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ُملِک َملِک
  شادی غفویان * 

در آسـتانۀ سی سـالگی در نیشـابور بـود کـه حسـیِن جـوان نسـخه ای از 

دیـوان "ابن یمیـن فریومـدی" شـاعر سـده ششـم هجـری را بـه دسـت آورد و 

حـظِّ حاصـل از دیـدن نفاسـت ایـن کتاب، بـذر اندیشـۀ ایجاد کتابخانـه ای پر 

از کتـب خطـی را در ذهنـش شـکوفا کـرد. او آن روز شـاید خـود تصـوری از 

فرجـام اندیشـه اش نداشـت امـا حال، ۷۸ سـال پـس از وقف کتابخانـه و موزه 

ملـی ملـک، کتـب، پایان نامه هـا و پروژه هـای تحقیقاتـی بسـیاری در سـایه 

همیـن موقوفـات بـه رسانجام می رسـند و میـراث نامیرای ملـک، میزبان اهل 

فرهنـگ و هـرن اسـت، جایـی که اکنـون چهار دهه پـس از درگذشـت واقفش 

بـه جایگاهـی مهـم در میان گنجینه هـای منابع مکتوب در پایتخت رسـیده و 

نهـال اندیشـۀ واقفـش اکنـون درختی تنومنـد و بالیده اسـت.

حـاج حسـین آقـا ملـک، در روز ۱۰ خردادمـاه ۱۲5۰ هجـری شمسـی برابر 

بـا ۱۱ ربیـع االول سـال ۱۲۸۸ هجـری قمـری در تهـران متولـد شـد. خانـواده اش 

آذری تبـار و مجتهـدزاده بودنـد. پـدرش مرحوم حاج محمدکاظـم ملک التجار از 

بازرگانـان بنـام و پدربزرگـش آقامحمدمهـدی تربیـزی، از دوسـتان نزدیک میرزا 

تقی خـان امیرکبیـر بـود. از آنجا که حـاج محمدکاظم، به مدارس جدیـد با دیده 

تردیـد می نگریسـت، حسـین را بـه مـدارس دارالشـفاء و صـدر تهران فرسـتاد تا 

بـه تحصیـل علـوم قدیمـه بپـردازد و از محرض اسـاتیدی چون سـید محمدعلی 

مازندرانی، میرشـهاب الدین نیریزی و میرزا ابوالحسـن جلوه، حکیم بزرگ عرص 

نـارصی بهـره گیـرد. حسـین جـوان چنـدی هـم دور از چشـم پـدر بـه مدرسـه 

فرانسـوی آلیانس رفت تا زبان فرانسـه را بیاموزد. در آنجا با کسانی چون محمد 

علـی فروغـی )ادیب و سیاسـت مدار سـالیان بعـد( هم دوره شـد.

محمـد کاظـم ملـک التجـار، از راه تجـارت و از جانـب خریـد امالکـی 

وسـیع در خراسـان، ثـروت انبوهـی را بـرای فرزندانـش بـه ارث گذاشـت و 

ایـن اسـاس ثـروت حـاج حسـین ملـک بـود. او کـه دسـتیاری پـدر را در اداره 

امـالک خراسـان برعهـده داشـت، علقه هـای فرهنگـی اش  بـا دیـدن پـاره ای از 

نفایـس حـرم رضـوی، وی را در پیمـودن مسـیرش مصمم تر منود. حاج حسـین 

ملک از سـال ۱۳۱۶خورشـیدی، وقِف آگاهانه و هوشـیارانۀ سـهم ارث پدری، 

 *رسدبیر

Shgh1983@yahoo.com



امالک و دارایی های شـصت و شـش سـالۀ خود را برای امور 

فرهنگـی، بهداشـتی و رفاهـی عامـه مـردم ایـران، خصوصـا 

اهالـی خراسـان آغـاز منود. 

کتابخانه ملک که از حدود سال ۱۲۷۸ شمسی خشت های 

نخسـت بنایـش گذاشـته شـد، ابتدا در مشـهد بود و سـپس 

بـه خانـه پـدری ملـک در تهـران منتقـل شـد. وی در روز ۶ 

آبـان ۱۳۱۶ ایـن کتابخانـه را وقـف منود. بر اسـاس وقف نامه 

شـامره ۷۹۷۶ - ۱۳۱۶/۸/۶ که در دفرت اسـناد رسـمی شـامره 

۷۷ حـوزه تهـران ثبـت شـد، حسـین آقا ملـک خانـه اجدادی 

خـود در بـازار بین الحرمیـن تهـران را بـه همراه متـام اثاثیه و 

کتاب هـای موجـود در آن، وقف آسـتان امام رضـا )ع( کرد تا 

"شـعبه ای از کتابخانه مقدسه رضویه باشـد" و "کافه و عامه 

افـراد سـکنه ایـران بدون رعایت ملیت حق اسـتفاده داشـته 

باشـند." آنچـه وقـف شـد افزون بـر هـزاران نسـخه خطـی 

نفیـس یـا چـاپ سـنگی، شـامل فرش هـا، لوسـرتها، مبلـامن 

و تابلوهـای نقاشـی بـود کـه حاج حسـین بـه عنوان لـوازم و 

تجمالت زندگی شـخصی از آن ها اسـتفاده می کرد. همچنین 

مجموعه هـای متـرب، سـکه، آثار الکـی و تابلوهای نقاشـی در 

میانشـان دیـده می شـد. ایـن آثـار ابتـدا کنـار کتابخانـه بـه 

منایـش درآمدنـد و سـپس هسـته اولیـه مـوزه ملک را شـکل 

دادنـد. طبـق وقف نامـه، کتابخانه ملـی ملک همـه روزه به 

جـز تعطیـالت بـرای اسـتفاده عمـوم بـاز اسـت، امـا "بیرون 

دادن و بـردن کتـاب" ممنوع اسـت و کتاب هـا باید در محل 

کتابخانـه و طبـق آداب مرتتـب بر آن مطالعه شـوند.

حسـین آقا ملـک در پایان وقف نامه هایش کـه در اختیار 

آسـتان قـدس رضـوی قـرار داده بود و بـرای اطـالع عموم به 

چـاپ هـم رسـانده بـود، نوشـته اسـت کـه در "ایـن خدمت 

ناچیـز بـه شـهادت قادر متعـال و آن امام هامم علیه السـالم، 

جـز خدمـت بـه خلـق و ایفـای وظیفـه و سـعادت افـراد 

مملکـت نظـری نداشـته و نـدارم. و چـون طریـق خدمت را 

منحـرصاً در دو چیـز تشـخیص دادم، ترقی معـارف و رعایت 

حفظ الصحۀ مردم، بیشـرت امالک و مسـتغالت و اموال خود 

را بـه رشحـی که در این وقف نامه ها مندرج و مذکور اسـت، 

به آسـتان قدس تقدیم و عواید آن ها را قسـمتی به کتابخانۀ 

ملـی ملـک واقـع در تهـران، و قسـمتی هـم بـه بیامرسـتان 

و بهـداری رضـوی کـه واقـع در مزرعـۀ حاجـی نصیرکـه بین 

مشـهد و قوچان اسـت، تخصیـص دادم... به تاریـخ دوم مهر 

مـاه هـزار و سـیصد وسـی و شـش شمسـی، ذرۀ بی مقـدار 

دربـار والیتمدار، حسـین ملک."

عاقبت روز چهارشـنبه چهارم مرداد ماه ۱۳5۱ فرا رسـید 

و حاج حسـین ملـک در خانـۀ پدری کـه در آن بـه دنیا آمده 

بـود، پـس از صـد و یک سـال عمر پربـار، کنـار کتابخانه اش، 

واپسـین نفـس  حیـات را کشـید و درگذشـت. پیکـرش را بـه 

مشـهد منتقـل و در رواق دارالحفـاظ حرم حـرضت رضا )ع(، 

در کنـار پدرش دفـن کردند.

پژوهشـگر  و  گلچیـن معانـی، شـاعر  احمـد  مرحـوم 

ملـک  حسـین آقا  وفـات  تاریـخ  دربـاره  مشـهدی االصل 

اسـت: رسوده 

از پس صد سال برفت آنکه بود

در صِف نیکاِن جهـان، ُمنَسلِک

ساِل وفات و سـنۀ عمر اوست

بانی خیرات، حسـین ملک

کتابخانـه و مـوزه ملی ملک تا سـال ۱۳۷5 در خانه ملک 

برپا بود. اما وی از آغاز کار، گسرتش آن را از نظر دور نداشت 

و بنـای سـاختامنی بزرگ تـر را پیـش بینـی کـرد. بنابرایـن در 

۲۹ تیرمـاه ۱۳۲۳ قطعـه زمیـن بزرگـی را در بـاغ ملـی تهران 

)محـل کنونـی مؤسسـه( بـرای سـاختامن جدیـد کتابخانه و 

مـوزه وقـف کـرد. احـداث سـاختامن جدیـد در زمـان حیات 

حـاج حسـین ملـک ممکـن نشـد. تـا ایـن کـه آسـتان قدس 

رضـوی طراحـی و بنـای سـاختامن جدیـد را در سـال ۱۳۶۴ 

آغـاز کـرد و در ۱۳۷5 بـه پایان برد. اکنون موسسـه کتابخانه 

و مـوزه ملـی ملـک موسسـه ای غیردولتـی و غیرانتفاعـی به 

شـامررفته کـه همچـون سـایر موسسـات فرهنگـی آسـتان 

قـدس رضـوی بر اسـاس وقف نامه زیر نظر مسـتقیم تولیت 

آسـتان قـدس رضـوی اداره می شـود. کتابخانـه ملـی ملک با 

داشـن ۱۹ هـزار عنوان نسـخه خطـی نادر و نفیـس، یکی از 

شـش گنجینه بزرگ نسـخ خطی ایران اسـت. از قدیمی ترین 

کتـب خطـی ایـن کتابخانـه بایـد بـه کتـاب خطـی »مثـره 

بطلمیـوس« بـه تاریخ ۳۷۱ هجـری قمـری و »فوزاالصغر« از 

علی ابـن مسـکویه بـه تاریـخ ۴۱۰ هجـری قمری اشـاره کرد. 

قرآن هـای خطـی بی نظیـر بـا جلدهـای مطـال، شـاهنامه و 

خمسـه نظامی به خط محمد بن مطهر نیشـابوری که برای 

سـلطان بایسـنغر نوشته شده، با مینیاتوری که صحنۀ تقدیم 

شـاهنامه را نشـان می دهـد و سـال تحریـر آن ۸۳۷ قمـری 

اسـت، از دیگـر آثـار مانـدگار موجـود این گنجینه اسـت. 

آسـتان هرن در شـامره سیزدهم خود به معرفی و بررسی 

تعـدادی از آثـار هـرنی ایـن گنجینـه پرداخته اسـت. شـامره 

پیـش رو، برگـی اسـت از درخـت تنومنـد اندیشـۀ جـاودان 

ملـک. بزرگ مـردی کـه بـا جـود و خـرد در اعتـالی سـالمت 

جسـم و جـان مـردم کوشـید و بـا درایـت و هـوش، میـراث 

خـود را، ظـل نـام حـرضت رضـا علیه السـالم مانـدگار کـرد.

  بخشی از نگارگری نگارگری میرزا ابوالحسن غفاری )صنیع امللک( 
تصویــر علیقلــی میــرزا نشســته بــر صندلــی ، میــرزا عبداللــه پیشــخدمت باشــی در ســمت راســت او و میــرزا 
اســامعیل منشــی کتابــدار ســمت چپ او ایســتاده انــد - ابعاد اثــر 5۸.5×۳۱.5 - شــامره ثبــت اثــر۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۴5، 

از مجموعــه اهدایــی بانــو عزمتلــک ملــک )ســودآور(



در مجموعـه ای کـه در کتابخانـه و مـوزه ملـی ملـک 

گردآوری شـده، در سـاحت نخسـت با یک مؤلف در ساحت 

پدیدآورنـده هـرنی آن روبروییـم کـه می تـوان آن را مؤلـف 

نخسـتین نامیـد کـه همـواره به عنوان سـؤال اولیـه در ذهن 

مخاطب وجود دارد که مؤلف نخسـت چه نیت و منظوری 

داشـته اسـت. در همین سـاحت بـا یک بافت زمینـه ای هم 

روبـرو هسـتیم؛ یعنـی بافتی که اثر در آن خلق شـده اسـت. 

ایـن بافت زمینه ای شـامل بافت اجتامعـی و فرهنگی تاریخ 

پیدایـش اثـر اسـت که ناخـودآگاه بر اثر تأثیر داشـته و خود 

را در اثـر جلـوه داده اسـت و می تـوان به مثابـه معنایـی 

ضمنـی از دل اثـر آن را خوانـد و یـا بر خوانش اثـر ادراک آن 

تأثیـر دارد. ایـن بافـت را هـم بایـد بافت اولیه نامیـد چراکه 

تنهـا بافـت موجـود در پیرامون اثر نیسـت.

بافـت اولیـه بافتـی اسـت کـه در هنـگام پیدایـش اثـر 

وجـود دارد امـا بـه دلیـل حرکـت زمانـی قابـل  ملس نیسـت 

بلکـه نشـانه هایی از آن کـه در آثـار وجـود دارد قابـل درک 

اسـت، چراکـه اثـر بـا گـذر زمانـی از بافـت اولیـه خـود جدا 

می شـود و در بافتـی دیگـر قـرار می گیـرد.

اثـر بـا جدا شـدن از هرنمنـدی که نقش آفرینشـگری آن 

را داشـته می توانسـته در دسـتان دیگری مانند مرقع سازان و 

یـا کسـانی دیگـر قرار گرفته باشـد که بـا کنارهم گـذاری و یا 

افـزودن بـر آن سـبب ایجـاد اثری دیگرگونه شـده باشـند که 

می تـوان آنهـا را نیـز مولف دیگـر اثر امروزی دانسـت.

مولف گردآورنده: حاج حسین آقا ملک
در ایـن مجموعـه بـا مؤلـف دیگـری هم روبرو هسـتیم 

کـه نقـش گردآورنـده دارد، گـردآوری خود یـک نقش تألیفی 

اسـت چراکـه یـک مجموعه پدیـد می آیـد و مجموعه پدید 

آمـده خـود به مثابـه یـک مـن اسـت. وقتـی مجموعـه در 

سـاحت مـن قرار می گیـرد، گردآورنـده و یا مجموعـه دار در 

سـاحت مؤلف قرار می گیرد. در این سـاحت یعنی مجموعه 

به مثابـه مـن، هـر اثـر در جایـگاه یـک عنرص یا یک نشـانه 

قـرار می گیرد که بخشـی از معنـای مجموعه ای را می سـازد. 

در ایـن سـاحت مؤلـف نیز بخشـی از نیـت و اهـداف خود 

را در سـاخت مـن یـا مجموعه قـرار می دهد. ایـن قراردهی 

نیـت و انگیزه هـا با انتخـاب و گردآوری آثـار تحقق می یابد. 

یعنـی در اینجا می توان پرسـید که مؤلـف گردآورنده یا حاج 

حسـین آقـا ملـک چه نیت و هدفـی را در انتخـاب این گونه 

آثـار داشـته اسـت؛ نیتـی کـه به طـور مشـرتک در همـه آثار 

گردآوری شـده مسـترت اسـت و یـا بـا گـردآوری هر اثـر کامل 

شـده اسـت. ازایـن رو انتخـاب هر اثـر را می توان جانشـینی 

موزه خوانی آثار هرنی 
کتابخانه و موزه ملی ملک

  رضا دبیری نژاد* 

کتابخانـه و مـوزه ملـی ملـک نهـادی اسـت که اینـک ۷۸ سـال از پیدایش 

و ۱۰5 سـال از زمـان نیـت واقـف آن بـرای گـردآوری می گـذرد. مجموعه هـای 

متنوعی از آثار تاریخی، فرهنگی و هرنی در آن تجمیع شـده اسـت؛ از نقاشی 

و نگارگـری تـا آثـار الکـی، خوشنویسـی، کتابت، فـرش، منسـوجات و هرنهای 

تزیینـی کـه از منظـر مجموعه هـای هـرنی به آن جایـگاه ویـژه ای می دهد.

در مواجهـه بـا گنجینـه هـرنی موجـود در کتابخانـه و مـوزه ملـی ملـک 

منی تـوان آن را مجموعـه ای دارای یـک خوانش دیـد و رصفا از یک منظر به آن 

نگریسـت، بلکـه با مجموعـه یا متنـی دارای ابعاد مختلف روبرو هسـتیم که 

زوایـای گوناگونـی را بـا هـم درگیـر می کند. مجموعه هـای هرنی از سـویی بر 

ارزش هـای هـرنی و تاریخـی خـود تأکید دارنـد و به طور معمول ایـن ارزش ها 

معنـای ایـن آثـار را می سـازند؛ معنایی کـه می تواند حاصل مؤلف هـرنی آن یا 

برآمده از ترکیبات عنارص زیباشـناختی آن باشـد، اما هر اثر با ورود به موزه یا 

موزه ای شـدن، آن مجموعه ای از معانی دیگر را به خود می گیرد و از سـاحت 

معنایـی محـدود خـود در حـوزه هـرن می گریزد. موزه ای شـدن هـم به معنای 

ورود بـه سـاحت معنایـی تازه اسـت چراکه هیچ اثـری به خودی خـود موزه ای 

نیسـت بلکـه قـرار گرفـن آن در دل من موزه یعنی پیونـد آن با بافت معنایی 

مـوزه بـه آن ارزش مـوزه ای می دهـد و آن را موزه ای می سـازد. در نتیجۀ اینکه 

اثـر بـه کـدام مـوزه بپیونـدد یا اینکه کـدام مـوزه آن را بپذیرد و پذیـرای آن در 

میانـه مـن خویـش شـود، اثـر معناهـای ویـژه ای به خـود می گیرد کـه حاصل 

هم نشـینی بافتی اثـر و من موزه اسـت.

 *کارشناس موزه داری

rdabirinezhad@yahoo.com



بـر یـک معنا دانسـت و از سـوی دیگـر هم نشـینی آثار هم 

معنایـی می سـازد کـه بخشـی از آن برآمده از نیـت و روایت 

حـاج حسـین ملـک اسـت. آنچـه نیـت و هـدف مؤلفگرانه 

حـاج حسـین ملـک در گـردآوری مجموعه هـا را می سـاخته 

اسـت را می تـوان ناشـی از بافـت زمینـه ای مؤلـف اعـم از 

آموخته هـا و باورهـای او دانسـت. بازرگانی کـه امتداد همه 

بازرگانـان ایرانی اسـت و از سـوی دیگـر درس آموخته مکتب 

اسـتادان بزرگـی کـه از منابع ادبـی، حکمی و مذهبـی به او 

آموخته انـد. از سـوی دیگر بافت سـنت های فرهنـگ ایرانی 

مهم تریـن دلیـل انتخاب آثـار و مجموعه های موجود اسـت 

کـه رشایـط تاریخی حاج حسـین ملـک یعنـی دوره تحول و 

نو شـدن ایران سـبب توجه بیشـرت به ایجاد موزه و مجموعه 

می شـود. همـه این هـا ابعاد مختلـف بافت زمینـه ای مؤلف 

دوم یعنـی حـاج حسـین ملـک را می سـازد کـه معناهایی را 

بـه شـکل پنهـان یا آشـکار بـه مـن وارد منـوده و یا آثـار را با 

من هـای اجتامعـی و فرهنگی دیگـر پیوند می زنـد. ازاین رو 

می تـوان گفـت کـه مؤلـف گردآورنـده یعنـی حـاج حسـین 

آقـا ملـک به واسـطه معانی کـه همراه خـود به آثـار موجود 

متصـل می کنـد یـک  الیـه افـزوده بر آثار اسـت.

وقف، آستان قدس رضوی و موزه
از سـوی دیگـر بایـد در نظـر داشـت کـه حـاج حسـین 

ایـن  در  افـکارش  و  اثـر شـخصیت خـود  بـر  تنهـا  ملـک 

از  برخـی  کـه  دارد  اعاملـی  بلکـه  نیسـت  مؤثـر  تألیـف 

آن هـا نقـش برجسـته تری در جهت دهـی مجموعـه دارد، 

از مهم تریـن ایـن کارهـا وقـف اسـت، َملِـک مجموعه های 

گردآوری شـده اش را وقف کرده اسـت. خـود وقف موضوع 

سـابقه داری در فرهنـگ ایرانـی اسـت اما از سـویی باید در 

نظـر داشـت کـه َملِـک بـر اسـاس اسـناد موجود نخسـتین 

کسـی اسـت کـه اقـدام بـه وقـف مـوزه می کنـد. حـال این 

وقـف یـک الیـۀ افـزوده دیگـر بـر مجموعه هـای هـرنی 

اسـت کـه آثـار را در یـک بافـت دیگـر قـرار می دهـد و یـا 

به عبارتی دیگـر آثـار و مجموعه هـا را بـا یـک مـن دیگـر 

پیونـد می دهـد. وقـف الیـه ای اسـت کـه بـر کُل مجموعه 

سـایه می انـدازد و قطعـاً ایـن آثـار را منی تـوان بـدون ایـن 

الیـه در نظـر گرفـت و به بیان دیگـر اینکـه مجموعـه ملک 

بـا ایـن الیـه وقفـی از آثـار دیگـر متامیـز می شـود.

حـال بایـد در نظـر بگیریـم کـه حاج حسـین آقـا ملک 

مجموعه هـا را وقـف آسـتان قـدس رضـوی کـرده اسـت. 

آسـتان قـدس رضـوی سـازمانی بـا سـابقه کهـن اسـت کـه 

غیرمـوزه ای  و  مـوزه ای  از  اعـم  دیگـری  مجموعه هـای 

هـم دارد و خـود ایـن وقـف به نوعـی سـبب هم نشـینی 

مجموعـه َملِـک بـا مجموعه هـای دیگـر آسـتان قـدس در 

بـه  کل  در  می توانـد  و هم نشـینی  می شـود  حـوزه  یـک 

سـمت یـک معنـا برود، معناهایـی که در من آسـتان قدس 

و پیشـینه آن نهفتـه و یـا باورهـای مردمـی کـه بـه حضـور 

امـام هشـتم دارنـد در ایـن هم نشـینی بـا مجموعـه ملـک 

پیونـد می خـورد و آثـار موجـود خـود نشـانۀ یـک بـاور و 

ارادت می شـوند. ازایـن رو آسـتان قـدس را بایـد یـک بافت 

و الیـه افـزوده دیگـر بـر مجموعـه بدانیـم کـه نگرش هـا و 

برنامه هـای دوره هـای مختلـف ایـن سـازمان هـم به طـور 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر سـوق دهـی و یـا معناسـازی 

ایـن مجموعه هـا اثـر دارد. باورهـا و نگرش هـای مردمی به 

آسـتان قـدس نیـز بـر نگـرش آن هـا بـه آثـار هـم اثـر دارد 

ازایـن رو الیـه آسـتان قـدس در معناسـازی ایـن مجموعـه 

نقـش بـه سـزایی دارد.

الیـه افـزوده دیگـر مـوزه اسـت. حـاج حسـین ملـک 

مجموعه هـا را وقـف »مـوزه بـودن« کـرده اسـت و برایش 

رشایـط و اهدافـی را نیـز ترسـیم کـرده اسـت. خـود مـوزه 

یـک مـن و بافـت جدیـد اسـت کـه آثـار و مجموعه هـا را 

دربـر می گیـرد. این بافت از سـویی با بافـت مجموعه ای تا 

حدودی همپوشـانی دارد. از سـوی دیگر حاج حسین ملک 

بـرای مـوزه اش هـدف ترقی معارف را در نظر گرفته اسـت، 

ازایـن رو مجموعـه در مسـیر ایـن هـدف قـرار می گیـرد. 

همچنیـن بایـد در نظـر داشـت کـه مـوزه خـود مفهومـی 

هشـت دهه ای  تقریبـاً  عمـر  طـی  در  کـه  اسـت  متغیـر 

ایـن مـوزه، مفهـوم، تعریـف و کارکـرد مـوزه و مـوزه داری 

تغییرات بسـیاری داشـته اسـت و حتی می توان گفته موزه 

از زمـان حـاج حسـین ملـک تاکنـون راه بسـیار دگرگـون 

شـونده ای را طـی کـرده و ایـن دگرگونـی بعدازایـن هـم 

ادامـه خواهـد داشـت و ازایـن رو مجموعه هـا و خوانـش 

آن هـا در فضـای مـوزه ای نیـز بی تأثیـر از ایـن دگرگونی هـا 

نخواهـد بـود. مـوزه اگرچه می توانـد از بافـت مجموعه ای 

امـا درنهایـت کار مـوزه، بافت سـازی و در  تبعیـت کنـد 

حقیقـت من سـازی اسـت. مـوزه متامـی مجموعـه را بـه 

منایـش منی گذارد بلکه از درون مجموعه دسـت به انتخاب 

می زنـد و همیـن انتخـاب ایجـاد یـک بافـت تـازه اسـت. 

بافتـی کـه تنهـا بـه انتخـاب بسـنده منی کنـد بلکـه ترتیـب 

و نظـم چیدمـان آثـار، شـیوه ارائـه آثـار و واسـطه هایی که 

در کنـار آثـار قـرار می گیـرد و بـر آن هـا افـزوده می شـود، 

همگـی بافـت مـوزه ای و یـا من جدیـد را می سـازند. متنی 

کـه مخاطـب یـا بازدیدکننـده مـوزه بـا آن روبـرو اسـت، 

منایشـگاهی اسـت کـه مـوزه ارائـه می کنـد. بازدیدکننـده 

تنهـا بخـش منایشـی را می بینـد و بخش هـای غیـر منایشـی 

مجموعه هـا کمرت بـرای مخاطبین نقش متنـی دارند چراکه 

مخاطـب کمـرت بـا آن ها در سـاحت خوانشـی روبرو اسـت 

و اگـر هـم امـکان خوانشـی فراهـم می شـود بایـد دید که 

ایـن ارائـه در چـه بافتـی صـورت می گیـرد. این گونه اسـت 

کـه منایشـگاه آثـار را در بافتـی جدیـد ارائـه می کنـد و این 

ارائه خوانشـی می سـازد کـه می تواند الیه ای افزوده باشـد.

بینامنت های موزه ای شدن
حال باید در نظر داشـت که من موزه ای یا منایشـگاهی 

شـدن آثـار خـود ویژگی هایـی را می سـازد کـه برخوانـش 

آثـار تأثیـر دارد. نخسـت اینکـه مـن مـوزه ثابت نیسـت و 

مـوزه تنها به منایشـگاه های دامئی بسـنده منی کنـد و ایجاد 

منایشـگاه های موقـت خود سـبب تغییر مـن و تغییر مدام 

بافت هـای دربرگیرنـده آثـار می شـود. ازایـن رو مـوزه مدام 

مـن سـازی می کند. ایـن رویـداد در کتابخانه و مـوزه ملی 

ملـک بـا ایجـاد منایشـگاه های مختلـف ادواری، تـک اثر و 

موضوعـی به طـور برجسـته ای مشـاهده می شـود. همیـن 

ویژگی اسـت که خود سـبب متایز خاص موزه با رسـانه های 

دیگـر می شـود. از سـوی دیگـر هم نشـینی مجموعه هـا و 

منایشـگاه ها در مـوزه ملـک یعنـی هم نشـینی من هـا، این 

هم نشـینی فضایـی بینامتنـی را می سـازد کـه مخاطـب را 

از متنـی بـه متنـی دیگـر می کشـاند. مخاطـب بـا حضـور 

در متنـی  خوانش هایـش از مـن دیگـر را بـا خـود همـراه 

می بـرد و درنتیجـه داده هایـی را از متنـی بـه متنـی دیگـر 

می بـرد کـه بـر خوانـش من هـا اثـر می گـذارد. خوانشـی 

کـه می توانـد امـکان مقایسـه تطبیقـی، قیاس معنایـی و یا 

ورود نقل قول هـا را بـه خوانـش دیگـر را فراهـم می سـازد. 

در گوشـه ای کتابخانـه و مـوزه ملـک مجموعـه سـکه ها 

قـرار دارد و در گوشـه دیگـر شـاهد مجموعه هایـی از آثـار 

الکـی، مجموعـه هرنهـای تزئینـی و مجموعه هـای کتابـت 

تاریخـی سـکه ها می توانـد  نگارگـری هسـتیم. روایـت  و 

بـر خوانـش آثـار الکـی و یـا خوشنویسـی ها اثـر داشـته 

باشـد. برگـزاری یـک منایشـگاه موضوعـی دربـاره زیبایـی 

می توانـد ایـن مفهـوم را در منایشـگاه دامئـی نیـز تـرسی 

بیان شـده در منایشـگاه زیبایـی در  دهـد و شـاخص های 

فضـای سـالن های دامئـی هـم دیـده و خوانده شـود. حتی 

تأکیـد منایشـگاه خانـدان غفـاری و کامل امللـک بـر وجـود 

خاندان هـای هـرنی در فرهنگ ایرانی می تواند متنی باشـد 

کـه گسـرتش یافته و بـا خوانش مخاطـب در منایشـگاه های 

دیگـر هامننـد آثـار خوشنویسـی هـم جسـتجو و خوانـده 

شـود. این گونـه اسـت کـه در کتابخانـه و مـوزه ملـک بـا 

موقعیتـی بینامتنـی روبرو هسـتیم. بینامتنی کـه منی گذارد 

مـوزه و خوانشـگرش بـه یـک روایـت بسـنده کنـد بلکـه 

روایت هـا و من هـا درهم تنیـده می شـوند. هامن گونـه کـه 

کتابخانـه و مـوزه ملـک بـه یـک مجموعه بسـنده منی کند 

و در آن از خوشنویسـی و نگارگـری تـا سـکه، متـرب، علـوم 

اسـالمی، نقاشـی و... دیـده می شـود، خوانـش مـوزه ای آن 

نیـز در یـک مـن منی ماند و مـدام در میانه متـون مختلف 

حرکـت می کنـد و از متنی به من دیگر می رود و از سـویی 

دیگـر خـود از میانـه من هـای موجـود من سـازی های تازه 

پیشـین گـذر کـرده و  از روایت هـای  می کنـد و درواقـع 

روایت هایـی اکنونـی می سـازد کـه می تـوان ایـن من هـای 

تـازه را بـه روایـت موزه ملک قلمـداد کـرد. در این جایگاه 

بینامتنیـت خـود را نشـان می دهد. بینامتنیـت از نوعی که 

نقل قول هـای پیشـین را در خـود حدید)مـن مـوزه( جـای 

می دهـد. البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه مـوزه خـود یـک 

بینامتنـی اسـت یعنـی متنـی اسـت کـه روایـت آن بـر پایه 

آثـاری شـکل می گیـرد کـه از جـای دیگـری بـه آن آورده 

شـده اند این گونـه اسـت که می تـوان آثـار را نقل قول هایی 

از من هـای پیشـینی دانسـت.

خوانـش آثار هرنی موجـود در مجموعه هـای کتابخانه 

و مـوزه ملـی ملـک را بایـد متأثـر از وجـود مؤلف هـای 

گردآورنـده  مؤلـف  تـا  هـرنی  مؤلف هـای  از  گوناگـون 

یعنـی حـاج حسـین آقا ملـک و همچنیـن وجـود الیه های 

مختلـف و بافت های گوناگونی دانسـت که هرکدام سـعی 

می کننـد سـمت معنایـی مـن را بـه سـویی بکشـانند و یـا 

معنایـی را بـه خوانـش آثـار اضافه کننـد، ازایـن رو منی توان 

فضـای خوانشـی و معنایـی آثـار هـرنی موجـود در ایـن 

مجموعـه را بسـته دانسـت، آنچـه اتفـاق می افتـد بـازی 

میـان الیه هـا، بافت هـا و من هاسـت کـه خوانشـگران را 

بـه سمت وسـوهای معنایـی مختلـف می کشـاند و بسـرتی 

در  را  خوانـش  و  مخاطبیـن  می توانـد  کـه  می سـازد  بـاز 

رشایطـی قـرار دهـد که مدام دسـت به تولیـد و دریافت و 

روایـت می زنـد. پیونـد مخاطب بـا موزه، پیوند بـا من ها و 

بافت ها می شـود و اثر در سـاحت اکنونـی یعنی در فضای 

مـوزه متولـد می شـود و معناهـای تـازه بـه خـود می گیـرد 

کـه دیگـر تنهـا آن اثـر پیشـین نیسـت بلکـه اثـری تـازه 

اسـت کـه محصـول کتابخانه و مـوزه ملک اسـت. این گونه 

اسـت کـه عـالوه بـر روایت هـا و معناهـای زیباشناسـانه و 

تاریخـی می تـوان معناهای تـازه ای برای آثار هـرنی در این 

مجموعـه متصور شـد.
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۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

بررسی آرایه های هرنی نکاح نامه ها ۱

چکیده

نکاح نامه ها یکی از انواع اسناد موجود در مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک است 

که به دو دستۀ طوماری و کتابچه ای تقسیم می شود. مهم ترین ویژگی نکاح نامه ها 

که در نگاه اّول توّجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند، آرایه ها و عنارص زیبایی 

شناختی موجود در ظاهر آنهاست که به جرأت می توان گفت این ویژگی، نکاح 

نامه را از سایر اسناد تاریخی متامیز می کند. این عوامل که از آنها با عنوان عنارص 

ظاهری یاد می شود، نقش مهّمی در زیبایی و ارزش هرنی یک عقدنامه دارند. 

تذهیب، رسلوح، رنگ های به کار برده شده، شمسه، جدول، کمند و قاعدۀ نحوست 

تربیع از جمله آرایه هایی هستند که بیشرتین کاربرد را در تزیین یک سند نکاح 

داشته و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه:

مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، اسناد، نکاح نامه ها، آرایه های هرنی.

 آزاده عباسیان* - زینب اوالد** 

مقّدمه:
اسـناد تاریخـی از مهم تریـن منابـع پژوهـش بـه شـامر 

می آینـد. از جملـۀ ایـن اسـناد نـکاح نامه ها هسـتندکه هر 

چنـد دیگـر اهّمیـت حقوقـی خـود را از دسـت داده انـد 

اّمـا بـه خاطـر تعلّـق بـه روزگاری دیگـر، در کنـار سـایر 

اسـناد رشعـی ارجـی تـازه یافته انـد. در ایـن نکاح نامه هـا 

و رسـم  راه  زمینـۀ  در  و سـودمندی  فـراوان  آگاهی هـای 

زندگـی و اندیشـۀ مـردم دو قـرن گذشـته نهفتـه اسـت. در 

ایـن اسـناد همچنین هـرن نویسـندگی، خطاطی، نقاشـی و 

تذهیـب بـا باورهای دینی و سـّنتی و شـیوه های معیشـت 

در هـم آمیخته انـد. برای بررسـی دقیق تر ایـن نکاح نامه ها 

بایـد ایـن عنـارص گوناگـون شـکلی و تزیینـی را از یکدیگر 

تفکیـک کـرد تـا خصوصیـات و ویژگی هـای هـر کـدام بـه 

درسـتی معلوم شـود.

رکـن مهـم ایـن تزیینـات کـه بیشـرت توّجـه را بـه خـود 

جلـب می کنـد تذهیب آن اسـت. تذهیب اصـوال ً بر قالبی 

اسـتوار می شـود کـه صفحه آرایـی قبالـه از پیـش معیـن 

کـرده اسـت و در آنهـا کـم و بیـش هامن اصـول و قواعدی 

بـه کار رفتـه که در رسلـوح کتاب های نفیـس معمول بوده 

اسـت )آغداشـلو، آیدین، قباله هـای نکاح، راهنـامی کتاب، 

)۱۳5۶،۶۴۶ ش.۲۰، 

جایگاه عنارص تزیینی نکاح نامه ها
هرنهـای  اسـالمی،  ایرانـی-  متـّدن  و  فرهنـگ  در 

و  نگارگـری  تذهیـب،  خوشنویسـی،  شـامل  کتاب آرایـی 

جلدسـازی از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار هسـتند. قبـل از 

اسـالم کتاب هـا و آثـار مانویـان از نظـر نوع خـط، تذهیب 

و نقاشـی رسآمـد همـۀ هرنهـا بـوده اسـت. نسـخه پردازان 

مسـلامن هـم در ابتـدا متأثّـر از ایـن آثـار بوده اند)محّمـد، 

هـرن  مطالعـات  مؤّسسـۀ  تهـران:  نقـش،  هـزار  خزائـی، 

ص۱۱( اّول،  چـاپ   ،۱۳۸۱ اسـالمی، 

در قـرون اّولیـه، قـرآن، مهم تریـن کتاب آسـامنی، مرتباً 

توّسـط هرنمنـدان خوشـنویس نسـخه پردازی می شـد. در 

کنـار آن از هـرن تذهیـب بـرای هـر چـه زیباتـر جلـوه دادن 

صفحـات اسـتفاده می شـد. اوج تزیینـات در رسلوحه هـا و 

شمسـه های اّول کتاب هـا بـه چشـم می خـورد. قابـل ذکـر 

اسـت تـا اواخر دورۀ سـلجوقیان همۀ نسـخ خطـی با یک یا 

چند شمسـه و سـپس رسلوح رشوع می شـد )محّمد، خزائی، 

هـزار نقش، تهـران، مؤّسسـۀ مطالعـات هرن اسـالمی،۱۳۸۱، 

چـاپ اّول، ص۱۲(

کاربـرد عنـارص تزیینـی در اسـناد نیز چنـدان تفاوتی با 

نسـخ خطـی نـدارد و تذهیـب قباله هـا عمومـاً بـر قالبـی 

اسـتوار می شـود کـه صفحه آرایـی قبالـه از پیـش تعییـن 

کـرده اسـت. الگـو و قالـب کلّی سـند بر اسـاس تقسـیامت 

سـنجیدۀ سـطوح و ایجاد فضاهای مجزّا بـرای صفحه آرایی 

و تنظیـم بخش هـای مختلـف سـند انجام می پذیـرد. عالوه 

بـر ایـن تقسـیامت، بافـت، رنـگ و شـکل جزییـات ایـن 

سـطوح نیـز روابـط موزونـی بین متـام اجـزا برقرار سـاخته 

کـه ارزش هـرنی کار را تکامـل می بخشـند. در نکاح نامه ها 

رصفـاً بـا یـک صفحـۀ منقـوش رو بـه رو نیسـتیم بلکـه بـا 

شـاهکاری مرکّـب از کادرهـا و فضاهـای متفـاوت رسوکار 

داریـم کـه هـر یک عـالوه بر ایفـای نقش مربوطـه، عاملی 

در جهـت ارتقـای زیبایـی بـرصی کل کار نیـز بـه شـامر 

مـی رود. سـطوح مثبـت و منفـی، بسـیار حسـابگرانه بـه 

گونـه ای در کنـار یکدیگـر نشسـته اند کـه هیچ یـک دارای 

نقـش انفعالـی نبـوده و بـه عاملـی بـدل می شـوند بـرای 

جلـوۀ بهـرت و بیشـرت بخش هـای هم جـوار. کلیـۀ عنـارص 

بـرصی اعـم از خـط، نقطـه و سـطح بسـیار بـه جـا بـه کار 

رفتـه شـده تا مجموعـه ای مرکـب از متامی کیفیـات برصی 

از جملـه تعـاون و تعـادل، تقـارن و عـدم تقـارن، پویایـی 

بـه منایـش  بـا زیباتریـن شـیوه  ایسـتایی، ریتـم و... را  و 

گـذارد. در همیـن حـال کاربـرد رنگ ها بـا باالترین کیفیت 

و زیباتریـن ترکیب هـا، ارزش کار را افـزون سـاخته اسـت 

)مرضیـه، باقـرزاده، هـامن، صـص ۴۱و ۴۲( 

عقدنامه هـای موجـود در مؤّسسـۀ کتابخانـه و مـوزۀ 

ملّـی ملـک دارای دو نـوع کتابچـه ای و طومـاری هسـتند. 

یکسـانی  ادبـی  سـاختار  از  اگرچـه  نکاح نامه هـا  ایـن 

برخوردارنـد اّمـا از جنبـۀ ارزش هـای هـرنی می تـوان آنها را 

بـه طـور جداگانـه بررسـی منـود. 

انـدازه و تعـداد صفحـات از عوامـل مهمی هسـتند که 

هرنمنـد در خاّلقیت هرنی خـود در صفحه آرایی و تزیینات 

هـر یـک از انـواع سـند بـا آن رو بـه روسـت. در قباله های 

نـوع طومـاری از کاغذ کشـیده و بلند اسـتفاده می شـد که 

در تـداوم و دنبالـه شـکل فرامیـن قـرار می گرفـت. در ایـن 

اسـناد به واسـطۀ قطع بزرگشان دسـت هرنمند در استفاده 

از عوامـل بـرصی کامـالً باز اسـت بـه نحوی کـه متامی ایده 

و خالقیـت هـرنی خود را در یک سـطح واحد پیـاده و اجرا 

منایـد. از ایـن منظـر می تـوان آن را بـه یـک تابلـو هـرنی 

تشـبیه منود. از طـرف دیگر جای گـذاری متامی بخش ها در 

یـک صفحـۀ واحد و ایجاد هامهنگـی بین آنها از پیچیدگی 

کار بـه شـامر می آیـد )مؤّسسـۀ کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی 

ملک، اسـناد شامرۀ ۱۳۹۲-۳۱-۰۲۱۱۰ و ۰۲۳۷۰-۳۱-۱۳۹۳(

در قطـع کتابچه ای بـا توّجه به تعداد صفحات، هرنمند 



مختلـف  بخش هـای  بـه  را  خـود  کار  موضـوع  می توانـد 

تقسـیم مناید. این موضوع گرچه از محّسـنات کار به شـامر 

می آیـد اّمـا در عیـن حال قطـع کوچک تر، تا حـّدی هرنمند 

 Amir( .را در بـه کارگیـری ایده هایـش محـدود می منایـد

 h.Zekrgoo,the sacred art of marrege Islamic art

)museum Malayia,2000 ,p12

در محـدوده ای مشـخص و  ایرانـی معمـوالً   هرنمنـد 

از پیـش تعییـن شـده کار می کنـد کـه بـه هـر حـال او را 

وا مـی دارد تـا انضبـاط و خاّلقیـت را کنـار هـم پیـش بـربد. 

کار  نوشـته ای  بـا  اسـت  ملـزم  اّول  تذهیب گـر در درجـۀ 

کنـد کـه ترتیـب قرار گیـری اش در صفحـه، از یـد اختیار او 

خـارج و بـه سـلیقه و تشـخیص خطـاط مربوط می شـود و 

او ناچـار اسـت با همین محدودیـت کنار بیاید، دقیقاً نظیر 

محدودیتـی کـه یک نقاش و تصویرگر کتـاب گرفتارش بوده 

اسـت. )مضمون و حدود نقاشـی را خطاط تعیین می کرده 

و بـه همیـن دلیل اسـت کـه گـه گاه می بینیم نقـاش با چه 

ولعـی کنارۀ حدود جدول کشـی شـدۀ صفحه را می شـکند 

و بقیـۀ نقاشـی را تـا حاشـیه ادامـه می دهد.(

تذهیب   گـر می دانـد جاهایـی الزم اسـت جهـت مهر و 

امضـای علـام و شـهود خالـی مبانـد، پـس بـرای این مسـأله 

پیـش طراحـی شـده در نظـر می گیـرد.  از  قالـب  نوعـی 

یعنـی در حاشـیۀ مـن اصلـی، فضاهای بیضی شـکل منظم 

و مکـّرری را خالـی می گـذارد و تصمیـم می گیـرد کـه مهـر 

و امضاهـا را هامنجـا بزننـد و بنویسـند )آیدین، آغداشـلو، 

و  سـیزدهم  سـدۀ  ازدواج  قباله هـای  منایشـگاه  کاتالـوگ 

چهاردهـم هجـری قمری، موزۀ نگارسـتان، مقّدمه( )تصویر 

شـامرۀ ۱(.

در اینجـا ذکـر این نکته نیز رضوری اسـت که اسـتفاده 

و کاربـرد عنـارص هـرنی و تزیینـی عقدنامه هـا در همـۀ 

طبقات اجتامعی جامعۀ عرص قاجار کاربرد نداشـته اسـت 

و بیشـرت مختـص قـر متوسـط و مرفّه جامعه بوده اسـت 

)کـه البتـه در میـان آنهـا نیـز تفاوت هـای چشـمگیری در 

کیفیـت کار دیـده می شـود( بـا دقّـت در نـکاح نامه هـای 

متایـز  ایـن  متوّجـه  روسـتایی  مناطـق  و  پاییـن  طبقـات 

می شـویم.

آرایه هـای هـرنی بـه کار رفتـه در نـکاح نامه هـای 
کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی ملک:

مؤّسسـۀ کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی ملـک دارای ۲۲ سـند 

نکاح نامـه اسـت. اکرث نـکاح نامه هـای موجود در مؤّسسـه 

دارای آرایه هـای هـرنی رایـج در زمـان ایجاد خـود بوده اند 

کـه بـا توّجـه بـه فـرد صاحـب اثـر و جایـگاه اجتامعی وی 

درجـۀ اسـتفاده از این نـوع آرایه ها در آنها متفاوت اسـت. 

مهم تریـن ایـن عقدنامه هـا متعلّـق بـه میـرزا تقـی خـان 

امیرکبیـر و ملـک زاده خانم، خواهر نارصالدین شـاه اسـت 

کـه در نهایـت زیبایـی تذهیـب شـده اسـت. قدیمی تریـن 

ایـن عقدنامه ها از سـال۱۱۹۸ق. به یادگار مانده )مؤّسسـۀ 

کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی ملـک، سـند شـامرۀ -۰۲۲۹۲-۳۱

۱۳۹۳( و جدیدتریـن آن متعلّـق بـه سـال ۱۳۴۸ق. اسـت 

)مؤّسسـۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، سـند شامرۀ -۰۰۶۰۲

.)۳۱-۱۳۹۲

 عنـارص تزیینـی موجـود در ایـن نکاح نامه هـا کـه بـه 

صـورت کتابچـه ای و طومـاری هسـتند تا حدودی مشـرتک 

اسـت که در اینجا به معرّفی و بررسـی این عنارص مشـرتک 

مـی پردازیم:

تذهیب
در فرهنگ هـای فارسـی تعریـف دقیقـی از تذهیـب 

وجـود نـدارد؛ تعریفـی کـه مـا را به اصـل و منشـا این هرن 

رهنمـون باشـد. در برخـی از کتاب هـای قدیمـی و اغلـب 

تذکره هـا فقـط نامـی از نقاشـان و مذّهبـان آمـده اسـت 

کـه ایـن بـرای دریافـت معنـای تذهیـب کافی نیسـت. در 

لغت نامه هـا، تذهیـب را زر گرفـن و طـالکاری دانسـته اند 

اّمـا ایـن هـم متـام معنـای تذهیـب نیسـت. بـه هـر حـال 

می تـوان تذهیـب را مجموعـه ای از نقش های بدیـع و زیبا 

دانسـت کـه نقاشـان و مذّهبان بـرای هر چـه زیباتر کردن 

دیـوان  تاریخـی،  فرهنگـی،  علمـی،  مذهبـی،  کتاب هـای 

اشـعار، جنگ هـای هـرنی و قطعه هـای زیبـای خـط به کار 

می برنـد. اسـتادان تذهیـب ایـن مجموعه هـای زیبـا را در 

جـای جـای کتاب ها بـه کار می گیرنـد تا صفحه هـای زّرین 

ادبیّـات جاودان و من هـای مذهبی رسزمین خود را زیبایی 

دیـداری ببخشـد، بدین ترتیب اسـت که کناره هـا و اطراف 

صفحـات، بـا طرح هایـی از شـاخه ها و بندهـای اسـلیمی، 

اسـلیمی  شـاخه های  ختایـی،  برگ هـای  و  گل هـا  سـاقه، 

و گل هـای خطایـی و یـا بندهـای اسـلیمی و خطایـی و... 

آذیـن می شوند)اردشـیر، مجـرد تاکسـتانی، تهـران، رسوش ، 

۱۳۷5،چـاپ دوم ، ص۲۶( )تصویـر شـامرۀ ۲(.

تعریـف جامع تـر از تذهیب آن اسـت کـه نجیب مایل 

ارایـه  هـروی در کتـاب »کتاب آرایـی در متـّدن اسـالمی« 

می دهـد: تذهیـب در لغـت بـه معنـای زر انـدود کـردن 

گفتـه  نقوشـی  بـه  نسـخه آرایی  عـرف  در  و  طـالکاری  و 

می شـود منظـم کـه بـا خطـوط مشـکی و آب طال کشـیده 

و تزییـن شـده باشـند و رنـگ دیگـری در آن بـه کار نرفتـه 

باشـد. )تصویـر شـامرۀ۳(

رسلوح
 بسـیاری از عقدنامه هـا در صفحـۀ آغاز، دارای شـکلی 

هندسـی هسـتند کـه مانندگـی بـه محـراب و ایـوان دارد 

و مزیّـن اسـت بـه خطـوط هندسـی یـا گل و بـرگ، بـه زر 

و الـوان دیگـر. ایـن شـکل منّقـش را رسلـوح می نامنـد. بـر 

رسلوح شـکل گل و برگ ریز و نرمی نقش می شود)اردشـیر، 

مجـرد تاکسـتانی، هـامن، ص ۲۸(.

گاه در زیر رسلوح شـکل هندسـی کشـیده شـده اسـت 

ماننـد مسـتطیل – کـه اصطالحاً به آن کتیبـه می گویند- در 

داخـل کتیبـه یـا »بسـمله« را می نوشـتند و یـا نـام کتـاب 

یـا مؤلّـف را )نجیـب، مایـل هـروی، تاریخ نسـخه پردازی و 

تصحیـح انتقادی نسـخه های خطی، تهـران: وزارت فرهنگ 

در  ص۲۸۳(.  اّول،  ۱۳۸۰،چـاپ  بهـار  اسـالمی،  ارشـاد  و 

نکاح نامه هـا معمـوالً عبـارت »بسـم الله الرحمـن الرحیم« 

و یـا »هـو املؤلّـف بیـن القلـوب« در داخـل کتیبـه نوشـته 

می شـد. در صورتـی کـه کتیبـه و رسلوح با هم باشـند آن را 

رسلـوح مـزدوج می نامنـد. )تصویـر شـامرۀ۴(

کتیبه و رسلوح در واقع دروازۀ ورود سند بوده و هامن 

طـور کـه ذکر شـد محملـی مناسـب بـرای عبـارات مقّدس 

و اشـارات الهـی اسـت. ایـن بخـش معمـوالً بـا زیباتریـن 

پیرایه هـا و بـه رنگ هـای طالیـی، نقـره ای، قرمـز و آبـی 

آراسـته می شـود. کاربـرد رسلـوح بیشـرت در عقدنامه هـای 

اسـت. کتابچه ای 

رنگ ها
نکاح نامه هـا معمـوالً از رنگ آمیزی بسـیار چشـمگیر و 

دلنـوازی برخوردارنـد و هر زمان با شـکل و شـامیل و رنگ 

و لعابـی خـاص آراسـته می شـوند. رنگ یکـی از جلوه های 

اساسی هرن پر رمز و راز پارسیان است و در بین هرنمندان، 

حکـامی قدیـم، عرفـا و شـعرا مقامـی بـس ارزشـمند دارد. 

بـا  کار،  جزییـات  کوچک تریـن  در  حتّـی  کـه  رنگ هایـی 

آگاهـی، دقـت و ظرافـت متـام انتخـاب شـده اسـت. نکتـۀ 

تصویر شامرۀ۱، 

مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، سند 

شامرۀ ۱۳۹۲-۳۱-۰۰۶۰۰ 

تصویر شامرۀ۲، مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، 

عقدنامۀ شامرۀ ۱، اهدایی خانم دستغیب

تصویر شامرۀ۳، مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، 

سند شامرۀ ۰۰۰۰5-۱۶-۰۰۰۰

تصویر شامرۀ۴، مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، 

عقدنامۀ شامرۀ 5، اهدایی خانم دستغیب



قابـل توّجـه در تزیینـات نکاح نامه هـا کاربـرد بسـیار زیـاد 

رنگ هـای قرمـز، آبی و طالیی اسـت )اسـناد شـامرۀ -۰۰5۹۸

۱۳۹۲-۳۱ و ۰۰۰۰-۱۶-۰۰۰۴5 و ۰۲۱۱۱-۳۱-۱۳۹۲(

رنـگ آبـی از رنگ هایـی اسـت کـه در هـرن ایـران بـه 

وفور اسـتفاده شـده و به طور کلّی در همۀ شـئون زندگی 

ایرانـی، جلوه گـر اسـت و مـردم رسزمیـن مـا بـه رنـگ آبی 

کـه بـه الجـوردی شـهره اسـت و گـروه رنگ هـای وابسـته 

بـدان عالقـۀ زیـادی داشـته اند. آبـی نشـانۀ حکمت اسـت 

و آبـی آسـامنی پلـی اسـت میـان این جهـان و جهـان دیگر 

و رنگـی ابـدی و ازلـی اسـت، دارای قدرتـی اسـت کـه در 

نهایـت عظمـت خـود به تاریکـی می گرایـد و روان ما را به 

امـواج ایـامن، بـه مسـاحت بی انتهـای روح سـوق می دهد. 

آبـی بـرای مـا بـه مفهـوم ایـامن و بـرای چینی هـا سـنبل 

فناناپذیـری اسـت و همیشـه بـه قلمـرو بـاال اشـاره دارد 

)چیـت سـازیان، ۱۳۸۲، ص۱۱۰(.

آبـی و طـال آنقـدر تضاد دارنـد که یکدیگر را به شـّدت 

تقویـت کننـد. اّمـا در محـدودۀ سـه رنـگ اصلـی، تعـادل 

کامـل نـه از دو رنـگ کـه رصفاً از سـه رنگ حاصـل می آید. 

اختیـار دو رنـگ و وا نهـادن رنـگ سـوم یـا تنـزّل آن تـا حّد 

رنگـی فرعـی بدین معناسـت کـه بالـرضوره تعـادل بر هم 

بخـورد و یـک جانـب سـنگین تر شـود اّمـا همیـن خـود 

می توانـد روشـی باشـد بـرای ایجـاد و تقویـت تأثیـر مـورد 

نظـر. طـال دارای رسزندگـی اسـت کـه عمـق و ژرفـای آبـی 

را تعدیـل می کنـد )مارتیـن، لینگـز، هـرن خـط و تذهیـب 

قرآنـی، ترجمـه: مهـرداد قیومی بیدهنـدی، تهـران: گروس، 

ص۷۷،۷۸(  ،۱۳۷۷

رنـگ قرمـز، رنـگ لـّذت روحانـی کـه در تذهیـب بـا 

دسـتۀ  در  شـده،  شـناخته  شـنگرف،  یـا  شـنجرف  عنـوان 

رنگ هـای گـرم قـرار گرفتـه اسـت و عمدتاً برای رسـیدن به 

تعـادل بـرصی، همنشـین رنگ هـای رسد می شـود و کاتبان 

عنوان هـا، رسفصل هـا و آیـات و اخبـار را بـا آن کتابـت و 

مذّهبـان و نقاشـان در کشـیدن جـدول و کمنـد و دیگـر 

)نجیـب،  می کرده انـد  اسـتفاده  آن  از  نسـخ  آرایش هـای 

مایـل هـروی، هـامن، ص۲۸5(.

زنـگار در عرف نسـخه آرایان به محلولی گفته می شـود 

سـبز رنـگ، کـه از زنـگ مـس بـه دسـت می آیـد و آن را 

بـه نـام سـبزی نیـز می خوانده انـد )نجیـب، مایـل هـروی، 

هـامن، ص۲۸۶(. رنـگ سـبز رنگ بهشـتی به شـامر می آید 

و در عرفـان اسـالمی از جایـگاه رفیعـی برخـوردار اسـت. 

رنگ سـبز نشـانی از حیات دل اسـت، ارزشمندی رنگ سبز 

از همیـن جـا مایـه می گیـرد )شـکاری نیـری، ۱۳۸۲جایـگاه 

رنـگ در فرهنـگ و هـرن اسـالمی، مـدرس هـرن، دورۀ اّول، 

بهـار۱۳۸۲،ص۱۷۷( )مؤّسسـۀ کتابخانـه و مـوزۀ ملّی ملک، 

عقدنامـۀ شـامرۀ۲، اهدایـی خانم دسـتغیب(

از  بـود.  برخـوردار  بایسـته  اهّمیـت  از  رنـگ طالیـی 

طـال بـرای زیباتـر کـردن و هامهنگـی بیشـرت بخشـیدن بـه 

یـک طـرح تذهیـب اسـتفاده می شـود )مؤّسسـۀ کتابخانـه 

و مـوزۀ ملّـی ملـک، سـند شـامرۀ ۱۳۹۲-۳۱-۰۰5۹۹(. در 

قدیـم بـه ویـژه بـه عهـد سـلجوقی، ورق طـال را بـر روی 

کاغـذ می چسـباندند و سـپس طرح هایـی را بـر روی آن 

پیـاده می کردنـد. بعدهـا طـال را بـه وسـیلۀ رسیشـم و یـا 

عسـل حـل می کردنـد )عسـل بهـرت و راحت تـر طـال را حل 

می کنـد( سـپس آنهـا را می شسـتند پـاک می کردنـد و بعـد 

از زدن بـر روی کاغـذ مـورد نظـر آن را مهـره می زدنـد و 

بـرّاق می کردنـد کـه بـه آن پختـه می گفتنـد و یـا آنکـه 

رنـگ  نتیجـه  در  و  منی زدنـد  مهـره  را  شـده  حـل  طـالی 

طالیـی مـات به دسـت می آمـد. گاهی طـال را با وسـیله ای 

ماننـد سـنجاق فشـار می دادنـد تـا فـرو رفتگی ایجاد شـود 

کـه بـه آن سـنجاق نشـان می گفتنـد. ایـن روش بیشـرت در 

دورۀ قاجـار مرسـوم بـود. نقـره هـم بـرای رنگین تـر کـردن 

و متفـاوت سـاخن رنگ هـای تذهیـب کاربـرد دارد. نقره را 

بـه ماننـد طـال می کوبیدنـد و بعـد بـا رسیشـم و یـا عسـل 

حـل می کردنـد. بـا افـزودن نقره بـا طال رنگ هـای متفاوت 

به دسـت می آید )اردشـیر، مجرد تاکسـتانی، هامن،ص۲۹(.

شمسه
 نقـوش تزیینـی در فرهنـگ و هـرن ایرانـی- اسـالمی 

جایگاهـی فراتـر از زیبایـی ظاهـری دارد. گرچـه زیبا جلوه 

دادن آثـار هـرنی خـود یکـی از شـاخصه های مهـم هـرن 

اسـالمی اسـت ولـی ایـن هـرن از ارزش هـای واالتـری نیـز 

برخـوردار اسـت. هـر نقـش فقـط رنـگ و شـکل نیسـت 

بلکـه معنایـی هـم دارد. در حقیقـت ظاهـر هـر نقـش در 

هـرن اسـالمی در آغـاز، حکـم دیـدن یـک معنـای نادیدنـی 

و باطنـی اسـت. مطالعـه و پژوهـش در ایـن بعـد از هـرن 

اسـالمی مطمئنـاً احیـا و درک بسـیاری از مفاهیـم منادیـن 

هرن اسـالمی را پی خواهد داشـت )محمدخزائی، مجموعه 

مقـاالت اّولین هامیش هرن اسـالمی، تهـران: وزارت فرهنگ 

و ارشـاد اسـالمی، ۱۳۸۲، ص۱۴۱(

هرنمنـدان مسـلامن عـالوه بـر ابـداع نقش هـای منادین 

مطابـق بـا فرهنـگ اسـالمی، بسـیاری از نقش هـای منادین 

ایـران باسـتان مثل قـرص خورشید)شمسـه( و... را تعدیل و 

بـا هامهنـگ سـاخن با جهـان بینـی اسـالمی، آن را مجدداً 

احیـا منودنـد )محّمـد، خزائی، هـامن، ص۱۳۱(.

شمسـه در لغـت مرکّـب اسـت از شـمس+ ه اسـمی و 

در عـرف نسـخه آرایان و مذّهبـان شـکلی را گوینـد مـدّور 

بـه سـان قـرص خورشـید کـه منّقش و زراندود شـده باشـد 

و دارای شـعاع هایی بـه اطـراف کـه اصطالحـاً بـه آن رشفه 

متـّدن  در  کتاب آرایـی  هـروی،  مایـل  )نجیـب،  می گوینـد 

اسـالمی، مشـهد: آسـتان قـدس رضـوی، ۱۳۷۲، ص۶۸۷( و 

اغلـب بـه رنـگ الجـورد و منقـوش اسـت )اردشـیر، مجـرد 

تاکسـتانی، هـامن، ص ۲۸(.

شمسـه از جملـه عنـارصی اسـت کـه بـه طور گسـرتده 

در تزییـن عقدنامه هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. 

در نکاح نامه هـای کتابچـه ای از شمسـه بـر روی جلـد آن 

اسـتفاده می شـده و در وسـط روی و پشـت جلـد قـرار 

می گیـرد و هـم پـس از صفحـات بدرقـۀ آغـاز کتـاب، بـر 

زمینـۀ ظهـر ورق و در نسـخه های قرآنـی، در حواشـی بـه 

کار بـرده می شـده اسـت. میانـۀ شمسـۀ روی جلـد را بـا 

نقـوش اسـلیمی یـا گل و بوتـه و... می آراسـته اند )نجیـب، 

مایـل هـروی، پیشـین، ص۶۸۷( )تصویـر شـامرۀ 5(.

صـورت  بـه  اغلـب  شمسـه  آن،  طومـاری  شـکل  در   

سـتاره ای هشـت پـر در رسلـوح و یا حاشـیۀ سـمت راسـت 

قـرار می گیـرد. )تصویـر شـامرۀ ۶(

جدول و کمند
یکـی دیگـر از عنـارص تزیینـی ثابـت در نکاح نامه هـا 

کـه شـیوه ای معمـول در صفحه آرایی سـّنتی نیز محسـوب 

می گـردد، جـدول کشـی یـا جدول بنـدی اسـت. جـدول در 

لغـت بـه معنای جـوی و در عرف مذّهبان و جدول کشـان، 

خطـوط متـوازی اسـت کـه گرداگـرد صفحـه نوشـته و یـا 

در فواصـل سـطور می کشـیده اند. غالبـاً جـدول چهارسـوی 

صفحـه را در بـر گرفتـه، برخالف کمند که سـه جانب آن را 

می پوشـانده اسـت. )تصویر شـامره۷( جدول ممکن اسـت 

سـاده باشـد و بـا یـک خـط کشـیده شـود و ممکـن اسـت 

تزیینـی باشـد و دارای چنـد خـط و محّرر باشـد؛ یعنی یک 

یـا دو جانـب آن را تحریـر کـرده و پـس از کتابت صفحات 

یـک کتـاب آن را بـا زر، نقـره یـا الـوان دیگر مجـدول کرده 

و  نسـخه پردازی  تاریـخ  هـروی،  مایـل  )نجیـب،  باشـند 

تصحیـح انتقـادی نسـخه های خطـی، ص۶۰5و۶۰۶(.

عـالوه بـر جـدول در ایـن بخـش از عقدنامه هـا عنـرص 

دیگـری بـه کار می رفت که به کمند شـهرت داشـت. کمند 

عبـارت اسـت از خطوطـی مسـتقیم کـه از سـه جانـب، 

جـدول را محصـور می کنـد. کمنـد نیـز ماننـد جـدول، گاه 

سـاده بوده و با یک خّط مشـکی یا الوان کشـیده می شـده 
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و گاه مرکّـب بـوده و بـا زر و مشـکی و دیگـر الوان ترسـیم 

می شـده اسـت )نجیـب، مایل هـروی، تاریخ نسـخه پردازی 

و تصحیـح انتقـادی نسـخه های خطـی، ص۲۸۲( 

قاعدۀ نحوست تربیع 
ویـژه  بـه  و  اسـناد  بـارز  ویژگی هـای  جملـه  از 

عقدنامه هـای کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی ملک که در بسـیاری 

از آنهـا مشـاهده می شـود، بریدگـی اسـت کـه در قسـمت 

سـمت راسـت و پاییـن سـند بـه چشـم می خـورد. اگـر در 

اسـناد دورۀ قاجـار و دوره هـای قبـل از آن دقـت کنیـم 

متوجـه می شـویم کـه در اکـرث آنها قاعـدۀ نحوسـت تربیع 

رعایـت شـده اسـت. منظـور از قاعـدۀ مذکـور، جـدا کردن 

بخشـی کوچـک از گوشـۀ راسـت پاییـن اسـناد و یـا ایجـاد 

انحـراف در اضـالع شـکل چهارگوش سـند به منظـور باطل 

کـردن شـکل مربـع و دفـع نحوسـت تربیـع نجومی اسـت 

کـه سـّنتی کهـن در اسـناد دورۀ اسـالمی به شـامر مـی رود. 

بـر اسـاس منونه هـای موجـود اسـناد، می تـوان چهار شـکل 

کنـدن، بریـدن، نشـان دادن نقـص بـا کـج کشـیدن خطوط 

جـدول و تـا کـردن گوشـۀ پاییـن سـند را بـرای آن ارایه کرد 

)عامدالدیـن، شـیخ الحکامیی، نحوسـت تربیـع و تجلّی این 

بـاور در اسـناد دورۀ اسـالمی ایـران، نامـۀ بهارسـتان، سـال 

هشـتم و نهم، پاییز۱۳۸۷، دفـرت ۱۴-۱۳، ص۹۲(. این قاعده 

در خصـوص نکاح نامه هـا کـه سـعد یـا نحـس بـودن آن از 

اهّمیت بیشـرتی برخـوردار بود نیز صـدق می کند. )تصویر 

شـامرۀ ۸(

جمع بندی: 
بـه طور کلّـی می توان گفت یک قبالـۀ ازدواج محصول 

نقـاش، مذّهـب،  از جملـه خطـاط،  کار  چندیـن هرنمنـد 

جدول کـش و... بـوده و نتیجۀ آن ترکیبی اسـت از هرن همۀ 

ایـن هرنمنـدان کـه برخـی از آنهـا بـرای مـا شـناخته شـده 

نیسـتند. حاصـل خاّلقیت ایـن هرنمندان مرز منی شناسـد و 

هـر دم جلـوه ای متفاوت از زیبایی و شـکوه را در برابرمان 

ظاهـر می کنـد؛ گاه تذهیـب مفّصل بـا اشـکال و رنگ های 

متضاد و گاه تشـعیرهای آرام و چشـم نواز. آنچه مهم است 

وجـود چنیـن آثـاری مانـدگار در تاریـخ و فرهنـگ ایرانیان 

اسـت کـه نشـان از متـّدن پیرفتـه و مانـدگاری آنهـا دارد. 

ایـن  بررسـی  مـورد  دورۀ  عقدنامه هـای  ظاهـری  عنـارص 

تحقیـق نیـز از مظاهـر بارز فرهنگ و هرن ایـن خاک و بوم 

اسـت کـه در آن زمـان بـه دسـت توانـای هرنمنـدان نقـش 

بسـته و بیانگـر جلوه هـای بـارز تاریـخ و فرهنـگ جامعـۀ 

ایرانـی بـوده و کمـک شـایانی بـه شـناخت ایـن جنبـه از 

فرهنـگ دورۀ خـود می کنـد.

تصویر شامرۀ۷، 

مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی 

ملک، سند شامرۀ ۱۳۹۲-۳۱-۰۰5۹۸

تصویر شامرۀ ۸، مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، 

سند شامرۀ۱۳۹۳-۳۱-۰۲۲۸۷

کتاب ها: 

محمد، خزائــی، هزار نقش، تهران: موسســه مطالعات هرن 

اسالمی، ۱۳۸۱، چاپ اول

آیدین، آغداشــلو، کاتالوگ منایشگاه قبالههای ازدواج سدهی 

سیزدهم و چهاردهم هجری قمری، موزه نگارستان

اردشیر، مجرد تاکستانی، شیوه تذهیب، تهران :رسوش، ۱۳۷5، 

چاپ دوم

نجیب، مایل هروی، تاریخ نســخه پردازی و تصحیح انتقادی 

نسخههای خطی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بهار 

۱۳۸۰، چاپ اول

 مارتیــن، لینگز، هرن خط و تذهیــب قرآنی، ترجمه: مهرداد 

قیومی بیدهندی، تهران: گروس، ۱۳۷۷

محمد، خزائی، مجموعه مقاالت اولین هامیش هرن اسالمی، 

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ۱۳۸۲

نجیب، مایل هروی، کتاب آرایی در متدن اســالمی، مشــهد: 

آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲

Amir h.Zekrgoo,the sacred art of marrege Islamic 

art museum Malayia,2000

مقاالت:

عامدالدین، شیخالحکامیی، نحوست تربیع و تجلی این باور 

در اســناد دوره اســالمی ایران، نامه بهارستان، سال هشتم و 

نهم، پاییز ۱۳۸۷

آغداشــلو، آیدین، قباله های نکاح، راهنــامی کتاب، ش ۲۰، 

۱۳5۶

شکاری نیری، جایگاه رنگ در فرهنگ و هرن اسالمی، مدرس 

هرن، دوره اول، بهار ۱۳۸۲

پایان نامه ها:

باقرزاده، مرضیه، قباله های ازدواج دوران قاجار)قرن سیزدهم 
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مقّدمه:
زمینه هــای اجتامعی حکومت ها، در رشــد و توســعۀ 

هرن نقش داشــته اند، الزم است بسرت تاریخی و مکانی این 

مقاله توصیف گردد. بنیان گذار این دودمان، تیمور گورکانی 

بود که در آســیای میانه می  زیســت و ســمرقند پایتختش 

بود. امیرتیمور کشــورى وسیع و دولتى عظیم ایجاد کرد و 

خطــۀ ماوراءالنهر را به مقامى از اهّمیت رســانید که تا آن 

زمــان هیچ گاه بدان پایه نرســیده بــود. او مرزهای خود را 

نخست در رستارس آسیای میانه و آنگاه رستارس خراسان و 

سپس در همۀ بخش های ایران و عثامنی و بخش هایی از 

هندوستان گسرتد.

تیمور با این که بســیار خونریز بود ولی به دانش و هرن 

کشــش نشــان می  داد، از این رو هرنمندان و صنعتگران از 

کشــتارهایش در امان می  ماندند. هرن نگارگری نیز در این 

دوره از تاریخ ایران به شکوفایی قابل توّجهی رسید. شاهرخ 

طرفدار جّدى علوم و صنایع بــود. پرس او، الغ بیک، فرمان 

داد زیجى ترتیب دادند. بایســنغر میرزا شاهزاده و امیری 

هرنمند و هرنپرور بود و از حامیان هرن و فرهنگ طراز اّول 

عهد خود به شــامر می رفت. حسین  بایقرا نیز حامى علوم 

و ادبیّات بود. ابوسعید، پادشاه توانا، باکفایت و هرندوست 

این خاندان نیز خود هرنمند بود. او طرفدار متصّوفه و اهل 

عرفان بود و مشــایخ صوفیه را گرامی می  داشــت و بعد او 

بــود که خاندان تیموریان به صوفی گری روی آوردند. یکی 

از شــاعران مطرح در این عهد نورالّدین عبدالرحمن جامی 

اســت. نســخه ای مربوط به عهد تیموری از این شاعر در 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک موجود است. کتاب شناسی این 

نسخه بدین رشح است:

جامی )۲۳ شعبان ۸۱۷ – ۱۷ محرم ۸۹۸ ه .ق.( 

نسخه دارای پنج مثنوی از هفت مثنوی جامی است که به 

هفت اورنگ مشهور است.

تعداد صفحات:۳۸۱ صفحه

اندازۀ جدول: ۲۲5×۱۳۳ میلی مرت، چهار ستونی، ۲۱ سطر

کاغذ من: زرافشان پراکنده

جلد : سوخت

و دارای ۱۹ مجلس. 

آخرین تاریخ موجود در نســخه ۹۸5 هـ.ق. اســت که 

به خط محّمد بن عالء الّدین زره به والیت باخزر در قریۀ 

زره کتابت شده است. در پایان نام احمد بن هلو اردالن به 

عنوان صاحب اّولیۀ نسخه آمده است. 

از آن جا که این نســخه دارای تاریخ های متعّدد است، 

سؤالی مهم در خصوص این نسخه مطرح است:

ـ آیــا وجود تاریخ های متعّدد را می توان نشــان جعلی 

بودن نسخه دانست؟

با طرح فرضیه ای بر نسخه می توان به سؤال مطرح شده 

پاسخ داد و اثبات کرد که نسخه اصل است.

ـ فرضیــه: جاعالن نســخ خطی برای فــروش راحت تر 

نســخه اصوالً سعی در یک دست کردن نسخه از نظر زمان 

کتابت و نگارگری نســخه خواهند داشت. با توّجه به تعّدد 

تاریخ و تصویرســازی نسخه در زمانی دورتر مسألۀ جعلی 

بودن منتفی است.

تیموریان
ایران در سال ۷۸۲ق. به دست کسی افتاد که در قدرت 

طلبی تقریباً هامنند چنگیزخان بــود )میرجعفری، ۱۳۸۸. 

5(. ابن عربشاه با وجود این که از مخالفان تیمور محسوب 

می شــود، می نویسد: »تیمور دوستدار دانش و دانشمندان 

بود و فضال و سادات و بزرگان را بسزا نواخته، آنان را گرامی 

و بــه خود نزدیک و بر همۀ عامیان مقّدم می داشــت. هر 

یک را جایگاهی شایســته آورده و حق حرمت آنان را نیک 

می شــناخت و در مباحثه، سخن به مقتضای حشمت و از 

روی انصاف می گفت. قهــرش به مهر آمیخته و عنفش در 

لباس لطف نهفته بود« )هامن. ۶۷(.

تیمور همــواره در کنار خود دانشــمندانی داشــت و 

ارتباط خاصی هم با اعضای فرق دینی، علام و به طور کلّی 

با منایندگان حیات دینی برقرار کرده بود و با آنها به گفتگو 

می نشست )رومر. ۱۳۸۷. ۱۲۰(.

به اهل صنعت و پیشه نیک شیفته می شد و هر صنعت 

را که به کامل می دید بدان فریفته می گشــت. به شــاعران 

و بذله گویان خشــمگین بود و پزشکان و ستاره شناسان را 

مقرّب داشته، سخنان در گوش می گرفت و به کار می بست. 

همچنیــن در این خصوص در کتاب منتخب التواریخ آمده 

اســت: »با اهل حکمت و ارباب دانش به غایت مستأنس 

بــودی و در اعزاز و اکرام ایشــان مبالغه منــودی«. از متام 

منابع تیموری چنین مستفاد می گردد که تیمور پس از غلبه 

و فتح هر شــهر و ناحیه، علام و دانشــمندان و هرنمندان 

و صنعتگــران آن شــهر و ناحیه را جمع کــرده و آنها را به 

سمرقند می فرستاد )میرجعفری، ۱۳۸۸. ۶۸(.

می گویند تیمور به هرن نقاشــی و کتاب آرایی دلبستگی 

داشت و به ویژه به شیوۀ نقاشی مانویان عالقه نشان می داد. 

از دورۀ وی آثار بسیاری به جا منانده است. در روزگار او هرن 

کتاب آرایــی همچنان در تربیز و به ویژه در شــیراز و هرات 

رواج بسیار یافت از این میان شیوۀ شیراز را باید زنده کنندۀ 

مستقیم سّنت های نقاشی کهن ایرانی به شامر آورد. 
*  دکرتی پژوهش هرن، هیأت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

s_a_majidsharifzade@yahoo.com

۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

چکیده

کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی ملک دارای هزاران نسـخۀ خطی نادر و نفیس اسـت. یکی 

از ایـن نسـخ، نسـخه ای بـه شـامرۀ ثبت 5۹۹5 اسـت کـه در صفحـۀ اّول آن عنوان 

»سـبعۀ جامی« آمده اسـت. این نسـخه به خاطر ویژگی های خاص، انتخاب شـد 

و مورد بررسـی قـرار گرفت. 

پیونـدی  کتاب آرایـی  هـرن  عرصـۀ  در  ایرانـی  نگارگـری  و  ادبیّـات  همبسـتگی   

بی واسـطه داشـته اسـت. هرنهایـی کـه در جهت هرچـه بهرت بیان کـردن مضامین 

متنـّوع ادبـی و زیباسـازی آن شـکل گرفته و در برخی از رشـته ها حتّـی از آن مایه 

می گیـرد و سـخن شـاعر یـا نویسـنده را بـه زبـان خـط و رنـگ مجّسـم می کنـد.

پژوهـش بـر روی ایـن نسـخه از نظـر هـدف، بنیـادی و از نظـر روش، توصیفـیـ  

تحلیلـی اسـت کـه بـه شـیوۀ اسـنادی و مقایسـه  تعـدادی از منونـه مجالـس آن با 

نگاره هـای هـم دورۀ خـود انجـام گرفتـه اسـت.

یافته هـای ایـن پژوهـش نشـان می دهـد کـه ایـن نسـخه دارای پنـج مثنـوی از 

هفـت مثنـوی جامـی اسـت. بنابرایـن نامـی کـه در صفحـۀ اّول آمده می بایسـت 

خمسـۀ جامی باشـد نه سـبعه. همچنین با آن چه در تاریخ های این نسـخه آمده 

مشـخص می گـردد ایـن نسـخه و اورنـگ اّول آن همزمـان بـا رسوده شـدن »تحفه 

االحـرار« کتابـت شـده اسـت. همچنیـن می تـوان گفـت ایـن نسـخه در زمان های 

متفـاوت کتابـت و در زمانـی بعدتـر تصویرگـری شـده کـه در تاریـخ کتابـت و 

نگارگـری ایـران بی سـابقه  نیسـت. 

کلید واژه: تیموری، جامی، هفت اورنگ.

تحلیلی بر نسخۀ خطی خمسۀ جامی
به شامره ثبت 5995 ۱

سید عبداملجید رشیف زاده*



نام آورتریــن هرنمنــد دورۀ تیمــوری، کامل الدین بهزاد 

است که او را به علل بی شامری صاحب مکتب دانسته اند. 

پس از وی شیوۀ او را قاسم علی دنبال کرده است. هنگامی 

که شاه اسامعیل صفوی هرات را گشود بهزاد هنوز در قید 

زندگی بود. شــاه اســامعیل او را گرامی داشت و با خود به 

تربیز برد و ریاست کتابخانۀ سلطنتی را به وی داد. در این 

دوره و سال های پس از آن شاگردان و همکاران نامی بهزاد 

عبارت بودند از: شــیخ زاده، خواجه عبدالعزیز، آقا میرک، 

ســلطان محّمد، میرســید علی و مظفر علی که از آنان آثار 

گران بها از جمله نقاشی های بسیار نفیس متعلّق به خمسۀ 

نظامی که اکنون در موزۀ بریتانیا اســت بجای مانده است 

)تجویدی، ۱۳۴5. ۸ و۹(.

هرنپروری خاندان تیموری بیش از شیراز در هرات جلوه 

منود. بایسنغر میرزا پس از آن که به فرمان شاهرخ حکومت 

هرات را به دست گرفت، کتابخانهـ  کارگاه بزرگ خود را در 

این شهر برپا کرد. او، برجسته ترین استادان زمان را از رسارس 

ایران در دربار خویش گرد آورد )پاکباز، ۱۳۸۰. ۷۳(.

هرات درخشــان ترین سال های هرنی خود را یک بار در 

دوران ســلطنت شــاهرخ میرزا و با محیط هرنی بایسنغر 

میــرزا و بار دیگر بــا فّعالیت های دورۀ حکومت ســلطان 

حســین بایقرا و امیر علیشیرنوایی گذرانده است. مخصوصاً 

در دورۀ دوم که چهار ســال طول کشــید آن چنان پیرفت 

کرد که به صــورت مرکز ادبی و هرنی آن دوره درآمد و در 

آن آثار معامری پرارزشــی با طاق ها، طاق مناها و گنبدهای 

مرتفع آراسته و با کاشی های معرق بنا گردید. از آن جمله، 

مجموعۀ ســاختامن های شــاهرخ میرزا، گوهرشاد خاتون، 

سلطان حسین بایقرا، امیرعلیشــیرنوایی و قرصها، بازارها، 

پل ها و... را می توان نام برد.

در این دوره با اســتفاده از عنارص اواخر دورۀ اویغوری 

و بعد از سلجوقی و سنن دوره های قبل، هرن، عالی ترین راه 

ترقی خود را پیمود و آثار هرنی بســیار ارزنده و گران بهایی 

بــه وجود آمد. به ویژه در رشــتۀ »هرنکتابــت« با فّعالیت 

مشرتک خوشنویسان، مصّوران، نقاشان، مجلّدان و مذّهبان 

و جز آنها بهرتین آثار آن دوره و آثار مشــابه دوره های قبل 

تهیــه گردید. میرعلی تربیــزی و فرزنــد او عبدالله، جعفر 

تربیزی، شــمس الدین محّمــد هراتی، موالنــا اظهر تربیزی 

)اســتاد   استادان( و سلطان علی مشــهدی از معروف ترین 

خوشنویســان آن دوره هســتند. از مصّوریــن خلیل میرزا، 

غیاث الدیــن نقــاش و کامل الدین بهــزاد هرنمندانی بودند 

که آوازۀ نام و شهرتشــان در فراسوی مرزهای زمان و مکان 

گسرتش یافت. 

بایســنغر میــرزا بــه تشــکیل مراکز هرنی و تشــویق 

هرنمندان عالقۀ فراوان داشت و از دوستداران هرن و حامی 

بزرگ هرنمندان آن دوره به حساب می آمد. شاهزاده عالوه 

بر فّعالیت های دولتی اش شــاعر و خوشــنویس ماهری نیز 

بود. وی به ســال ۷۹۹ق. در شــهر هرات چشــم به جهان 

گشود. از هیجده سالگی به رتق و فتق امور دولتی پرداخت 

ســپس به حکومت خراســان و آذربایجان رسید و در سال 

۸۲۰ق. به والیت عهدی منصوب گردیــد. در دوران والیت  

عهــدی اش از هرات پــای به بیرون ننهاد. پدرش، شــاهرخ 

میرزا، در کارهــای دولتی برایش صالحیت فراوان قایل بود 

و گاه گاهی در جنگ ها، او را اجازۀ رشکت می داد. شاهزاده 

خــط ثلــث را نیکو می نوشــت و عالوه بر زبــان ترکی که 

زبان مادری اش بود به زبان های فارســی و عربی نیز تسلط 

داشــت و با آنها شــعر می رسود. آدمی فوق العاده ظریف، 

عــادل و در میدان نربد شــجاع و بی باک بود. شــاهنامه را 

خوب می دانســت و تاریخ نویســان را گرامی می داشــت. 

دانشمندانی چون جعفرالحسینی و حافظ ابرو از حامیتش 

برخــوردار بودند. بــه خاطر عالقۀ فراوانی کــه به کارهای 

هرنی داشــت بیشــرت اوقات خود را بین هرنمندانی که در 

دربار مشغول بودند می گذارند و در مجامعی که با رشکت 

بزرگان، ادبا، دانشمندان، هرنمندان و موسیقی دانان تشکیل 

می شد رشکت می کرد. تشویق و حامیتی که بایسنغر میرزا 

از هرنمنــدان می کرد راه ترقی و پیرفــت هرن را هموارتر 

ساخت. آثار پرارزش و بی نظیری که در نتیجۀ توّجه بایسنغر 

میرزا در مّدت ۱۰ سال به دست هرنمندان آن دوره در هرات 

به وجود آمد، کیفیت فّعالیت هــای هرنی دورۀ تیموری را 

به خوبی نشــان می دهد. وی در هفتم جامدی اآلخر ســال 

۸۳۷ق. درگذشــت و در مجموعۀ گوهرشاد خاتون به خاک 

سپرده شد. ســال ها بعد در هامن محل به یادبودش مقربۀ 

بزرگی بنا گردید )پارسای قدس، ۱۳5۶. ۴۳ و۴۴(.

یکی از مشــهورترین ادیبان و شــاعران دورۀ تیموری، 

عبدالرحمن جامی اســت. نورالدین ابوالربکات عبدالرحمن 

بن نظام الدین احمد بن محّمد جامی، شــاعر، نویســنده، 

دانشــمند و عارف نام آور قرن نهم، بزرگ ترین استاد سخن 

بعــد از عهد حافــظ و به نظر بســی از پژوهندگان، خاتم 

شعرای بزرگ پارسی گوی  اســت. تخلّص او در شعر، جامی 

اســت و او خود گفته اســت که این تخلّص را بر نســبت 

برگزیده اســت: نخســت از آن روی که مولد او جام بود و 

دیگر آنکه رشحات قلمش از جرعۀ جام شیخ االسالم احمد 

جــام معروف به ژنده پیل رسچشــمه می گرفــت... )صفا، 

۱۳۶۴. ۳۴۷ و ۳۴۸(.

آثار جامی
آثــار منظوم، جامی  را در ردیــف گویندگان بزرگ ایران 

درآورد؛ قصاید، غزلیات، مقطعات، رباعیات. 

جامی دیوان خود را در سال ۸۹۶ هـ.ق. به تقلید از امیر 

خرسو دهلوی در سه قسمت مدّون منود:

الف( فاتحه الشباب )دوران جوانی( ب( واسطه العقد 

)اواسط زندگی( ج( خامته الحیاه )اواخر حیات(. وی دیوان 

خــود را در اواخر عمر به تقلیــد از امیر خرسو دهلوی به 

رشــتۀ تحریر درآورد. ســه دیوان جامی مشــتمل است بر 

قصاید و غزل ها، مقطّعات و رباعیات.

آثار منثور وی نیز عبارتند از:
بهارستان، شواهدالنبوه، اشــعه اللمعات، نقدالنصوص، 

لوایح و لوامع، رسالۀ وحدت وجود، رساالت، نی نامه، رسایل، 

رشح مثنوی، نفحات االنس، منشآت و هفت اورنگ که خود 

مشتمل بر هفت کتاب در قالب مثنوی است.

هفت اورنگ

هفت اورنگ که زبده ترین آثار جامی است، عبارت است از:

اورنــگ اّول( سلســله الذهب؛ مثنــوی طوالنی به بحر 

خفیف در ذکر حقایق عرفانی که از سه دفرت فراهم می آید و 

در سال های ۸۷۳-۸۷۷ ق. رسوده شده  است.

اورنگ دوم( مثنوی ســالمان، یا سالمان و ابسال؛ به بحر 

رمل مســدس محذوف یا مقصــور، حاوی اشــارات عرفانی 

و اخالقــی همراه با حکایات و متثیــالت. این منظومۀ رمزی 

مبتنی بر داستان سالمان و ابسال است که ابن سینا در کتاب 

االشــارات و التنبیهات بدان اشــاره دارد، خواجه نصیرالدین 

طوسی آن را در رشح اشارات توضیح داده و جامی از مبانی 

و رموز آن در این داســتان اســتفاده کرده و آن را به صورت 

مروحی درآورده اســت. این مثنوی در سال ۸۸5 ق. تألیف 

شده است.

اورنگ ســوم( تحفه االحرار؛ منظومه ای اســت به بحر 

رسیع در وعظ و تربیت همراه با حکایات و متثیالت بسیار در 

بیست مقاله که در سال۸۸۶ ق. رسوده شده است.

اورنگ چهارم( سبحه االبرار؛ منظومه ای است در یکی از 

اوزان بحر رمل)فاعالتن فعالتن فعلن( در ذکر مقامات سلوک 

و تربیــت و تهذیب که شــاعر آن را در چهل »عقد« تنظیم 

کــرده و در هر یک از این »عقد«ها، اصلی از اصول عرفانی 

و اخالقی مطرح ســاخته و در آن بحث منوده و به مناسبت، 

حکایات و متثیالتی آورده است. این منظومه در سال ۸۸۷ .ق 

رسوده شده است.

اورنــگ پنجم( یوســف و زلیخا به بحر هزج مســدس 

مقصور یا محذوف در ذکر داســتان یوســف زلیخا چنانکه 

مشهور است. جامی این منظومۀ عالی داستانی و عشقی را 

برای نظیره سازی بر خرسو و شیرین نظامی در سال ۸۸۸ ق. 

رسوده است.

اورنگ ششــم( لیلی و مجنون که به یکی از اوزان بحر 

هزج، یعنی بر وزن و پیروی لیلی و مجنون نظامی)مفعول 

مفاعلن فعولن( در سال ۸۸۹ ق. رسوده شده است.

اورنگ هفتم( خردنامۀ اســکندری به بحر متقارب، در 

ذکر حکم و مواعظ از زبان فیلســوفان یونان که هر یک را 

به عنوان خردنامه نامیده است. مثالً خردنامۀ ارسطاطالیس 

و خردنامۀ سقراط و جز آن ها. این منظومه در حدود سال 

۸۹۰ ق. رسوده شده است )صفا، ۱۳۶۴. ۳5۹ و ۳۶۰(.

تحلیل نسخه
مرحــوم منزوی در جلــد دوم فهرســت وارۀ کتاب های 

فارســی می گوید: قدیمی ترین نســخۀ خردنامۀ اسکندری 

جامی را به ســال ۸۹۰ق. پیشــکش حســین میــرزا کرده 

است)منزوی، ۱۳۷5. ۹5۶(. 

نسخۀ خطی خمسۀ جامی به شامرۀ ثبت 5۹۹5 موجود 

در کتابخانۀ موزۀ ملک:

این نســخه دارای ۳۸۱ صفحه اســت. اندازۀ جدول آن 

۲۲5×۱۳۳ میلی مرت، دارای چهار ســتون در ۲۱ ســطر بوده 

که بر روی کاغذ من زرافشــان پراکنده کتابت شده است. 

نسخه دارای جلد سوخت و ۱۹ مجلس است. با بررسی های 

به  عمل آمده، نســخه دارای تاریخ های متفاوت بدین رشح 

است: 

اّولین تاریخ مربوط به تحفه االحرار به سال ۸۸۶ ه.ق.، 

تاریخ دوم مربوط به سبحه االبرار به سال ۹۸۴ه.ق.

و تاریخ سوم مربوط به لیلی و مجنون به سال ۹۷5 ه.ق.

آخرین تاریخ موجود در نســخه ۹۸5 ه.ق. است که به 

خط محّمد بــن عالء الدین زره به والیــت باخزر در قریۀ 

زره کتابت شده است. در پایان نام احمد بن هلو اردالن به 

عنوان صاحب اّولیۀ نسخه نیز ذکر شده است. 

 درون جلد لچک ترنجی به رنگ آبی الجوردی وجود دارد. 

     در صفحه ای که ممهور به مهر کتابخانه و موزۀ ملک 

است، ترنج دایره ای شکل به قطر ۶۰ میلی مرت وجود دارد و 

در ســمت چپ پایین ترنج، بر قسمت مرّمت یافته نوشته 

شده: سبعۀ جامی؛ در حالی که نسخه دارای پنج اورنگ از 

هفت اورنگ جامی است. 
تصویر ۱ـ  روی جلد، نسخۀ خمسه جامی، کتابخانه 

و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۲ ـ درون روی جلد، نسخۀ خمسۀ جامی، 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



صفحۀ نخست این نسخه با این بیت آغاز می شود:

دیو که غارتگر این مرحله است 

بسملش از خنجر این بسمله است

با توّجه به هفت اورنگ جامی، این بیت، هشتمین بیت 

از »در فتح باب ســخن ب بســمله کــه دندانۀ بایش کلید 

در گنج حکیم  اســت و نوای سینش صالی رسخوان کریم« 

)جامی.)بی تا( . ۳۶۷( از اورنگ سوم)تحفه االحرار( است. 

تحفه االحرار با بیت »بسم الله الرحمن الرحیم هست 

صــالی رس خــوان کریم«)هامن، ۳۶۷( آغــاز می گردد. این 

اورنــگ بدون رسلوح و فاقد هشــت صفحۀ آغازین اورنگ 

اســت. این اورنگ در ســال ۸۸۶ه.ق. رسوده شــده است. 

تاریــخ موجود در نســخه نیز ۸۸۶ه.ق. اســت. با توّجه به 

همزمانی رسایش و نگارش نســخه می توان این  نســخه را 

قدیمی ترین نســخۀ تحفه االحرار تلقی کرد. در صفحۀ ۱۴ 

این نسخه، نگاره ای موجود است که از نظر دوره متعلّق به 

زمانی غیر از نگارش نسخه است. 

تصویر ۳ـ  صفحۀ ترنج و نوشتۀ سبعۀ جامی. 

نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزه ملّی ملک

تصویر 5ـ  صفحۀ آغازین نسخۀ خمسۀ 

جامی، کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۴ ـ ترنج دایرهای شکل به قطر ۶۰ میلیمرت. 

نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

با توّجه به نگاره، اّولین مسأله ای که به چشم می خورد 

دورۀ به تصویر درآمدن آن اســت که متعلّق به زمان زند و 

قاجار است. این دوگانگی زمان، مشخص می کند کتابت در 

یک دوره و تکمیل نســخه در دورۀ دیگر انجام شده است 

کــه در کتاب آرایی ما ســابقه دارد. به عنوان منونه می توان 

به نســخۀ خمسۀ نظامی مکتب تربیز اشــاره کرد که اصل 

آن در زمان شــاه تهامســب تهیه شده و چهار صفحه از آن 

توسط محّمد زمان در زمان شاه عباس دوم، پس از یک صد 

سال ساخته شده است. اگر بخواهیم در نظر بگیریم نسخه 

جعلی اســت باید متذکر شــویم جاعالن نسخ خطی سعی 

می کنند که نســخه ای یک دســت در ظاهر، بدون تفاوت 

در تاریخ استنساخ و دوره نگاره ها آماده کنند تا بتوانند به 

راحتی این نسخه ها را به فروش برسانند.

به منظور شناخت بهرت مجالس این نسخه با نگاره های 

هم عــرص خود، مقایســه ای بین اجــزای ایــن نگاره ها با 

منونه های مشابه در زیر صورت گرفته است:

در صفحــۀ۲۹، دومین نگاره بــا موضوع حکایت بطان 

با کشــف که داستان مشــهور الک پشت و مرغابی هاست، 

آمده اســت. شیوۀ اجرا مربوط به مکتب قاجار و ابعاد اثر 

۱۴۷×۱۲۲ میلی مرت است. 

 در صفحۀ ۴5 نســخه، خامتۀ کتاب اّول آمده است که 

چنین نوشــته شده است: »به رس حد امتام رسیده شد و در 

تصویر ۶ـ 

مجلس اّول: نسخۀ خمسۀ جامی، 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۷ـ قلمدان، 

ایران، ۱۱۶۰ تا ۱۲۱۱ هـ .ق، 

احتامالً اثر صادق. 

)خلیلی، ۱۳۸۶ ، ۹۹(

تصویر ۹ ـ خامتۀ كتاب اّول، نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملّی ملکتصویر ۸ـ مجلس دوم: نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



رشــتۀ انتظام کشــیده آید این مهرهای خراشیده از صدف 

و خزف تراشــیده هر چند چون ِعقد لولوی آید از گردنبند 

رسوران و گوشــوارۀ هرنپــروران را نشــاید امیدســت کــه 

ســبحه وار دست او را از پافتادگان و انگشت منای رس رشته 

از دست دادگان گردد امتام انتظام این تحفه در ماه تسبیح 

و شــهر تراویح منتظم در سلک شهور سنه ست و مثانین و 

مثــان مایه الزال مبارکا علی کل فیه اتفاق افتاد والحمد لله 

الکریم الجود و الصلواه علی محمد و آله خیر العباد و سلم 

تسلیام کثیرا کثیرا تم«

در پایــان اورنــگ اّول تاریخ »ســت و مثانیــن و مثان 

مایه«)۸۸۶ ه.ق.( آمده اســت اّما در این قســمت نامی از 

کاتب نیامده و تاریخ با حروف نوشته شده است.

در صفحۀ ۴۶، مجلس سوم با عنوان »مجنون در کنار کعبه« 

با ابعاد ۱۲5 × ۲۲۲ میلی مرت، در مکتب قاجار ساخته شده است. 

صفحــۀ ۴۷ نســخه، با رسلوحــی به ابعــاد ۱۱۹× ۱۲۹ 

میلی مرت، متعلّق به ســبحه االبرار از اورنگ دوم این نسخه 

آغاز می شــود. این اورنگ در سال ۸۸۷ ه.ق. رسوده شده و 

تاریخ موجود درنسخه ۹۸۴ ه.ق. است.

در صفحۀ ۸۲ نســخه، نگارۀ دیگری با عنوان »حکایت 

در عتاب کردن باری تعالی ابراهیم خلیل)ع( را و رســیدن 

آن پیر آتش پرســت به دولت اســالم« با ابعاد ۱۲۱ × ۱۰۹ 

میلی مرت وجود دارد. 

تصویر ۱۰ـ 

 مجلس سوم: نسخۀ خمسۀ جامی، 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۱۱ـ  

روی قاب آینه، ایران، 

حدود ۱۲۱۲ ه.ق، احتامالً محّمدهاشم موسوی 

)خلیلی، ۱۳۸۶ ، ۱۰۱(

تصویر ۱۲ـ  

رسلوح نسخۀ خمسۀ جامی، 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۱۳ـ  مجلس چهارم: نسخۀ خمسۀ جامی، 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۱۴ـ  پشت قاب آینه با درپوش، 

ایران، حدود ۱۲۱۲.ق، احتامالً محّمدهاشم موسوی 

)خلیلی، ۱۳۸۶ ، ۱۰۲(



ابرهای این نگاره و فرشــتۀ تصویر شده در آن شباهت 

بسیاری به سبک نقاشی های دورۀ قاجار دارد؛ برای مقایسه، 

نگارۀ موجود در قاب آینۀ الکی اثر محّمد هاشــم موسوی 

انتخاب شده است.

در صفحۀ۹۶ نســخه، نگارۀ حکایت آن پیر خارکش که 

از خــار خاریش گل عزت می گشــاد و چــو آن رعناوش که 

از گل عزتش بوی خــار پیدا، به ابعاد ۱۲۰ × ۱۱۷ میلی مرت 

وجود دارد.

مقایســۀ نگارۀ مجلس ششــم با اثر رضا عباسی، نشان 

می دهد که نگاره، کامالً برگرفته از اثر رضا عباســی اســت 

و ایــن یک ویژگی و خصوصیت نگارگری ایران بوده که در 

طول تاریخ نگارگری وجود داشــته است. وقتی یک اثر در 

اوج قــرار می گرفته هرنمندان دیگــر از آن ایده می گرفتند؛ 

گاهی عین به عین کشیده می شد و گاهی تغییراتی جزیی 

در آن می دادند و اثر را حفظ می کردند. فرم ایستادن، نوع 

کشــیدن ریش، طرز قرار گرفن پاها و دســت ها در هر دو 

نگاره شبیه هم هستند. 

در صفحــۀ ۱۲۳، مجلس هفتم با عنــوان »پیر و جوان 

نوازنده« به ابعاد ۹۹ × ۱۹۹ میلی مرت وجود دارد. در همین 

صفحه در باالی نگاره، ترقیمه ای وجود دارد که بر آن نوشته 

شده: »تحریر فی شهر ربیع الثانی سنه ۹۸۴«. 

در صفحــۀ ۱۲۴، مجلــس هشــتم با موضــوع معراج 

نبــی)ص( به ابعــاد ۱۲۱ × ۱۲۲ میلی مرت وجــود دارد. این 

نگاره در صفحۀ پایانی این اورنگ آمده است.

تصویر ۱5ـ  مجلس پنجم: 

نسخۀ خمسۀ جامی، 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر۱۶ـ  قلمدان، قرن ۱۳ه.ق 

)۱۲۱۲ ه.ق(، احتامالً اثر صادق 

)خلیلی، ۱۳۸۶ ، ۱۰۰(

تصویر ۱۷ـ  صندوقچه، 

ایران، حدود قرن ۱۳هـ . ق، 

اوایل دوران قاجار، احتامالً میرزا بابا 

)خلیلی، ۱۳۸۶ ، ۹5(

تصویر ۱۸ـ  داخل درپوش قاب آینه،

ایران، ۱۲۳۱ ه.ق ، محّمد زمان 

)خلیلی، ۱۳۸۶ ، ۷5(

 تصویر ۲۰ـ  رضا عباسی، 
چوپان، ۱۰۴۳ ه.ق. )آژند، ۱۳۸5، ۱۱۱(

 تصویر ۱۹ـ  مجلس ششم: 
نسخۀ خمسۀ جامی، 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



نگارۀ دیگری که در این نســخه با الهــام از نگارۀ دورۀ 

صفوی تصویر شده، نگارۀ معراج پیامرب)ص( است. در اّولین 

نگاه شباهت و الگوگیری از نگارۀ معراج سلطان محّمد به 

خوبی مشــخص اســت؛ اّما در قیاس این دو نگاره مشخص 

می شــود که نگارۀ مکتب قاجار ترکیبی بســیار شلوغ دارد 

در حالی که در اثر ســلطان محّمــد نظمی خاص در نگاره 

مشاهده می شود. 

یوســف و زلیخا، اورنگ سوم این نســخه رسوده شده 

در ســال ۸۸۸ ه.ق. اســت. این اورنگ بــا رس لوح مذّهب 

در صفحۀ ۱۲5 نســخه با ابعــاد ۱۱۹× ۱۳۶ میلی مرت آغاز 

می شود. 

مجلس نهم این نسخه در صفحۀ ۱۶۲ مربوط به اورنگ 

یوســف و زلیخا با موضوع »رســیدن کاروان به رس چاه و 

یوســف علیه الّســالم را بیرون آوردن و یــک بار دیگر عامل 

را با آفتاب جامل وی روشــن کردن« بــه ابعاد ۱۴۷ × ۱۱5 

میلی مرت است.

مجلس دهم این نسخه در صفحۀ۱۷۷، فرستادن زلیخا 

یوسف علیه الّسالم را به جانب باغ و تهیۀ اسباب کردن به 

ابعاد ۱۱۹ × ۱۱۹ میلی مرت است.

در صفحــۀ۱۹۳ نســخه، نــگاره ای مربوط به داســتان 

معروف مجلس ورود یوســف به جمع زلیخا و زنان مرصی 

بــا ابعاد ۱۳۶ × ۱۲۹ میلی مرت آمده اســت که بســیاری از 

نگارگران، این داستان را تصویر کرده اند. 

طبق روایات زلیخا دستور داد تا مجلسی بیارایند و متام 

زنــان دربــار در آن جمع گردند. همــرس عزیز مرص به هر 

زنــی کاردی داد تا با آن ترنجی را بربند ســپس به یوســف 

دستور داد تا در مجلس زنان داخل شود. وقتی دیدۀ آنان به 

یوسف افتاد، همگی دست های خود را بریده و گفتند: )إن 

هذا إاّل ملک کریم( همرس عزیز نیز از این فرصت استفاده 

کرده و خطاب به آنها گفت: )ذالکن الذی ملتننی فیه، و لقد 

راوته عن نفســه فاستعصم و لنئ مل یفعل ما آُمرُُه لیسجنن( 

این هامن غالمی اســت که نسبت به دوستی او مرا مالمت 

تصویر ۲۲ـ  مجلس هشتم: نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملّی ملکتصویر ۲۱ـ  مجلس هفتم: نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۲۳ـ  معراج، سلطان محّمد.
۹۶ . ۱۹۳۹ .Braziller

تصویر ۲5ـ  مجلس نهم: نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۲۴ـ  رسلوح نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۲۶ـ  مجلس دهم: نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



می کردید، من کام خویش از او خواستم اّما او خویشن را از 

آلودگی برحذر داشت.

چهرۀ زنان این نگاره متأثّر از صورت بانوان هندی است 

که در این دوره تحت تأثیر نقاشی های مکتب هند و ایرانی 

بــه دورۀ زند و قاجار راه یافته اســت. هــامن گونه که در 

دوره هــای قبل صورت زیبای زنان شــبیه به چهرۀ نژاد زرد 

یــا مغولی بوده اســت در این دوره صــورت زنان هندی را 

مشــاهده می کنیم که حتّی این تأثیرگذاری تا دورۀ معارص 

نیز ادامه یافته و منونۀ بارز آن آثار مرحوم اســتاد حســین 

بهزاد است. 

در صفحۀ ۲۰۶، نگارۀ مربوط به »بیرون آمدن یوسف 

علیــه الّســالم از زندان و وفات کــردن عزیز مرص و مبتال 

گشــن زلیخا بــه جدایی یوســف« با ابعــاد ۱۱۶ × ۱۲۹ 

میلی مرت وجود دارد.

شعاع های نوری طالیی در پشت رس مقدسین و بزرگان، 

ملهم از شیوۀ نگاره های مکتب هند و ایرانی است در حالی 

که در پیش از آن در مکاتب قبل تا دورۀ صفویه به صورت 

شعله های طالیی تصویر می شد.

مجلس سیزدهم در صفحۀ ۲۱۴ با موضوع »نکاح بسن 

یوســف علیه الّسالم زلیخا را به فرمان خدای تعالی و زفاف 

کردن« در حاشــیۀ نســخه با ابعــاد ۱۳5 × ۸۷ میلی مرت به 

تصویر درآمده است. 

تصویر ۲۷ـ  مجلس یازدهم: 
نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه 
و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۲۸ـ  
قلمدان، ایران، ۱۱۲۴ه.ق. 

شاهكار حاجی محّمد  
)خلیلی، ۱۳۸۶، ۴۸(

تصویر ۲۹ـ  مجلس دوازدهم: 
نسخۀ خمسۀ جامی، 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۳۰ـ  داخل قاب آینه با درپوش، 
هند، حدود ۱۰۱۰ ه.ق، تصویر شاه 

)۱۹۹۶,۲۴۲,Khalili(.جهان اثر منوهر

تصویر ۳۱ـ  بخشی از مجلس سیزدهم: 
نسخۀ خمسۀ جامی، 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



اورنگ چهارم این نســخه، لیلی و مجنون رسوده شده 

در ســال ۸۸۹ ه.ق. اســت. تاریخ کتابت بنا به نسخۀ مورد 

نظر ۹۷5 ه.ق. اســت. این اورنگ در صفحۀ ۲۲۷ با رسلوح 

مذّهبی به ابعاد ۱۱۹× ۱۳۶ میلی مرت در زمینۀ نخودی آغاز 

می شود.

مجلس چهاردهــم مربوط به اورنگ لیلی و مجنون در 

صفحۀ ۲۷۴ با عنوان »مالقات کردن مجنون به آشیان لیلی 

و خــرب یافن که مردم قبیلۀ لیلی به جهت غارت رفته اند و 

رفن وی پیش لیلی« با ابعاد ۱۲5 × ۱۱۹ میلی مرت به تصویر 

درآمده است. 

تصویر ۳۲ـ  
رسلوح نسخۀ خمسۀ جامی، 
کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۳۳ـ  
مجلس چهاردهم: 
نسخۀ خمسۀ جامی، 
کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۳۴ـ  
مجلس پانزدهم: نسخۀ خمسۀ جامی،
 کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۳5 ـ مجلس شانزدهم: نسخۀ خمسۀ 
جامی، کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۳۶ـ  روی قلمدان، كشمیر، 
قرن ۱۲ هـ . ق، رقم کمرتین الله وردی 
)شاهزاده صفوی میرشکار( 
)خلیلی، ۱۳۸۶ ، ۱۸۶(

در صفحۀ ۲۸5 نسخه، مجلس پانزدهم با عنوان »شنیدن مجنون 

شوهر کردن لیلی را و اضطراب« در حاشیۀ من تصویر شده که ابعاد 

آن ۱5۳ × ۹۹ میلی مرت است. 

در صفحــۀ۲۸۹، مجلس شــانزدهم با عنوان »مجنــون در میان 

حیوانات و در دامن لیلی رفن مجنون« با ابعاد ۱۱۸ × ۱۳۹ میلی مرت 

تصویر شده است. 



در صفحــۀ ۳۰۷، مجلــس مربــوط به طفیــل گدایان به 

خیمه گاه لیلی و شکسن لیلی کاسۀ وی را  با ابعاد ۱۱۸ × ۱۲5 

میلی مرت وجود دارد. 

در صفحۀ۳۲۲، مجلس هجدهم با عنوان مجلس جشن 

ازدواج یوســف و زلیخا با ابعاد ۱۱۶ × ۱۳5 میلی مرت آمده 

اســت. احتامالً این نگاره مربوط به اورنگ یوسف و زلیخا 

بوده که در اورنگ لیلی و مجنون به تصویر درآمده است.

تصویر ۳۷ـ  مجلس هفدهم:  نسخۀ خمسۀ جامی،  کتابخانه و موزۀ ملّی ملک
تصویر ۳۸ـ  قلمدان، شیوۀ علی ارشف، 
آثار امضا شدۀ وی ۱۱5۲ تا ۱۱۶۸ ه.ق. 

است )خلیلی، ۱۳۸۶ ، 5۲(

تصویر ۳۹ـ  قلمدان، در ترنج باال: گلستان 
 ارم بت خانۀ چین )یار پیدا( شد
 درترنج پایین: از کلک یوسف آزاد این 
 صورت هویدا شد
احتامالً محّمد یوسف با نام مستعار آزاد 
)خلیلی، ۱۳۸۶ ، 5۱(

تصویر ۴۰ـ  مجلس هجدهم: نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۴۱ـ  درآینه، ایران، حدود ۱۲۱۲ 
ه.ق، احتامالً محّمدهاشم موسوی 

)خلیلی، ۱۳۸۶ ، ۱۰۱(

خردنامــۀ اســکندری در صفحۀ ۳۲۳ بــا رسلوح ۱۱۷× 

۱۳۰ میلی مــرتی مذّهب در زمینۀ الجوردی آغاز می شــود. 

این اورنگ رسوده شــده در حدود سال ۸۹۰ ه.ق. بوده اّما 

تاریخی که در انتهای این اورنگ آمده ۹۸5 ه.ق. است.

مجلــس نوزدهم در صفحــۀ ۳۳۸ با عنوان »داســتان 

اســکندر که خــود را به حــال تواضع انداخــت و از خاک 

تواضع بر لوح ترفّع رس برافراخت« در ابعاد آن ۱۱۸ × ۱۱5 

میلی مرت آمده است.



در صفحۀ ۳۸۰ ترقیمۀ کتاب وجود دارد که در آن چنین 

آمده: »به امتام رسید و بحسن اختتام انجامید این درر املآلی 

از منظومات حرضت موالنا و مخدومنا عبدالرحمن الجامی 

قدس الله رسه فی تاریخ شهر رجب املرجب سنه ۹۸5 کتبه 

العبــد املذنب محمد بن عال الدین رزۀ غفرۀ ذنوبه و ســرت 

عیوبــه بوالیت باخزر در قریۀ رزه صورت تحریر یافت. تم 

«»غالم شاه مردان احمد ابن هلو اردالن«. 

مشــهد ریزه از شــهرهای استان خراســان رضوی ایران 

است. این شهر در سال ۱۳۸۴ با ارتقای روستای مشهد ریزه، 

مرکز بخش میان والیت از توابع شهرستان تایباد تشکیل شد. 

نــام اصلی این دیار رزه اســت کــه از واژۀ »رز« به معنای 

درخت انگور گرفته شده  و دلیل آن هم وجود تاکستان های 

فراوان در ریزه است.

رزه از دیارات قدیمی باخرز و ســپس شهرســتان تایباد 

بوده اســت. باور عامه دربارۀ رزه چنین است که این مکان 

باقی ماندۀ یک شهر بزرگ به نام شهر رضوان بوده که پس 

از افــول دوران ترقی اش به یک روســتا تبدیل شــده و رزه 

برگرفته از هامن نام شهر رضوان است. 

بــا قدمتی کــه از ریزه بیان شــد این دیــار در طول 

تاریخ، مشــاهیر و بــزرگان بنامی را بــه عرصۀ فرهنگ و 

هرن و عرفان اســالمی معرفی منوده اســت که از این میان 

ســهم خوشنویســان عمده تر از سایرین اســت به طوری 

که چندین تن از بزرگان عرصۀ خوشنویســی در این دیار 

پرورش یافته اندکه از آن جمله اند:

 ۱-میرزا شفیعا، مبدع خط شکسته نستعلیق

 ۲-میر محّمد حسین رزه ای باخرزی، نستعلیق نویس

 ۳-میر خلیل قلندر، مشــهور به پادشاه قلم، برادرزادۀ میر 

محّمدحســین باخــرزی و رقیب جّدی میر عــامد در عهد 

صفوی

 ۴-شیخ محمود رزه، خوشنویس و شاعر

 5-محّمدبن عالء  الدین، خوشنویس

 ۶-محّمد رزه ای، خوشنویس و...

محّمد بن عالء الدین رزه ای 

وی کــه فرزنــد عالءالّدیــن از مــردم رزۀ باخــزر و از 

شــاگردان بالواسطۀ ســلطان علی مشهدی اســت، تا سال 

۹۹۳ه.ق. حیات داشــته اســت. مصطفی عالــی او را با نام 

عالءالدین محّمد یاد کرده اســت )عالی افندی، ۱۳۶۹. ۱۳۱ 

و بیانــی، ۱۳۶۳. ۷۲۲(. همچنین بیانــی اضافه می کند: او 

فرزند عالءالدین از مردم رزۀ باخرز و از شاگردان بی واسطۀ 

ســلطان علی مشهدی بوده اســت. بعضی محّمد را شاگرد 

محمود شهابی سیاوشــانی می دانند، ولی ظاهر این  است 

که شــاگرد پدر خود بوده، زیرا که به شــیوۀ ســلطان علی 

نزدیک تر می نوشته است. حیاتش تا سال ۹۹۳ه.ق. معلوم و 

تاریخ وفاتش معلوم نیست. 

از آثــار وی دیده ایــم: یک نســخه یوســف و زلیخای 

جامی، به قلم کتابت متوســط با تاریــخ و رقم: »... تحریراً 

فی تاریخ شــهر صفر ســنۀ ۹۶۸، کتبه العبد املذنب محمد 

تصویر ۴۲ـ  رسلوح نسخۀ خمسۀ جامی، کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۴۳ـ  مجلس نوزدهم: نسخۀ خمسۀ جامی، 
کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

تصویر ۴۴ـ  خمسۀ نظامی، دورۀ زند، قرن ۱۲ ه.ق.
 .Koutlaki .2010 .106

تصویر ۴5ـ  خامتۀ كتاب نسخۀ خمسۀ جامی، 
کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



بــن عالءالدین رزه غفر ذنوبه و ســرت عیوبه« در مجموعۀ 

آقای سلطان القرائی، تهران؛ یک نسخه دیوان حافظ، به قلم 

کتابت خوش که چنین متام می شود: »متت الدیون اعجوبه 

البر الطهر من الشــمس و القمــر، خواجه حافظ محمد 

شــیرازی... فی تاریخ شهر ربیع الثانی سنه ۹۸۱، کتبه العبد 

املذنب محمد بن عالءالدین رزه غفرذنوبه و ســرت عیوبه« 

در هامن مجموعه؛ یک نسخه هفت اورنگ جامی، به قلم 

کتابــت عالی با رقم و تاریخ: »محمد بن عالء الدین، ســنۀ 

۹۷۷« در کتابخانۀ رامپور، هند؛ یک نسخه دفرت دوم سلسله 

الذهب جامی، به قلم کتابت خوش با تاریخ و رقم: »تحریراً 

فی تاریخ غرۀ شــهر شعبان املعظم ســنۀ ۹۶۹. کتبه العبد 

املذنب]میرعلی ابن میر[ محمد الکاتب رزۀ، ســرت عیوبه و 

غفر ذنوبه« در کتابخانۀ سلطنتی)که کلامت »میرعلی ابن 

میــر« آن به وضوح معلوم اســت که الحاقی اســت.(؛ یک 

نسخه تیمورنامۀ هاتفی، به قلم کتابت خفی خوش، با رقم 

و تاریخ: »بامتام رسید... از منظومات موالنا عبدالله هاتفی 

نور مرقده، فی تاریخ شــهر رجب املرجب سنۀ ۹۹۳، جهت 

رسکار حرضت ســیادت سپاه مخدومی امیر سید الحسینی، 

نوشته شــد. کتبه العبد املذنب محمد الکتاب رزۀ بوالیت 

باخــزر، در قریــۀ رزه، صورت تحریر یافــت« در کتابخانۀ 

شورای ملّی، تهران)بیانی، ۱۳۶۳. ۷۲۲ و ۷۲۳(.

اّما در مورد باخزر در دانشنامۀ جهان اسالم چنین آمده 

است: باَخْرز، بخش و شهری در استان خراسان. بخش باخرز 

در شهرســتان تایباد، در مرق اســتان خراســان در ناحیۀ 

قدیمی باخرز، مشتمل بر دهستان های باال والیت و باخرز 

اســت. رشته کوه هایی با جهت شامل غربیـ  جنوب رشقی 

در آن امتداد دارد. کوه باخرز )مرتفع ترین قلّه: ۱۷55مرت( در 

ناحیۀ باخرز واقع اســت. عالوه بر رشته قنات های میرَوس، 

ریگســتان و تقی آباد، رود روس و ریزابه های آن، کال کوه 

ســفید و شــهرنو که به هریرود می ریزند، اراضی باخرز را 

مروب می کنند. در باخرز بادهای خشک و سوزان می وزد 

و در اراضــی آن )کوه و دشــت(، درختان گــز و تاغ و پنبه 

یافت می شود )میرسلیم، ۱۳۷5. ۱۳۱(.

خاندان اردالن
کردســتان جزو مناطقی اســت که جغرافی دانان قرون 

اّولیۀ اســالمی، از آن به عنوان جبال نــام برده اند. در زمان 

آل بویــه، خانــدان کرد بنی حســنویه در دینــور، واقع در 

رشق اردالن و شــهر زول)شــهر زور( در غرب اردالن امارت 

داشــتند. مؤّسس این خاندان، حسنویه بن حسین برزکانی، 

معــارص رکن الدوله دیلمی بود و پس از او پرسش، بدر بن 

حسنویه به امارت رســید. این خاندان به مدت صد و سی 

سال امارت کردند و گاهی، به ویژه در عهد حسنویه و بدر، 

در معامالت سیاسی منطقه تأثیرگذار بودند. قرار گرفن دو 

پایــگاه حکومتی این خانــدان در رشق و غرب این مناطق، 

برقراری ارتباط میان این مناطق را منجر می شــد؛ همچنین 

اقتضا می کرد حاکامن این مناطق، برای ادارۀ منطقه و حفظ 

قــدرت خود و نیز به منظور گردآوری مالیات، در پی ایجاد 

راه هایی برآیند... آن چه دربارۀ اصل ایالت کردســتان گفته 

می شــود این  است که در نیمۀ اّول قرن ششم ه.ق. سلطان 

ســنجر سلجوقی قسمت غربی ایالت جبال، یعنی آن چه از 

توابع کرمانشاه بود، جدا کرد و آن را کردستان نامید. سپس 

برادرزادۀ خود، سلیامن شاه را فرمانروای آن جا منود)پرگاری، 

.)۴۱ .۱۳۹۳

خرسو نــام اردالن با جمعــی از طایفــه و ارقاب خود 

هجرت کرده و به ناحیۀ شهر زور آمده و حکومت مستقله 

یافته. در حسب و نســب اردالن چنان که ذکر شد اختالف 

است، بعضی آنها را از اوالد اردشیر بابکان می دانند و برخی 

از اوالد خــرسو نام، آســیابان قاتل یزدجرد، شــهریار عجم، 

می خواننــد و جمعــی برآنند که شــخص اّول اردالن نامش 

خرسو و آســیابان بوده و به دســتیاری ابومسلم مروزی در 

زمان سفاح ابوالعباس احمد عباسی بر کردستانات مستولی 

شد)سنندجی، ۱۳۶۶. ۹۰ و ۹۱(. 

از امرای مشهور کردســتان اردالن)معارص با شاه عباس 

صفوی(، هلوخان و پرسش خان احمد خان بودند. هلوخان 

برادر تیمورخان که شخص دانشمند و بسیار شجیع و رسیده 

بــود، در ســنۀ ۹۹۶ه.ق. بر ماملک مترصّفــۀ برادر خویش 

مســتولی و فرمان گذار شده با ســلطان سلیم خان عثامنی 

خودســازی کرده از این طــرف نیز با شــهریار ایران زمانه 

ســازی منوده و از جانب روم و عجم خود را طرف حامیت 

و مراقبــت قرار داده، بعد از چندی از قلعۀ ظلم و مریوان 

نقل منوده و در قلعۀ شامخه و با حصانت عامل بوده که هیچ 

یک از ســالطین روزگار به تسخیر آن قادر نبوده، هلوخان 

بر آبادی قلعه و استحکام آن افزوده بنای رفیع از مسجد و 

دکاکین و... گذاشــته و از قالع ظلم و مریوان و حسن آباد 

هم تعمیر کلّی به عمل آورده و هر ســه قلعه را در نهایت 

شــکوه و اســتحکام آباد منود، این هلوخان در شجاعت و 

رشادت و فراســت و کیاست بهرۀ کامل داشته و با رعایا و 

زیردستان با انصاف و عدالت رفتار کرده و با حّکام و امرای 

قرب جوار خود بسیار شفیق و سازگار بود...

بــه تفاوت فصول در قــالع و اماکن اربعــه زندگانی و 

حکمرانــی کرده بعد از این که دولت و مکنت و احتشــاد 

و جمعیــت خود را وافر دیده مبفاد »ان االنســان لیطفی« 

دامئیه فرمانفرمایی مستقله داشته و مملکت خود را دولت 

و مکنت خود را دولت علی حده پنداشته و بنای بی مباالتی 

ســالطین روم و عجم گذاشته اســت تا در سنۀ ۱۰۱۲ه.ق. 

شهریاری ایران شاه عباس ماضی ده هزار نفر سپاه جرار به 

رسکردگی حسین خان حاکم لرستان به عزم تأدیب هلوخان 

و تســخیر کردســتان مأمور و روانه منود. رسدار و سپاه در 

موقعی که هلوخان در قلعه حســن آباد بوده وارد شده و 

قلعه را محارصه کرد. با این که در آن موقع جمعیت قلیلی 

در میان قلعه و در نزد هلوخان حارض بود، قشــون مأمور 

کاری از پیش نربد. در سه چهار مصاف شکست فاحش یافته 

آخراالمــر هلوخان از توقف قلعه و محارص قشــون بیگانه 

ملول شده دامن غیرت و جمعیت به کمر زده و با جمعیت 

حارض از قلعه بیرون آمده و در مقابل سپاه الوار به محاربه 

و مقاتله مشــغول گشته رسدار و ســپاه را شکست فاحش 

داد، جمعی قتیل و برخی اسیر و مابقی فرار کردند )هامن ، 

۱۰۱ تا ۱۰۳(. بعدها روابط وی با شاه عباس بهبود یافت و 

کانون الطاف شاه قرار گرفت؛ تاجایی که شاه عباس خواهر 

خود، زرین کاله را به خان احمد خان داد و فرمان حکومت 

کردستان، به انضامم شهر زور را برای خان احمد خان صادر 

کرد)پرگاری، ۱۳۹۳. ۴۲(.

اکــرث مورّخان بــر ایــن عقیده انــد هلوخــان یکی از 

بزرگ ترین و قدرمتندترین حکمرانان اردالن بوده است، »در 

تکثیر سپاه و تنظیامت قشون، نهایت جّد و جهد را داشته و 

از هر حیث، اطمینان خاطر حاصل منوده و به هیچ کدام از 

دولتین ایران و روم اعتنا نکرده و با استقالل حکومت کرده« 

است )مطلبی، ۱۳۹۰. ۱۱۱۹(. 

در خامتۀ نســخه نــام هلو اردالن به نســخه با کتابتی 

متفاوت اضافه گردیده که مشــخص می کند این نسخه در 

آن زمان در اختیار آن خاندان بود. 

در صفحۀ آخر یک ترنج طالیی با زمینۀ مذّهب وجود 

دارد.

تصویر ۴۶ـ  قلمدان، برجسته، وسط یا الله، دوطرف: 
از خط به رس مهرتو  بوی عبیر می وزد، 

به تقلید از اثر ابوطالب و رجب علی )خلیلی، ۱۳۸۶ ، ۱۷۳(
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 با مقایسۀ خطوط این پنج اورنگ به این نتیجه می رسیم 

که رنگ کاغذ، نوع جدول کشــی و کتابت در تحفه االحرار 

که اّولین تاریــخ را دارد کامالً با اورنگ های بعدی متفاوت 

است و می توان تشخیص داد که اّولی قدیمی تر است.

داخل پشت جلد لچک ترنجی هامنند روی جلد دارد. 

نتیجه گیری:

یکی از نســخ خطی بســیار زیبا و ارزشمند موجود در 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، خمسۀ جامی است. خوشنویسی 

و ادبیّات هر دو، پدیدۀ هرنی هســتند و خاســتگاه واحد 

دارند و تنها اختالف آنها در تجلیات بیرونی آنهاست. یعنی 

ادبیّات در قالب الفاظ خودمنایی می کند و خوشنویسی به 

صورت خطوط متنّوع و متعّدد ظاهر می شود.

با تحلیل نقوش و مقایســۀ چهرۀ پیرمرد در مجلس اّول 

با چهرۀ پیرمــردی از قلمدان مکتب زنــد و قاجار، ابرهای 

مجلس ســوم نســخه با ابرهای قاب آینه  اثر محّمد هاشم، 

همچنیــن ابرها و فرشــته های مجلس چهارم بــا قاب آینه 

اثر محّمد هاشــم، دستارها و تاج مجلس پنجم با آثار الکی 

مربوط به مکتب زند و قاجار، پیرخاکش مجلس ششــم با 

چوپان اثر رضا عباســی و ... همچنین با توّجه به یافته های 

اســنادی، دوگانگی زمان، مشــخص می کند کتابت در یک 

دوره و تکمیل نسخه در دورۀ دیگر انجام شده است که در 

کتاب آرایی ما سابقه دارد. به عنوان منونه می توان به نسخۀ 

خمســۀ نظامی مکتب تربیز اشاره کرد که اصل آن در زمان 

شــاه تهامسب تهیه شــده و چهار صفحۀ آن توّسط محّمد 

زمان در زمان شــاه عباس دوم، پس از یک صد سال ساخته 

شده است. اگر بخواهیم در نظر بگیریم نسخه جعلی است 

باید متذکر شــویم جاعالن نســخ خطی سعی می کنند که 

نســخه ای یک دســت در ظاهر، آماده کنند، بدون تفاوت 

در تاریخ استنساخ و دورۀ نگاره ها، تا بتوانند به راحتی این 

نسخه ها را به فروش برسانند.

با توّجه به مطالب گفته شــده فرضیۀ مقاله اثبات و به 

سؤال مقاله پاسخ داده شد.
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۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

چکیده

دوره ای کـه از آن بـا عنـوان »عـرص طالیـی« هـرن ایـران نـام بـرده می شـود، تحت لـوای پادشـاهان صفوی به 

اوج و شـکوفایی خود رسـید.

 زمینه های مختلف هرنی شـامل پارچه  بافی، قالی بافی، سـفالگری، نقاشـی، تذهیب، جلدسازی و فلزکاری در 

ایـن زمـان رونـق می یابـد. هـرن فوالدسـازی در این دوره رشـد بی سـابقه ای یافتـه و انواع سـالح و ابزار جنگی 

فوالدی باقی مانده شـامل انواع شمشـیر، زره، سـپر، کالهخود و ... نشـان از دانش فنی بسیار باالی صنعتگران 

ایـن دوره دارد. از طرفـی آثـار هـرنی فـوالدی مانند کشـکول ها، ظـروف، علم ها و لوحه های مشـبک، مهارت 

و اسـتادی هرنمند-صنعتگر این دوره را برای کار با فلز سـختی مانند فوالد به منایش می کشـد. با وجود آثار 

فلـزی بی شـامری کـه از ایـن دوره باقی مانـده اسـت، دانش و آگاهی ما دربـارۀ هرن فلزکاری این دوره بسـیار 

ناچیز اسـت. افزون بر این، آثار هرنی فوالدی این دوره از کیفیت بسـیار باالیی در طرح و نقش، اجرا و مواد 

بـه کار رفتـه برخـوردار بودند. این موضوع سـبب شـده اسـت که آثار فـوالدی این دوره زینت بخش بسـیاری 

از موزه هـای ایـران و جهـان باشـند. از جملـه آثار فوالدی این دوره که در شـامر نفیس ترین شـاهکارهای هرن 

فوالدسـازی ایـران قـرار می گیرنـد، لوحه های مشـبک فوالدی اسـت. تعداد بسـیار انگشت شـامر و پراکنده ای 

از ایـن لوحه هـا در بعضـی از موزه هـای بـزرگ دنیـا از قبیـل مـوزۀ بریتانیـا، مـوزۀ ویکتوریا و آلـربت و موزۀ 

مرتوپولیـن وجـود دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه تعـداد قابـل توجهـی از این لوحه هـای فوالدی در مؤّسسـۀ 

کتابخانـه و مـوزۀ ملّی ملک نگهداری می شـود. وجود مجموعه ای از لوحه های مشـبک فـوالدی با این تعداد 

و تنـّوع شـکل و طـرح در نـوع خـود در متـام موزه هـای رسارس دنیا بی نظیر اسـت. از ایـن رو در این مقاله 

به معرفی این لوحه ها و مشـخصه های هرنی و فنی آن ها پرداخته شـده اسـت تا بدین وسـیله بخشـی از 

هـرن فلـزکاری ایـن دوره کـه منجر به خلق آثار خارق العاده ای با اسـتفاده از فوالد شـده اسـت ارایه شـود.

کلیـد واژه: فلـزکاری دورۀ صفـوی، هـرن فوالدسـازی، لوحه های مشـبک  فوالدی، مؤّسسـۀ کتابخانـه و موزۀ 

ملّـی ملک.

شـاهکارهای هنـر فوالدسـازی عصـر صفوی۱

مقّدمه:
هرن رشد یافته در رسزمین هایی که اسالم به آن راه یافت، 

متأثر از باورهای دینی جدید، شــکلی متفاوت می یابد که 

علی رغم متایزات شاخص با هرن دوره های قبل، شباهت هایی 

با هرن ســایر رسزمین های اســالمی نیــز دارد. کاربرد خط، 

اســتفاده از نقوش مختلف اســلیمی و ختایی، صور فلکی 

و طرح های هندســی به شــکلی خاص در این زمان مطرح 

می شود. از زمان ورود اسالم به ایران، در دوره های مختلف 

تاریخی تأثیر فرهنگ جدیدی که اســالم با خود به ارمغان 

آورد، همــراه با فراز و فرودهایی در این رسزمین گســرتش 

یافت. این موضوع در زمان حکومت صفویه با رسمی شدن 

مذهب شــیعه رنگ و شکل متفاوتی می یابد که به وضوح 

می توان شــواهد آن را در هرنهــای مختلف دنبال کرد. در 

کتیبه هایی که در این زمان بر آثار فلزی اجرا شده است نام 

علی)ع(، پنج تن)ع( و اسامی چهارده معصوم)ع( به کرّات 

دیده می شود. سّنت فلزکاری خراسان پس از تسلّط صفویان 

بر این ناحیه به حیات خود ادامه داد. ســاخت مربه های 

برنجــی دورۀ تیمــوری در دورۀ صفــوی نیــز ادامه یافت. 

استفاده از نقوش اسلیمی و قاب های طوماری مشابه دورۀ 

تیموری در این آثار دیده می شود، اّما ذکر نام علی)ع( تنها 

از ســال ۹۱۶ه.ق. )سالی که صفویان خراسان را از ازبک ها 

گرفتنــد( بر این آثار دیده می شــود. این تحّوالت در هرن و 

فرهنــگ ایران تحت لوای پادشــاهان صفــوی رنگ و بوی 

ایرانی نیز می یابد. اغلب شاهان صفوی عالقه مند و حامی 

جّدی نقاشــی، معامری، جواهرسازی و فلزکاری بودند. در 

این دوره، رشد هرن تحت حامیت پادشاهان صفوی، به رشد 

و شــکوفایی کم نظیری می رســد و از این رو دور از انتظار 

نیست که شــیال کنبی)۱۳۸۶( از این دوره به عنوان »عرص 

طالیی هرن ایران« نام می بــرد. هرنهایی مانند پارچه  بافی، 

قالی بافی، سفالگری، نقاشی، تذهیب، جلدسازی و فلزکاری 

در این زمــان رونق می یابد. هرن فوالدســازی در این دوره 

رشــد بی سابقه ای یافت و انواع سالح و ابزار جنگی فوالدی 

باقی مانده شــامل انواع شمشیر، زره، ســپر، کالهخود و... 

نشــان از دانش فنی بسیار باالی صنعتگران این دوره دارد. 

از طرفی آثار هرنی فوالدی مانندکشکول ها، ظروف، علم ها 

و لوحه های مشــبک، مهارت و اســتادی هرنمند-صنعتگر 

این دوره را برای کار با فلزی ســخت مانند فوالد به منایش 

می کشــد. با وجود آثار فلزی بی شــامری کــه از این دوره 

باقی مانده است، دانش و آگاهی ما دربارۀ هرن فلزکاری این 

دوره بسیار ناچیز است. آنچه در این پژوهش مورد بررسی 

قــرار گرفته منونه های منحرص به فردی از اجرای کتیبه های 

قرآنی و نام چهارده معصوم بر روی فوالد به صورت مشبک 

متعلّق به دورۀ صفوی است که در مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ 

ملّی ملک نگهداری می شود. 

فلزکاری در عرص صفوی
دورۀ صفویه )۹۰۷-۱۱۴۸ه.ق.( یکی از دوره های شکوه 

هرن ایران به شــامر می رود )حسن ۱۳۸۸، کنبی ۱۳۸۶( که 

در این زمان هرن معامری و قالی بافی و پارچه بافی به کامل 

رســید. فلزکاری صفوی در اوایل قــرن ۱۰ه.ق. ویژگی های 

ســّنت  فلزکاری اواخــر دورۀ تیموری در تکنیک، شــکل و 

تزیینات ظروف را حفظ کــرد )Atil et al. ۱۹۸5(. این آثار 

تنها بر اساس تاریخ یا من کتیبه شان از آثار دورۀ قبل قابل 

تشخیص هستند )Bloom & Blair ۲۰۰۹(. به عنوان مثال، 

پایه شــمعدان های مشهور ساخته شده در غرب ایران طی 

نیمۀ دوم سدۀ دهم دارای شــکلی اصالتاً تیموری اند )آلن 

۱۳۷۴(. ســاخت مربه هــای برنجی کوچک بــا بدنه های 

کروی و لولۀ  اســتوانه ای نقره کوب و طالکوب که از جمله 

آثــار متعارف دورۀ تیموری بــود در اویل دورۀ صفوی نیز 

ادامــه یافــت )Melikian-Chirvani ۱۹۸۲( ولی تزیینات 

آن ها آزادانه تر و ساده تر شد )کنبی ۱۳۸۶(. اّما در عین حال 

ساخت و استفاده از ظروف فلزکوبی شده )مرّصع( با نقره 

 Bloom ,۱۹۸5 .Atil et al( و طــال بیش از پیش کمرت شــد

Blair & ۲۰۰۹( و به نظر می رسد که مرّصع نقره و طال در 

 Melikian-Chirvani( زمان شاه طهامســب از رواج افتاد

۱۹۸۲(. همچنین ســنت ریخته گری خراسان پس از این که 

این ناحیه به دست صفویان افتاد، به حیات خود ادامه داد 

)کنبی ۱۳۸۶(.

تاریخ گــذاری به صورت عددی روی ظروف و اشــیا که 

در دورۀ تیموری رشوع شــده بــود، در دورۀ صفوی و بعد 

از آن ادامه یافــت )Atil et al. ۱۹۸5(. همچنین در تزیین 

ظروف، شــیوۀ رایج در دورۀ تیموری که شــامل آرایه های 

گیاهــی و انتزاعی چند شــاخه در خانه های درهم تابیده و 

متداخل بود، تا نیمۀ دوم قرن ۱۰ه.ق به عنوان یک شــیوۀ 

 Bloom( محلی در رشق ایران و آسیای مرکزی ادامه یافت

Blair & ۲۰۰۹(. هرات که مرکز اصلی فلزکاری خراسان در 

قرن ۹ه.ق بود، همچنان شکوهش را در اوایل دورۀ صفوی 

 .)۱۹۸۲ Melikian-Chirvani( حفظ کرد

آثار مفرغی ساخته شده در دورۀ صفوی نیز زیباست و 

حتی ممکن است تا قرن هجدهم میالدی از بهرتین کارهای 

جهان به شــامر آید. شــمعدانی که از موقوفات مسجدی 

اســت، این دعوی را اثبات می کنــد )پوپ و دیگران ۱۳۸۷، 
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۸۷(. استفاده از آثار طالیی، نقره ای، مفرغی، برنجی و مس 

قلع اندود در این دوره رواج داشته است )آلن ۱۳۷۴، حسن 

Allan ,۱۹۸5 .Atil et al ،۱۳۸۸ ۲۰۰۳(. هرنمنــدان صفوی 

همچنیــن در به کارگیــری و اســتفاده از آهــن و فوالد نیز 

مهارت بی نظیری داشتند. استفاده از فوالد در ابتدا محدود 

به کاربردهای نظامی و بیشرت برای ساخت جنگ افزار مورد 

اســتفاده بود. در زمان صفوی، قم، شیراز، کرمان، مشهد و 

اصفهان شهرتی در ساخن شمشیر و محصوالت ویژه دیگر 

داشــتند )آلن ۱۳۸۱، ۱۰(. اّما یقیناً در زمان صفویه بود که 

فوالد عالوه بر استفاده در ساخت سالح، جنگ افزار و زره، 

برای ساخت اشــیای روزمره و شخصی، تزیینات معامری و 

اسباب و اثاثیه نیز به کار گرفته شد )هیلن براند ۱۳۸5(. در 

این زمان بود که حرفۀ ســاخت آثار فوالدی ساختار گسرتده 

و پیچیده تری پیدا کرد و به صورت تخصصی در ساخت آثار 

مختلف دنبال شد. 

اشــیای فلزی دورۀ صفوی بــا کتیبه هایی به خط رقاع، 

نســخ، نستعلیق و ثلث و طوماری های گل و گیاهی تزیین 

 ،۱۹۸۲ Melikian-Chirvani ;۱۹۸5 .Atil et al( شــده اند

ملیکیان شــیروانی ۱۳۸5(. عالوه بر این، نقوش پیکره ای و 

حیوانی نیز در این دوره مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. 

قلم زنی نقشــامیه های حیوانی در زمان شــاه عباس اّول با 

تنّوع سبکی زیادی روی ظروف فلزی غرب ایران ادامه یافت 

)Melikian-Chirvani ۱۹۸۲(. در این دوره اشــعار فارسی 

در کتیبه های روی ظروف اســتفاده شــد )مرتضوی ۱۳۸۷، 

حســن ۱۳۸۸(. اشعار فارســی خود شامل اشــعار عرفانی 

فارســی و اشــعاری که ارتباط خاصی بــا مضامین عرفانی 

نداشتند و سّنتی کهنه تر را تداوم می بخشیدند بود )ملیکیان 

شــیروانی ۱۳۸5(. بــا تثبیت قدرت صفوی نوشــته هایی با 

محتوای اعتقادی و مذهبی نیز روی آثار فلزی پیدا شــد که 

شامل مناجات، ادعیه و اشعاری در ستایش حرضت علی)ع( 

و امئۀ معصومین)ع( بود )منتظمی ۱۳۸۷، حســن ۱۳۸۸(. 

ظهور مکرر دعاهایی در مدح چهارده معصوم و تا حدی نیز 

دعاهایی شــیعی خطاب به علی)ع( نشان دهندۀ افزایش 

شور مذهبی در این دوره است )ملیکیان شیروانی ۱۳۸5(.

در ربع دوم قرن ۱۰ه.ق. تزیینات، خشــک تر و ساده تر 

شد و نقشــامیه های جدید مانند زمینۀ برگ طوماری ۱برای 

کتیبه ها آشــکار شــد )Bloom & Blair ۲۰۰۹(. همچنین 

استفاده از آرایه های تصویری انسانی و حیوانی برای تزیین 

آثــار فلزی، بعد از نزدیک به ۲۰۰ ســال وقفه مجدداً رایج 

شــد )Atil et al ,۲۰۰۹ Bloom & Blair. ۱۹۸5(. از جمله 

اشیای این دوره چراغدان های استوانه ای شکل است که در 

قسمت پایه به صورت شیپوری درمی آمده و دارای سطحی 

مارپیچی یا برش خورده اســت. سطح این آثار نیز با نقوش 

شاخ و برگی و تصاویر انسانی و حیوانی تزیین شده ست.

هرن فوالدسازی
»فــوالد در قرن دهــم هجری قمری بود کــه ماده کار 

هرنمندان شــد. فلزی سخت تر از فوالد منی توان تصور کرد، 

ولی همین فلز در دست هرنمندان صفوی مانند قلم نقاش 

مطیع و انعطاف پذیر و لطیف شده است. نقش صفحه ای 

فوالدی که متعلق به قرن دهم هجری است چنان زیباست 

که با قلم نیز منی توان ایجاد کرد. طرح این لوحه به دســت 

یک اســتاد تذهیب و یک اســتاد خطاطی بــه وجود آمده 

است« )پوپ و دیگران ۱۳۸۷، ۸۷(. ساخت لوحه های مشبک 

فوالدی که از آن به عنوان یکی از تحوالت مهم در فلزکاری 

صفــوی نام برده می شــود از اوایل قرن ۱۰ه.ق.دســت کم 

در َعلَم ها ظاهر می شــود ولــی در قرن ۱۱ هجری به طور 

گسرتده مورد استفاده قرار گرفت )کنبی ۱۳۸۶(. 

مشبک  کاری بر روی فوالد
در دورۀ صفــوی از روش هایی مختلف برای تزیین آثار 

فوالدی استفاده شده است. تزیین سطح با تزیینات طالیی 

در منونه های باقی مانده از این زمان دیده می شود. در یک 

روش شــیارهایی در سطح ایجاد شده و مفتول های طالیی 

در آن قرار می گرفته است. در روش دیگر از ورقه های نازک 

طال اســتفاده شده است )آلن ۱۳۸۱(. همچنین، اسید کاری 

از دیگر روش هایی است که در این زمان برای اجرای نقوش 

بر ســطح سخت فوالد استفاده شده اســت. افزون بر این، 

مشــبک کاری نیز یکی از شیوه های رایج تزیین آثار فوالدی 

در دورۀ صفوی بوده است. مهارت و استادی بی نظیری که 

در طراحی و اجرای نقوش به شیوۀ مشبک در دوره صفوی 

دیده می شــود، این گروه را از دیگر آثار متامیز می ســازد. 

این روش که به وسیلۀ یک متۀ کامنی و چند سوهان انجام 

می گرفته اســت )آلــن ۱۳۸۱، وولف ۱۳۸۴( بــر روی آثار 

فوالدی بســیار متنّوعی اجرا شده است. شامر قابل توّجهی 

از قیچی های باقی مانده از این زمان که دارای تزیین مشبک 

هستند نشان از رواج آن به ویژه در میان قیچی سازان دارد 

)آلــن ۱۳۸۱(. همچنیــن منونه هایــی از ابزار های مختلف، 

علم هــا و لوحه هــای فوالدی مشــبک نیز وجــود دارد که 

شامل کتیبه ها و نقوش اسلیمی بسیار زیبایی هستند)کنبی 

۱۳۸۶(. لوحه های )پالک های( مشــبک فــوالدی زیادی در 

 اشــکال مختلف شــامل قــاب کتیبه ها، ترنج هــا ی دالربی، 

رس ترنج ها و لچک ها از دورۀ صفویه باقی مانده است. اگر 

چه منونۀ مســتندی از کاربرد این لوحه ها به دست نیامده 

اســت اّما نظر بر این اســت که این آثار اغلب برای تزیین 

در های چوبی امامزاده ها، آرامگاه ها ی بزرگان و پادشاهان 

صفوی ساخته شده اند. این موضوع با توّجه به من کتیبه ای 

کــه روی این لوحه ها اجرا شــده و اغلــب دربردارندۀ نام 

چهارده معصوم )حرضت محّمد)ص(، فاطمه)س( و دوازده 

امام شــیعه)ع(( و متــون مذهبی و آیه های قرآنی اســت 

استنباط می شــود. درهای مسجد شــاه و مدرسه چهارباغ 

 )۱۳۰ :۱۹۹5 Allan( منونه های باقی مانده از آن زمان است

که شــکل چیدمان و کاربرد این لوحه ها را نشــان می دهد 

با این تفاوت که لوحه های اجرا شــده از جنس نقره است. 

با این وجود پوپ و آکرمن در کتاب شــان با عنوان »سیری 

در هرن ایــران« از لوحه های فوالدی نــام می برند که گفته 

می شــود بر روی دری در امامــزاده درب امام در اصفهان 

نصب بوده است.

مشبک های فوالدی موجود در مؤّسسۀ کتابخانه و 
موزۀ ملّی ملک

مشبک های فوالدی دورۀ صفوی جزو آثار بسیار گرانبها 

و کم نظیر کار بر روی فوالد در متام دوره های فلزکاری ایران 

به شامر می رود. کمرت اثر فوالدی می توان مشاهده کرد که از 

 نظر طرح و اجرا به این اندازه استادانه باشد. در این لوحه ها، 

اسلیمی های مارپیچ و خطوط کتیبه ها با مهارتی متام تلفیق 

شــده و سطح را پر کرده اســت. نقوش اسلیمی و خطوط 

کتیبه در این آثار از عالی ترین منونه هاســت که به احتامل 

بسیار زیاد توسط برترین اســتادان طراحی و خوشنویسی 

زمــان انجام شــده اســت. از طرفــی مهــارت فوق العاده 

مشبک کار در اجرای بسیار ظریف نقوش و خطوِط طرح بر 

صفحه آهنِی سخت را نیز نباید نادیده گرفت. ظرافت اجرا 

و ســاخت این لوحه ها به حدی است که چیزی از کیفیت 

کار استادان طراح و خوشنویس نکاسته است. 

منونه هــای منفرد و پراکندۀ  اندکــی از این لوحه ها در 

موزه ها و مجموعه های دنیا وجود دارد که جزو نفیس ترین 

آثار به شــامر می آیند. در این خصــوص عبارت زیر که در 

ابتدای توصیف یک کتیبۀ مشــبک فــوالدی از این نوع در 

موزۀ مرتوپولین بیان شده است، قابل توّجه است:

موجب شگفتی است که چگونه این چنین خوشنویسی 

ظریف و روان و این اســلیمی های مارپیچی زیبا و ظریف 

از فوالدی سخت پدید آمده است؟ ظرافت دقیق این لوحۀ 

مشبک ایرانی که یادآور دقت و ظرافت طرح های مارپیچی 

اَنگر است، بسیار تحســین برانگیز است. به وضوح منایان 
اســت حتی اگر قادر به خواندن کلامت نباشــیم، ویژگی 
های گویا و چیدمان آنها ما را به تعّمق و تفکری خوشایند 

و دلپذیر فرا می خواند...
افزون بر این، مطالعۀ فلزکاری اســالمی بسیار متکی 
بر کتیبه هایی است که نه تنها باعث تزیین شیء شده اند 
بلکه همچنین مهم ترین ســند برای شناســایی هرنمندان، 
 .Atil et al( حامیــان، تاریخ و محل ســاخت آن هاســت
۱۹۸5(. همچنیــن آثــار فلــزی و کتیبه های آنهــا بازتاب 
دهندۀ تحّوالت فرهنگی و مذهبی زمان خود نیز هستند. 
از این رو، این لوحه ها از نظر مطالعۀ گرایش های مختلف 
فرهنگــی و به ویژه مذهبی در دورۀ صفوی بســیار حایز 

اهّمیت خواهند بود. 
مشــبک های فوالدی موجود در مؤّسســۀ کتابخانه و 

موزۀ ملّی ملک شامل ۲۷ لوحه به صورت زیر است:
۴ کتیبۀ مشبک

۴ لچک 
۲ لوحۀ مشبک به شکل گل چهار پَر )شبدری(

۳ رس ترنج
۲ کتیبۀ مشبک کوچک مثلثی
۱۲ لوحۀ بیضی شکل )ترنج( 

کتیبه های مشبک طولی
لوحه های کتیبه ای مشــبک در این مجموعه شامل دو 
قطعۀ کامل و ســامل، یک لوحۀ مشــبک کامل که از وسط 
شکســته و یک نصف لوحه اســت. من کتیبه هــا در این 
لوحه ها به صورت طولی در میان اســلیمی هایی که در سه 

ناحیه به صورت مارپیچ درآمده، اجرا شده است )تصویر ۱(.
لوحه های مشــبک با این شــکل، بر اساس شعر عربی 
شامل هشت کتیبه است که چهار مرصع از آن در مؤّسسۀ 
کتابخانه و موزۀ ملّی ملک نگهداری می شــود. لوحه های 
مشبک شامره  های ۲۱۲5 و ۲۱۲۶ سامل و با خط نستعلیق 
اجرا شــده اند. لوحه های شامرۀ ۲۱۲۷ )کامل اّما از وسط 
شکســته( و شــامرۀ ۲۱۲۸ )نصف کتیبۀ موجود است( با 
خط ثلث نوشــته شــده اند. در هر یک از این مشــبک ها 
یک بخش از شــعر عربی که در احرتام به چهارده معصوم 

تصویــر ۱- لوحۀ فوالدی مشــبک موجود در مؤّسســۀ 
کتابخانه و موزۀ ملّی ملک )شــامرۀ ۲۱۲5( که شــامل 

مرصع پنجم شعر عربی با خط نستعلیق است.

1( Scrolling leaf background



است اجرا شده است. من کامل شعر به صورت زیر است: 
بنبـــــیٍّ عـــربیٍّ و رسول ٍ مدنٍی

و اخیـــه اســـــدالله مســّمی بعلی ٍّ
و بزهـــراِء بتول ٍ و باُم ٍّ ولدتهــا

و بسبطیه و شبلیه هام نجال زکیٍّ
و بسجـّاد و بالباقر و الّصادق حّقا

و مبوسی و علــیٍّ و تقــیٍّ و نقیٍّ
و بذی العسکروالُحّجٍۀ القائم بالحق

الّذی یرضب بالســیف بحکم ازلی
کتیبه های مشبک موجود در مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ 
ملّی ملک، تنها چند مرصع از این شعر را شامل می شوند 
کــه بــا رنگ قرمــز در من کامل شــعر در باال مشــخص 
شــده اند. از ایــن رو به نظر می رســد که ایــن لوحه های 
مشبک، بخشــی از یک گروه بزرگ تر بوده اند. لوحه های 
مشابهی در موزۀ قاهره )O’kane ۲۰۱۲(، موزۀ ویکتوریا 
و آلــربت لندن، مجموعۀ دیویِد کپنهــاگ دامنارک و موزۀ 
 Ekhtiar ,۱۹۸۷ O’Neill & Clark( مرتوپولین نیویورک
et al. ۲۰۱۱( و مــوزۀ اسمیتســونین نگهداری می شــود. 
متامی این لوحه ها که از نظر شــکل کلّی و جزییات شبیه 
به لوحه های موجود در گنجینۀ مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ 
ملّی ملک هســتند، دارای اندازه ای نسبتاً مشابهند. متامی 
لوحه ها با طول تقریبی ۳۸ ســانتی مرت و ارتفاع حدود ۱۴ 
سانتی مرت ســاخته  شده اند. شــباهت در اندازه، می تواند 
نشــان دهندۀ وجود یک اســتاندارد در ساخت این لوحه 
باشد. همچنین احتامل ساخت این لوحه ها در یک کارگاه 

و یا برای یک محل را فراهم می آورد. 
اجرای این شــعر عربی محدود به مشبک های فوالدی 
نبوده اســت و منونه های اجرا شــده بر روی بنا و ســنگ 
قرب نیز دیده می شــود. در مسجد جامع اصفهان در ایوان 
غربی )صفۀ اســتاد( من کامل این شــعر عربی در دورۀ 
صفوی بر روی کاشــی اجرا شــده اســت )نرصتی۱۳۸۰(. 
در انتهای کتیبه، عبارت »فی ســنه ۱۱۱۲ کتبه ابن شــیخ 
محسن محّمد الجزایری« نوشته شده است. همچنین، این 
شعر در »صفحۀ آخر قرآنی که در سال ۱۰۷۸/۱۶۷۶ه.ق. 
در زمان حکومت شــاه سلیامن نوشته شــده است دیده 
می شــود. عالوه بر این، روی ســنگ قربی متعلّق به اوایل 
قرن ۱۰ه.ق. بیرون اردســتان، نزدیک اصفهان، در مدرسۀ 
چهارباغ اصفهان که در اوایل قرن ۱۲ به وســیلۀ مادر شاه 
ســلطان حسین اّول )سلطنت ۱۱۳5-۱۱۰۶( و در بقعه ای 
در اصفهان از یک شــخص که در ۱۲۶۰ فوت کرده اســت 

 .)۱۹۸۷ O’Neill & Clark( »نیز دیده می شود

لچک ها
تعداد ۴ عدد از لوحه های مشبک موجود در مؤّسسۀ 
کتابخانه و موزۀ ملّی ملک به صورت لچک هایی هســتند 

که قســمت میانــی آنها به صــورت ورق ســاده و بدون 
طرح رها شــده ولی دورتادور لبــۀ آنها با نقوش واگیره از 
اســلیمی های دهان اژدری با ظرافت بی نظیری به صورت 
مشبک تزیین شده است )شامره های ۲۱۳۴، ۲۱۳5، ۲۱۳۶ 
و ۲۱۳۷(. لچک ها در قســمت بیرونی دارای لبۀ صاف و 
در قســمت داخلــی دارای لبۀ دالربی هســتند. این چهار 
لچک از نظر شــکل کامالً مشابه هستند با این تفاوت که 
دو عدد از آنها متعلّق به ســمت راســت قاب و دو عدد 

دیگر متعلّق به سمت چپ قاب است )تصویر ۲(. 
لوحه های مشــبک کامالً مشابهی نظیر آنچه به شکل 
لچک در مؤّسســۀ کتابخانه و موزۀ ملّــی ملک نگهداری 
می شــود، در مجموعۀ هاراری )پــوپ و آکرمن ۱۳۸۷( و 
موزۀ آرمیتاژ )Ivanov ۲۰۰۶( وجود دارد. شکل لچک ها و 
تزیینات مشبکی که در حاشیۀ لوحه ها اجرا شده است در 
متامی منونه ها کامالً شبیه است. عالوه بر این، اجرا نیز در 
همۀ منونه ها از کیفیت و ظرافت بســیار باالیی برخوردار 
اســت و این موضوع احتامل این که لوحه ها محصول یک 

کارگاه باشند را تقویت می کند.

گل های چهار  پَر 2 )شبدری( 
این گروه از آثار مشــبک به شــکل گل هــای چهارپَر 
ســاخته شــده اند. صفحات مشبک شــامره های ۲۱۲۹ و 
۲۱۳۰ با ویژگی های ظاهری یکســان در این گروه از اشیا 
قرار دارند. دورتادور در قسمت لبه، لوحه ها با نقش های 
واگیــره  به صورت مشــبک تزیین شــده اند. در قســمت 
میانی، فضایی به شکل ترنج با یک نقش طوماری گلدار و 
کتیبۀ ثلث به صورت مشــبک اجرا شده است )تصویر ۳(. 
کتیبه های این دو مشــبک با هم متفاوت و شامل عبارات 

»صلی الله علیه و اله« و » یا رؤف« است.
منونه های مشــابه ایــن لوحه ها با شــکل چهار پَر، در 
مجموعــۀ هــاراری )پــوپ و آکرمــن ۱۳۸۷( و مجموعۀ 

خصوصــی یک اتریشــی۳ وجــود دارد. لوحه  های موجود 
در مجموعۀ هاراری و مجموعۀ خصوصی بســیار شــبیه 
یکدیگر هســتند. اّما تفاوت های ظریفی بین این لوحه ها 
بــا لوحه های موجود در مؤّسســۀ کتابخانــه و موزۀ ملّی 
ملک وجــود دارد. لوحه های موجود در مجموعۀ هاراری 
و مجموعۀ خصوصی، در قسمت میانی به صورت مشبک 
کار شــده اند اّمــا فاقــد کتیبه هســتند در حالــی که در 
لوحه های مؤّسســۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک، قســمت 
میانی عالوه بر نقوش اســلیمی طوماری، دارای کتیبه نیز 
هستند. عالوه بر این، حاشیه لوحه های مؤّسسۀ کتابخانه 
و مــوزۀ ملّی ملک به صورت مشــبک کار شــده اســت، 
در حالــی که مشــبک های مجموعۀ هــاراری و مجموعۀ 
خصوصــی فاقــد تزیینــات مشــبک در لبه هســتند. در 
خصوص مشــخصات فنی دو لوحۀ موجــود در مجموعۀ 
هــاراری اطاّلعی در دســت نیســت اّما لوحــۀ متعلّق به 
مجموعۀ خصوصی اتریشــی مشــابه دو لوحه موجود در 
مؤّسســۀ کتابخانه و مــوزۀ ملّی ملک با فــوالد جوهردار 

ساخته شده است. 

رسترنج ها
رسترنج ها گروهی دیگر از لوحه های مشبک موجود در 
 مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک هستند که شامل ۳ لوحه به 
شامره های ۲۱۳۱، ۲۱۳۲ و ۲۱۳۳ است. این اشیا نیز مانند 
سایر اشــیای موجود در این مجموعه با نقوش اسلیمی و 
کتیبه به صورت مشــبک اجرا شده اند. اسلیمی ها در این 
اشیا تشکیل یک مارپیچ را می دهند که کتیبه هایی به خط 
ثلث شــامل صفات خداوند در میان آنها اجرا شده است 
)تصویر ۴(. شــکل کلّی هر ســه رسترنج، مشــابه و دارای 

لبه های دالربی است. 

کتیبه های مشبک کوچک مثلثی
دو لوحــه در ایــن مجموعه بــه صــورت کتیبه های 
مشــبک کوچکی اســت که نقوش طوماری و کتیبه هایی 
بــه خط ثلــث با عبــارات »یــا قدیــر« و »یا عابــد« به 
صــورت مشــبک در آن هــا اجــرا شــده اســت. نقــوش 
 طومــاری مانند دیگر لوحه های مشــبک ایــن مجموعه، 
زمینــه ای ا ســت که کتیبــه در میان آن قرار گرفته اســت 
)تصویر 5(. شــکل کلّی این دو شــیء مشــابه به صورت 

مثلثی اســت کــه در دو ضلع به صورت دالربی اســت. با 
وجود شــباهت بسیار بین این دو شــیء، یکی از آنها به 
شــکل نیم اســتوانه ای خم شــده اســت. این دو شیء به 

شامره های ۲۱۳۸ و ۳۶ ثبت شده اند. 

ترنج ها )لوحه های مشبک با شکل بیضی تیزه دار(
گروه بســیار بزرگی از لوحه های مشــبک موجود در 
مؤّسســۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک شــامل۱۲ مشــبک 
فوالدی به شــکل ترنج )بیضی تیزه دار( با لبه های دالربی 
هستند. وجود این تعداد لوحه به شکل ترنج در یک موزه 
بسیار کم نظیر است و مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک 
از این نظر بســیار منحرص به فرد اســت. ترنج ها بر روی 
صفحــات فوالدی به ابعاد تقریبی ۲۶ × ۳۴ ســانتی مرت و 
ضخامت ۱ تا ۳ میلی مرت اجرا شده اند. این لوحه ها دارای 
حاشــیه ای با عرضی در حدود ۲ ســانتی مرت هســتند که 
نقوش در میان آن  اجرا شــده اســت. طرح های اجرا شده 
شــامل کتیبه ها، نقوش اسلیمی، گل ها و برگ هاست. من 
کتیبه ها شامل آیاتی از قرآن، تسبیحات اربعه و عبارتی در 
مدح حرضت علی)ع( اســت که در متام مشبک ها با خط 
ثلث بسیار زیبایی اجرا شده اند. خطوط اسلیمی با گردش 
حلزونی )اسپیرال( متام ســطح دو بعدی زمینۀ مشبک ها 
را تزییــن کرده اند. بر روی خطوط اســلیمی، نقوش گل  و 
برگ اجرا شــده اند که در ترکیب با من کتیبه ترکیب بندی 

بی نظیری را ایجاد کرده اند )تصویر ۶(. 
در ایــن ترنج هــا، بخش یا متامی یک آیــه به صورتی 
بسیار زیبا اجرا شده است. هرنمند نظم معمول کلامت را 
بــه منظور اجرای هر چه زیبا تر من و یا تأکید بر کلمه ای 
خاص، بــه هم ریخته اســت. در این لوحه هــای فوالدی 

تصویر ۲- لوحۀ مشبک فوالدی )شامره ۲۱۳۴( به شکل لچک 
که به نظر می رســد در چهار طرف طرح کلّی قرار می گرفته 
است. قسمت میانی لوحه بدون نقش است و فقط حاشیۀ آن 
با نقوش واگیره دهان اژدری به صورت مشبک کار شده است.

تصویر ۳- لوحۀ فوالدی مشبک چهار پَر )شامره ۲۱۲۹( دارای نقوش واگیره 
در حاشیه و طرح اسلیمی طوماری و کتیبه با خط ثلث در مرکز.

تصویر ۴- لوحۀ فوالدی مشــبک به شکل رسترنج )شــامرۀ ۲۱۳۱( که در 
دو قســمت به صورت مشبک کار شده است. نقوش اسلیمی در قسمت 

مرکزی زمینه کتیبه ای با خط ثلث بسیار زیبا را تشکیل داده است.

تصویر 5- لوحۀ فوالدی مشبک مثلثی شکل )شامره 
۲۱۳۸( که در دو ضلع به صورت دالربی است. از نظر 
طرح و ظرافت اجرا مشابه سایر لوحه های موجود در 

مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک است.

2( Quatrefoil shape
3( Sotheby’s Arts of the Islamic World, 
London, 7 Oct 09, Lot 106. 



آیاتی از سوره های »یس«، »الصافات«، »االنبیا«، »القدر«، 
»یوسف«، »االحزاب« و »الزمر« اجرا شده است. 

برای مــن کتیبه های فوالدی از آیات قرآنی اســتفاده 
شــده اســت. با این وجود بررســی مضمون ایــن آیات و 
بخش هایی که از آیات ســوره های »االنبیا«، »یوســف« و 
»الزمر« توســط هرنمند برای اجرا انتخاب شــده است به 
زندگی پس از مرگ و روز جزا و رحمت خدا که شامل حال 
مؤمنان خواهد شد، اشاره دارد. این مضامین با عملکردی 
کــه اغلب بــرای این آثار ذکر می شــود قرابــت دارد. در 
خصوص کاربرد این کتیبه ها، نصب بر روی در آرامگاه ذکر 
شده اســت )پوپ و آکرمن ۱۳۸۷(. این موضوع با تبشیر 
و تنذیــری که دربــارۀ نتایج اعامل از این آیات مســتفاد 
می شــود هامهنگ است. از این رو هرنمند در اجرای این 
لوحه های فوالدی مفاهیم مرتبط با مرگ و اصول اساســی 
اعتقادی اسالم را در قالب مشبک های فوالدی که احتامالً 

برای تزیین در به کار می رفته ارایه کرده است.
لوحه هــای مشــابه دیگری نیــز که از نظــر جزییات 
بسیار شبیه منونه های مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک 
 ،)۲۰۰۶ Ivanov( اســت به صورت مجزا در موزۀ آرمیتاژ
مــوزۀ هرنی کلیولند۴ و موزۀ بریتانیا5 نگهداری می شــود. 
مــن کتیبۀ لوحۀ موزۀ بریتانیا آیۀ ۳۰ ســورۀ منل »انه من 
ســلیامن و انه بســم اللــه الرحمن الرحیم« اســت که به 
خط ثلث نوشــته شــده و تاریــخ ۱۱۰5ه.ق را به صورت 
عددی در پایین کتیبه بر خود دارد. این تاریخ، هامن سال 
فوت شــاه سلیامن اّول صفوی اســت و از این رو احتامل 
داده می شــود که این لوحه برای آرامگاه او ســاخته شده 

است. دو لوحۀ دیگر در یک مجموعۀ خصوصی در لندن 
نگهداری می شــود که توســط ملیکیان شــیروانی معرّفی 
شده اســت )Melikian-Chirvani ۲۰۰۷: ۲۶۰-۲۶۱(. در 
یکی از لوحه های مشــبک معرّفی شــده که عبارت »بسم 
اللــه الرحمن الرحیــم« با خط ثلث بســیار زیبایی بر آن 
اجرا شده است، تاریخ ۹۷۲ه.ق. دیده می شود. برای لوحۀ 
سومی که در این مجموعۀ خصوصی وجود دارد، ملیکیان 
شــیروانی بر اساس شکل دالربی مشابه، تاریخ  حدود ۹۷۲ 

.)۲۶۲ :۲۰۰۷ Melikian-Chirvani( را محتمل می داند

نتیجه گیری
بررسی کتیبه های فوالدی باقی مانده از دورۀ صفوی که 
در مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک نگهداری می شود، 
اوج شکوفایی و رونق استفاده از فوالد در این دوره را به 
خوبی مشخص می سازد. هرنمند طراح و فلزگر صفوی در 
یــک همکاری نزدیک اثری آنچنان بدیع خلق کرده اند که 
منونۀ آن را کمرت می توان یافت. خطوط کتیبه و اسلیمی ها 
در چیدمانی کم نظیر فضای داخلی لوحه ها را پر کرده اند. 
مهارت فلزگر در اجرای خطوط بســیار ظریف اسلیمی ها 
در این لوحه ها به وضوح قابل مشاهده است. ظرافت در 
طراحی نقوش اســلیمی و کتیبه ها کــه به زیبایی هر چه 
متام تر انجام گرفته و همچنین مهارت خارق العاده در اجرا 
از جمله ویژگی های خاص این لوحه هاست که آن ها را به 
عنوان گنجینه ای ارزشمند از هرن صفوی شاخص می مناید. 
انتخــاب آیه  هــا و من کتیبه هــا نیز با توجــه به نقش و 
کاربــرد ایــن لوحه های فوالدی انجام شــده اســت تا در 
کنار کارکرد زیبایی شناســی آنها، مفاهیم دینی را نیز ارایه 
 مناید. از طرفی، مطالعه و مقایســۀ ایــن لوحه ها با دیگر 
منونه های مشــابه در سایر موزه ها و مجموعه ها، اهّمیت 
این آثــار را به عنوان گروهی از نفیس ترین آثار این دوره 
مشــخص می کند. از این رو مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی 
ملک با دارا بودن شــامر قابل توجی از این آثار، به عنوان 
یکی از غنی ترین مجموعه ها در این خصوص به حســاب 

می آید. 
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تصویر ۶- لوحۀ فوالدی مشــبک )شــامره ۱۲۱۴(، با 
شکل بیضی تیزه دار شبیه ترنج با لبۀ دالربی ساخته 
شــده اســت. خطوط اســلیمی  با گــردش حلزونی 
)اســپیرال( متام ســطح دو بعدی زمینۀ مشبک  را پُر 
کرده  و کتیبه ای شامل آیۀ ۱۲۰ سورۀ صافات با خط 

بسیار زیبای ثلث را در خود جای داده است.
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مقّدمه:
بــا روی کار آمدن سلســلۀ صفویان و ایجــاد امنیت و 
ثبــات در مناطق مختلف ایران، هرنهــای صناعی به ویژه 
فرش رونق دوباره می یابد، با توّجه به آثار و مدارک موجود 
می توان گفت اوج هرن فرش بافی ایران در سده های ۱۶ و ۱۷ 
م./ ۱۰ و ۱۱ ق. همزمان با حکومت های شاه طهامسب اّول 
)۱5۸۷- ۱5۲۴ ق./ ۹۹۶- ۹۳۱ ق.( و شاه عباس اّول )۱۶۲۹- 
۱5۸۷ م./ ۱۰۳۹- ۹۹۶ ق.( بــوده اســت، حامیت شــاهان 
صفــوی از این هرن- صنعت و اجــرای هرنمندانۀ طرح های 
اصیل اسالمی و ایرانی باعث پدیدار شدن قالی هایی زیبا و 
منحرص به فردی شــد که هر موزه و یا مجموعۀ خصوصی 

آرزوی داشن آنها را داشته و دارد.
توّجه ویژۀ شاه عباس اّول به شهر مشهد و مرقد مطهر 
حرضت رضا)ع( ســبب توسعۀ شهر و ایجاد بناهای تازه ای 
در اطراف حرم مطهر گردید. با نگاهی اجاملی به صحن ها، 
رواق ها، ایوان هــا و موزه های رضــوی می توان نتیجۀ هرن 
دست معامران، طراحان، کاشی کاران و خوشنویسان صفوی 
را مشــاهده منود. تولید و بافت فرش در مشــهد نیز از این 
قاعده مســتثنی نبوده و نیســت، به طوری که با مطالعۀ 
آثار موجــود در موزه ها و مجموعه های خصوصی می توان 
گفت اّولین دوران درخشــان فرش بافی مشهد در این زمان 
پایه گــذاری شــده و تأثیر فراوانی از نظر شــیوۀ طراحی و 

رنگ بندی بر هرنمندان سده های بعد گذاشته است.
دومین دوران پرشــکوه تاریخ فرش مشــهد از اواسط 
ســلطنت نارصالدین شــاه قاجار)۱۸5۹- ۱۸۴۷م./ ۱۳۱۳- 
۱۲۶۴ ق.( آغــاز و تــا دوران معــارص ادامــه می یابد. به 
احتامل، برپایی منایشگاه های فرش ایران در شهرهای وین 
و لندن باعث استقبال مردمان مغرب زمین از این هرن شده 
بود و همیــن امر باعث رونق تولیــد در مناطق مختلف 
ایران از جمله مشــهد گردید. به تدریج افراد بااستعداد و 
توامنند از شــهرهای دور و نزدیــک همچون تربیز، کرمان، 
چهارمحال و بختیاری، کاشــمر، بیرجند، نیشابور و... وارد 
مشهد شده و در کنار تولیدکنندگان قدیمی اقدام به تولید 
فرش هایی به ســبک قدیم کردنــد. کیفیت باالی رنگرزی، 
بافت و طراحی ســبب شــد عالوه بر عامۀ مــردم، طبقۀ 
متمّکن و گاه حاکم بر ایران ســفارش بافت فرش هایی در 
ابعــاد کوچک و بزرگ را بــه کارگاه های فّعال و معترب در 
مشــهد بدهند. در حال حارض منونه هایــی متعّدد از هرن 
دســت تولیدکنندگان مشهدی زینت بخش کاخ ها، موزه ها 
و مجموعه هــای خصوصی ایران و جهان هســتند. پس از 
پیروزی انقالب اســالمی، به هّمت متولّیان آســتان قدس 
رضــوی، گنجینه ای بــاارزش از فرش های نفیــس ایرانی از 
انبارها و مخازن خارج و پس از مرّمت در موزه های فرش 

آستان قدس رضوی و موزۀ ملّی ملک به منایش در آمد.
 در بررســی و مطالعــۀ کتاب ها و مجــاّلت تخّصصی 
فرش، مشاهده می شود که اطاّلعات نوشتاری بسیار کمی 

در مورد فرش های مشهد موجود است و همین امر سبب 
شــده که محّققین و کارشناســان هرن اسالمی، دوران مهم 
تاریخ فرش بافی در این ناحیه را با عبارات و کلامتی گنگ 
و گاهــی مبالغه آمیز خامته دهنــد؛ در صورتی که با نگاه 
اجاملــی به آثاری کــه در این دو مجموعه قــرار دارند و 
اندکی مطالعۀ کتابخانه ای می توان ویژگی های ســاختاری 
فرش های مشــهد در اواخر دوران قاجار تا دوران معارص 
را مشــخص منود، آثاری که بــا الگوبــرداری از فرش های 
صفــوی و اندکی تغییر در نقشــامیه های تزیینی در انواع 
خوب، متوســط و گاه ضعیف بافته شــده اند. موزۀ ملّی 
ملک در تهران، یکی از مکان های مهم برای مطالعۀ تاریخ 
فرش بافی شهر مشهد است. اگرچه بیشرت آثار محفوظ در 
این موزه برای مفروش کردن منزل شــخصی ایشــان تهیه 
شــده اند، اّما کیفیــت باالی طراحی، رنگ بنــدی و بافت، 
گواهی بر ذوق و سلیقۀ شخصی حاج حسین آقا ملک در 
خرید یا ســفارش آنها بوده اســت به طوری که با مطالعۀ 
این آثار با امضا یا بدون امضا می توان گوشه ای از وضعیت 
تولید فرش مشهد در دوران حیات ایشان را مشخص منود. 
در ادامــه برای شــناخت بهرت فرش هــای محفوظ در این 
مجموعه ابتدا ســابقۀ تاریخی و ســپس ویژگی های فرش 

مشهد به اختصار معرّفی می گردد.

سابقۀ تاریخی فرش مشهد
مشهد، مشهد مقّدس یا مشهد طوس، شهری است که 
در بین دو رشته کوه هزارمسجد و بینالود و در درۀ کشف 
رود قرار گرفته است)مصاحب،۱۳۸۱: مدخل مشهد(. این 
شــهر تا آغاز قرن ۳ ق./ ۹م. اهّمیتی نداشــت و به جای 
شهر مشــهد، قریه ای به نام ســناباد، از توابع طوس قرار 
داشت. پس از شــهادت حرضت علی بن موسی الرّضا)ع( 
در ســال ۲۰۲ ق./ ۸۱۸ م. بــه دســت مأمــون و دفن آن 
حرضت در این محل، به این نام مشــهور گردید )دهخدا، 
۱۳۷۲: مدخــل مشــهد(. برخــی معتقدند کــه حمدالله 
مســتوفی )قرن ۸ ق./ ۴ م.( از نخســتین کسانی است که 
سناباد را مشهد نامیده است ]۱[ و از آن به بعد به همین 
نام مشــهور شده اســت)مصاحب، ۱۳۸۱: مدخل مشهد(. 
با ویرانی شــهر طوس بر اثر حملۀ مغول، مردم این شــهر 
به ســمت مشــهد کوچ کردند و به تدریج بر وســعت و 
آبادی این شــهر افزوده شــد. در عرص تیموریان، شاهرخ 
در آبادی و عمران مشــهد کوشــش زیادی کرد و در زمان 
سلسلۀ صفویه به ویژه دوران سلطنت شاه طهامسب اّول 
و شــاه عباس اّول، بناهایی متّعدد در این شــهر ســاخته 

شد)بیات، ۱۳۶۷: ۱۷۰(.
تــا قبــل از دوران صفویــه اطاّلعات زیــادی در مورد 
فرش بافی ایــن ناحیه وجود ندارد. با ظهور صفویان فصل 
تازه ای از شکوه و آبادانی در مشهد آغاز شد و با رسمیت 
یافن مذهب تشــیّع، اهّمیت آن روز به روز بیشرت گردید. 

* کارشناس ارشد پژوهش هرن
hossin_kamandlo@yahoo.com

چکیده

شـهر مشـهد از مهم تریـن مناطـق فرش بافـی ایـران از دوران صفویـان تـا روزگار معـارص بوده اسـت. عالقۀ 

شـاهان صفـوی بـه مرقـد مطهـر حـرضت رضـا)ع( و سـاخت و سـازهایی کـه پیرامـون آن انجام یافتـه بود، 

باعـث پدیـدار شـدن اّولیـن شـاهکارهای هـرن فرش بافی در ایـن ناحیه گردیـد. قالی هایی بـا رنگ های الکی 

و سـورمه ای کـه با انواع گل های شـاه عباسـی، اسـلیمی های ابـری، بندهای ختایی و نخ هـای گالبتون تزیین 

شـده بودند.

شـورش افغان هـا و انقـراض سلسـلۀ صفویـان، هـرج و مرجـی شـدید در ایـران به وجـود آورد کـه نتیجۀ آن 

فروپاشـی اقتصـاد و صنایـع مختلفـی همچـون قالی بافی بود. گـذر زمان و ظهـور قاجاریـان و ایجاد امنیت 

نسـبی در ایـران، دومیـن دوران پرشـکوه صنعـت قالی بافـی در مشـهد را پایه گـذاری کرد. هرنمنـدان و افراد 

صاحـب ذوق از نواحـی مختلفـی همچون کرمان، کاشـان، تربیز، بیرجند، چهارمحال و بختیاری، کاشـمر و... 

در خیابان هـا و بازارهـای منتهـی بـه حـرم مطهر گرد آمده و در کنار تولیدکنندگان مشـهدی، آثار شـاخص و 

منحـرص بـه فـردی را بـا اقتبـاس از فرش هـای عرص صفـوی خلق کردنـد و در حال حـارض برخـی از این آثار 

جـزو نفیس تریـن قالی هـای کاخ هـا، موزه هـا و مجموعه های خصوصـی داخلی و خارجی هسـتند.

یکی از مکان های کمرت شـناخته شـده که در آن آثار تولیدکنندگان صاحب نام مشـهدی نگهداری می شـود، 

مـوزۀ ملّـی ملـک در تهـران اسـت. شـاید توّجـه محّققیـن و صاحب نظـران به کتاب هـای خطـی، نگاره ها، 

مرقعـات، سـّکه ها، تابلوهـای نفیـس نقاشـی، مترب، آثار الکی و... سـبب نادیده گرفن ۳۴ قطعه فرشـی شـده 

کـه در مناطـق مختلـف شـهری و روسـتایی ایـران با بهرتیـن کیفیت بافته شـده اند. با توّجه به اینکه بیشـرت 

عمـر پربرکـت حـاج حسـین آقا ملـک در جوار حرم مطهر حرضت علی بن موسـی الرّضا)ع( و شـهر مشـهد 

سـپری شـده اسـت، مشـاهده می شـود کـه عمـده فرش هـای موجـود در مـوزۀ ایشـان توسـط کارگاه هـای 

شـاخص و گاه گمنـام مشـهدی بافتـه شـده اند. در ایـن مجموعـه در کنـار آثـار چشـمگیر و بـدون امضـا، 

می تـوان دسـتبافته های افـراد صاحـب نامـی همچـون حـاج عبدل مؤمـن قالی بـاف، علی خان عمـو اغلی، 

صابر و مشـیری را مشـاهده منود. اغلب این آثار در زمان حیات حاج حسـین آقا ملک برای مفروش منودن 

منـزل شـخصی خریـداری شـده بودند کـه عالوه بر ذوق و سـلیقۀ واقـف، تا حدی ویژگی هـا و خصوصیات 

قالی های بافته شـده در اواخر دوران قاجار تا اواسـط دوران پهلوی را مشـخص منایند. در این نوشـتار سـعی 

شـده، در کنـار معرّفـی فرش  هـای مشـهد در مـوزۀ ملـک، تاریخچه و خصوصیـات فرش های مشـهد در این 

دوران بـه اختصار معرّفی شـود.

کلید واژه: مشهد، موزۀ ملک، قالی.

معرّفی قالی های مشهد۱ 
  حسین کمندلو* 

۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



گســرتش پایتخت و ســاختامن های تازه باعث شد نیاز به 
قالی بیشرت شــود و فرش بافی از رشته های مهم اقتصادی 
برای مــردم گردد. به دســتور شــاه عباس، در اســرتآباد، 
شــیروان، قره باغ، کاشــان، گیــالن و مشــهد کارگاه های 
فرش بافی دایر گردید. بنا به نوشــتۀ شاردن ]۲[ به دستور 
شــاه عباس هر کانون بافت فرش می بایســت فرش را به 
شــیوۀ خود ببافد)آذرپاد، حشمتی رضوی، ۱۳۷۲: ۱5(. در 
این کارگاه ها بااستعدادترین هرنمندان ایرانی و خراسانی 
مشغول به کار شدند و فرش های زیبا و نفیسی را به وجود 
آوردند، پدروتشیرا ]۳[ سیّاح پرتقالی که در سال ۱۰۹۲ق./ 
۱۶۰۴ م. از ایران دیدن کرده اســت قالی های خراســان را 
از نظــر مرغوبیت در درجۀ ســوم، پــس از قالی های یزد 
و کرمان می داند )فریه، ۱۳۷۴: ۱۲۷(. بیشــرت کارشناســان 
هرن اسالمی در هنگام تألیف کتاب های خود، به قالی های 
خراســان لقب هراتی داده اند. شــاید بتوان گفت اطالق 
نــام هراتی توّســط محّققین به این قالی هــا، تحت تأثیر 
نوشــته های سفرنامه نویســان و جهان گردان بوده است. 
اولریوس]۴[ در ســفر خود به ایران که در ســال ۱۶۳۷م./ 
۱۰۴۷ق. همراه با سفیر دوک ُهلشتین گوتروپ ]5[ انجام 
داده بود، اشــاره به زیباترین قالی های ایران منوده که در 
شــهر هرات، یکی از ایالت های مهم خراســان بافته شده 
اســت )دیامند، ۱۳۸۳: ۲۶۷(. شاید همین امر باعث شده 
که بیشرت محّققین هرن اسالمی، واژۀ هراتی را برای معرّفی 
فرش هــای رشق ایران به کار برند. ارنســت کونل در هرن 
اســالمی مهم ترین ویژگی های قالی های هراتی در اواخر 
قــرن ۱۶م. /۱۰ق. را من قرمز رنــگ )قرمز الکی( همراه 
با گل های برگ نخلی )برگ کنگری( و اســلیمی های ابری 
می داند که حاشیۀ آنها اغلب آبی )سورمه ای( یا سبز بوده 
اســت. به علّت وجود تعداد بی شامری از این فرش ها در 
کشور پرتغال شــاید بتوان گفت این گونه از فرش ها مورد 
اســتقبال مردمان ساکن در این نواحی بوده است )کونل، 
۱۳۶۸: ۲۱۰(. ویژگی های اشــاره شــده در مورد فرش های 
هراتی مطابقت کاملی با قالی های افشــان شــاه عباسی 
دارد. سیسل ادواردز اطالق نام هراتی به این گونه از قالی 
را اشــتباه می داند]۶[ زیرا هیچ گونه مدرکی دال بر اینکه 
شــاهرخ در پایتخت خود، هرات، اقدام به تأسیس کارگاه 
قالی بافی وابســته به دربار کرده باشــد وجــود ندارد، او 
معتقد است در کشورهای مغرب زمین توافق حاصل شده 
کــه قالی های مــرق ایران در هرات کــه زمانی پایتخت 
اداری و شــهر اصلی خراسان بوده تهیه شده است؛ اّما بر 
اساس مدارک موجود، سّنت قالی بافی در این ناحیه وجود 

نداشته است )ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۸۷(.
در عرص صفویان فرش های خراســانی از شهرت بسیار 
باالیــی برخوردار بوده اســت به طوری که در زمان شــاه 
مجمــوع  از  م.   ۱۶۶۴-  ۹۴ ق./   ۱۰۷۷-۱۱۰5 ســلیامن 
بیســت و یک کاروانرسای مهم اصفهان دو کاروانرسا برای 

فرش های کاشــان و یــک کاروانرسا مخصــوص فرش های 
خراســان و هــرات بوده و ذکــر هرات بیشــرت به خاطر 
فرش های مرغوب آن بوده اســت )یار شاطر، ۱۳۸۴: ۸۳(. 
گویا قالی هایی با طرح هراتی با مذاق و سلیقۀ اروپاییان 
ســازگاری داشت چون عالوه بر وجود تعداد بی شامری از 
آنها، تصاویر این قالی ها را در نقاشی های اروپایی ]۷[ نیز 
می توان مشــاهده منود )دانشــگاه کمربیج، ۱۳۸۷: ۳۷۶(. 
در کتاب هــای مختلفــی که در زمینۀ قالی یــا تاریخ هرن 
اســالمی و ایرانی منتر شده است مطالب یا تصاویری از 
قالی هایــی رشق ایران در عرص صفویــان وجود دارد ولی 
احتــامل اینکه برخی از این قالی هــا در رشق ایران بافته 
شده باشــند، بسیار کم است، اّما محققین آنها را به دلیل 
داشــن ویژگی های بــاال در ردیف قالی هــای رشقی قرار 
داده انــد که برخی از آنهــا را می توان به دلیل ظرافت در 

طراحی و بافت رد کرد]۸[.
شــورش افغان هــا و انقراض سلســلۀ صفویه، هرج و 
مرجی شدید در ایران به وجود آورد که نتیجۀ آن فروپاشی 
اقتصاد ایــران از جمله صنعت قالی بافی بــود. قاجاریان 
در ســال ۱۲۱۰ ق./ ۱۷۹۶م. به قدرت رســیدند و تا سال 
۱۳۴۳ق./ ۱۹۲5م. بــر ایران حکومت کردند. مدارکی دال 
بر ایــن که آنها از این هرن حامیــت کردند یا کارگاه هایی 
در پایتخت شان، تهران، دایر کرده باشند در دست نیست 
)فریــه، ۱۳۷۴: ۱۴۰(. بــا گذشــت زمان و ایجــاد امنیت 
در کشــور و عدم وجود رقیبان خارجــی در این صنعت، 
این هــرن جایگاه واقعی خــود را پیدا منــود، هرنمندان و 
تولیدکننــدگان قالــی در این دوران ســعی کردند با توجه 
به فضای جامعه و سفارشــاتی که از حّکام، ارشاف و تّجار 
دریافــت می کردند قالی های مورد نیاز آنها را تولید کنند. 
با حضور رشکت های خارجی در ایران، دگرگونی هایی را در 
شــیوۀ طراحی، رنگبندی، بافت و رنگرزی شاهد هستیم؛ 
ابعاد فرش ها نیز با توّجه به خواســت کشــورهای مقصد 
تغییر کردند. شــاید بتوان گفت تجاری شــدن فرش ایران 

باعث تغییر در ماهیت فرش ایرانی شده بود.
 از اوایل دوران قاجار شواهد کمی در مورد قالی بافی 
در خراســان موجود است. گویا در این دوران خراسان در 
مقــام مرکز معترب قالی بافی باقــی مانده بود و کرمان نیز 
در ســطحی انــدک نازل تر به بافن قالی هــای خود ادامه 
می داده اســت )فریه، ۱۳۷۴: ۱۴۰(. بر اســاس نوشــته ها 
در اواخر دهۀ ۱۷۸۰م./ ۱۱۹۴ق. فرش هایی در خراســان 
بافته می شد که من برخی از آنها زربافت بوده است )یار 
شاطر، ۱۳۸۴: ۹۲(. الزم به ذکر است که به کارگیری الیاف 
فلــزی در من قالی های مشــهد، از ویژگی های شــاخص 
فرش بافــان مشــهدی در دوران پرشــکوه صفویــان بوده 
اســت و یکی از بهرتین منونه های آن در موزۀ فرش آستان 
قدس رضــوی نگهداری می شــود]۹[. گزارش های کمپانی 
هنــد رشقی در ۱۷۹۰م./ ۱۲۰5ق. حکایت از رونق دوبارۀ 

فرش بافــی در مشــهد می دهــد. رشکت اروپایــی در این 
سال ها سعی می کرد پس از چند دهه متارکه در معامالت، 
دوباره روابط تجاری خود را با ایران برقرار سازد »... قالی 
خراســان که به خاطر تابناکی رنگ ها و برتری با نقش به 
حــق در رسارس جهان مقامی شــامخ یافته، اکنون هر چه 
بیشــرت مورد تقاضای اروپاییان قرار گرفته است...« )فریه، 
۱۳۷۴: ۱۳۶(. همچنیــن در ســفرنامۀ اولیویــه که حدوداً 
در اواخر ســلطنت آغا محّمدخان قاجار و اوایل سلطنت 
فتحعلی شــاه بر ایران )۱۷۹۶م./۱۲۱۰ ق.( نوشــته شده، 

اشاره به قالی های خراسانی شده است:
از جانب خراســان و سیستان و کرمان هم محصوالتی 
چون انقــوزه، ذرت، نشــادر، تریاک، زیــره و قامش های 
ایرانی ابریشــمی و پنبه ای و قالــی و... را می توان از راه 
نزدیک تــر، کم خرج تر به دریای ســفید برند تــا اینکه از 

محیط حمل و نقل شود )اولیویه، ۱۳۷۱: ۱۷۰(.
چنــد دهــه بعد هنگامــی که مســیو فریه، مســافر 
فرانســوی که در ســال ۱۸۴5 م./ ۱۲۶۱ق. از مشهد عبور 
کرده است می نویسد که »... در این بلده قالی های خوب 
و شــال های شبیه به شال کشمیری نسج می شود. شمشیر 
خراســانی هم معروف است. اقسام ظروف از سنگ ها در 
مشــهد در کامل خوبی ســاخته، به بالد دیگر می برند...« 
)صنیــع الدولــه، ۱۳۶۲: ۳۲۹ و ۳۳۰(. در منایشــگاه وین 
که بــه ســال ۱۸۷۳م./ ۱۲۹۰ق. برگزار می شــود در کنار 
فرش هایی از ســنندج فراهان، فرش های خراسانی نیز در 
معرض دید عموم قرار می گیرد )یار شــاطر، ۱۳۸۴: ۱5(. 
کلنل ســی.ام. مک گرگور در ســال ۱۸۷5م./ ۱۲۹۲ق. در 
رشح ســفری به ایالت خراســان ضمن متجید از قالی های 
بافت مناطق مختلف خراســان، در تعریف بازار مشــهد 

بیان می کند:
... یکی از صنایع دســتی منحرص به فرد خراسان فرش 
اســت و در مشهد با کمی جســتجو می توان انواع خوب 
آن را یافــت. فرش های خراســان اغلــب طرح های گل دار 
و شــلوغ و شــادند. ولی ویژگی فرش هــای بیرجند بافت 
ظریــف و رنگ های خیره کنندۀ آن اســت. این فرش ها را 
با سلیقۀ بسیار تهیه می کنند« )مک گرگور، ۱۳۶۹: ۲۶۱(.

بــا ایجــاد ثبات در شــهر مشــهد ایجــاد کارگاه های 
فــرش و تولید قالــی رونق دوباره ای پیدا می کند و شــهر 
مشــهد به مرکــزی برای تجــارت در مرق ایــران تبدیل 
می شــود. فرش های آن نیز با تکیه بــر طرح و رنگ بندی 
قدیمــی به خصوص آثار دوران صفویــان بافته و به بازار 
عرضه می شــود. لرد کــرزن در پاییــز ۱۸۸۹م./ ۱۳۰۶ق. 
عازم ایران می شــود. او پس از مشــاهدۀ بازار مشهد، در 
مورد تولیدکنندگان قالی در مشــهد می نویســد که فقط 
کارخانه هــای قالی بافــی با اعتبار و اهّمیت ســابق باقی 
مانده اســت و فرش های مشهد بر سایر محصوالت برتری 
دارد. نقشــۀ قالی هــا از روی ســلیقه و ذوق عالی رشقی 

ترســیم و بهرت از همه بــا رنگ های ثابــت طبیعی مزیّن 
می گردد. در متام مشــهد چهل دستگاه قالی بافی، ششصد 
و پنجاه کارگر ابریشــم کاری و ســیصد و بیست دستگاه 
شــال بافی به کار بود )کرزن، ۱۳۴۷: ۴۰(. بیشــرت نکات و 
اشارات باال حاکی از رشــد و ترقی فرش مشهد در دوران 
نارصالدین شــاه دارد، حتّی ویلز که در اصفهان زمان ظل 
السلطان طبابت می کرده اســت در کتاب خود، ایران در 
یک قرن پیش، به قالی های بافت مشهد در بازار اصفهان 

اشاره کرده است:
فرش هــای مشــهدی معمــوالً پرنقــش و نگارتریــن 
فرش های ایران هســتند و بدین لحاظ حجم بیشــرتی از 
فرش های صادراتی به خارج را تشکیل می دهند. متأسفانه 
هــر چه که زمان به جلوتر می رود وضع رنگ و مرغوبیت 
فرش هــای ایرانی هم ســیر قهقرایی و تنــزّل خود را طی 
می کند... فرش های مشهد اغلب رنگ های به ظاهر جالب 
ولی ناثابتی دارند که به قول معروف با نیل رنگ شده اند، 

در نتیجه چندان مرغوب نیستند )ویلز، ۱۳۶۸: ۱۹۴(.
با توّجه به آثار و نوشته های موجود می توان گفت در 
دوران حکومت نارصالدین شــاه بر ایران ۱۸۹۶-۱۸۴۸م./ 
۱۳۱۳-۱۲۶۴ق. فّعالیــت در زمینــۀ تولیــد قالی بیشــرت 
بوده اســت ]۱۰[. الزم به ذکر اســت کــه در این دوران 
شــهر مشــهد به عنوان مرکزی برای جمــع آوری قالی از 
رسارس اســتان خراسان شناخته می شده و از آنجا به دیگر 
مناطق صادر می گشــته اســت. اّما بهرتین اطاّلعات را در 
مورد قالی مشهد می توان در کتاب از خراسان تا بختیاری 
یافت، کتابی که توســط هانری رنه داملانی تألیف شــده 
اســت]۱۱[. او در مورد فرش بافی مشــهد در این سال ها 

چنین می نویسد:
... شهر مشهد یکی از مراکز مهم تجاری ایران است... 
قالی های بافت مشــهد خیلی مرغوب نیست، زیرا هم از 
لحاظ ظرافت و هم از لحاظ نقش در حد قالی های ممتاز 
به حساب منی آید با این حال صنعت فرش مشهد در کامل 
رونق است. این قالی ها را غالباً روی دارهایی می بافند که 
۲/5 مرت عرض و بین ۳ تا 5 مرت طول آنهاست. قیمت فرش 
بر اســاس تعداد گره های آن که معمــوالً در هر ذرع ۲۶ 
اســت حساب می شود. در بحران اخیر، قیمت را باال برده 
و تعداد گره ها را به بیســت عــدد تقلیل داده اند. بدیهی 
است که قیمت فرش به تناسب بهای پشم نیز باال و پایین 
می رود. قالی ها بیشرت با پشــم پاییزی ساخته می شوند و 
از طریق قســطنطنیه به اروپــا و آمریکا صادر می گردند. 
فرش های مرغوب تر بیشرت به وســیلۀ ایرانیان ساکن وین 
به بازارهای اروپا عرضه می شود )داملانی، ۱۳۸۷، ص ۷۹(.
در این گفته مشــخص می شود که ۱.کیفیت قالی های 
تجاری مشــهد باال نبوده اّمــا فرش های نفیس و خاص در 
کارگاه ها تولید می شده است. ۲. عرض قالی ها از ۲/5 مرت 
بیشــرت تجاوز منی کرده ولی طول آنها می توانســتند تا ۱۰ 



مرت هم برسد. ۳.پشم قالی ها پاییزی بوده است. ۴.مقصد 
قالی های تجاری ترکیه بوده است. سه ویژگی اّول در حال 

حارض نیز در بافته های مشهد دیده می شود.
هامن طور که گفته شد، بیشرت محّققین در کتاب های 
خــود علّــت رونق فــرش مشــهد را حضــور بازرگانان و 
تولیدکننــدگان تربیــزی می داننــد. بزرگان قالی خراســان 
کــه اصالت آذری داشــتند، محّمد کهنمویــی و حاج علی 
خامنه ای، برادران عمو اغلی، صابر و شش کالنی از جمله 
کســانی هســتند که قالی های نفیس و بــا کیفیت باالیی 
تولید کرده اند به طوری که سیسیل ادواردز در کتاب قالی 
ایران از آنها به نیکی و حرست یاد کرده است. در کنار آنها 
تولیدکنندگان خراســانی نیز حضور داشته و با آنها رقابت 
می کردنــد اّما در بیشــرت اوقات در ســطح پایین تری قرار 
داشــتند. به هر حال وجود مرقد مطهــر امام رضا)ع( در 
شهر مشهد باعث شد که به تدریج عاشقان و عالقه مندان 
به آن حرضت به این شهر بیایند به طوری که صنعتگرانی 
از مناطق کشــمیر،کرمان، آذربایجان، کاشان و... دست به 
دســت هم دادند تا بافت قالی در مشهد و سبک هراتی 

دوباره احیا گردد.

ویژگی ها و خصوصیات قالی مشهد
تّجــار تربیــزی همزمان با رونــق تجــارت در اروپا، در 
شــهرهای مختلف ایران از جمله مشــهد اقدام به تأسیس 
کارگاه هــای فرش بافــی کردنــد و همین امر زمینــۀ رواج 
گره متقارن یا ترکی را در شــهر مشــهد فراهم کرد. حضور 
تولیدکنندگانی چون عبداملحّمد و علی خان عمو اغلی، حاج 
علی خامنه ای و صابر که اصلیت آذری داشــتند در این امر 
بی تأثیر نبوده اســت. سیسل ادواردز در این مورد می گوید 
که بیشــرت فرش ها گره فارسی داشــتند و نسبت آن به گره 
ترکی سه به یک بوده است) ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۹۰(. رج شامر 
قالی های مشــهد بین ۳5 تا ۴۰ گره در هر ۶/5 ســانتی مرت 
اســت ]۱۲[. واحد اندازه گیری مقدار بافته شده در مشهد 
ُمقاط اســت و هر دوازده هزار گره را یک ُمقاط می گویند 

)دانشگر، ۱۳۷۲: مدخل ُمقاط(.
شامل خراسان از نواحی اصلی تهیه پشم در ایران است 
ولی مهم ترین نوع پشــم در تربت حیدریه تهیه می شــود 
همچنین در شهرهای نیشــابور، سبزوار و قوچان و نواحی 
مجاور مشهد نیز پشم مرغوب به دست می آید، کالف هایی 
که در قالی مشهد به کار می برند پشم پاییزه است به همین 
دلیل پشــم قالی های خراسان نرم است که نتیجۀ آن تولید 
قالی هایی با مقاومت و دوام کم است. این امر سبب تولید 
قالی هایی با قیمت مناســب و در نتیجه استقبال خانواده 
و خرید آن شده اســت )ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۹۰(. جنس تار و 
پود آن معموالً از پنبه است و پس از هر دو چین بافت )به 
ویژه در قالی های آســتان قدس رضوی( پود نازک را بر روی 
پــود ضخیم قرار می دهند. در بعضی از قالی های تجاری و 

معمولی، معموالً این پود نازک را عبور منی دهند و این امر 
در کنار استفاده از گره جفتی از معایب عمدۀ فرش مشهد 
هســتند. تعداد رنگ در قالی های مشهد از ۲۰ رنگ تجاوز 
منی کنــد و این رنگ ها عبارتند از: قرمز ســیر )قرمز دانه(، 
عنابی، کرم، انواع ســبز، آبی، سورمه ای، قهوه ای و... در این 
بین الکی قرمز دانه از رنگ های اصیل مشهد است. سیسل 

ادواردز در مورد آن در کتاب خود نوشته است:
از ویژگی های ممتاز قالی های رشق ایران، اســتفاده از 
الک یا قرمز دانه )به جای روناس( برای تهیۀ رنگ های رسخ 
است. این روش طی قرون و اعصار تغییر نکرده است. چه 
تا به امروز نیز در مشــهد،  بیرجند و کرمان انواع رنگ رسخ 
را از قرمزدانه به دســت می آورند و از روناس به عنوان یک 

مادۀ کمک کننده بهره می گیرند ) ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۸۷(.
قالی های مشــهد در ابعاد متوســط و بزرگ )از ۲×۲ 
تــا 5×۴ مرت و بیشــرت( تولید و بافته می شــوند. تار و پود 
این قالی ها معموالً از پنبه اســت)هانگلدین، ۱۳۷5: ۷۱(. 
عمل شــیرازه بافی تا 5۰ ســال قبل همزمان با بافت انجام 
می شــده، اّمــا از آن زمان تا امروز، قالی های مشــهد پس 
از پایان بافت، شــیرازه بافی می شوند )ژوله،۱۳۸۱: ۱۷۱(. 
طرح های مشــهد تحت تأثیر قالی های کرمان بوده است 
و برخی از اســتادان طراحی، همچون عبدالحمید صنعت 
نگار، محّمد حســین فخر الواعظین مهــدوی و... اصلیت 
کرمانی داشــته اند، شــاید به همین دلیل است که بیشرت 
بافته هــای نفیس کارگاه عمو اغلی،  زمینه ای شــلوغ و پر 
از نقش و نگار را داشــته و حتّی برخی از اسلیمی های به 
کار رفته نیز تحت تأثیر نقشــه های کرمان بوده اند ]۱۳[. 
الزم به ذکر است که شاخص ترین و اصیل ترین طرح قالی 
مشهد، افشان شاه عباسی است. سیسل ادواردز طرح های 
رایج مشــهد تا اوایل قرن هجدهم را به سه گروه تقسیم 
کــرده بــود: الف(قالی هایی کــه طرح هراتــی دارند ب( 
قالی هایی که طرح اســلیمی با نگاره های ماری دارند ج( 
انواع مخصوصی از قالی های شــکارگاه یا قالی های رسارس 

گل و حیوان )ادواردز، ۱۳۶۸: ۱۸۷(.
البته در مشهد طرح های بندی، درختی، لچک و ترنج، 
شــیخ صفی، گلدانی و... تولید می شــود ولــی اولویت با 
نقشه های افشان شاه عباسی گل درشت یا گل ریز است. 
قالی های افشــان شــاه عباســی گل ریز یا کوچک توسط 
کارگاه های عبداملحّمد عمو اغلی ابداع و به تدریج فراگیر 
شــد. ترکیب رنگ بندی من و حاشــیه در بیشرت قالی های 
مشــهد به صورت های زمینــه الکی قرمز دانه با حاشــیۀ 
ســورمه ای، زمینۀ کرم با حاشیۀ سورمه ای، زمینۀ سورمه ای 
با حاشــیۀ الکی قرمزدانه یا کرم اســت. در دورۀ حارض به 
دلیل گران بودن رنگ الکی و عدم اقبال مردم به این رنگ، 
بیشرت تولیدکنندگان از رنگ کرم برای من و سورمه ای برای 

حاشیه استفاده می کنند.

آشنایی با موزۀ ملک
حاج حسین آقا ملک اصالتاً تربیزی و فرزند محّمدکاظم 
ملک التجار بودند که به سال ۱۲55ش./ ۱۲۹۲ق./ ۱۸۷5م. 
در تهران چشم به جهان گشودند)سایت موزۀ ملّی ملک(. 
هوش رسشــار، شــّم اقتصادی بی نظیــر و عالقه به علم و 
دانش، از ویژگی های بارز ایشــان بود و همین امر سبب 
شــد که در طول عمر پربار خــود آثار متعّدد و گرانبهایی 
را جمع آوری منایند)نقوی، ۱۳۷۲: ۴۲۰(. حاج حســین آقا 
ملک به سال ۱۳5۱ش./ ۱۳۹۲ق./ ۱۹۷۲م. فوت و در حرم 
مطهر حرضت رضا)ع( به خاک سپرده شد. از ایشان اموال 
بسیاری از جمله امالک و مستغالت، نسخه خطی یا چاپ 
سنگی،  تابلوهای نقاشی، قالی، مترب، سّکه، آثار الکی، لوسرت 
و مبلامن و... به صورت وقف به یادگار مانده است)سایت 
موزۀ ملّی ملک(. در سال ۱۳۶۴ش./ ۱۴۰5ق./ ۱۹۸5م. با 
هّمت و تالش آیت الله واعظ طبســی، منایندۀ ولی فقیه 
در خراســان و تولیت آســتان قدس رضــوی، در زمینی به 
مساحت 5۷۰۰ مرت عملیات ساخت موزه و کتابخانۀ ملّی 
ملک آغاز شــد. الزم به ذکر اســت که این زمین در ضلع 
جنوبــی وزارت امور خارجه و از موقوفات حاج حســین 
ملک به شــامرۀ ۶۶۶۸ بوده اســت. ســاختامن موزۀ ملّی 
ملک با سبک معامری سّنتی و اسالمی و با زیربنای ۹۴۰۰ 
مرت مربع تأســیس و در سال ۱۳۷5ش./ ۱۴۱۶ق./ ۱۹۹۶م. 
به بهره برداری رسید )معامر طلوعی، ۱۳۷۸: ۱۱ الی ۲۲(.
پس از امتام ساخت این بنا، آثار نفیس و باارزش ایشان 
در معرض دیــد عموم مردم، دانشــجویان و عالقه مندان 
به فرهنــگ و هرن ایرانی قرار گرفــت]۱۴[. از جمله آثار 
منحــرص به فــرد این مجموعــه ۳۴ تخته فرش دســتباف 
اســت که در مهم ترین مناطق قالی بافــی ایران با بهرتین 
کیفیت بافته شده اند. مرضیه مرتضوی در مورد موزۀ فرش 
می نویســد: »... با بررســی وقفنامه های هفتگانۀ مرحوم 
ملک در هیچ کجا با موردی مواجه نشــدیم که اشــاره به 
وقف فرش های خود کرده باشد. استدالل ما این است که 
مرحوم واقف در اواخر سال ۱۳5۰ باقی ماندۀ دارایی های 
خــود را بر آســتان مقدس رضوی وقف منــود، کلیۀ لوازم 
منــزل وی از جملــه فرش ها نیز شــامل آن شــدند که به 
مناســبت تعداد قابل مالحظۀ آنها در موزۀ ملک، ســالنی 
برای منایش آنها در نظر گرفته شــد. در حال حارض سالن 
فــرش موزۀ ملک پذیــرای ۱۷ تخته قالــی و قالیچه هایی 
است که در منزل مرحوم واقف جهت استفاده و یا تزیین 
به کار رفته اســت...« )مرتضوی، ۱۳۸۸: ۳۷(. الزم به ذکر 
است که بیش از یک سوم قالی های محفوظ در این موزه 
توسط تولیدکنندگان گمنام و گاه معتربی همچون برادران 
عمــو اغلی، حاج عبــدل مؤمن قالی باف، صابر، مشــیری 
و... بافته شــده اســت، که این امر گواهی بر عالقۀ حاج 
حسین ملک به این گونه از آثار بوده است. این مجموعۀ 
غنی از فرش های مشهد کمک شایانی به شناخت پیشینۀ 

قالی بافی در اواخر قاجار تــا دوران معارص خواهد منود. 
در ادامــه دســتبافته هایی کــه در موزۀ ملــک نگهداری 

می شوند به اختصار معرّفی می گردند:

1- قالی افشان شاه عباسی
این قالی با شــامرۀ کالســۀ ۰۴۱ ردیف ۲۱ ثبت شده 
اســت. قالی با طرح شاخص افشــان شاه عباسی در ابعاد 
۳۱۸×5۰۲ ســانتی مرت به احتامل اوایل یا اواسط سدۀ ۱۴ 
ق./ اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ م. بافته شــده اســت. 
طــراح نقش افشــان را به صورت واگیــره ای طراحی و بر 
روی من صورتی رنگ تکرار کرده است. )تصویر۱( جنس 
تار و پود این قالی از پنبه و پرز آن از پشــم اســت. نوع 
گره متقــارن )ترکی باف( و رج شــامر قالی ۳۴ گره در ۷ 
سانتی مرت و به شیوۀ متام لول بافته شده است. در حاشیۀ 
چهارم بــاالی قالی در کتیبه ای به خط نســتعلیق عبارت 
»عمل حاجی عبدل« دیده می شود]۱5[. عمده رنگ های 
قالی عبارتند از: قرمز روشــن )صورتی(، کرم،  ســورمه ای، 
ســبز روشن، ســبز، سبز تیره،  آبی روشــن، آبی، آبی تیره، 

 نارنجی، قرمز تیره، قرمز، فیروزه ای و...

2-قالی افشان اسلیمی بندی
ایــن قالی با شــامرۀ کالســه ۰۴۱ ردیــف ۲۰ با طرح 
افشــان بندی اســلیمی ختایی ثبت شده اســت. قالی در 
ابعاد ۴۸۴×۴۳۷ ســانتی مرت )تقریبــاً مربع( به احتامل در 
اوایل یا اواسط ســدۀ ۱۴ق./ اواخر قرن ۱۹ و اوایل ۲۰م. 
بافته شــده است. جنس تار و پود این قالی از پنبه و پرز 
آن از پشم است. نوع گره متقارن )ترکی باف( و رج شامر 
قالی ۳۴ گره در ۷ ســانتی مرت و به شــیوۀ متــام لول بافته 
شده است. در حاشــیۀ فرعی اّول این دستبافت می توان 
کتیبه ای را مشــاهده منود که در آن عبارت »عمل حاجی 

تصویر ۱: قسمتی از من قالی افشان شاه عباسی، بافت 
کارگاه حاج عبدل مؤمن قالی باف/ اوایل یا اواسط قرن 
۱۴ ق/ اواخر قــرن ۱۹ اوایل قرن ۲۰م. )مأخذ تصویر: 

عکس از نگارنده(



عبدل« به خط نســتعلیق بافته شــده اســت. )تصویر۲( 
عمده رنگ های قالی عبارتند از: سبز، صورتی، الکی، کرم، 

سورمه ای، آبی روشن، سبز روشن، قهوه ای، نارنجی و...

3-قالی افشان شاه عباسی
قالی با شــامرۀ کالســه ۰۴۱ ردیف ۱۷ و شامرۀ اموال 
۲5۴ و مزیّن به طرح افشــان شاه عباسی ثبت شده است. 
این دســتبافت در ابعاد ۳۳۹×۳۲۲ ســانتی مرت به احتامل 
در اوایل یا اواســط ســدۀ ۱۴ق./ اواخر قــرن ۱۹ و اوایل 
۲۰م. بافته شده است. در هر هفت سانتی مرت آن ۳۸ گره 
متقارن )ترکی( زده شده است. جنس تار و پود آن پنبه و 
پرز آن پشم است. شیوۀ پودگذاری دو پود ضخیم و نازک 
اســت و به صورت متام لول بافته شــده است. در حاشیۀ 
فرعی اّول این دستبافت می توان کتیبه ای را مشاهده منود 
که در آن عبارت »عمل حاجی عبدل« به خط نســتعلیق 
بافته شــده اســت. )تصویر ۳( الزم به ذکر است که طرح 
گل و برگ ختایی به صورت واگیره بر متنی به رنگ ســبز 
روشــن تکرار شــده اســت. عمده رنگ های قالی عبارتند 
از: کرم، شــکالتی، ســبز خردلی، الکی، سورمه ای، صورتی، 

نخودی، سبز روشن، سبز تیره، نارنجی، آبی و...

۴-قالی افشان اسلیمی بندی
این دســتبافت با شــامرۀ کالســه ۰۴۱ ردیــف ۳۲ در 
موزۀ ملک به ثبت رســیده اســت. ابعاد قالی ۴۷۰×۴۱۰ 
ســانتی مرت و با طرح واگیره ای افشان اسلیمی در اوایل یا 
اواسط قرن ۱۴ق./ اواخر قرن ۱۹ یا اوایل قرن ۲۰م. بافته 
شــده اســت. در هر هفت ســانتی مرت آن ۳۷ گره متقارن 
)ترکی( زده شــده و پس از هــر رج بافت دو پود ضخیم 
و نازک عبور داده شــده اســت. قالی به شــیوۀ متام لول 
بافته و شــیرازه هنــگام بافت به صــورت متصل پیچیده 
شــده است. جنس تار و پود آن پنبه و پرز آن پشم است. 
در حاشــیۀ فرعی اّول این دســتبافت می توان کتیبه ای را 
مشــاهده منود که در آن عبــارت »عمل حاجی عبدل« به 
خط نســتعلیق بافته شــده اســت. الزم به ذکر است که 
من قالی به صورت واگیره کار شــده اســت، بدین صورت 
که طراح با گردش شــاخۀ اســلیمی مزیّــن به چنگ های 
اســلیمی، قاب های زیبایی را در ســطح فرش ایجاد کرده 
اســت. )تصویر۴( فضای بین قاب ها و بندهای اسلیمی با 
گل های شاه عباسی برگ کنگری، اسلیمی ابری و برگ های 
ختایی پر شده است. عمده رنگ های به کار رفته در قالی 
عبارتند از: ســورمه ای، الکی، کرم، آبی تیره، آبی روشــن، 

زرد، اسپرک، نارنجی، سبز تیره و روشن،  قرمز روشن و...

5-قالی لچک و ترنج
بنا بر گفتۀ مســئولین موزه، ایــن قالی به احتامل در 
اواخر ســال ۱۲۹۲ ش./۱۳۳۱ق./۱۹۱۳ م. در شــهر مشهد 
بافته شــده است. قالی با شامرۀ کالسه ۰۴۱ ردیف ۱۸ در 
مجموعۀ ملک به ثبت رســیده است. جنس تار و پود این 
قالی از پنبه و پرز آن از پشــم اســت. نــوع گره، متقارن 
)ترکــی بــاف( و رج شــامر قالی ۳5 گره در ۷ ســانتی مرت 
بوده که به شــیوۀ متام لول بافته شــده است. پس از هر 
رج بافــت پود ضخیم و نازک عبور داده شــده و شــیرازه 
متصل و همزمان با بافت فرش زده شده است. ابعاد قالی 

۳۸۸×5۶۰ ســانتی مرت و طرح آن لچک و ترنج است. الزم 
به ذکر است که عبارت »سفارش انطیقه چی عمل حاجی 
عبدل« در کتیبه های این دســتبافت عالوه بر باالی قالی 

در قسمت پایین نیز بافته شده است. )تصویر 5(

بــا توّجه به کتیبۀ موجود بــر این قالی می توان گفت 
این قالی توســط حاج حسین ملک خریداری شده است. 
طراحــی و رنگ بنــدی به کار رفته در مــن قالی متفاوت 
بــا دیگر آثار حاجــی عبدل اســت و در طراحی آن کمرت 
نشانی از ظرافت های رنگ و طرح دیگر بافته های ایشان 
مشــاهده می شــود. )تصویــر ۶( عمده رنگ هــای قالی 
عبارتند از: الکی،  سورمه ای، قرمز روشن، آبی، خاکی، آبی 

روشن و نارنجی، سبز روشن و تیره و...

۶- افشان شاه عباسی گل درشت
قالی با شــامرۀ کالســه ۰۴۱ ردیف ۹ و شــامرۀ اموال 
۷۲۹ ثبت شــده است. گل های درشــت و من قرمز الکی 
گواهــی بر حفظ ســّنت طراحــی صفوی در ایــن دوران 
اســت. ابعــاد قالــی ۴۱۳×۶۴۰ ســانتی مرت بــوده که در 
ســال ۱۲۷۷ش./ ۱۳۱5ق./ ۱۸۹۸م. در مشــهد بافته شده 
اســت.)تصویر۷( نــوع گره، نامتقارن )فارســی( و در هر 
۶/5 ســانتی مرت 5۴ گره زده شــده اســت. تار و پود آن از 
پنبه و پرز از پشــم اســت. پس از هــر رج بافت، دو پود 

ضخیم و نازک عبور داده شــده اســت. در قسمت باالی 
لور به خطی ظریف و بســیار کوچک به رنگ کرم عبارت 
»مشــیری ۳۰۹« بافته شده است. من قالی به رنگ قرمز 
الکی و با تکرار گل های شــاه عباسی بسیار بزرگی تزیین 
شده اســت. عمده رنگ های قالی عبارتند از: قرمز الکی، 
کرم، سورمه ای، نارنجی، سبز روشن، آبی روشن، آبی تیره، 

سبز تیره، خردلی و... .

۷-قالی ترنج افشان شاه عباسی
ایــن قالی با شــامرۀ کالســه ۰۴۱ ردیــف ۲ و با ابعاد 
۲۶۰×۳۹۴ ســانتی مرت به ثبت رسیده است. این دستبافت 
فاقد کتیبه در قســمت حاشــیه یا من است. ظرافت های 
بافــت و طراحی، رنگ بندی و بافت این اثر مشــابه چند 
منونۀ دیگری است که در کارگاه عباسقلی صابر بافته شده 
اســت]۱۶[. تاریــخ بافت این قالــی ۱۳۳۷ش./ ۱۳۷۷ق./ 
۱۹5۸ م. ذکــر شــده، که احتــامل بافت این دســتبافت 
نفیس در کارگاه عباســقلی صابر را بیشــرت می کند. قالی 
در ابعاد ۳۹۴× ۲۶۰ ســانتی مرت با گره متقارن )ترکی باف( 
و رج شــامر آن ۷5 گره در هفت سانتی مرت است. )تصویر 
۸( رنگ بندی ایــن قالی در زمینۀ کارهای منحرص به فرد 
کارگاه های مشهد اســت؛ زمینه به رنگ زیتونی و حاشیۀ 
کرم کمرت در فرش های این دوران مشــهد دیده می شــود. 
عمده رنگ های قالی عبارتند از: ســبز زیتونی، آبی، الکی، 

کرم، صورتی، نارنجی، سفید، سورمه ای و ... .

تصویر ۲: 
قسمتی از من قالی افشان اسلیمی بندی، 
بافت کارگاه حاج عبدل/ اوایل یا اواسط قرن ۱۴ 
ق/ اواخر قرن ۱۹ اوایل قرن ۲۰م. 
)مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(

تصویر ۳: 
قسمتی از من و حاشیۀ قالی افشان شاه عباسی، 
بافت کارگاه حاج عبدل مومن قالی باف/ اوایل یا 
اواسط قرن ۱۴ ق/ اواخر قرن ۱۹ اوایل قرن ۲۰م. 
)مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(

تصویر ۴: قسمتی از من قالی افشان اسلیمی بندی، بافت کارگاه حاج عبد 
مومن قالی باف/ اوایل یا اواسط قرن ۱۴ ق/ اواخر قرن ۱۹ اوایل قرن ۲۰م. 

)مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(

تصویر 5: کتیبه نوشته شده در قالی لچک و ترنج »سفارش انطیقه چی عمل 
حاجی عبدل« )مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(

تصویر ۶: ترنج قالی لچک و ترنج باف حاج عبدل مومن قالی باف/ تاریخ 
بافت به احتامل اواخر ۱۲۹۲ ش/۱۳۳۱ ق/۱۹۱۳ م. 

)مأخذ تصویر: آرشیو کتابخانه موزه ملک(

تصویر ۷: قسمتی از من قالی افشان شاه 
عباسی گل درشت، 

بافت مشیری/ ۱۲۷۷ ش/ ۱۳۱5 ق/ ۱۸۹۸ م. 
)مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(

تصویر ۸: قالی ترنج افشان شاه عباسی به 
احتامل بافت کارگاه عباسقلی صابر/ 

تاریخ بافت ۱۳۳۷ش./ ۱۳۷۷ق./ ۱۹5۸م. 
)مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(



۸-قالی لچک و ترنج شیخ صفی:
بزرگ ترین قالی موزۀ ملّی ملک توسط یکی از بهرتین 
تولیدکنندگان مشــهدی در اواخر دوران پهلوی اّول بافته 
شــده اســت. این قالی با شــامرۀ کالســه ۰۴۱ ردیف ۸ و 
شــامرۀ اموال ۳۴۰ به ثبت رسیده است. )تصویر ۹( ابعاد 
این دســتبافت 5۸۸ ×۱۰۶۹ ســانتی مرت بوده که درکارگاه 
علی خان عمواغلی بافته شــده اســت. تاریخ بافت قالی 
۱۳۱۷ ش./ ۱۳5۸ ق./ ۱۹۳۹ م. ذکــر شــده اســت]۱۷[. 
نوع گره، متقارن)ترکی( و رج شــامر آن 5۰ گره در هفت 
ســانتی مرت اســت. جنس تار و پود از پنبه و پرز از پشــم 
است. طرح این دستبافت از فرش شیخ صفی محفوظ در 
موزۀ ویکتوریا و آلربت لندن، الگو برداری شده است. گویا 
این طرح مورد عالقۀ اکرث تولیدکنندگان مشــهدی به ویژه 
خانــدان عمو اغلی بوده اســت به طــوری که منونه هایی 
متعــّدد از آن را در کاخ هــا، موزه هــا و مجموعه هــای 
خصوصی بــه ویژه موزۀ فرش ایران، کاخ گلســتان و کاخ 
ملّــت می توان مشــاهده منود. رنگ بندی قالی بر اســاس 
ترکیــب رنگی عرص صفویان بافته شــده اســت به طوری 

که من به رنگ قرمز الکی و حاشیه نیز سورمه ای است.

9-قالی ترنج – افشان درختی:
 این قالی به شــامرۀ ۰۰۰۲۷/ ۰۸/ ۱۳۹۲ در موزۀ ملّی 
ملک به ثبت رســیده اســت. بنا بر نظر کارشناسان موزه، 
قالی در سال ۱۳۱5ش./ ۱۳55ق./ ۱۹۳۶ م. در ابعاد ۳۰۰ 
×۳۷۶ سانتی مرت بافته شده است. با اینکه تولید کنندۀ این 
اثر نامعلوم اســت، اّما نحوۀ طراحی شاخه های درخت و 
حرکت آن در سطح فرش بته های زیبایی را ایجاد منوده که 
یادآور فرش های نفیس کرمان در همین دوران است. رنگ 
من قالی قرمز الکی و حاشیه سورمه ای است. نوع گره به 
کار رفته در قالی نامتقارن )فارسی( و رج شامر آن ۳۴ گره 
در ۶/5 سانتی مرت است. تار و پود آن از پنبه و پرز از پشم 
اســت. )تصویر ۱۰( عمده رنگ های به کار رفته در قالی 
عبارتند از: ســورمه ای، الکی، کرم، آبی ، آبی روشن، سفید، 

صورتی، سبز تیره، سبز روشن و ... .

10- قالی افشان شاه عباسی )واگیره ای(
ایــن قالی بــه شــامرۀ امــوال ۰۰۰۲۸/ ۰۸/ ۱۳۹۲ در 
موزۀ ملّی ملک به ثبت رســیده اســت. جنــس تار و پود 
از پنبه و پرز از پشــم اســت. قالی در ابعــاد ۳۲۶× ۲5۳ 
سانتی مرت در سال ۱۳۱5ش./ ۱۳55ق./ ۱۹۳۶م. بافته شده 
اســت. نوع گره نامتقارن )فارســی( و رج شامر آن ۳۳ گره 
در هر ۶/5 ســانتی مرت اســت. من ســورمه ای این قالی با 
تکــرار پیچش های ختایی همراه با گل های شــاه عباســی 
تزیین شــده است. درحاشیۀ قالی طرح اصیل هراتی اجرا 
شده اســت. الزم به ذکر است که این قالی جفت بوده و 
منونۀ دوم نیز مشــابه همین دســتبافت با شامره اموالی 
۰۰۰۲۹/ ۰۸/ ۱۳۹۲ به ثبت رسیده است. من قالی به رنگ 
سورمه ای و حاشیه نیز با طرح هراتی و به رنگ قرمز الکی 
بافته شــده اســت. عمده رنگ های بــه کار رفته در قالی 
عبارتند از: ســورمه ای، قرمز الکی، آبی تیره، آبی روشــن، 

کرم، صورتی، سبز و ...)تصویر ۱۱(

 11- قالی افشان شاه عباسی گل ریز )کوچک(:
ایــن قالــی بــا شــامرۀ امــوال ۰۰۰۱۴/ ۰۸/ ۱۳۹۲ 
در مجموعــۀ ملــک بــه ثبــت رســیده اســت. قالی در 
ســال۱۳۴۹ش./ ۱۳۹۰ق./ ۱۹۷۰م. با زمینۀ کرم بافته شده 
اســت. ابعاد قالی ۴۰۸× ۲5۸ســانتی مرت، جنس تار و پود 
از پنبه و پرز از پشــم اســت. نوع گره، متقارن )ترکی( و 
رج شــامر آن ۷5 گره در هر ۷سانتی مرت است. شیوۀ بافت 
متــام لول و پس از هر چیــن بافت دو پود ضخیم و نازک 
عبور داده شــده است. همچون دیگر آثار اصیل مشهدی 
از رنگ های سورمه ای الکی، کرم، آبی، آبی روشن، صورتی، 
سبز تیره، سبز روشــن، نارنجی و... برای رنگ بندی فرش 
اســتفاده شــده اســت. )تصویر۱۲( من قالی به شیوه ای 
جدیــد و بــا گل های شــاه عباســی ظریف تزیین شــده 
است. الزم به ذکر اســت که این طرح توّسط عبدالحمید 
صنعت نگار]۱۸[ و به سفارش عبداملحّمد عمو اغلی اجرا 
شــده بود. گویا عبداملحّمد عمــو اغلی برای حفظ بازار و 
همچنیــن رقابت با دیگر تولیدکنندگان مشــهدی با ایجاد 
اندکی تغییر در طرح های اصیل مشــهدی توانســت این 
طرح جــذاب را ابــداع مناید. در حال حــارض منونه هایی 
متعــّدد از این گونه فرش ها در موزه هــای مختلف ایران 
از جمله موزۀ فرش ایران، موزۀ فرش آســتان قدس رضوی، 
کاخ موزۀ ســعدآباد و... در معرض دید عموم اســت. در 
حاشــیۀ فرعــی اّول قالی بــه رنگ قرمز الکــی و به خط 
نســتعلیق عبارت »صابر« دیده می شــود. عباسقلی صابر 
یکی از بهرتین تولیدکنندگان فرش مشهد در روزگار پهلوی 
دوم بود، وی که اصالتی تربیزی داشت در ابتدا در کارگاه 
عبداملحّمــد عمو اغلــی به بافت قالی مشــغول بود و با 
تالش و پشتکار بسیار توانســت به مقام استادی و سپس 

رسپرستی کارگاه عبداملحّمد عمو اغلی در مشهد برسد. 

12- افشان اسلیمی همراه با گل های شاه عباسی:
ایــن قالی بــه شــامرۀ ۰۴۷ ردیف ۲۷ در مــوزۀ ملّی 
ملک به ثبت رســیده اســت. طرح قالی ترکیبی از نقوش 
اســلیمی به همراه گل های شــاه عباسی گل ریز)کوچک( 
اســت و قســمت هایی از آن به صورت گل ابریشم بافته 
شده اســت. ابعاد قالی ۲۹۱×۳۸۹ سانتی مرت، رنگ زمینه 
قرمز الکی، حاشیۀ آن سبز زیتونی و شیوۀ بافت متام لول 
اســت. نوع گره، نامتقارن )فارسی( و رج شامر آن ۷۷ گره 
در ۶/5 سانتی مرت اســت. الزم به ذکر است که قالی فاقد 
کتیبه و به احتامل در ســال ۱۳5۰ش./ ۱۳۹۱ق./ ۱۹۷۱ م. 
بافته شــده اســت. عمده رنگ های قالی عبارتند از الکی، 
ســبز زیتونی، آبی تیره، آبی روشن، سفید، قرمز، صورتی، 

سورمه ای، کرم و...)تصویر ۱۳(

13-قالی افشان شاه عباسی:
این قالی با شــامرۀ کالســۀ ۰۴۱ ردیــف ۲۳ در موزۀ 
ملّی ملک به ثبت رسیده است. قالی در ابعاد ۲۹۳×۳۹۹ 
سانتی مرت به احتامل در سال ۱۳۲۷ش./ ۱۳۶۷ق./ ۱۹۴۸ م. 
در کارگاه عباســقلی صابر بافته شده است. قالی با طرح 
افشان شاه عباسی گل ریز )کوچک( و ترکیب رنگی اصیل 
مشــهدی )من، ســورمه ای و حاشــیه، قرمز الکی( تزیین 
شــده، نوع گره، نامتقارن )فارســی(، رج شامر 5۸ گره در 
۶/5 ســانتی مرت، جنس تار و پود از پنبه و پرز آن از پشــم 
است. عمده رنگ های قالی عبارتند از الکی، سبز زیتونی، 
آبی تیره، آبی روشن، سفید، قرمز، صورتی، سورمه ای، کرم، 

نارنجی، زرد اسپرک و...)تصویر ۱۴(

تصویر ۹: 
قسمتی از لچک قالی لچک و ترنج 
شیخ صفی بافت علی خان عمو اغلی/ 
تاریخ بافت ۱۳۱۷ش./ ۱۳5۸ق./ ۱۹۳۹م. 
)مأخذ تصویر: آرشیو کتابخانۀ موزۀ ملک(

تصویر ۱۰: قالی ترنج افشــان درختی، تاریخ بافت به احتامل ۱۳۱5ش./ 
۱۳55ق./ ۱۹۳۶م. )مأخذ تصویر: عکس از نگارنده(

تصویر ۱۱: قسمتی از حاشیۀ قالی مزیّن به طرح هراتی و به رنگ قرمز 
الکی بافته شده است.

)مأخذ تصویر:
)http://malekmuseum.org/artifact/1392.08.00028

تصویر ۱۲: قسمتی از من قالی افشان شاه عباسی، بافت کارگاه صابر/ 
۱۳۴۹ش./ ۱۳۹۰ق./ ۱۹۷۰ م. 

)مأخذ تصویر: آرشیو کتابخانۀ موزۀ ملک(

تصویر ۱۳: قسمتی از من و حاشیۀ قالی افشان 
اسلیمی و گل های شاه عباسی، بافت کارگاه 

صابر/۱۳5۰ش./ ۱۳۹۱ق./ ۱۹۷۱م.
malekmuseum.org/ :مأخذ تصویر(

)/artifact/1392.08.00016

تصویر ۱۴: قسمتی از من و حاشیۀ قالی افشان 
شاه عباسی، بافت کارگاه صابر/ تاریخ بافت به 

احتامل در سال ۱۳۲۷ش./ ۱۳۶۷ق./ ۱۹۴۸م. 
malekmuseum.org/ :مأخذ تصویر(

)/artifact/1392.08.00015



1۴- قالی ترنج افشان شاه عباسی:
این قالی با شــامرۀ امــوال ۰۰۰۰۲۶/ ۸/ ۱۳۹۲ پس از 
پیروزی انقالب اســالمی توّســط رشکت فرش آستان قدس 
رضوی بافته شــده است. نوع گره، فارســی )نامتقارن( و 
رج شــامر آن ۳۰ گره در هر ۶/5 ســانتی مرت اســت. قالی 
همچون دیگر بافته های رشکت فرش آســتان قدس رضوی 
در ابعــاد بزرگ )۳۴۰× ۸۸۰ ســانتی مرت( و توّســط احمد 
بهبودی ترســیم]۱۹[ و به شیوۀ متام لول بافته شده است. 
بــر روی من کرم رنگ قالی ســه ترنج همــراه با بندهای 
ختایی و گل های شــاه عباســی دیده می شود. در حاشیۀ 
قالی، بر کتیبه ای به خط نســتعلیق عبارت »رشکت فرش 
آســتان قدس« دیده می شود که زیر آن عدد ۲۰۶۲ نوشته 
شــده است. ]۲۰[ این شامره نشــان می دهد که این قالی 
دو هزار و شصت ودومین فرشی است که در رشکت فرش 

آستان قدس بافته شده است. )تصویر ۱5(

15-قالی تلفیقی گلدانی )طرح ابداعی فرش در فرش(:
این با شــامرۀ اموال ۰۰۰۲5/ ۰۸/ ۱۳۹۲ در موزۀ ملّی 
ملک به ثبت رسیده است. این اثر یکی از آثار منحرص به 
فرد رشکت فرش آســتان قدس رضوی است. طراح در این 
فرش چارچوب ها و ســّنت های بــه کار رفته در فرش های 
آستان قدس رضوی فاصله گرفته و طرحی زیبا خلق منوده 
اســت. او با اجرای دو قالیچه و یک گلدان بزرگ بر روی 
یک ســطح، به صورتی جــّذاب طرح فرش در فرش را اجرا 
منوده اســت. من ســاده و آبی رنگ قالــی جّذابیت این 
طرح را دو چندان کرده است. بر روی قالیچه ها نیز طرح 
محرابــی گلدانی ســتون دار خودمنایی می کنــد. این قالی 
برخــالف آثار مرســوم کارخانۀ فرش آســتان قدس رضوی 
اندکی ظریف تر بافته شــده اســت. رج شامر قالی ۳۴ گره 
در هر ۶/5 ســانتی مرت، نوع گره فارســی باف، جنس تار و 

پود از پنبه، پرز از پشــم و شیوۀ بافت متام لول است. در 
من ســادۀ فرش همچون دیگــر آثار این مجموعه که پس 
از پیروزی انقالب اســالمی به هّمت تولیت آســتان قدس 
رضوی افتتاح گردید، در دو کتیبه به خط نستعلیق عبارت 
»رشکت فرش آســتان قدس« و عدد »۳۰۲۸« بافته شــده 

است. )تصویر ۱۶(

پی نوشت ها:

۱- اصطخری به احتامل اوّلین کســی است که در قرن ۴ق./ 

۱۰م. مدفن امام رضا علیه الّســالم را مشــهد نامیده اســت. 

او در کتاب مســالک و ماملک در توصیف طوس به مشــهد 

امام رضا)ع( اشــاره دارد و می نویســد: اگر طوس را در شامر 

نیشــابور بگیریم شهرهای طوس این اســت: رادکان، طابران، 

بزدغور و نوقان که مشــهد علی بن موسی الرّضا رضوان الله 

علیه و گور هارون الرشید آن جا است به چهار فرسنگی مشهد 

طوس)رشیعتی، ۱۳۶۳: ۳5(.

Jean Chardin -۲/ ژان شاردن۱۰۹۲-۱۰5۳ق./ ۱۷۱۳-۱۶۴۳م. 

جواهرفروش و سیّاح فرانسوی، کتاب ۱۰ جلدی سفرهای رِس 

ژان شاردن به عنوان یکی از بهرتیِن کارهای پژوهشگران غربی 

دربارۀ ایران و رشق نزدیک برشمرده می شود.

۳ -Pedro Texieria.

۴ -Olearius

5 -Hollstein – Gottorp.

۶- ادواردز در تأییــد گفته اش به چند نکته اشــاره می کند که 

عبارتند از: الف( ایرانیان فراورده های یک ایالت را به نام مرکز 

و شــهر اصلی آن می شناســند و منظور از نــام هرات هامن 

قالی های ایالت خراسان است و ممکن است در نقاط مختلف 

این ایالت بافته شده باشند. ب( هیچ نشانی از تناسب طرح 

و بافت که در قالی های قرن شــانزدهم هرات دیده می شود 

در قالی های دورۀ بعد افغانستان مشاهده منی شود )ادواردز، 

.)۱۸۷ :۱۳۶۸

۷- موریس اسون دیامند با اشاره به قالی های خراسان در این 

مورد می نویسد: »... از قالی های مشهور و جالب توّجه ایران 

آنهایی است که نقش گل و برگ نخلی و شکل ابر سبک چینی 

دارند. این نوع قالــی که منونه های زیادی از آن در موزه ها و 

مجموعه های خصوصی یافت می شوند به اشتباه به اصفهان 

نسبت داده می شــوند در صورتی که در حقیقت متعلّق به 

هــرات در رشق ایران اســت. در کارهای نقاشــان هلندی و 

اسپانیایی اواخر قرن شانزدهم و قرن هفدهم تصاویر این گونه 

قالی ها دیده می شود...« )دیامند، ۱۳۸۳: ۲۶۷(.

۸- برای مطالعۀ بیشــرت در مورد قالی های خراســان در عرص 

صفویه نک: کمندلو، ۱۳۹۰: ۶ الی ۱5.

۹- برای مطالعۀ بیشرت و مشاهده تصویر این قالی نک: اروین 

گانز رودن، ۲5۳۷: ۸۳ و ۸۲.

۱۰- برخی از محّققین فرش از جمله سیسیل ادواردز این سابقه 

را کمرت فرض کرده اســت. او در کتاب قالی ایران، به اســتناد 

اینکه اغلب قالی های آســتان مقّدس حرضت رضا)ع( بیش از 

۸۰ ســال قدمت ندارند و همچنین به استناد گفته های یک 

رنگرز معترب که پدربزرگ او در کشــمیر به رنگرزی اشــتغال 

داشته و در حدود ۱۸۶۰م./ ۱۲۷۶ق. به مشهد مهاجرت کرده، 

سابقۀ قالی بافی مشــهد را متعلّق به ۱۹۰۰-۱۸۹۹م./ ۱۳۱۷-

۱۳۱۶ق. می داند و قبل این تاریخ اکرث قالی ها که از رشق ایران 

صادر می شــد منحرص به تخته های دراز و باریک کار قاینات 

بوده است )ادواردز، هامن، ص۱۸۸( در صورتی که گفته های 

مسیو فریه و همچنین لرد کرزن خالف گفته های او را ثابت 

می کند. اینکه در مجموعۀ آستان قدس، دستبافتی از آن دوران 

موجود نیست دلیل بر نبود یک امر نیست، می توان گفت در 

این دوران قالی بافی در مشهد انجام می شده اّما رونق گذشتۀ 

پرشــکوه خود را نداشته است و شاید از این تاریخ که ایشان 

مد نظر داشته اند فرش بافی در مشهد شکوفایی مجّدد خود را 

بازیافته است و قالی هایی تولید کرده اند که دو ارزش هرنی و 

تجاری را با هم داشته اند.

از  داملانــی  رنــه  هانــری   /Hanri rene dalmany  -۱۱

مجموعه داران فرانســوی بود که در عرص قاجار به ایران سفر 

کــرد. در کتاب او رشح دقیقی از فرش هــای ایرانی، بازارهای 

فرش و افرادی است که در زمینه های مختلف، آثار هرنی را به 

فروش می رسانند. او به قصد خرید آثار هرنی ایرانیانیان، دوبار 

در ســال ۱۸۹۸م./ ۱۳۱5ق. و نیز سال ۱۹۰۷م./ ۱۳۲5ق. وارد 

کشورمان شده بود. داملانی با دقت و وسواس بسیار آثار ایرانی 

را انتخاب و خریداری کرده است و بیشرت آنها اکنون در موزه ای 

در فرانسه نگهداری می شود.

۱۲- در اواخــر دوران قاجار و اوایل پهلوی قالی های بســیار 

نفیســی با رج شــامر باالی 5۰ تولید می شده اســت. پس از 

پیروزی انقالب اسالمی برخی از تولیدکنندگان باسابقه و معترب 

همچون بزمی، ششــکالنی و... که شــاگردان اساتید گذشته 

بودند، قالی هایی با رج شامر باال تولید می کردند. برای مطالعۀ 

تصویری برخی از آثار نک: صورارسافیل، ۱۳۸۱، ۱۱۶ الی ۱۶۷.

۱۳- هانــری رنــه داملانــی در مورد منابع طرح های مشــهد 

می نویســد: »... در مشــهد و ایاالت دیگر هم که تابع اصول 

معینی نیستند و مخصوصاً مقید هستند که از روی نقشه های 

قدیمی کار کنند، فرش بافی شــیوع پیدا کرده است. این نوع 

فرش بافی در تربیز و سلطان آباد و تهران و کاشان و مشهد و 

اردبیل و کرمانشاه و ورامین و... مروع شده است« )داملانی، 

۱۳۳5: ۱۲۳(. به تدریج با افت تولید و کم شدن اقبال مردم به 

خرید فرش های دستبافت شاهدیم که در این ناحیه قالی هایی 

با طرح های کاشــان، تربیز و نایین تولید گردید، قالی هایی با 

طرح هــا و رنگ بندی های ضعیف که چیــزی جز هدر دادن 

رسمایه و وقت در آنها دیده منی شود.

۱۴- برای مطالعۀ بیشــرت در این زمینه نک: مرتضوی، ۱۳۸۸: 

۳۴ الی ۳۷. 

۱5- حاج عبدل مؤمن قالی باف، از بهرتین تولیدکنندگان قالی 

تصویر ۱5: کتیبۀ فرش ترنج افشان/ ۲۰۶۲مین فرش بافته شده در رشکت 
فرش آستان قدس رضوی.

)http://malekmuseum.org/artifact/1392.08.00026 :مأخذ تصویر(

تصویــر ۱۶: قالی با طرح ابداعی فــرش در فرش )گلدانی 
تلفیقی(/ ۳۰۲۸مین فرش بافته شده در فرش آستان قدس 
رضوی، پس از پیروزی انقالب اسالمی. )مأخذ تصویر: آرشیو 

کتابخانۀ موزۀ ملک(

http://malekmuseum.org/artifact/1392.08.00026


مشهد در اواخر دوران قاجار تا اوایل دوران پهلوی بود. وی در 

ابتدای تأســیس رشکت سهامی فرش در ایران، به عنوان مدیر 

کارگاه های این رشکت در مشــهد به فّعالیت اشتغال داشت. 

برای مطالعۀ بیشرت نک: ژوله، ۱۳۷5: ۸۷. 

۱۶- عباسقلی صابر با اصالت تربیزی از شاگردان و استادکاران 

کارگاه عبداملحّمد عمو اغلی در مشهد بود که به تدریج نام و 

اعتباری شایسته در تولید قالی های مشهد یافت. هم اکنون آثار 

بسیاری از وی در موزه ها و کاخ موزه ها در معرض دید عموم 

مردم است. برای مطالعۀ بیشرت نک: ژولهف ۱۳۷5: ۹۹ و ۹۸.

۱۷- علــی خان عمــو اغلی پرس محمد عمــو اغلی )محمد 

کهنویی( و برادر عبداملحّمد عمو اغلی است. مهم ترین ویژگی 

بافته هــای او در کنار بافت، رنگ بندی و طراحی خوب کتیبۀ 

» عمو اغلی۱۱۰« است. برای مطالعۀ بیشرت نک: ژوله، ۱۳۷5: 

۸۶ الی ۸۸.

۱۸- عبدالحمیــد صنعت نگار اصالت کرمانی داشــت. او در 

طول دوران فّعالیت خود برای کارگاه های معروف و صاحب 

نام مشهد طرح هایی زیبا و منحرص به فرد خلق کرد، که برخی 

از آنها در موزه های مختلف ایران از جمله گنجینۀ فرش آستان 

قدس رضوی، موزۀ فرش ایران، کاخ موزۀ سعدآباد و گلستان در 

معرض دید عموم اســت. برای مطالعۀ بیشرت و مشاهدۀ آثار 

نک : صورارسافیل، ۱۳۸۱: ۱۲۰ الی ۱۲۴. 

۱۹- احمد بهبودی یکی از بهرتین طراحان فرش مشهد و رشکت 

فرش آستان قدس رضوی در دوران معارص است. برای مطالعۀ 

بیشرت در مورد ایشان نک: صورارسافیل، ۱۳۸۱: ۱۳5 و ۱۳۴.

۲۰- برای مطالعه در مورد تاریخ تأســیس رشکت فرش آستان 

قــدس رضوی نــک: ژولــه، ۱۳۷5:۱۰۲ و ۱۰۱. همچنین نک: 

صورارسافیل: ۱۳۸۱: ۱۳۴ و ۱۳5.

منابع و مآخذ:

۱-آذرپاد، حســن، فضل ا... حشمتی رضوی )۱۳۷۲(. فرشنامه 

ایران. تهران. مؤّسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

۲-ادوارد سیسیل )۱۳۶۸(. قالی ایران. مرتجم مهین دخت صبا. 

تهران. فرهنگرسا.

۳-اولیویه )۱۳۷۱(. سفرنامه اولیویه. مرتجم محّمد طاهر میرزا. 

تصحیح و حواشی غالمرضا ورهرام. تهران. اطاّلعات.

۳-بیات، عزیز الله )۱۳۶۷(. کلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی 

ایران. تهران. امیر کبیر.

۴-دانشگاه کمربیج )۱۳۸۰(. تاریخ ایران دورۀ صفویان. مرتجم 

یعقوب آژند. تهران. جامی.

5-دانشــگر، احمد )۱۳۷۲(. فرهنگ جامع فرش ایران.  تهران. 

دی.

۶-دهخدا، علی اکرب )۱۳۷۲(. لغت نامه. تهران. دانشگاه تهران.

۷- دیامند، موریس اســون )۱۳۸۳(، راهنامی صنایع اسالمی. 

مرتجم عبدالله فریار. تهران. علمی و فرهنگی.

۸-رنه داملانی، هانری ) ۱۳۸۷(. از خراسان تا بختیاری. مرتجم 

غالمرضا سمیعی. تهران. قابوس.

۹-رنه داملانی، هانری )۱۳۳5(. سفرنامه از خراسان تا بختیاری. 

مرتجم آقای فره وشی. تهران. بی نا.

۱۰-ژوله، تورج )۱۳۷5(. برگی از قالی خراســان. تهران. رشکت 

سهامی فرش ایران.

۱۱_ژوله، تــورج )۱۳۸۱(. پژوهشــی در فرش ایــران، تهران. 

یساولی.

۱۲-صنیع الدوله، محّمدحســن خان )۱۳۶۲(. مطلع الشمس 

)تاریخ ارض قدس و مشهد مقّدس(. تهران. فرهنگرسا.

۱۳-فریه، ر. دبلیو )۱۳۷۴(. درباره هرنهای ایران. مرتجم پرویز 

مرزبان، تهران. فرزان.

۱۴-کرزن، لرد )۱۳۴۷(. ایران و مسائل ایران. مرتجم علی جواهر 

کالم. بی جا. ابن سینا.

۱5- کمندلو، حســین )۱۳۹۰(. قالی های افشان شاه عباسی 

)هراتی( خراسان در دورۀ صفویه. آستان هرن. شامرۀ اول. صص 

-۶

۱۶-کونل، ارنســت )۱۳۶۸(. هرن اســالمی. مرتجم هوشــنگ 

اسالمی. تهران. طوس.

۱۷-مرتضوی، مرضیه )۱۳۸۸(. بزرگرتین موقوفۀ مرحوم حاج 

حسین آقا ملک در تهران: کتابخانه و موزۀ ملّی ملک. نریۀ 

وقف میراث جاودان. شامرۀ ۶۶. صص ۳۴- ۳۷.

۱۸-مصاحب، غالمحسین )۱۳۸۱(. دایره املعارف فارسی. تهران. 

امیرکبیر.

۱۹- معــامر طلوعــی، محبوبــه )۱۳۷۸(. تاریخچۀ مخترص 

کتابخانه و موزۀ ملّی ملک. نریه تحقیقات کتابداری و اطالع 

رسانی دانشگاهی، ص ۱۱ الی ۲۲.

۲۰- مک کرگر، سی. ام )۱۳۶۹(. رشح سفری به ایالت خراسان. 

مرتجم مجید مهدی زاده. جلد اوّل. مشــهد. مؤّسسۀ چاپ و 

انتشارات آستان قدس رضوی.

۲۱-نقدی، نقیب )۱۳۷۲(. مقاله نامه خراسان. مشهد. آستان 

قدس رضوی. معاونت فرهنگی.

۲۲- ویلز، )۱۳۶۸(. ایران در یک قرن پیش )سفرنامه دکرت ویلز(. 

مرتجم غالمحسین قرا گوزلو. بیجا. اقبال.

۲۳- هانگلدین، آرمــن )۱۳۷5(. قالیهای ایرانی. مرتجم اصغر 

کریمی. تهران. یساولی.

۲۴- یارشاطر، احسان )۱۳۸۴(. تاریخ و هرن فرشبافی در ایران. 

مرتجم ر. لعلی خمسه. تهران. نیلوفر.

http://malekmuseum.org/page-۲5



تعریف مفاهیم:
الف: مدال: 

قطعه ای فلزی معموالً به شــکل ســّکه کــه به پاداش 
عملی برجســته یا رشــادت به فردی اعطا می شــود و در 
پیشنهاد کمسیون آمده است که نشان ها و احکام نظامی 
که فقط به خدمات مختصۀ شــجاعت یا لیاقت اختصاص 
دارند باید اعطای آن را در روزنامۀ رســمی مسطور دارند. 
از امتیــازات دولتی حامیل و نشــان و متثــال هامیونی و 
انگشــرتی و عصا و گل کمر و قمۀ مرّصع. نشــان هایی از 
درجــۀ یــاوری، رسهنگی و رستیپی مرحمت می شــود در 
زیر نشــان های مدال نزدیک قلب زده می شــود. باالترین 
نشان امتیاز بر روی قلب زیر پستان چپ زده خواهد شد 

)سامعی، ۱۳۸۱ ،۲۴۷(.
ب: نشان:

قطعــۀ فلزی کــه غالبــاً از طال یا نقره به شــکل های 
مختلف ســاخته می شــود و در برابر خدمات اشخاص، یا 
برای احرتام و قدردانی از فضال و دانشمندان به آنان داده 
می شــود و آن را در بعضی مواقع جلو سینۀ خود می زنند 

)عمید، ۱۳۴۳، ۲۳۹۶(.
نشــان بــا مراتب گوناگــون از قدیم االیــام در تاریخ 
سیاسی کشورها مطرح بوده و به مرور زمان دگرگونی هایی 
در کم و کیف آنها به وجود آمده است. در گذشته نشان 
بــه دو معنــی به کار برده می شــد: نخســت اینکه چون 
رسان و پادشــاهان پیامی برای کسی ارسال می کردند، به 
همراه رسول، نشانی که دریافت کنندۀ پیام را از صدق و 
راستگویی رسول مطمنئ سازد، می فرستادند؛ معنی دیگری 
کــه برای نشــان وجود داشــت این بود کــه حکومت ها، 
عالمتی برای افتخار یا خدمت به کسی می دادند. موضوع 
اصلــی مقالۀ حارض نیز حول محور همین معنی )نشــان 

افتخار( است. 
هدف از اعطای نشان:

اعطــای نشــان از قدیــم االیــام در ایران رایــج بود. 
پادشاهان ایرانی از زمان هخامنشی به بعد سعی می کردند 
به گونــه ای از افرادی که مصدر خدماتی بودند، قدردانی 
و تشــکر کنند. این قدردانی به صــور گوناگونی جلوه گر 
بود. مثالً گاه ســالح و جنگ افزاری همچون شمشیر، نیزه 
و خنجــر و گاه  خاتــم و انگشــرتی و مــوارد دیگر هدیه 
می دادند. در تاریخ سیاســی ایران نیز بســیار دیده شده 
که با برقراری رابطۀ دوســتانه با کشورهای دیگر، متثال و 
تصویر پادشــاهان بین دو طرف رد و بدل می شــد. گاهی 
نیز ســّکه و نشــان هایی که رضب آنها به مناســبت اعیاد 
مذهبــی یا نوروز بــود، به خدمتگــزاران داخلی و امرا و 
رسان خارجی اهدا می شــد. از این رو امــروزه موزه های 
معترب دنیا مملو از ســّکه ها و نشــان ها و متثال پادشاهان 
عرص ساسانی یا ایران دورۀ اسالمی است)مشیری، ۱۳5۰، 

.)۱۸۹-۱۸۸

بیشرتین اطاّلعات قابل توّجه در مورد اعطای نشان به 
مفهوم امروزین آن، مربوط به عرص قاجار است. 

در اوایل قرن نوزدهم که دولت ایران روابط سیاســی 
و تجاری خود با کشورهای اروپایی را بسط و توسعه داد، 
از طرف ســالطین کشــورهای مزبور ضمن سایر هدایای 
ارسالی، مدال هایی نیز اهدا می شد که متقابالً می بایست 
از طرف ایران نیز در ایــن مورد اقدام می گردید. بنابراین 
موضــوع تهیۀ نشــان از اینجا مورد توّجه قــرار گرفت و 
به تدریج این مســأله تحت ضابطه و ترتیب مشــخص و 

معینی درآمد ) هامن، ۱۳۸۹(.
در آیین نامه هایــی که در مورد نشــان ها و چگونگی 
اعطای آن وجود دارد به خوبی هدف از اعطای نشــان به 
افراد مختلف روشــن شده است: » اینکه در هر مملکتی 
پادشــاه و ســلطانی هســت که ادارۀ امور آن را به عهده 
دارد و برای انتظام امور ملک و ملت الزم اســت شخصی 
را که خدمت می کند با کســی که خدمتی انجام منی دهد، 
تفاوتی قایل باشد و مسلاّمً اگر فرقی بین آنها قایل نباشد، 
امــر مملکت، نظام منی یابد و هیچ کس رغبتی به خدمت 
کردن، نشــان نخواهد داد. بنابراین، باید به شخص خادم 

ِمهر و التفات منود و به شخص خائن قهر و سیاست« 
تفاوت های مذکور در سه مورد مشخص منایان می شد:

اّول: در مورد لقب و منصب 
دوم: در مورد حقوق و مزایا 

سوم: در مورد اعطای نشان و عالمت ها 
و اینکــه هرکس این نشــان ها و عالمت هــا را ببیند، 
بدانــد که صاحب آن شــخصی اســت که خدمــات قابل 

توجهی انجام داده است )شهیدی،۱۳5۰، ۱5۲(.
بنــا به مطالب فوق، اعطای نشــان در حقیقت نوعی 
تشویق و رتبه برای افراد محسوب می شد. بیشرتین مورد 
اعطای نشــان، به افراد نظامــی بود و این از جهت حفظ 
و حراســت مملکت از گزند بیگانگان، حایز اهمیت بود. 
در واقــع هر کس در برابر دشــمن شــجاعت و مردانگی 
نشان می داد، با اعطای نشان مورد تشویق قرار می گرفت 
و ایــن متایزی بود میان آنان و ســایر افــرادی که در هر 
رتبه و مقام، لیاقت و شــجاعتی از خــود بروز منی دادند. 
در آیین نامه هــای مربوط بــه اعطای نشــان های دولتی 
حتّی تک تک مــوارد مختلفی که ممکن بود افراد از خود 
شــجاعت و جانفشــانی نشــان دهند، ذکر می شد. البته، 
نشان هایی که به افراد مختلف داده می شد، شأن و مرتبۀ 

گوناگون داشتند.

پیشینۀ مقّررات و آیین نامۀ نشان ها :
تــا اواخر دورۀ فتحعلی شــاه هیــچ قانون مــدّون یا 
آیین نامــه ای بــرای اعطای نشــان های حکومتــی وجود 
نداشــت. از آن بــه بعد یعنی در زمان محّمدشــاه قاجار 
تالش هایــی در ایــن زمینه صــورت گرفت که بر اســاس 

مدال ها و نشان های تاریخی۱
چکیده: 

بـا آغاز سـلطنت نارصالدین شـاه قاجـار تغییـرات زیادی 

در روابـط ایـران بـا سـایر کشـور ها بـه وجـود آمـد؛ یکـی از مـواردی کـه 

نارصالدیـن شـاه بـرای آن اهّمیـت زیـادی قایـل بـود، خصوصـاً از زمانـی 

کـه روابـط سیاسـی و اجتامعـی او بـا دولت هـا و پادشـاهان کشـورهای 

خارجـی افزایـش یافـت، موضـوع نشـان و مـدال بـود. در همیـن دوران 

تغییـرات زیـادی از لحاظ جنبه های هرنی در شـکل نشـان ها و همچنین 

نحـوۀ اعطـای آنهـا بـه وجـود آمـد. در گنجینۀ مـوزۀ ملّی ملـک تعدادی 

از مدال هـا و نشـان های دورۀ قاجـار و پهلـوی وجـود دارد کـه در ایـن 

مقالـه بـه بررسـی و معرفـی مدال هـا و نشـان های دورۀ قاجـار پرداختـه 

خواهد شـد.

کلید واژه: مدال، نشان، قاجار، موزۀ ملّی ملک.
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آیین نامه های خاص، نشــان ها را اعطــا می کردند و برای 
هر گونه خدمت، نوعی خاص از نشــان ها در نظر گرفته 
می شد. در این مورد رساالتی با توضیحات مفّصل و اشکال 
نشان ها تهیه و تکثیر شد و در اختیار مقامات ذیربط قرار 
گرفــت. از آن پس عدول از مقّررات مخصوص نشــان ها، 
البته مستوجب عقوبت و خشم سلطانی و عزل و تنبیه و 

جریمه و مؤاخذه می گردید) کرسوی، ۱۳5۲، ۱۰۹(.
 در دورۀ نارصالدین شــاه تغییراتی در اعطای نشان ها 
صورت گرفــت. به جز نشــان های دارای نقش شــاه، در 
ســاخت بقیۀ نشان ها جواهر به کار منی بردند و باید متاماً 
از نقره ســاخته می شــد. رســاله هایی در این باب تنظیم 
منودنــد و در آن تأکید کردند که هدف از اعطای نشــان، 
ارزش جنسی و مادی آن نیست که لزوماً به جواهر آراسته 
باشد بلکه هدف اصلی حصول افتخار برای صاحب نشان 
است و نیز اشاره گردید که دولت نباید متحّمل هزینه های 
گزاف برای ســاخت نشان هایی گردد که در آن جواهر به 

کار رفته باشد )هامن، ۱5۴(.

انواع نشان ها در دورۀ قاجار:
ظاهراً نشــان های رســمی و دولتی که در دورۀ قاجار 
و بعد از آن به افراد داده می شــد، دارای مراتب و طبقه 
بندی خاصی بود. در نگاهی کلّی نشــان های این دوره به 
دو دستۀ بزرگ و هر کدام از این دو دسته نیز بنا به درجۀ 

اهمیت به مراتب مختلف تقسیم بندی می شد:
دستۀ اّول: شامل نشان های شمشیر بندان بود. تفاوتی 
در اینکه شمشــیر بندان نظامی و یا غیــر نظامی بودند، 

وجود نداشت. این نشان ها دارای هشت مرتبه بود: 
نشان نویان اعظم*
نشان امیر تومانی 

نشان رستیپی 
نشان رسهنگی 

نشان یاوری )رسگردی( 
نشان سلطانی

نشان نایبی 
نشان وکیلی 

برخــی از نشــان های مذکــور بــه شــکل حامیلی با 
نوارهای رنگین بود که در پایین آن مدالی با شــکل شــیر 
و خورشــید آویزان می شد. درجۀ اهمیت مدال ها از روی 
رنگشان قابل تشــخیص بود. رنگ آبی مختص پادشاه بود 
و رنگ های ســبز به نویان اعظم، قرمز بــه امیر تومان و 

رستیپ و سفید به رسهنگان مربوط می شد. 
دســتۀ دوم، شــامل نشــان هایی بود که بــه ایلچیان، 
سفرای خارجی، نویســندگان، دبیران، ارشاف و روحانیون 

برجســته به تناسب خدمت شان داده می شد. هر کدام از 
انواع این نشان ها خود به درجاتی مختلف تقسیم می شد. 
صحنۀ بازدید نارصالدین شــاه به همــراه مظفرالدین 
میــرزا، ولی عهــد و میرزا سپهســاالر اســت. تصویر ســه 
شخصیت بســیار بزرگ و سپاهیان بســیار کوچک ترسیم 
شــده اند. در قســمت های مختلف گروه های پیاده نظام، 
توپچی ها و دســته های مارش به چشم می خورد. هر سه 
شــخصیت اثر ملبّس بــه لباس های نظامی، شمشــیرهای 

مرّصع، نشان با مدال های نظامی و حامیل مخصوص خود 
هستند. نارصالدین شــاه کاله شاهی بررس دارد و کمربند 
و شمشیر مرّصع با نشان اقدس و حامیل آبی بسته است. 
ولی عهد و میرزا سپهســاالر داری نشــان شیر و خورشید 
هســتند. لبــاس ولی عهد کامالً شــبیه لباس سپهســاالر با 
تفاوت رنگ حامیل اســت. در گوشــۀ اثــر، رسهنگ های 
قشون ملبّس به لباس نظامی همراه با حامیل سفید دیده 

می شود.
گذشته از نشــان های مذبور، نارصالدین شاه قاجار در 
بازگشت از یکی از ســفرهای خود به فرنگ فرمان داد تا 
نشــانی برای خانم ها درست کنند. این نشان با نام آفتاب 
و با نقش تصویر زنی ســاخته شــده از مینا در وســط و 
حلقه هایی از دانه های املاس درشت به دور آن بود. نشان 
فوق به همرسان پادشــاه، شــاهزاده خانم های متشّخص 
و نیــز به زنانــی که خدمتی چشــمگیر به دولــت ایران 
می کردند داده می شد. نشان درجۀ یک شامل نشان سینه، 
حامیل و نشــان حامیل است. نشان سینه یا شمسۀ آن به 
شــکل خورشیدی برآینده  اســت با چهرۀ زنی در میان آن 
به صورت میناکاری شــده که پرتوهای املاس نشان آن را 
فرا گرفته  اســت. نوار این نشان که بر روی شانۀ راست یا 
به روی پاپیون قرار می گرفت صورتی  رنگ بود و آســرتی 

سبزرنگ داشت.
در دورۀ نــارصی عالوه بر نشــان های اقدس، قدس و 
مقــّدس، نشــان های مختلف علمی نیز ابــداع و به افراد 

واجد رشایط اعطا گردید. 
در دورۀ مظفرالدیــن شــاه، محّمدعلی شــاه و احمد 

شاه، نشان هایی به ترتیب زیر رایج بود: 
نشان متثال هامیونی 
نشان شیر و خورشید

نشــان آفتاب )که بــه ملکه ویکتوریــا و ملکه انیس 
الدوله، سوگلی شاه داده شد( 

نشان توپخانه 
نشان ده تومانی طال 

نشان نقره
نشان مبباران مجلس )در دورۀ مروطه( 

نشان رشادت 
نشان طال با تصویر احمد شاه 

نشان نظامی برنز 
نشان افرسان جزء 

نشان طال مخصوص امرا 
نشان های مربوط به مروطیت که با عکس احمدشاه 
و شیر و خورشید مزیّن شده بود) شهیدی، ۱۳5۰، ۱5۴( 

نشــان هایی کــه در دوران قاجار تا قبل از ســلطنت 
فتحعلی شــاه رضب شــده بودند از لحاظ صورت ظاهری 
تقریباً شــبیه ســّکه هایی بودنــد که تا قبــل از آن رضب 
می شدند فقط با ابعاد، جنس و اوزان متفاوت. نشان شیر 

و خورشــید از طرف فتحعلی شاه به تأّسی از شاه سلیامن 
ســوم در ایجاد نشــان هالل احمر عثامنی ابداع شد که 5 
درجه اســت، ستاره های نشــان درجۀ اّول ۸ پر و درجات 
دیگر ۶ و 5 پر است. این نشان برای خارجی ها که مفتخر 
به دریافت آن می شــدند با نوار ســبز و داخلی ها با نوار 

آبی است) شهیدی، ۱۳5۰، ۱۸۹(.
اّمــا با روی کار آمدن نارصالدین شــاه کم کم تغییرات 
چشــمگیری در صورت ظاهــری و همچنین نحوۀ اعطای 
نشــان ها پیش آمد: نشان ها از حالت ســّکه درآمده و به 
صورت ســتاره ای یا شمسۀ شــیر و خورشید ظاهر شدند. 
همچنین حامیل های این دوره در ادامۀ حامیل های دورۀ 

قبل از خود عبارتند از: 
- حامیل آبی مخصوص شاه 

- سبز خالص مخصوص درجۀ نویان عظام و صدر اعظم 
- وســط ســبز و اطراف حاشــیۀ باریک از آبی ســیر، برای 

شخص دوم با متثال هامیون
- آبی ســیر، بــرای ایلچیان کبیر و ســفرای بــزرگ با متثال 

هامیون 
- آبی ســیرتر با نشان درجۀ اّول خارجه برای وزیر مختار و 

نظایر آن 
- وسط آبی سیر و اطراف سبز برای رسدار کل 

- وسط قرمز اطراف سبز برای امیر تومان 
- وسط قرمز اطراف سفید برای میرپنج
- قرمز خالص برای نشان اّول رستیپی 

- ســفید خالص برای نشــان اّول رسهنگی )شهیدی، ۱۳5۰، 
.)۲۱5

تصویر۱: تابلو میدان مشق،  

اهدایی بانو عزت ملک

* کلمۀ مغولی به معنی شاهزادۀ بزرگ

تصویر ۲: تابلو نارصالدین و همراهان، اثر حسن 

افشار، اهدایی بانو عزت ملک 

نارصالدین شــاه به همراه اعتامد الدوله و تصویر 

ایستادۀ عباسقلی خان؛ نارصالدین شاه و عباسقلی 

خان ملبّس بــه لباس های نظامی، شمشــیرهای 

مرّصع نشــان بــا مدال هــای نظامــی و حامیل 

مخصوص خود هســتند و اعتــامد الدوله نیز بر 

ســینۀ خود حامیل و نشان شیر و خورشید دارد. 

نارصالدین شاه کاله شاهی بر رس دارد و کمربند 

و شمشــیر مرّصع با نشــان اقدس و حامیل آبی 

بسته که مخصوص شخص شاه است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86


تصویر ۳ : تابلو شبیه اتابک اعظم، میرزا تقی خان، اهدایی بانو عزت ملک. در این اثر میرزا تقی خان دارای حامیل سبز خالص، 

مخصوص درجۀ نویان عظام و صدر اعظم است؛ و بر سینۀ خود متثالی از نارص الدین شاه و سه نشان شیر و خورشید با درجات 

گوناگون دارد.

تصویر۴: نشان شامرۀ ۲۰۰5 

نشان شــیر و خورشید نوع دوم دولت علّیۀ ایران، نشان امیر تومانی؛ 

درجۀ اّول این نشــان ستارۀ هشت پری است مکلّل به املاس. در مرکز 

نشــان شیری ایستاده، شمشیر برهنه در دست، خورشیدی بر پشت و 

تاجی بر باالی رس وجود دارد )شهیدی، ۱۳5۰، ۱۹۲(

تصویر ۶ : نشان شامرۀ ۲۰۱۰

نشان عالی شیر و خورشید مخصوص خارجیان؛ نشان درجۀ دوم هفت 

پره است و دو ردیف املاس نشان و در رس پره ها ستاره دارد. جای آن 

در طرف راست سینه است بدون حامیل. در مرکز نشان شیر نشسته و 

بر پشت آن خورشید وجود دارد)شهیدی، ۱۳5۰، ۲۰۹(. 

تصویر شامرۀ۸ : شامرۀ اثر ۱5۴۱ مدال شیر دالن 

روی اثر : السلطان بن السلطان نارص الدین شاه قاجار سنه ۱۲۷۶

حاشیه : هر شیر دل که دشمن شه را عنان گرفت 

از آفتاب همت ما این نشان گرفت

تصویر شامرۀ۹: شامرۀ اثر ۱۲۱۲، مدال شیر دالن 

روی اثر: السلطان بن السلطان نارص الدین شاه قاجار سنه ۱۲۸۸

حاشیه: هر شیر دل که دشمن شه را عنان گرفت 

از آفتاب همت ما این نشان گرفت

تصویر 5: نشان شامرۀ ۲۰۰۸

نشان عالی شیر و خورشید مخصوص خارجیان؛ نشان درجۀ اّول هشت 

پره است و سه ردیف املاس نشان دارد. جای آن در طرف راست سینه و 

حامیل آن سبز است. در مرکز، نشان شیر نشسته و بر پشت آن خورشید 

وجود دارد )شهیدی، ۱۳5۰، ۲۰۹(. 

تصویر شامرۀ ۷: نشان شامرۀ ۲۰۱۸

نشان درجۀ سوم شیر و خورشید، مخصوص خارجیان؛ ستارۀ پنچ پر مکلّل 

به یک ردیف املاس نشان، بدون حامیل. در مرکز، نشان شیر نشسته و بر 

پشت آن خورشید وجود دارد )شهیدی، ۱۳5۰، ۲۴۰(.



تصویر ۱۱: شامرۀ اثر۱5۷۱، 

نشان یادگار باقرخان، رسدار مروطه 

روی اثر: یادگار باقرخان ساالر مروطه 

پشت اثر: ۲۳ جامدی اّول ۱۳۲۶

تصویر ۱۲: شامرۀ اثر ۱5۶۹، نشان هّمت و غیرت 

حاشیۀ روی اثر: نرص من الله و فتح قریب السلطان محمدعلی شاه قاجار

پشت اثر: ۱۳۲۷

حاشیه: غیرت، عزت، همت، نرصت

تصویر ۱۰: شامرۀ اثر۱5۶۱، نشان توپخانه

حاشیۀ روی اثر: السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان بن الخاقان 

السلطان محمد علی شاه قاجار شاهنشاه ایران

پشت اثر: ۱۳۲۶

حاشیه: شاه پرستی، رشادت، وفا، غیرت

 

منابع :

- شهیدی، یحیی. نشان های دورۀ قاجار. شامرۀ۳. سال ۶. مرداد و 

شهریور ۱۳5۰. شامرۀ مسلسل:۳۴. 

-عمید، حسن )۱۳۴۳(. فرهنگ عمید. ج ۳. تهران. جاویدان.

-کرسوی، احمد)۱۳5۲(. مجموعۀ ۷۸ رساله و گفتار از کرسوی. 

به کوشش یحیی ذکاء. تهران. شمسی. 

- مدرسی، یحیی؛ حسین ســامعی، زهرا صفوی مربهن)۱۳۸۱(. 

فرهنگ اصطالحات قاجار. تهران. دفرت پژوهش های فرهنگی.

- مشــیری؛ محّمد. نشــان ها و مدال های ایران از آغاز سلطنت 

قاجاریه تا امروز . شامرۀ۶. سال ۶. بهمن و اسفند ۱۳5۰. شامرۀ 

مسلسل: ۳۷.



مقّدمه: 
بزرگ تریــن  از  یکــی  وارث  ساســانی  امپراطــوری 

امپراطوری هــای جهــان یعنــی هخامنشــیان اســت. این 

امپراطــوری از جمله پررونق ترین رّضابخانه های ســّکه در 

جهان قبل از اســالم را داشته است و مجموعۀ بی نظیری از 

ســّکه ها را به یادگار گذاشته است. سّکه های دورۀ ساسانی 

موزۀ ملک جزیی از این گنجینۀ با ارزش است. برخی از متون، 

اّولین ســّکه های رضب شده در جهان را متعلّق به »لیدی« 

در شبه جزیرۀ آناتولی می دانند. در زمان کوروش کبیر لیدی 

جزو مترصّفات هخامنشــیان درآمــد. در این زمان می توان 

به ســّکه های دوران هخامنشی و ساتراپی های تابعه اشاره 

کرد که اّولین ســّکه های رضب شده در ایران و امپراطوری 

هخامنشی هستند. داریوش کبیر ابتکار رضب سّکه در این 

رسزمین را به خود اختصاص داده اســت. در دورۀ اشکانی 

سّکه هایی از شاهنشاهان اشکانی و فرمانروایان محلی باقی 

مانده است. مراکز رضب سّکه چون خاراسن، ایالم و پارس، 

متعلّق به این زمان است)امینی،۱۳۸۹،۱۳-۱۴(. نقش شاه، 

پریدن شــیر بر گــردۀ گوزن یا گاو، مهرت نیزه به دســت یا 

کامن دار و شیر را می توان در سّکه های هخامنشی و توابع 

آن مشاهده کرد که مفهوم این نقوش قابل تأّمل است. 

تاکنون مطالب زیادی در مورد سّکه های دورۀ ساسانی 

و تداوم آن در اوایل دورۀ اســالمی آمده است. بیشرت متون 

به ذکر جزییات نقش پردازی این نوع تصاویر اکتفاکرده اند. 

برخی مطالب نیز به ویژگی های آلیاژ و مرکز رضب ســّکه 

اشاره داشــته اند. در مورد تاج های ساســانی و نشانه های 

تصویری بــه کار رفته درآن نیز مطالبی موجود اســت؛ اّما 

تحلیل های موجود بــه مفهوم برکت و باروری و ارتباط آن 

با نقوش ســّکه ها توجهی نداشته اند و تداوم این مفهوم بر 

ســّکه های دورۀ اسالمی به صورت نشــانه های نوشتاری را 

مورد نظر قــرار نداده اند. این نکته را می توان رضورت این 

تحقیق دانست. 

مقالۀ حارض ابتدا به معرّفی نقوش ســّکه ها می پردازد 

و سعی دارد با اســتفاده از متون زرتشتی به بیان مفاهیم 

فلســفی – دینی آن بپردازد. توّجه به رمز پردازی آتش یکی 

از مهم ترین این مطالب است. 

ویژگی های ظاهری سکّه های ساسانی 
در اّولین ســّکه های دورۀ ساســانی، نخست شاهد این 

ابتکار هســتیم که شکل ضخیم و زمخت قرصک های فلزی 

که در ســّکه زنی دنیای کالســیک به کار می رفته کاّلً تغییر 

یافته و برای نخســتین بار در تاریخ، رضب سّکه به صورت 

صفحــه ای گرد از فلــز نازک و صاف درآمــد؛ یعنی هیئتی 

آراســته و بهنجار کــه از آن پــس در رسارس دنیای غرب و 

امپراطوری بیزانس و اروپای قرون وسطی شایع ماند. 

ویژگی بارز روی سّکه، نیمرخ و رس و سینۀ شاه با نگاه به 

سمت چپ است. در منونه های عالی، مانند سّکه های شاپور 

اّول، چهره سازی ها در حّد کامل انجام یافته و عالیم صورت 

با مشّخصات رسزندۀ فردی نشــان داده شده اند. سطح گرد 

سّکه با حفظ تناسبات درست از نقش پر شده، بی آنکه وضع 

تراکم و تنگی به وجود آید. تاج و نشــانه های شاهانه نیز به 

راحتی جایگزین گردیده و بر چهره شان سنگینی منی کند. در 

بیشرت موارد شــکل های اختصاصی تاج های شاهی برای پی 

بردن به هویت و درستی منسوب داشن سّکه به فرمانروای 

پدید آورندۀ آن کفایت می کنــد. در عین حال یکی دیگر از 

ویژگی های سّکه های ساسانی که در سّکه های هخامنشی و 

پارتی اجرا منی گردیــده، اختصاص دادن محلی بارز و مقابل 

نظر در »روی« سّکه برای نام پادشاه است که به زبان پهلوی 

نوشته می شده است )فریه، ۱۳۷۴،۱۹5(.

پشــت ســّکه همواره به عرضه داشــن عنرص یا منادی 

دینی اختصاص داده می شد و چنانکه مشاهده می کنیم، با 

تغییراتی که الزامــاً در طول تاریخ بر آن وارده آمد، تا حال 

حارض همچون یکی از ویژگی های اصلی ســّکه زنی ایرانی 

بر جا مانده اســت. نقش مرکزی عبارت اســت از آتشدان 

زرتشــتی با شــعله هایی که از میان آن متصاعد می شود و 

غالباً نیز با دو نگهبان آتش یا آذربد ایستاده بر دو جانب آن 

همراه اســت. هویت این دو فرد مورد سؤال است: آیا آنها 

دو کاهن یا موبد اند یا یکی پادشــاه اســت در حال اجرای 

مراســم دینی؟ ) زیــرا رسپوش آنها غالباً چون تاج شــاهی 

به نظر می آید( تاریخ رضب ســّکه از ســال ۴۹۹ م. به بعد، 

در زمان پادشــاهی قباد اّول، قابل شناســایی می شود، زیرا 

بر پایۀ ســال جلوس پادشــاه آن تاریخ بر پشت سّکه و در 

ســمت چپ، به خط پهلوی و از باال به پایین رضب خورده 

اســت. زمانی کــه فاتحان عرب مرزهای رشقــی خود را به 

داخل خاک ایران گســرتش دادند، هامن سّکه ها داد و ستد 

می شــد، خصوصاً ســّکه های رضب خرسو دوم که با اندک 

تعدیل های وارده، تا آخر ســدۀ هفتم میالدی الگوی اصلی 

برای سّکه های نقره ای رایج باقی ماند) فریه ،۱۳۷۴،۱۹۶(.

رضب ســّکه های موســوم به عــرب- ساســانی که در 

سال های حدود ۶5۰-۷۰۰ م. رواج داشتند - با چهرۀ پادشاه 

بر روی سّکه و در مقابل آن نوشته ای به خط پهلوی و نقش 

آتشــدان با دو نگهبان در دو جانب آن- در نگاه نخســت 

شــبیه سّکه های متعلّق به اواخر دورۀ ساسانی می مناید. بر 
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چکیده: 

آثـار هـرنی یکـی از اصلی ترین زمینه هـای ظهور منادها و نشانه هاسـت. این نشـانه های 

تصویـری بـا معانـی و مفاهیـم ژرف همـراه اسـت که ریشـه در هـرن و فرهنـگ خالقان 

آن دارد. یکـی از محوری تریـن و کهن تریـن ایـن مفاهیـم، حیـات و زندگی اسـت. مفهوم 

مرکـزی حیـات را می تـوان بـا توّجه بـه اسـطوره های ایرانی و نشـانه های موجـود بر آثار 

ایرانـی تحلیـل کـرد. در ایـن میـان سـّکه ها کـه یکـی از اصلی تریـن ابزارهای انسـان برای 

برآورده شـدن نیازها و تعامالت اصلی زندگی اسـت، از اهّمیت بسـزایی برخوردار اسـت. 

تحلیـل حـارض در پـی پاسـخ بـه چیسـتی مفاهیم نقوش سـّکه های ساسـانی موجـود در 

موزۀ ملک اسـت. هدف از تحقیق، تبیین و تحلیل اصلی ترین مفهوم فلسـفی هرن ایران، 

برکـت و بـاروری بـه عنـوان معنای نهفته در پس نقوش سـّکه های دورۀ ساسـانی اسـت. 

فرضیـۀ اصلـی تحقیـق، ارتبـاط نقـوش سـّکه های ساسـانی بـا مفهـوم بـاروری بر اسـاس 

اسـطوره های ایرانـی اسـت. روش تحقیـق، توصیفـی – تحلیلـی، روش گـردآوری داده هـا 

کتابخانـه ای و از طریـق فیـش بـرداری و تصویرخوانـی و روش تجزیـه و تحلیـل داده ها، 

کیفی اسـت. بر این اسـاس سـّکه های دورۀ ساسـانی مزیّن به نقش آتشـدان در یک سـو 

و چهـرۀ پادشـاه در سـوی دیگـر اسـت. آتـش، مناد گرمـای زندگی، رشـد، حرکت و جنبش 

در حیات و معرفت اسـت. در سـّکه های ساسـانی، موبد، گاهی شـاه محافظ آتش است. 

در مـواردی پیکـره ای بـر آتشـدان قرار گرفته گویـی که در حال برآمدن یا شـکفن از میان 

آتـش اسـت. ایـن الگو با مفهوم فرّه کیانی که نوعی روشـنی اسـت و نیـز مفهوم آزمایش 

می توانـد مرتبـط باشـد. از طرفـی تصویر شـاه بر روی سـّکه ها بـا مناد بال، خورشـید، ماه 

و سـتاره و گـوی آذیـن شـده اسـت. ایـن منادهـا همگی منادهایـی مقّدس هسـتند که بر 

حیـات و رشـد زندگـی تأثیرگذارنـد. در واقع منادهای موجود بر سـّکه های دورۀ ساسـانی 

مـوزۀ ملـک را می تـوان بیانیـه ای مرتبـط با مفهوم برکـت و بـاروری تلّقی کرد. 

کلید واژه: مناد، سّکه های ساسانی و موزۀ ملک.

بررسی مفاهیم منادین نقوش 
سکّه های دورۀ ساسانی۱

 حسین عابددوست*، زیبا کاظم پور** 

۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



پشت سّکه و حرف نگاره محل رضب و تاریخ به خط پهلوی 

در دو ســمت راســت و چپ ذکر شده است، لیکن ویژگی 

شاخص در این سلسله مسکوکات دعا یا عبارت دینی عربی 

اســت که در حاشیۀ روی سّکه رضب خورده؛ بیشرت از همه 

بســم الله و یا لله الحمد. نام پادشاه ساسانی، خصوصاً در 

ابتدای آن دوره، بدون تغییر در جای خود باقی مانده است، 

ولی معموالً نام شاهی جای خود را به نام و لقب حکمران 

عرب داده که با حروف پهلوی ضبط شــده است. همچنین 

در ســّکه هایی نام های املعاویــه و عبدامللک و گاه نیز نام 

خلیفــۀ رقیب، یعنی عبیدالله بن زبیر، با آن وضع ناهنجار 

در کنار چهرۀ شــاهی دیده می شــود ) هامن(. شــهادتین 

نیز جزو عبارتی بود که بر ســّکه ها رضب می شــد) امینی، 

.)۱۳۸۹،۱5

در ســّکه های مرحلــۀ دوم اردشــیر، شــاهد پیرفت 

بزرگی از نظر هرنی هستیم. این سّکه ها زیباترین تولیدات 

سّکه ای هستند که طی نزدیک به چهار سده در ایران رضب 

شــده بودند. اردشــیر هنوز لباسی اشــکانی بر تن دارد و 

کل اثر تقلیدی از ســّکه های مهرداد دوم اســت. به عالمت 

عالقه مندی و توّجه او به دین زرتشتی، نقش پشت سّکه ها 

آتشدان است. )تصویر الف ۱(

شــاپور اّول بــا افــزودن دو نگهبان آتــش در دو طرف 

آتشــدانی که در ســّکه های پدر او نیز بود، نوعی جدید از 

نقش پشــت سّکه ها را پدید آورد که تا پایان دورۀ ساسانی 

اســتمرار یافت. ) تصویر ۲( در روی سّکه، شاه تاجی کنگره 

دار بــا گوش بنــد و گوی بزرگ بــاالی آن، بــر رس دارد که 

مشــّخصۀ الزمۀ تاج های شاهی ساســانی است. ریش او از 

حلقه ای رد شــده و مجّعد اســت. در سّکه های هرمزد اّول 

)۲۷۲- ۲۷۳م.( خود شــاه بــه همراه موبــد در برابر آتش 

مقــّدس حضور دارد. نقــش بهرام اّول شــباهت زیادی به 

ســّکه های اردشــیر اّول دارد ولی تاج او نوک های تیز دارد. 

ســّکه های بهرام دوم مشــّخصه ای ویژه دارد و آن استفاده 

از تاج بال دار همچون نقش برجســتۀ صخره ای نقش رستم 

اســت. نوع سّکه های شاه با شــهبانو و پرس، از دیگر انوع 

ســّکه های بهرام دوم اســت. کاله شــهبانو و پرس مزیّن به 

رس جانورانــی چون گراز، شــیر و عقاب اســت. )تصویر ۱ 

ب( نرســی که همچون هرمزد اّول در پشت سّکه هایش در 

کنار آتشــدان حارض اســت، تاجی با برگ های نخل بر رس 

دارد. تاج هرمزد دوم به شــکل عقابی است که از منقارش 

مروارید می ریزد. در دوران حکومت شاپور سوم، قرار دادن 

نیم تنۀ طالیی هرمزد بغ در میان شعله های آتشدان از زمان 

هرمزد اّول رایج گردید.)تصویر ۳( بهرام چهارم تاجی بال دار 

و کنگره دار بر رس دارد. ســّکه های آخرین اعضای خانوادۀ 

ساســانی، تقلیدی کامل از ســّکه های خرسو دوم است که 

برخــی از آنهــا دارای هامن تاج و ســتاره و هــالل ماه در 

حاشیه اند )پوپ،۱۳۸۷،۱۰۱۷(. 

مفاهیم منادین نشانه های تصویری بر روی سکّه های 

ساسانی موزۀ ملک:
آتش 

یکی از اصلی ترین منادهای ســّکه های ساســانی، آتش 

اســت. آتــش با مفهــوم منادین اســتحاله، تطهیــر، نیروی 

زندگی بخش و مولّد خورشــید، تجدید حیات، بارورســازی، 

قدرت، انرژی ناپیدای هســتی، گداختگی، تبدیل یا گذار از 

مرحله ای به مرحلۀ دیگر، واســطۀ انتقال پیام ها یا فدیه ها 

به آســامن، مرتبط است. آتشــی که به صورت شعله ظاهر 

شــده مناد نیرو و قوای معنوی، اســتعال و تنویر محسوب 

می شود و به معنای تجلّی الوهیت، جان، دم یا نفس زندگی 

اســت. رسی که از آن شــعله برمی خیزد یا با شعله ای مثل 

هاله احاطه شــده، مظهر نیروی الهــی و تاوان بالقوۀ جان 

یــا ذکاوت اســت؛ زیرا رس جایگاه جان به شــامر می رفت. 

بهشــتی که با آتش احاطه شــده با نگهبانانی همراه است 

که با شمشــیرهای آتشــین از آن محافظــت می کنند. این 

نگهبانان ســد کنندۀ راه جاهلین و گمراهانند. آتش به دو 

جنبۀ مکمل نور و گرما تقســیم می گــردد که معموالً یکی 

به صورت خطــوط یا پرتوهای افقــی و دیگری به صورت 

خطوط یا پرتوهای موجدار نشان داده می شود. نور و گرما 

مظهر عقل و احســاس، برق بــاران زا، آذرخش بارورکننده 

و گرمــای کانون خانوادگی هســتند که مخــوف و آرامش 

بخشــند. افروخن آتش با زایش و رســتاخیز مرتبط اســت 

حمل مشــعل در عروسی ها و مناسک باروری، نیروی مولّد 

آتــش را به منایش می گذارد. آب و آتــش که دو اصل مهم 

فّعال و منفعل محسوب می شوند، به معنای آسامن پدر و 

زمیــن مادر و همۀ اضداد در جهان عنرصی هســتند. آتش 

آتشــدان، کانون خانه محسوب می شــود و جنبۀ مؤنث – 

زمینی آتش اســت. منادهای آتش عبارتند از: مثلث با رأس 

روبه باال ، صلیب شکســته، یال شیر، ســالح های تیز و... . 

در پرستشــگاه پارســی آتش به مفهوم مرکز مقّدس، جایگاه 

الوهیت و نور الهی در جان انســان اســت. نیروی شمســی 

اســت. »اتر« مناد آتش الهی در آسامن و چوب است، تداعی 

کنندۀ نظم و قانون نیز هســت. در آیین زرتشت همه چیز 

از آب بود جز تخمۀ مردمان و گوســپندان، زیرا آنان را تخمه 

آتش – تخمه است )بندهش، دربارۀ آفرینش مادی، بند ۱۷(

) کوپر،۱۳۸۶،۴(. آتش )اتر( ایزدی اســت که او را پرس اورمزد 

به شــامر آورده اند و آتش روشن، نشانه مرئی حضور هرمزد 

است. تقّدس و گرامیداشت آتش، ریشۀ کهن دارد و به دوران 

هنــدو اروپایی بازمی گردد. قرینۀ هنــدی خدای آتش آگنی 

اســت که در اســطوره های هندی رابط میان خدا و آدمیان 

است و در عین حال زمینی و هم ایزدی است. طبق بندهش 

هفتمین و آخرین آفریدۀ مادی آتش اســت که درخشش او 

از روشــنی بیکران، جای هرمزد است. در آیین های زرتشتی 

آتش مرکزیت دارد. به جز سه گروه آتش مقّدس آیینی )بهرام، 

آذران، دادگاه( و پنج نوع آتش مینوی، ســه آتش با آتشکدۀ 

بزرگ اساطیری نیز وجود دارد: فرنبغ)آتش موبدان( در فارس، 

گشنسب )آتش ارتشتاران( در آذربایجان و برزین مهر)آتش 

کشاورزان( در خراسان است. این سه آتش به دست جمشید 

و کیخرسو و گشتاسب تأسیس شدند. در دین کنونی زرتشت، 

آتش چنان مقّدس است که نه نور خورشید باید بر او بیفتد و 

نه چشم کافری او را ببیند. دلیل قداست آتش جریان طوالنی 

و دشــوار تطهیر آن است. از امشاسپندان، اردیبهشت حافظ 

آتش است) قلی زاده،۱۳۸۷، ۳۰-۲۷(.

تصویر ۱ ب: سّکه بهرام دوم،
 ۲۹۳-۲۷۶ موزۀ ارمیتاژ 

)Prada,1963,197 شاه  و شاهبانو(

تصویر ۲: سّکه شاپور اّول ساسانی نقره، ۲۷۲-۲۴۱ 
) موزۀ ملک، شامرۀ اموال: ۰۰۰۴۶و۰۶و۱۰۰۰(

تصویر ۳: درهم نقره ای بهرام چهارم ساسانی، ۳۹۹-۲۸۸ م. 
) موزۀ ملک، شامرۀ اموال ۱۰۰۲۰و۰۶و۰۰۰۰(

تصویر۴ لومان، کلیسای نوتردام دوالکوتور- بافته 
ایرانی، شیران متقابل در برابر آتشدان سدۀ ۸-۱۰ م. 

)گریشمن ، تصویر ۴۱۹(

تصویر 5 مناد آتش و نگهبانانش بر سّکه های 
ساسانی موزۀ ملک

تصویر: ۱ الف 



اّمــا آتش با مفاهیــم حکمی و دینی همراه اســت. از 

ویژه ترین نیایش های اوســتایی، نیایش آتش زندگی اســت. 

این عنوان در زبان زند باستان )اوستا( به طور دقیق هامن 

معنی را داراســت که ما از واژۀ مرکب نیروی زیست درک 

می کنیم. اشــاره ای بسیار مهم و شایان توّجه در اوستا، این 

بیان اســت کــه پیروان دین هر روز بایــد آتش زندگی را با 

خالص ترین عنارص )کردار نیک ، دریافت شناخت و آگاهی( 

روشــن و فروزان نگاه دارند. هر گاه می خواهند شــعله ای 

بیفروزند، باید از چوب های خشــک و خوش بو که بی دود 

می ســوزند اســتفاده کنند) رضی ، ۱۳۸۴، ۳5(. بنا بر اوستا 

آتشی که درون آدمی می سوزد و زندگی را تعالی می بخشد 

هامن آتشی است که نیروی محّرک هستی و منو است. به 

موجب اوستا، گفته می شود آتش را اقسامی است و قسمی 

از آن آتشــی اســت که درون گیاه وجود دارد و موجب منو 

و رویش می شــود )رضی،۱۳۸۴، ۳۶( این مطلب به روشنی 

ارتباط آتش و حیات را نشان می دهد. 

از روی من های اصلی اوســتا، منظــور از آتش زندگی، 

نیروی زیست است)هامن(. در این متون آتش کنایه، مناد و 

نشان وارۀ پاکی و روحانیت آدمی است) هامن: ۳۷(.

»زردیویفری کوستوم)Diokheri custum( نویسنده و 

موّرخ ســدۀ اّول و دوم میالدی، افســانه ها و اسطوره هایی 

دربــارۀ ایرانیــان و زرتشــت نقــل کرده اســت، پارســیان 

می گویند: زرتشت به موجب عشق و عالقۀ مفرطی که به 

داد و دادگری و دانش داشــت اجامع را جهت اندیشــیدن 

تــرک کرده و در کوهی به انزوا نشســت. مّدتی گذشــت، 

لهیب ســوزانی از آتش، از آنــان بر کوه فرود آمد، کوه یک 

پارچه شــعله ور گشــت. خرب به شاه بردند. شــاه و بزرگان 

برای نیایش آتش مقّدس به ســوی کوه رفتند. زرتشــت از 

میان شــعله های بزرگ منودار شد و دعوتشان را به راستی 

و درســتی کرد. البته روایت آتش طور ســینا و نظایر آن که 

بسیاری رسچشمۀ اصلی شان در روایات ایرانی است را باید 

در نظر داشت«)رضی، ۱۳۸۶، ۴۰-۳۹(

»روشــنی نــور و آن آتش واالیی خدایــی، تجلّی یزدان 

اســت. در کودکی بدخواهان وجــود رشیفش را در خرمنی 

از آتش می نهند تا بســوزد اّما آتش او را منی سوزاند و ذات 

مقــّدس پیغمرب خــوش و خندان از آن خرمــن پرلهیب در 

می آید که این آزمایش ایزدی است) َور یا َورَنگه است(. هم 

چنان که آتش بر ابراهیم خلیل بارد و رسد و گلستان شد. این 

آتش، این نور، این لهیب و زبانه، فّر دانش، بزرگی، سعادت، 

شکوه و عظمتی است که از سوی خداوند بخشیده می شود 

به آنان که شایســته و درخورند« ) رضی، ۱۳۸۶،۲۲-۲۹(. بنا 

بر آنچه در گزیده های زادســپرم آمده اســت زردشت خود 

از َور گذشته اســت و هیچ آسیب ندیده. سیاوش نیز برای 

اثبات بیگناهی خود از میان آتش گذشــت. داســتان ویس 

و رامین نیز این گونه اســت)هامن(. طبق بندهش پنج َور 

وجود داشت:آتش، برســم، پیالۀ رسشار، روغن و شیرۀگیاه 

)قلی زاده، ۱۳۸۸،۴۲۴(. ســهروردی به نیکی بیان حقیقت 

زرتشــت را کرده است: و ســوختم این سوخن یا سوزاندن 

خود، گداخته شــدن در پرتو انوار الهی اســت. وجودش از 

آتش جاودانی، کسب معرفت کرده است)رضی، ۱۳۸۶، ۴۰(. 

از دیدگاه زرتشــت آب و آتش و زمین مقّدس بوده و نباید 

آلوده شوند)رضی،۱۳۸۶،۴۱(. بر این اساس می توان بیان کرد 

که بر روی ســّکه های ساسانی چرا شاه نگهبان آتش است. 

شاه در میان ساسانیان ازاهّمیت الوهی برخوردار است. وی 

صاحب فّر است و فّر مرتبط با روشنی آتش است. 

کیان، خرّه یا فّر شــاهی در اوستاســت کــه بارها از آن 

ســخن رفته و هرکه از این نور، برخوردار می شــد به قرب 

حق و فیض معرفت می رسید )رضی، ۱۳۸۶، 5۱(. فّر کیانی 

آن است که به شاهان اختصاص دارد و با هوشنگ و جم و 

کاووس و دیگر شاهان آفریده شده است و ادامۀ نسل کیان 

نیز از او بود. در ماجرای فرار اردشیر بابکان از دربار اردوان 

اشکانی، فرّه کیانی به شکل قوچی به دنبال اردشیر حرکت 

می کند)هامن(. طبق اساطیر، فرّه زرتشت از ارَس روشنی به 

خورشــید و از طریق آتش به زوئیش که مادر دغدو و از او 

به زردشت انتقال یافت. هنگام تولد زرتشت فرّه او به شکل 

آتــش پیدا بود و از نور آن تا دور جای، روشــنی بود )قلی 

زاده، ۱۳۸۸، ۳۱۳( و نیز هرکس پری از سیمرغ را بر پهلوی 

راســت بندد و بر آتش گذرد از حریق در ایمن باشد)رضی، 

۱۳۸۶، ۴۳۷( بر این اساس مناد شاخ قوچ بر تاج های ساسانی 

و نیز مناد بال بر تاج شــاه ساســانی در سّکه های این دوره 

می تواند منادی از فّر کیانی باشد. بر اساس آنچه مطرح شد 

مناد آتش و نشــان های ویژۀ آن مانند نگهبانان اسطوره ای، 

نشانه های فّر مانند بال و شاخ قوچ و... منادهایی مرتبط با 

زندگی و باروری هستند. 

شاه 

شــاه به عنــوان یکــی از اصلی ترین منادهــای تزیینی 

ســّکه های دورۀ ساســانی قابــل توّجه اســت. رصف نظر 

از اینکه تصویر هر کدام از شــاهان برای مشــخص شــدن 

دورۀ زمانی ســّکه مالک قرار می گیــرد اّما قرار گرفن چهرۀ 

شــاه با نشــان های ویژه اش بر ســّکه ها می تواند مرتبط با 

مفاهیم منادین برکت باشــد. براســاس نظر فریزر می توان 

گفت: »شــاهان باســتان عموماً کاهن نیز بوده اند. در آن 

ایــام الوهیتی که در شــاه متجلّی اســت از اعتقادی ژرف 

برمی خاســت. شــاه نه فقط به عنوان کاهن، یعنی واسطۀ 

بین انســان و خدا، می توانست موهبت هایی را به رعایا و 

بندگان شان ارزانی دارد«)فریزر،۱۳۸۶، ۸۴(. در ایران باستان 

نیز )بر اســاس یشت ۴ هوم یشــت، بند ۳( می توان شاه را 

منشــاء برکت و فراوانی تلّقی کرد. در یشت ها آمده است: 

»جمشــید خوب رمه، آن فرّه مندترین مردمــان، آن که به 

شــهریاری خویش جانوران و مردمان را بی مرگ و آب ها و 

گیاهان را نخشــکیدنی و خوردنی ها را نکاســتنی ساخت« 

)رایشــلت، ۱۳۸۳،۴5(. شاهان صاحب فّر هستند و این فّر 

با روشنی و نور رابطۀ مستقیم دارد. پور داوود در این باره 

می نویســد: در هنگام پادشاهی جمشید نه رسما بود و نه 

گرما، نه پیروزی بود و نه مرگ و نه رشک دیو آفریده، پیش 

از اینکه او دروغ گوید و به گفتار نادرســت بپردازد. پس از 

آنکه او به ســخن نادرست و دروغ پرداخت فّر )پادشاهی( 

از او آشــکارا بــه پیکر مرغی بــه در رفت. چون فــّر از او 

بگسست، رسگشته شد و در برابر دشمنی فرومانده ناتوان 

گردید)هامن ۳۰۶(. در واقع می توان گفت شاه منایندۀ اصل 

مذکــر، اقتدار، نیروی مادی و دسرتســی به تعالی در جهان 

ناســوتی و حاکم اعلی است. شاه با خورشید برابر است. او 

منایندۀ خورشید در زمین است. در برخی سّنت ها خورشید 

نیروی حیاتی شــاه را در خود نگه می داشــت که انعکاس 

یا مســبّب نیروی حیاتی مردمش و حاصلخیزی رسزمینش 

بود. نشــانه های شاه عبارتند از: خورشــید، تاج، مار، گوی، 

شمشــیر، تیرها، اورنگ) کوپر، ۱۳۸۶،۲۲۰(. شــاه به عنوان 

یکی از واسطه های دریافت خیر و برکت الهی با منادهایی 

همراه اســت کــه هریک در جریان رشــد و باروری حیات 

نقش عمده ای دارند، کوه، ماه، خورشید، ستاره، گوی و بال 

از جملۀ این منادهاست. )تصویر ۶(

مناد بال بر سکّه های ساسانی موزۀ ملک 
بال یکی از منادهای ارسارآمیز است. بر روی بدن انسان 

یا حیوان، عالمت ایزدی و مناد قدرت محافظت اســت. بال 

نیــز هنگامی که مربــوط به پیــام آوران و خدایان و بادها 

می شــود، داللت بر رسعــت و تندی دارد و ممکن اســت 

حاکــی از گذر رسیع عمر باشــد. عقاب، بر، شــیر و گاو 

دارای نیروی ســحرآمیز و هریک از آنهــا فرمانروای قلمرو 

خود بودند. هنگامی که به شکل یک تصویر منحرص به فرد 

ترکیب می شدند، به صورت نگهبان مقاومت ناپذیر معابد 

و قرصهــا درمی آمدند)هــال ،۱۳۸۰،۳۰(. مناد بال از دیرباز 

از جمله نشــانه های مقّدس ایرانیان بوده اســت. گزنفون 

درکورش نامه در لشکرکشی کورش به بابل می نویسد، درفش 

پادشــاهی ایران شاهینی بود از زر ساخته شده که بر نیزه 

برافراشــته بودند. این مرغ توانا عالمت اقتدار هخامنشیان 

بود. پس از سپری شدن هخامنشیان و دست یافن اسکندر 

در پایان ســدۀ چهارم قبل از میالد به ایران، عقاب نشــان 

اقتدار ایرانیان، رفته رفته در اروپا رواج یافت. خود اسکندر 

آن را نقش سّکه پادشاهی خود قرار داد و نشان فرمانروایی 

خویــش برگزید)پورداوود، ۳۰۱(. در اوســتا پــارۀ ۴۱ بهرام 

یشت آمده است: پیروزی اهورا آفریده را می ستاییم. بکند 

پیــروزی با فّر خود فراگیرد این خانه را از برای )نگاهداری( 

رمــه چارپایان، آنچنان که این مرغ بزرگ ســنئ آنچنان که 

ایــن ابرها فراگیرنــد کوه هــا را )پــورداوود، ۱۳۲۶، ۳۰۳(. 

آشــکار اســت که وارغن عقاب منــودار اقتدار پادشــاهی 

بوده و فّر و شــکوه به صورت این پرنده جلوه می کرد. به 

هرکه روی می آورد رســتگار و از هر که برمی گشــت خوار 

می ســاخت)هامن(. در بهرام یشت که از پیروزی و فرشته 

آن سخن رفته، پیروزی خود را به ده هیئت به پیغمرب ایران، 

زرتشت، می منود. از این ترکیب دهگانه مرغ وارغن یکی از 

این هیئت هاســت. باو هفتمین بار خود را بنمود. پیروزی 

اهورا آفریده به پیکر مرغ وارغن )مرغی( چاالک ... ابراهیم 

پورداوود، نویسندۀ کتاب فرهنگ ایران باستان، مرغ وارغن 

را با ســیمرغ افسانه ای گســرتانندۀ حیات و زندگی بر فراز 

درخت گوکرن یکی می داند)هامن(. عقاب، نشان اقتدار و 

پیروزی اســت پس بــال به عنوان جزیــی از این پرنده نیز 

می تواند مناد پیروزی باشد. بر سّکه های ساسانی تاج شاهی 

با بال های رو به روی هم تزیین شده است که نشان هالل 

ماه و خورشید را در میان گرفته است، بسان پرنده ای که با 

بال هایش محافظ ماه و ستارگان است.
)Prada,1963,197( تصویر ۶ جزییات تاج شاهان ساسانی



مناد گوی 
 گــوی ســلطنتی چون دایــره ای یا کروی اســت مظهر 

ابدیت، خود شمولی، ســلطۀ جهانی، تسلّط بر زمین، نیرو 

و مقام امپراطوری اســت. گوی سلطنتی در معنی کامل با 

مناد کره مشــابه است. گوی مظهر تســلّط خدا یا منجی تا 

نقاط دور است. گوی سلطنتی بر فراز ستون مظهر آسامن، 

مرز یا حدود اســت )کوپــر، ۱۳۸۶، ۳۱۸(. کره مظهر کامل، 

متامیت همۀ امکانات در جهان محدود، شــکل آغازینی که 

کلیه اشــکال دیگر را در بر می گرفت، از بین برندۀ زمان و 

مکان، ابدیت، طاق آســامن، جهان، جان و جان عامل است. 

جنبش مدّور تجدید حیات و چرخش آسامن ها در منادهای 

اسالمی کره، روح و نور آغازین است )کوپر، ۱۳۸۶،۲۹۰(. 

هالل ماه و ستاره 
یکــی از نشــان هایی که بر تاج پادشــاهان ساســانی 

در ســّکه ها به چشــم می خــورد هالل ماه اســت. از نظر 

منادپــردازی ماه عنرصی مؤنث مرتبط بــا آب و رطوبت و 

رویش و حیات است. ماه معموالً مظهر نیروی مؤنث، ایزد 

بانوی مادر، شــاه بانوی آسامن اســت. هالل ماه مناد تولد، 

مرگ و رستاخیزاســت، همین طور مناد بی مرگی و ابدیت، 

تجدید حیات جاودانی و ارشاق است)کوپر،۱۳۸۶،۳۳۸(. ماه 

کنرتل کننــدۀ جزر و مد، باران،آب ها ، ســیل ها و فصول و 

همۀ زندگی اســت. همۀ ایزد بانوان ماه، ناظر بر رسنوشت 

و بافندۀ تقدیرند وگاهی به شــکل عنکبوتی در میان تارش 

تصویر شده اند. غالباً ماه با هالل یا شاخ های ماده گاو منایان 

گشته است)هامن،۳۴۰(.

 اکرمــن خدای ماه را اّولین خدای متّدن های اّولیۀ ایران 

و عیــالم می داند )صمدی ،۱۳۶۷،۱۶5(. در آیین زرتشــتی 

ماه فزایندۀ گیاهان است، پاسدار ستوران و حامل نژاد آنان 

است. هفتمین یشت به او اختصاص دارد. در اوستا، از ماه 

نیایش که ســه بار در ماه انجام می شــد یاد شــده؛ در این 

روایت ها تخمۀ گاو نخستین به ماه انتقال یافت. به روایت 

بیرونی، ایرانیان چنین می پنداشتند که،گردونۀ ماه را گاوی 

از نــور حمل می کند و این گاو را دو شــاخ زّرین و دوپای 

ســیمین اســت )هینلز،۱۴۷،۱۳۸5(؛ و بــه روایت بندهش 

نرگس گل ماه است) فرنبغ دادگی ،۱۳۸5،۱۴۷(.

 بنا به روایت مینوی خرد، ماه و خورشــید اساســاً برای 

روشــن ســازی جهان و رشــد دادن به همــۀ زاییدنی ها و 

روییدنی ها و در دست داشن روز و ماه و سال و تابستان و 

زمســتان و بهار و پاییز و... است )قلی زاده، ۱۳۸۸،۳۷۶(در 

سّکه های ساسانی چهار ماه چهار سوی سّکه دیده می شود 

که شــاه را در میان گرفته است. این سواستیکای پنهان ماه 

نشان می تواند مناد چرخش فصول، حرکت و جنبش زندگی، 

مناد تولّد، اوج ، افول و رستاخیز دوباره باشد. )تصویر ۸ (

 ســتاره مناد حضــور الوهیــت، تعالی و دسرتســی به 

اعلــی علیین اســت )کوپــر،۱۳۸۶،۱۹۳(. و در مینوی خرد 

)بخش۶بند۸(، بهشت، نخست از ستاره پایه است تا ماه پایه 

و بهشت، نخست اندیشۀ نیک است)تفضلی،۱۳5۴،۲۰(.

 اّمــا نزدیک تریــن ارتباط ســتاره و رویــش را می توان 

درتأثیر ســتاره، در رشد گیاه جســتجو کرد. بنا بر بندهش 

)بخش۹بند۷۲( اخرتان،آب رسشــت و زمین رسشت و گیاه 

رسشــت اند )فرنبغ دادگی،۱۳۸5،۶۹(. ســپس می افزاید: آن 

آب رسشــتان، تیشرت و تریشگ و پدیســپَر و پیش پرویز و 

هفت ســتاره که پرویــز خواننــد، آب رسدگان اند.آن زمین 

رسشت، هفتورنگ و میخ ِ میان آسامن اند. آن گیاه رسشت، 

دیگر جز ایشــان اند )هامن(. مطالب یاد شده حاکی از این 

مطلب است که ماه و ستاره نیز از عنارص تأثیرگذار در رشد 

حیات در باورهای ایرانیان اســت. این منادها زینت بخش 

سّکه های ساسانی هستند.

کوه 
یکی از نشــانه های انتزاعی تداعی کنندۀ کوه مثلثی با 

رأس روبــه باال اســت که با لبه های کنگره ای تزیین شــده 

اســت. این نشــان بر تاج شاهان ساســانی دیده می شود.

) تصویر۹( شــاپور تاجــی کنگره دار بــر رسدارد. تاجی که 

بعدها در زمان ســلطنت نشــانۀ اوســت )هینتس، ۱۳۸5، 

۱۶۹(. اهورامزدا نیز با تاج کنگره دار به تصویر کشیده شده 

اســت) هامن،۱۷۱(. در آثار باســتانی زیگورات ها به شکل 

پلکانی ســاخته می شــدند و منادهایی انسان ساز بودند که 

برای نیایش به تقلید از کوه ساخته می شد. برخی معتقدند 

منادهای پلکانی بر آن مطابق با جهت های حرکت خورشید 

اســت. اّما آنچه مسلم اســت کوه عنرصی مقّدس است و 

مرکزی برای ارتباط انســان با خدا. این نشــان زینت بخش 

تاج شــاه ساسانی اســت. کوه کیهانی مرکز جهان است. به 

عنوان منادی محوری و مرکزی، به معنی گذار از یک مرحله 

به مرحلۀ دیگر و همنشــینی با ایزدان است. در سّنت های 

قدیمی تر، تداعی گر ربوبیــت مؤنث بود. کوه مقّدس ناف 

آب ها اســت؛ زیرا چشــمۀ همــۀ آب ها، از آن می جوشــد 

)کوپر، ۱۳۸۶ ،۲۹۸ (. در بســیاری ســنن، کیهان به صورت 

کوهســتانی که ستیغش به آسامن می رسد، تصویر و تصّور 

شده است و آن فرازگاهی است که زمین و آسامن در آن به 

هم می رســند، مرکز جهان است. به موجب این سنن مرکز 

نه تنها بر قلۀ کوهســتاِن کیهان واقع اســت و مرتفع ترین 

نقطۀ جهان اســت، بلکه کهن ترین نقطۀ جهان نیز هست 

و آفرینش از آن جا آغاز شده است)ستاری،۱۳۸۱ ، ۱۸۲(.

نتیجه گیری:
ســّکه های دورۀ ساســانی مــوزۀ ملک با نشــانه های 

تصویــری همراه اســت کــه مفاهیمی دینی – فلســفی- 

اسطوره ای را به همراه دارند. یکی از اصلی ترین این منادها 

آتش با مفهوم منادین استحاله، تطهیر، نیروی زندگی بخش 

و تجدید حیات است. تقدیس آتش به دوران هندواروپایی 

باز می گردد. اســطوره های ایرانی، این نگرش منادین نسبت 

بــه آتش را تأییــد می کنند. در این ســّکه ها آتش همراه با 

نگهبانانی اســت. گاهی آتش میان دو نگهبان انسانی قرار 

گرفته اســت که شکل تاج آنها و مشّخصه های ظاهری شان 

خــرب از اهّمیــت و مقام ایــن نگهبانان در جامعۀ پارســی 

دارد. در مــواردی موبــد و شــاه محافظ آتش اســت. این 

الگــوی تصویری را می توان برگرفته از الگوی تصویری ســه 

گانۀ مقّدس دانســت که در آن مناد مرکزی همراه با مفهوم 

منادیــن زندگی )مانند درخت، آب، آتش، ایزدبانوی بزرگ و 

نشــانه هایش( در میان و دو محافظ اسطوره ای انسانی یا 

حیوانی طرفین آن قرار دارند. این ترکیب ســه تایی در اکرث 

فرهنگ های کهن موجود است و محافظان برکت و باروری 

را نشان می دهد. در مواردی نیز نیم تنه ای ارسارآمیز از میان 

آتش ظاهر شــده است، این نشان تصویری می تواند خرب از 

منشا روشنی و معرفت و نیروی زیست دهد که به هیئت 

انســانی به تصویر کشیده شده اســت و یا می تواند نشانۀ 

انســان های پاکی باشــد که از آزمایش َور)آتش( زرتشــتی 

تصویر ۷ مناد بال بر تاج شاهی ساسانی که ماه و 
ستاره را در میان گرفته است.
) مجموعه موزۀ ملک(

تصویر ۸ مناد چهار ماه همراه با ستاره بر سّکۀدورۀ ساسانی 
)مجموعه موزۀ ملک( 

تصویر ۹ مناد کوه ، بال و گوی بر تاج شاه ساسانی ) مجموعه موزۀ ملک(



رسبلند بیرون آمده اند، هامن طور که زرتشــت و ابراهیم، 

پیامربان بزرگ خدا. پس آتش و نگهبانان آن را می توان مناد 

حیــات و زندگی تلقی کرد. از طرفی شــاه خود مظهر خیر 

اســت. متون زرتشــتی به جم به عنوان پادشاه اسطوره ای، 

مظهر خیر و برکت اشــاره دارد و شاه در این سّکه ها مزیّن 

به منادهایی اســت که مانند بیانیــه ای ارتباطش را با منابع 

حیات و زندگی نشان می دهد. بال مناد فّر شاهی، گوی مناد 

ابدیت و تجدید حیات عامل، ماه و ستاره مناد عنارص مرطوب 

مرتبط با حیات و کوه به عنوان مرکز مقّدس دریافت انوار 

الهی از نشانه های ویژۀ شاه بر سّکه هاست.

آگر آتش و شاه مزیّن به منادهای باروری را به عنوان دو 

عنرص اصلی واســطۀ دریافت خیر میان انسان و اهورامزدا 

فــرض کنیم، می تــوان این نکته را مطرح کــرد که دو روی 

سّکۀ دورۀ ساسانی، دعای پنهان تداوم برکت و باروری است 

و این با مفهوم پول و ســّکه نیز ارتبــاط تنگاتنگ دارد. اّما 

در دورۀ اســالمی پس از فراز و نشــیب های بسیار سّکه ها 

مزیّن به عباراتی همچون بسم الله، و ال اله اال الله و سپس 

محّمد رسول الله می شود. از نظر مفهوم، به نام خدا، نیست 

خدایی جز خدای یگانه و محّمد)ص( رســول خداست، سه 

نشانۀ نوشتاری است که ارتباط انسان با منبع اصلی خیر و 

برکت را برقرار می کند و پیامرب خدا، رهنمونی برای رسیدن 

بــه این مرکز مطلق خیر اســت. در واقع می توان این نکته 

را مطــرح کرد کــه منادهای تزیین بخش ســّکه ها در پیش 

از اســالم )دورۀ ساسانی( و ســپس در دورۀ اسالمی، اتصال 

انسان به منابع خیر و برکت را تداعی می کنند.
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مقّدمه:
نســخه های مصــّور خطی از لحــاظ فرهنگی و هرنی، 

جایگاه ویژه ای در تاریخ و هویت مردم یک رسزمین دارند. 

کتاب آرایی نسخه های خطی در کتابخانه های درباری و زیر 

نظر خطاطان، مذّهبان، نقاشان و دیگر هرنمندان فرهیخته 

و ماهر انجام می شــد؛ از جمله : کتابخانۀ ســلطنتی هرات 

در دورۀ تیموری هم زمان با سلطنت سلطان حسین بایقرا، 

کتابخانه های سلطنتی تربیز و قزوین در دورۀ صفوی به ویژه 

مقارن با سلطنت شاه اسامعیل و شاه طهامسب صفوی به 

رسپرستی کامل الدین بهزاد و مجمع الصنایع در عرص قاجار 

هم زمان با وزارت امیرکبیر و زیر نظر میرزا ابوالحسن۱.

نســخه های مصّور نفیس تولیدشــده در دربار همواره 

مایــۀ فخــر و مباهــات شــاهان و درباریان بوده انــد، اّما 

کارگاه های کوچکی هم بودند که به استنســاخ کتب و گاه 

تزیین و کتاب آرایی نســخ می پرداختند تا آنها را در اختیار 

افراد باســواد غیردرباری قرار دهند؛ از جمله کانون ورّاقان 

که »افرادی نسخه شناس و کتاب شناس بودند... این افراد از 

طریق کتاب فروشی و نسخه برداری امرار معاش می کردند؛ 

ولی نســخه های تولیدی این کانون از تزیینات نسخه آرایی 

کمــرتی برخوردار بود تــا توانایی خرید نســخه برای افراد 

عادی جامعه وجود داشته باشد« )عظیمی، ۱۳۸۹: ۷۷(. 

امروزه نیز مجموعه های نسخ نفیسی که در کتابخانه ها و 

موزه ها نگهداری می شوند، از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردارند. 

از همین روست که فهرست نویس نسخ خطی نفیس و مصّور، 

عالوه بر درج اطالعات مرسوم در فهرست نویسی و شناسنامۀ 

اثر، ارزش هرنی کتاب آرایی و تزیینات نسخه و اطالعات کاملی 

از مجالس تصویرشده در آن را نیز ثبت می کند.

پژوهش حارض، برگی از نسخۀ خطی مصّور تاریخ عامل آرای 

شــاه اســامعیل را که در موزۀ ملک با شــامرۀ ثبت ۱۰۲۳ ع، 

نگهداری می شــود، مورد بررســی قرار می دهد. از آنجا که در 

شناسنامۀ اثر، مشخصات دقیق نسخۀ اساس که مشخص کند 

این نگاره متعلق به آن اســت درج نشــده، تالش و هدف این 

پژوهش آن اســت که با بررســی شیوۀ سبکی نگاره و کیفیت 

کتاب آرایی و تحلیل تک بــرگ، اطالعات دقیق تری برای کامل 

کردن شناسنامۀ تک برگ به دست دهد. به همین منظور، نسخۀ 

خطی مصّور تاریخ عامل آرای شــاه اســامعیل موزۀ رضا عباسی 

به عنوان نسخۀ اساس برای مطالعۀ تطبیقی انتخاب شده است. 

برای اطمینان از صّحت انتخاب نسخۀ اساس، نخست من داخل 

تک برگ و نسخۀ اساس با کتاب تصحیح شدۀ موجود از نسخۀ 

عامل آرای صفوی مورد مطالعه و تطبیق قرار گرفته است. 

پرسش اصلی مقالۀ حارض در مواجهه با تک برگ نسخۀ 

مصّور موزۀ ملک این است که آیا این نگاره به نسخۀ خطی 

مصّور عامل آرای صفوی موزۀ رضا عباسی تعلق دارد؟

پژوهش حارض برای پاسخ به سؤال اصلی خود، از روش 

مطالعۀ تطبیقی سود می جوید؛ یعنی به بررسی این مسأله 

می پردازد که آیا به لحاظ شــیوۀ کتاب آرایی )از جمله: نوع 

خط، شیوۀ کادربندی، جدول کشی و سبک فرمی( نگاره های 

نســخۀ اســاس با تک برگ آن هامهنگی دارند؟ در انتخاب 

نگاره های نســخۀ اســاس برای تطبیق با نــگارۀ تک برگ، 

اولویــت با نگاره هایی خواهد بــود که از نظر کادربندی و 

محتــوا وجه مشــرتکی دارند. در مرحلــۀ بعد، خصوصیات 

ویژۀ سبکی مشرتک نگاره ها به صورت جزیی مورد بررسی 

قرار گرفته اســت. البته پژوهش گر متــام نتایج را با احتامل 

ذکر کرده، زیرا نســخه از نزدیک مشاهده نشده و پژوهش 

فعلی از روی اسالیدهای نسخه انجام شده است. همچنین 

رنگ های به کار رفته در مجالس برای تعیین قدمت آن، در 

آزمایشگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.

نگارگری و کتاب آرایی مکتب اصفهان
با آغاز ســلطنت شاه عباس )۹۹۶ق.(، به خصوص پس از 

انتقال پایتخــت به اصفهان، هرن های ایران رونقی نو یافتند. 

همچنیــن در این دوره با توجه به ارتباط با فرنگیان، ســبک 

و شیوۀ نقاشی دستخوش تحوالتی شد. »در مکتب اصفهان 

تحوالت عمده در سبک نگارگری به وسیله بعضی از هرنمندان 

صورت گرفت... در این زمان آقا رضا )رضا عباسی( وارد صحنۀ 

نقاشی ایران شد و تحوالتی درخور در آن پدید آورد. آقا رضا 

با بهره گیری از خط پردازی دقیق و طراحی ظریف، سبکی نو 

ایجاد کرد که از نظر ســتربایی و ضخامت خط متفاوت بود 

و به اندازۀ کافی حجم را نشــان می داد... رضا از حدود سال 

۱۰۱۱ تــا ۱۰۱۹ق. کار نقاشــی را رها کــرد... او در این دوره 

طرح هایی از کشــتی گیران، درویشــان و زایران و شیخان و 

قوچ بــازان و... تهیه کرد. هنگامی که به دربار بازگشــت، در 

سبک او تحولی چشمگیر چهره منود. به جای طراحی رسیع 

که از ویژگی های آثار نخســتین او بود و نیز اجرای درخشان 

بافت نقاشی ها، خطوط کناره منا و دمگیرهای بسته و خطوط 

ضخیم در آثار او شکل گرفت و طرح های او را مشخص کرد 

و رنگ بنــدی جدیدی هم که در رنگ ارغوانی و زرد اُخرایی 

از خصوصیات آن بود، در نقاشــی هایش پدیدار شد« )آژند، 

.)۶۰۲ :۱۳۸۹

از این روســت که گفته می شود »رضا عباسی بنیانگذار 

نقاشی مکتب اصفهان دورۀ صفوی در سدۀ یازدهم هجری 

بود« )ارشفی، ۱۳۸۸: ۱۲۹(.

چکیده: 

جسـتار حـارض بـه مطالعـه و تحلیل تک برگـی مصّور از نسـخۀ عامل آرای شـاه 

اسـامعیل در مـوزۀ ملـک می پـردازد. نـگارۀ آن محاربـۀ خـان محّمدخـان بـا 

پـرسان عالء الدولـه را نشـان می دهـد و بـا توّجه بـه این که نـگارۀ مذکور فاقد 

تاریخ و رقم اسـت و در معرّفی اثر، مشـخصاتی از نسـخه که احتامل می رود 

ایـن تک بـرگ متعلّـق بـه آن باشـد، نوشـته نشـده، هدف ایـن پژوهـش، ارایۀ 

شناسـنامه  ای دقیق تـر از اثر اسـت.

روش پژوهش، تطبیقی و توصیفی اسـت. ابتدا توصیفی از ویژگی های سـبکی 

نگاره های عرص صفوی و مکتب اصفهان و نگارگران آن ارایه می شـود، سـپس 

شـیوه و ویژگی هـای سـبکی نـگارۀ مذکـور تحلیـل می گـردد و بعـد از آن، بـه 

مقایسـۀ تطبیقـی ایـن نـگاره بـا نگاره هـای مشـابه از نسـخۀ تاریخ عـامل آرای 

شـاه اسـامعیل در مـوزۀ رضـا عباسـی پرداختـه می شـود. در پایـان، بـا توّجـه 

به بررسـی های فرمی و شـیوۀ سـبکی و مشـابهت های تزیینات  کتاب آرایی و 

خط کتابت نسـخه، این احتامل مطرح شـده اسـت که تک برگ مصّور نسـخۀ 

عـامل آرای موجـود در مـوزۀ ملک، متعلق به نسـخۀ عامل آرای شـاه اسـامعیل به 

تاریـخ کتابـت ۱۱۰5ه.ق. اسـت، که در موزۀ رضا عباسـی نگهداری می شـود و 

نگارۀ آن به معین مصّور منسـوب شـده اسـت. 

کلیـد واژه: تک بـرگ نـگارۀ مـوزۀ ملـک، نسـخۀ خطـی مصـّور عـامل آرای شـاه 

اسـامعیل، نگارگـری، مکتـب اصفهـان، شناسـنامۀ اثر.

تحلیـل و بررسی بـرگی مصّور از 
نسخۀ تاریخ عامل آرای شاه اسامعیل۱
مهنوش غفوریان مسعودزاده*

* کارشناس ارشد پژوهش هرن، دانشگاه علم و فرهنگ تهران
mehnoushghafourian@yahoo.com

۱. برای اطاّلعات بیشــرت رجوع شود به: از کارگاه تا دانشگاه 
)آژند، ۱۳۹۱(

۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



»اساســی ترین ویژگی مکتب اصفهــان، عالقۀ هرنمند به 

نشان دادن حرکت پیکره ها بود که از نظر زیبایی شناختی قالب 

اســلیمی های مواج و پیچ و خمــدار را در پیوند با کل عنارص 

موضوعات در نظر می گرفت« )رهنورد، ۱۳۸۶ ب: ۱۱5(.

طی ســال های بعد، این مکتــب پیروانی داشــت. »در 

قرن دوم حکومت صفویان همۀ ســبک هایی که در گذشته 

رشــد کرده بود ادامه یافت. رضا عباســی ســالخورده هنوز 

نقش آفرینی می کرد، همین طور پرسش شــفیع. مهم تر از او، 

معین مصّور، شاگرد رضا که ]...[ مجموعه ای از تصاویر نفیس 

را در همه ســبک هایی که رضا عباســی و صدیقی منایندگی 

می کردند، از خود بر جای گذاشته است« )گرابر، ۱۳۹۰: ۱۱۰(.

ســبک رضا عباسی با اســتقبال هرنمندان و هرندوستان 

روبه رو شده بود و کامکان مورد توجه بود. »دورۀ شاه عباس 

دوم )۱۰5۲ـ۱۰۷۷ ق( دورۀ شکوفایی نگارگری و به خصوص 

نقاشــی از نوع فرنگی سازی بود. شــامری از هرنمندان که 

از شــاگردان و پی سپاران رضا عباســی محسوب می شدند، 

در نقاش خانــه ســلطنتی کار می کردند... نقاشــانی چون 

معین مصّور، افضل الحســینی، محّمدیوســف، محّمدعلی 

و محّمد قاســم در برنامه های هــرنی کتاب آرایی این دوره 

مشارکت داشتند. معین مصّور در فاصله سال های ۱۰5۸ تا 

۱۰۸۰ ق دست کم پنج نسخۀ شاهنامه و سه نسخۀ عامل آرای 

شــاه اســامعیل را کتاب آرایی کرد. او ظاهــراً از نقاش خانۀ 

سلطنتی فاصله گرفته بود و در کارگاه خصوصی خویش کار 

می کرد. کارستان او شامل کتاب آرایی ها، نگاره های تک برگی 

و طراحی هــای گوناگون بود« )آژنــد، ۱۳۸5: 5۹؛ همچنین 

نگاه شود به: کنبی، ۱۳۸۲: ۱۱۰ـ۱۱۲(.

در میان شــاگردان رضا عباسی بی تردید معین مصّور از 

جایــگاه و اعتبار ویژه ای برخوردار اســت. »در خدمت این 

استاد ]رضا عباسی[ شاگردانی بودند که به روش و سبک او 

رفتار می منودند و مهم تر از همۀ آنها معین نقاش است که 

در نیمۀ دوم قرن ۱۱هجری کار می کرد. از کارهایی که از او 

می شناسیم، صورتی است که برای استاد خود کشیده است« 

)محمدحسن، ۱۳۷۲: ۱۶۰(.

معین مصّور از جهات دیگر نیز اهمیت دارد؛ زیرا وی »که 

از کارامدترین، سّنتی ترین و مسن ترین شاگردان رضا عباسی به 

شــامر می آید، آثار متعّددی از طراحی و نقاشی از خود به جا 

گذاشــت که منایانگر دامنۀ موضوع های مورد توّجه نگارگران 

ـ۱۱۲(. سدۀ یازدهم هجری است « )کنبی، ۱۳۸۲: ۱۱۰

به عقیدۀ کنبی، »از میان شــاگردان رضا عباسی، معین 

مصّور بیــش از همه به معیارهای نگاره های ایرانی پای بند 

بــود و همین امر موجب تکامــل راه و تنّوع موضوع هایی 

گشت که تصویر کرد« اّما »با وجود فعالیتی که دو سوم قرن 

یازدهم و بخشی از قرن دوازدهم هجری را دربرمی گرفت، 

معین مصّور، مانند رضا عباسی، مکتب و شاگردانی از خود 

به جا نگذاشت« )هامن: ۱۱۴(.

البتــه وی تغییراتــی در مکتب رضا عباســی داده بود؛ 

تغییراتی که موجب شــده اند نگاره های استاد و شاگرد به 

رغم تشابهات، قابل تشخیص و شناسایی باشند. »وفادارترین 

شاگرد رضا عباسی، معین مصّور، در اواسط عمر طوالنی اش، 

به برداشتی شخصی از سبک استاد دست یافت. او خطوط 

آزاد و شالقی به کار می برد و اسلوب کارش بیشرت به طراحی 

با قلم مو و آب مرکب شبیه بود« )پاکباز، ۱۳۸۴: ۱۲۴(.

در ایــن دوره نگارگــری اصفهــان در دو شــاخه دنبال 

می شد: »مکتب اصفهان از دورۀ شاه عباس دوم به بعد در 

حقیقت به دو سبک نگارگری سّنتی و فرنگی سازی تقسیم 

شد. نقاشانی چون معین مصّور، افضل حسینی، محّمدشفیع 

عباســی، محّمدقاسم، محّمدیوسف و شــیخ عباسی که از 

پیروان سبک رضا عباســی بودند و ضمناً در نگارگری خود 

خصوصیــات جدید ملهــم از فرنگی ســازی را وارد کردند، 

پی ســپاران اســلوب نگارگری ســّنتی محســوب می شدند. 

نقاشــانی چون علیقلی بیک جبــادار و فرزند او ابدال بیک، 

محّمد زمان و فرزند او محّمدعلی، بهرام سفره کش و فرزند 

او جانی بیک، سبک فرنگی سازی را دنبال می کردند« )آژند، 

.)۶۰۳ :۱۳۸۹

استاد رویین پاکباز نیز نوشته است: »دو گرایش مختلف 

در عرصۀ نقاشی ربع آخر سدۀ یازدهم وجود دارد: در یک 

سو معین مصّور سّنت رضا عباســی را ادامه می دهد و در 

ســوی دیگر، نقاشــانی چون محّمد زمان به طبیعت نگاری 

اروپایی جلب شــده اند. گرایش اّول نهایتــاً تا پایان زندگی 

معین مصّور برقرار می مانــد )حدود ۱۱۱۰ق.( ولی گرایش 

دوم در اندک زمان خواســتاران بسیار پیدا می کند و صورت 

قانومنند و رسمی به خود می گیرد و این آغاز دورانی جدید 

در تاریخ نقاشی ایران است« )۱۳۸۴: ۱۲۹(.

اّما نسخه ای که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته، 

»عامل آرای شاه اسامعیل از نویسنده ای گمنام، در سال ۱۰۷۷ 

ق. کتاب آرایی شد )متعلّق به کتابخانۀ بریتانیا(. چهار نگارۀ 

آن دارای رقم معین مصّور اســت و بیشرت نگاره های دیگر 

آن حاوی جلوه هایی از ســبک اوست... این نگاره ها از نظر 

سبک  شناسی از تکنیک نگارگری مکتب تربیز فاصله گرفته 

و نشان دهندۀ تحّولی در ســبک و کیفیت آنهاست، یعنی 

با عنارص فرنگی سازی درآمیخته است« )آژند، ۱۳۸5: ۶۰(.

تحلیل و بررسی فرمی تک برگ نگارگری در موزۀ ملک
در تصویــر شــامرۀ ۱، نگارگــر با توّجه بــه روند واقعه، 

صحنۀ نربد را ترسیم می کند. وی برای نشان دادن صحنۀ نربد 

و جزییــات آن، به فضای کافی نیــاز دارد؛ بنابراین صخره ها 

را تا نزدیکی کادر باال آورده اســت. آســامن به رنگ طالیی 

اســت. اگر قطرهای کادر نگاره را رسم کنیم، درمی یابیم که 

نگارگر فیگورها را بر روی این دو قطر ترســیم کرده و واقعۀ 

اصلی صحنۀ نربد را در مرکز تالقی قطرها گذاشته است، نقطۀ 

عطف کادر شــده و رنگ قرمز شکافته شدن رس و همچنین 

اســتفاده از دو رنگ نارنجی و آبی در پوشش لباس در مرکز 

کادر، به جذابیت برصی کانون توجه کمک کرده است. رنگ 

روشن پس زمینه به اهّمیت و جلوۀ دوچندان فیگورها کمک 

کرده اســت. نگاره دارای قلم گیری نســبتاً ظریف و دقیقی 

است. تنّوع رنگی از جمله وجود رنگ نارنجی، به ایجاد حس 

شــور و پویایی اثر کمک کرده و وجود خطوط مورّب، باعث 

ایجاد حرکت در صحنه شده است.

ایجاد حس حرکت از سمت راست کادر به چپ، با ریتم 

قرارگیری یک در میان اسب ها و همچنین تناوب رنگی سیاه 

و ســفید، با مهارت در اثر مشخص شده است. نگارگر برای 

ایجاد ترکیب بندی ایستا و همچنین هامهنگی میان عنارص، 

به زیبایی حرکات متقابل را در اثر خلق کرده است: بر روِی 

قطِر گوشــۀ باال سمت راست به گوشــۀ پاییِن سمِت چِپ 

کادر، حرکت فیگورها از راست به چپ در تقابل با حرکت 

فیگورها از چپ به راســت است )به دو فردی که در حال 

کشیدِن کامن هستند، دقت شود(.

اساس؛  نسخۀ  نگاره های  و  کتاب آرایی  معرّفی 
نسخۀ خطی مصّور تاریخ عامل آرای شاه اسامعیل 

در موز ۀ رضا عباسی 
»نســخه ای مصــّور از زندگی نامــه و جنگ های شــاه 

اســامعیل صفــوی، نگاره هــای آن منســوب بــه معیــن 

مصّور، نگارگر قرن ۱۱هجــری، قطع وزیری، ۲۱/5 در ۳۶ 

ســانتی مرت، شــامل ۳۳۴ صفحه، خط نســتعلیق، در سال 

۱۱۰5ق. کتابــت شــده و کاتــب آن نامعلوم اســت. این 

نســخه دارای ۱۹ صفحۀ مصــّور و دو صفحۀ مذّهب به 

شیوۀ مکتب اصفهان است« )حسینی  راد، ۱۳۸۴: ۳۶۹(.

»رسلوحــه« کــه از متداول ترین تزیینات نســخه های 

خطی اســت و در صفحــات آغازین نســخه یا فصل های 

جدید آن کاربرد داشــته، شامل دو بخش است: یک بخش 

»قاب مستطیلی شکلی اســت که کتیبه نام دارد. تزیینات 

بــاالی کتیبه، تاج نام دارد. هر منونــه از رسلوحه ها، اثری 

یگانــه و منحرص به فرد تلقی می شــوند چرا که مذّهبان 

برای ترســیم هر رسلوحه، طرحی جدید رســم می کردند. 

حتــی در یک نســخۀ یگانه نیز برای هر کــدام از اجزای 

اصلی آن، رسلوحی جداگانه ترســیم می شد که هر یک با 

دیگری متفاوت بود« )صفری، ۱۳۹۰: ۲۸۹ـ۲۹۰(.

در تصویر ۲ »مستطیل باالیی به شکل نیم ترنج مانندی 

که به آن در اصطالح کتاب آرایی تاج می گویند، اختصاص 

یافت. این تاج به وســیله یک جدول پهن احاطه می شــد 

که در پایین کتیبــه متصل بود. این فرم کلّی رسلوح بعدها 

تحّوالت بیشرتی یافت و نوع محبوب و رایج در اواخر دورۀ 

صفوی و قاجار شــد؛ به طوری که در ایــن ادوار می بینیم 

رسلوح ها اکرثاً تاج دارند« )رهنورد، ۱۳۸۶ الف: ۹۸(.

نقوش اســلیمی به رنگ الجوردی و در زمینه به رنگ 

طالیی نقوش ختایی کار شــده اســت. »بــه طور کلی در 

نقــوش صفوی متایل بــه ایجاد ظرافــت و پیچیدگی های 

اعجاب انگیز در تزیینات به چشــم می خورد. رنگ غالب 

بــه کار رفتــه در تذهیــب این دوره، طالیــی و الجوردی 

اســت، منتها رنگ های دیگر نظیر شــنگرف، ســبز، زرد و 

نارنجی نیز کامبیش، نسبت به دورۀ تیموری، بیشرت به کار 

می رود« )هامن: ۹۹(. 
تصویر -۱ برگی از تاریخ عامل آرا )محاربۀ خان محّمد با پرسان عالء الدوله(، 

۱۰۲۳ ع، ۳۶۰×۲۲5 میلی مرت، محل نگهداری: موزۀ ملک



»در مکتب اصفهان که از دورۀ شاه عباس اّول آغاز شد، 

عالوه بر تحّوالتی که در شــیوه و سبک نگارگری این دوره 

پدید آمد، شیوۀ درشت نویسی و افزایش اندازۀ کتیبه ها نیز 

به شکلی اغراق آمیز مورد توّجه قرار گرفت... طول کتیبه ها 

معادل عرض جداول است...« )هامن: ۱۷۴(. 

میان تاج، ترنجی اســت با نقوش اسلیمی که به اشکال 

بته جقه درآمده اســت و بازتر شــدن نقوش اسلیمی میان 

تاج را در حاشیۀ دیباچه شاهد هستیم. از دیگر ویژگی های 

تذهیب دیباچه، پرکاری زمینه اســت که با نقوش ریزنقش 

گل ها و بافته های ظریف ساقه ها پر شده است. 

در تصویر شــامرۀ ۳ آنچه در نگاه اّول مشاهده می شود، 

تکاپو و حرکت است. این حرکت از سمت راست به چپ کادر 

است و وجود پرچم در سمت راست و چپ که بیرون از کادر 

ترسیم شده، باعث القای عنرص حرکت در بیننده شده است. 

حرکت فرمی صخره ها نیز از راست به چپ است.

نــوع قرارگیری فیگورها در این نــگاره بر روی دو خط 

فرضی و مورّب اســت که از ســمت راست به چپ کادر و 

متامیل به باالســت. یک خط از یک سوم میانه امتداد پیدا 

کرده تا قســمت باال سمت چپ کادر و فیگورهای حیوانی 

و انســانی که در نظر نگارگر مــورد تأکید و دارای اهّمیت 

بوده اند، پشــت رس هم بر روی این خط ترسیم شده اند و 

به نوعی کانون تصویر در این قسمت قرار دارد. خط مورّب 

متامیل به باالی دیگری از یک سوم پایین سمت راست کادر 

تا یک ســوم میانی ادامــه دارد و بر روی آن، دیگر فیگورها 

ترســیم شده اســت. در امتداد این دو خط فرضی، دو نیزه 

و پرچم متصل به آن که به صورت موازی ترســیم شده، به 

کشــیدگی امتداد خطوط به ســمت باال کمک کرده است. 

تنــّوع حرکت های مورّب راســت و چپ، باعث ایجاد حس 

شــلوغی و ازدحام صحنۀ نربد شــده اســت. نوع قرارگیری 

رنگ هــا در کادر نیز در ایجاد تناســب و حرکت و چرخش 

رنگــی در کادر مؤثّر بــوده و وجود رنگ هــای پرانرژی و 

محــّرک نارنجی و بنفش و زرد و صورتی، حس تکاپو را در 

اثر دوچندان کرده است.

در پایین نگارۀ تصویر ۴ نوشــته شده است: »به تاریخ 

نیمۀ ربیع االّول ســنۀ ۱۰۱۰ به امتام رسید« و همچنین نام 

معین مصّور ذکر شده است.

در این نگاره آسامن به رنگ آبی است و صخره نزدیک 

به کادر باال ترســیم شده اســت. نوع چیدمان فیگورها در 

کادر به صورت دو به دو است؛ به این ترتیب که دو فیگور 

باال ســمت چپ که نظاره گر صحنه هســتند، با دو فیگور 

در پایین ســمت راست کادر به ایستایی ترکیب بندی کمک 

کرده انــد. اّمــا نگارگر عنارِص اصلِی صحنــه را بر روی قطِر 

گوشــۀ باالِی سمِت راست به گوشۀ پاییِن سمِت چپ تابلو 

قرار داده اســت و حرکِت دسِت فیگوِر سوار بر اسب، نگاه 

را به مرکِز کادر و دو فیگوِر مرکِز کادر می کشاند و همچنین 

پای فیگوِر ایســتاده، بر روی قطِر کادر و در راستای حرکِت 

دســِت فیگوِر سوار بر اسب اســت که این نوع ساختار در 

ترکیب بندی به هامهنگی میان عنارص کمک کرده است. از 

موارِد دیگِر وجــوِد هامهنگی و ارتباط عنارص، می توان به 

قرارگیری فیگورها به صورت یک در میان )که یکی در جلو 

و دیگری در پشت آن قرار دارد( اشاره کرد که موجب پدید 

آمدن بُعد در تصویر شــده است. در این سبک از نگارگری، 

از خطی بودن عنارص در کنار هم اجتناب شده است.

هرنمند در پایین کادر نگارۀ تصویر شامرۀ 5 رودخانه ای 

را ترســیم کرده و منحنی نارنجی رنگ میانۀ سمت راست، 

گویــی تصویر پلی اســت بر روی رودخانه کــه بر روی آن 

افرادی نظاره گر اتفاقات هستند. اّما نوع ارتباط و هامهنگی 

فیگورهای این نگاره در پایین تصویر با ترسیم طناب رشوع 

تصویر ۴ـ برگی از نسخۀ تاریخ عامل آرای شاه اسامعیل )بسن دست جوامنرد 
غزالی به دست دیو سطان(، محل نگهداری: موزۀ رضا عباسی

تصویر -۲ رسلوح مقدمۀ نســخۀ تاریخ عامل آرای 
شاه اسامعیل، محل نگهداری: موزۀ رضا عباسی

تصویر ۳ـ برگی از نســخۀ تاریخ عامل آرای شــاه اسامعیل )محاربۀ خاقان 
صاحبقران با بایرک ســلطان و کشته شــدن بایرک سلطان به دست شاه 

اسامعیل بهادرخان(، محل نگهداری: موزۀ رضا عباسی

تصویر 5ـ برگی از نسخۀ تاریخ عامل آرای شاه اسامعیل، محل نگهداری: 
موزۀ رضا عباسی

تصویر-۶ برگی از نسخۀ تاریخ عامل آرای شاه اسامعیل )عادی مهرت شاهی بیگ 
را به کمند از جمجمه بیرون آوردن(، محل نگهداری: موزۀ رضا عباسی



می شود، سپس به سمت شمشیر مرکز کادر حرکت می کند و 

حرکت شمشیر به فیگورهای ســمت راست کادر اشاره دارد. 

در ایــن نگاره، نگارگر پرچم ها را از روی جداول گذرانده و در 

بیرون کادر ادامه داده است.

در تصویــر ۶ با چیدمان قرینۀ فیگورهــا در کادر مواجه 

هســتیم. در قسمت باال سمت راســت، دو فیگور رسم شده 

است: فرد پشت رس سایبانی در دست دارد و در مقابل آن نیز 

دو فیگور ســوار بر اسب هستند و فرد پشت رس آن، پرچمی 

در دست دارد. 

در مرکــز کادر و کانــوِن توجه اثر که صحنۀ نربد اســت، 

حرکت دو فرد به سمت هم مشاهده می شود و این حرکت در 

اسب ها که به سمت هم در حرکت هستند نیز دیده می شود. 

در پشــت رس دو فیگور مرکــز کادر، دو فرد دیگر قرار دارند. 

در پایین کادر نیز نحوۀ قرارگیری دو فیگور سوار بر اسب، به 

ایجاد حس وزن و تعادل و قرینه بودن این ترکیب بندی کمک 

کرده است.

نسخۀ  نگاره های  با  نگاره  تک برگ  فرمی  تطبیق 
عامل آرای شاه اسامعیل

با توّجه بــه تحلیل فرمی نگاره ها، به بررســی و تطبیق 

جزییات و عنارص تک برگ نگارۀ موزۀ ملک و نســخۀ اساس 

خواهیم پرداخت. 

در جدول مشــاهده می کنیم که خط درشــت نستعلیق 

در داخل جدول کشــی یا کادر در تک برگ و نســخۀ اساس و 

نوع خط در بیرون از جداول، به یک شیوه نوشته شده است. 

کادربندی تصاویر نیز به یک شکل انجام شده است.

شباهت هایی در شیوۀ ترسیم صخره ها و درختچه ها دیده 

می شود و در مقایســۀ نوع تزیینات و پوشش نیز تشابهاتی 

وجود دارد.

در مقایسه رنگی می بینیم که رنگ های نارنجی، قرمز، زرد 

و بنفش غالب هستند و کاربرد محدود رنگ آبی در مقایسۀ 

تصاویر مشهود است.

نتیجه:
با بررسی عنارص جزیی و کلِّی تک برگ نگارۀ موزۀ ملک 

و نگاره هایی از نســخۀ خطی تاریخ عامل آرای شاه اسامعیل 

موزۀ رضا عباســی درمی یابیم که نــوع ترکیب بندی، نحوۀ 

ترســیم جداول و نوع کادربندی مــن و تصویر، نوع خط، 

تصویر فضای پشت، کوه های پیچیده و وجود تک درختچه ها 

و حتی روشن نگه داشن پس زمینه و قرار دادن نقطۀ  عطف 

در یک ســوم میانی و مرکز کادر، نحــوۀ چیدمان فیگورها، 

وجود حرکت و القای حس صحنۀ نربد به بیننده، نوع ترکیب 

و چیدمان رنگی در کادر و همچنین عنارص تزیینی از جمله 

کاله هــا، نوع پوشــش، ابزارهای جنگی، نحــوۀ قلم گیری و 

حالت های تکراری فیگورها و اســب ها، از عوامل شباهت 

تک برگ نگاره و نگاره های نسخۀ اساس است و چون یکی 

از نگاره های نســخۀ اساس را که دارای امضای معین مصّور 

اســت، مبنا قرار می دهیم، با تطبیق دیگر نگاره ها با آن به 

این نتیجه می رســیم که با وجــود این که رقم معین مصّور 

در آنها درج نشــده، اّما نحوۀ قلم گیری و شباهت چهره ها 

و فیگورها و نوع ترکیب بندی نشــان گر آن اســت که دیگر 

نگاره های این نسخه را نیز همین هرنمند تصویر کرده یا با 

نظارت وی توسط شاگردانش صورت گرفته است.

سخن پایانی این که با توّجه به محدودیت های پژوهش، 

از جمله عدم انجام کار آزمایشــگاهی بر روی کاغذ و رنگ، 

بــا احتامل می توان گفت که نــگارۀ تک برگ موزۀ ملک به 

شــامرۀ ۱۰۲۳ ع، از نسخۀ خطی مصّور تاریخ عامل آرای شاه 

اســامعیل نگهداری شده در موزۀ رضا عباسی جدا شده که 

نگارۀ آن منسوب به معین مصّور است.
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خالصۀ داستان
فردوسی هفت خوان رستم را چنین به نظم در آورده که:
پس از اســارت کاووس و سپاهش به دست دیو سپید، 
وی نامه ای به رســتم و زال می نویســد و بعد از بازگویی 
آنچه که بر آنان گذشته، از رستم می خواهد برای نجاتشان 

اقدام کند.
بگفتش که بر من چه آمد ز بخت

به خاک اندر آمد رس و تاج و تخت
اگر تو نبندی بدین در میان

همه سود و رسمایه باشد زیان
رســتم برای رســیدن به ثبات و آرامش کشور و نجات 
کاووس و سپاهیانش، باید هفت خوان را پشت رس بگذارد. 
پس از پشــت رس گذاشن چهارمین خوان، در خوان پنجم 
اوالد را به بند می کشد و ارژنگ دیو را در خوان ششم از 
پای درمی آورد. رســتم به راهنامیی اوالد به غاری می رسد 
که اطراف آن به وسیلۀ تعدادی دیو محارصه شده است.

ابا خویشن برد اوالد را 
همی راند آن رخش چون باد را

چو رخش اندرآمد بدان هفت کوه
بدان نره دیوان گروها گروه

به نزدیک آن غار بی بُن رسید 
به گرد اندرش لشکر دیو دید

اوالد رستم را برای جنگ با دیوان راهنامیی می کند. به 
او می گوید دیوها در هــوای گرم به خواب فرو می روند، 
در این هنگام تو می توانی وارد غار شوی. پس رستم اوالد 
را به بند کشــیده و به طرف غــار حرکت می کند. پس از 
درگیری با تعدادی دیو، وارد غار شــده دیو ســفید را در 
خواب و اســرتاحت می بیند. به رسم جوامنردی او را بیدار 
می کنــد، با وی درگیر می شــود و با رضبه ای یک پای دیو 

را قطع می کند.
به نیروی رستم ز باالی اوی

بیفتاد یک ران و یک پای اوی
رزم ادامــه یافته و بســیار بر هم یــورش می برند. در 
نهایت رســتم با یاری دادار، دیو سفید را بر زمین کوبیده، 
خنجر را درسینۀ او فرو می برد و جگرش را بیرون می کشد. 

اشارات رمزی کشنت دیو سفید در ادبّیات
بــه اعتقــاد رسامــی، داســتان هــای هفت خــوان از 
داســتان های عرفانی شاهنامه است. هفت خوان رستم در 
حقیقــت گذر از دام هایی اســت که دیو نفــس بر رس راه 
آدمی تعبیه کرده است و رسانجام با کشته شدن دیو سفید، 
مظهر »نفس اماره بالسوء« به دست رستم که پارۀ جهادگر 
کیکاووس است به پایان می رسد )رسامی، ۱۳۸۸، ۸۷-۸۶(. 

در ادبیّــات، دیو ســفید منادی از نفس امارۀ انســانی 
اســت که قوی ترین و خطرناک ترین آنهاست. غار بی انتها 
که مأوای اوســت، نشــانی از ظلمت و زندانی اســت که 

روندگان طریق در آن گرفتار می شــوند. از ســویی کوری 
کاووس و ســپاهش نیز به دلیل گرفتاری در دســت چنین 
دیوی اســت. برای بازیابی روشنی دیده به پیری همچون 
رستم نیاز است تا وی نفس اماره را نابود و چشم ها را به 
حقیقت بینا کند. از این رو سنایی با استفاده از باطن این 

داستان چنین می رساید:
چون برون ناری جگر از سینۀ دیو سفید

 چشم کورانه نبینی روشنی زان توتیا
چون والیت ها گرفت اندر تنت دیو سپید

 رستم راهی گر او را رضبت رستم زنی
 درنگاره های شــاهنامۀ بایســنقری و طهامســبی که 
این مضمون را به تصویر کشــیده اند، برای بیان این معنا 
لحظــه ای را انتخاب کرده اند که رســتم، دیو ســفید را بر 
زمین کوبیده و در حال دریدن ســینۀ اوســت تا جگر او 

را بیرون بکشد.
اّما در نگارۀ موزۀ ملک، نگارگر لحظه ای که رســتم بر 
دیو ســفید غلبه یافته و مطابق با داستان، پای او را قطع 
منوده و ســینۀ او را دریده و جگر دیو سفید را در دست 

دارد به تصویر کشیده است.

ترکیب بندی 
در صورتی که قاب خوشنویســی در نظر گرفته نشود، 
نگارۀ تهامسبی )تصویر شامره۱( تقریباً در یک مربع قرار 
گرفته اســت. به وســیلۀ نحوۀ چیدمــان عنارص تصویری، 
دوایــری در درون این مربع دیده می شــود که از مرکز به 

مقّدمه:

شـاهنامۀ فردوسـی از جملـه کتاب هایـی اسـت کـه مـورد توّجـه نگارگـران بـوده و در 

دوره هـای مختلـف بـه تصویـر کشـیده و نسـخه برداری شـده اسـت. نگاره هـای ایـن 

نسـخه ها، بـا هـم تفاوت هایـی دارنـد. بررسـی و تطبیـق ایـن آثـار می توانـد برداشـت 

هرنمنـد و نحـوۀ تلقـی وی بـرای تصویـر کـردن ایـن کتـاب را مشـّخص منایـد. بـرای 

دسـت یابی به این هدف، تطبیق و مقایسـۀ نگاره هایی با موضوع مشـرتک، راهگشـاتر 

اسـت. لذا این مقاله نگارۀ کشـن دیو سـپید در نسـخۀ شـاهنامۀ بایسـنقری و تهامسبی 

و اسـرتآبادی موزۀ ملک را تجزیه و تحلیل و مقایسـه می کند. سـؤالی که این تحقیق به 

آن پاسـخ خواهـد داد ایـن اسـت کـه تفـاوت نگاره هـای مـورد بحث از چه چیزی ناشـی 

می شـود؟ شـیوۀ بیـان موضـوع و نحوۀ برخـورد هرنمند با داسـتان و گزینـش لحظات یا 

ابیاتـی از داسـتان و بـه کارگیـری مجاز و اسـتعاره های تصویری )صورت هـای خیالی( که 

جلـوه ای منادیـن بـه نـگاره می دهـد، تفاوت هایـی را ایجـاد می کنـد. میـزان بهـره گرفن 

از صورت هـای خیـال کـه در علـم بیـان و علـم معانـی ادبیّـات مطـرح اسـت، از دیگـر 

مـواردی اسـت کـه موجـب تفاوت در آثار می شـود. در یـک نگاه اجاملی به ایـن آثار به 

نظـر می رسـد، برداشـت هرنمنـد و نحوۀ تلقی وی در اسـتفاده از صورت هـای خیالی به 

کاررفتـه در اشـعار و ابداعـات هرنمنـد بـرای به تصویر کشـیدن نگاره مؤثر بوده اسـت. 

میـزان خیال انگیـزی اثـر کـه برگرفتـه از صورت هـای خیالی اسـت، از اشـعار و در برخی 

مـوارد تخیّـل هرنمنـد رسچشـمه می گیـرد. بی شـک این ویژگی هـا یکـی از عوامل عمدۀ 

تفـاوت نگاره هـا بوده اسـت.

جمـع آوری مطالـب تحقیـق بـه روش کتابخانـه ای و مطالب جمع آوری شـده به شـیوۀ 

توصیفـی و تحلیـل محتـوا مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. به جهـت دسـت یابی به نتیجۀ 

مـورد بحـث، از تطبیـق یافته هـای تحقیق اسـتفاده خواهد شـد.

معرفی نگارۀ کشته شدن دیو سفید 
به دست رستم 

۱
در سه شاهنامۀ بایسنقری، تهامسبی و اسرتآبادی
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طرف بیرون گسرتش یافته است. قرار گرفن موضوع اصلی 
و عنــارص برصی مرتبــط با آن، در قاب مربــع بر ثبات و 
استحکام تأکید دارد. این ویژگی، تضادی با موضوع نگاره 
کــه تحّرک به دلیــل درگیری و تقابل در ذات آن اســت، 
ایجاد می کند. قاب مربع با ویژگی مطرح شــده، می تواند 
بــر ثبات و آرامشــی تأکیــد کند که در گــذر از هفتمین 
خوان ایجاد می شود. این مطلب در بررسی عنارص تصویر 
بیشــرت رشح داده می شود. معنای مطروحه برای مربع در 

توصیف معامری اسالمی نیز به کار می رود.
»مقرنس هــای کندووار، گنبد را بــا پایۀ چهارگوش آن 
پیوند می دهد و بنابراین انعکاس حرکت آسامنی است در 
نظم زمینی؛ ولی ثبات و بی تحرّکی مکعب نیز خود منودار 

کامل اســت یا حالت ثبات و بی زمانی جهان و این معنی 
بیشــرت در معامری جایگاه های مقّدس مناســب اســت« 

)بورکهارت، ۱۳۶5، ۸5(.
در مبانی هرنهای تجســمی هم به این معنی اشــاره 
شــده اســت: »به مربع، بی حرکتــی، صداقت، رصاحت و 

استادکارانه نسبت داده شده...« )داندیس، ۱۳۷۱، ۷5(
 به دلیل شکسته شــدن قاب به وسیلۀ حرکت اسب و 
عنــرص دیگری چــون اوالد، جهت حرکت نــگاه از بیرون و 
ســمت راست بیننده به درون قاب اســت. بدین ترتیب با 
ترکیب دوایر با هم، حرکت حلزونی شــکلی ایجاد شده که 
از اسب رشوع و به درون غار ختم می شود. موضوع اصلی 
یعنی درگیری رستم و دیو سفید، در مرکز قرار گرفته است. 
همچنین رســتم و دیو سفید در نسبت با دیگر اجزا فضای 
بیشرتی را اشغال کرده اند. این مسأله موجب می شود، غار 

و عنارص درون آن در مرکز توّجه قرار گیرند.
دارای  تقریبــاً  )تصویرشــامرۀ ۲(  بایســنقری  نــگارۀ 
ترکیبی مشــابه با تهامسبی است. در این نگاره نیز عنارص 
تصویری، قاب خوشنویسی را شکسته و در یک مربع جای 
می گیرند. به دلیــل وجود غار در مِن ترکیب و احاطۀ آن 
به وســیلۀ صخره ها دوایری شــکل می گیرند که به طرف 
قاب گســرتش می یابند. بــا این تفاوت کــه در این نگاره 
غــار در پایین اثر قرار گرفتــه و دوایر به طور کامل دیده 
منی شود، ولی در نگارۀ تهامسبی غار تقریباً در مرکز جای 

گرفته و دوایر کامل رسم می شود. )تصویر شامرۀ ۴(
نــگارۀ اســرتآبادی موجــود در مــوزۀ ملــک )تصویر 
شــامرۀ۳( به لحاظ ترکیب بندی با دو اثر دیگر فرق دارد؛  
بخش زیادی از صفحه به خوشنویسی و من قصه و فضای 
کم تری از آن به تصویرگری اختصاص یافته است. نگاره در 
پایین صفحه به صورت مســتقل در کادری مستطیل شکل 
بــا عنارص برصی کمرتی نســبت به دو نــگارۀ دیگر نقش 
شده است. به لحاظ ترکیب بندی، این قاب مستطیل شکل 
توســط درخت ســمت چپ به دو قسمت کادر مستطیل 
عمودی و کادر مربع تقسیم شده است.)تصویر شامرۀ 5 (

حالت چهره و اندام رستم و دیو سفید در دو نگارۀ 
تهامسبی و بایسنقری و اسرتآبادی موزۀ ملک

 درگیری رســتم و دیو سفید به واسطۀ حاالت چهره ها 
و اندام ها یک درگیری طبیعی و جدال معمولی نیســت. 
علی رغم عمل پرتحّرک رســتم در هرسه نگاره، چهرۀ وی 
حالتی آرام و باصالبت دارد. گویی برای کشــن دیو سفید 

نگرانی و اضطراب در او راه ندارد.
 نگارگر فقط دیو سفید را غرق در خون کرده و رستم را 
بدون هیچ زخم و آسیبی نشان داده که بر سینۀ دیو نشسته 
و خنجر در ســینۀ او فرو برده است. برخالف چهرۀ مطمنئ 
رســتم، چهرۀ دیو ســفید متغیر، نگران، مضطرب و در زیر 

فشار تحّمل درد است که بر مرگ و نابودی او گواهی دارد.
در نــگارۀ تهامســبی حالــت انــدام رســتم از تحّرک 
بیشرتی نسبت به مشابه آن در نگارۀ بایسنقری برخوردار 
اســت. چهره نیز آرام و مطمنئ تر به تصویر کشیده شده 
است. دیو ســپید در نگارۀ بایسنقری در مقایسه با نگارۀ 
تهامســبی اســتقامت زیادی در مقابل رستم ندارد؛ با یک 
دســت پای قطع شــدۀ خود را گرفته و دست دیگرش بر 
ســینۀ رستم قرار دارد. چهرۀ او نیز بی تفاوت و بیهوش به 
نظر می رســد. چهرۀ دیو سپید به پهلو افتاده که نشان از 
مغلوب شدن اوست و گویا نگارگر به این بیت از داستان 

توّجه داشته است:
بزد دست و برداشتش نره شیر

به گردن برآورد و افکند زیر
زدش بر زمین همچو شیر ژیان

چنان کز تن وی برون رفت جان
) فردوسی، ۱۳۷۴، ۳۰۶(

اّما در نگارۀ تهامســبی دیو سپید با یک دست، دست 
رســتم و با دســت دیگــر دوال کمــر او را گرفته اســت. 
چهره نیز مصمم تر از دیگر نگاره ها اســت و در حقیقت 

استقامت و درگیری در اینجا تداعی بیشرتی دارد. 
 اّما تفاوت نگاره شاهنامۀ اسرتآبادی موزۀ ملک با دو 

نگارۀ دیگر که صحنه نربد را به تصویر کشــیده اند به این 
صورت است که: در این نگاره صحنۀ پیروزی رستم بعد از 
امتام جنگ به تصویر کشــیده شده است. رستم در حالتی 
پیروزمندانه در حالی که جگر دیو را دست دارد، باالی رس 

دیو سفید ایستاده است.

ویژگی رنگ و شکل در عنارص طبیعی در نگارۀ 
تهامسبی و بایسنقری و اسرتآبادی موزه ملک

فضاسازی طبیعت در دو نگارۀ بایسنقری و تهامسبی 
به وسیلۀ عنارصی شکل گرفته و بخش های مختلف آن از 
هم جدا شــده اند. نگارۀ بایسنقری به چهار بخش تقسیم 
می شود: غار که رستم و دیو سفید در آن قرار دارند)رنگ 
تیرۀ )ســیاه( داخل غار به همراه رنگ ســفید دیو و رنگ 
قهوه ای لباس رستم تضادی ایجاد کرده است(، صخره های 
آبــی رنگ اطراف آن، محوطۀ پشــت صخره ها که با رنگ 
گرم اُکر از دیگر بخش ها جدا شــده است و آسامن که به 

رنگ الجورد است. نگارۀ تهامسبی نیز چهار بخش دارد.
نگارۀ اســرتآبادی مــوزۀ ملک به لحــاظ فضای رنگی 
از آنجــا کــه بخش کمــی از صفحه به تصویــر اختصاص 
یافته از تنّوع کمی برخودار اســت: غــار و عنارص درون 
آن؛ صخره هــای اطــراف غار با رنگ بنفش خاکســرتی؛ و 
زمین های که طالیی رنگ اســت و در تضاد با رنگ بنفش 

صخره ها قرار گرفته است.

صخره ها
علی رغــم مشــابهت هایی کــه در ترکیب بندی وجود 
دارد، عنــارص طبیعی تفاوت هایی بــا هم دارند. در نگارۀ 
بایســنقری و اســرتآبادی موزۀ ملک، دیو سفید استقامتی 
ندارد و به نظر می رســد جنــگ مغلوبه گردیده و آرامش 
نســبی حاکم شده اســت. این موضوع به محیط اطراف 
منتقــل شــده؛ ســاختار صخره هــا ایستاســت و دارای 
حرکت های موازی هستند. این حالت القا کنندۀ سکون و 
ثبات بعد از نربد است. با این وجود صخره ها از فرورفتگی 
و برجســتگی زیادی برخوردارند و بافت آنها دارای تضاد 
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و خشــونت اســت. این تضــاد با حضــور حیواناتی چون 
کبک، قوچ و درختانی که همه ثابت و پابرجا ایستاده اند، 

تلطیف می شود.
از آن جهت که در نگارۀ تهامســبی هنوز ســتیزه بین 
نیروهای خیر و رش ادامه دارد، صخره ها پرتحّرک هستند. 
جهت حرکت صخره ها در امتداد حرکت رستم قرار گرفته 
اســت. نیرویی که حرکت صخره ها ایجاد می کند، از نظر 
برصی هجوم رســتم را مضاعف می کند. به عبارتی شــکل 
صخره ها تشــبیهی از حرکت و هجوم رستم برای تأکید بر 
آن اســت و از ســویی با پردازهای بسیار لطیف و ظریف 
و رنگ های مالیم و آرامش بخش سعی در تلطیف صحنه 

شده است.

گیاهان
در نگارۀ بایســنقری درختچه های خشک و تیره ای در 
صخره های اطراف غار پراکنده شده است. با توّجه به این 
کــه بیرون از ایــن محدوده یعنی فضای پشــت صخره ها 
گل و بوته و درختان بیشــرتی تصویر شده است، می توان 
بیان کرد که این درختچه های خشــک به قرینۀ هامن گل 
و بوته ها، به طور رمزآلود اشــاره بــه ماهیت و موقعیت 
دیو ســفید دارد. درختان این نگاره از نظر طراحی، کامالً 

هندسی، بی تنّوع، ایستا و کم تحّرک هستند.

ســاختار طراحــی گیاهان در نگارۀ تهامســبی متنّوع، 
ســیّال، پرپیچ و خم و متحّرک اســت. ســاختار ســیّال و 
پرتحّرک گیاهان، شور نربد و درگیری درون غار را به بیرون 
از غار منتقل می کند. گویــی نگارگر با تصویر درختان پر 
پیچ و خم، تشبیهی از درگیری درون غار ارایه داده است.
 ساختار طراحی گیاهان در نگارۀ اسرتآبادی موزۀ ملک 
از تنّوع کمی برخورداراســت: درختچۀ کوچکی در داخل 
غار با فرمی سیّال وپرتحّرک و درختی در کنار غار که کادر 

را به دوقسمت تقسیم کرده است.
 

منابع :

- بورکهارت، تیتوس)۱۳۶5(. هرن اسالمی و زبان و بیان. ترجمۀ 

مسعود رجب نیا. چاپ اّول. تهران. رسوش.

- جرجانــی. عبدالقاهــر)۱۳۸۹(. ارسار البالغه. ترجمۀ جلیل 

تجلیل. چاپ پنجم. تهران. دانشگاه تهران.

- داندیــس، دونیــس اِ)۱۳۷۱(. مبانی ســواد برصی. ترجمه 

مسعود سپهر. چاپ دوم. تهران. رسوش.

-رسّامی، قدمعلی)۱۳۸۸( از رنگ گل تا رنج خار)شکل شناسی 

قّصه های شاهنامه(. چاپ دوم. تهران. علمی و فرهنگی. 

- ســنایی، ابواملجد مجدودبن آدم)بی تا(. به سعی و اهتامم 

مدرس رضوی. چاپ چهارم. تهران. سنایی.

- فردوسی، ابوالقاسم)۱۳۷۴(. شاهنامه. به تصحیح ُژل ُمل. با 

مقّدمۀ محّمد امین ریاحی. چاپ پنجم. تهران. سخن.

- موالنا جالل الّدین محّمد بلخی رومی)۱۳۷5(. مثنوی معنوی. 

به تصحیح رینولد نیکلسون. تهران. صفی علیشاه. 

- یاحقی، محّمدجعفر)۱۳۷5(. فرهنگ اســاطیر و اشــارات 

داســتانی. چاپ دوم. تهران. مؤّسسۀ مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی.  

منابع و مآخذ تصویری:
حســینی راد، عبداملجید)۱۳۸۴(. شاهکارهای نگارگری ایران، 

موزۀ هرنهای معارص. تهران.
-Sheila R. Canby, The Shahnama of Shah Tahmasp 
THE PERSIAN BOOK OF KINGS, Metropolitan 
Museum of Art, New York, 2011
-Abolala Soudavar, Art of the Persian Courts, 
Rizzoli, Hong Kong, 1992

تصویر  ۹



رشحی بر قالی کاشان 
باد آباد مهین خطۀ کاشــان که مــدام

مهد هوش و هرن و صنعت و بینایی بود 
هر که برخاست به هر پیشه ز شهر کــــاشان

در فن خویشتنش فـــــرط توانــــــایی بود
فرش زیباش کنون شهرۀ دهر است چنانک
زری و مخمل او شــــاهد هر جایی بود۲ 

زمانــی که از قالی های نفیــس و مرغوب مرق زمین 
صحبت می شــود نام ایــران در صدر جهان می درخشــد. 
در این میان قالی های کاشــان به جهت زیبایی و نفاست 
در طول قرن هــای متامدی جایگاه ویژه ای دارد. کاشــان 
نه تنها به واســطۀ ســابقۀ قالی بافی، بلکه به سبب بافت 
پارچه هــای مخمل و زربفت آن از دورۀ صفویه شــهرت 
بسزایی دارد. پارچه های زری بافت و قالی های نفیسی که 
در این زمان در کاشان بافته شده اند هرکدام در نوع خود 
شــاهکاری از هرن رنگرزی و بافندگی هستند. لذا به یقین 
می توان گفت که در عرص صفویه قالی بافی کاشان به اوج 
کامل رســید و هرنمندان این شــهر منونه های باارزشی از 
خود به یادگار نهادند که امروزه برخی از آنها زینت بخش 

موزه های دنیاست. 
قالی کاشــان از لحــاظ تاریخی دو عــرص متفاوت را 
بــا فرتتی طوالنی پشــت رس نهاد: عــرص اّول قرون ۱۰ و 
۱۱ قمری که اوج شــکوفایی آن بود و عرص دوم از اوایل 
قــرن حارض اســت. در عرص اّول، قالی بافی در کاشــان از 
عالی ترین مرحلۀ بافندگی منسوجات ابریشمی که قرن ها 
پیشــۀ مردم آن خطــه بود، پدید آمد. با گذشــت زمان و 
پیرفت تدریجــی انواع تازه ای در صنعــت مخمل بافی، 
از مخمــل دو خوابه گرفته تــا پارچه های زربفت گالبتون 
و ابریشــم به وجود آمــد. در دورۀ صفویه به ویژه زمان 
شــاه عبــاس در کنار صنعت نســاجی، هــرن قالی بافی و 
به ویژه بافت قالی های نفیس ابریشــمی و گالبتون رشــد 
چشمگیری یافت. در زمان وی استعامل قامش و قالی های 
زربفت کاشان، عالوه بر مرصف انبوه داخلی توسط دربار 
و امــرا و بــزرگان، به عنــوان هدایای نفیس ارســالی به 

کشورهای خارجه شهرت بسزایی یافت.۳
با ســقوط صفویه و هرج و مرج های ناشــی از تاخت 
و تــاز افغان ها و نربد بر رس به دســت گیری قدرت و نیز 
خرابی شــهر کاشــان بر اثر زلزلۀ ســال ۱۱۹۲ قمری و به 
دنبال آن قحطی و امــراض مرسی و فقر، بافت قالی های 
نفیــس و گالبتون تا اواســط قرن ۱۳ قمری در این شــهر 
مرتوک شد. تا اینکه در عرص نارصالدین شاه به هّمت یکی 
از بازماندگان محتشــم کاشانی، بافت قالی های ابریشمی 
در کاشان با اهدای منونه هایی از آن به شاه و اتابک اعظم 
شــهرت و رونق پیدا کرد و به تدریج قالی هایی با ابریشم 
و گالبتون طال و نقره بافته شــد که بــا قالی های زربفت 

قدیم برابری می کرد. ۴ 

قالی بافی امروز کاشــان پس از پشت رس گذاشن فراز 
و فرودهــای فراوان همچنان با افتخار پابرجا ایســتاده و 
دســتبافت های نفیس آن در بازارهــای داخلی و خارجی 
هواداران ویژۀ خود را دارد. تعدادی از قالی های کاشــان 
که امروزه زینت بخش برخی از مجموعه های خصوصی و 

موزه های دنیا هستند عبارتند از:
- قالی شیخ صفی در موزۀ ویکتوریا و آلربت لندن، اثر استاد 

مقصود کاشانی در سال ۹۴۶ ق.
- قالی گلدانی و قالی چلسی در موزۀ ویکتوریا و آلربت لندن

- قالی شکارگاه در موزۀ هرن و صنعت شهر وینه.
- قالی ابریشــمی با طرح حیوانی متعلّــق به قرن ۱۰ ق. در 

موزۀ مرتو پولین.
- قالی ابریشــمی ترنج دار قرن دهم در کلکسیون وایدنر – 

تاالر ملّی واشنگن. 5

ویژگی های دستبافت های کاشان
فرش های کاشــان نیز همچون دســتبافت های ســایر 
شــهرها دارای خصوصیات و ویژگی های منحرص به خود 
در طــرح و نقــش و رنگ و گــره و ابعاد اســت. از انواع 
طرح های قالی کاشــان می توان به انواع طرح های افشان 
شاه عباســی، گلدانی، لچک ترنج اسلیمی، شکارگاه، شیخ 
صفی و گل فرنگ اشــاره کرد. در قالی های قدیمی کاشان 
انــواع لچک ترنج شــاه عباســی و گل و بوته های زیبا در 
زمینۀ رسخ برای مّدت ها اســتفاده می شد. ۶ به طور کلّی 
می تــوان گفــت که طرح غالــب مورد اســتفاده در فرش 
کاشــان، لچــک ترنج معروف بــه نقش کاشــان همراه با 
نقشامیه های اسلیمی گل های ختایی و شاه عباسی است.۷ 
از عمده تریــن رنگ های مورد اســتفاده در فرش های 
کاشان، الکی ســیر و روشن، آبی، ســبز، زرد، مشکی، بژ، 
کرم، صورتی، نیلی، رسمه ای و ... اســت اّما دو رنگ کرم و 
الکی بیشــرتین کاربرد را در بافت قالی های جدید کاشان 

به خود اختصاص داده اند. ۸ 
قالی های کاشان و روستاهای حومۀ آن با گره نامتقارن 
یا فارسی ۹ به صورت دو پوده و با دارهای ایستاده عمدتاً 
توّســط زنــان و کودکان بافته می شــوند. ۱۰ رج  شــامر ۱۱ 
فرش هــای این خطّه از ۳5 تا ۶۰ و در منونه های نفیس آن 
حتّی به ۷۰رج نیز می رســد. پرداخــت فرش ها در هنگام 
بافت و شــیرازۀ آنها نیــز در زمان بافت انجام می شــود 

)شیرازۀ متصل(. ۱۲ 
در بافــت فرش های کاشــان از انواع مــواد چون نخ، 
پشــم، کرک، ابریشــم، طال و نقره اســتفاده می شود. به 
طور معمول برای تار و پود، نِخ ظریف یا ابریشــم و برای 
پرز پشــم )در قطعات نفیس پشــم کرک دار( و ابریشــم 
بــه کار می رود. در کارگاه های شــهری کاشــان، قالی در 
همۀ اندازه های معمول تا ۱۲ مرتمربع و روســتایی آن در 

۱/5 ×۲/۲۰مرت تولید می شود. ۱۳ 

مقّدمه:

مـوزۀ ملّـی ملـک، اّولیـن موزۀ وقفـی- خصوصی ایران اسـت که بـه هّمـت واالی مرحوم 

حـاج حسـین آقـا ملـک و ارادت خالصانه وی به سـاحت مقّدس حرضت علی بن موسـی 

الرّضـا)ع( در سـال ۱۳۱۶ شمسـی بـر آسـتان قدس رضـوی وقف گردیـد. این مـوزه، دارای 

آثـار متنـّوع و نفیـس هـرنی چـون سـّکه، تابلو، متـرب، قلمـدان، فـرش، آثار چوبـی و فلزی 

و... اسـت کـه برخـی در نـوع خـود کم نظیـر و حتّـی بی نظیرنـد. مرحـوم ملـک در زمـان 

حیـات پربـار خویـش جهـت گـردآوری آثـار و اشـیای هـرنی بـرای تأسـیس مـوزه، ابتـدا 

نظـر کارشناسـان خـربه را جویـا می شـد سـپس به خریـد آثـار مبـادرت می کـرد. از این رو 

امـروزه مـوزۀ ملـک بـه دلیل داشـن نفایس متعـّدد هـرنی و فرهنگی در زمـرۀ غنی ترین 

موزه هـای کشـور به شـامر می رود. در میان آثار ارزشـمند موجـود در این موزه، مجموعه 

دسـتبافت های آن در قالـب قالـی، قالیچـه، کلگی۱، جامنـازی، گلیم و تابلو فـرش از جنس 

نخ و پشـم، متام ابریشـم، گل ابریشـم و چلّه ۲ ابریشـم از شهرهای مشـهد، تهران، کاشان، 

اصفهـان، سـمنان، سـنندج، بیجار، ترکمن صحـرا، تربیز و نایین جایگاه ویژۀ خـود را دارند. 

ایـن دسـتبافت ها کـه عمدتـاً توسـط خـود مرحـوم ملـک خریـداری و یـا بـرای بافـت به 

برخـی از اسـاتید بنـام سـفارش داده شـده اند، مّدت هـا در منـزل آن مرحـوم بـه صـورت 

کاربـردی یـا تزیینـی نگهـداری می شـدند. دورۀ زمانـی مجموعـه فرش های مـوزۀ ملک از 

اواسـط قاجـار تـا عـرص حارض اسـت. الزم به ذکر اسـت که به غیر از دو تختـه قالی بزرگ 

بافـت رشکـت فـرش آسـتان قدس رضـوی متعلّق به دهـۀ 5۰ و ۶۰، متأّخرترین دسـتبافت 

تهیـه شـده توّسـط مرحوم ملـک، قالی سفارشـی آن مرحوم به اسـتاد صابـر، بافندۀ نامی 

شـهر مشـهد و مربـوط بـه سـال ۱۳۴۹ اسـت. در میـان مجموعـه فرش های متنـّوع موزۀ 

ملک، تعداد ۶ تخته قالی و قالیچۀ نفیس از شـهر کاشـان وجود دارد که در مقالۀ حارض 

به معرّفـی آنهـا می پردازیم.

* موزه دار موزۀ ملّی ملک 
mortazai2010@gmail.com

 
معرفی قالی های کاشان ۱

  مرضیه مرتضوی قصابرسایی *    

۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



از استادان بنام قالی بافی قدیم و امروز کاشان می توان 
به ماّلمحسن محتشم، ســید محّمد میرعلوی، محّمدعلی 
فرشــچی، برادران عطایی، آقامحّمــد دبیرالصنایع، محّمد 
توکلی، محّمدجعفر اصفهانیان، اســتاد حســین کاشــی و 
رضا صدقیانی، حسین تقدیسی، عباس محتشم زاده و امیر 

کریم پور اشاره منود. ۱۴ 

معرّفی قالی های کاشان در موزۀ ملک
از شــهر کاشــان در موزۀ ملک ۶ منونه قالی و قالیچۀ 
نفیــس از دوره قاجار و متأّخرتر وجــود دارد که در ذیل 

معرّفی می گردند:
 - قالی به ابعاد ۳۷۴×۲۶۲ سانتی مرت، بافنده نامعلوم، 
تاریخ بافت ۱۲۷۷ش.، جنس متام ابریشم، طرح لچک ترنج 

اسلیمی، 5۳رج. )تصویر ۱(
درزمینــۀ کرم رنگ مایل به پوســت پیــازی این قالی 
نفیــس و زیبــا یک لچــک وترنج الکــی رنگ همــراه با 
پیچش های زیبای اســلیمی دهــن اژدری به هامن رنگ و 
گل های الوان شاه عباسی به چشم می خورد. حاشیۀ اصلی 
این قالی به رنگ زمینه دارای خطوط اســلیمی آبی روشن 
و حواشی باریک آن به رنگ الکی دارای نقوش گل و مرغ 
اســت. در بافت این قالی ریزبافــت از رنگ هایی متنّوع 
چون کرم، الکی، صورتی، آبی روشن، حنایی و سبز روشن 

فام استفاده شده است.
- قالیچه به ابعاد ۱۹۷×۱۲۳ســانتی مرت، بافنده نورالله 
اسامعیل زاده، تاریخ بافت۱۲۷۷ش، طرح لچک ترنج، متام 

ابریشم، ۶۳ رج. )تصویر ۲(
در زمینــۀ الکی رنگ، طرح لچک ترنج در متنی رسارس 
پوشیده از گل های ظریف شاه عباسی و ختایی خودمنایی 
می کنــد. ترنج مرکزی به شــکل لــوزی دارای دو رسترنج 
کوچک به رنگ آبی و لچک ها با دو رنگ آبی و سفید به 
صورت طرّه ای ناپیوســته در چهار گوش این قالیچه دیده 
می شــوند. در حاشــیۀ فوقانی در کتیبه ای به رنگ سفید 
نــام بافنده و محل بافت این قالیچه بــه صورت )نورالله 
اســامعیل زاده کاشــان( وجود دارد. حاشــیۀ پهن به رنگ 
ســورمه ای با گل های شاه عباسی که یک در میان روی به 
درون و برون دارند و حواشــی باریک به دو رنگ شکالتی 
و آبــی با نقوش گل های ریز مانند قابی من زیبای قالیچه 
را در بــر گرفته اند. ســایر رنگ های بــه کار رفته در این 

قالیچه عبارتند از: کرم، سورمه ای، صورتی و سبز.
- قالیچــۀ برجســتۀ نقره بافــت گالبتــون ۱5 ، بــه ابعاد 
۱۹۷×۱۳۰، بافنده نامعلوم، تاریخ بافت۱۲۶۷ش.، جنس نقره 

و ابریشم، طرح محرابی درخت زندگی، ۶۰رج. )تصویر ۳(
پرز این قالیچه از جنس ابریشــم، تــار از جنس نخ و 
پود آن از مفتول های نقره است. طرح این دستبافت یکی 
از معروف ترین طرح های شــهر کاشــان یعنی محرابی و 
درخت زندگی اســت که نقش محــراب آن با رنگ آبی و 

نقوش گل و پرنده از من الکی رنگ زمینۀ بافته شده کامالً 
متامیز گردیده است. در زیر محراب، طرح درختی رسارس 
پوشــیده از گل ها و پرندگان در میان شاخه ها و جوی آبی 
در پــای آن دیده می شــود که می تواند بــه نوعی یادآور 
بهشت در تصّورات انسان باشد. از دیگر رنگ های موجود 
در این قالیچه می توان به سورمه ای، قهوه ای، صورتی، سبز 

روشن، سیر و کرم اشاره کرد.
- قالــی صوف بافــت، به ابعاد ۳۰5×۲۰۹ ســانتی مرت، 
بافنده نامعلوم، تاریخ بافت۱۳۰۲ش.، طرح افشان، ۴۲رج. 

)تصویر ۴(
به ایــن نوع قالــی برجســته بافت که زمینــۀ آن به 
طور ســاده و متشــّکل از تار و پود بافته شده، اصطالحاً 
صوف بافت می گوینــد. در زمینۀ کرم رنگ قالی، پرزها از 
جنس پشــم با طرح گل ها و برگ های افشان شاه عباسی، 
حاشــیۀ پهن با نقــش گل و مرغ و دو حاشــیۀ باریک تر 
به هامن صورت برجســته بافی به شکل زیبایی خودمنایی 
می کننــد. در بافــت این قالی از رنگ هــای زنده ای چون 

الکی، آجری، صورتی، سبز و خردلی استفاده شده است.
 - قالیچه به ابعاد۲۱۰×۱۳۳سانتی مرت، بافنده و تاریخ 
بافت نامعلوم، جنس نخ و پشــم، طرح گلدانی لچک دار، 

۴۲ رج. )تصویر 5(
در مــن کــرم رنگ این قالیچــه یک گلدان بــا تعداد 
زیادی شــاخه گل که از آن منشــعب و در رسارس قالیچه 
پخــش گردیده همراه با دو لچک در قســمت فوقانی آن 
دیده می شــود. طرح لچــک در طرفین فوقانی این اثر در 
ذهن، طرح محرابی را تداعی می کند. حاشــیۀ اصلی این 
قالیچه به رنگ زمینه با خطوط زیبای اسلیمی با ۶ حاشیۀ 
باریک تــر به رنگ آبی و الکی من قالی را در بر گرفته اند. 
ســورمه ای، ســبز، خردلی، صورتی و نارنجی سیر از دیگر 

رنگ های موجود در این اثر هستند.
- قالــی به ابعــاد ۲۰۰×۲۳۳ ســانتی مرت، بافنده تقی 
فرشــچیان، تاریخ بافت نامعلوم ، جنس نخ وپشــم، نقش 

محرابی گلدانی، ۴۰ رج. )تصویر ۶(
در این قالی طرح یک گلدان بزرگ با شــاخه گل های 
افشــان آن در رسارس من در زیر طرح محرابی باالی قالی 
در زمینــۀ کرم رنگ دیده می شــود. محــراب این قالی به 
رنگ سبز دارای دو مدالیون تصویری از طبیعت است که 
در دو طــرف نقش محراب به طور قرینه بافته شــده اند. 
حاشیۀ اصلی و پهن این قالی به رنگ الکی و دارای نقوش 
گل و برگ درشــت شاه عباســی و دو حاشیۀ باریک تر به 
رنگ آبی اســت که با نقوش گل های ریز تزیین یافته اند. 
در قســمت تحتانــی من اصلی قالی قبل از آغاز حاشــیۀ 
بزرگ در کتیبــه ای آبی رنگ نام بافنده ومحل بافت قالی 
)کاشان- تقی فرشچیان( بافته شده است. دیگر رنگ های 
موجــود در ایــن فرش ســبز، آبی، آجری، صورتی ســیر و 

روشن، الکی، سورمه ای و مشکی هستند.



پانوشت
۱ - کلگی نوعی قالی است با اندازۀ تقریبی۲۱ یا ۴۲ و یا ۶۳ و حتّی 

بزرگ تر که معموالً طول آن 5/۱ الی ۲ برابر عرض آن و حتّی بیشرت 

است.

۲ - به نخ های عمودی یا تار قالی چله می گویند. چلّه ها به طور 

معمول از نخ و گاهی مواقع از پشم یا ابریشم هستند.
۳ - شعر از ملک الشعرای بهار.

۴ - نراقی، حسن، مجلۀ هرن و مردم، مقالۀ قالی کاشان ۱۳۴۳، شامرۀ ۱۹، 
صص ۱5و۱۶.

5 - مجلۀ هرن و مردم. شامرۀ ۲۰. ص ۱۰.
۶ - مجلۀ هرن و مردم. صص ۱۹و۲۰.

۷ - ژوله، تورج. تهران. یساولی. ۱۳۸۱. ص ۱۸۷.
۸ - دانشگر، احمد. فرهنگ جامع فرش یادوارۀ دانشنامۀ ایران. تهران. 

مؤّسسۀ چاپ و انتشارات یادوارۀ اسدی. ۱۳۷۶. ص ۴۳۴.
۹ - پژوهشی در فرش ایران، ص ۱۸۶.

۱۰ - گره فارسی با دست و بدون استفاده از قالب انجام می شود.
۱۱ - دانشنامۀ فرش، ص۴۳۴.

۱۲ - رج شامر، واحد تعیین ریزباف یا درشت باف بودن یک قالی 
است. این واحد در دستبافت های فارسی باف در 5/۶ سانتی مرت و در 

ترکی باف در ۷ سانتی مرت محاسبه می گردد. دستبافت های ۴۰ رج به باال 

ریزباف محسوب می شوند.
۱۳ - پژوهشی در فرش ایران، ص ۱۸۶.

۱۴ - اشنربنر، اریک. قالی ها و قالیچه های شهری و روستایی ایران. 
ترجمۀ مهشید توالیی و محّمدرضا نصیری. تهران. فرهنگرسا. ۱۳۷۴. 

ص ۷۰.
۱5 - پژوهشی در فرش ایران، ص ۱۸۷.

۱۶ - به هرنوع دستبافتی که در بافت آنها از رشته های باریک طال یا 

نقره مانند نخ استفاده شود، گالبتون گویند.

منابع: 

- اشــنربنر، اریــک )۱۳۷۴(. قالی ها و قالیچه های شــهری و 

روســتایی ایران. ترجمۀ مهشید توالیی و محّمدرضا نصیری. 

تهران. فرهنگرسا.

- دانشگر، احمد)۱۳۷۶(. فرهنگ جامع فرش یادوارۀ دانشنامۀ 

ایران. تهران. مؤّسسۀ چاپ و انتشارات یادوارۀ اسدی.

- ژوله، تورج)۱۳۸۱(. پژوهشی در فرش ایران. تهران. یساولی.

- نراقی، حسن. مجلۀ هرن و مردم. شامرۀ ۱۹و۲۰. اردیبهشت 

و خرداد سال ۱۳۴۳.
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بررسی نسخۀ خطی خمسۀ جامی
به شامره ثبت 59۶5 ۱

  محسن حق گو* 

مقّدمه: 

ظهور جامی در هرات و نرش آثار وی

در سال ۷۹۹ ه.ق. تیمور لنگ که همچنان به کشورگشایی و قتل و غارت در بیش 
از نیمــی از جهان متمّدن آن روزگار مشــغول بود، شــاهرخ چهارمین و کوچک ترین 
پرسش را به حکومت خراســان، سیســتان و طربســتان در هرات مأمور ساخت)رک به 
پیرنیــا: ۸۰۱(. کمــی پس از مرگ تیمــور )۸۰۷ ه.ق.( این شــاهزادۀ متعادل به جای 
پدر بر تخت ســلطنت نشســت و پایتخت را از سمرقند در ماوراء النهر، به هرات در 
خراســان بزرگ منتقل ســاخت )گروســه: ۷5۸( و بدین ترتیب بر رسعت آبادانی این 
دیار که در دوران والیت او آغاز شده بود، به واسطۀ گنج های تیمور و توّجه شاهرخ 
به امور عمرانی و فرهنگی افزوده شــد. به کوشــش های شاهرخ در آبادانی و توسعۀ 
دانــش و هرن باید حامیت های فرزندش، بایســنغرمیرزا )۷۹۹-۸۳۷ ه.ق( را نیز افزود. 
پس از مرگ شــاهرخ )۸5۰ ه.ق.( هرات چندین بار در نزاع های شــاهزادگان تیموری 
میان آنها دست به دست گردید)پیرنیا: ۸۰۳-۸۰5(. با این وجود تسلط سلطان حسین 
بایقرا و حکومت او بر هرات بین ســال ۸۷5 تا ۹۱۱ ه.ق. )پیرنیا: ۸۰5( در یک دورۀ 
نســبتاً طوالنی، آرامش و آبادانی را به این شهر بازمی گرداند. ثروت و شوکت سلطان 
و وزیــر هرن پرورش امیر علیشــیر نوایی، این بهشــت ذوق و هرن را غرق در جالل و 
زیبایی کرده بود و هرنمندان بزرگ از همه جا بدین ارض موعود روی آورده بودند. »با 
این همه هیچ کس قدرت و حشمت یک ماّلی درویش سادۀ اهل جام را، که نورالّدین 
عبدالرحمن خوانده می شد و شاعر نیز بود، نداشت و این درویش ساده که با احرتام 
متام عارف جام لقب گرفته بود، در حقیقت ســلطان معنوی هرات به شامر می آمد« 

)زرین کوب: ۲۸۸(.
نورالّدین عبدالرحمن جامی که در سال ۸۱۷ ه.ق. در خرگرد جام در خراسان چشم 
به جهان گشود )موریسون و دیگران: ۴۰۸( در کودکی به همراه پدرش به هرات و در 

راه تحصیــل دانش تا ســمرقند رفت ولی دوباره به هرات 
بازگشــت. »در نیمــۀ دوم عمری که بیشــرت آن در هرات 
گذشــت، جامی دانشــمندی بلنــد آوازه بــود. به هرچیز 
دانســتنی عالقه می ورزید و در هرچیز که می دانست بر 
دیگران برتری داشت. از رصف و نحو و عروض و موسیقی 
گرفتــه تا فقه و حدیث و حکمت و عرفان همه چیز مورد 
عالقۀ او بود و در همه چیز کتاب و رســاله ای تألیف کرده 
بود« )زرین کوب: ۲۹۰(. جامی قریحۀ شــاعری نیز داشت 
و اگرچه در ادبیّات این دوره هرگز قلّه هایی چون شعرای 
بزرگ ســده های پیشــین ظهور نکردند )رجــوع کنید به 
موریســون: ۴۰۴ تا ۴۰۷(، اّما بســیاری با دالیل مختلف، 
او را بزرگرتیــن شــاعر عرص خود می داننــد. به طور کلّی 
می توان جایگاه شــاخص جامــی در تاریخ ادبیّات ایران را 
از دو منظــر کرثت آثار و ظهور وی در دورۀ افول ادبیّات 
فارســی و نقــش وی در تجدید حیات آن، مهم دانســت. 
اهتــامم جامــی در خلق حجم باالیــی از آثــار ادبی در 
قالب هــای مختلف، اگــر چه انقالب و نقطــۀ عطفی در 
ادبیّات ایجــاد نکرد، اّما موجب حفظ پیوســتگی ادبیّات 
ایران شد و به نحوی چشمگیر از انحطاط و نابودی کامل 

آن جلوگیری کرد. 
عوامل مختلفی نظیر شــهرت جامــی در علم و ادب و 
عرفــان، جایگاه منحــرص به فرد اجتامعــی و اعتقادی وی 
در پیشــگاه ســالطین، امرا، عرفا و تودۀ مردم – به ویژه در 
هرات- و همچنین مقبولیتی که شــعر جامی در زمان خود 
داشت، موجب شد آثار او نیز با اقبال عمومی مواجه گردد. 
به گواه آثار موجود، کارگاه های هرنی و کتاب ســازی در آن 
عرص سفارشــات متعّددی برای آثار جامی دریافت منوده و 
عالقه مندان با مکنت مالی مختلف در ساخت نسخه هایی 
از آثار وی به عنوان ســفارش دهنده ایفای نقش منوده اند. 
حتّی امروز نیز بســیاری از موزه ها و کتابخانه های ایران و 
جهان نسخه های متعّدد و نفیس و گاه منحرص به فردی از 
آثار او را در اختیار دارند. در میان نسخه های خطی شاخص 
و شاز از آثار جامی، هفت اورنگ او، بیش از سایر آثارش به 
چشم می آید. »هفت اورنگ در سال های آخر قرن نهم )از 
۸۷۷ تا ۸۹۰( رسوده شــده است. وی این مثنوی ها را هفت 
کوکب یا هفت برادر می نامد که عبارتند از: سلسله الذهب، 
ســالمان و ابســال، تحفه االحرار، ســبحه االبرار، یوسف و 
زلیخا، لیلــی و مجنون و خردنامۀ اســکندری« )خودداری 
نایینــی، ۱۳۸۸: ۶۴۹(. بســیاری از نســخه هایی که یکی یا 
همۀ مثنوی های هفــت اورنگ را در خود جای داده اند، با 
مجالس نگارگری متعّدد آراسته شده اند. قطعاً جنبۀ روایی 
و داســتانی این مجموعه از آثار جامی در مصّور ساخن آن 

بی تأثیر نبوده است.
ظاهراً وضع ســالمتی جامی بعد از شــصت ســالگی 
چندان خوب نبوده اســت )افصح زاد، ص ۱۳۶(. رسانجام 
وی در پی یک بیامری چهــار روزه، در۱۷ یا۱۸محرّم ۸۹۸ 

درگذشــت )رک. به: افصح زاد، صص۱۳۷ـ ۱۳۸(. ســلطان 
حسین بایقرا، امیر علیشیر نوایی و امرا و دانشیان و عامۀ 
مردم هرات در تشــییع جنازه و مجالس ســوگ او رشکت 
کردند و وی را نزدیک مزار شــیخ ســعدالدین کاشغری به 
خاک ســپردند )الری، ص۴۳؛ مایل هروی، ص۶۱(. بدیهی 
اســت فقدان او نه تنها موجب کاهش تقاضا برای آثارش 
نشده اســت، بلکه احتامالً از این حیــث الاقل در هرات، 
حجم استنساخ آثار او افزایش نیز یافته است. می توان این 
رونــد را تا پایان حکومت ســلطان حســین بایقرا محتمل 

دانست.
مجموعه آثار جامی نشان می دهد که او روش سلوک 
در طریقت نقشــبندیه را پیوســته تأیید و تبلیغ می کرده 
و رساله ای هم در بارۀ سلســلۀ انتساب نقشبندیه نوشته 
اســت )مایل هروی، صص۲۳۰ـ۲۳۱(. جامی پیرو مذهب 
اهل ســّنت و در فروع فقهی حنفی مذهب بود. متایل او 
به سلســلۀ نقشــبندیه هم از خالل همین نگرش، توجیه 
شــدنی است )صفا، ج ۴، ص ۳5۴(؛ وی اگر چه در دوران 
حیات خویش، نامی نیک داشــت، اّما به علت تعصب او 
در عقاید مذهبی اش و نیز روی کار آمدن صفویه که پس 
از گذشــت بیســت ســال از مرگ جامی، وی را بد اعتقاد 
دانســتند، پس از مرگ از شــهرتش تا اندازه ای کاسته شد. 
معروف اســت که صفویه هر جا نام »جامی« بوده آن  را 
به »خامی« تبدیل کرده اند )ریپکا: ۴۲۰(؛ شــاه اســامعیل 
اّول )۸۹۲ـ۹۳۰ ه.ق.( که اعتقادات مذهبی تندی داشــت 
و به خاطر فشار همسایگان عثامنی و ازبکش در غرب و 
رشق بر شــیعیان، رویه ای مشابه را علیه سّنی مذهبان در 
پیش گرفته بود )رک پیرنیا: ۸۱۲ تا ۸۱۴( هنگام اســتیال بر 
هرات، مقربۀ باشکوهی را که امیر علیشیر نوایی بر تربت 
او بنا کرده بود، ســوزاند )افصــح زاد، ص ۱۳۸ـ۱۳۹(. این 
برخورد قهرآمیز عالوه بر ریشۀ مذهبی، می تواند متأثّر از 
پیروی شاه اســامعیل صفوی از فرقه ای از متصوفه که در 
شامل غربی ایران، با نقشــبندیان در رشق رقابتی دیرینه 

داشته اند نیز باشد.
می توان دریافت حاصــل چنین خصومتی این خواهد 
بود که کتابت و انتشــار آثار جامی حداقل در زمان خود 
شــاه اســامعیل تا چه حد کاهش یافته باشد. پس از شاه 
اسامعیل، جانشــینش، تهامسب که از دوسالگی به عنوان 
ولیعهد در دامان شــهر هرنپرور هرات رشــد یافته بود و 
خود نیز دستی در هرن داشت، به سلطنت رسید. او که در 
زمان والیت عهدی بر کتابخانۀ ســلطنتی نظارت داشــت، 
پس از به قدرت رســیدن نیز این روند را ادامه داد. با این 
وجود اواسط قرن دهم مصادف بود با دوره ای از رویکرد 
متعصبانۀ تهامســب و حکم به ممنوعیت کامل محرّمات. 
چنیــن رویکردی در کتابخانۀ ســلطنتی نیــز تأثیر خود را 
گذاشــت، به نحوی که بسیاری از هرنمندان از دستگاه او 
پراکنده شــدند، به ماملک دیگر روی آوردند و یا به انجام 

۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



سفارشــات کوچک پرداختند. این ســختگیری به نظر در 
اواخر عمر شــاه اندکی تعدیل شده است. ابراهیم میرزا، 
بــرادرزادۀ محبوب و هرنپرور تهامســب، به عنوان حاکم 
مشهد، بســیاری از هرنمندان را گرد آورده بود. با تعجب 
می بینیم که مهم ترین و آخرین شــاهکار دورۀ ســلطنت 
تهامســب و ابراهیــم میرزا یک نســخۀ نفیــس از هفت 
اورنگ جامی است. چنین محصولی به خوبی منایانگر این 
اســت که حداقل از نیمۀ دوم قرن نهم، رویکرد متعصبانه 
و قهرآمیز نســبت به جامــی و آثار وی تا چه حد فروکش 
کرده، به نحوی که دربار صفوی نیز بانی ساخت نسخه ای 
نفیس از یکی از مهم ترین آثار جامی، یعنی هفت اورنگ 

می گردد.
در مجموعۀ نسخ خطی مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی 
ملک چندین رساله و مجموعه از آثار جامی محفوظ است 
که از این میان تعدادی به مثنوی های هفت اورنگ جامی 
تعلّــق دارد. از جمله نفیس ترین این نســخه ها، مجموعۀ 
خمســۀ جامی است که مشــتمل بر پنج مثنوی است که 
وی به اسلوب خمسۀ نظامی و امیرخرسو دهلوی رسوده 
است. این نســخه که با شامرۀ 5۹۶5 در فهرست آثار این 
مؤّسســه به ثبت رسیده اســت، عالوه بر اینکه به لحاظ 
هــرنی دارای تذهیب و نگاره های متعّدد به ســبک نیمۀ 
اّول قــرن دهم هجری اســت، در زمانــی نزدیک به زمان 
حیات جامی کتابت شده و از این منظر نیز حایز اهّمیت 

ویژه است. 

بررسی محتوایی اثر
در جلد نهم از فهرســت نســخه های خطی کتابخانۀ 
ملک )افشــار، ج۹: ۱۱5( ذیل شامرۀ نسخۀ 5۹۶5 کمرتین 
اطاّلعات را می یابیم. در واقع این مدخل گزارشــی اســت 
مختــرص و ناقص از تعداد و ابعــاد صفحات، نوع کاغذ و 
جلد، تعداد آرایه ها و فهرســتی شــش گانه از رساالت که 
محتوای این نســخه را تشــکیل می دهند. این فهرست به 

این ترتیب آمده است: 
۱- تحفه االحرار: از جامی ۲- یوسف و زلیخا: از جامی  
۳- اشــعاری از موالنــا و نظامی و عطــار )۱۲ صفحه( ۴- 
داســتان حکیم و اســکندر )منظوم( 5- لیلی و مجنون: از 

جامی ۶- سبحه االبرار: از جامی
چنان که ازین فهرســت برمی آید، چهار رســالۀ اصلی 
آن به جامی تعلق دارد. این فهرســت اگرچه غلط نیست، 
اّما بســیار موجز و ناکافی اســت. در اینجا ضمن بررسی 
دقیق تر این نســخه، اطاّلعاتی دقیق تر از محتوای آن ارایه 

می گردد.
- رسالۀ اّول - تحفه االحرار:

تحفه االحرار نخســتین مثنوی تعلیمی جامی است از 
مجموعۀ هفت اورنگ که به ســبک و سیاق مخزن االرسار 
نظامی و مطلع االنوار امیرخرسو دهلوی رسوده شده است 

)موریســن و دیگران: ۴۰۹(. جامی رسایش این منظومه را 
در ســال ۸۸۶ هـ.ق. به انجام رسانده است. این رساله که 

در 5۹ صفحه کتابت شده، کامل است و افتادگی ندارد.
- رسالۀ دوم - یوسف و زلیخا:

این مثنوی از معروف ترین آثار جامی اســت. »گفتنی 
اســت جامی در بیــن آنانی کــه این داســتان را به نظم 
کشیده اند، پایگاهی طراز اّول دارد« )موریسن و دیگران: 
۴۰۹(. این داستان که برگرفته از قرآن است توّسط شاعران 
دیگر نیز به نظم درآمده اســت که حکیم نظامی گنجوی 
از بزرگ ترین ایشــان اســت. این مثنوی را جامی به سال 
۸۸۸ه.ق. به انجام رســانده است)حسینی، ۱۳۸5: ۸(. این 
رساله نیز به طور کامل در ۱۲5 صفحه کتابت شده است.

- رسالۀ سوم - اشعار گوناگون:
ایــن بخش از کتاب که با چند خط متفاوت بر کاغذی 
متفاوت از ســایر اوراق کتاب نگاشته شده است، متضمن 
اشــعاری پراکنده از شــاعران مختلف اســت. ابتدای این 
بخــش با ۱۲ غزل از شــاعری که در پایان بیشــرت غزلیات 
»قاســم« یا »قاســمی« تخلّص کرده اســت آغاز می شود. 
در جســتجوی نام و نشــان این شــاعر، در کتاب »تاریخ 
ادبیّات در ایران« نوشــتۀ ذبیح الله صفا )صفا، ۱۳۴۲( به 
نام »قاســم انوار« برمی خوریم که »قاســم« یا »قاسمی« 
تخلّص کرده اســت. در مراجعه به دیوان اشعار این شاعر 
)کلیــات قاســم انوار، نفیســی، ۱۳۳۷( چند شــعر از این 
مجموعه مشاهده شد. به این ترتیب می توان این غزلیات 
را به »شــاه قاسم انوار«۱ نســبت داد. در ادامه بخشی از 
رسآغــاز کتاب »مصیبت نامه« عطار نیشــابوری به هامن 
خط کتابت شــده است. پس از آن به تک غزلی از نظامی 
گنجوی به خطی متفاوت و ســطح پایین برمی خوریم که 
مشــخص اســت بعداً در زمینۀ خالی صفحه اضافه شده 
اســت. رســاله با چند غزل و قصیده از عطار نیشــابوری، 
ســهروردی و موالنا با هامن خط آغازیــن ادامه می یابد. 
در ادامه نیــز ابیاتی از مثنوی »ارسارنامــه« عطار در دو 
صفحه با هامن خط آغازین رســاله کتابت شــده اســت. 
در ادامــه با خطی متفاوت، ســه غزل از حــاج ماّل هادی 
ســبزواری )۱۲۱۲ - ۱۲۸۹ ه.ق.( کتابت شــده اســت. در 
ســه صفحۀ پایانی نیز باز بــا خطی متفاوت با دو غزل از 
نظامــی گنجوی و یک قصیده از موالنا جالل الدین بلخی 
این رساله امتام می پذیرد. دو صفحۀ آخر این رساله دارای 
تاریخ کتابت اســت که اّولی به سال ۱۲۸۰ و دومی ۱۲۸۳ 
ه.ق. رقم خورده اســت. این بخش الحاقی که در فهرست 
ملک، ۱۲ صفحه ذکر شده است )افشار، ج۹: ۱۱5(، بر ۲۲ 

صفحه )۱۱ برگ پشت و رو( کتابت شده است. 
- رسالۀ چهارم - خردنامۀ اسکندری:

این رســاله بــا هامن خــط اصلی نســخه و بر هامن 
کاغذ اصلی کتابت شــده اســت، البته با ایــن توضیح که 
قســمت های اّولیــۀ آن افتادگــی دارد. این رســاله که در 

۱ - ســید معین الدین علی، پرس نصیر پرس هارون 

پرس ابوالقاســم حســینی قاســمی انواری تربیزی 

معروف به قاســم انوار، از شــاعران قرن هشــتم و 

نهم هجری است. وی در ســال ۷5۷ه.ق. در رساب 

تربیز به دنیا آمد و در سال ۸۳۷ ه.ق. در سن هشتاد 

سالگی وفات یافت و در باغ خانقاهش در روستای 

لنگر تربت جام به خاک سپرده شد)صفا: ۴۴۸(.

فهرســت نســخ خطی ملک، با عنوان »داســتان حکیم و 
اســکندر« از آن یاد شده است )افشــار، ج۹ :۱۱5(، هامن 
منظومۀ »خردنامۀ اســکندری« از مجموعۀ هفت اورنگ 
جامی اســت. خردنامۀ اســکندری را جامی در سال ۸۹۰ 
ه.ق. بــه نظــم درآورده است)حســینی، ۱۳۸5: ۱۶(. این 
مثنوی برخالف اسکندرنامۀ نظامی و امیرخرسو، جنگ نامه 
نیست، خردنامه است، گزارش گفت  و  شنودهای حکیامنه 
بین اســکندر و فیلسوفان یونان، یا ســخنان آنها در مرگ 
اســکندر اســت )زرین کوب: ۲۹۳(. این رســاله که بخش 
اعظم ابتدای آن افتادگی دارد، در این نسخه تنها ۹ صفحه 

را به خود اختصاص داده است.
- رسالۀ پنجم - لیلی و مجنون:

ایــن مثنوی نیز که پس از مثنوی یوســف و زلیخا، در 
زمرۀ آثار معروف جامی جای می گیرد، اقتباســی است از 
داســتان منظوم حکیم نظامی گنجوی )ارشف زاده: ۱۸5(. 
اگرچــه جامی این مثنوی را بر وزن لیلی و مجنون نظامی 
رسوده است، ولی هرگز به پای او نرسیده است)موریسن 
و دیگران: ۴۰۹(. این مثنوی را جامی در سال ۸۸۹ رسوده 
است)حسینی، ۱۳۸5: ۱5(. این رساله که پایان آن افتادگی 

دارد، اکنون 5۱ صفحه از نسخه را در اختیار دارد.
- رسالۀ ششم - سبحه االبرار:

ســبحه االبرار، مثنوی اخالقی و عرفانی اســت که به 
چهــل »عقد« )موضوع، ســخن، حکایت( تقســیم شــده 
اســت. در این چهل ســخن، داســتان با توصیف یکی از 
فضایل نفســانی که مخاطب آن انســان است، آغاز و به 
مناجاتــی لطیف از درگاه الهی خامته می یابد )حســینی، 
۱۳۷۷: ۱۰۲(. ایــن مثنــوی را جامــی در ســال ۸۸۷ ه.ق. 
بــه نظم درآورده است)حســینی، ۱۳۸5: ۱۱(. این مثنوی 
که کامل و بدون افتادگی اســت و در انتهای این نســخه 

قرارگرفته، در ۹۸ صفحه کتابت شده است.
با این بررســی محتوایــی، درمی یابیم کــه پنج اثر از 
مجموعۀ مثنوی هفت اورنگ جامی، در این نســخه گرد 
آمده اســت. معروف اســت که »عبدالرحمن جامی ابتدا 
به اسلوب خمســۀ نظامی و امیرخرسو دهلوی -که خود 
از نظامی تقلید منوده اســت-[پنج مثنــوی تصنیف منود 
و ســپس دو مثنوی دیگر برآن افزود« )حســینی، ۱۳۸5: 
۶(. تحفــه االحرار و ســبحه االبرار را جامی بــه تقلید از 
مخزن االرسار نظامی رسوده اســت. یوسف و زلیخا، لیلی 
و مجنون و خردنامۀ اسکندری نیز عالوه براینکه به تقلید 
از آثار مشابه نظامی و امیرخرسو دهلوی رسوده شده اند، 
نام های مشــابه با این آثار نیز دارند)رک. به: زرین کوب: 
۲۹۳؛ موریسون و دیگران: ۴۰۹(. تاریخ رسودن دو مثنوی 
سلسله الذهب و سالمان و ابسال که اّولی بر وزن حدیقه 
الحقیقۀ ســنایی رسوده شده است و دومی نیز منشاء در 
اندیشۀ یونانی دارد )موریسون و دیگران: ۴۰۹( و بر وزن 
مثنوی موالنا رسوده شده )زرین کوب: ۲۹۴( کمی قبل تر 

از پنج مثنوی دیگر اســت و خمسۀ جامی مشتمل بر پنج 
مثنــوی جدیدتر وی بوده اســت و او بعــد از امتام تقلید 
مفتخرانۀ خود از نظامی، دو مثنوی قدیمی تر خود را نیز 
به ابتدای آن افزوده و آن را هفت اورنگ نام نهاده است.
اگر ۱۱ برگۀ الحاقی نســخه که چند شــعر پراکنده از 
شــعرای مختلــف را دربرمی گیرد، جزو اصــل اثر در نظر 
نگیریم، می توان گفت نســخۀ اّولیۀ خمســۀ جامی بوده 
اســت؛ اّمــا اگر بر اســاس تاریخ رسودن ایــن پنج مثنوی 
بخواهیم نســخه را بازآرایی کنیم بــه این ترتیب خواهیم 

رسید:
۱- رسالۀ اّول نسخۀ موجود - تحفه االحرار )کامل(

۲- رسالۀ ششم نسخۀ موجود - سبحه االبرار: )کامل(
۳- رسالۀ دوم نسخۀ موجود - یوسف و زلیخا: )کامل(
۴- رســالۀ پنجم نسخۀ موجود - لیلی و مجنون: )آخر 

آن ناقص است(
5- رسالۀ چهارم نســخۀ موجود - خردنامۀ اسکندری: 

)ابتدای آن ناقص است(
با این چینش جدید که در مقایسه با نسخه های خطی 
دیگر خمســۀ جامی کــه حداقل یک منونــۀ دیگر آن در 
کتابخانۀ ملّی ملک، به شــامرۀ 5۹۹۳ موجود است )رک. 
بــه: خــودداری نایینی: ۶5۰(، به نظــر منطقی و معمول 
می آیــد، فقدان تعجــب برانگیز دو قســمت جدا از هم 
در نســخۀ موجود، در نســخۀ اّولیه یک قسمت پیوسته 
از نســخه را تشــکیل خواهد داد و تاحدودی توجیه پذیر 
خواهد شــد. اگــر این چینــش فرضی را درســت بدانیم 
بخشــی از آخر رســالۀ چهارم و اّول رسالۀ پنجم که پشت 
رسهم قرار می گیرند را در دســت نخواهیم داشــت. اگر 
چه همچنان علت این فقدان نامشخص باقی می ماند، اّما 
پیوســتگی بخش های مفقودشــده، منطقی تر خواهدبود. 
وقوع این آشفتگی در چیدمان رساالت را می توان به زمان 
مرّمت های پیشین و الحاقات جدیدتر به اثر، نسبت داد.

بررسی هرنی و سبک شناختی
1- تذهیب و آرایه ها

در بررسی این نسخه هرآنچه که در گذشته برای تزیین 
نسخ خطی مرســوم بوده اســت را می توان در این نسخه 
بازیافت. نسخه دارای دو صفحۀ متام تذهیب )مقابل هم( 
در آغاز و چهار رسلوح یا پیشــانی در آغاز رســاالت اصلی 
)صفحــات ۳، ۶۱، ۲۱۹ و ۲۷۱( اســت. عالوه بر این، متامی 
صفحــات مجدول هســتند. جداول به ترتیــب از داخل به 
خارج صفحه به رنگ های ســبز زنگاری، طالیی و الجوردی 
با تحریر مشکی  هســتند. تنها در اّولین صفحۀ رسلوح دار 
)صفحۀ۳( در داخلی ترین بخــش، جدول نارنجی رنگ نیز 
با تحریر مزدوج مشــکی اجرا شــده اســت. کیفیت اجرای 
آرایه های این نسخه را می توان اندکی پایین تر از نسخه های 
درباری و شاخص تولید شده در قرن دهم هجری دانست.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1


دو صفحــۀ متــام تذهیب، شــامل فضای مــن، کتیبۀ 
مزدوج۲ و حاشــیه اســت. کادر من مربع مستطیل است 
و در دو طــرف آن دو حاشــیۀ تزیینی قرارگرفته و به این 
ترتیــب فضای اختصاص یافته به من بســیار کاهش یافته 
اســت. میان سطور با تزیینات دندان موشی و طالاندازی، 
آراســته شــده اســت. باال و پایین من، کتیبۀ مزدوج قرار 
گرفته که نانوشته اســت و سه طرف صفحه به جز طرف 
عطف، حاشــیه ای نسبتاً باریک همراه با رشفه نقش شده 
اســت که در قسمت میانی حاشــیۀ کناری فرم تاج مثلثی 
یــا لچکی قــرار دارد. در یک مقایســۀ تطبیقی به خوبی 
درمی یابیــم که فرم کلّی تذهیب متــام صفحه، هامن فرم 
کلّی تذهیب دورۀ ســلطان حســین بایقراست و استفاده 
از لچــک )نیم تاج( در میان حاشــیۀ بیرونی که به بیرون 
قاب جدول اشــاره دارد نیز از ویژگی های تزیینی اســت 
کــه از همین دوره رایج می شــود )رهنــورد، ۱۳۸۶: ۹۶(. 
منونۀ بسیار جالب توّجه از چنین تقسیم بندی فضایی را در 
نسخه ای از دیوان سلطان حسین بایقرا که به سال ۸۹5 ه.ق. 
نگارش شده اســت باز می یابیم. )تصویر ۲( این فرم کلّی 
رسلــوح بعد ها در دورۀ صفویه و به خصوص در اوایل آن 
بسیار محبوب و رایج شــد، به طوری که بسیاری از نسخ 
که در دورۀ شــاه اسامعیل اّول و شــاه طهامسب ساخته 
شــده اند از این فرم تبعیت کردند« )رهنورد، ۱۳۸۶: ۹۷(. 
ادامۀ سّنت کتاب آرایی اواخر تیموری هرات را می توان در 

تصویر ۱- نسخۀ خطی خمسۀ جامی، شامرۀ 5۹۶5 کتابخانۀ ملّی ملک، 

صفحه متام مذّهب )نگارنده(

 تصویر ۳- دیوان حافظ. ۹۲۹ ه.ق، هرات، )Timur Princely vision: تصویر ۲- دیوان سلطان حسین میرزا بایقرا. ۸۹5 ه.ق. 
 )http://www.asia.si.edu( شامره ۱۹۳۲.۴۶ گالری فریر )۲۶۹

۲- دو کتیبۀ کامالً شبیه به هم در 

باال و پایین فضای من
یک منونۀ مشــابه از اوایل صفوی، در نســخه ای از دیوان 
حافــظ به تاریخ ۹۲۹ه.ق. متعلّق به گالری فریر )شــامرۀ 
F۱۹۳۲.۴۶( که در هرات اجرا شده است، دید.)تصویر ۳( 
با مطالعۀ همین سیر تحّول، کاهش تدریجی اّما چشمگیر 
استفاده از الجورد به عنوان رنگ غالب را، در تذهیب های 

صفوی نسبت به تیموری به وضوح شاهد هستیم.
تذهیب متام صفحۀ این نســخه را می توان با تذهیب 
متام صفحۀ خمسۀ جامی موجود در کتابخانۀ کاخ گلستان 
)شــامرۀ دفرت ۷۰۹( به تاریخ ۹۲۸ ه.ق. نیز مقایســه کرد. 
)تصویر ۴( هر دو نسخه متعلّق به جامی است و صفحات 
متام تذهیب هردو نســخه شامل کتیبۀ مزدوج، حاشیه در 
ســه طرف و لچــک کوچک)تاج( در میان حاشــیۀ کناری 
و رشفه های کوچک اســت. از نظــر فرم کلّی و رنگ بندی 
شبیه هم هستند، اّما کتیبۀ نسخۀ کاخ گلستان باریک تر و 
از نظر ظرافت و پرکاری دارای ارزش هرنی باالتری است. 
منونــۀ جدیدتر از این نوع صفحه آرایی را می توان در یک 
نســخه از دیوان جامی، به خط شــاه  محمود نیشــابوری 
)وفات ۹۷۲ ه.ق(، متعلّق به موزۀ هرن والرتز )شامرۀ ثبت 

۶۴۰( نیز مشاهده کرد. )تصویر5(
رنگ آمیزی گل ها، در تذهیب این نســخه با رنگ های 
سفید، نارنجی و صورتی با پرداخت ارغوانی صورت گرفته 
اســت و فضاها به صورت یک در میــان الجورد و طالیی 
رنگ هســتند. تزیینات حاشیۀ بیرونی که به صورت ۷ و۸ 
اجرا شــده اند را می توان با حاشــیۀ دیوان سلطان حسین 

بایقــرا)۸۹5 ه.ق.(، دیوان حافــظ)۹۲۹ ه.ق. گالری فریر( 
و خمســۀ جامی)۹۲۸ ه.ق. کاخ گلســتان( بســیار مشابه 
دانســت، اّمــا رنگ آمیــزی آن که فضاها بــه صورت یک 
درمیان طالیی و الجوردی هســتند، با نسخۀ کاخ گلستان 

مشابهت تام دارد.
عــالوه بــر دو صفحۀ متام مذّهب، این نســخه دارای 
چهار رسلوح است که آغاز هر مثنوی را مشخص می سازد. 
رسلــوح شــامرۀ یک )تصویــر ۶(، از لحــاظ کیفیت اجرا، 
نقوش و رنگ آمیزی کامالً شــبیه تذهیب متام صفحۀ آغاز 
اســت. فرم کلّی رسلوح به صورت کتیبه و حاشــیۀ باریک 
همراه با نیم تاج در باالی آن است. رسلوح دوم نیز همین 
ترکیب بندی را دارد؛ اّما از نظر اجرا و نقوش و رنگ آمیزی 
از دقت و ظرافت باالیی برخوردار اســت و شــاید توّسط 

هرنمند دیگر و یا در زمان دیگر کار شده است. 
رسلوح ســوم )تصویر ۷( به صورت کتیبه با حاشیه ای 
در باالی آن اســت و نیم تاج رسلوح های قبل جای خود را 
به هفــت نیم تاج کوچک داده اند که کل فضای حاشــیۀ 
باالیی کتیبه را پوشــانده اند. نیم تــاج میانی کمی بزرگ تر 
است. این فرم تزیین را کمی بعدتر و در اوایل قرن یازده 
در تزییــن حاشــیه ها به صورت نیم تاج هایــی که در متام 
قسمت حاشیه و رسلوح را پرکرده است، به وفور می توان 

 تصویر ۴- خمسۀ جامی، ۹۲۸ ه.ق. تصویر 5- دیوان جامی. نیمۀ دوم 
قرن ۱۰ ه.ق،  نسخۀ شامرۀ ۷۰۹ کاخ گلستان )کاخ گلستان: ۱۶۶(

 تصویر 5- دیوان جامی. نیمه دوم قرن ۱۰ ه.ق، شــامرۀ ۶۴۰ موزۀ هرن 
 )www.thedigitalwalters.org( والرتز



دیــد. در حقیقت مراحل تکامــل رسلوح ها از یک نیم تاج 
بــه نیم تاج های متعّدد را در این نســخه می توان دید که 
در نهایــت در دورۀ قاجاریه به فرم رسلوح به شــکل تاج 
کامــل تبدیل می گردد. تذهیب این رسلوح از نظر ظرافت 

و کیفیت کمی ضعیف تر از رسلوح دوم است. 
چهارمین رسلوح به صورت کتیبه و حاشیه ای در باالی 
آن اســت که حاشیه با نقش اسلیمی گل دار زیبایی تزیین 
شده است. گرچه تزیین حاشیۀ باالیی این رسلوح به کلّی 
با سه رسلوح قبلی متفاوت است، اّما به لحاظ رنگ بندی و 
کیفیت اجرا به صورتی کامالً محسوس با رسلوح های سوم 
مشــابه اســت. مهم ترین ویژگی رنگ آمیزی رسلوح های 
دوم، ســوم و چهارم حضور کامالً مشخص رنگ سبز است 
که هرچه به انتهای نسخه نزدیک می شویم بیشرت می شود. 
اگر در بسرت تاریخی بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم 
شــاید بی ارتباط با رسکار آمدن حکومت شــیعی صفویان 

در ایران نباشد.
بر اســاس بررسی تذهیب و آرایه های نسخه، می توان 
گفت که نســخه مربوط به نیمــۀ اّول دورۀ صفویه و در 
مرحلــۀ گذار از مکتــب هرات و تربیز بــه مکتب قزوین 
و ســپس اصفهــان )در دو رسلــوح آخر نســخه( اســت. 
ترکیب بنــدی کلّی شــبیه اواخــر دورۀ تیمــوری بوده، به 
خصــوص ویژگی هــای دورۀ ســلطان حســین بایقــرا را 

داراســت؛ پس از فروپاشــی حکومت تیمــوری و انتقال 
پایتخــت از هرات به تربیز، بســیاری از هرنمندان مکتب 
هرات به تربیز رفتند. به همین دلیل نسخه های اّولیۀ تهیه 
شــده در مکتــب تربیز صفوی هــامن ویژگی های مکتب 
هرات را دارد. از ویژگی های تذهیب اواخر دورۀ تیموری 
که در تذهیب دورۀ صفوی نیز می توان دید: اســتفاده از 
»ساقه های اسلیمی باریک و مویین و اسلیمی های درهم 
تافته و پرکار اســت که در اوایــل دورۀ تیموری حجم دار 
و مشــخص هســتند. همچنین حضور گل هــای چندپر با 
رنگ هــای مختلــف نظیر ســفید، قرمز و صورتــی که به 
صورت شکوفه های کوچک در میان اسلیمی ها حضور دارد 
و چنین نقشــی را در اوایل تیمــوری منی بینیم«)رهنورد، 
۱۳۸۶: ۹5(. اّمــا از تفاوت های نســخه بــا دورۀ تیموری 
اســتفاده از »رنگ نارنجی است که در دورۀ تیموری کمرت 
اســتفاده می شده اســت. پس از رنگ الجــوردی و طالیی 
کاربرد بسیار رنگ نارنجی، ویژگی خاصی به کار بخشیده 
و بــا تضاد بیــن رنگ های گرم و رسد موجب برجســته تر 
شــدن تزیینات و تحّرک بیشرت در کار شده است. برخالف 
دورۀ تیموری که رسدی و آرامش بیشــرت در کار احســاس 
می شد«)رهنورد، ۱۳۸۶: ( استفاده از رنگ ارغوانی نیز به 
چشــم می خورد و رنگ های سبز، زرد و نارنجی و شنگرف 
بیشــرت از دورۀ تیمــوری بــه کار می رود. تفــاوت دیگر، 

 تصویــر ۶- رسلــوح شــامرۀ ۱ )نگارنــده( تصویر ۷- رسلوح شــامرۀ ۳ 

)نگارنده( 

 تصویر۷- رسلوح شامره۳

ترکیب بندی کتیبه ها و حاشــیه اســت که نسبت به دورۀ 
تیموری باریک تر و فاقد تقســم بندی های هندسی است، 
چراکه در دورۀ صفوی دیگر به ندرت از تقسیم بندی های 

هندسی استفاده می شده است.
 دو آســرت جلد، دارای یک ترنج با دو رسترنج با نقوش 
اســلیمی است که به شیوۀ قطاعی، با کاغذ آبی رنگ اجرا 
شده است. این شــیوۀ تزیین را به عنوان یک شیوۀ رایج، 

در بسیاری از نسخ خطی و مرقعات صفوی می بینیم. 
اگرچه تعیین یک تاریخ دقیق برای آرایه های نســخه 
ممکــن نیســت، اّما در مجمــوع می تــوان نتیجه گرفت، 
تذهیب نســخه متعلّق به اواســط قرن دهم ه.ق. یعنی 
نیمۀ اّول دورۀ صفویه اســت؛ زیــرا فرم تاج مثلثی که در 
رسلوح استفاده شده، بعدها به صورت کامل تر و بزرگ تری 
در میان حاشــیۀ کناری و حتّی بــاال و پایین قرار می گیرد 
و در نهایت به فرم تاج کاملی در رسلوح تبدیل می گردد.

2- نگاره ها
نســخۀ حارض دارای ۱۳مجلس نگارگری اســت و در 
ادامه خواهیم دانســت که با تذهیب نسخه در یک دوره 
اجرا شــده اند. بر این تعداد، شــش صفحۀ مصّور دیگر را 
نیز باید افزود که بســیار متأّخرتر هســتند و به شیوه ای 
خام دستانه و حتّی بی اغراق کودکانه، با مرکّب و مداد بر 
صفحات این نســخه نفیس ترســیم شده و آن را مخدوش 
منوده اند. این شــش صفحه اّما چندان هم خالی از ارزش 
نیســتند، چرا که همچنان نشــانی از طرح هــای اّولیه که 
هرنمنــد اصلی نســخه بــرای ســاخن مجالــس مینیاتور، 
در نسخه ترســیم منوده اســت را می توان در سه صفحه 

بازیافت.
چنان کــه در بررســی آرایه ها و تذهیب اثر مشــخص 
گردیــد، تذهیب آن متعلّق به اواســط قــرن دهم هجری 
اســت. با این وجــود اگرچه منی تــوان به همین اســتناد 
نگاره های اثر را نیز به همین دوره نسبت داد، اّما رهنمود 
خوبی برای آغاز بررســی دقیق تر است، چراکه با توّجه به 
اینکــه برخــالف تذهیب اثر که کامل اســت، حداقل پنج 
نــگاره نامتــام مانده اند، می توان نتیجــه گرفت که اجرای 
تذهیب بر اجرای نگاره ها تقّدم داشــته اســت. با بررسی 
اجاملی نگاره های اثر، پوشــاک پیکره ها و به ویژه دستار 
صفــوی آنها در اّولیــن نظر جلب توّجــه می کند. به این 
ترتیــب می توان نگاره های این اثــر را نیز به دورۀ صفوی 
متعلّق دانســت؛ اما هنوز هم با یک دورۀ دویست ساله 
روبه رو هســتیم که هرن در خالل آن بــا تغییرات زیادی 
روبه رو شــده است. در بررســی های تاریخی اثر به این 
موضوع اشاره شــد که شاه اسامعیل تحت تأثیر اطرافیان 
و تعصبات مذهبی نســبت بــه »نورالدیــن عبدالرحمن 
جامی« نظر مســاعدی نداشــت و حتّی در روایتی مقربۀ 
وی را ســوزاند؛ اّما پس از وی گویا این نگرش، توّسط شاه 

طهامســب که خــود در هرات پرورش یافتــه بود، تعدیل 
شــده اســت. این واقعیت تاریخی می توانــد در کاهش 
چشــمگیر کتابــت آثــار جامی نقــش مهمی ایفــا کرده 
باشــد و نظریۀ کتابت نســخه در نیمۀ قرن دهم را قّوت 
بخشــد. تقریبــاً در همین زمان )از ۹5۳ ه.ق.( اســت که 
پایتخــت ایران به قزوین انتقال می یابد. جّدیت شــاه در 
آبادانی قزوین و ساخت عامرت های باشکوه »و همچنین 
عالقه مندی شــاه به نقاشــی دیواری، بدون شک موجب 
دلرسدی شاه برای خلق نسخ خطی مصّور و مرخص کردن 
نیروهای کتابخانۀ سلطنتی شد. شاه فقط تعداد محدودی 
از نقاشــان کتابخانه را به کار گرفت. بقیۀ نقاشان تربیزی 
در قزوین روی ســفارش های شــخصی و بــرای خود کار 
می کردنــد. مینیاتورهایــی که در دهــۀ ۹۶۰ و ۹۷۰ ه.ق. 
نقاشــی شده اند بســیار اندک شــامرند. ابعاد مینیاتورها 
کوچک تــر از مینیاتورهای دهۀ ۹5۰ ه.ق. اســت و اغلب 
یک صفحۀ کامل را اشــغال منی کنند و ســاختار ســاده ای 
دارند اّما کیفیت آنها باال و در حد نقاشی های اواخر ۹۴۰ 

و ۹5۰ ه.ق. تربیز است« )ارشفی، ۱۳۸۸: ۶۶(. 
مینیاتورهای این نســخه نیز چنین خصوصیاتی دارند؛ 
همگــی در اندازه های نســبتاً کوچک ترســیم شــده اند، 
به طوری که در قســمت باال و پاییــن آنها من وجود دارد. 
بــا توّجه به کوچک بودن اندازۀ تصاویر، نقاشــان ترجیح 
داده اند از ترکیب بندی ســاده و تعداد پیکره های کمرت و 
کم تحّرک تری اســتفاده کنند. همۀ مینیاتورها به شیوه ای 
موجز تصویر شــده اند و ســاختامن ها و عنارص معامری 
نیز که تنها در ســه نگاره ترسیم شده اند، کامالً مخترص و 
مسطّح منایش داده شده اند و در تصویر آنها فقط خطوط 
منای روبه رو نشــان داده شده اســت و از منایش مناهای 
جانبــی در آنها خربی نیســت. پیکره ها و منظره ها آرام و 
بی تحّرک هســتند و تپه ها با خطوط نرم و شــناور و در 

نهایت اختصار ترسیم شده اند.
ایــن خصوصیات را در آثاری دیگر از این دوره از جمله 
نســخۀ خطی »ســبحه االبرار جامی« )کتابخانۀ ملّی سنت 
پرتزبورگ، Dorn ۴۲۹( نیز می توان بازیافت )ارشفی، ۱۳۸۸: 
۶۶(. از دیگر نقاط مشــرتک این دو نســخه »خصوصیاتی 
از جمله محکم شــدن خطــوط پیکره ها و تیزتر شــدن و 
مشخص تر شدن خطوط اصلی در این مینیاتورها آشکارا به 
چشم می خورد. رنگ ها به دلیل استفاده از الیه های ضخیم 
بــه صورت لعابی درآمــده و همچون ســنگ های قیمیتی 

می درخشند« )ارشفی، ۱۳۸۸: ۶۷(.
»در نگاره های این دوره رسها به نسبت اندام کوچک 
شــده، چهره ها کشــیده شــده و از حالت بیضــی بیرون 
آمده انــد. تا اواخــر ۹۶۷ ه.ق. تاج حیدری و دســتارهای 
بلنــد صفــوی جای خود را بــه انواع دیگری از دســتارها 
داده بودند. جوانان نوجو از انواع کوچک تری از دستارها 
اســتفاده می کردند و در مواردی کاله پوســت خزشان را 



فقط با شــال های کوچکی می پیچیدنــد« )کن بای، ۱۳۸۲: 
۸۷(. کورکیان در »باغ های خیال« ظهور عاممه های صفوی 
با چوبک قرمز افراشــته بر رأس آن در مینیاتورسازی ایران 
را مربوط به زمان شاه اسامعیل می داند)کورکیان، ۱۳۸۷: 
۱۹۲(. وی نیــز تغییــر تدریجی نوع کاله هــا و عاممه ها 
را در مینیاتورهــای پــس از ســال ۹۶۳ ه.ق. چنین یادآور 
می گردد: »افــراد صحنه کم کم عاممۀ آراســته به چوبک 
قرمز و ابهت انگیز خود را به  یک ســو می نهند و رس را با 
کالهک لبه دوزی شــده به  نوار خــز می آرایند« )کورکیان، 
۱۳۸۷: ۴۲(. ایــن خصوصیــات می توانــد رهنمود خوبی 
بــرای محدودتر منودن تاریخ گذاری نگاره های اثر باشــد؛ 
با توّجه به اینکه هنوز دســتارهای چوبــک دار صفوی را 
در این نگاره ها شاهد هستیم، می توان زمان پیدایش این 
نگاره ها را به قبل از دهۀ هفتم از قرن دهم نسبت داد. 
اّولیــن نگارۀ اثــر )صفحۀ۱۱ نســخه/ مثنــوی تحفه 
االبرار(، یک مینیاتور نیمه کاره است که معراج پیامرب)ص( 
را به تصویر کشــیده  اســت. می توان آن  را منایشی موجز 
از نگارۀ معراج پیامرب)ص(، اثر ســلطان محّمد در خمسۀ 
نظامی شــاه طهامسبی دانســت که بین سال های ۹۴۶ تا 
۹5۰ ه.ق. کتابــت شده اســت. اگرچه این نــگاره دربرابر 
نگارۀ ظریف، پرکار و باشــکوهی که ســلطان محّمد چند 
سال پیش از این پدید آورده است، بسیار بی پیرایه و ساده 

  تصویر ۹- نگارۀ معراج پیامرب)ص( از نسخۀ خمسۀ نظامی، تربیز )۹۴۶ تا تصویر ۸- نگارۀ اّول، معراج پیامرب)ص(، صفحۀ ۱۱. )نگارنده(

۹5۰ ه.ق.( گالری فریر، واشنگن )کورکیان: ۴۳(

تصویر ۱۰- نگارۀ چهارم، منظومۀ تحفه االحرار، صفحۀ 5۷. )نگارنده(

به نظر می رســد، اّما چیره دســتی نگارگــر در این تقلید 
آشــکار، که در طراح های اولیۀ متناســب و موقّر پیکره ها 
مشــهود است را می توان نشــانی از این حقیقت دانست 
که در تعادل با میــزان بودجۀ کارفرما )که به یقین دربار 

شاهی نیست(، هرنمند کار ساده تری ارایه داده است. 

ســه نگارۀ دیگر رســالۀ اّول )صفحات ۲۲ و ۳5 و 5۷ 
نســخه/ مثنوی تحفه االحرار( شــیوۀ رنگ آمیزی مشرتکی 
دارند. چمنزار وسیع سبز، کوهستان طالیی و آسامن آبی، 
نقطۀ مشرتک این نگاره هاست که در نگاره های بعد جای 
خود را به باریکه ای از چمنزار ســبز، دشــت و کوهستان 

خاکسرتی و آسامن طالیی رنگ می دهد.
در میان نگاره های این نسخه بیشرتین تعداد را مثنوی 
یوســف و زلیخا به خود اختصاص داده اســت. عالوه بر 
اینکه از ۱۳ نگارۀ نســخه، شــش مجلس آن در این رساله 
تصویر شده اســت، به لحاظ کیفت اجرا و پرکاری مجالس 
نیز نگاره های منظومۀ یوســف و زلیخا نســبت به ســایر 
نگاره های نســخه برتری دارند. )صفحــات ۷۳، ۸۷، ۱۰۷، 

۱۱۲، ۱۴۴ و ۱۶۹ نسخه(
در ادامــه و در منظومــۀ لیلی و مجنــون که در این 
نســخه نیمۀ انتهایی آن مفقود شده اســت، با سه نگاره 
مواجــه می شــویم )صفحــات ۲۴۰، ۲5۹ و ۲۶۹ نســخه( 
کــه در مرحلۀ طراحی اّولیه باقی مانــده و در دوره های 
بعد نیز طرح هایی بر روی آن اجرا شــده که به مخدوش 
شــدن طراحی اّولیه انجامیده اســت. آنچه مشخص است 
هامهنگی طرح های اّولیۀ این نگاره، با ســبک کلّی ســایر 
مینیاتورهای این نســخه اســت. از این رو ســعی شــد با 
استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و حذف اضافات، طرح 

اّولیۀ هرنمند از دل این نگاره ها بیرون کشیده شود.
متأسفانه این سه نگاره به طرزی غیرقابل بازگشت در 
دوره های بعد مخدوش شــده و این طراحی های ارزشمند 

تصاویر ۱۱ و ۱۲- دو نگاره از منظومۀ یوسف و زلیخا، صفحات ۱۱۲و ۱۴۴ نسخه. )نگارنده(

تصویر ۱۳- نگارۀ نامتام، منظومۀ لیلی و مجنون، صفحۀ ۲۶۹. )نگارنده(



اّولیه، که در بررســی تاریخی، سبک شناســی و فن شناسی 
هرن نگارگری از اهّمیت بســزایی برخوردارند را به شدت 

تحت تأثیر مخرّب خود قرار داده اند. 
ســه نگارۀ آخر نسخه متعلّق به منظومۀ سبحه االبرار 
است. اّولین نگارۀ این منظومه )صفحۀ ۳۲۴ نسخه( صحنۀ 
در افکندن پیر عاشق پیشــه از بام، توّســط نوجوان است. 
عنارص معامری در این مجلس به ساده ترین و موجزترین 
شــکل ممکن به تصویر کشــیده شــده اند. نــگارۀ دیگر 
)صفحۀ ۳۴۸ نســخه( که چهره ها و رنگ آمیزی جویبار در 
آن نامتام مانده است، مربوط به حکایت پیرزنی است که 
از حــرضت محّمد)ص( در مورد به بهشــت رفن پیرزنان 
سؤال کرد. سومین نگارۀ این منظومه )صفحۀ۳5۹ نسخه( 
که آخرین نگارۀ این نســخه نیز هست، صحنه ای است از 
حکایتی که در آن حرضت موسی)ع( از خدا می خواهد تا 

عدل خویش را به وی بازمناید.
در پایــان و در بازنگری مطالب این بخش و در مرور 
نگاره های این نسخه، اّولین نگاره ای که به آن برمی خوریم 
)نگارۀ معراج پیامرب(، تقلیدی اســت از نگاره ای با همین 
مضمون از نسخۀ خمسۀ نظامی که توسط سلطان محّمد 
برای شاه طهامسب ساخته شده است. اّما آیا در آن دوره 
هرکسی توانایی دستیابی به یک نسخۀ سلطنتی را داشته 
اســت. جواب این پرسش قطعاً نه اســت! می توان چنین 
نتیجــه گرفت که نگارگر این نســخه حداقــل برای مّدتی 
در کتابخانۀ ســلطنتی صفوی نقشی داشته است. به این 
ترتیب این نســخه اثری از یکی از نگارگران برجستۀ عرص 
صفوی اســت. نکتۀ دیگــر اینکه با توّجــه به هامهنگی 
کــه بین کاتب، مذّهب و نگارگر این نســخه در اختصاص 

فضاهای الزم بــرای اجرای نگاره ها رخ داده اســت می توان 
نتیجه گرفت که همۀ این بخش ها در یک دوره اجرا شده اند. 

3- کتابت و رسم الخط
متامــی این نســخه از جملــه من و عناویــن به خط 
»نستعلیق« کتابت شده است. خط »نستعلیق« به عنوان 
معرّف روح و فرهنگ ایرانی و نشــانه ای از ذوق و سلیقۀ 
زیبایی شــناختی ایرانیان، به صورت خطّی مســتقل و قابل 
رقابت با اقالم ِســتّه، توّســط »میرعلی بن حسن تربیزی« 
)وفات:۸5۰ق( وضـــع شده اســت )قمی: 5۷( و چنانکه 
»ســلطان علی مشــهدی« )۸۴۱- ۹۲۶ق( که خود استادی 
مسلّم در این خط و به سه واسطه از پیروان میرعلی بوده 
نیز در رســالۀ منظوم خود با نام »رصاط الّسطور« به این 

نکته اذعان دارد )فضائلی: 5۴۴(.
تــا مّدتی قبــل از ســدۀ ۸ ه.ق. و در عهد »شــاهرخ 
تیمــوری« کاتبــان غالباً حروف فارســی )پ، چ، ژ، گ( را 
در نوشــته ها به صورت عربی نوشــته ولی در خواندن به 
فارســی تلّفظ می کرده اند. در عهــد صفویّه که اصالحات 
جزیی در خط اعامل گردید، کاتبان و نویســندگان پیوسته 
رعایت متییز ســه حرف فارســی )پ، چ، ژ( را منوده و زیر 
حرف »س کشیده« هم سه نقطه قرار داده اند ولی حرف 
»گ« به هامن صورت »ک« نوشــته می شد و گویا بعد از 
مروطه شــدن ایران، رسکجی به حرف »ک« اضافه شــده 
و خط فارســی دارای ســی ودو عالمت و شــکل مشّخص 

گردیده است )فضائلی: ۴۴۷(.
تحقیقات دقیق تری که توســط جالل متینی در زمینۀ 
سیر تحّول رسم الخط فارسی از قرن ششم تا قرن سیزدهم 
هجــری بــر روی نســخ خطــی متعــّدد از مجموعه های 
مختلف صورت گرفته اســت نیز مؤیّد به کارگیری حروف 
)پ، چ، ژ( بــه صــورت امروزی و )گ( بــدون رسکش به 
شــکل حرف )ک( در بیشــرت نســخ خطی کتابت شده در 
قرن دهم هجری اســت؛ گرچه وی در برخی نســخه های 
نادر قرن دهم رســم الخط به شیوۀ پیش از صفوی حرف 
)گ( بدون رسکش با سه نقطه در زیر آن را نیز ثبت منوده 

است )متینی: ۱5۰(.
در رسم الخط نسخه حروف )چ( و )ژ( تقریباً در متامی 
کلامت به صورت امروزین کتابت شده اند. حرف )پ( نیز 
در بیشــرت کلامت به صورت امــروزی و در تعداد کمی از 
کلــامت به صورت )ب( نگارش شده اســت. به عالوه قرار 
دادن ســه نقطه در زیر )س( کشــیده نیز در این نســخه 
اگرچــه در متامی موارد رعایت نشــده اما بســیار معمول 
اســت. به ایــن ترتیب و بــا توجه به مــوارد فوق الّذکر و 
مصادیق موجود، می توان در تأیید، نتیجه ای که از بررسی 
نگاره ها و تذهیب اثر مشخص شد را در بررسی رسم الخط 
نســخه نیز تأیید و تاریخ کتابت این نســخه را به اواسط 
سدۀ ۱۰ ه.ق. نسبت داد. به دلیل قید نشدن و در مواردی 

تصویر ۱۴- نگاره در افکندن پیر عاشق پیشه از بام، 

منظومۀ سبحه االبرار، 

صفحۀ ۳۲۴. )نگارنده(

محو کردن نام کاتب، تشــخیص ناسخ غیرممکن است ولی 
این نســخه به خط نســتعلیق شیوۀ خراســانی استنساخ 
گردیــده و کاتب را می توان از پیروان شــیوۀ جعفر و اظهر 
برشمرد. بخشی از صفحۀ سوم این نسخه )آغاز رسالۀ تحفه 
االحرار( که متامــی موارد فوق الّذکر در اجرای رســم الخط 

نسخه را دربردارد در تصویر ذیل قابل مشاهده است:
مژده دهد کز خط عنرب رسشت 
بـسـمله بـاشد چمنی از بهشـت

با که دو باشد دری آمد دو لخت 
مدخل آن باغ سعادت درخت

سین وی از بـاد پــر جبـرئیـل 
سلسله ]ای[ بسته بـرخ سلسبیل
چشم گشا چشمه هر میم بین 
جاری از آن چـشمه تسنیم بـین

صفحه بندی کتاب در عمدۀ صفحات به صورت چهار 
ستونی اجرا شده به نحوی که در هر سطر دو بیت کتابت 
شده است. اّما در شش صفحه از نسخه )صفحات 5۸، ۷۲، 
۱۸۴، ۲۷۶، ۲۷۷ و ۲۹5( ابیاتی به صورت چلیپایی یا مورّب 
سطربندی و کتابت شده اند. البته دو صفحۀ متام مذّهب 
آغازین نسخه را که به علت اختصاص بیشرت فضای صفحه 
به حاشیۀ تزیینی به صورت تک ستونی خوشنویسی شده 
است را باید از این قاعده مستثنی دانست. خوشنویس در 
کتابت این دو صفحه متام هّم و تالش خود را برای اجرای 
زیباتر خط نستعلیق با توّجه به ضوابط زمان خود به کار 
بسته است. این هّمت و حوصلۀ خوشنویس در ارایۀ خط 
زیباتر در آغاز متامی رســاالت این نســخه می توان شاهد 
بود که در صفحات بعد از آن به تدریج کاســته می شود. 
چنین رویدادی در کتابت بسیاری از نسخ خطی که حتّی 
به قلم بزرگان و اســاتید کهن خوشنویسی است مشاهده 
می شــود چرا که برخالف خلق قطعات خوشنویســی، در 
کتابت نسخ خطی، این افت کیفیت خط به دلیل الزاماتی 
نظیر کاهش زمان استنساخ و حجم باالی کتاب ها، تقریباً 

اجتناب ناپذیر بوده است. 
در کتابت من این نســخه از مرکّب مشــکی استفاده 
شــده است اّما چنان که در نگارش نسخ خطی رایج بوده 
اســت )آق قلعــه: ۷۳( عنوان هــا متاماً رنگــی و با مرکّب 
الوان )نک. مایل هروی: ۲۸5( نگاشته شده اند. در نگارش 
عناوین از سه رنگ طالیی، الجوردی و نوعی سبز )احتامالً 

زنگار( که بسیار فرسوده گشته، استفاده شده است.

چنانکــه در بررســی محتوایی اثر نیز بــه آن پرداخته 
شــد، عالوه بر خمسۀ جامی، بخشی از نسخه مشتمل بر 
تعدادی از اشــعار سایر شــعرا از جمله قاسم انوار، عطار 
نیشــابوری، نظامی گنجــوی، حاج مالهادی ســبزواری و 
موالناســت که بر کاغذی متفاوت از کاغذ اصلی نسخه و 
به خط نستعلیق کتابت شده است. هامن طور که تفاوت 
نــوع کاغذ و محتوای این بخش به روشــنی الحاقی بودن 
آن را اثبــات می کند تفاوت فاحشــی که نــوع خط آن با 
بخش هــای دیگر نســخه دارد، مؤیّد این واقعیت اســت. 
بخشــی عمده از ایــن ۱۱ برگ الحاقی با خط نســتعلیق 
ممتــاز و در دو ســتون )یک بیت در هر ســطر( کتابت 
شده و فاقد هرگونه تزیین و صفحه آرایی است. در ادامه 
تعــدادی از صفحات با خطی که درجۀ نازلی دارد کتابت 
شده اســت و در پایان باز با نستعلیقی خوش سه صفحه 

با دو تاریخ متفاوت و سطربندی چلیپایی و مورب کتابت 
شــده اســت. کاتب یا کاتبان این ســه صفحه تاریخ های 
۱۲۸۰ )؟( و ۱۲۸۳ هجری قمــری را رقم زده اند. برخالف 
صفحــات اصلی نســخه که همگی مجدول هســتند، این 
صفحــات فاقــد هرگونه آرایش انــد، اّما نوع ســطربندی 
نشــانگر اختصاص فضای کافی توّســط خوشــنویس برای 
تذهیب اثر است که می توان در صفحۀ آغاز اشعار دیوان 
قاســم انوار این تقســیم بندی فضایی را مشــاهده منود. 

)تصویر۱۶(
عــالوه بر مــن اصلی و بخش هــای الحاقــی متأّخر، 
بخشی از مکتوبات این نسخه مربوط به حاشیه نویسی ها 
و نوشــته های پراکنده  در ظهر نســخه و برخی صفحات 
آن است که بیشــرت به خط نستعلیق و شکسته نستعلیق 
کتابت شــده اند. در کل، ۱5 صفحه از نســخه دارای این 
نوشــته های پراکنده و چند ُمهر هســتند. بخشــی از این 
مکتوبــات و مهرهــا به علــل مختلف از جملــه تعلّق به 
مشــاهیر و تاریخ دار بودن، حاوی اطاّلعاتی بســیار مهم 
دربــارۀ پیشــینۀ این نســخۀ خطی هســتند که رضورت 
بررســی آنها را موجب می شود. در صفحۀ نخست نسخه 
بــه ُمهری برجســته به تاریــخ ۱۳۱۶ از »ســهام الدوله« 
برمی خوریــم. ایــن مهر که بر روی کاغــذ الحاقی مرّمتی 
در حاشــیۀ صفحه رضب شده اســت، بــه احتامل قوی به 
»یارمحمدخــان شــادلوی بجنوردی«۳  ملقب به »ســهام 
الدولــه« و »رسدار افخم« تعلّق دارد. در همین قســمت 
در ظهر نســخه عبــارت »روز جمعه در بــاغ حصار، نهم 

تصویر ۱5- رسم الخط، منظومۀ تحفه 

االحرار، صفحۀ۳ نسخه. )نگارنده(

۳- یارمحمدخان ســهام الدوله بجنوردی 

متوفــی بــه ســال ۱۳۲۱ ه. ق. )۱۲۸۲ 

ه.ش.(، حاکم نواحی شــامل خراسان به 

مرکزیت بجنــورد در دوران ســلطلنت 

نارصالدین شاه قاجار بوده است.



رجب تحریر شد، سنه ۱۲۸۶« را به خط شکسته نستعلیق 
کتابت منوده اند. در جســتجوی »باغ حصــار« در حوالی 
بجنورد )با توّجه به مهر سهام الدوله بجنوردی که احتامل 
تعلــق این نســخه بــه وی را ایجاد می کند(، بــه باغی با 
همین نام در جنوب شــهر بجنورد و شامل روستای حصار 
برمی خوریــم که عنارص معامری تاریخــی از جمله رسدر 
http://( .و عامرت ورودی با دو اتاق را شــامل می شــود
htm.۲/۳/۲/۰/bama.resaco.ir/bama( اگرچــه منطبق 
بــودن این دو باغ غیرقابل اثبات اســت، اّما به این ترتیب 
احتامل تعلّق این نســخه به ســهام الدولــۀ بجنوردی در 

گذشته قّوت بیشرتی می گیرد.
جز این موارد در صفحۀ ۱۶۹ نســخه، در باالی نگارۀ 
وصال یوسف و زلیخا )حاشیۀ باالیی صفحه( دو بیت شعر 
کتابت شده که اّولی در »شاه باد« به تاریخ ۱۲۷ )احتامالً 
۱۲۷۰ ه.ق.( و دیگری به تاریخ ۱۲۷۹ ه.ق. رقم خورده اند. 
ظهر و صفحۀ آخر نســخه نیز دارای نوشته هایی بی شامر 
اســت که بســیار مغشــوش و درهم با خطــوط مختلف 
نگاشــته شده اســت، به نحوی که استخراج یک عبارت یا 
جملۀ کامل از آن ناممکن است. سایر توشیحات کتاب نیز 
بیشرت تک بیت هایی است که در حاشیۀ بیرونی صفحات 

کتابت شده و ارزش نسخه شناسی خاصی ندارد.

۴- صحافی و تجلید
از اّولیــن نکاتی که در این قســمت باید به آن پرداخت 
قطع کتاب اســت. »یاد کردن انــدازۀ کتاب از جمله ضوابط 
نسخه شناســی و فهرســت نگاری نســخه های خطی است« 
)افشار سیستانی، ۱۳۸۳: ۲۷(. با توّجه به ابعاد نسخه موضوع 
این مقاله )۱۶/5×۲۶ ســانتی مرت( می توان قطع آن را وزیری 
متوســط دانســت. ابعاد »قطع وزیری« در کتاب واژه نامۀ 
صحافی ســّنتی ۱۸×۲۴ سانتی مرت ذکر شده است که با ابعاد 

این کتاب مطابقت باالیی دارد )محمدلوی عباسی: ۱۲۱(.
نســخۀ حارض دارای ۱۸۶ برگ اســت که از این میان 
۱۲ برگــه، الحاقی به نظر می رســد. ایــن صفحات در ۲۱ 

»کراسه« تنظیم و دوخته شده اند. 
جلد این نسخه از جنس چرم و به رنگ مشکی است. 
بــه لحاظ هرنی رویۀ جلد به نســبت جلدهای صفوی که 
برای نســخ نفیس ادبی تهیه می شده بســیار ساده است 
به نحوی کــه تزیینات آن از میان چهار نقش اصلی یعنی 
»ترنج«، »رسترنــج«، »لچکی« و »زنجیــره« که در تزیین 
جلدهای چرمــی تاریخی رایج بوده اند، )صفری آق قلعه: 
۱5۲( تنها شــامل زنجیره می شــود. از شاخصه های هرنی 
مهم جلد این نســخه استفاده از هرن قطاعی۴ )کاغذبری( 
در تزیین آســرت جلد اســت، کــه یک ترنج مرکــزی با دو 
رسترنــج به رنگ آبی را شــامل می شــود کــه داخل آن با 
نقوش اســلیمی تزیین شده است. این نقوش ابتدا از روی 
یک کاغذ آبی رنگ بریده شــده و ســپس روی کاغذ آسرت 

تصویر ۱۷- مهر برجستۀ سهام الدوله، باالی 

صفحۀ اّول نسخه. )نگارنده(

تصویر ۱۶- رسم الخط و صفحه آرایی 

مجموعه اشعار الحاقی، صفحۀ ۱۸۶ 

نسخه. )نگارنده(

تصویر ۱۸- آسرت جلد، تکنیک قطاعی )نگارنده(

 paper ۴ - معادل قطاعی را در زبان انگلیســی

 paper دانســته اند، اّما بــا اصطالحات cutting

هــم   decoupage و   cuts، decoupe work

معادل سازی شده است )هاشمی نژاد: ۲5۷(.

جلد چسبانیده شده اســت. »در قطاعی هرنمند، حروف 
)در خوشنویســی( و انواع نقوش دیگر را از صفحۀ اصلی 
جــدا کرده،  بر صفحــه ای دیگر می نشــانده و اثری دیگر 
می آفریده است« )هاشــمی نژاد: ۲5۶(. با وجود اقبال و 
رواج نسبی که این هرن در ایران داشته است، متأسفانه از 
هامن آغاز در ســنجش با ســایر هرنها به این هرن ظریف 
توجه الزم مبذول نگردید، چراکه کاغذبری را گونه ای بازی 
کودکانه یا در ردۀ هرنهای دســتی تودۀ مردم می شمردند 
و بزرگان و هرنشناســان زمان چنان که می بایســت از آن 
پشــتیبانی و حامیــت نکردند تا اینکه بــه ناچار این هرن 

کم کم از دیده ها افتاد و فراموش شد )ذکاء، ۱۳۷۹: ۴(.

جمع بندی
نسخۀ خمســۀ جامی ثبت شده به شــامرۀ 5۹۶5 در 
فهرست آثار مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک را با توّجه 
به سبک کتابت و رســم الخط، شیوه و اسلوب تذهیب و 
عنارص به کار رفته در نگاره ها می توان به اواسط قرن ۱۰ 
هجری نسبت داد. با وجود این که الحاقات، افتادگی ها و 
دخل و ترصفات متأّخرتر در این نسخه، تا حدودی هویت 
آن را مخدوش ســاخته اســت، اّما نزدیکی حدود نیم قرن 
زمان ساخت این نســخه با زمان حیات جامی بر اهّمیت 

این نسخۀ خطی افزوده است. 

منابع: 
- افشــار، ایــرج و محّمدتقــی دانش پژوه)۱۳۶۶(. فهرســت 
نسخه های خطی کتابخانۀ ملّی ملک. ج۹. مشهد. آستان قدس 

رضوی. 
- افصح زاد، اعالخان)۱۳۷۸(. نقد و بررسی آثار و رشح احوال 

جامی. تهران.
- امیرعلیشــیر نوایی)۱۳۶۳(. تذکرۀ مجالس النفایس. تهران. 

چاپ علی اصغر حکمت.
- براون، ادوارد گرانویل. تاریخ ادبی ایران. ج ۳.

- پیرنیا، حسن، اقبال آشتیانی)۱۳۸۷(. تاریخ ایران از مادها تا 
انقراض قاجاریه. تهران. سمیرا.

- جامی، عبدالرحامن بن احمد]بی تا[. مثنوی هفت اورنگ. 
چاپ مرتضی مدرس گیالنی. تهران. کتابفروشی سعدی، 

- حســینی، مهدی، هفت اورنگ )جامــی به روایت تصویر(، 
کتاب ماه هرن. بهمن و اسفند ۱۳۸5. صص ۱۹-۶.

- حسینی، مهدی، هفت اورنگ: ابراهیم میرزا، فصلنامۀ هرن. 
پاییز ۱۳۷۷. شامرۀ ۳۷. صص ۱۰۸-۱۰۰.

- حکمت، علی اصغــر)۱۳۶۳(. جامی؛ متضمن تحقیقات در 
تاریخ احــوال و آثار منظوم و منثور خاتم الشــعرا نورالدین 

عبدالرحامن جامی. تهران.
- دولتشــاه ســمرقندی)۱۹۰۱/۱۳۱۸م.(. تذکره الشعرا. لندن. 

چاپ ادوارد براون.

- ذکاء، یحیی)۱۳۷۹(. هرن کاغذبری در ایران )قطاعی(. تهران. 
فرزان روز.

- رهنــورد، زهــرا)۱۳۸۶(. تاریخ هرن ایران در دورۀ اســالمی، 
کتاب آرایی. تهران. سمت.

- ریپکا، یان)۱۳۷۰(. تاریخ ادبیّات ایران. ترجمۀ عیسی شهابی. 
تهران.

- زرین کوب، عبدالحسین)۱۳۷۰(. با کاروان ُحلّه: مجموعۀ نقد 
ادبی. تهران.

- سام میرزای صفوی)۱۳۱۴(. تحفۀ سامی. تهران. چاپ وحید 
دستگردی.

- شــیمل، آن ماری)۱۳۶۸(. خوشنویســی و فرهنگ اسالمی. 
ترجمۀ دکرت اســدالله آزاد. مشهد. مؤّسسۀ چاپ و انتشارات 

آستان قدس رضوی.
- صفا، ذبیح اللّه)۱۳۶۳(. تاریخ ادبیّات در ایران. ج ۴. تهران.

- صفا، ذبیح الله)۱۳۴۲(. تاریخ ادبیّات در ایران. چاپ ســوم. 
تهران. ابن سینا.

- صفــی، علی بن حســین فخرالدین)۱۳5۶(. رشــحات عین 
الحیات. تهران. چاپ علی اصغر معینیان.

- فضائلی، حبیب الله )۱۳۶۲(. »اطلس خط؛ تحقیق در خطوط 
اسالمی«، اصفهان. مشعل.

- قمی، قاضی میراحمد بن رشف الّدین حسین منشی )۱۳۶۶(. 
گلستان هرن. تصحیح و اهتامم: احمد سهیلی خوانساری. تهران. 

کتابخانۀ منوچهری.
- الری، رضی الدین عبدالغفور)۱۳۴۳(. تکملۀ حواشی نفحات 
االنــس: رشح حال موالنا جامی قــدس رسه. کابل. چاپ علی 

اصغر بشیر هروی. 
- مایل هروی، نجیب)۱۳۸۷(. تهران. جامی.

- متینی، جالل، تحوّل رسم الخط از قرن ششم تا قرن سیزدهم 
هجری. مجلۀ جســتارهای ادبی. پاییز . شامرۀ ۱5. صص ۱۳5 

.۱۶۲ -
- مجیــدی خامنه، فریده. قطاعی، هــرنی در خدمت آرایش 

قرآن. گلستان قرآن. مرداد ۱۳۸۰، شامرۀ ۷۴. صص ۲۸-۳.
- موریسن، جرج و دیگران)۱۳۸۰(. تاریخ ادبیّات ایران از آغاز 

تا امروز. ترجمۀ یعقوب آژند. تهران. نر گسرته.
- نظامی باخرزی، عبدالواسع بن جامل الدین)۱۳۷۱(. مقامات 
جامی: گوشــه هایی از تاریخ فرهنگی و اجتامعی خراسان در 

عرص تیموریان. تهران. چاپ نجیب مایل هروی. 
- ]گمنام[ )۱۳۸5(. تفسیر قرآن پاک. به کوشش دکرت علی رواقی 
و مقّدمۀ حافظ محمودخان شیرانی )ترجمۀ عارف نوشاهی(. 

تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- نفیســی، سعید)۱۳۳۷(. کلیات قاسم انوار. تهران. انتشارات 

کتابخانۀ سینایی.
- هاشمی نژاد، علیرضا، قطاعی و قطعه. مطالعات ایرانی. پاییز 

۱۳۸۴. شامرۀ ۸. صص ۲۶5-۲55
- ......)۱۳5۷( از سعدی تا جامی، ترجمه و حواشی علی اصغر 

حکمت. تهران. 
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چکیده:

کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی ملـک، یکـی از بزرگ ترین مجموعه هـای خصوصی- وقفی اسـت 

کـه بـه لحـاظ غنـای آثـار هـرنی و نسـخ خطـی کم نظیـر جـزو گنجینه هـای تاریـخ متّدن 

ایرانی-اسـالمی محسـوب می شـود. انتسـاب این مؤّسسه به آسـتان قدس رضوی که نشان 

از آینده نگـری واقـف ارجمنـد آن دارد، سـبب گردیده تـا ارادمتندان آن امـام هامم با اقبال 

متـام بـه منظور صیانت از مواریث گذشـتگان آثار ارزشـمند خود را بـه این مجموعه اهدا 

مناینـد. آقـای مهندس سـید محسـن میرحیدر از جمله انسـان های فرهیخته و باسـخاوتی 

اسـت کـه مجموعـه ای گرانسـنگ از مصاحـف و نسـخ خطـی و مرقعـات خوشنویسـی 

متعلّق به پدر بزرگوارش، سـید محمود الحسـینی السـاوجی را به این مؤّسسـه اهدا کرده 

اسـت. مقالـۀ حـارض بـه معرّفی این مجموعه با نگاه زیبا شـناختی به برخـی از آثار فاخر 

آن می پـردازد.

کلیـد واژه:کتابخانـه و مـوزۀ ملّی ملک، سـید محمود الحسـینی السـاوجی، خوشنویسـی، 

میـرزا غالمرضا.

معرّفی مجموعۀ اهدایی مرحوم 
محمودالحسینی الساوجی 

۱
با نگاهی زیباشناسانه به برخی قطعات آن

 علیرضا فراستی*  

مرحوم سیدمحمودالحسینی الساوجی 
)خاندان میرحیدر(

مرحــوم ســیدمحمود در ســال ۱۲5۸ خورشــیدی در 
 ســاوه به دنیا آمد. تحصیالت مقدماتــی را نزد پدر خود، 
حــاج ســیدعبدالکریم، ملّقــب به حاج ســیدآقا ســپری 
کــرد. ســپس جهت تکمیــل تحصیــالت خود بــه همراه 
پــدر به مدرســۀ علمیۀ مروی تهران آمد. ســیدمحمود از 
خوشنویســان خوب زمان خود بود و شکسته نستعلیق را 

بسیار خوش می نوشت. 
لقب میرحیدر را هنگام اخذ شناسنامه به جهت ارادت 
به مردی که چهار نســل پیش از خود می زیســت اختیار 
کــرد. عالقۀ وی به خوشنویســی باعث شــد مجموعه ای 
ارزشــمند از آثار بزرگان این رشــتۀ هرنی را فراهم آورد و 
با ذوق و ســلیقۀ خود نســبت به مرقع و تجلید آن اقدام 
کند. این مجموعه پس از درگذشت ایشان به پرس بزرگش، 
سیدحســین میرحیدر واگذار شــد. سیدحســین عالوه بر 
دانش و کامالت فراوان تحت نظر پدر مشق خوشنویسی 
می کرد. وی پس از اخذ کارشناســی در رشــتۀ کشــاورزی 
به دانشگاه نانسی فرانسه رفت و در رشتۀ جنگل شناسی 
فارغ التحصیل شــد. برای ادامۀ تحصیل راهی آمریکا شــد 
و در رشــتۀ جدید تکنولوژی پژوهش، دکــرتای خود را با 
تخّصــص در گیاه درمانی و تغذیــه و نیز آمار و احتامالت 
دریافــت کرد. پــس از امتام تحصیالت به ایران بازگشــت 
و ضمــن تحقیق و پژوهش در دانشــگاه تهران مّدتی نیز 
ریاســت ســازمان کشــاورزی و منابع طبیعی را عهده دار 
بــود. حاصــل عمــر پربرکتش تألیــف بیــش از ۲۰ جلد 
کتاب اســت که بعضی از این کتاب ها از جمله مجموعۀ 
 ۸ جلــدی )معــارف گیاهــی( ده بــار تجدید چاپ شــد. 
پس از درگذشــت ایشــان در ســال ۱۳۹۲ش. این میراث 
گرانبها در اختیار برادرش، سیدمحسن قرار گرفت. وی که 
از ارادت پدر و برادر بزرگوارش نسبت به فرهنگ و هرن این 
مرز و بوم آگاهی کامل داشت تصمیم گرفت این مجموعۀ 
بی نظیر را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ش. به این مؤّسسه 
اهدا کند؛ این آثار از شامرۀ L۰۰۱۰۸ تا شامرۀ L۰۰۱۹۱ در 
دفــرت اموالی کتابخانه و موزۀ ملّی ملک به ثبت رســید تا 
همچنان این سّنت حسنه در دســتان مردانی باسخاوت و 

فرهنگ دوست، زنده و پایدار باقی مباند.

مجموعۀ اهدایی مرحوم سیدمحمودالحسینی الساوجی 
)خاندان میرحیدر(

)شــامل مصاحف و نســخ خطی، کتب چاپ سنگی، 
مرقعات، قطعات خوشنویسی از مرحوم محمودالحسینی 

الساوجی و فرزندش، دکرت سیدحسین میرحیدر(:
الف( مصاحف خطی:

۱- قرآن مجید مرتجم، نسخ عالی، ترجمه به نستعلیق 

و شــنگرف، دو صفحۀ افتتــاح مذّهب و مرّصــع، دارای 
دو کتیبــه کــه نام ســور به زر بــر زمینۀ الجورد نوشــته 
شــده، بین خطوط طــال اندازی و جدول کشــی، بین دو 
جدول مطالبــی در باب تجوید به صــورت مورّب و خط 
شکســته نوشته شــده اســت. حاشــیه دارای نقوش گل 
و بــرگ زّریــن و نیم ترنج هــای مذّهــب و مرّصع، متامی 
 صفحــات جدول کشــی و کمنــد انــدازی، کتابت شــده 
ابعــاد  ســطر،   ۱۴ بــرگ،   ۲۲۰ ۱۲۶۲ق.،  ســال  در 
۱۹/۳×۲۸/۷ســانتی مرت، جلد روغنی زمینه مرقش با نقش 

تصویر یکی از صفحات افتتاح قرآن ترنج و نیم ترنج.

L۰۰۱۰۹ شامرۀ ۱. شامرۀ ورودی

*خوشنویس
۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



۲- قرآن مجید، نســخ عالی، دو صفحــۀ افتتاح دارای 
رسلــوح مزدوج مذّهــب و مرّصع و کتیبه هــای بازوبندی 
مطاّل، حاشیه دارای نقوش گل و برگ زّرین و الوان، متامی 
صفحات جدول کشــی و کمند اندازی، کاتب: علینقی بن 
عبدالحسین تربیزی، کتابت شــده در سال ۱۲۶۲ق.، ۱۶۲ 
برگ، ۱۶سطر، ابعاد ۲۰/۲×۳۰/۲ سانتی مرت، جلد روغنی.

۳- قــرآن مجیــد خــط نســخ، قــرن ۱۳ ق.، ابعــاد 
۷/5×۱۲/5سانتی مرت.
ب( کتب خطی:

۱. صحیفۀ سجادیه منسوب به امام زین العابدین)ع(، 
خط نسخ، کتابت شده در سال ۱۰۹۷ ق.

۲. اعامل ماه های ذی الحجه الحرام، خط نسخ، احتامالً 
اواخر قرن۱۱ق.، چهار برگ آخر نسخه خطی نکاحی.

۳. شبستان خیال، تألیف: موالنا یحیی شیبک)سیبک( 
فتاحی نیشابوری )ف.۸5۲ ق.( خط نستعلیق، عناوین به 
شنگرف، کتابت شــده در جامدی الثانی۱۲۶۰، کاغذ آهار 
و مهرۀ نخــودی، ۶۱برگ، ۱5ســطری، ابعــاد ۹/5×۱۶/۲ 

سانتی مرت، جلد میشن آلبالویی.
۴. ســوانح الحجاز )مثنوی( معروف بــه »نان و حلوا« 
رسودۀ شــیخ بهاء الدین محّمدبن حســین عاملی، مشهور 

بــه شــیخ بهایــی )۱۰۳۰ـ  ۹۳5ق.( مــن و هامــش خط 
نســتعلیق عالی به صــورت دفرتی و مــورّب احتامالً قرن 
۱۱ق.، صفحۀ  آغازین: دارای رسلوح مذّهب و مرّصع، متام 
صفحات زرافشان و جدول کشــی به زر و تحریر مشکی، 
۱۹ برگ، ۴۰ برگ نانوشــته، کاغذ نخودی آهار مهره، ابعاد 

۹/۸×۱۶/۲سانتی مرت.
5. تاریخ پادشــاهان عجم به سیاق )ســیاق التواریخ( 
این نسخه از دوران پادشاهی کیومرث پیشدادی تا وقایع 
۱۲۲۰ق.، یعنی دوران پادشــاهی فتحعلی شــاه قاجار را 
در بر می گیرد. خط شکســته نســتعلیق قرن ۱۳ق. کاغذ: 
فرنگی الوان با نقش شــیر و خورشــید زّرین در پیشــانی 
صفحــات، ۸۶ برگ، ابعــاد ۱۴/۲×۲۱/5ســانتی مرت، جلد: 

میشن زیتونی.
۶. اصطالحــات صوفیان، تألیــف نورالدین نعمت الله 
بــن عبدالله حلبــی کوهبنانی کرمانی، مشــهور به شــاه 
نعمت اللــه ولی )۸۴۳ ـ۷۳۰ق.(، خط نســتعلیق، کاتب: 
محّمدحســن بن علی محّمد لواســانی، کتابت شــده در 
۱۲۹۲ق.، صفحــۀ آغازیــن دارای رسلوح مذّهب و مرّصع، 
عناوین به شــنگرف، متام صفحات دارای جدول کشــی به 
زر و تحریر و کمند، کاغذ: فرنگی آهارمهره، جلد میشــن 

قهوه ای.
۷. کــربی )در منطق(، مؤلّــف: علی بن محّمدبن علی 
 حسینی اســرتآبادی، معروف به عاّلمه میررشیف جرجانی 
)۸۱۶ ـ ۷۴۰ ق.(، خط نستعلیق ممتاز، قلم کتابت با خط 
محّمدحسین طهرانی )کاتب الســلطانی(، کتابت شده در 
۱۲۶۳ق.، اوراق دارای مــن و حاشــیه، کاغذ من حنایی و 
حاشیۀ نباتی، صفحۀ آغازین دارای رسلوح با نیم ترنج های 
مذّهــب و مرّصــع مزیّن به نقوش اســلیمی و گل و برگ 
الــوان بــر زمینۀ طال و الجــورد و کتیبه )بســمله ... ( به 
مشــکی و طالاندازی مــرّضس، متام صفحات بین ســطور 
طالاندازی مرّضس، حاشــیه جدول کشی به رسخی و زر و 
الجورد با تحریر مشــکی، کمند به زر و تحریر مشکی، ۲5 
برگ، ۹ ســطری، اندازه ۱۶×۲۴/5 سانتی مرت، جلد: میشن 

یک الیه عنابی.
۸. رشح گلشــن راز شبســرتی: مؤلّف محّمدبن یحیی 
بــن علی الجیالنی الالهیجی النوربخشــی )۸۷۷ ق.(، خــط 
نســتعلیق، کاتب: ذبیح الله اسامعیل بن رضا قلی خواجه 
نوری در روز دوشنبه ۲۶ ذیقعده ۱۲۳۳، به سفارش میرزا 
محّمدحســن. اشعار به شــنگرف و رشح به مشکی، کاغذ 
فســتقی فرنگی آهار مهره، جلد میشن رضبی قهوه ای، از 

مجموعه اهدایی مهشید صائبی )خاندان میرحیدر(.
۹. مجموعه شامل۱۲رســاله در نظــم و نرث، مؤلّف و 

کاتب محّمدبن علی اصغر کتابت شده در قرن ۱۳ق.
ج( کتب چاپ سنگی:

۱. جامع الشواهد. تألیف محّمدباقر بن   علیرضا رشیف. 
تاریخ طبع ۱۲۷۶ق. در دارالسلطنۀ تربیز.

 تصویرآغازین نسخه شامره ۷. 

L۰۰۱۱۷شامره ورودی

۲. عرجه االحمدیــه الی حرضت االحدیه. تألیف شــیخ 
محّمدجعفــر واعــظ بن شــیخ محمد اســامعیل کجوری 
مازندرانی، خط زین العابدین خوانســاری، تاریخ تصنیف 
۱۲۸۹ق. بــه جهــت محّمد مهــدی میرزا )ســلطان ملک 

میرزا(تاریخ طبع ۱۳۲5 ق. در کارخانۀ سید مرتضی.
۳. الدعا )کتاب( به خط نسخ، متعلّق به سدۀ ۱۴ق.

۴. مثنــوی معنــوی جالل الّدین محّمــد مولوی، خط 
نســتعلیق به قلــم محّمد ناهیــد شــیرازی، از مجموعۀ 
اهدایی بانو مهشــید صائبی )خاندان میرحیدر(، چاپخانۀ 

علمی ۱۳۲۰ ش.، ابعاد ۲۳×۳۴ سانتی مرت.
د( مرقعات )3 مرقع(:

- مرقع خط و نقاشــی شــامل ۳۲ قطعــه، ۱۲ قطعه 
نســتعلیق در دانگ هــای مختلــف، ۸ قطعــه شکســته 
نســتعلیق، ۴ قطعه نســخ و ثلث )رنگه نویسی(، ۸ قطعه 
نقاشــی گل و مــرغ به شــیوۀ آبرنــگ و ســیاه قلم، متام 
صفحات دارای من و حاشیه و تسمه اندازی الوان، بعضی 
قطعات مذّهب و مرّصع، ابعاد ۲۰×۳۳/۲ســانتی مرت، جلد 

مقوایی با روکش پارچه ای بنفش.
۱- سیاه مشــق: نســتعلیق فوق العــاده ممتــاز، قلم 
شش دانگ مشقی، رقم: مشقـــه الفقیر غالمرضا غفرله. یا 
علی مدد است ۱۳۰۳ ق. عنوان: شعری از گلستان سعدی: 

دوش مرغی بصبح مینالید 
مگرش ناله ام رسیده بگوش  

- کاغذ دیواری فرنگی، مرکّب قهوه ای سوخته ـ نقوش 
حاشــیه چاپی. بین خطوط زرافشــان غبــار و منّقش به 
نقوش اســلیمی زّرین و ابری الوان، حاشــیه دارای نقوش 
اســلیمی گل و برگ زّرین و الوان، جدول کشی به شنگرف 
و زر و الجورد با نقوش حل کاری، کمند به زر و شــنگرف 
بــا تحریر مشــکی. این قطعه نشــان دهنــدۀ اوج هرنی 
میرزاســت. پختگــی و چینش کلامت، نتیجــۀ خاّلقیت و 
نبوغ ذاتی اوســت. او با درک برصی از ســیامی مفردات 
و با بهره گیری مناســب از کشــیده های مایــل در ریتمی 
هامهنــگ و بی نقــص خاصه در تکرار کلمه)رســیده( و 
تکــرار دوایر با اجرایی بســیار زیبا در یک ســوم عرضی 
قطعه بر روی منحنی اسپیرالی، فرمی از یک تعادل فّعال 
را به منایش گذاشته است. این ترکیب موزون ضمن اینکه 
منجر به خلوت و جلوتی متناسب و متعادل شده، تحّرک 
و بالندگــی را نیــز در آن القا کرده ا ســت. عالوه بر این، 
میــرزا از فاکتورهای دیگری نظیــر هامهنگی رنگ زمینه 
و مرکّب، تناســب ضعف و قّوت، رعایت نســبت طالیی 
در عنــارص و اجزا و فضای کلّی صفحــه به صورتی کامالً 
هوشمندانه بهره برده اســت. وی از جمله خوشنویسانی 
اســت که فضا را خوب می شناسد؛ ابتدا را در نظر دارد و 
انتها را در ذهن مجّســم می کند آنگاه با اطمینان قلم بر 
کاغذ می راند. شــاید او از قوانین منضبط زیبایی شناســی 
به شکل و شــامی امروزی اطاّلعی نداشته ولی در ضمیر 

ناخــودآگاه خود بــه درک عمیقی از این زیبایی رســیده 
اســت. این ســیاه مشــق و اکرث قطعات دهۀ پایانی عمر 
پربرکتش دارای شأن و منزلتی به کامل است، چون از دل 
بر آمده، الجرم باید از حس و حالی ناب و متعالی نشأت 
گرفته باشــد. این که خط میرزا، طبــع را مرسور و مروح 
می سازد و دنیایی از لذات روحانی را مقابل چشم بیننده 
می گشاید. بی سبب نیســت زیرا بی تصفیۀ قلب، تحصیل 

آن مقام منی توان کرد.
داند آنکه آشــنای دل اســت که صفای خط از صفای 

دل است
۲- سیاه مشق: نستعلیق ممتاز با اقالم مشقی شش دانگ 
 و دو و نیــم دانگ، رقم: الفقیرالحقیــر میرعامد )احتامالً 
نظیره نویســی و متعلّق به ســدۀ۱۳ق.( با عنوان نگهدار 
فرصت که عامل دمیست )سعدی(، کاغذ: عسلی جالخورده 
بین خطوط نقوش گل و برگ زّرین، تسمه اندازی به الجورد 
و حل کاری، حاشــیه دارای جدول کشــی و تحریر مشکی، 
حاشــیۀ پهن دارای نقوش اسلیمی گل و برگ زّرین، کمند 

به زر و شنگرف و محّرر، ابعاد: ۱۳/۷×۲۲/۱سانتی مرت.

تصویر ۱. 

۶/L۰۰۱۰۲۲شامرۀ ورودی



۳- چلیپای نســتعلیق: فوق العاده ممتاز، قلم چلیپایی 
با رقــم: العبداملذنب الحقیرالفقیر غالمرضا ســرتعیوبه و 
غفر ذنوبه سنه ۱۳۰۱ یا علی مددست با عنوان: بلغ العلی 
بکامله ... )گلستان سعدی(، کاغذ: نخودی آهارمهره، بین 
خطــوط حل کاری و طالاندازی منّقــش و مرّضس با نقش 
نیم ترنج هــای مذّهــب و مرّصــع، حاشــیه: دارای نقوش 
اســلیمی گل و برگ زّرین و الوان، جدول کشی به شنگرف 
و زر و الجورد با نقوش حل کاری و تحریر مشکی، کمند به 
شنگرف و زر با تحریر مشکی، ابعاد ۹/۸×۱۷/۳سانتی مرت. 
۴- چلیپای نستعلیق ممتاز با رقم الحقیرالفقیر غالمرضا 
غفرله ســنه ۱۳۰۰ یا علی مدد است، عنوان: هامنند قبل، 
کاغذ نخودی آهارمهره، بین خطوط حل کاری و طالاندازی 
منّقش و محّرر، حاشــیه دارای نقوش اســلیمی گل و برگ 
زّرین و الوان، جدول کشــی به شــنگرف و زر و الجورد با 
نقوش حل کاری با تحریر مشکی، کمند به شنگرف و زر و 

سبز با تحریر مشکی. ابعاد: ۹/۴×۱5/5 سانتی مرت.  
- دو چلیپای »بلغ العلی...« نوشته شده به فاصلۀ یک 
ســال از هم یعنــی )۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ق.( نیــز از آثار فاخر 
این مجموعۀ ارزشــمند است. در سطر سوم این دو چلیپا 

یکــی »جمیــع« را کشــیده و دیگری »حســنت« را؛ ولی 
آنچه به نظر می رســد کشــیدۀ »جمیع« خوش تراش تر و 
خوش نشین تر است، مخصوصاً اینکه با نیم مد »حسنت« 
همراه گردیده، هامهنگی و هم گونی کشــیدۀ »جمیع« با 
»علیه« در ســطر چهارم هم بســیار خوش  جلوه می کند. 
ایــن توأمانی کشــیده ها و ریتم حاکم بــر آنها در قطعه 
)۱۳۰۱ ق.( مطلــوب و دلپذیرتر اســت، در هر دو قطعه 
حســن هم جواری کلامت و تناسب حاکم بر آنها در کامل 
زیبایــی اســت و موجب انبســاط خاطــر و رسور باطنی 

بیننده می شود.
5- سیاه مشــق نســتعلیق ممتــاز قلم مشــقی با رقم 
»غالمرضا« یا علی مدد است ۱۳۰۰، عنوان: توکلت علی الله 
ففــروا الی اللــه« کاغذ نخــودی آهارمهــره، بین خطوط 
حــل کاری و طال انــدازی منّقــش و محّرر، حاشــیه دارای 
نقوش اســلیمی گل و برگ زّرین و الوان، تسمه اندازی به 
بنفش روشن با نقوش حل کاری، جداول به شنگرف و زر و 
الجورد با تحریر مشکی، کمند به شنگرف و زر و سفیدآب 

با تحریر مشکی ابعاد: ۶×۱۲/5سانتی مرت.

۹/L۰۰۱۲۲۲تصویر ۳ . شامره ورودی/L۰۰۱۲۲تصویر۴. شامرۀ ورودی

۶- نقاشی گل شقایق با ابعاد ۷×۱5سانتی مرت.
۷- نقاشی آبرنگ »گل الله« با ابعاد ۶/۷×۱۱/۱ سانتی مرت.
۸- شکســته نستعلیق ممتاز قرن ۱۳ با ابعاد ۱۱/5×۱۱/۸ 

سانتی مرت.
۹- شکســته نســتعلیق ممتاز قــرن ۱۳ با ابعــاد ۸/۷×۲/ 

سانتی مرت ۱۲.
۱۰- حدیث سلســه الذهب کتابت، نســتعلیق فوق العاده 
ممتــاز، با رقــم: رشف به کتابتهــا العبد املذنــب  الحقیر 
الفقیــر غالمرضــا غفرله ســنه ۱۲۹۹ یا علی مدد اســت، 
کاغــذ: نخودی آهارمهره، بین خطــوط نقوش حل کاری و 
طالاندازی محّرر و بعضاً منّقش، دارای دولچکی در پایین 
صفحۀ منّقش به اســلیمی ماری و زّرین بر زمینۀ الجورد، 
حاشیه دارای جدول کشی به شنگرف و زر و سبز و الجورد 
با نقوش حل کاری، حاشــیۀ پهن دارای نقوش اسلیمی گل 
و برگ زّرین و الوان، کمند به ترنج و زر با تحریر مشکی.

نکتــۀ قابــل توّجه در ایــن اثر فاخر، چرب دســتی و 
طــراوت توأم با راحت  نویســی و بی تکلّفی اســت که در 
ظاهر ســاده و آســان به نظر می آید ولــی در مقام عمل 
کاری اســت ســخت و دشــوار. پیوند مطلــوب و دلپذیر 
کلامت، تناســب ضعف و قّوت در اندام و اتصاالت، شیب 
مالیم حروف و کلامت و ارتباط متناسب آن با کشیده ها، 
اعتــدال و هارمونی دوایر بــا بهره گیری هرچه مطلوب تر 
از کرســی شناور و رقصان در این قطعه همچون بوستانی 
از گل و ریحان خودمنایی می کند و بیننده از دیدن ســطر 
ســطر آن به وجد می آید. هامهنگی دوایر و کشیده ها و 
پرهیز از فرده نویسی در انتهای سطور به گونه ای است 

که قلم از تحریر و صفحه از تأثیر بر خود می بالد. 
۱۱- قطعۀ ریحان، نســخ، ثلث و رقاع بــا رقم: کتبه االقل 

یاقوت مستعصمی با ابعاد ۱5×۱۹/۷ سانتی مرت.
۱۲- خط نســخ شــیوۀ ایرانی رنگه نویســی با رقم: احمد 

وقاربن وصال شیرازی با ابعاد ۱۱/5×۲۱/۲ سانتی مرت.
۱۳ و ۱۴- دو قطعه نســخ دفرتی شیوۀ ایرانی به سفیدآب 
با رقم »ابوالقاســم بن وصال شــیرازی« با ابعاد ۱۳/۴×۲۰ 

سانتی مرت
۱5- تصویر ســیاه قلم »گل شــقایق« با ابعاد ۷/۲×۱۱/۲ 

سانتی مرت.
۱۶- تصویر ســیاه قلم »شاخه برگ و میوۀ فندق« با ابعاد 

۷/۷×۱۰/۹ سانتی مرت.
۱۷- نقاشــی آبرنگ »پرندۀ ســبزقبا« با ابعــاد ۶/۱×۷/5 

سانتی مرت.
۱۸- نقاشــی آبرنگ »پرندۀ زنبورخوار« با ابعاد ۶/۲×۷/۳ 

سانتی مرت.
۱۹- شکسته نستعلیق دفرتی ۶سطری سدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۸/۶×۱۷/۶ سانتی مرت.
۲۰ - شکســته نســتعلیق دفــرتی ســدۀ ۱۳ ق. بــا ابعاد 

۱۰/۱×۲۰ سانتی مرت.

۲۱- شکســته نســتعلیق دفــرتی بــا رقــم: حــرره  العبد 
عبداملجید ۱۱۸۲ق، ۷سطری، قلم کتابت خفی، بین سطور 
طالاندازی مرّضس و منّقش، حاشــیه دارای تســمه اندازی  
الوان با نقوش حل کاری، جدول کشی به زر و سبز و رسنج.

۲۲- شکسته نستعلیق مورّب سدۀ ۱۳ق. حکایتی از کتاب 
»انوار سهیلی« با ابعاد ۱۰/۱×۲۰ سانتی مرت.

۲۳ - سیاه مشــق نســتعلیق قــرن ۱۲ و ۱۳ق. بــا ابعــاد 
۱۰/5×۱۷ سانتی مرت.

۲۴ - سیاه مشــق با قلم مشــقی با رقم »مشــقه عبدالله 
۱۲۸۷« با ابعاد ۱۱×۲۱ سانتی مرت.

۲5- نســتعلیق قلم مشقی ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد ۱۲/۳×۱۸ 
سانتی مرت.

۲۶- نســتعلیق قلم مشقی، ۲سطری ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد 
۱۳/۶×۲۰ سانتی مرت.

۲۷- شکســته نســتعلیق ســدۀ ۱۳ق. با ابعــاد 5/۹×۱۰ 
سانتی مرت.

۲۸- شکســته نســتعلیق به خط »درویش عبداملجید« با 
ابعاد ۶/5×۱۰/۲ سانتی مرت.

۲۹- نقاشــی آبرنــگ »گل آاللــه« بــا ابعــاد ۱۰×۱۷/۲ 
سانتی مرت.

۱۰/L۰۰۱۲۲تصویر ۱۰ . شامرۀ ورودی  



۳۰- نقاشــی آبرنــگ »گل ختمــی« با ابعــاد ۱۰/۷×۱۹/۱ 
سانتی مرت.

۳۱- نســتعلیق قلم مشــقی ۲ ســطری بــا ابعــاد ۹×۱۶ 
سانتی مرت.

۳۲- چلیپای نســتعلیق قلم چلیپایی بــا رقم حاجی میرزا 
ابوالفضل مجدالدین محّمد ســاوجی با ابعاد ۱۰/۲×۱۸/۹ 

سانتی مرت.
مرقع خوشنویسی شامل ۳۴ قطعه؛ ۲۶ قطعه نستعلیق در 
قالب های سیاه مشق و سطرنویسی و چلیپا در دانگ های 
مختلــف، یک قطعه خط نســتعلیق ناخنــی، یک قطعه 
چلیپای نســتعلیق عکســی، 5 قطعه نســخ و ســه قطعه 
شکسته نســتعلیق، متام قطعات دارای تسمه اندازی الوان 
با حاشــیۀ رنگی، ابعاد مرقع: ۲۰×۲۸/۸ ســانتی مرت، جلد: 

مقوایی با روکش پارچه ای آبی
۱- سیاه مشــق نســتعلیق قرن ۱۳ق: با ابعاد ۱۴/۳×۲۱/5 

سانتی مرت.
۲- سیاه مشــق نستعلیق، قلم مشقی ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۱۹×۲۱/۶ سانتی مرت.
۳- ســطر نســتعلیق ممتاز قلم مشــقی احتــامالً به خط 
میرزاغالمرضا اصفهانی، من طــال اندازی منّقش و محّرر، 
حاشیه دارای جدول کشی به الجورد و زر با تحریر مشکی 

)سدۀ ۱۳ق.( با ابعاد ۷/۸×۲۰/5 سانتی مرت.
۴- نســتعلیق، سطرنویسی سدۀ ۱۳ق. با ابعاد ۶/5×۱۹/۳ 

سانتی مرت.
5- نســتعلیق، سطرنویسی سدۀ ۱۳ق. با ابعاد 5/۹×۱۷/۶ 

سانتی مرت.
۶- نســتعلیق، سطرنویسی، قلم مشقی سدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۶/۲× ۱۸/۶ سانتی مرت.
۷- نســتعلیق، سطرنویسی قلم مشقی سدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

5×۱۷/۹ سانتی مرت.
۸- یک ســطر نستعلیق ناخنی، سدۀ ۱۳ق. با رقم »مشقه 

بهرام الکاشانی« با ابعاد ۸/۸×۲۱/۸ سانتی مرت.
۹- نســخ دفــرتی، شــیوۀ ایرانــی، ســدۀ ۱۳ق. بــا ابعاد 

۹/۲×۱۱/۹ سانتی مرت.
۱۰- نســخ و توقیــع، ســدۀ ۱۳ق. به خــط زین العابدین 

محالتی با ابعاد ۹×۱5 سانتی مرت.
۱۱- نســتعلیق، قلم مشقی، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد ۱۱×۱۷/۴ 

سانتی مرت.
۱۲- نســتعلیق ۳ســطری، ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد ۱۶/۴×۲۱ 

سانتی مرت.
۱۳- ســطر نســتعلیق، قلم مشــقی ،ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۶/۳×۱۹/۸ سانتی مرت.
۱۴- ســطر نســتعلیق، قلم مشــقی، ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۶/۸×۱۹/۲ سانتی مرت.
۱5 و ۱۶- دو قطعه نســخ دفرتی به خط »ابوالقاســم بن 
 وصال شیرازی« ابیاتی منسوب به حرضت علی علیه الّسالم 

با ابعاد ۱۱/۲×۱۷ سانتی مرت.
۱۷- سیاه مشق نستعلیق، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد ۱۶/۹×۲۰/۳ 

سانتی مرت.
۱۸- سیاه مشق نســتعلیق، قلم مشقی سدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۱۶/۴×۲۱ سانتی مرت.
۱۹- ســطر نستعلیق، قلم مشــقی، ســدۀ ۱۳ ق. با ابعاد 

۶/۲×۱۸ سانتی مرت.
۲۰- سطر نســتعلیق ،قلم مشــقی، ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد: 

۶/۱×۱۷/۸ سانتی مرت.
۲۱- چلیپای نستعلیق )عکسی(، با رقم میرعامدالحسنی و 

ابعاد: ۳/۸×۷/۱ سانتی مرت.
۲۲- شکســته نســتعلیق، قــرن۱۳ق. قلــم کتابــت خفی 
به جهت »آقاشــیخ محمدکاظم« کتابت شــده اســت، با 

ابعاد۴/۷×۱۱ سانتی مرت.
۲۳- سیاه مشــق نســتعلیق، قلم مشــقی با رقم ساوجی با 

ابعاد: ۴/5×۱۹/۷ سانتی مرت.
۲۴- سیاه مشق نستعلیق ،قلم مشقی، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد: 

۱5/۳×۲۱/۲ سانتی مرت.
۲5. سیاه مشــق نستعلیق، قلم مشقی سدۀ ۱۳ق. با ابعاد: 

۶/5×۱۴/۶ سانتی مرت.
۲۶- سیاه مشق نستعلیق، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد: ۱۰/۴×۱۹/۹ 

سانتی مرت.
۲۷. نستعلیق و شکسته نستعلیق ۲سطری، سدۀ ۱۳ق. با 

ابعاد: ۴×۱۸/۶ و ۴/۷×۱۷/۲ سانتی مرت.
ابعــاد:  بــا  ۱۳ق.  ســدۀ  قلم مشــقی،  نســتعلیق،   -۲۸

۱5/5×۲۰/5 سانتی مرت.
۲۹- سیاه مشــق شکسته نستعلیق، ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد: 

۱۴/۳×۲۰/5 سانتی مرت.
۳۰. کتابت نســتعلیق دفرتی و مورّب، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۱۴/۳×۲۰/5 سانتی مرت.
۳۱- ســطر نســتعلیق، قلم جلی، ســدۀ ۱۳ق. بــا ابعاد: 

۹/۷×۲۰/۳ سانتی مرت
۳۲- نســخ دفــرتی و مــورّب، شــیوۀ ایرانــی بــا رقــم 
»احمدالطباطبائی االردســتانی ۱۲۸۹« بــه توقیع و ابعاد 

۱۱/۹×۲۰/۳سانتی مرت.
۳۳- چلیپایی نستعلیق، با رقم »محمودالساوجی« ۱۳۲۱ق. 
 فــرازی از مناجات منظــوم به حرضت امیر علیه الّســالم،

ابعاد: ۸/۱× ۱۴/۲ سانتی مرت
۳۴- نستعلیق، قلم مشقی ،سدۀ ۱۳ق. با ابعاد: ۱۲/۳×۱۸ 

سانتی مرت.
مرقع خوشنویســی، خط شکســته نســتعلیق، شــامل۲۰ 
قطعــه، بــه خــط »سیدمحمودالحســینی الســاوجی«، 
۲صفحــۀ اّول به صورت دفرتی دو ســتونۀ گردون و بقیه 
به صورت۲ ســتونۀ ۸ و۱۰بیتی. منتخبی از اشعار سعدی 
بــا رقم »محمودالحســینی ۱۳۳۲ق.«، متام قطعات دارای 

تسمه اندازی و من و حاشیۀ الوان، جلدمیشن عنابی.

ه( قطعات خوشنویسی
شــامل: ۲۱ قطعه سطرنویسی نســتعلیق از خطوط دکرت 
سیدحســین میرحیدر )۱۳۹۲ ـ ۱۲۹۸ش.( در سنین ۱۰ تا 
۱۲ سالگی ایشان، هنگامی که نزد پدر مشق خوشنویسی 
می کرد، بعضی آثار اکلیل اندازی شــده و منقوش به گل و 

برگ است.

و( قطعات متفرقه
شــامل: ۴۴ قطعه نســتعلیق در قالب های سیاه مشق 
ـ چلیپــا، کتابــت بــا تاریخ هــای ۱۳۰۴ و ۱۳۲۳ق. و یک 
قطعه شکسته نســتعلیق به تاریخ ۱۲۹۳ق. متاماً به خط 
یــک قطعــه چلیپای  »سیدمحمودالحسینی الســاوجی«، 

عکسی با رقم املذنب الفقیر عامدالحسنی.
اهدای آثار گذشــتگان، اعــم از مکتوب و غیرمکتوب 
بــه کتابخانه ها و موزه ها، خیــرات و برکات فراوانی برای 
جامعــه دارد. از بارزترین اثرات آن حفظ و نگهداری این 
مواریث و ارایۀ شایســتۀ آن به پژوهشــگران و محّققان 
است. خوشــبختانه در چند سال اخیر اقدامات عمرانی و 
فرهنگی بســیار شایســته ای در مؤّسسۀ، کتابخانه و موزه 
ملــی ملک به هّمــت مدیریت محــرتم و کارکنان پرتالش 
آن انجام گرفته اســت. این اقدامات ارزشــمند در راستای 
حفاظت از گنجینه ها،  عمل به نیّات واقف، توسعۀ منابع، 
معرّفی آثار و آشنایی با هرنهای سّنتی در قالب نشست ها 
خدمات رســانی  نهایــت  در  و  آموزشــی  کالس هــای  و 
مطلوب تر صورت گرفته اســت. امید مــی رود که اهدای 
این مجموعۀ نفیس توّســط واقف ارجمنــد، جناب آقای 
مهندس میرحیدر، موجبات اقبال ســایر مجموعه داران را 

فراهم کند.

پی نوشت ها:
-منحنی اســپیرال و نســبت طالیی، رجوع شود: حبیب الله 

آیت الهی، مبانی نظری هرنهای تجّسمی، ص ۱۹۴.
- تعادل فّعال یا تعادل غیرقرینه: به تقسیم بندی غیرمساوی 
اشــیا و فضاهای گوناگون گفته می شود که اگر چه دو بخش 
تقســیم شــده از لحاظ وزن و ســنگینی برصی با هم برابر 
هستند اّما عنارص موجود از لحاظ شکل، رنگ، حرکت، اندازه 
و جنبه های دیگر برصی یکســان نیستند، غالمحسین نامی، 

مبانی هرنهای تجّسمی )ارتباطات برصی(، ص۷۰.

منابع:
- قلیچ خانی، حمیدرضا)۱۳۷۳(. فرهنگ واژگان و اصطالحات 

خوشنویسی و هرنهای وابسته. تهران. علمی و فرهنگی. 
- بیانی، مهدی )۱۳5۳(.کتاب شناسی نسخه های خطی. تهران. 

انتشارات انجمن آثار ملّی. 
- آیــت اللهی، حبیب اللــه )۱۳۸5(. مبانــی نظری هرنهای 

تجّسمی.تهران.
- منتخبی ازآثار اهدایی ســید محمود الحســینی الساوجی 

)خاندان میر حیدر(
- نامی، غالمحسین)۱۳۷۱(. مبانی هرنهای تجّسمی)ارتباطات 

برصی(. تهران. توس.
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بیاض میرزا کوچک اصفهانی

 »بَیاض« در نسخه شناســی حایز معانی متفاوتی اســت که از صورت ظاهری نسخه و 

اســلوب صحافی آن که شیرازه بندی عرضی داشته تا پاکنوشت نسخه از روی پیش نویس و 

آنچه در این نوشته مّدنظر ماست)نسخه ای مشتمل بر گزیده ای از نکات ادبی به نظم و نرث 

)Anthology(( را شامل می شود. روزگاری این وجه اخیر تا بدانجا در میان اهل ذوق و ادب 

رایج گشــته بود که حتّی اشــعار مرغوب و مطلوبی که برای درج در بیاض از دواوین شعرا 

برمی گزیدند، با عنوان »بیاضی« می نامیدند؛ یعنی اشعار سزاوار درج در بیاض. به قول جامی:

می کـنی از بـیاِض شـعر اعـراض

روز و شب شعر می بری به بیاض

بیاض ها معموالً دارای عنوان ویژه ای نبوده اند و مرســوم بــوده که آن را به نام یکی از 

گردآورندگان آن )گزینش گر، کاتب و یا سفارش دهنده( بنامند؛ مانند »بیاض تاج الّدین احمد 

وزیر« که مشــتمل است بر نوشته هایی از دانشمندان خطّۀ فارس در سدۀ هشتم هجری 

)حدود ۷۸۲ق.(. برخی از بیاض های مذکور نیز بسیار نفیس و زیبا فراهم آورده شده اند به 

طوری که این آثار مانند یک مرقّع نفیس هرنی، از منونه های ارزشمند خط و تذهیب و تجلید 

برشمرده می شوند. چنانکه بیاضی که توّسط »درویش عبداملجید طالقانی« )۱۱5۰-۱۱۸5ق.( 

کتابت شده بود و به »حاج لطفعلی بیگ آذر بیگدلی شاملو«، صاحب تذکرۀ آتشکده، تقدیم 

شده بود، توّسط وی چنین توصیف شده است:

نـوشــتی از وفــا رنـگـین بیـاضی

به خـطِّ خـویش و دادی یادگارش

بیـاضی نه، گلـسـتـانی پُـر از گُـل

نـدیـده هـیـچ کس آسیِب خـارَش

بیـاضی نه، سـمــن زاری دالویــز

خوش الـحان مرغکان هرسو هزارش

بیـاضی نه، محیـطی کـَابِر نیـسان

بـه جـان پــرورده دّر شـاهـوارش

بیـاضی نه، سپـهری پُـرکـواکـب

ز مشکـین نقـطۀ گـردون مدارش...

ب به خط مرحوم »میرزا کوچک   در اســفندماه سال ۱۳۹۱، بیاضی نفیس و متام مذهَّ

اصفهانی« )زنده تا ســال ۱۲۲۸ق.(ـ  از شــاگردان مربّز درویش عبداملجید طالقانیـ  توّسط 

جناب آقای ابوالعالء سودآور، بنا به سّنت پسندیدۀ موروثی خاندان ملک به مؤّسسۀ کتابخانه 

و موزۀ ملّی ملک اهدا گردید که ما آن را به دلیل ناشناس بودن سفارش دهنده، به نام کاتب 

آن »بیاض میرزا کوچک اصفهانی« نامیده ایم و در اینجا به معرّفی مخترص آن می پردازیم.

 »محّمدقاســم اصفهانی« مشــتهر به »میرزا کوچک« از 

شــاگردان و پیروان جناب درویش عبداملجید طالقانی بود که 

عالوه بر قطعات پراکندۀ موجود در مجموعه های هرنی، آثاری 

نفیس مانند نسخۀ کامل کلّیات سعدی و مرقّعات و نیز بیاض 

مورد بحث ما از آثار کلک هرنخیز این هرنمند بزرگ است.

 این بیاض با دیباچه ای که منونۀ زیبایی اســت از صنعت 

از یــاد رفتۀ براعت اســتهالل در مکتوبات و آثــار ادبی آغاز 

می شود. صفحۀ آغازین دیباچه بدین قرار است: »اَفِدستائی که 

ع طبقات افالک و ثنائی که کُتّاب کتابخانۀ  محاسبان دوایر ُمَسبَّ

مرکز مقّعر خاک و لو کان ما فی األرض من شجره األقالم یمده 

من بعده سبعه ابحر از عهدۀ تحریر و تقریر رشح یک نقطه 

از یک حرف از یک کلمۀ فصل الخطاب صدرالکتّاب فهرست 

دیباچــۀ آن برنتوانند آمد، احد فــرد یگانۀ یکتای بی همتایی 

را ســزد که کتاب ُحســن مهرویان را به خط رعنای غبار خط 

دل آرای جان آسای خوبان زیب و زینت داد

ایـن تـازه رقـم که تـازه دارد جـان را 

زیبا رقمی است کِلک ُمشک افشان را

باقی بـاد این بیـاض بر صفـحۀ دهـر 

تا هـست بـقا سـفـینـۀ دوران را...«

 در ادامه اشعاری از نورالّدین عبدالرحمن جامی، حافظ، 

سعدی، خیّام، مشتاق اصفهانی، وحشی بافقی و میرزا نصیرالّدین 

طبیب اصفهانی )مثنوی پیر و جوان( انتخاب و کتابت شده اند. 

کاتب در چند جا بدون اشاره به سال کتابت فقط به روز و ماه 

و شهر اشاره منوده است: »در روز چهارشنبه تحریر این صفحه 

منود« )گ۴پ(، »در شهر ذیقـعده الحرام فی محروسۀ اصفهان 

حسب االشارۀ مخـدومی تحریر پذیرفت« )گ۶ ر(، »به جهت 

دوستی از دوستان بلکه مخدومی از مخادیم در دارالّسلطنۀ 

اصفهان صانـهاالله تـعالی عن الحـدثان تحریر شد« )گ۱۶پ(، 

»حسب الخـــواهش مخدومی از مخـادیم عـــظام کرام فی 

محروسۀ اصفهان خلد]آ[شیان قلمی شد« )گ۱۷ر(، »به تاریخ 

شــهر جامدی االّول به جهت دوســتی، به جهت مخدومی از 

مخادیم، در خدمت دوستی از دوستان حقیقی در دارالّسلطنۀ 

اصفهان خلدآشیان تحریر شــد« )گ۲5پـ  ۲۶ر(، »به جهت 

عزیزی از اعزّه فی محروســۀ اصفهان قلمی شد« )گ۲۸پ ـ 

۲۹ر(، »در خدمت دوســتی از دوستان به جهت مخدومی از 

مخادیم تحریر شــد« )گ۲۹ر(، »در اوایل شــهر جامدی االوّل 

حســب الخواهش مخدومی مسّوده شــد« )گ۲۹پ ـ ۳۰ر(، 

»در روز شــنبه صبحی در خدمت دوستی، حسب الخواهش 

مخدومــی این چند بیت شــعر تحریر شــد« )گ۳۱پ(، »به 

تاریخ شــهر جامدی االوّل به جهت مخدومی در دارالّسلطنۀ 

  بهروز امینی*  



اصفهــان در صدد تضییع این صفحه برآمــد« )گ۳۳ر(، »فی 

محروسۀ ... )مخدوش شده( عن الحدثان به جهت مخدومی 

از مخادیــم عظام ... در عیــن گرفتاری و تفرقۀ حواس تحریر 

شد« )گ۴۲ رـ  ۴۳پ(، »حسب الخواهش مخدومی از مخادیم 

عظام واجب االطاعه در خدمت دوســتی از دوستان در اواخر 

شهر جامدی اآلخر در هنگامی که اختالل حال به حّد کامل و 

پریشــانی احوال زیاده از حّد اعتدال و تحریر این صفات الزم 

می منود لهذا به تاریخ شهر جامدی اآلخر در دارالّسلطنۀ اصفهان 

صانهاالله تعالی عن الحدثان در صدد تضییع این صفحه برآمد« 

)گ۴۸پـ  ۴۹ ر(، »در شــهر جامدی اآلخر به جهت دوســتی 

از دوستان در عین تفرقۀ حواس و پریشانی حال تحریر شد« 

)گ5۴ ر(، »به فرمودۀ جناب مستجیب پناه فضیلت و کامالت 

دستگاه سالله  املشایخ العظام و نتیجه الفضالء الکرام مخدومی 

استظهاری شیخ املشایخ الکرام شیخ محّمدباقر حفظه الله تعالی 

عن اآلفات و البلیّات... در دارالسلطنۀ اصفهان صانهاالله تعالی 

عــن الحدثان رشف امتام یافت بید بندۀ حقیر میرزا کوچک« 

)گ5۶ر، صفحۀ انجامین بیاض(.

ب و   بــرگ آغازین نســخه دارای رسلوح و پیشــانی مذهَّ

عی با تسمۀ زنجیره ای ســفیداب اندود و حاشیۀ مذّهب  مرصَّ

مرّصع با نقش گل و برگ ختایی و نیز بین الّسطور طالاندازی 

مرضّس است. آرایش من متامی صفحات بیاض به صورت مزدوج 

و متفــاوت از صفحات پیش و پس، شــامل ســتون بندی بین 

مصاریع به زر محرّر و حل کاری فـضای ستون بندی ها و زمینۀ 

بین کتیبه  های محتوی اشعار است. حاشیۀ متام اوراق بیاض نیز 

دارای جدول مضاعف به زر محّرر و الجورد است که بین آنها 

نیز با گل و برگ ختایی زّرین، حل کاری شده اند. کاغذ این بیاض 

نخودی آهارمهره است که متاماً من و حاشیه شده است.

 در برخــی از صفحــات )۱5پ، ۱۶ر، ۱۷پ، ۱۸ر، ۲۳ ر، 

۲۴پ، ۳5پ، ۳۶ ر و 5۶ ر(، اثر ُمهر بیضی شکل یکی از مالکان 

قبلی بیاض موجود است که روی زمینۀ حل کاری گذارده شده 

بود و بعدتر توّسط شخصی محو شده  است. با توّجه به زمان 

حیات کاتب )میرزا کوچک( و نام ُمهدی الیه )شیخ محمدباقر( 

مستبعد نیست که این بیاض نفیس برای »حجت االسالم شیخ 

سیّدمحّمدباقر َشفتی بیدآبادی« )۱۱۸۱-۱۲۶۰ق( تهیه شده 

باشــد. وی از شاگردان »محمدباقر وحید بهبهانی« و متأثر از 

دیدگاه های استادش بود. اطالق عنوان حّجت االسالم به شفتی، 

نقــش دوگانۀ او بــه عنوان قاضی و مفتــی ای بود که کتابی 

پیرامون پیاده سازی رشیعت اسالمی در زمان غیبت نوشت. 

 جلد روغنی و نفیس این اثر دارای حاشیۀ مزدوج منقوش 

به نقوش ختایی زّرین روی زمینۀ مشــکی و من دارای نقوش 

اسلیمی محّرر با زنجیرۀ گل و برگ مرّصع روی زمینۀ زراندود با 

آسرت روغنی سادۀ گُلی رنگ است.
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