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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 
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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، 
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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. 
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پاییز ۱۳۷۷. شامرۀ ۳۷. صص ۱۰۸-۱۰۰.

- حکمت، علی اصغــر)۱۳۶۳(. جامی؛ متضمن تحقیقات در 
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عبدالرحامن جامی. تهران.
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