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  كلك شيرين كار

شد  اش اگر نوشته نمي دستاوردهاي فراوان زبان فارسي با همة صالبت و زيبايي

بر . كرد جلب توجه نمي يافت تا اين ميزان زيبايي نگارش نمي ماندگار نبود، و نيز اگر به

ترين داليل قوام زبان فارسي در طول  اين اساس خط و خوشنويسي را بايد از اساسي

در شبه قاره . تاريخ و از مهمترين عناصر ثبت و انتقال ميراث گرانسنگ اين زبان دانست

اند كه اميدواريم در مجله قند پارسي در هرشماره  هم همواره خوشنويساني فعاليت داشته

 .كنيم يكي از اين هنرمندان ديروز و امروز را در شبه قاره معرفي

بازديد از نمايشگاه استاد محمد احرار هندي در دانشكدة هنرهاي دانشگاه اسالمي 

كوش آشنا شويم  آورد تا با اين هنرمند خودساخته و سخت عليگر فرصت مناسبي را فراهم

چشم . ه قند پارسي بيشتر بشناسانندو از ايشان بخواهيم خودشان را به مخاطبان مجل

  .انتظار آثار و نوشتار ديگر هنرمندان اين ديار زرخيز هستيم

 مجله قند پارسي
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  نامه خودنوشت خوشنويس معاصر زندگي

  محمد احرار هندي

محمد احرار عالم معروف  منام
 خيتار هب .ي استمحمد احرار هند  به

 هيقر به يالديم 1956 تامبرپس 22
كه  ،ضلع دهنباد جهاركند يبار يشبل
 ةخان  به ،دارد يبنگال غرب  به يحد

 گميآرا ب محمد بابوجان عاشق و امت
  .شودمگجهان   چشم به

 دوست بودند و پدرم علم
عالقه   ياردو و فارس اتيادب  به

چون  .گفتند مي زيو شعر ن ،داشتند
 تيطفول اميمرا در ا داشتم  ياستعداد م

استاد . كردند بيآموختن خط ترغ  به
 داريعابدرضا ب يآقا. خودم مشق كردم ،كرده استفاده يسيخوشنو يها و از رساله افتمين
كردن از خطوط  استفاده يو برا كردند مالحظهرا خش پتنا خطم خانه خداب كتب سيير
خانه  كتب به مرا هيو صفو هيمغول ةاستادان دور گريو د يلميدرشيدالدين عماد و ريم

 .خدابخش احضار كردند

 نيو چند ،در هند تماس داشتم  يرانيا انيدانشجوا ب رانيا يهنگام انقالب اسالم در
هستند  ادميكه هنوز در  شانيا از يكيكه  ،كردم حاصل شانياز ا  يرانيا يكتب خطاط

 . مدرس تهران استاد هستندتربيت اكنون در دانشگاه  بودند كه ينيقزو يعبدالهاد يقاآ

 يقابا آخصوص   به .كردمدايارتباط پ هيو ترك رانياستادان ا با يمدت طوالناز بعد 
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 يدوستداري رخانيام نيحس استاد غالم ةشاگرد برجست ي،مشهد يرسول مراداستاد 
توسط  هب قيكردند و از نكات نستعل من لطف  به يلياستاد ارجمندم خ نيا. كردم
سبزه و فرزان  يمجتب انيقاآهمراه  يمراد يقاآ يحت .گرفتمادي شانياز ا يسينو نامه

 يگاه گروه شيگره و پتنا نما ي، عليهند آمدند و در دهل  به مالقات من ياد براژن يكرمان
، و در ارتباط هستندبا من  و كنند ينامه ارسال م برايم يمراد يقاآهنوز . ميدبرپاكر

  .نديايهند ب به خط شگاهينما يخواهشمند هستند كه اگر ممكن شود باز برا
را در خطوط من از  هايي نمونه يالرحمان فاروق شمس يقاآاستاد معروف اردو 

 يها حوزهدانشمندان و  انيم ركردند و د آباد چاپ الهدر شهر » شب خون« خودمجله 
در  من ة خطوطگاه نمون اكنون گاه. كردند يهند و خارج از كشور معرف يو فرهنگ يعلم
سردبيري سيد نقي   به نو يدهل» قينقد و تحق«مجلة لكنو و  يكاكور در شهر» ريدب« ةمجل

  .خورد يم چاپعباس 
 يگره، دانشگاه هندو يعل يدانشگاه اسالم ،خدابخش پتنا ةخان كتبتاكنون در 

خط  ةدر بار زين  مقاله نيچند. خط برپاكردم شگاهيرامپور نما خانه رضا بنارس و در كتب
  .تو خطاطان نوشتم كه چاپ خورده اس

م ا هكرد صرف هيهزارها روپاين هنر قدسي و معنوي  جيتروي آموختن و برا من 
  يو اكنون از منصب عال ،دمجهاركند بو يدولت يِدر چاكر. هنر نان نخوردم نياز ا يول

 استعداد دارم ذيچندتن شاگردان . خط كوشان هستم آموزشي ام و برا بازنشسته
كه در آموزش  يو محمد نوشاد شاهد ي،ساريمحمد فردوس  محمد آرمان، هاي نام  به

  .هستند يعاس اريخط بس
  را شيوـخ هياـتو م به سپردم
  را شيحساب كم و ب  يتو دان
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