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چکیده

بیــان مســئله :نسـ ٔ
ـخه مصــور هفتاورنــگ ســلطان ابراهیم میرزا معــروف به جامی فریر محفــوظ در
گالــری فریــر 1،یکــی از شــاهکارهای مکتــب نگارگــری مشــهد در عصــر صفــوی اســت .ایــن اثــر در زمان
حکمرانـ ِـی ســلطان ابراهیــم میــرزا ،بــرادرزاده شــاه تهماســب صفــوی تهیــه شــد و فراینــد تهیـ ٔـه آن بــا
برنامهریــزی دقیــق در طــول ُنــه ســال در ســه شــهر مختلــف صــورت گرفــت .مسـ ٔ
ـئله مــورد توجــه در
ایــن مقالــه ،مطالعـ ٔـه مراحــل کتابآرایــی و تحلیــل تزیینــات داخلــی در ایــن نسـ ٔ
ـخه مصــور اســت.
ِ
ٔ
نسخه خطی است که میتواند منجر به
هدف :هدف از این مطالعه بررسی فرایند کتابآرایی این
آگاهی از ترتیب و مراحل اجرای کتابآرایی در نسخههای خطی آن دوران گردد.
اثر
سؤال :در این مقاله تالش میشود تا به این سؤاالت پاسخ
داده شود :مراحل کتابآرایی این ِ
ٔ
خطی به چه صورت بوده و از چه نوع تزییناتی جهت آراستن نسخه جامی فریر استفاده شده است؟
نظری
روش تحقیق :روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در تدوین مباحث
ِ
اطالعات موردنیاز،
ت گرفته از منابع کتابخانهای و پایگاههای اطالعاتی برای دسترسی به
صور 
ِ
استفاده شده است.
نتیجهگیری :یافتهها نشان میدهد که مراحل کتابآرایی با نظارت رئیس کتابخانه صورتگرفته
ٔ
مرحله نخست ،آمادهسازی برگهها (رنگی و ساده) و سپس جدولکشی و ستونبندی
است و در
آنها صورتگرفته است .تعداد ابیات در هر صفحه با توجهبه ِمسطربندی از پیش تعیین شده و
هر یک از عناصر تزیینی عالوه بر کارکرد زیباییشناسی ،کارکردی نمادین و مفهومی نیز داشتهاند.
واژگانکلیدی:هفتاورنگ،سلطانابراهیممیرزا،تزیینات کتابآرایی،مکتبنگارگریمشهد.
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Abstract:
Haft Awrang (Seven Thrones) is one of the most important works of Persian
literature and is written by Abdolrahman Jami Which includes seven Masnavi
and has composed from 1468 to 1485. There are an illustrated manuscript of
this book that preserved in the Freer Gallery of art in Washington, D.C. this
manuscript is known as both Sultan Ibrahim Mirza’s Haft awrang and the Freer
Jami. This valuable manuscript is one of the masterpieces of Safavid dynasty in
Mashhad school of painting that produced with the support of Sultan Ibrahim
Mirza nephew of Shah Tahmasp safavid. Mashhad Painting School flourished
with support of Abolfath Sultan Ibrahim Mirza. He was the son of Bahram Mirza
and the grandson of Shah Isma’il Safavi. Shah Tahmasp appointed Ebrahim
Mirza as the ruler of Khorasan. This valuable manuscript wrote in Mashhad
from 1556-1566 /963-972 AH. This work consists of more than three hundred
pages with the decorated margins. The text is written in nasta’liq script by six
of the most prominent calligraphers of that period. It has twenty-eight paintings
that executed by famous artists such as Sheikh Mohammad, Sultan Mohammad
Khandan, and Mirza Ali, son of Sultan Mohammad Tabrizi, Muzaffar Ali Agha
and Aqa Mirk. Moheb Ali was in charge of the library and was responsible for
providing the necessary items, including two different paper. The awareness of the
process and order of decorations in royal manuscripts such as this manuscripts
is important for today’s research. In this study, we try to answer the following
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questions: what kind of decoration used in Freer
Jami? What steps has been done and how?
The results point out that each of decorative
elements in this manuscript in addition to
aesthetic function also had practical function.
For example, headings were as an introduction
to the literary text. Colophons provided valuable
information about time, place, calligrapher,
and sponsored names. Even the location of the
illuminated panels that decorated verses had
been done for a specific purpose. Their function
is to introduce the presence of painting pages
or colophons. The widest area for decoration
in Islamic manuscripts, after the headings, are
the margins around the texts and paintings.
From the beginning of the fifteen century, the
margins often decorated with golden designs and
in various ways. Most of leaves in the Freer Jami
have marginal decorations, which executed as
the last stage of the illustration program. Most
of the marginal motifs are floral that painted
in gold. There are Animal figures in margins
of some paintings. These marginal paintings
have conceptual functions that related to the
main painting. For example marginal animal
motifs on some paintings show the combating
of animals that indirectly related to the internal
conflict in the middle paintings. These motifs
probably have also symbolic meanings. Rubric
or colorful titles are one of the most common
decorative forms in Islamic manuscripts that
convey the message of the text separately. Freer
Jami has more than 750 decorative colorful titles.
The number of them in each Masnavi and their
location in the writing space completely depend
on the text of each Masnavi. The three Masnavi
are short and mostly educational texts that have
more colorful titles. The other four Masnavi are
in the form of interconnected narratives and
stories written in longer sections. Therefore,
they have less colorful titles. Each colorful title
consists of one to four lines (sometimes more)
that are placed inside a rectangular frame and
extend along the two central columns of the text.
Study of the decorative program of Freer Jami
shows that in the first step, after preparing the
sheets, the ruling the tables and writing the text

and colophons and illuminating the verses were
done respectively. The colorful titles, headings,
and marginal drawings, as well as paintings,
were executed after attaching the text sheets
to the marginal sheets. In fact, any decorative
items has both the aesthetic role and practical
function in this manuscript. The production this
manuscript during the nine years indicates the
precise and detailed planning and flexibility of
implementing decorative program in three cities
by several calligraphers, painters, illuminators. It
seems that the artists involved in this project had
individual independence and in the performance
of their works, in addition to following the
common style of that period, had personal styles.
Method of this study is descriptive – analysis and
to access the information library and database
resources is used.
Key words: Haft Awrang, Sultan Ibrahim Mirza,
Mashhad Painting School, Decoration Process,
The art of book.
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مقدمه و بیان مسئله

مکتـب نگارگـری مشـهد ،یکـی از مکاتـب نگارگـری عصـر
صفـوی اسـت کـه تحـت حمایـت و حکمرانـی سـلطان ابراهیـم
میـرزا شـکوفا شـد .ابوالفتـح سـلطان ابراهیـم میـرزا فرزنـد بهـرام
میـرزا و نـوه شـاه اسـماعیل صفـوی کـه از کودکـی مـورد توجـه
شاهطهماسـب بـود و از سـوی او بـه فرمانروایـی خراسـان
منصـوب گشـت ،2پـس از مـرگ شاهطهماسـب بـه دسـتور شـاه
اسـماعیل دوم بـه قتـل رسـید .کتـاب ارزشـمند هفتاورنـگ
جامـی 3مهمتریـن اثـر کتابخانـه-کارگاه 4ابراهیـم میـرزا اسـت کـه
در مشـهد از سـال  972-963ه.ق( .بـه مـدت نـه سـال) کتابـت و
مصـور شـده اسـت .ایـن اثـر مشـتمل بر بیـش از سـیصد صفحه
با حاشـیههای تشـعیر شده و به خط نسـتعلیق است که توسط
شـش نفـر از برجسـتهترین خوشنویسـان آن عصـر بـه نامهـای؛
رسـتم علـی ،شـاه محمود نیشـابوری ،محـب علی ،مالـک دیلمی،
عیشـی بن عشـرتی و سـلطان محمد خندان کتابت شـده است
و دارای بیسـت و هشـت نـگاره از آثـار هنرمندانـی چـون شـیخ
محمـد ، 5سـلطان محمد خندان ،میرزاعلی فرزند سـلطان محمد
تبریـزی ،مظفـر علـی آقـا و آقـا میـرک اسـت و همچنیـن ُنـه سـرلوح
تذهیـب شـده و ُنـه انجامـه دارد .محبعلـی در مقـام کتابـدار یـا
تمامی مـواد الزم شـامل دو
سرپرسـت کتابخانـه مسـئول تـدارک
ِ
نمونـه کاغـذ متفـاوت و انتخاب و نظارت بـر کار کارکنان کتابخانه
بـوده اسـت.
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هنـــر کتابآرایـــی میش ــود :هنره ــا و
آنچـــه مربـــوط بـــه
ِ
تزییناتـــی اســـت کـــه در درون و بیـــرون کت ــاب ب ــه کار ب ــرده
ـت
میشـــوند؛ صحافـــی و جلدســـازی عـــاوه ب ــر حفاظ ـ ِ
صفح ــات ،نق ــش زیباس ــازی بیرون ــی نس ـ ٔ
ـخه خط ــی را داش ــته
ِ
ِ
و اقدامـــات و هنرهایـــی چـــون بومســـازی ،مس ــطربندی،
جدولکشـــی ،خوشنویســـی ،تذهیـــب ،تش ــعیر و نگارگ ــری
ظاهـــر بیرونـــی اثـــر ،مرتبـــط بـــا زیباس ــازی درون ــی
عـــاوه بـــر
ِ
ـات
نس ــخه هس ــتند .ای ــن مقال ــه همزم ــان ب ــا تحلی ـ ِـل تزیین ـ ِ
ٔ
بررســـی ترتی ــب و توال ــی
نســـخه خطـــی مزبـــور بـــه
درونـــی
ِ
ٔ
ســـازی یـــک نســـخه خطـــی ق ــرن دهم ــی -ک ــه
مراحـــل آماده
ِ
ٔ
خ ــود میتوان ــد ب ــه آ گاه ــی در م ــورد تهی ــه نس ــخههای خط ــی
آن دوران نیـــز منجـــر گـــردد -میپـــردازد .می ــزان پیچیدگـ ِــی
تزیین ــات در نس ـ ٔ
ـخه هفتاورن ــگ جام ــی -مع ــروف ب ــه فر ی ــر-
بـــه برنامهریـــزی دقیـــق و موجـــز و همـــکاری و هماهنگ ــی
ٔ
برنامـــه مصورس ــازی  -نـــه
قابلمالحظـــهای نیـــاز داشـــته و
تنه ــا ن ــوع و ش ــکل تزیین ــات بلک ــه جای ــگاه آنه ــا -از پی ــش
تعییـــن شـــده بـــوده اســـت .هـــدف از انج ــام ای ــن تحقی ــق
بررس ــی فراین ــد کتابآرای ــی و توج ــه ب ــه ه ــر ی ــک از تزیین ــات
ٔ
نســـخه خطـــی اســـت .مقال ــه حاض ــر
کتابآرایـــی در ایـــن
درص ــدد پاس ــخگویی ب ــه س ــؤاالت زی ــر اس ــت :رون ــد و مراح ــل
انج ــام کار ب ــه چ ــه ش ــکل ب ــوده اس ــت؟ و از چ ــه ن ــوع تزیینات ــی
جه ــت آراس ــتن نس ـ ٔ
ـخه جام ــی فری ــر اس ــتفاده ش ــده اس ــت؟

روش تحقیق

ٔ
نســخه هفتاورنــگ جامــی
مطالعاتــی ایــن پژوهــش،
مــورد
ِ
محفــوظ در گالــری فریــر -معــروف بــه جامــی فریــر -اســت.
بهمنظــور بررســی تزیینــات و رونــد اجــرای آن از روش توصیفــی-
تحلیلــی اســتفاده شــده و ش ٔ
ــیوه گــردآوری اطالعــات ،منابــع
کتابخان ـهای و پایگاههــای اطالعاتــی بــوده اســت.

پیشینه تحقیق

از جملــه پژوهشهــای صورتگرفتــه در مــورد نســخهی
هفتاورنــگ ســلطان ابراهیــم میــرزا کتابــی بــا همیــن
نــام نوشــته ماریانــا شــرو سیمپســون 6اســت کــه بــه دلیــل
دسترســی مســتقیم بــه ایــن نســخه ،اطالعــات دقیقــی در
زمینــه کتابآرایــی آن ارائــه کــرده اســت .بیشــتر تحقیقــات
صورتگرفتــه در ایــن حــوزه ،هــر یــک از عناصــر تزیینــی را بــه
صــورت جداگانــه مــورد بررســی قــرار دادهانــد و پژوهــش جامعــی
بــه زبــان فارســی کــه تمــام عناصــر تزیینــی و کتابآرایــی و رونــد
اجــرای آنهــا را بــا جزئیــات شــرح دهــد ،کمتــر صورتگرفتــه اســت.
از منابــع فارســی در مــورد ایــن نســخهی خطــی (بــه ترتیــب زمانی)
میتــوان بــه مــوارد پی ـشرو اشــاره كــرد :مقال ـهی هفتاورنــگ
جامــی بــه روایــت تصویــر ( )1385نوشــتهی مهــدی حســینی
کــه بــه بررســی نگارههــای هفتاورنــگ پرداختــه ،پایاننامــهی
کارشناســی ارشــد مهــدی لونــی ( )1393بــا عنــوان مطالع ـهی
تطبیقــی نگارههــای نســخههای بوســتان ســعدی اثــر کمــال
الدیــن بهــزاد بــا هفتاورنــگ جامــی بــا تاکیــد بــر شــاخصههای
بصــری ،پایاننامــهی کارشناســی ارشــد اعظــم رضائــی برزانــی
( )1393بــا عنــوان تجزیــه و تحلیــل نگارههــای شــیخ محمــد در
مثنــوی یوســف و زلیخــای جامــی ،مقال ـهی مهنــوش غفوریــان
( )1395بــا عنــوان تحلیــل و بررســی تصاویــر نســخهی خطــی
مصــور هفتاورنــگ جامــی (موجــود در مخــزن مخطوطــات
کتابخان ـهی آســتان قــدس رضــوی) كــه در ســال  977ه.ق.
كتابــت شــده ،مقالـهی پژوهشــی بــر آرای ههــای هندســی موجــود
در نگارههــای هفتاورنــگ ابراهیــم میــرزا در پژوهشــنامهی
خراســان بــزرگ ( ،1396ش )۲۸و مقالــهی تحلیــل ســاختاری
طرحهــای تذهیــب در نگار ههــای هفتاورنــگ ابراهیــم میــرزا در
نشــریهی بــاغ نظــر ( ،1397ش )۶۹نوشــتهی مریــم عظیمینــژاد
كــه بــه بررســی فــرم و رنــگ و محــل قرارگیــری تذهیــب در
نگار ههــای ایــن نســخه پرداختــه و همچنیــن معرفــی و تحلیــل
نقــوش ابنیــه در نگار ههــای منظوم ـهی یوســف و زلیخــا از
نســخهی هفتاورنــگ جامــی مکتــب مشــهد ،نوشــتهی آذر
جهانیــار در فصلنام ـهی نگــره ( ،۱۳۹۶ش )۴۴كــه تقریبــا
ـات صورتگرفتــه در
مــوارد یکســانی را بررســی کردهانــد .تحقیقـ ِ

بــاب ایــن نســخه در بیشــتر مــوارد ویژگیهــای بصــری هــر یــک از
نگارههــا و یــا عوامــل اجتماعــی آن دورهی تاریخــی را مــورد بررســی
قــرار دادهانــد .برایــن اســاس بــه نظــر میرســد بررســی جامــع ایــن
نســخه میتوانــد اطالعــات دقیقتــری در زمینــهی مراحــل و
رونــد اجــرای کتابآرایــی در اختیــار محققــان قــرار دهــد.

ٔ
جامی
مسطربندی نسخه
 .1بومسازی ،کاغذسازی و
ِ
ِ
فریر

ٔ
ٔ
اندازه 23.4×34
نسخه هفتاورنگ فریر شامل  306برگه در
ً
ٔ
برگ
سانتیمتر و 28
نگاره تمام صفحه است و احتماال دو ِ
ٔ َ
دیباچه ُمذهب ،پیش از متن اصلی قرار داشته است.
آرایی دیرین،
باتوجهبه اینکه استفاده از مسطربندی در کتاب ِ
ذهبان نیز کارآمد و مفید بوده و
عالوه بر خوشنویسان برای ُم ِ
وضعیت
سطح نوشتار،
بودن الگوی
ِ
دارا ِ
ِ
هندسی مشخص در ِ
هر یک از عناصر بصری را نسبت بهتمامی بخشهای صفحه
جایگاه
تعیین میکرده ) ،(Simpson,1997, 40-41بررسی
ِ
ٔ
نقشه کاتب -و
فهم طرح و
مسطربندی در ُن َس ِخ خطی،
امکان ِ
ِ
ذهب -را برای مخاطب و پژوهشگر فراهم میآورد.
گاهی ُم ِ
ٔ
گرید پایه از
نسخه فریر بهمنظور
بر این اساس در
تعیین ِ
ِ
مسطربندی استفاده شده که شامل بیست و یک خط افقی
تمام این
و چهار ستون است و این الگو به طور یکسان در ِ
نسخه به کار گرفته شده است.
ٔ
نازک
صفحه دارای متن شامل دو قطعه کاغذ
هر
کاغذ ِِ
ٔ
ضخیم
کاغذ
ِ
تکالیه کرمی رنگ در وسط ،برای نگارش متن و ِ
دو ٔ
الیه رنگی برای حاشیه -بوده است؛ به طوریکه ابتدا متن،
روی کاغذ تک ٔ
الیه نازک توسط خوشنویسان مختلف کتابت
ِ
ٔ
کادر پهنی که حاشیه اثر را تشکیل
میشده و سپس به ِ
کاغذ حاشیه شامل کاغذهای دو
میدهد ،الصاقشده استِ .
ٔ
الیه رنگی -به رنگهای زرد ،قهوهای ،سبز و سه رنگمایۀ آبی-
میشد .به گفتۀ سیمپسون« :کاغذ تک ٔ
الیه کرمی رنگ برای
ِ
ُ
کتابت متن ،از قبل با طال ،افشان شده و با ابزار مهرهکشی
ِ
سنگ صافی مانند عقیق ،صیقلی و براق شده و سپس
یا
ِ
ً
مرکز تمام کاغذهای رنگی-
پنجرهای برای ِ
کاغذ متن -تقریبا در ِ
یکسانی کاغذهای متن
بریده میشده است» .مشابهت و
ِ
ٔ
و حاشیه در سرتاسر این نسخه نشان میدهد که همه آنها
ً
با هم و احتماال از پیش و به طور خاص برای این نسخه تهیه
شدهاند و زمانی که خوشنویسان نگارش متن مثنویها
را به پایان میرساندند ،اتصال کاغذ متن به حاشیه صورت
ٔ
حاشیه
کاغذ
کاغذ متن در میان ِ
میگرفته است .با قرارگرفتن ِ
ٔ
رنگی ضخیم ،صفحات زوج و فرد شکلگرفته و در مرحله بعد،
ِ
اتصال میان متن
تا
شده
ترسیم
رنگی
جداول
از
ای
ه
مجموع
ِ
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ـار منظــوم
در گلچینهــای ادبـ ِـی گذشــته -کــه مجموع ـهای از آثـ ِ
جداســازی هــر بخــش از
و یــا منثــور را در برمیگرفــت -بــرای
ِ
ُ
ـام ســرلوح -کــه حکـ ِـم جداکننــده بــرای
دیگــری ،تزییناتــی بــه نـ ِ
ُ
هــر بخــش داشــتند -طراحــی میشــد .ســرلوحهای مذهــب
ٔ
مقدمــه
نقــش پیشدرآمــد و
عناصــری تزیینــی هســتند کــه
ِ
بصــری بــرای متــن ادبــی پیــروی خــود ،بــازی میکننــد .نســخهٔ
ِ
فریــر هشــت ســرلوح در برگههــای ,140b,84b,70b,47b
 182b,273b,225b,200bدارد کــه گرچــه هی چکــدام از آنهــا
شــبیه یکدیگــر نیســتند ،امــا از ترکیببنــدی یکســانی پیــروی
ســاختار
کردهانــد .در صفحــات دارای ســرلوح وفــاداری بــه
ِ
صفحــات متــن مشــاهده میشــود؛ یعنــی
گری ِــد پایــه هماننــد
ِ
ســرلوحها نیــز در صفحاتــی بــا گریــد بیســت و یــک ســطری
داخــل
تزیینــی
و چهارســتونی ترســیم شــدهاند .عناصــر
ِ
ِ
ٔ
ســرلوحها بــا ســتونهای متــن و ســتونهای جداکننــده در
تمــام هشــت ســرلوح -بــه جــز یــک
پاییــن ،همتــراز هســتند.
ِ
اســتثنا ،برگـ ٔـه ( 200bتصویــر  )1کــه تــک مســتطیلی اســت  -از
ــتطیل درهــم ادغا مشــده و بــه همــراه نقــوش متقــارن
دو مس
ِ
ٔ
ــتطیل بزرگتــر دارای کتیبــه طالیــی در
طراحــی شــده و مس
ِ

مرکــز اســت کــه بــا نقــوش هندســی و گیاهــی تزییــن شــده
اســت .کتیبههــای داخــل ســرلوحها بــا اشــکال متنــوع ،بــرای
ـتن عنــوان مثنویهــا در نظــر گرفتهشــده بودنــد ،امــا فقــط
نوشـ ِ
ٔ
کتیبــه 84bدارای متــن اســت (تصویــر .)2
قسـمت فوقانـی سـرلوحها صـاف (ماننـد برگههـای
تـاج مرکـزی (ماننـد برگههـای
 )84b,70bو یـا
ِ
نقـش ِ
( )273b,225b,182b,140b,47bتصاویـر )7 ،6 ،5 ،4 ،3
نقـش تـاج مرکـزی ،شـرفههای
فـرم صـاف یـا
ِ
دارنـد .در هـر دو ِ
آبـی الجـوردی -در اندازههـای مختلـف -در قسـمت فوقانـی
ِ
نقـش بسـتهاند (تصویـر  .)8تمامـی سـرلوحها نیـز بـر روی
ضخیـم حاشـیه ترسـیم
کاغـذ نـازک متـن و هـم بـر روی کاغ ِـذ
ِ
ٔ
شـدهاند کـه ایـن عمـل ،نشـاندهنده عم ِـل تذهیـب پـس از
ـدن تمـام برگههـا و اتصـال آنهـا بـه یکدیگـر اسـت.
تکمیـل ش ِ
صفحـات متـن ،مجموعـهای از
صفحـات دارای سـرلوح ،هماننـد
ِ
ِ
اتصـال برگ ههـای متـن و حاشـیه
جـداول رنگـی دارنـد کـه نقـاط
ِ
را پنهـان میسـازند .ایـن جـداول در طرفیـن و بـاالی سـرلوحها
ادامـه یافتـه ،دو قـاب مـوازی را تشـکیل داده و بـا زاوی ٔـه مورب در
حاش ٔ
ـیه باالیـی خاتمـه یافتهانـد .جـداول و شـرفههای الجـوردی
در بـاالی سـرلوحها نشـان میدهنـد سـرلوحهای مثنـوی
ـیم تشـعیرها ترسـیم شـدهاند .یکـی از ویژگیهـای
پـس از ترس ِ
فـرد سـرلوحهای جامی فریـر ،تزیینات متنـوع از جمله
منحصربه ِ
ـرلوح دفتـر
نقـوش هندسـی و گیاهـی اسـت ً( .)52,ibidس ِ
اول مثنـوی سلسـلهالذهب احتمـاال در اواخـر قـرن هجدهـم
ِ
یـا اوایـل قـرن نوزدهـم جایگزیـن شـده زیـرا تذهیبهـای ایـن
سـرلوح ویژگـی تذهیبهـای ٔ
دوره قاجـار را دارد (تصویـر )9
(.)39,ibid

تصویر  :1سرلوح مثنوی تحفه االحرار ،خوشنویس رستم علی ،200b ،963 ،مأخذ:
()ibid,51

تصویر  :2سرلوح یوسف و زلیخا ،خوشنویس محب علی ،964، 84b ،مأخذ:
)(https://asia.si.edu

Figure 1: Masnavi heading of Tuhfat al-ahrar, copied by Rustam Ali,
)9631556/, folio 200b, (ibid, 51

Picture 2: Masnavi heading of Yusuf u Zulaykha, copied by Muhibb
Ali, 9641557/, folio 84b, Freer Gallery

صفحات این نسخه در
و حاشیه را بپوشاند .در چند نمونه از
ِ
کاغذ متن به
بخشهایی که جدول اضافه نشده ،محل
اتصال ِ
ِ
خطوط جدول بر روی
حاشیه بهوضوح قابلمشاهده است و
ِ
ٔ
سیستم
کاغذ حاشیه ترسیم شده است .در این نسخه،
ِ
لبه ِ
صفحات دارای متن نسبت به برگههای دارای
کشی
ِ
جدول ِ
نگاره ،یکپارچهتر است (.)42,ibid

مثنوی جامی فریر
 .2سرلوحهای آغازین
ِ
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،963 ، خوشنویس شاه محمود نیشابوری، سرلوح مثنوی سبحهاالبرار:4 تصویر
) (همان: مأخذ،140b

،964 ، خوشنویس مالک دیلمی، دفتر دوم، سرلوح سلسلهالذهب:3 تصویر
) (همان: مأخذ،47b

Figure 4: Left side, Masnavi heading of Subha al-abrar, copied by
Shah- Mahmud al-Nishapuri, 9631556/, folio 140b, Freer Gallery

Figure 3: Masnavi heading of silsilat al-dhahab, second dafter,
copied by Malik al- Daylami, 9641557/, folio 47b, Freer Gallery

: مأخذ182b ،968 ، عیشی بن عشرتی، سرلوح سالمان و ابسال:6 تصویر
(Simpson,1997, 52)
Figure 6: Left side, Masnavi heading of Salaman u Absal, copied by
Eyshi ibn Ishrati, 9681560/, folio 182b (ibid, 52)

،70b ، خوشنویس مالک دیلمی، دفتر سوم، سرلوح سلسلهالذهب:8 تصویر
) (همان:مأخذ
Figure 8: Left side, Masnavi heading of silsilat al-dhahab, third
daftar, copied by Malik al- Daylami, folio 70b, Freer Gallery
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) (همان: مأخذ،225b ،972 ، محب علی، سرلوح مثنوی لیلی و مجنون:5 تصویر
Figure 5: Masnavi heading of Layli u Majnun, copied by Muhibb Ali,
9721565/, folio 225b, Freer Gallery

)https://asia.si.edu( : مأخذ،273b ، سرلوح خردنامه اسکندری:7 تصویر
Figure 7: Masnavi heading of khiradname-I iskandari 963/ 1556,
folio 273b, Freer Gallery
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تصویر  :9سلسلهالذهب ،دفتر اول ،خوشنویس مالک دیلمی 979 ،ه.ق،1b ،.
مأخذ)Simpson,1997, 39( :
Figure 9: Masnavi heading of silsilat al-dhahab, first daftar, copied
)by Malik al- Daylami, 979, folio 1b (ibid, 39

 .3انجامهها

ٔ
نســخه خطــی کــه کاتــب میتوانســته
بخــش یــک
مهمتریــن
ِ
پردازی
در آن بهنوعــی خــود را معرفــی کــرده و ســندی از نســخه
ِ
خــود بهجــا بگــذارد تــا از ایــن طریــق آینــدگان پــی بــه زمــان
کتابــت و اطالعــات دیگـ ِـر نســخه ببرنــد ،انجامــه اســت (افشــار،
شــامل شــکل ظاهــری،
کمیــت انجامــه
 .)39 ،1381کیفیــت و
ِ
ِ
تزیینــات
حجــم نوشــته ،آرایههــا و
میــزان
محــل قرارگیــری،
ِ
ِ
ِ
تاریــخ
نــوع خــط ،نــام کاتــب ،محــل و
ِ
اطــراف ،جدولکشــیِ ،
بصــری انجامههــا
خوانــش
کتابــت ،مــواردی هســتند کــه در
ِ
ِ
در کتابآرایــی کهــن ،قابلتوجــه اســت .انجامههــا در نســخهٔ
ِ
مزبــور بــه نحــو قابلمالحظــهای در قطــع ،انــدازه ،شــکل و
تزیینــات ،متفــاوت هســتند و تنهــا ویژگی مشــترک آنها ،ترســیم
جدولــی بــا خــط طالیــی میــان دو خــط تحریـ ِـر مشــکی اســت کــه
قــاب مشــخصی -بــه ان ٔ
ــدازه دو ســتون میانــی -ســطحی بــرای
ـون انجامههــا ایجــاد کــرده اســت .انجامههــای
نوشــتار در پیرامـ ِ
هــر مثنــوی ویژگــی خــاص خــود را دارنــد و بخشــی مهمــی از
ٔ
برنامــه تزیینــی ایــن نســخه بــه شــمار میآینــد.
ـدم پرداخــت
در خصــوص حضــور تزییــن در انجامههــا یــا عـ ِ
شرو قابــل اهمیــت اســت؛ ســه
بــه آن ،توجــه بــه مــوارد پیــ ِ
انجامــۀ برگههــای  224b ,199a ,139aبــا قابهــای ســاده
ـود فضــای خالــی زیـ ِـاد
و عــدم حضــور تزییــن بــرای آنهــا -باوجـ ِ
اطـ�راف هـ�ر انجامـ�ه ( -تصاویــر  2 ،1و  3در جــدول (Simp� )1
دیگــر (,69b ,83a
) son,1997, 62و در مقابــل :پنــج انجامــۀ
ِ
 )181a ,46a ,272aکــه آخریــن ســطرهای صفحــه را پرکــرده
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ـون
و بــا نقــوش هندســی و گیاهــی -کــه شــامل فضــای پیرامـ ِ
متــن انجامــه میشــودُ -م َزیــن گشــتهاند .در برگههــای 69b
ِ
و( 83bتصاویــر 4و  5در جــدول )1متــن ،درون خطــوط
لهــای
ـاب بیرونــی بــا گ 
محیطــی طالیــی رنــگ محصــور شــده و قـ ِ
تزیینــی عناویــن ،تزیینشــده
رنگارنــگ ،شــبیه بــه نقــوش
ِ
َ
َ
ُ
ـون قــاب
اســت .همچنیــن در هــر پنــج انجامــۀ مزیــن ،پیرامـ ِ
بهــای تزیینــی در
اصلــی متــن ،مجموعــهای هماهنــگ از قا 
ِ
انــدازه و شــکلهای مختلــف طراحــی شــده اســت؛ از جملــه
ٔ
ـدان ســفید
در
طرفیــن انجامــۀ برگــه  ،272aیــک جفــت گلـ ِ
ِ
(تصویــر  ،)10ترســیم شــده کــه گل شاهعباســی بزرگــی -دارای
ٔ
ســاقه طالیــی و غنچههــای ســفید و صورتــی -همــراه بــا
ســه
ٔ
َ
ُ
درون گلدانهــا
چهــار ســاقه پــر از گلهــای پنــج پ ِــر صورتــی از ِ
بیــرونزده اســت (تصویــر  6در جــدول  .)1ایــن نقــش کــه در
نقــش گلدانــی معــروف اســت و در
ــنتی ایــران بــه
ِ
طراحــی س ِ
ِ
ـاری اســامی
ـ
م
مع
ـه
ـ
ب
ـته
ـ
س
واب
ـات
ـ
تزیین
و
ـرش
ـ
ف
ـوش
ـ
نق
ـی
طراحـ
ِ
ِ
ٔ
ُ
ایــران نقشــی پــر تکــرار اســت ،بــه گفتــه سیمپســون «در میــان
ـات جامـ ِـی فریــر نقشــی منحصربهفــرد اســت» ).(ibid, 52
تزیینـ ِ
تزییــن انجامههــا در انتهــای ســه دفتـ ِـر
فردگرایــی
اســتقالل و
ِ
ِ
َ
َ
لســلهالذهب (برگهــای  )46a, 69b, 38bبهتــر مشــاهده
ِس ِ
میشــود .در انجامــۀ دفتــر اول (تصویــر  7در جــدول  )1و دفتـ ِـر
َ َ
ـام
ســوم
ِ
مثنــوی سلســلهالذهب (تصویــر  5در جــدول  ،)1نـ ِ
ِ
مالــک دیلمــی بــه عنــوان کاتــب آمــده اســت؛ امــا در انجامــۀ
دفتــر دوم (تصویــر  4در جــدول  )1نــام کاتــب ذکــر نشــده
کاتــب دفتــر دوم ماننــد
اســت .ایــن احتمــال وجــود دارد کــه
ِ
دفاتــر اول و ســوم ،مالــک دیلمــی بــوده کــه عمـ ِـل کتابــت را
در مشــهد انجــام داده اســت .چهارمیــن انجامــه در انتهــای
ـوی یوســف و زلیخــا (دوازدهــم مــاه رجــب ،ســال  964ه.ق).
مثنـ ِ
ُ
توســط محبعلــی کتابــدار در مشــهد امضــا شــده و پنجمیــن
ُ َ َ
ــبحهاالبرار تحــت حمایــت همــان
انجامــه در پایــان مثنــوی س
حامــی بــه امضــای شــاهمحمود نیشــابوری در مشــهد (اول مــاه
ذیالحجــه ،ســال  963ه.ق ،).بــه اتمــام رســیده اســت (تصویــر
 8در جــدول  .)1ششــمین انجامــه -کــه بســیار کوتــاه اســت-
َ
مربــوط بــه َســامان و ابســال بــوده و توســط عیشــیبــن عشــرتی
کتابــت شــده اســت؛ ایــن انجامــه نشــان میدهــد کــه ایــن
مثنــوی در ســال  968ه.ق .بــه پایــان رســیده اســت .هفتمیــن
ُ َ َ
حفــه االحــرار اســت و نشــان میدهــد کــه
انجامــه مربــوط بــه ت
کتابــت ایــن مثنــوی را رســتم علــی (اول مــاه شــوال ،ســال 963
ه.ق ).بــه اتمــام رســانده اســت .هشــتمین و آخریــن انجام ـه در
انتهــای مثنــوی لیلــی و مجنــون آمــده اســت و نشــان میدهــد
کــه محــب علــی کتابــت آن را در هــرات (اول مــاه شــوال ،ســال

 972ه.ق ،).بــه پایــان رســانده اســت .در واقــع نــام محــب علــی
بــه عنــوان رئیــس کتابخانــه در انتهــای آخریــن مثنــوی گــواه ایــن
حقیقــت اســت کــه کتابــت ایــن اثــر بــه دســتور ســلطان ابراهیــم
میــرزا انجامگرفتــه اســت). (ibid, 30

سفید انجامۀ برگۀ  ،272 aمأخذ)ibid,63) :
تصویر  :10گلدانهای
ِ
Figure 10: White vases at the colophon of folio 272 a

ـات موجــود در انجامههــا نشــان میدهــد کتابــت و
اطالعـ ِ
نخســت جامــی فریــر بــه عهــدهی
مثنــوی
ـگارش شــش
نـ
ِ
ِ
ِ
پنــج خوشــنویس -مالــک دیلمــی ،محــب علــی ،شــاه محمــود
نیشــابوری ،عیشـیبن عشــرتی و رســتم علــی -بــوده و در بــازهی
زمانــی بیــش از نــه ســال ( 963 -972ه.ق ).بــه دســتور ســلطان
ابراهیــم میــرزا تهیــه شــده اســت .همچنیــن انجامههــای جامـ ِـی
فریــر انعطافپذیــری در تهیـهی ایــن نســخه را نشــان میدهنــد
شــاخصهای کــه در نســخههای دیگـ ِـر ایــن دوره نیــز بــه خوبــیقابلمشــاهده اســت -یعنــی مثنویهــا در ســه شــهر مختلــف
کتابــت شــدهاند و فراینــد تهیــهی ایــن نســخه -حداقــل
کتابــت متــن -در میــان ســه شــهر انجــام شــده
مرحل ـهی
ِ
اســت .در پنــج انجامــۀ برگههــای 272a,181a,139a,83b,46a
توضیحــات جامعــی چــون شــهری کــه مثنــوی در آن نوشــت ه
نگارش این نســخه
شــده و نــام حامـ ِـی نســخه وجــود دارد .علــت
ِ
ــدد
ـهر مختلــف را میتــوان مســئولیتهای متع ِ
در ســه شـ ِ

خوشنویســان آن دانســت .چنانکــه در اطلــس خــط آمــده
ِ
اســت« :شــاهزادهی صفــوی ابوالفتــح ســلطان ابراهیــم میــرزا
ـهرت مالــک دیلمــی ،وی را نــزد خــود خوانــد و مالــک
ـاز شـ ِ
در آغـ ِ
در کتابخانـهی آن شــاهزادهی هنرپــرور بــه کتابــت و تعلیــم خــط
مشــغول شــد .در ســال  964ه.ق .کــه ســلطان ابراهیــم میــرزا
بــه مشــهد رفــت مالــک نیــز همــراه او بــود و پــس از یــک ســال و
نیــم اقامــت در مشــهد چــون شاهطهماســب عمــارت دولــت
خانـهی قزویــن را بــه اتمــام رســانیده بــود ،مالــک را بــرای نوشــتن
کتیبههــای عمــارت احضــار کــرد و ســلطان ابراهیــم میــرزا ،مالــک
را روانــهی قزویــن کــرد .وی در آنجــا بــه کتیبهنــگاری پرداخــت
ــتون قزویــن ،غزلــی از حافــظ را نوشــت»7
و در ایــوان چه 
لس ِ
(فضائلــی.)484 ،1362 ،
ـات دقیقــی چــون نــام حامــی،
عــاوه بــر انجامههــا کــه اطالعـ ِ
کاتــب ،تاریــخ کتابــت ،محــل کتابــت را فراهــم میســازند ،در
داخــل نگارههــا نیــز میتــوان نــوع خاصــی از مســتندنگاری را
مشــاهده نمــود .بــرای مثــال در کتیبههــای تزیینـ ِـی معمــاری در
ٔ
ٔ
نســخه هفتاورنــگ
حامــی
نــگاره  ،162a,132a,38bنــام
ســه
ِ
ســلطان ابراهیــم میــرزا -آمــده اســت 8یــا در پاییــن کتیبـ ٔـه برگــهِٔ
مثنــوی یوســف و زلیخــا اســت-
- 84bکــه مربــوط بــه ســرلوح
ِ
ـوار ســبز رنگــی بــه ارتفــاع حــدود یــک میلیمتــر ترســیم شــده
نـ ِ
ـام عبــداهلل شــیرازی
کــه ِ
درون آن َ -میــان دو عالمــت ضربــدر -نـ ِ
ُ
ــب نوشــته شــده اســت (عبــداهلل شــیرازی
بهعنــوان مذ ِه ِ
ــده دورهٔ
از خوشنویســان جامــی فریــر ،هنرمنــد شناخت هش ٔ
ِ
صفــوی اســت کــه بــه نظــر میرســد عالقـ ٔـه شــدیدی بــه مخفــی
نگاهداشــتن امضــای خــود داشــته اســت) (تصویــر  11الــف و
ٔ
ٔ
کتیبــه جامــی فریــر اســت
کتیبــه مذکــور ،تنهــا
ب) .از آنجاکــه
کــه نــام هنرمنــدی بهغیــراز خوشنویســان را ثبــت کــرده ،ســند
مهمــی در ایــن نســخه محســوب میشــود ).(ibid,34

شماره دوم
پاییز 1399
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عناویــن رنگــی یکــی از پرکاربردتریــن اشــکال تزیینــی در
نســخ خطــی هســتند کــه میتواننــد بــه طــور مســتقل پیــام
اصلــی متــن را نیــز انتقــال دهنــد .جامــی فریــر دارای بیــش
از  750عنــوان رنگــی تزیینــی اســت کــه تعــداد آنهــا در هــر
ً
مثنــوی و موقعیــت قرارگیــری آنهــا در فضــای نوشــتار ،کامــا
ـوی؛
بــه متـ ِـن هــر مثنــوی بســتگی دارد؛ بــهطــور 
ی کــه ســه مثنـ ِ
سلســلهالذهب ،ســبحهاالبرار ،تحفهاالحــرار بــا متنهــای
ً
کوتــاه و عمدتــا تعلیمــی ،دارای عناویــن رنگـ ِـی بیشــتری نســبت
ـوی یوســف و زلیخــا ،لیلــی و مجنــون ،ســامان و
بــه چهــار مثنـ ِ
ٔ
ابســال و خردنامــه اســکندری -بــا روایتهــا و داســتانهای
متوالــی و پیوســته بــا بخشهــای طوالنیتــر -هســتند.
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تصویر  11الف :سمت راست سرلوح مثنوی یوسف و زلیخا ،هفتاورنگ جامی ،964 ،مأخذ(34 ibid,) :
)Figure 11a: Right side, Masnavi heading of Yusuf u Zulaykha, 9641557/ (ibid34

ب :سمت چپ جزئیات سرلوح مثنوی یوسف و زلیخا ،با امضای مذهب (ذهب عبداهلل شیرازی) ،مأخذ(34 ibid,) :

شماره دوم
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)Figure 11b: Left side, details of the heading of Yusuf u Zulaykha, “Illuminated by Abdullah al-Shirazi” (ibid34

جامی فریر ،مأخذ :نگارندگان
اطالعات موجود در انجامۀ هشت
تفکیک
جدول :1
ِ
ِ
ِ
مثنوی ِ
)Table 1: Information of the eight- Masnavi in Freer Jami (Source: Authors

ٔ
شماره
تصاویر

نام مثنوی

1

ٔ
برگه  ،139aانجامۀ
یوسف و زلیخا،
مأخذ(https:// :
)asia.si.edu

محب
علی

2

ٔ
برگه ،199a
انجامۀ سالمان
و ابسال ،مأخذ:
(همان)

عیشی بن
عشرتی

بدون
تزیین

3

ٔ
برگه ،224a
انجامۀ
تحفهاالحرار
مأخذ( :همان)

رستم علی

بدون
تزیین
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تصویر

جزئیات عناصر نوشتاری و تزیینی انجامهها

نام کاتب

نوع عناصر
تزیینی

محل
نگارش

تاریخ
اتمام کار

بدون
تزیین

مشهد

رجب
964

مشخص
نیست

968

مشخص
نیست

شوال
963

4

ٔ
برگه  ،69bانجامۀ
سلسلهالذهب،
دفتر دوم ،مأخذ:
(Simpson,
)1997, 28

مالک
دیلمی

تزیینات
حاشیهای
و زمینه
تزیین
شده

مشخص
نیست

964

5

برگه  ،83bانجامۀ
سلسلهالذهب،
دفتر سوم،
مأخذ( https://:
)asia.si.edu

مالک
دیلمی

تزئینات
حاشیهای
و زمینه
ساده

مشهد

966

6

ٔ
برگه  ،272aانجامۀ
لیلی و مجنون،
مأخذ (Simp�:
)son, 1997, 63

محب
علی

تزیینات
حاشیهای
و زمینۀ
ساده

هرات

972

7

برگۀ  ،46aانجامۀ
سلسلهالذهب،
دفتر اول مأخذ:
)(ibid, 62

مالک
دیلمی

تزیینات
حاشیهای
و زمینۀ
ساده

مشهد

963

8

برگۀ  ،181aانجامۀ
سبحهاالبرار،
مأخذ(https:// :
)asia.si.edu

شاه
محمود
نیشابوری

تزیینات
حاشیهای
و زمینۀ
ساده

مشهد

ذیالحجه
963
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هر عنوان رنگی شامل یک تا چهار سطر -و گاهی بیشتر-
است که درون قاب مستطیل شکلی قرار گرفته و در طول دو
مرکزی متن امتداد یافتهاند .اگر چه عناوین رنگی از نظر
ستون
ِ
ارتفاع متنوع هستند اما عرض آنها به طور استاندارد شامل
دو ستون است .عناوین با مرکبهای رنگی نوشته شده و
آبی روشن و نارنجی غالب است ،اما
با وجود اینکه دو رنگ ِ
رنگمایههای صورتی و سبز نیز به طور مکرر استفاده شده
است ) .(ibid,54پیرامون هر سطر از عناوین رنگی ،خطی
محیطی به شکل ابرِ دندانهدار (معروف به دندانموشی)
بیرونی
ترسیم شده که با رنگهای آبی تیره یا طالیی تمام نواحی
ِ
قاب ابری شکل را پرکرده است .از دیگر موضوعات مربوط به
ٔ
زمینه طالیی با ابزاری
نقاط کوچکی است که در
عناوین رنگیِ ،
شبیه به ُسنبه ایجاد شده تا با القای بافت در سطح زمینهٔ
ِ
خصوصیت انعکاسی طال را تقویت کند .در هر دو
طالییرنگ،
ِ
عناوین طالیی و آبی ،زمینه با گلهای پنج پر و غنچههایی در
ِ
شکلها ،اندازه و رنگهای مختلف بر ساقههای باریک نقش
عناوین رنگی ،نشان
تزیین برخی از
ماندن
بسته است .ناتمام
ِ
ِ
ِ
ترسیم ستونهای جداکننده و
تزیین این عناوین ،پس از
از
ِ
ِ
نگارش متن دارد ).(ibid, 54-55
رنگــی ُمذهــب در ایــن نســخه شناســایی
دو نــوع عنــوان ِ
ٔ
شــده کــه تمایــز اصلــی ایــن دو نــوع در انــدازه عــرض متنهــا
اســت؛ بــرای مثــال متــن در عناویـ ِـن نــوع نخســت ،کل عــرض
ـوع دوم،
قــاب را فراگرفتــه اســت (تصویــر  .)12عناویــن رنگـ ِـی نـ ِ
دارای ســه بخــش هســتند ،قــاب میانــی کــه عنــوان رنگــی در آن
ـاب باریــک تزیینــی کــه در دو طــرف متـ ِـن عنــوان
قــرار دارد و دو قـ ِ
میانی
قــرار گرفتــه اســت (تصویــر  .)13این عناویــن در قســمت ِ

تصویر  .12عنوان رنگی نوع اول ،سلسلهالذهب ،دفتر اول،
برگه  15aمأخذ)ibid, 55) :
Figure 12. Right side, rubric type A, silsilat al)dhahab, First daftar, folio 15a (Source: ibid, 55
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

74

صفحــه قــرار دارنــد و شــکل آنهــا بــه تعــداد ســطرهای عنــوان
عناویــن نــوع دوم هماننــد نــوع
بســتگی دارد .بخــش مرکــزی
ِ
اول بــا گلهایــی بــر زمینـ ٔـه آبــی تیــره یــا طالیــی تزیینشــدهاند.
ٔ
زمینــه طالیــی یــا آبــی تیــره دارنــد
بخشهــای جانبــی نیــز پس
کــه بــا بخــش مرکــزی متفــاوت هســتند .بااینوجــود ،تزییــن
بخشهــای جانبــی نســبت بــه تذهیــب بخــش مرکــزی،
مشــخص و برجســتهتر اســت و شــامل نمایــش وســیعی از
تنــگاری اســت.
نقشمایههــای هندســی ،گیاهــی و صور 
ایــن قســمتها بــا نقــوش ســتاره ،زیگــزاگَ ،ســرِ انســان و
گلبرگهــای پنج َپــر -کــه ب هنــدرت تکــراری هســتند -تزییــن
ً
شــده اســت (تصویــر  .)14جامــی فریــر شــامل تقریبــا 350
عنــوان رنگــی منحصربهفــرد از نــوع دوم اســت .رویهمرفتــه
میتــوان گفــت عناویــن رنگــی عــاوه بــر شــکل ،عــرض
ُ
ـرح
مشــخص و اســتاندارد و مرکــب رنگـ ِـی اســتفاده شــده ،در طـ ِ
کلــی و عناصــر تزیینــی نیــز بــه یکدیگــر شــباهت دارنــد.
تنــوع منحصــر بــهفــرد عناویــن رنگــی نــوع دوم در بخــش
ٔ
نــگاره پیــر فرزانــه و مالمــت جــوان خــام (برگــۀ )10a
پایینــی
مشــاهده میشــود .یــک نــوار افقــی الجــوردی دو ســطر متــن
ـوردی
عنــوان را از هــم جــدا کــرده اســت و دو نــوار عمــودی الجـ ِ
تزییــن شــده بــا پیچکهــای گیاهــی دو طــرف عنــوان قــرار
گرفتهانــد .متــن بــا مرکــب قرمــز و آبــی نوشــته شــده و بــا خطــوط
دندانـهدار از زمینــه جــدا شــده و زمینــه بــا رنــگ طالیــی و نقــوش
گیاهــی پوشــیده شــده اســت .نمــای کلــی نوارهــای افقــی و
عمــودی الجــوردی ،نقشــی شــبیه حــرف  Hانگلیســی ایجــاد
ِ
کــرده اســت (تصویــر .)15

تصویر  :13سمت چپ عنوان نوع دوم ،سلسلهالذهب ،دفتر دوم ،برگه  53bمأخذ(ibid, 22):
Figure 13: Left side, rubric type B, silsilat al-dhahab, second daftar, folio 53b
)(ibid, 22

تصویر  :14بخشی از تصویر متن تحفه االحرار ،برگۀ  15aمأخذ ):(ibid, 275
)Figure 14: Tuhfat al-ahrar, folio 15a (ibid, 275

تصویر  :15بخشی از ٔ
نگاره پیر فرزانه و مالمت جوان خام ،سلسلهالذهب،
برگۀ  10aمأخذ)ibid,71) :
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Figure 15: The Wise Old Man Chides a Foolish Youth, silsilat al)dhahab, folio 10 a (ibid, 71

 .5تذهیب ابیات

جامــی فریــر بهصــورت
نــگارش و تزییــن ابیــات در  46برگــۀ
ِ
ســطر
مــورب از راســت بــه چــپ و برعکــس بــوده و طــول هــر
ِ
مــورب برابــر بــا ســه ســطر افقــی اســت .از کارکردهــای ایــن اشــعار
َ
ـات دارای نــگاره یــا انجامــه قــرار
ـورب ُمزیــن -کــه پیــش از صفحـ ِ
مـ ِ
گرفتهانــد ) -(ibid,43اعــام کــردن حضــور نگارههــا یــا انجامههــا
گ آنهــا در
بــوده و تنــوع و کثــرت نقــوش ،ترکیببنــدی و رنــ 
سرتاســر نســخه حیرتانگیــز اســت .در ایــن اثــر کاغذهــای
ـرد
متــن بــه رنــگ ِکـ ِـرم بــوده و بــا طــا افشــان شــده کــه تأثیــر کاربـ ِ
ـف کاغـ ِـذ حاشــیه تقویــت شــده
آزادانــۀ طــا ،بــا رنگهــای مختلـ ِ
اســت .بــا وجــود برنامـ ٔـه دقیــق در طراحــی و اجــرای بخشهــای
ـوع ایجــاد شــده در بعضــی مــوارد بــه دلیــل کثــرت
مختلـ ِ
ـف اثــر ،تنـ ِ
هنرمنــدان ،اجتنابناپذیــر بــوده اســت .بــه طــور مثــال اگرچــه
ســرلوح یکــی از مثنویهــا بــه وسـ ٔ
ـیله عبــداهلل شــیرازی 10امضــا
ِ
شــده ،امــا  -بــه دلیــل صحبتهــای پیشــین مبنیبــر تنــوع
ـئولیت
تزیینــات  -ایــن امــکان کــه ایــن ُمذهــب بهتنهایــی مسـ
ًِ
تزیینــی ایــن نســخه را برعهــده داشــته ،تقریبــا
تمــام برنامـ ٔـه
ِ
ـوع کار ،میتــوان
نزدیــک بــه صفــر اســت و باتوجهبــه سـ ِ
ـبک متنـ ِ
چنیــن پنداشــت کــه در تذهیــب ایــن نســخه تعــداد زیــادی از
هنرمنــدان بســیار ماهــر مشــارکت داشــتهاند ).(ibid,48
ســطور مــورب اغلــب
ابیــات مذهــب در
ــدی
ِ
ترکیببن ِ
ِ
ٔ
ـول
بهتنــاوب ،مجموعــه  vشــکل عمــودی یــا زیگزاگهایــی در طـ ِ

ســطح نوشــتار ایجــاد کردهانــد .هــر مصــرع مــورب در هــر جهتــی
کــه باشــد درون قــاب مربــع شــکلی قــرار دارد و بــا ســتونهای
نــازک مشــکی
خــط
طالیــی نــازک ،بیــن دو خــط ِ
جداکننــده و ِ
ِ
ٔ
قــرار گرفتــه و در زاویــه مقابــل هــر مربــع ،در بــاال و پاییـ ِـن مصــرع
مــورب ،مثلثهــای قائمالزاوی ـهای بــه زیبایــی ُمزیــن گشــتهاند.
ازایــنرو ،هــر ســطر یعنــی چهــار مصــرع مــورب نوشتهشــده
لچکــی مثلثماننــد تشــکیل داده و نوارهــای
چهــار جفــت
ِ
ســفید و رنگــی بــه همــراه خــط مشــکی و گاهــی اوقــات ســفید،
تمامـ ِـی لچکیهــا را قــاب کــرده اســت .زمینـ ٔـه ایــن لچکیهــا بــا
رنگهــای ارغوانــی و آبــی روشــن رنگآمیــزی شــده و بــا نقــوش
رنگارنــگ هندســی ،گیاهــی و انســانی تزییــن شــدهاند .تنــوع
نقــوش ایــن لچکیهــا بــا نقوشــی کــه در بخشهــای جانبــی
رنگــی نــوع دوم اجــرا شــده قابلمقایســه اســت و
عناویــن
ِ
باوجــود تفــاوت طرحهــا در ایــن دو نمونــه ،درســت ماننـ ِـد
ِ
رنگــی نــوع دوم ایــن لچکیهــا نیــز دارای
تذهیبهــای عنــوان ِ
ترکیببندیهــای منحصربهفــردی هســتند و تذهیــب آنهــا
بهنــدرت در بخشهــای مختلــف نســخه تکــرار شــده اســت.
گاهــی اوقــات در طــول چندیــن ســطر -آنچنانکــه در برگـ ٔـه
ابیــات مــورب و
نمایــش
 99aقابلمشــاهده اســت -شــاهد
ِ
ِ
لچکیهــای تذهیــب شــده هســتیم کــه در جهــات مختلــف
ٔ
صفحــه مقابــل هــم گســترشیافتهاند
و یــا حتــی در طــول دو
(تصویــر .)16
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تصویر  :9سلسلهالذهب ،دفتر اول ،خوشنویس مالک دیلمی 979 ،ه.ق،1b ،.
مأخذ)Simpson,1997, 39( :
Figure 9: Masnavi heading of silsilat al-dhahab, first daftar, copied
)by Malik al- Daylami, 979, folio 1b (ibid, 39

 .6تشعیر و حاشیهها

دقت
یکی از حیرتانگیزترین ویژگیهای نسخ خطی ایرانی ِ
نسخ
موجود در صفحه
آرایی آنها است .اهمیت چنین دقتی در ِ
ٔ
متنی
مصور بهویژه در موازنه بین میزان فضای سفید و عناصر ِ
روی سطح صفحه بیشتر آشکار شده و در سنجش ارزش
ٔ
ٔ
نسخه مصور ،امری تعیینکننده است .یکی
شناسانه
زیبایی
نسبت آن با
از عوامل مؤثر در توازن ،محل قرارگیری متن و
ِ
حاشیههای صفحه است (هیلن برند .)293 ،1388 ،حاشیهها
پس از برگهای آغازین وسیعترین عرصه برای تذهیب و
ٔ
نسخه اسالمی محسوب میشوند که از آغاز قرن
تزیین در یک
ً
نهم ه.ق .غالبا با نقوش طالیی و با شیوههای مختلف تزیین
ٔ
نسخه موردی بحث ،بیشتر تزیینات حاشیهای
شدهاند .در
ً
گیاهی طالیی هستند که در مراحل آخر
عمدتا نقشمایههای
ِ
ٔ
طراحی گل و برگها در
برنامه مصورسازی اجرا شدهاند .سبک
ِ
ٔ
ترکیه عثمانی
حاشیههای این نسخه یادآور «سبک ساز» 11در
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(شناخته شده با برگهای بلند و شکسته) است .از آنجا
که سبکساز ،الهامگرفته شده از هنر ایران قرن نهم ه.ق.
است ،شباهتها در این نسخه ملموس بوده با این تفاوت
گیری نقوش در جامی فریر فاقد ضخامت متداول
که قلم ِ
در سبکساز است .بخشی از این نرمی و لطافت در ترسیم
ٔ
استفاده زیاد از طال
شاخوبرگ حاشیههای جامی فریر به دلیل
بوده است ).(Simpson,1997,67 -9
در این اثر تمام برگهها به استثنای برگۀ ناتمام  ،253 aدارای
تزیینات حاشیهای در اطراف نگاره و متن هستند .بیشترین
نقوش طالیی ،مانند گلهای شاهعباسی بزرگ ،ساقهها،
برگها ،شاخهها و گلهای کوچک در صفحات دارای
ٔ
تزیینات حاشیهای در
شیوه اجرای
متن ترسیم شدهاند.
ِ
بخشهایی از نگارهها که وارد حاشیه شدهاند ،تفاوت دارد .در
گیاهی اطراف انسانها و بنای
برگ ( 59aتصویر  )17عناصر
ِ
معماری بهصورت فرورفته و بیرونآمده طراحیشده است.
ٔ
شاخه ُپر برگی بین سر اسب و «مهتر منتظر» در
به طور مثال:
ٔ
ُ
بیرون از حمام لغزیده و شاخه پر برگی بین دو غالم سیاه در
قسمت باالبهپایین آمده است ) .(ibid,74حاشیههای تزیینی
در صفحات دارای متن بر روی کاغذهای رنگی اجرا شدهاند،
اما در  23نگاره تزیینات حاشیهای بر کاغذ کرم رنگ نقش
بستهاند .این تزیینات حاشیهای شامل شش گل ختایی
قلبی شکل بزرگ است که به ساقههای باریک و منحنی و
برگهایی در اندازههای مختلف متصل شده و به طور مساوی
در باال و گوشهها و کنار و پایین حاشیهها قرار گرفتهاند .در
ً
ٔ
حاشیه باال و پایین ،یک شکوفه تقریبا در قسمت میانی متن
قرار دارد .در حاشیههای سمت راست و چپ دو شکوفه ،یکی
رو به بیرون و دیگری روبهداخل قرار گرفته است .سومین
جفت از شکوفهها بهصورت اریب در گوشههای بیرونی
باال و پایین متن قرار گرفتهاند .ساقهها و برگها روبهروی
یکدیگر و در فواصل منظم در اطراف حاشیهها رشد کردهاند
و گلهای کوچک محل تقاطعها را مشخص کردهاند .در
12
تزیین حاشیههای چند برگ از جامی فریر از «صنعت عکس»
استفاده شده است .این طرحها شامل قرقاولهای دمدراز در
حالتهای مختلف و در میان گلهای شاهعباسی ،گلهای
پنج پر ،ساقهها و برگها است که با رنگ صورتی ترسیم و با
رنگ طالیی دورگیری شدهاند (تصویر .)18
حاشیهها در نگارههای این نسخه نیز با نقوش مختلف
گیاهی و حیوانی نقش شده است .در واقع بیست و هشت
ٔ
ٔ
نماینده سنت نقاشی کالسیک ایران
نگاره هفتاورنگ جامی
میباشد ،سنتی که در نیمه دوم قرن هشتم ه.ق .شکل گرفت

و در سرتاسر قرن نهم به کمال رسید .در ٔ
نگاره حضرت یوسف
نقش حیوانات واقعی
شبانی گله( 13تصویر  )19حاشیهها با
و
ِ
ِ
و خیالی -که در چشمانداز طبیعی در حال حمله به یکدیگرند-
ٔ
نگاره دارای چنین
مزین شده است؛ این نگاره یکی از دو
ٔ
انداز
حاشیههای جانوری است .در حاشیه این اثر ،چشم ِ
طبیعی ،ماهرانه و دقیق ترسیم شده و سه درنا و یک عقاب
ٔ
حاشیه باال ترسیم شده
در حال پرواز میان ابرهای گرهدار در
ٔ
14
شیر آتشبار در اطراف
است .در حاشیه بیرونی ،یک جفت ِ
ٔ
انار خیالانگیزی حلقهزده و پلنگ خالخالی،
بلند
تنه ِ
ِ
درخت ِ
ٔ
گوشه پایین سمت
درخت پر شکوفه در
گوزن نری را زیر
ِ
ِ
چهارپایان این حاشیه با
سایر
راست به چنگ گرفته است.
ِ
ِ
شیر آتشبار دیگری با شاخ و کفلهای شعلهور -که از
تصویر ِ
زیر درخت بیدی این منظره را با دقت تماشا کرده و به صحنهٔ
ٔ
سمت چپ نگاه میکند -تکمیل
پایین
گوشه
درگیری از
ِ
ِ
میشوند ).(130-133, ibid
ً
ٔ
بصری موجود در حاشیه صفحات (عمدتا
عناصر
از جمله
ِ
ِ
فرد) «رکابه»15ها یا کلمات راهنما هستند که نخستین یا
ٔ
ٔ
صفحه بعد از خود را نشان میدهند.
شروع
کلمه
دومین
ِ
چپ
رکابهها بهصورت مورب نوشته شده و در پایین و سمت ِ
صفحه قابل مشاهدهاند؛ در برخی نگارهها که در صفحات

ٔ
حاشیه پایینی نوشته شده است
فرد قرار دارند نیز رکابهای در
قرارگیری رکابهها در حاشیه و درون قاب،
محل
ِ
)ِ .(ibid,44
ٔ
بهگونهای است که از خوانایی آنها در حاشیه تزیینی اطمینان
حاصل شود؛ این جایگیری نشان میدهد رکابهها پیش از
تزیین حاشیهها نوشتهشدهاند (تصویر .)20
ِ
ٔ
نــگاره دیگــر ،برگــۀ  ،291aاز قصههــای مثنــوی خردنامــه
اســت کــه خســروپرویز و شــیرین را در حــال معاملــه بــا مــرد
ماهیگیــر نشــان میدهــد (تصویــر  .)21در حاشــیههای
ٔ
نــگاره حضــرت یوســف
ایــن نــگاره نیــز هماننــد حاشــیههای
ــبانی گلــه ،حیوانــات در حــال تعقیــب و گریــز هســتند و
وش ِ
تشــعیر و نقــوش حیوانــی ترسی مشــده در ایــن نــگاره نوعــی
غوغــای درونــی در افــراد درون نــگاره را نشــان میدهــد .هــدف
خاصــی در ترســیم اینگونــه نقــوش در حاشــیهها دنبــال
میشــده و ترســیم آنهــا بــا چنیــن دقــت و ظرافتــی و توجــه بــه
جزئیــات جهــت القــای مفهومــی نمادیــن بــه کار میرفتــه اســت.
بهطورکلی میتوان گفت اجرای طرحهای حاشیهای،
صفحات دارای نگاره بوده
آخرین مرحله از اجرای مصورسازی
ِ
ٔ
است .درحالیکه عناصری چون ستونهای جداکننده متن
ُ
ذهب ابیات و انجامهها میتوانستند قبل از
و لچکیهای م ِ
متن ،تزیین شده و به برگههای حاشیه متصل شده باشند
و عناصر دیگری مانند سرلوحهای مثنوی ،عناوین رنگی،
گیری
جداول و حاشیهها فقط میتوانستند پس از شکل ِ
تمام برگهها ،تزیین شده باشند .از این نظم و ترتیب میتوان
دریافت که تزیین این نسخه فرایندی طوالنی بوده و به
برنامهریزی پیشرفتهای نیاز داشته است ).(ibid,47-48
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تصویر ٔ .17
نگاره درویش و برگرفتن موی معشوق از کف حمام ،برگه ، 59aمأخذ)https://asia.si.edu( :
Figure 17. The Dervish picks up His beloved’s Hair from the Hammam Floor, folio 59a, Freer Gallery
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تصویر ٔ .18
نگاره پیر فرزانه و مالمت جوان خام ،برگه ،10a
مأخذ(https://asia.si.edu):

تصویر ٔ :19
نگاره یوسف و زلیخا ،برگۀ  ، 110aمأخذ( :همان)
Figure 19: Yusuf u Zulaykha, folio 110a, Freer Gallery

Figure 18. The Wise Old Man Chides a Foolish Youth, folio 10a.
Freer Gallery

نتیجهگیری

تصویر  :20رکابه ،بخشی از حاشیه ٔ
نگاره عرب که از مهمانانش درخواست پول
میکند ،برگۀ  ،169bمأخذ(ibid,73) :
Figure 20: The catchword, The Arab Berates His Guests for
)Attempting to Pay Him for His Hospitality, folio. 169b (ibid, 73
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بررســی مراحــل برنامهریــزی کتابآرایــی نسـ ٔ
ـخه جامــی فریــر
ســازی برگههــا (بومســازی)،
نشــان میدهــد ،پــس از آماده
ِ
جدولکشــی ســتونها صــورت میگرفتــه و پــس از نــگارش
متــن ،در ادامــه تذهیــب ابیــات و انجامههــا انجــام شــده و
ســپس تزییــن عناویــن رنگــی ،ســرلوح و تشــعیر و نگارههــا
اتصــال برگههــای متــن بــه برگ ههــای حاشــیه انجــام
پــس از
ِ
ٔ
م یشــده اســت .هــر یــک از عناصــر تزیینــی در نســخه جامــی
ً
بشــده و دقیــق بــه کار بــرده شــده مثــا
فریــر بهصــورت حسا 
ســرلوحها همچــون مقدمــه و پیشدرآمــدی بصــری بــرای ورود
بــه متــن ادبــی محســوب م یشــدند و بهنوعــی دربـ ٔ
ـاره آنچــه
ٔ
ادامــه متــن قــرار بــود بیایــد آگاهــی میدادنــد .انجامههــا
در
نیــز ســند مکتوبــی محســوب میشــوند کــه در مــورد زمــان،
مــکان ،خوشــنویس و نــام حامــی اطالعــات بــا ارزشــی را ارائــه
ابیــات ُمذهــب حســاب شــده
میدهنــد .محــل قرارگیــری
ِ
معرفــی حضــور نگارههــا و انجامههــا صــورت
بــوده و بهمنظــور
ِ
میگرفتــه و عناویــن رنگــی کــه در مثنویهــای کوتــاه و تعلیمــی
اصلــی داســتان یــا حکایــات را
بیشــتر حضــور داشــتند نــکات
ِ
برجســتهتر مینمودنــد .تشــعیرها عــاوه بــر تزییــن حاشــیهها

در برخــی مــوارد (تشــعیر نقــوش حیوانــی در پیرامــون نگارههــا)
ٔ
نــگاره ترسیمشــده داشــتند
کارکــردی مفهومــی در راســتای
کــه برایناســاس هــر جــز تزیینــی عــاوه بــر نقــش و کارکــرد
زیباییشناســانه در ایــن نســخه کارکــردی نمادیــن و مفهومــی
آرایــی ایــن نســخه در طــول  9ســال
نیــز داشــته اســت .کتاب ِ
حکایــت از برنامهریــزی دقیــق و انعطافپذیــری در انجــام
ٔ
برنامــه تزیینــی در ســه شــهر مختلــف توســط چندیــن
ایــن
خوشــنویس دارد و بهویــژه هنرمندانــی کــه در تدویــن ایــن
اثــر نقــش داشــتهاند ،دارای نوعــی اســتقالل فــردی بــوده
کــه میتــوان نمــود آن را در تدویــن انجامههــای ایــن نســخه
مشــاهده کــرد.
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تصویر ٔ .21
نگاره خسروپرویز و شیرین در معامله با مرد ماهیگیر ،برگۀ ،291a
مأخذ)https://asia.si.edu( :
Figure 21. Khusrw Parviz and Shirin deal with a fisherman, folio
291a, Freer Gallery

پینوشت

1- Freer Gallery of Art , Smithsonian Institution,Washington,D.C

 -2طبـ ِـق آنچــه در کتــاب شــرفنامه آمــده ،ابراهیــم میــرزا در ســال  963ه.ق .از ســوی شــاه طهماســب بــه حکومــت مشــهد منصــوب
شــد و در همــان ســال بــا دختــر شــاه طهماســب ازدواج کــرد؛ در همیــن ســال اســت کــه بخشهایــی از هفــت اورنــگ نوشــته شــد
(.)99 ,1982 ,Simpson
 -3نورالدیــن عبدالرحمــن ابــن نظــام الدیــن احمــد ابــن محمــد متخلــص بــه جامــی در ســال  ۸۱۷ه.ق .در خرجردجــام از توابــع
خراســان متولــد شــد .وی بعدهــا همــراه پــدرش بــه ســمرقند و هــرات رفــت و در آن دیــار بــه کســب علــم و ادب پرداخــت .ســپس بــه
ســیر و ســلوک مشــغول و از بــزرگان طریقــت شــد .او نــزد ســلطان حســین میــرزا بایقــرا و وزیــر فاضــل او امیــر علیشــیر نوایــی تقربــی
خــاص داشــت .او در محــرم  ۸۹۸ه.ق .وفــت کــرد و در هــرات بــا احتــرام فــراوان بــه خــاک ســپرده شــد .از جامــی بیــش از چهــل اثــر و
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تألیــف ســودمند و گرانبهــا بــه جــای مانــده اســت از جامــی بیــش از چهــل اثــر و تألیــف ســودمند و گرانبهــا بــه جــای مانــده اســت.
معروفتریــن آثــار او عبــارت از هفــت مثنــوی بــه نــام «هفــت اورنــگ» اســت(صفا ،1371،ج.)514 :4.
ـگ فریــر در آن تهیــه شــده -در مطلبــی از ماریــا سیمپســون مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ـوم «کتابخانـه» -ای کــه هفــت اورنـ ِ
 -4مفهـ ِ
وی در اینبــاره میگویــد« :در گذشــته کتابخانــه بــه عنــوان بخشــی از فضــای دربــار در نظــر گرفتــه شــده و بــا تغییـ ِـر محــل دربــار ،جابــه
ـان یــک حامــی دربــاری و هنرمندانــی کــه اثــری را
جــا مــی شــد .در نســخهی هفــت اورنــگ امــا تصویــر متفاوتــی از رابطـهی جغرافیایــی میـ ِ
ـان جامــی فریــر متنهــای خــود را در قزویــن
بــرای کتابخانـهی او تهیــه کردهانــد ،ایجــاد شــده اســت؛ بهطورمثــال دو نفــر از خوشنویسـ ِ
و هــرات -طــی ســالهای  966تــا  972ه.ق - .بــه اتمــام رســاندند ،درحالیکــه در طــی ایــن ســالها ابراهیــم میــرزا هنــوز حاکــم مشــهد بــوده
و در آن شــهر مســتقر بوده اســت (.)99 ,1982 ,Simpson
 -5بــه گفتــه ایــو پورتــر ،شــیخ محمــد در کتابخانـهی ســلطان ابراهیــم میــرزا در مشــهد کار میکــرد و مواجــب میگرفــت (پورتــر،1389 ،
.)220

6- Sultan Ibrahim Mirza's Haft Awrang A Princely Manuscript from Sixteenth-Century Iran

 -7الزم بــه ذکــر اســت عــاوه بــر جامــی فریــر ،نســخهی دیگــری از هفــت اورنــگ جامــی در مــوزهی تــوپ قاپوســرای اســتانبول
نگهــداری میشــود کــه نهتنهــا در انجام ـهی آن نــام محــب علـ ِـی کاتــب دیــده میشــود بلکــه ســرلوحهایی شــبیه جامــی فریــر دارد و
ً
اینچنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه احتمــاال در آن زمــان چنــد نســخه از یــک اثــر تهیــه -شــده اســت.
ـت
ـرار اســم ســلطان ابراهیــم میــرزا در ایــن نســخه -پنجبــار در انجامههــا و س ـهبار در نگارههــا -اهمیـ ِ
 -8بــه موجـ ِ
ـب هش ـتبار تکـ ِ
ـور وی در تهی ـهی ایــن نســخه بیشــتر مشــخص میشــود .ایــن درحال ـ ی اســت کــه نــام شــاه طهماســب در شــاهنامهی مصــور
حضـ ِ
معــروف او (شــاهنامهی طهماســبی) تنهــا دو بــار ذکــر شــده اســت (.)99 ,1982 ,Simpson
9- Rubric

 -10عبــداهلل مذهــب شــیرازی تذهیــبکار و نقــاش در ســال دهــم ه.ق .بــوده و در کار خــود اســتاد کمماننــدی بــوده اســت .در
کتــاب گلســتان هنــر آمــده اســت« :موالنــا عبــداهلل شــیرازی در تذهیــب و ترتیــب ســرلوحها و شمس ـهها یــد بیضــا داشــت رنــگ
و روغــن را کســی بهتــر از او کار نمیکــرد وی مــدت بیســت ســال تمــام در کتابخان ـهی شــاهزاده بهــرام مقــام ســلطان ابراهیــم میــرزا
خدمــت نمــوده و از مخصوصــان و معتمــدان آن شــاهزاده عالمیــان گردیــد .بعــد از رحلــت آن اعلیحضــرت تــرک مالزمــت کــرد و بــه
مشــهد مقــدس رفتــه ســاکن گردیــد» ( قمــی.)148 ،1372 ،

11- Style Saz

ـروی نقــاش ابــداع کــرد .مصــور هــر تصویــری کــه میخواســت از
 -12صنعــت عکــس را در عهــد شــاه طهماســب ،موالنــا کپــک هـ ِ
پرنــده و گل و گیــاه بــر روی کاغــذی بــه قطــع و انــدازه حاشــیه کتــاب طــرح افکنــده و بــا نوعــی شــفره کــه ماننــد ابــزار برنــده صحافــان
معــرق کار بــوده آن نقــش را از آن کاغــذ بریــده و در آورده و آنــگاه کاغــذ نقــش در آورده را بــر روی حاشــیه نهــاده و هــر رنگــی کــه
مناســب و در خــور مینمــود افشــان میکــرد ،ســپس ورق کاغــذ را از روی حاشــیه برداشــته میگذاشــت تــا خشــک گــردد و آنــگاه
مذهــب یــا مصــور بــا طــا دور نقــوش کــه عکــس آن بــر حاشــیه افتــاده بــود تحریــر کــرده و قلمگیــری میکــرد (قمــی.)43 :1372،
 -13ســودآور معتقــد اســت کــه نــگارهی چوپانـ ِـی حضــرت یوســف اثــر نگارگـ ِـر معــروف «محمــدی» اســت .وی از نگارگــران معــروف
دورهی صفویــه بــوده و در تهی ـهی ایــن نســخه نقــش داشــته اســت ( (.57 ,2000 ,Soudavar

14- Qilin

 -15رکابــه :در واقــع تسلســل موضــوع را بــه عهــده دارد و همچنیــن شــمارهی صفحــات را مشــخص میکنــد( پاکسرشــت:1379 ،
.)429

اعالم عدم تعارض منافع

نویسندگان اعالم میدارند که در انجام این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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