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بیاض میرزا کوچک اصفهانی

 »بَیاض« در نسخه شناسی حایز معانی متفاوتی است که از صورت ظاهری نسخه و 

اســلوب صحافی آن که شیرازه بندی عرضی داشته تا پاکنوشت نسخه از روی پیش نویس و 

آنچه در این نوشته مّدنظر ماست)نسخه ای مشتمل بر گزیده ای از نکات ادبی به نظم و نرث 

)Anthology(( را شامل می شود. روزگاری این وجه اخیر تا بدانجا در میان اهل ذوق و ادب 

رایج گشــته بود که حتّی اشــعار مرغوب و مطلوبی که برای درج در بیاض از دواوین شعرا 

برمی گزیدند، با عنوان »بیاضی« می نامیدند؛ یعنی اشعار سزاوار درج در بیاض. به قول جامی:

می کـنی از بـیاِض شـعر اعـراض

روز و شب شعر می بری به بیاض

بیاض ها معموالً دارای عنوان ویژه ای نبوده اند و مرسوم بوده که آن را به نام یکی از 

گردآورندگان آن )گزینش گر، کاتب و یا سفارش دهنده( بنامند؛ مانند »بیاض تاج الّدین احمد 

وزیر« که مشتمل است بر نوشته هایی از دانشمندان خطّۀ فارس در سدۀ هشتم هجری 

)حدود ۷۸۲ق.(. برخی از بیاض های مذکور نیز بسیار نفیس و زیبا فراهم آورده شده اند به 

طوری که این آثار مانند یک مرقّع نفیس هرنی، از منونه های ارزشمند خط و تذهیب و تجلید 

برشمرده می شوند. چنانکه بیاضی که توّسط »درویش عبداملجید طالقانی« )۱۱۵۰-۱۱۸۵ق.( 

کتابت شده بود و به »حاج لطفعلی بیگ آذر بیگدلی شاملو«، صاحب تذکرۀ آتشکده، تقدیم 

شده بود، توّسط وی چنین توصیف شده است:

نـوشــتی از وفــا رنـگـین بیـاضی

به خـطِّ خـویش و دادی یادگارش

بیـاضی نه، گلـسـتـانی پُـر از گُـل

نـدیـده هـیـچ کس آسیِب خـارَش

بیـاضی نه، سـمــن زاری دالویــز

خوش الـحان مرغکان هرسو هزارش

بیـاضی نه، محیـطی کـَابِر نیـسان

بـه جـان پــرورده دّر شـاهـوارش

بیـاضی نه، سپـهری پُـرکـواکـب

ز مشکـین نقـطۀ گـردون مدارش...

ب به خط مرحوم »میرزا کوچک   در اســفندماه سال ۱۳۹۱، بیاضی نفیس و متام مذهَّ

اصفهانی« )زنده تا سال ۱۲۲۸ق.( ـ از شاگردان مربّز درویش عبداملجید طالقانی ـ توّسط 

جناب آقای ابوالعالء سودآور، بنا به سّنت پسندیدۀ موروثی خاندان ملک به مؤّسسۀ کتابخانه 

و موزۀ ملّی ملک اهدا گردید که ما آن را به دلیل ناشناس بودن سفارش دهنده، به نام کاتب 

آن »بیاض میرزا کوچک اصفهانی« نامیده ایم و در اینجا به معرّفی مخترص آن می پردازیم.

  بهروز امینی*  



 »محّمدقاسم اصفهانی« مشتهر به »میرزا کوچک« از 

شــاگردان و پیروان جناب درویش عبداملجید طالقانی بود که 

عالوه بر قطعات پراکندۀ موجود در مجموعه های هرنی، آثاری 

نفیس مانند نسخۀ کامل کلّیات سعدی و مرقّعات و نیز بیاض 

مورد بحث ما از آثار کلک هرنخیز این هرنمند بزرگ است.

 این بیاض با دیباچه ای که منونۀ زیبایی اســت از صنعت 

از یاد رفتۀ براعت استهالل در مکتوبات و آثار ادبی آغاز 

می شود. صفحۀ آغازین دیباچه بدین قرار است: »اَفِدستائی که 

محاسبان دوایر ُمَسبَّع طبقات افالک و ثنائی که کُتّاب کتابخانۀ 

مرکز مقّعر خاک و لو کان ما فی األرض من شجره األقالم یمده 

من بعده سبعه ابحر از عهدۀ تحریر و تقریر رشح یک نقطه 

از یک حرف از یک کلمۀ فصل الخطاب صدرالکتّاب فهرست 

دیباچــۀ آن برنتوانند آمد، احد فــرد یگانۀ یکتای بی همتایی 

را سزد که کتاب ُحسن مهرویان را به خط رعنای غبار خط 

دل آرای جان آسای خوبان زیب و زینت داد

ایـن تـازه رقـم که تـازه دارد جـان را 

زیبا رقمی است کِلک ُمشک افشان را

باقی بـاد این بیـاض بر صفـحۀ دهـر 

تا هـست بـقا سـفـینـۀ دوران را...«

 در ادامه اشعاری از نورالّدین عبدالرحمن جامی، حافظ، 

سعدی، خیّام، مشتاق اصفهانی، وحشی بافقی و میرزا نصیرالّدین 

طبیب اصفهانی )مثنوی پیر و جوان( انتخاب و کتابت شده اند. 

کاتب در چند جا بدون اشاره به سال کتابت فقط به روز و ماه 

و شهر اشاره منوده است: »در روز چهارشنبه تحریر این صفحه 

منود« )گ۴پ(، »در شهر ذیقـعده الحرام فی محروسۀ اصفهان 

حسب االشارۀ مخـدومی تحریر پذیرفت« )گ۶ ر(، »به جهت 

دوستی از دوستان بلکه مخدومی از مخادیم در دارالّسلطنۀ 

اصفهان صانـهاالله تـعالی عن الحـدثان تحریر شد« )گ۱۶پ(، 

»حسب الخـواهش مخدومی از مخـادیم عـظام کرام فی 

محروسۀ اصفهان خلد]آ[شیان قلمی شد« )گ۱۷ر(، »به تاریخ 

شهر جامدی االّول به جهت دوستی، به جهت مخدومی از 

مخادیم، در خدمت دوستی از دوستان حقیقی در دارالّسلطنۀ 

اصفهان خلدآشیان تحریر شد« )گ۲۵پ ـ ۲۶ر(، »به جهت 

عزیزی از اعزّه فی محروســۀ اصفهان قلمی شد« )گ۲۸پ ـ 

۲۹ر(، »در خدمت دوستی از دوستان به جهت مخدومی از 

مخادیم تحریر شــد« )گ۲۹ر(، »در اوایل شهر جامدی االوّل 

حسب الخواهش مخدومی مسّوده شد« )گ۲۹پـ  ۳۰ر(، 

»در روز شنبه صبحی در خدمت دوستی، حسب الخواهش 

مخدومی این چند بیت شعر تحریر شد« )گ۳۱پ(، »به 

تاریخ شهر جامدی االّول به جهت مخدومی در دارالّسلطنۀ 



اصفهان در صدد تضییع این صفحه برآمد« )گ۳۳ر(، »فی 

محروسۀ ... )مخدوش شده( عن الحدثان به جهت مخدومی 

از مخادیم عظام ... در عیــن گرفتاری و تفرقۀ حواس تحریر 

شد« )گ۴۲ رـ  ۴۳پ(، »حسب الخواهش مخدومی از مخادیم 

عظام واجب االطاعه در خدمت دوستی از دوستان در اواخر 

شهر جامدی اآلخر در هنگامی که اختالل حال به حّد کامل و 

پریشــانی احوال زیاده از حّد اعتدال و تحریر این صفات الزم 

می منود لهذا به تاریخ شهر جامدی اآلخر در دارالّسلطنۀ اصفهان 

صانهاالله تعالی عن الحدثان در صدد تضییع این صفحه برآمد« 

)گ۴۸پـ  ۴۹ ر(، »در شــهر جامدی اآلخر به جهت دوستی 

از دوستان در عین تفرقۀ حواس و پریشانی حال تحریر شد« 

)گ۵۴ ر(، »به فرمودۀ جناب مستجیب پناه فضیلت و کامالت 

دستگاه سالله  املشایخ العظام و نتیجه الفضالء الکرام مخدومی 

استظهاری شیخ املشایخ الکرام شیخ محّمدباقر حفظه الله تعالی 

عن اآلفات و البلیّات... در دارالسلطنۀ اصفهان صانهاالله تعالی 

عــن الحدثان رشف امتام یافت بید بندۀ حقیر میرزا کوچک« 

)گ۵۶ر، صفحۀ انجامین بیاض(.

ب و   برگ آغازین نسخه دارای رسلوح و پیشــانی مذهَّ

عی با تسمۀ زنجیره ای ســفیداب اندود و حاشیۀ مذّهب  مرصَّ

مرّصع با نقش گل و برگ ختایی و نیز بین الّسطور طالاندازی 

مرضّس است. آرایش منت متامی صفحات بیاض به صورت مزدوج 

و متفاوت از صفحات پیش و پس، شــامل ســتون بندی بین 

مصاریع به زر محرّر و حل کاری فـضای ستون بندی ها و زمینۀ 

بین کتیبه  های محتوی اشعار است. حاشیۀ متام اوراق بیاض نیز 

دارای جدول مضاعف به زر محّرر و الجورد است که بین آنها 

نیز با گل و برگ ختایی زّرین، حل کاری شده اند. کاغذ این بیاض 

نخودی آهارمهره است که متاماً منت و حاشیه شده است.

 در برخی از صفحات )۱۵پ، ۱۶ر، ۱۷پ، ۱۸ر، ۲۳ ر، 

۲۴پ، ۳۵پ، ۳۶ ر و ۵۶ ر(، اثر ُمهر بیضی شکل یکی از مالکان 

قبلی بیاض موجود است که روی زمینۀ حل کاری گذارده شده 

بود و بعدتر توّسط شخصی محو شده  است. با توّجه به زمان 

حیات کاتب )میرزا کوچک( و نام ُمهدی الیه )شیخ محمدباقر( 

مستبعد نیست که این بیاض نفیس برای »حجت االسالم شیخ 

سیّدمحّمدباقر َشفتی بیدآبادی« )۱۱۸۱-۱۲۶۰ق( تهیه شده 

باشد. وی از شاگردان »محمدباقر وحید بهبهانی« و متأثر از 

دیدگاه های استادش بود. اطالق عنوان حّجت االسالم به شفتی، 

نقش دوگانۀ او به عنوان قاضی و مفتــی ای بود که کتابی 

پیرامون پیاده سازی رشیعت اسالمی در زمان غیبت نوشت. 

 جلد روغنی و نفیس این اثر دارای حاشیۀ مزدوج منقوش 

به نقوش ختایی زّرین روی زمینۀ مشــکی و منت دارای نقوش 

اسلیمی محّرر با زنجیرۀ گل و برگ مرّصع روی زمینۀ زراندود با 

آسرت روغنی سادۀ گُلی رنگ است.


