده  .٢

  .درگذشت ه  ۱۰۸۱مهاجرت کرد و در سال 
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  ٣٦  قند پارسي

 يخطاط يها ن نظر خود را بر اساس نمونهيا يو. داند يم يعل محمد ارزيو م ١نوراهللا
ه کرده يمحفوظ است، ارا ونالدوله لکه نواب آصف يانه شاهدر کتابخ ل اهللا کهير خليم

 يهفت قلم ن نظريل، با اير خليم يچند اثر خطاط  به ز با توجهين يانيدکتر ب. است
س درجه دوم است پس ينو ک خوشيل ير خلين جاست که اگر ميسوال ا .موافق است

  .گرفته استاحترام قرار  ن ويمورد تحس يزيطور شگفت انگ  به خودعصر  چرا در

                                                   
وظ در اي از کليات ظهوري محف نسخه .در لکهنو است الدوله نويسان زمان نواب آصف وي از خوش  .١

تذکره  براي مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به. اميرالدوله لکهنو به دست وي کتابت شده است کتابخانه
  ۶۵و  ۶۴ص  نويسان، خوش




