
چکیده:

کتابخانـه و مـوزۀ ملّـی ملـک، یکـی از بزرگ ترین مجموعه هـای خصوصی- وقفی اسـت 

کـه بـه لحـاظ غنـای آثـار هـری و نسـخ خطـی کم نظیـر جـزو گنجینه هـای تاریـخ متّدن 

ایرانی-اسـامی محسـوب می شـود. انتسـاب این مؤّسسه به آسـتان قدس رضوی که نشان 

از آینده نگـری واقـف ارجمنـد آن دارد، سـبب گردیده تـا ارادمتندان آن امـام هامم با اقبال 

متـام بـه منظور صیانت از مواریث گذشـتگان آثار ارزشـمند خود را بـه این مجموعه اهدا 

مناینـد. آقـای مهندس سـید محسـن میرحیدر از جمله انسـان های فرهیخته و باسـخاوتی 

اسـت کـه مجموعـه ای گرانسـنگ از مصاحـف و نسـخ خطـی و مرقعـات خوشنویسـی 

متعلّق به پدر بزرگوارش، سـید محمود الحسـینی السـاوجی را به این مؤّسسـه اهدا کرده 

اسـت. مقالـۀ حـارض بـه معرّفی این مجموعه با نگاه زیبا شـناختی به برخـی از آثار فاخر 

آن می پـردازد.

کلیـد واژه:کتابخانـه و مـوزۀ ملّی ملک، سـید محمود الحسـینی السـاوجی، خوشنویسـی، 

میـرزا غامرضا.

معرّفی مجموعۀ اهدایی مرحوم 
محمودالحسینی الساوجی 

۱
با نگاهی زیباشناسانه به برخی قطعات آن

 علیرضا فراستی*  

*خوشنویس
۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



مرحوم سیدمحمودالحسینی الساوجی 
)خاندان میرحیدر(

مرحوم ســیدمحمود در سال ۱۲۵۸ خورشیدی در 
 ساوه به دنیا آمد. تحصیات مقدماتی را نزد پدر خود، 
حاج ســیدعبدالکریم، ملّقب به حاج ســیدآقا سپری 
کرد. ســپس جهت تکمیل تحصیات خود به همراه 
پدر به مدرسۀ علمیۀ مروی تهران آمد. سیدمحمود از 
خوشنویسان خوب زمان خود بود و شکسته نستعلیق را 

بسیار خوش می نوشت. 
لقب میرحیدر را هنگام اخذ شناسنامه به جهت ارادت 
به مردی که چهار نسل پیش از خود می زیست اختیار 
کرد. عاقۀ وی به خوشنویسی باعث شــد مجموعه ای 
ارزشمند از آثار بزرگان این رشتۀ هری را فراهم آورد و 
با ذوق و سلیقۀ خود نسبت به مرقع و تجلید آن اقدام 
کند. این مجموعه پس از درگذشت ایشان به پرس بزرگش، 
سیدحسین میرحیدر واگذار شد. سیدحســین عاوه بر 
دانش و کامالت فراوان تحت نظر پدر مشق خوشنویسی 
می کرد. وی پس از اخذ کارشناسی در رشتۀ کشاورزی 
به دانشگاه نانسی فرانسه رفت و در رشتۀ جنگل شناسی 
فارغ التحصیل شد. برای ادامۀ تحصیل راهی آمریکا شد 
و در رشتۀ جدید تکنولوژی پژوهش، دکرتای خود را با 
تخّصــص در گیاه درمانی و تغذیه و نیز آمار و احتامالت 
دریافت کرد. پس از امتام تحصیات به ایران بازگشــت 
و ضمن تحقیق و پژوهش در دانشــگاه تهران مّدتی نیز 
ریاست سازمان کشاورزی و منابع طبیعی را عهده دار 
بود. حاصل عمر پربرکتش تألیف بیش از ۲۰ جلد 
کتاب است که بعضی از این کتاب ها از جمله مجموعۀ 
 ۸ جلدی )معارف گیاهی( ده بار تجدید چاپ شــد. 
پس از درگذشت ایشان در ســال ۱۳۹۲ش. این میراث 
گرانبها در اختیار برادرش، سیدمحسن قرار گرفت. وی که 
از ارادت پدر و برادر بزرگوارش نسبت به فرهنگ و هر این 
مرز و بوم آگاهی کامل داشت تصمیم گرفت این مجموعۀ 
بی نظیر را در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ش. به این مؤّسسه 
اهدا کند؛ این آثار از شامرۀ L۰۰۱۰۸ تا شامرۀ L۰۰۱۹۱ در 
دفرت اموالی کتابخانه و موزۀ ملّی ملک به ثبت رسید تا 
همچنان این سّنت حسنه در دســتان مردانی باسخاوت و 

فرهنگ دوست، زنده و پایدار باقی مباند.

مجموعۀ اهدایی مرحوم سیدمحمودالحسینی الساوجی 
)خاندان میرحیدر(

)شامل مصاحف و نسخ خطی، کتب چاپ سنگی، 
مرقعات، قطعات خوشنویسی از مرحوم محمودالحسینی 

الساوجی و فرزندش، دکرت سیدحسین میرحیدر(:
الف( مصاحف خطی:

۱- قرآن مجید مرتجم، نسخ عالی، ترجمه به نستعلیق 

و شنگرف، دو صفحۀ افتتاح مذّهب و مرّصع، دارای 
دو کتیبه که نام سور به زر بر زمینۀ الجورد نوشته 
شده، بین خطوط طا اندازی و جدول کشی، بین دو 
جدول مطالبی در باب تجوید به صورت موّرب و خط 
شکسته نوشته شده است. حاشــیه دارای نقوش گل 
و برگ زّریــن و نیم ترنج های مذّهب و مرّصع، متامی 
 صفحات جدول کشــی و کمند اندازی، کتابت شده 
در سال ۱۲۶۲ق.، ۲۲۰ برگ، ۱۴ ســطر، ابعاد 
۱۹/۳×۲۸/۷سانتی مرت، جلد روغنی زمینه مرقش با نقش 

تصویر یکی از صفحات افتتاح قرآن ترنج و نیم ترنج.

L۰۰۱۰۹ شامرۀ ۱. شامرۀ ورودی



۲- قرآن مجید، نســخ عالی، دو صفحۀ افتتاح دارای 
رسلوح مزدوج مذّهب و مرّصع و کتیبه های بازوبندی 
مطّا، حاشیه دارای نقوش گل و برگ زّرین و الوان، متامی 
صفحات جدول کشــی و کمند اندازی، کاتب: علینقی بن 
عبدالحسین تربیزی، کتابت شده در سال ۱۲۶۲ق.، ۱۶۲ 
برگ، ۱۶سطر، ابعاد ۲۰/۲×۳۰/۲ سانتی مرت، جلد روغنی.

۳- قرآن مجیــد خط نســخ، قرن ۱۳ ق.، ابعاد 
۷/۵×۱۲/۵سانتی مرت.
ب( کتب خطی:

۱. صحیفۀ سجادیه منسوب به امام زین العابدین)ع(، 
خط نسخ، کتابت شده در سال ۱۰۹۷ ق.

۲. اعامل ماه های ذی الحجه الحرام، خط نسخ، احتامالً 
اواخر قرن۱۱ق.، چهار برگ آخر نسخه خطی نکاحی.

۳. شبستان خیال، تألیف: موالنا یحیی شیبک)سیبک( 
فتاحی نیشابوری )ف.۸۵۲ ق.( خط نستعلیق، عناوین به 
شنگرف، کتابت شده در جامدی الثانی۱۲۶۰، کاغذ آهار 
و مهرۀ نخودی، ۶۱برگ، ۱۵ســطری، ابعاد ۹/۵×۱۶/۲ 

سانتی مرت، جلد میشن آلبالویی.
۴. ســوانح الحجاز )مثنوی( معروف به »نان و حلوا« 
رسودۀ شــیخ بهاء الدین محّمدبن حسین عاملی، مشهور 

به شیخ بهایی )۱۰۳۰ ـ ۹۳۵ق.( منت و هامش خط 
نســتعلیق عالی به صورت دفرتی و موّرب احتامالً قرن 
۱۱ق.، صفحۀ  آغازین: دارای رسلوح مذّهب و مرّصع، متام 
صفحات زرافشــان و جدول کشی به زر و تحریر مشکی، 
۱۹ برگ، ۴۰ برگ نانوشته، کاغذ نخودی آهار مهره، ابعاد 

۹/۸×۱۶/۲سانتی مرت.
۵. تاریخ پادشاهان عجم به سیاق )سیاق التواریخ( 
این نسخه از دوران پادشاهی کیومرث پیشدادی تا وقایع 
۱۲۲۰ق.، یعنی دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار را 
در بر می گیرد. خط شکســته نســتعلیق قرن ۱۳ق. کاغذ: 
فرنگی الوان با نقش شــیر و خورشید زّرین در پیشانی 
صفحات، ۸۶ برگ، ابعاد ۱۴/۲×۲۱/۵ســانتی مرت، جلد: 

میشن زیتونی.
۶. اصطاحــات صوفیان، تألیف نورالدین نعمت الله 
بن عبدالله حلبی کوهبنانی کرمانی، مشــهور به شاه 
نعمت الله ولی )۸۴۳ ـ۷۳۰ق.(، خط نستعلیق، کاتب: 
محّمدحسن بن علی محّمد لواسانی، کتابت شده در 
۱۲۹۲ق.، صفحۀ آغازیــن دارای رسلوح مذّهب و مرّصع، 
عناوین به شــنگرف، متام صفحات دارای جدول کشی به 
زر و تحریر و کمند، کاغذ: فرنگی آهارمهره، جلد میشن 

قهوه ای.
۷. کــربی )در منطق(، مؤلّــف: علی بن محّمدبن علی 
 حســینی اسرتآبادی، معروف به عّامه میررشیف جرجانی 
)۸۱۶ ـ ۷۴۰ ق.(، خط نستعلیق ممتاز، قلم کتابت با خط 
محّمدحسین طهرانی )کاتب السلطانی(، کتابت شده در 
۱۲۶۳ق.، اوراق دارای مــنت و حاشــیه، کاغذ منت حنایی و 
حاشیۀ نباتی، صفحۀ آغازین دارای رسلوح با نیم ترنج های 
مذّهب و مرّصع مزیّن به نقوش اسلیمی و گل و برگ 
الــوان بر زمینۀ طا و الجورد و کتیبه )بســمله ... ( به 
مشکی و طااندازی مرّضس، متام صفحات بین سطور 
طااندازی مرّضس، حاشیه جدول کشی به رسخی و زر و 
الجورد با تحریر مشــکی، کمند به زر و تحریر مشکی، ۲۵ 
برگ، ۹ ســطری، اندازه ۱۶×۲۴/۵ سانتی مرت، جلد: میشن 

یک الیه عنابی.
۸. رشح گلشن راز شبســرتی: مؤلّف محّمدبن یحیی 
بن علی الجیانی الاهیجی النوربخشی )۸۷۷ ق.(، خط 
نستعلیق، کاتب: ذبیح الله اسامعیل بن رضا قلی خواجه 
نوری در روز دوشنبه ۲۶ ذیقعده ۱۲۳۳، به سفارش میرزا 
محّمدحسن. اشعار به شــنگرف و رشح به مشکی، کاغذ 
فستقی فرنگی آهار مهره، جلد میشن رضبی قهوه ای، از 

مجموعه اهدایی مهشید صائبی )خاندان میرحیدر(.
۹. مجموعه شامل۱۲رســاله در نظم و نرث، مؤلّف و 

کاتب محّمدبن علی اصغر کتابت شده در قرن ۱۳ق.
ج( کتب چاپ سنگی:

۱. جامع الشواهد. تألیف محّمدباقر بن   علیرضا رشیف. 
تاریخ طبع ۱۲۷۶ق. در دارالسلطنۀ تربیز.

 تصویرآغازین نسخه شامره ۷. 

L۰۰۱۱۷شامره ورودی



۲. عرجه االحمدیه الی حرضت االحدیه. تألیف شــیخ 
محّمدجعفر واعظ بن شیخ محمد اسامعیل کجوری 
مازندرانی، خط زین العابدین خوانساری، تاریخ تصنیف 
۱۲۸۹ق. به جهت محّمد مهدی میرزا )ســلطان ملک 

میرزا(تاریخ طبع ۱۳۲۵ ق. در کارخانۀ سید مرتضی.
۳. الدعا )کتاب( به خط نسخ، متعلّق به سدۀ ۱۴ق.

۴. مثنوی معنوی جال الّدین محّمــد مولوی، خط 
نســتعلیق به قلم محّمد ناهید شیرازی، از مجموعۀ 
اهدایی بانو مهشید صائبی )خاندان میرحیدر(، چاپخانۀ 

علمی ۱۳۲۰ ش.، ابعاد ۲۳×۳۴ سانتی مرت.
د( مرقعات )۳ مرقع(:

- مرقع خط و نقاشی شــامل ۳۲ قطعه، ۱۲ قطعه 
نســتعلیق در دانگ های مختلف، ۸ قطعه شکســته 
نســتعلیق، ۴ قطعه نسخ و ثلث )رنگه نویسی(، ۸ قطعه 
نقاشی گل و مرغ به شیوۀ آبرنگ و سیاه قلم، متام 
صفحات دارای منت و حاشیه و تسمه اندازی الوان، بعضی 
قطعات مذّهب و مرّصع، ابعاد ۲۰×۳۳/۲ســانتی مرت، جلد 

مقوایی با روکش پارچه ای بنفش.
۱- سیاه مشق: نستعلیق فوق العاده ممتاز، قلم 
شش دانگ مشقی، رقم: مشقـه الفقیر غامرضا غفرله. یا 
علی مدد است ۱۳۰۳ ق. عنوان: شعری از گلستان سعدی: 

دوش مرغی بصبح مینالید 
مگرش ناله ام رسیده بگوش  

- کاغذ دیواری فرنگی، مرکّب قهوه ای سوخته ـ نقوش 
حاشیه چاپی. بین خطوط زرافشــان غبار و منّقش به 
نقوش اســلیمی زّرین و ابری الوان، حاشیه دارای نقوش 
اســلیمی گل و برگ زّرین و الوان، جدول کشی به شنگرف 
و زر و الجورد با نقوش حل کاری، کمند به زر و شنگرف 
با تحریر مشکی. این قطعه نشــان دهندۀ اوج هری 
میرزاست. پختگی و چینش کلامت، نتیجۀ خّاقیت و 
نبوغ ذاتی اوســت. او با درک برصی از سیامی مفردات 
و با بهره گیری مناسب از کشــیده های مایل در ریتمی 
هامهنگ و بی نقص خاصه در تکرار کلمه)رسیده( و 
تکرار دوایر با اجرایی بســیار زیبا در یک سوم عرضی 
قطعه بر روی منحنی اسپیرالی، فرمی از یک تعادل فّعال 
را به منایش گذاشته است. این ترکیب موزون ضمن اینکه 
منجر به خلوت و جلوتی متناسب و متعادل شده، تحّرک 
و بالندگــی را نیز در آن القا کرده ا ســت. عاوه بر این، 
میرزا از فاکتورهای دیگری نظیر هامهنگی رنگ زمینه 
و مرکّب، تناسب ضعف و قّوت، رعایت نسبت طایی 
در عنــارص و اجزا و فضای کلّی صفحه به صورتی کاماً 
هوشمندانه بهره برده است. وی از جمله خوشنویسانی 
است که فضا را خوب می شناسد؛ ابتدا را در نظر دارد و 
انتها را در ذهن مجّسم می کند آنگاه با اطمینان قلم بر 
کاغذ می راند. شــاید او از قوانین منضبط زیبایی شناسی 
به شــکل و شامی امروزی اطّاعی نداشته ولی در ضمیر 

ناخودآگاه خود به درک عمیقی از این زیبایی رسیده 
اســت. این سیاه مشق و اکرث قطعات دهۀ پایانی عمر 
پربرکتش دارای شأن و منزلتی به کامل است، چون از دل 
بر آمده، الجرم باید از حس و حالی ناب و متعالی نشأت 
گرفته باشد. این که خط میرزا، طبع را مرسور و مروح 
می سازد و دنیایی از لذات روحانی را مقابل چشم بیننده 
می گشاید. بی سبب نیست زیرا بی تصفیۀ قلب، تحصیل 

آن مقام منی توان کرد.
داند آنکه آشنای دل است که صفای خط از صفای 

دل است
۲- سیاه مشق: نستعلیق ممتاز با اقام مشقی شش دانگ 
 و دو و نیم دانگ، رقم: الفقیرالحقیر میرعامد )احتامالً 
نظیره نویسی و متعلّق به سدۀ۱۳ق.( با عنوان نگهدار 
فرصت که عامل دمیست )سعدی(، کاغذ: عسلی جاخورده 
بین خطوط نقوش گل و برگ زّرین، تسمه اندازی به الجورد 
و حل کاری، حاشیه دارای جدول کشــی و تحریر مشکی، 
حاشــیۀ پهن دارای نقوش اسلیمی گل و برگ زّرین، کمند 

به زر و شنگرف و محّرر، ابعاد: ۱۳/۷×۲۲/۱سانتی مرت.

تصویر ۱. 
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۳- چلیپای نستعلیق: فوق العاده ممتاز، قلم چلیپایی 
با رقم: العبداملذنب الحقیرالفقیر غامرضا سرتعیوبه و 
غفر ذنوبه سنه ۱۳۰۱ یا علی مددست با عنوان: بلغ العلی 
بکامله ... )گلستان سعدی(، کاغذ: نخودی آهارمهره، بین 
خطوط حل کاری و طااندازی منّقش و مرّضس با نقش 
نیم ترنج های مذّهب و مرّصع، حاشــیه: دارای نقوش 
اســلیمی گل و برگ زّرین و الوان، جدول کشی به شنگرف 
و زر و الجورد با نقوش حل کاری و تحریر مشکی، کمند به 
شنگرف و زر با تحریر مشکی، ابعاد ۹/۸×۱۷/۳سانتی مرت. 
۴- چلیپای نستعلیق ممتاز با رقم الحقیرالفقیر غامرضا 
غفرله ســنه ۱۳۰۰ یا علی مدد است، عنوان: هامنند قبل، 
کاغذ نخودی آهارمهره، بین خطوط حل کاری و طااندازی 
منّقش و محّرر، حاشــیه دارای نقوش اسلیمی گل و برگ 
زّرین و الوان، جدول کشی به شنگرف و زر و الجورد با 
نقوش حل کاری با تحریر مشکی، کمند به شنگرف و زر و 

سبز با تحریر مشکی. ابعاد: ۹/۴×۱۵/۵ سانتی مرت.  
- دو چلیپای »بلغ العلی...« نوشته شده به فاصلۀ یک 
سال از هم یعنی )۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ق.( نیز از آثار فاخر 
این مجموعۀ ارزشــمند است. در سطر سوم این دو چلیپا 

یکی »جمیع« را کشــیده و دیگری »حسنت« را؛ ولی 
آنچه به نظر می رسد کشــیدۀ »جمیع« خوش تراش تر و 
خوش نشین تر است، مخصوصاً اینکه با نیم مد »حسنت« 
همراه گردیده، هامهنگی و هم گونی کشــیدۀ »جمیع« با 
»علیه« در سطر چهارم هم بســیار خوش  جلوه می کند. 
این توأمانی کشیده ها و ریتم حاکم بر آنها در قطعه 
)۱۳۰۱ ق.( مطلوب و دلپذیرتر اســت، در هر دو قطعه 
حســن هم جواری کلامت و تناسب حاکم بر آنها در کامل 
زیبایی است و موجب انبســاط خاطر و رسور باطنی 

بیننده می شود.
۵- سیاه مشق نستعلیق ممتاز قلم مشقی با رقم 
»غامرضا« یا علی مدد است ۱۳۰۰، عنوان: توکلت علی الله 
ففــروا الی الله« کاغذ نخودی آهارمهــره، بین خطوط 
حل کاری و طا اندازی منّقش و محّرر، حاشــیه دارای 
نقوش اسلیمی گل و برگ زّرین و الوان، تسمه اندازی به 
بنفش روشن با نقوش حل کاری، جداول به شنگرف و زر و 
الجورد با تحریر مشکی، کمند به شنگرف و زر و سفیدآب 

با تحریر مشکی ابعاد: ۶×۱۲/۵سانتی مرت.
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۶- نقاشی گل شقایق با ابعاد ۷×۱۵سانتی مرت.
۷- نقاشی آبرنگ »گل الله« با ابعاد ۶/۷×۱۱/۱ سانتی مرت.

۸- شکســته نستعلیق ممتاز قرن ۱۳ با ابعاد ۱۱/۵×۱۱/۸ 
سانتی مرت.

۹- شکسته نستعلیق ممتاز قرن ۱۳ با ابعاد ۸/۷×۲/ 
سانتی مرت ۱۲.

۱۰- حدیث سلســه الذهب کتابت، نســتعلیق فوق العاده 
ممتاز، با رقــم: رشف به کتابتها العبد املذنب  الحقیر 
الفقیر غامرضا غفرله ســنه ۱۲۹۹ یا علی مدد اســت، 
کاغذ: نخودی آهارمهره، بین خطــوط نقوش حل کاری و 
طااندازی محّرر و بعضاً منّقش، دارای دولچکی در پایین 
صفحۀ منّقش به اسلیمی ماری و زّرین بر زمینۀ الجورد، 
حاشیه دارای جدول کشی به شنگرف و زر و سبز و الجورد 
با نقوش حل کاری، حاشیۀ پهن دارای نقوش اسلیمی گل 
و برگ زّرین و الوان، کمند به ترنج و زر با تحریر مشکی.

نکتۀ قابل توّجه در این اثر فاخر، چرب دســتی و 
طراوت توأم با راحت  نویسی و بی تکلّفی است که در 
ظاهر ساده و آسان به نظر می آید ولی در مقام عمل 
کاری اســت سخت و دشوار. پیوند مطلوب و دلپذیر 
کلامت، تناســب ضعف و قّوت در اندام و اتصاالت، شیب 
مایم حروف و کلامت و ارتباط متناسب آن با کشیده ها، 
اعتدال و هارمونی دوایر با بهره گیری هرچه مطلوب تر 
از کرســی شناور و رقصان در این قطعه همچون بوستانی 
از گل و ریحان خودمنایی می کند و بیننده از دیدن ســطر 
ســطر آن به وجد می آید. هامهنگی دوایر و کشیده ها و 
پرهیز از فرشده نویسی در انتهای سطور به گونه ای است 

که قلم از تحریر و صفحه از تأثیر بر خود می بالد. 
۱۱- قطعۀ ریحان، نســخ، ثلث و رقاع با رقم: کتبه االقل 

یاقوت مستعصمی با ابعاد ۱۵×۱۹/۷ سانتی مرت.
۱۲- خط نسخ شیوۀ ایرانی رنگه نویسی با رقم: احمد 

وقاربن وصال شیرازی با ابعاد ۱۱/۵×۲۱/۲ سانتی مرت.
۱۳ و ۱۴- دو قطعه نســخ دفرتی شیوۀ ایرانی به سفیدآب 
با رقم »ابوالقاسم بن وصال شــیرازی« با ابعاد ۱۳/۴×۲۰ 

سانتی مرت
۱۵- تصویر سیاه قلم »گل شــقایق« با ابعاد ۷/۲×۱۱/۲ 

سانتی مرت.
۱۶- تصویر ســیاه قلم »شاخه برگ و میوۀ فندق« با ابعاد 

۷/۷×۱۰/۹ سانتی مرت.
۱۷- نقاشی آبرنگ »پرندۀ ســبزقبا« با ابعاد ۶/۱×۷/۵ 

سانتی مرت.
۱۸- نقاشی آبرنگ »پرندۀ زنبورخوار« با ابعاد ۶/۲×۷/۳ 

سانتی مرت.
۱۹- شکسته نستعلیق دفرتی ۶سطری سدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۸/۶×۱۷/۶ سانتی مرت.
۲۰ - شکسته نستعلیق دفرتی سدۀ ۱۳ ق. با ابعاد 

۱۰/۱×۲۰ سانتی مرت.

۲۱- شکسته نستعلیق دفرتی با رقم: حرره  العبد 
عبداملجید ۱۱۸۲ق، ۷سطری، قلم کتابت خفی، بین سطور 
طااندازی مرّضس و منّقش، حاشیه دارای تسمه اندازی  
الوان با نقوش حل کاری، جدول کشی به زر و سبز و رسنج.

۲۲- شکسته نستعلیق مورّب سدۀ ۱۳ق. حکایتی از کتاب 
»انوار سهیلی« با ابعاد ۱۰/۱×۲۰ سانتی مرت.

۲۳ - سیاه مشق نستعلیق قرن ۱۲ و ۱۳ق. با ابعاد 
۱۰/۵×۱۷ سانتی مرت.

۲۴ - سیاه مشق با قلم مشقی با رقم »مشقه عبدالله 
۱۲۸۷« با ابعاد ۱۱×۲۱ سانتی مرت.

۲۵- نســتعلیق قلم مشقی ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد ۱۲/۳×۱۸ 
سانتی مرت.

۲۶- نستعلیق قلم مشقی، ۲سطری ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد 
۱۳/۶×۲۰ سانتی مرت.

۲۷- شکســته نستعلیق ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد ۵/۹×۱۰ 
سانتی مرت.

۲۸- شکسته نســتعلیق به خط »درویش عبداملجید« با 
ابعاد ۶/۵×۱۰/۲ سانتی مرت.

۲۹- نقاشــی آبرنگ »گل آالله« با ابعاد ۱۰×۱۷/۲ 
سانتی مرت.
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۳۰- نقاشــی آبرنگ »گل ختمی« با ابعــاد ۱۰/۷×۱۹/۱ 
سانتی مرت.

۳۱- نستعلیق قلم مشــقی ۲ سطری با ابعاد ۹×۱۶ 
سانتی مرت.

۳۲- چلیپای نستعلیق قلم چلیپایی با رقم حاجی میرزا 
ابوالفضل مجدالدین محّمد ســاوجی با ابعاد ۱۰/۲×۱۸/۹ 

سانتی مرت.
مرقع خوشنویسی شامل ۳۴ قطعه؛ ۲۶ قطعه نستعلیق در 
قالب های سیاه مشق و سطرنویسی و چلیپا در دانگ های 
مختلف، یک قطعه خط نســتعلیق ناخنی، یک قطعه 
چلیپای نستعلیق عکسی، ۵ قطعه نســخ و سه قطعه 
شکسته نستعلیق، متام قطعات دارای تسمه اندازی الوان 
با حاشــیۀ رنگی، ابعاد مرقع: ۲۰×۲۸/۸ ســانتی مرت، جلد: 

مقوایی با روکش پارچه ای آبی
۱- سیاه مشــق نســتعلیق قرن ۱۳ق: با ابعاد ۱۴/۳×۲۱/۵ 

سانتی مرت.
۲- سیاه مشق نستعلیق، قلم مشقی ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۱۹×۲۱/۶ سانتی مرت.
۳- سطر نستعلیق ممتاز قلم مشقی احتامالً به خط 
میرزاغامرضا اصفهانی، منت طا اندازی منّقش و محّرر، 
حاشیه دارای جدول کشی به الجورد و زر با تحریر مشکی 

)سدۀ ۱۳ق.( با ابعاد ۷/۸×۲۰/۵ سانتی مرت.
۴- نســتعلیق، سطرنویسی سدۀ ۱۳ق. با ابعاد ۶/۵×۱۹/۳ 

سانتی مرت.
۵- نســتعلیق، سطرنویسی سدۀ ۱۳ق. با ابعاد ۵/۹×۱۷/۶ 

سانتی مرت.
۶- نســتعلیق، سطرنویسی، قلم مشقی سدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۶/۲× ۱۸/۶ سانتی مرت.
۷- نســتعلیق، سطرنویسی قلم مشقی سدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۵×۱۷/۹ سانتی مرت.
۸- یک سطر نستعلیق ناخنی، سدۀ ۱۳ق. با رقم »مشقه 

بهرام الکاشانی« با ابعاد ۸/۸×۲۱/۸ سانتی مرت.
۹- نسخ دفرتی، شــیوۀ ایرانی، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۹/۲×۱۱/۹ سانتی مرت.
۱۰- نســخ و توقیع، سدۀ ۱۳ق. به خط زین العابدین 

محاتی با ابعاد ۹×۱۵ سانتی مرت.
۱۱- نســتعلیق، قلم مشقی، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد ۱۱×۱۷/۴ 

سانتی مرت.
۱۲- نستعلیق ۳سطری، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد ۱۶/۴×۲۱ 

سانتی مرت.
۱۳- سطر نستعلیق، قلم مشقی ،ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۶/۳×۱۹/۸ سانتی مرت.
۱۴- سطر نستعلیق، قلم مشقی، ســدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۶/۸×۱۹/۲ سانتی مرت.
۱۵ و ۱۶- دو قطعه نســخ دفرتی به خط »ابوالقاسم بن 
 وصال شیرازی« ابیاتی منسوب به حرضت علی علیه الّسام 

با ابعاد ۱۱/۲×۱۷ سانتی مرت.
۱۷- سیاه مشق نستعلیق، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد ۱۶/۹×۲۰/۳ 

سانتی مرت.
۱۸- سیاه مشق نســتعلیق، قلم مشقی سدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۱۶/۴×۲۱ سانتی مرت.
۱۹- سطر نستعلیق، قلم مشقی، سدۀ ۱۳ ق. با ابعاد 

۶/۲×۱۸ سانتی مرت.
۲۰- سطر نستعلیق ،قلم مشقی، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد: 

۶/۱×۱۷/۸ سانتی مرت.
۲۱- چلیپای نستعلیق )عکسی(، با رقم میرعامدالحسنی و 

ابعاد: ۳/۸×۷/۱ سانتی مرت.
۲۲- شکســته نستعلیق، قرن۱۳ق. قلم کتابت خفی 
به جهت »آقاشیخ محمدکاظم« کتابت شده است، با 

ابعاد۴/۷×۱۱ سانتی مرت.
۲۳- سیاه مشق نستعلیق، قلم مشقی با رقم ساوجی با 

ابعاد: ۴/۵×۱۹/۷ سانتی مرت.
۲۴- سیاه مشق نستعلیق ،قلم مشقی، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد: 

۱۵/۳×۲۱/۲ سانتی مرت.
۲۵. سیاه مشــق نستعلیق، قلم مشقی سدۀ ۱۳ق. با ابعاد: 

۶/۵×۱۴/۶ سانتی مرت.
۲۶- سیاه مشق نستعلیق، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد: ۱۰/۴×۱۹/۹ 

سانتی مرت.
۲۷. نستعلیق و شکسته نستعلیق ۲سطری، سدۀ ۱۳ق. با 

ابعاد: ۴×۱۸/۶ و ۴/۷×۱۷/۲ سانتی مرت.
۲۸- نستعلیق، قلم مشقی، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد: 

۱۵/۵×۲۰/۵ سانتی مرت.
۲۹- سیاه مشق شکسته نستعلیق، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد: 

۱۴/۳×۲۰/۵ سانتی مرت.
۳۰. کتابت نســتعلیق دفرتی و مورّب، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد 

۱۴/۳×۲۰/۵ سانتی مرت.
۳۱- سطر نستعلیق، قلم جلی، سدۀ ۱۳ق. با ابعاد: 

۹/۷×۲۰/۳ سانتی مرت
۳۲- نسخ دفرتی و موّرب، شیوۀ ایرانی با رقم 
»احمدالطباطبائی االردســتانی ۱۲۸۹« به توقیع و ابعاد 

۱۱/۹×۲۰/۳سانتی مرت.
۳۳- چلیپایی نستعلیق، با رقم »محمودالساوجی« ۱۳۲۱ق. 
 فرازی از مناجات منظوم به حرضت امیر علیه الّسام،

ابعاد: ۸/۱× ۱۴/۲ سانتی مرت
۳۴- نستعلیق، قلم مشقی ،سدۀ ۱۳ق. با ابعاد: ۱۲/۳×۱۸ 

سانتی مرت.
مرقع خوشنویسی، خط شکسته نســتعلیق، شامل۲۰ 
قطعه، به خط »سیدمحمودالحســینی الساوجی«، 
۲صفحۀ اّول به صورت دفرتی دو ســتونۀ گردون و بقیه 
به صورت۲ ستونۀ ۸ و۱۰بیتی. منتخبی از اشعار سعدی 
با رقم »محمودالحســینی ۱۳۳۲ق.«، متام قطعات دارای 

تسمه اندازی و منت و حاشیۀ الوان، جلدمیشن عنابی.



ه( قطعات خوشنویسی
شامل: ۲۱ قطعه سطرنویسی نستعلیق از خطوط دکرت 
سیدحسین میرحیدر )۱۳۹۲ ـ ۱۲۹۸ش.( در سنین ۱۰ تا 
۱۲ سالگی ایشان، هنگامی که نزد پدر مشق خوشنویسی 
می کرد، بعضی آثار اکلیل اندازی شــده و منقوش به گل و 

برگ است.

و( قطعات متفرقه
شــامل: ۴۴ قطعه نستعلیق در قالب های سیاه مشق 
ـ چلیپا، کتابت بــا تاریخ هــای ۱۳۰۴ و ۱۳۲۳ق. و یک 
قطعه شکســته نستعلیق به تاریخ ۱۲۹۳ق. متاماً به خط 
»سیدمحمودالحسینی الســاوجی«، یک قطعه چلیپای 

عکسی با رقم املذنب الفقیر عامدالحسنی.
اهدای آثار گذشــتگان، اعم از مکتوب و غیرمکتوب 
به کتابخانه ها و موزه ها، خیــرات و برکات فراوانی برای 
جامعه دارد. از بارزترین اثرات آن حفظ و نگهداری این 
مواریث و ارایۀ شایستۀ آن به پژوهشــگران و محّققان 
است. خوشــبختانه در چند سال اخیر اقدامات عمرانی و 
فرهنگی بسیار شایسته ای در مؤّسسۀ، کتابخانه و موزه 
ملی ملک به هّمت مدیریت محــرتم و کارکنان پرتاش 
آن انجام گرفته اســت. این اقدامات ارزشمند در راستای 
حفاظت از گنجینه ها،  عمل به نیّات واقف، توسعۀ منابع، 
معرّفی آثار و آشنایی با هرهای سّنتی در قالب نشست ها 
و کاس های آموزشی و در نهایت خدمات رسانی 
مطلوب تر صورت گرفته است. امید می رود که اهدای 
این مجموعۀ نفیس توّسط واقف ارجمند، جناب آقای 
مهندس میرحیدر، موجبات اقبال سایر مجموعه داران را 

فراهم کند.
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