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امام علی)ع( در مقام مهم ترین کاتب قرآن و برطبق برخی عقاید در مقام 
واضع خط کوفی در میان خوشنویسان احرتام ویژه ای داشته است؛ به طوری که 
بسیاری از هرنمندان در طول تاریخ خوشنویسی اسالمی با هدف های گوناگون 
به آثار و گفته های او تأّسی جسته اند. نگاهی به نوشته های گذشتگان که اکنون 
در رساالت و تذکره های خوشنویسی گرد آمده گواهی است بر این مّدعا.1 اّما به 
گامن نگارنده، اوج عالقه و ارادت خوشنویسان به این امام را می توان در کتابت 
مکّرر مناجات نامۀ منسوب به او دانست. خوشنویسان ایرانی این مناجات نامه 
را که در میان متخّصصان زبان عرب به فصاحت و بالغت مشهور است، از رس 
ارادت بارها نوشته اند به طوری که درمیان آثار به جا مانده می توان اثری از 
این منت را به خط بهرتین خوشنویســان هر دوره رساغ گرفت. کیفیت کتابت 
مناجات نامه های به جا مانده به حّدی اســت که این آثار را می توان مأخذی 
موثّق جهت بررسی تحواّلت خوشنویسی نیز به شامر آورد زیرا در برخی از 
مجموعه ها این منت را در کنار دفرت مفرداتی قرار داده اند که خوشنویسان جهت 
تعیین قواعد کتابت مفردات خط نســتعلیق نوشته اند. کتابت مناجات نامۀ 
حرضت امیر)ع( بیش تر به آثار نستعلیق منحرص است و اساساً کتابت این منت 
را می توان همچون رسمی سّنتی در میان نستعلیق نویسان به حساب آورد. 
گواه این گفته اینکه همۀ مناجات نامه های نستعلیق در قالب دفرتی با تعداد 

مناجــاِت روح نواز مولی املّوحدین، بارها دســتامیۀ 
خوشنویســان صاحب نام قرار گرفته و آثار این هرنمندان 

درگنجینۀ هرن این مرز و بوم ماندگار شده است.
در راستای احیا و نرش آثار مکتوب و کهن موجود در 
گنجینۀ مخطوطات آســتان قدس رضوی، نسخه ای نفیس و 
بی بدیل از مناجات منظوم و منســوب به مــوالی متّقیان 
حرضت علی بن ابیطالب علیه السالم که به قلم سحر آمیز 
میرعلــی هروی هرنمند بلندآوازه قرن دهم، در قالب مرقّع 
کتابت گردیده، به شیوه ای فاخر و مطابق با اصل اثر از 
سوی مؤسّسۀآفرینش های هرنی آستان قدس رضوی در 

سال 1۳۸۷ به چاپ رسیده است.
این اثر که با تذهیبی دلنشین کتاب آرایی شــده، به دو 
صورت مرقّع )به تعدادی محدود( و کتاب، همراه با 
مّقدمه ای از دکرت محّمدجعفر یاحقی، که به قلم اســتاد 
غالمحسین امیرخانی خوشنویسی شده، به زیور طبع 

آراسته و در دسرتس عالقه مندان قرار گرفته است.
مقالۀ حارض، مروری دارد بر کتابت های این مناجات دلنشین.
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سطور متفاوت نوشته شده و شیوۀ تزیین و تذهیب آنها نیز 
– به استثنای چند منونه- شباهت های غیر قابل انکاری دارد. 
گویی همۀ خوشنویسان خود را ملزم به رعایت یک قالب کلّی 
در کتابت این منت می دانسته اند. ویژگی های خوشنویسی و 
تزیین این منت جهت بررسی تحواّلت خط نستعلیق و درک 
رویکرد خوشنویسان هر دوره در کتابت متون منظوم شایان 
توّجه و تدقیق است. از این رو گامن می رود جهت نیل به این 
هدف بهرت است در ابتدا فهرستی از این آثار تهیه شود. در 
این نوشتار برخی از مهم ترین هرنمندان ایرانی که مناجات نامۀ 
حرضت امیر)ع( را به خط نستعلیق نوشته اند به طور مخترص 

معرّفی می گردند.

اظهر تربیزی
مناجات نامۀ او را می توان از کهن تریــن مناجات نامه های 
نســتعلیق به شامر آورد. هم اکنون متام صفحات آن به جا 
منانده زیرا مهدی بیانی دو صفحه از آن را در مرقّع بهرام میرزا 
دیده است. بدین ترتیب در قرن دهم )زمان تهیۀ مرقّع بهرام 
میرزا( برگ های این اثر از هم گسسته بوده و مرقّع سازان برای 
حفظ برگه های به جا مانده آن را در مرقّع بهرام میرزا جای 
داده اند. اظهر تربیزی)متوفّی احتامالً ۸۶۲ه.ق( خوشــنویس 
مشــهور قرن نهم هجری است که شــاگرد جعفر تربیزی بود 
و همراه او در کارگاه بایسنقر فّعالیت می کرد. از مهم ترین 
شاگردان او سلطان علی مشهدی است.۲ اظهر تربیزی این اثر را 
به خط نستعلیق دو دانگ جلی متوّسط و رقاع عالی با چنین 
رقمی کتابت کرده است: »کتبه العبد الفقیر املذنب اظهر 
الکاتب تجاوز الله عن سیئاته مبحمد و آله و صحبه«. این اثر 

در خزانۀ توپقاپو رسای استانبول محفوظ است.۳

اسامعیل اسرتآبادی )متوّفی ۹۳۲ه.ق(
از خوشنویسان قرن نهم هجری که در دربار تیموریان فّعالیت 
می کرد. او فرزند ابراهیم تعلیق نویس)متوفّی؟( از منشیان 
معروف هرات است که سام میرزا در تحفۀ سامی او و پدرش 
را جزو چهل تن از خوشنویسان کارگاه بایسنقر دانسته است. 
او یک نسخۀ مناجات نامۀ حرضت امیر)ع( را نوشته که چنین 
رقم دارد: »متت الکتاب علی ید العبد الفقیر الحقیر اسمعیل 
بن ابراهیم اسرتآبادی«. این اثر به قلم نیم دودانگ نستعلیق 
خوش است که مهدی بیانی آن را نزد استاد طاهرزادۀ بهزاد 

دیده است.4

میرعلی هروی
میرعلی هروی )متوفّی ۹۵1 ه.ق( را مهم ترین نستعلیق نویس 
پیش از میرعامد می دانند؛ زیرا شیوۀ او در قرن دهم پیرو 
فراوان یافت و بســیاری از هرنمندان این قرن و پس از آن 
همچون شاگردان محّمدحسین تربیزی – میرعامد و رضا 
عبّاسی- از روش او پیروی کردند۵. او در خط نستعلیق شاگرد 
زین الّدین داماد بود و بدین ترتیب از شاگردان با واسطۀ 

سلطان علی مشهدی به شامر می رود. وفات او را ۹۵1 ه.ق 
ثبت کرده اند۶. از او نســخه  و قطعات زیادی به جا مانده که 
مناجات نامۀ حرضت امیر)ع( یکی از آنهاست. گویا از میرعلی 
هروی دو مناجات نامه در دست است یکی در کتابخانۀ آستان 
قدس رضوی و دیگری در کتابخانۀ کاخ گلســتان نگه داری 
می شود. اثری که در کتابخانۀ آستان قدس است دوازده صفحۀ 
دوازده ســطری دارد که در سال ۹۳۹ ه.ق کتابت شده است. 
متام صفحات این اثر با کاغذ ابری منت و حاشیه شده است که 
منت خوشنویسی را با طال اندازی و دندان موشی و جدول کشی 
آراسته اند. این اثر چندی پیش به چاپ رسید. رقم این اثر چنین 
است: »کتبه العبد املذنب میرعلی الکاتب غفر ذنوبه و سرت 
عیوبه فی اواخر شهر شوال سنه تسع و ثلثین و تسعامیه 

الهجریه النبویه املصطفویه علیه السالم و التحیه«.*
اثر محفوظ در کتابخانۀ کاخ گلســتان به خط نســتعلیق دو 
دانگ و خفی عالی است که چنین رقمی دارد: »رشف بکتابتها 
العبد الفقیر علی الحسینی غفر الله ذنوبه فی شهور سنه اربع 

عرش و تسعامیه«۷ 

*. مقّدمۀ این کتاب را محّمدجعفر یاحقی نوشته است و مشّخصات آن چنین است: مناجات نامۀ موال علی)ع( به خط میرعلی هروی، مشهد، مؤّسسۀ 

آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی، 1۳۸۷. 

تصویر1. 

صفحه ای از مناجات نامه 

حرضت امیر)ع( 

به خط میرعلی هروی، 

مأخذ تصویر: 

میرعلی هروی، 

مناجات نامۀ موال علی)ع(. 



مالک دیلمی)۹۲۴-۹۶۹ ه.ق(
 مالک دیلمی در ســال ۹۲4 ه.ق چشم به جهان گشود. او 
خطوط نسخ و ثلث را از پدرش شهره امیر آموخت و نستعلیق 
را نزد رستم علی و حافظ باباجان فراگرفت. او مّدتی در کارگاه 
ابراهیم میرزا در مشهد و مّدتی نیز مالزم شاه طهامسب در 
قزوین بود و کتیبه ها و قطعات فراوانی نوشت. مالک دیلمی 
در عهد شاه طهامسب رسپرست تنظیم و تزیین و تجلید یک 
مرقّع بود و خود بر آن مقّدمه ای نگاشت که اکنون بخشی از 
آن به جا مانده است. در میان آثاری که از او به جا مانده یک 
نسخه مناجات نامۀ امیراملؤمنین علی)ع( نیز به چشم می خورد 
که به ســال ۹۵۵ ه.ق کتابت شده است. او این مناجات نامه 
را به خط نســتعلیق خوش و به قلم سه دانگ و دو دانگ و 
نیم کتابت کرده است. رقم این اثر چنین است: »مشقه العبد 
املذنب الراجی الی رحمه الله الغنی مالک الدیلمی غفر ذنوبه 
و ســرت عیوبه بدارالسلطنه تربیز فی سنه ۹۵۵« این اثر هم 

اکنون در کتابخانۀ دانشگاه استانبول محفوظ است. ۸ 

میرعامد الحسنی القزوینی
شهرت میرعامد او را از معرّفی در این مخترص بی نیاز می کند. 
میرعامد الحسنی )کشته به سال 1۰۲4 ه.ق( را که برخی سّنی 
مذهب دانسته اند۹ دو بار مناجات نامۀ حرضت امیر)ع( را 

تصویر۲. 

صفحۀ آغاز مناجات نامۀ حرضت امیر)ع( 

به خط میرعامد، محفوظ در کتابخانۀ استانبول، 

مأخذ تصویر، طاوسی،

 گنجینۀ هرن خط و تذهیب، ص۲۶.

تصویر4. 

صفحه ای از مناجات نامۀ 

میرزا غالمرضا اصفهانی.

تصویر۳. صفحۀ پایانی مناجات نامۀ حرضت امیر)ع( به خط میرعامد 

که دربردارندۀ رقم است. این صفحه به صورت تک برگی در موزۀ 

خوشنویســی و کتابت مسجد صاحب االمر تربیز نگهداری می شود، 

عکس از نگارنده. 



کتابت کرده است. این مطلب نشان می دهد احرتام و ارادت 
به امیر مؤمنان فقط به هرنمندان شیعه مذهب منحرص نبوده 
است. میرعامد در آغاِز مناجات نامه ای که اکنون در کتابخانۀ 
دانشگاه استانبول محفوظ است چنین نوشته است: بسم 
الله الرحمن الرحیم/ هذه املناجات املبارکه العلیه/ من کالم 
امیراملؤمنین و امام املتقین/ اسدالله الغالب علی بن ابی طالب 
علیه الســالم« این اثر در قالب دفرتی جلی است و در هر 
صفحه چهار سطر دارد.1۰ رقم این اثر چنین است: »رّشف 
بکتابتها العبد الفقیر الحقیر عامد الحسنی غفر ذنوبه و سرت 

عیوبه«.11
نسخۀ دیگر، مناجات نامه ای است با ترجمۀ فارسی که اکنون در 
کتابخانۀ کاخ گلستان نگه داری می شود. دیگر خوشنویسان از 
این اثر بارها تقلید کرده اند. میرعامد این اثر را به قلم دو دانگ 
و کتابت خفی ممتاز نوشته و در صفحۀ پایانی مناجات نامه 
چنین رقم زده است: »رشّف بکتابتها العبد الفقیر الحقیر عامد 
الحسنی غفر ذنوبه و سرت عیوبه فی شهور سنه عرش و الف«.1۲ 
صفحۀ پایانی یک مناجات نامه به همین تاریخ و رقم نیز در 
موزۀ خوشنویسی مسجد صاحب االمر تربیز وجود دارد که 
مشّخص نیست آیا این برگ مربوط به اثری دیگر است یا برگی 
از اثر محفوظ در کتابخانۀ کاخ گلستان بوده است. )تصویر۲(

علی محّمد طهرانی
وی از کاتبان دورۀ فتح علی شــاه قاجار است که یک نسخه 
مناجات نامۀ حرضت امیر)ع( را کتابت کرده است. رقم کاتب 
در پایان این اثر چنین اســت: »حسب االمر ... نائب السلطنه 

تصویر۵. 

دو صفحه از مناجات نامۀ وصال شیرازی، 

مأخذ تصویر: بنیل صفوت، هرن قلم، 114. 

تصویر۶. 

صفحۀ آغازین مناجات نامۀ غالم حسین 

امیرخانی، ارایه شده در منایشگاه غالم 

حسین امیرخانی در فرهنگستان هرن، 

1۳۸۶، عکس از نگارنده.



العلیۀ العالیۀ علی شاه... مرقوم رقم شکستۀ کمرتین غالم 
عقیدت فرجام علی محّمد طهرانی مستوفی رسکار شوکت 
مبانی شد و کان ذلک فی یوم االثنین من شهور هزار و 

دویست و سی و دو مطابق سنۀ اودئیل فرخنده تحویل«.1۳

محمود بن وصال شیرازی)متوّفی ۱۲۳۴-۱۲۷۴ ه.ق(
از کاتبان قرن سیزدهم هجری و دومین پرس محّمد شفیع 
شیرازی)متوفّی 1۲۶۲ ه.ق( متخلّص به وصال است. این اثر 
تاریــخ 1۲۶۷ ه.ق دارد و به خط نســتعلیق عالی با مرکّب 
سیاه بر کاغذ شیری زرافشان نوشته شده است. این اثر را 
به صورت مرقّع تدوین کرده اند. قالب آن همچون دیگر 
آثار به صورت دفرتی است و در هر صفحه چهار سطر 
دارد که در دوازده صفحه نوشته شده است. رقم کاتب در 
صفحۀ پایانی چنین اســت: »کتبه العبد املذنب محمود بن 
وصال طاب الله ثراه املتخلص بحکیم ســنه 1۲۶۷«. این اثر 

در مجموعۀ نارص خلیلی در لندن نگهداری می شود.14 

عبدالوّهاب شیرازی )۱۲۵۲-۱۳۲۸ ه.ق(
او ششمین فرزند وصال شیرازی متخلّص به »یزدانی« است. 
در نســتعلیق پیرو شیوۀ میرعامد بود و طبعی روان داشت 
و شعر می رسود. عبدالوّهاب در شیراز فّعالیت می کرد و به 
سال 1۳۲۸ ه.ق در گذشت. آثاری از او به خط نستعلیق به 
جا مانده که یکی از آنها مناجات نامۀ حرضت امیر)ع( است. 
او این اثر را به سال 1۲۸۲ ه.ق به خط نستعلیق به قلم 
دو دانگ خوش نوشــته و به صورت مرقّع در آورده است. 
رقم کاتب در صفحۀ پایانی مرقّع چنین است: »منّقه ... 
عبدالوهاب املتخلّص به یزدانی ابن مرحوم املغفور الوصال 
... فی شــهر شعبان املعظم 1۲۸۲«. این اثر در مجموعۀ 

مهدی بیانی بوده است.1۵ 

میرزا غالم رضا اصفهانی)متوّفی ۱۳۰۴ ه.ق(
از مشهورترین خوشنویسان قرن سیزدهم است که به دربار 
محّمدشاه راه یافت و هرنش در عهد نارصی شکوفا شد. 
شهرت میرزا بیش از همه در سیاه مشق نویسی است. او 
در سال 1۳۰4 ه.ق در گذشــت. میرزا غالم رضا به حرضت 
امیر بسیار عالقه مند بود به طوری که تقریباً همۀ آثارش 
را با جملۀ »یا علی مدد است« رقم زده است. او به سال 
1۲۹۳ ه.ق مناجات نامۀ حرضت امیر)ع( را کتابت کرده 
است. رقم کاتب در صفحۀ پایانی مناجات نامه چنین است: 
»هو العزیز رشف بکتابتها العبد الفقیر الحقیر غالم رضا غفر 

ذنوبه و سرت عیوبه سنه 1۲۹۳ یا علی مدد است«.1۶

احمد قوام السلطنه)۱۲۵۷-۱۳۳۴ش(
از منشیان دربار مظفرالّدین شاه قاجار بود و در دربار 
مراتب ترقّی را پیمود. از جمله آن که سمت معاونت وزارت 
کشور و وزرات جنگ را احراز کرد و پس از مرشوطیت به 

تصویر۷. 

صفحه ای از مناجات نامۀ غالم حسین 

امیرخانی، ارایه شده در منایشگاه غالم 

حسین امیرخانی در فرهنگستان هرن، 

1۳۸۶، عکس از نگارنده.

تصویر۸. 

صفحۀ پایانی مناجات نامۀ غالم حسین 

امیرخانی که دربردارندۀ رقم اثر است، 

ارایه شده در منایشگاه غالم حسین 

امیرخانی در فرهنگستان هرن، 1۳۸۶، 

عکس از نگارنده.



ایالت خراســان منصوب گردید. همچنین در 1۲۹۹ ه.ق به 
مقام وزارت کشور منصوب شد. او خط نستعلیق و شکسته 
را استادانه می نوشت. از جمله آثار او یک مرقّع در بردارندۀ 
ده رقعه است که مناجات حرضت امیر)ع( را از روی مرقّع 
مناجات نامۀ میرعامد مشق کرده است. خط آن به قلم دو 
دانگ و کتابت عالی اســت و رقم آن چنین است: »خانزاد 
دولت ابد مدت روزافزون احمدبن معتمدالسلطنه فی شهر 
رجب املرجب سنۀ 1۳11«. این اثر در کتابخانۀ کاخ گلستان 

نگهداری می شود.1۷ 

غالم حسین امیرخانی
غالم حســین امیرخانی از مهم ترین خوشنویسان معارص 
اســت و بسیاری از نستعلیق نویسان معارص از او پیروی 
می کنند. او نیز همچون گذشتگان مناجات نامۀ حرضت 
امیر)ع( را کتابت کرده است. او در انجام این کار چه در 
ترکیب خطوط و تنظیم سطور و چه در تزیین و تذهیب 
بیش از همه از مناجات نامۀ میرعامد تتبّع کرده است. این 
اثر که در ســال 1۳۸۶ش در منایشگاهی به منایش گذاشته 
شده بود، قرار بود به همراه چند اثر دیگر به صورت کتاب 
درآید. رقم این هرنمند در صفحۀ پایانی مناجات نامه گویای 
انگیزۀ او در کتابت این منت رشیف است: »هوالحق/ نجوای 
رازآلود و مناجات جانانۀ/ منسوب به حرضت مولی املوالی 
همواره در ایران رتبه ای بلند داشته/ و هرنمندان جان آگاه 
خوشــنویس نیز در هر زمان دفرتی بــه آن پرداخته اند/ که 
معروف تر از همه آثار میرعلی هروی، میرعامد الحســنی 
قزوینی و میرزا غالم رضا اصفهانی بوده/ و این منت کریم و 
رسمشق عزیز استادان بزرگ دست خسته ام را به کار آورد/ 
از روی ارادتی منودن و سعادتی بردن شهریور یکهزار و 

سیصد و هشتاد و شش/ غالم حسین امیرخانی«.1۸ 

پی نوشتها
1 . از آن جمله اینکه بخشــی از تغییرات یاقوت مستعصمی در قلم های 

ششگانه در اثر قّط محرّف قلم بود که به گفتۀ بسیاری از پیشینیان همچون 

عبدالله صیرفی الهام یافته از سخن امام علی)ع( است: »بعد از آن در قلم 

تراشــیدن و قط زدن تغییری کرد و استدالل و اسرتشاد از کالم امیراملؤمنین 

علی – صلوات الله علیه- می شود که فرمود: »اطل حلقه القلم و اسمنها و 

احرف القط و ایمنها فان صلیال کصلیل املرشقی واالفعد لقطه« یعنی نوک 

قلم دراز برتاش و فربه و قّط قلم محرّف زن تا چون بر درج نهی و کتابت 

کنی آوازی دهد مثل آواز مرشقی ...«. عبدالله صیرفی، »آداب الخط«، در : 

نجیب مایل هروی، کتاب آرایی در متّدن اسالمی، ص1۹. 

۲. گویا سلطان علی به طور مستقیم از اظهر رسمشق نگرفته بلکه با مشق 

از آثار او شیوۀ اظهر را آموخته است.)نک: مهدی بیانی، احوال و آثار 

خوشنویسان، ص۷1.(
۳. هامن، ص1۰4۸. گفتنی است مهدی بیانی ذیل نام اظهر تربیزی در بخش 

نستعلیق نویسان از این اثر سخنی نرانده بلکه آن را در بخش خوشنویسان 

خطوط ستّه، ذیل نام اظهر معرّفی کرده است. 

4. هامن، ص۶۵.

۵. نک: هامن،ص۵۳۲.

۶. برای آگاهی بیشرت از زندگی و آثار او نک: هامن، ص۵1۶-4۹۳. 

۷. هامن، ص۵1۲.

۸. هامن، ص ۶۰۸.

۹. البته در این سخن تردید است. 

1۰. محمود طاوســی، گنجینۀ هرن خط و تذهیب، ص ۲۵-11. به نقل از 

مهدی بیانی، هامن، ص۵۳۶

1۲. هامن جا.

1۳. به نقل از هامن، ص4۸1.

14. برای دیدن تصاویر این اثر و آگاهی از دیگر خصوصیات آن نک: بنیل 

صفوت، هرن قلم، ص114.

1۵. هامن،ص 4۲۰.

1۶. برای دیدن تصویر این اثر نک: مرقّعات خط، ص114. 

1۷. مهدی بیانی، هامن، ص4۳.

1۸. برای آگاهی بیشرت از آثار عرضه شده در این منایشگاه و نقد آثار نک: 

مهدی صحراگرد، »مناجاتی از زبان قلم )نقدی بر منایشــگاه غالم حسین 

امیرخانی(« در : آیینۀ خیال، ش4، 1۳۸۶. 
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