
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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