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امین الله پیرزاد هروی 

)1320-1381ش.(

خوشنویس آستان قدس رضوی

هروی،  پیرزاد  امین الله 

فرزنــد میرزا حبیب الله 

خوشنویس، در سال 1320 

خورشــیدی در هرات 

افغانستان چشم به جهان 

گشــود. در هفت سالگی 

بــه مکتب خانه رفت و 

همزمان با درس، بعد از 

ظهرها در مغازۀ  عطاری 

پدرش کار می کرد. در چهارده ســالگی با هرن خوشنویسی 

آشــنا شد و با الهام گیری از قرآن کریم و احادیث، به شّدت 

تحت تأثیر این هرن ســّنتی اسالمی قرار گرفت.امین الله به 

مسجد جامع بزرگ هرات و ایوان های مزار »خواجه عبدالله 

انصاری« در »گازرگاه«  می رفت و بــه زیبایی های هرنی 

متجلّی در کتیبه ها و سنگ نوشته های این دو مکان مقّدس 

چشــم می دوخت. وی با این شور و شوق به خدمت استاد 

محّمدعلی عطار هروی راه یافت و در محرض او، با خطوط 

مختلف از جمله ثلث، نســخ، نســتعلیق، کوفی، شکسته و 

دیگر خطوط آشنا شد و در زمرۀ  بهرتین شاگردان استاد قرار 

گرفت. در سال 13۴3 به مّدت دو سال در چاپخانۀ  وزارت 

دفاع افغانستان به عنوان خطاط مشغول کار شد، در سال 

13۴۶ مقام ممتازی در خوشنویســی کسب منود و در سال 

1353 کانونی هرنی در شهر هرات بازگشایی کرد که در آن 

کار آموزش هرن را به صورت رایگان انجام می داد. با تجاوز 

ارتش شوروی به افغانستان و به دنبال بحرانی شدن رشایط 

در این کشور، در سال 13۶3 به ایران مهاجرت کرد. هنگام 

ورود به ایران زمانی که مشــغول پر کردن فرم های مربوطه 

بود، مسئوالن اردوگاه پی به خط خوش وی بردند و از او 

خواســتند برای نوشنت پارچه ها و اعالنات و تابلوها مّدت 

یک هفته بیشرت در اردوگاه مباند و به همین خاطر از طرف 

مسئوالن فرمانداری تایباد مورد تشویق قرار گرفت. پیرزاد با 

کمک اســتادش پس از رسیدن به ایران، مشهد را برای اقامت 

اختیار کرد و در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 

مشغول کار شد. در سال های همکاری با بنیاد پژوهش ها، 

چهار جلد مرقع زیبا کتابت کرد که اصل این آثار هم اکنون 

در آستان قدس رضوی نگهداری می شود. این آثار عبارتند از: 

»مرقع رضوی« از سخنان گهربار امام رضا)ع(، در دو جلد، 

»مرقع زیور آسامن ها« و »مرقع اقتصاد اسالمی« که آیاتی از 

قرآن کریم با ترجمۀ  فارسی است. »هشت قلم هرن خط« و 

»تجلّی گاه هرن خط« دو اثر دیگر وی اســت که در سال های 

1373 و 137۴ در مشهد منترش شــد؛ در این دو مجموعه، 

بیش از ده ها خط و کتیبه در انواع خطوط نوشــته شده 

اســت. متون استفاده شده در اغلب آثار وی را آیاتی از قرآن 

کریم، احادیث معصومین و اشعاری از حافظ، خواجه عبدالله 

انصاری، فردوســی و برخی دیگر از شاعران تشکیل می دهد. 

در سال های اخیر مرکز آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی 

برخی از آثار استاد پیرزاد هروی را به صورت کریستال تزیینی 

با پایه های گردان و ثابت منترش کرده است. وی رسانجام سال 

1381 خورشیدی در شهر مشهد دارفانی را وداع گفت و در 

این شــهر به خاك سپرده شد )هرات آنالین، 18اسفند1385؛ 

خاوران، 17بهمن1390؛ جهان نیوز، فارس 19اسفند1391(.

منابع
پایگاه خربی تحلیلی جهان نیوز،19اسفند1391

پایگاه خاوران؛ نرشیۀ  سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتامعی افغانستان، 
17بهمن1390

پایگاه خربگزاری فارس،19اسفند1391
 پایگاه خربی، فرهنگی و اجتامعی هرات آنالین،18اسفند1385.

شکرالله خوش دست
معامر آستان قدس

)کاشان 129۶- مشهد13۶۴ش.(

*  کارشــناس ارشد جغرافیا، پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی.

Zareiabolfazl5@gmail.com

ابوالفضل زارعی*



حاج شکرالله خوش دست
معامر سّنتی آستان قدس رضوی

)1364-1296ش(

حاج شــکرالله خوش دست از 

معامران سّنتی برجستۀ  آستان 

قدس رضوی، در سال 129۶ش. در 

شــهر کاشان به دنیا آمد و در سن 

هفت یا هشــت ســالگی همراه با 

خانواده اش از کاشــان به مشــهد 

مهاجرت كرد و در محلۀ  قرب میر، 

واقع در نزدیکی گنبد خشتی فعلی 

ســکونت گزید. پدر و عمویش از معامران و بنایان ظریف 

کار بودند.

شکرالله خوش دست هم زمان با ورود به مشهد، وارد 

دنیای معامری سّنتی شد. مشــّوق اصلی او عمویش، استاد 

حبیب الله بنای رضوی، از معامران ســّنتی معروف آستان 

قدس رضوی بود. عمویش ۶0 سال به شغل معامری در آستان 

قدس مشغول بود و در زمان فّعالیتش متام اختیارات معامری 

آستان مقّدسه در دستش قرار داشت.

خوش دست، با تشویق عمویش از بّچگی رشوع به 

طراحی کرد. وی تنها شاگرد استاد حبیب الله بنایی رضوی بود 

که در رشتۀ  هرنی خود خاّلقیت زیادی داشت. از اساتید 

دیگر او می توان به ســید علی اصفهانی، از معامران قدیمی 

اشاره منود. 

خوش دست در دورۀ  رضا شاه وارد تشکیالت آستان قدس 

شد، اّما چون در این دوره هزینه ای برای کار پرداخت منی شد، 

فّعالیت معامری زیادی نیز صورت منی گرفت. در دورۀ  

محّمدرضا پهلوی، با استخدام عّده ای از بنایان سّنتی، هر روز 

کارهای معامری حرم مطهر رضوی توسعه پیدا می کرد. او نیز 

هامنند سایر بنایان سّنتی، در دورۀ  پهلوی دوم هیچ وقت 

بیکار نبود.

 وی در آســتان قدس کارهای زیادی از طراحی تا ساخت 

انجام می داد. اگر چه در عرص او، معامران سّنتی مانند حاج 

محّمدرضا معامر، حــاج اکرب کرمانی و حــاج عباس آفرنده 

می زیستند، ولی وی از همۀ  آنان برتر بود. مقرنس کاری های 

گچی رس درب ساعت، ساختامن نقاره خانه، رس درب صحن 

نو )صحن آزادی( و صحن کهنه )صحن انقالب(، معرق کاری با 

خشت های هفت رنگ ایوان طالی صحن کهنه و معرق کاری 

ایوان شاه عباسی که زمانی عمویش آن را تعمیر کرده بود و 

مقرنس کاری طاق حاتم خانی و طرح های گنبد الله وردی خان، 

ساختامن موزه، بغل رس درب واقع در پشت مسجد گوهرشاد 

از دیگر آثار اوست )مصاحبه با شکرالله خوش دست(. 

خوش دست در سال 1350ش. همراه با حاج محّمد حسن 

بیوکی )رضوان(، اقدام به معقل کاری و معرق کاری آرامگاه 

شــیخ روزبهان در شیراز منود. در سال 13۶2ش. نقشه چینی 

خانۀ  بقعۀ  شیخ صفی الّدین اردبیلی در اردبیل را انجام داد 

)مرکز اســناد، ش9320۶، 93208(. همچنین وی در سازمان 

حفاظت آثار باســتانی تربیز کار کرد و یک بار نیز از طرف 

آستان قدس رضوی برای تعمیر آثار باستانی به اصفهان رفت. 

وی در کنار فّعالیت در آستان قدس، با سازمان ملّی حفاظت 

آثار باســتانی خراسان )سازمان میراث فرهنگی خراسان( نیز 

همکاری داشت.

خوش دست شاگردان زیادی داشت که از میان آنها تنها 

سه تن به نام های محّمد یوسفی، حسن اصغر و غربت 

معروف، به استادی رسیدند و توانستند به مقام معامر سّنتی 

آســتان قدس رضوی نایل گردند )مصاحبه با شکرالله خوش 

دست(.

خوش دست در مراسم اعیاد بزرگ که در حرم رضوی بر پا 

می گردید و همچنین مراسم غبارروبی رضیح مطهر حضوری 

فّعال داشت. در سال 13۴۶ش. به خاطر زحامتش، یک عدد 

گوی کاشــی فیروزه ای رنگ بیضی شکل از خزانۀ  حرضت 

دریافت كرد )مرکز اسناد، ش 93209، 131۴۴1(.

شکرالله خوش دست، علی رغم میل باطنی خویش در سال 

1353ش. بازنشســته گردید. یدالله خوش دست از معامران 

سّنتی آستان قدس رضوی از فرزندان اوست.

 شــکرالله خوش دست، رسانجام در سال 13۶۴ش. فوت 

کرد و پیکرش در حرم مطهر رضوی به خاک ســپرده شــد 

)مصاحبه با محّمد حسن بنای رضوی(.

منابع:
مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شامرۀ  سندها: 9320۶، 93208، 93209، 
131۴۴1؛ مصاحبه با شــکرالله خوش دست، بخش تاریخ شفاهی مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی، پروندۀ 1۶، کاســت 27۶2، 13۶۴/2/1، ص29؛ 
مصاحبه با محّمد حسن بنای رضوی از منسوبین شکرالله خوش دست.     

*  پژوهشگر ارشد گروه تراجم و انساب
ra.saeedizadeh@gmail.com

رسول سعیدی زاده*



حبیب الله بنای رضوی
معامر آستان قدس

)کاشان 1274 - مشهد 1355ش.(

 حاج حبیب اللــه بنای 

رضوی، فرزند اســتاد حسین، 

از معامران سّنتی و معرّق کار 

آستان قدس رضوی، در سال 

127۴ش. در شــهر کاشان به 

دنیا آمد، نام خانوادگی وی ابتدا 

»بنای كاشانی« بود اّما در سال 

130۶ش. به سبب ارادت و 

خدمت در آستان قدس رضوی، 

نام خانوادگی خود را به »بنای رضوی« تغییر داد.

 او در سال 1289ش. درحالی که هنوز بیش از 15 سال 

نداشت، از دیار خود به مشهد مهاجرت کرد. عشق به امام 

رضا علیه السالم چنان وجود او را فرا گرفته بود كه قصد ماندن 

در مشــهد و خدمت دایمی حرضت رضا علیه الّسالم منود. 

چهار سال بعد، یعنی در سن 19 سالگی به قصد دیدار مجدد 

خانواده، رهسپار كاشان شد، با خانم تاج ازدواج منود و زندگی 

مشرتك خود را در مشهد آغاز كرد؛ منزل وی واقع در بست 

طربسی بود. چند سال بعد دو برادر او نیز به مشهد آمده، در 

آنجا ساكن شدند.

استاد حبیب الله بنای رضوی، فنون معرق كاری را زیر 

نظر پدر خود كه اســتاد معرق كاری كاشان بود، گذراند و 

خیلی زود به درجۀ  استادی رسید. به نقل از پرس بزرگ وی، 

غالم حسین بنای رضوی، برای خدمت در آستان قدس رضوی، 

از ترس اینكه او را به عنوان اســتاد بنا و معرق كار نپذیرند، 

خود را كارگر ســادۀ  بنایی معرفی می كند و زیردست چند 

استاد مشغول به كار می شود؛ اّما پس از مدتی، اساتید او كه 

متوّجه كار دقیق او شده بودند، به وی كارهای مشكل تری 

واگــذار كردند و او نیز از عهدۀ  همــه آنها به خوبی برآمد. 

مدتی نگذشــت که دیگران به استادی وی پی بردند و او به 

عنوان استاد معرق كار در آستان قدس رضوی استخدام و از 

آن موقع به بعد )یعنی حدود ســال 1290ش.( به طور ثابت 

مشغول به كار شد. 

وی ۶0 ســال به شغل معامری سّنتی در آستان قدس 

مشغول بود و در زمان فعالیتش متام اختیارات معامری 

آستان مقّدسه در دستش قرار داشت. برادر زاده اش، شکرالله 

خوش دست، تنها شاگرد او بود که به تنهایی در رشتۀ  هرنی 

خود خالقیت به کار می برد.

حبیب الله بنای رضوی كارهای زیاد و اساسی در رواق های 

صحن كهنه )انقالب فعلی( و صحن و مسجد گوهرشاد انجام 

داد. از دیگر آثار معامری او در حرم مطهر رضوی می توان به 

ورودی گنبد ســاعت از طرف باال خیابان )خیابان شیرازی( و 

معرق کاری مکان های مختلف حرم مطهر رضوی اشاره کرد.

اســتاد حبیب الله بنای رضوی رسانجام در 1۶ مهر سال 

1355ش. در شهر مشهد درگذشت و در حرم مطهر رضوی 

به خاک سپرده شد)مصاحبه با محّمد حسن بنای رضوی(.

منابع:
مصاحبه با محّمد حســن بنای رضوی، فراش کشیک دوم )از نوادگان 

مرتجم( و اسناد و مدارک ارایه شده توّسط او.


