
چکیده

جستار حارض به مطالعه و تحلیل مینیاتورهای نسخه ای از هفت اورنگ جامی 

می پردازد که با شامرۀ ثبت 15948 در مخزن مخطوطات کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی نگهداری می شود. تاریخ کتابت نسخۀ مذکور، سال 977 هجری است. هدف 

از این پژوهش، تعیین ارزش هرنی و تاریخی نسخه با رویکرد به مینیاتورها و 

مجالس آن است. مجالس این نسخه فاقد تاریخ و رقم هستند و پرسش اصلی 

این است که آیا کتابت نسخه و ترسیم نگاره های آن، هر دو در یک دورۀ تاریخی 

اتفاق افتاده اند؟ فرضیۀ این پژوهش مبتنی بر عدم هم زمانی نگارگری نسخۀ هفت 

اورنگ 15948 با کتابت آن است. روش این پژوهش، بررسی تطبیقی است و ضمن 

تحلیل شیوه و کیفیت کتاب آرایی و تزیینات نسخۀ مذکور، به مقایسۀ مجالس آن 

با نگاره هایی از دیگر نسخ مصّور جامی که از سدۀ 10 هجری به جا مانده اند و 

نیز بررسی تحلیلی مجالس این نسخه با نگاره های پس از عرص صفوی که به شیوۀ 

نگارگری کهن ترسیم شده اند، می پردازد. در پایان نیز با توجه به محدودیت های 

پژوهش، این احتامل طرح می شود که مجالس نسخۀ هفت اورنگ 15948 کتابخانۀ 

آستان قدس، به عرص کتابت نسخه تعلق ندارد.
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مقدمه
و  فرهنگـی  لحـاظ  از  همـواره  خطـی  مصـّور  نسـخ 

هـرنی، جایـگاه ویـژه ای در تاریـخ و هویـت مـردم یـک 

رسزمیـن داشـته اند. در گذشـته کتاب آرایـی نسـخ خطـی 

در کتابخانه هـای دربـاری و زیـر نظر خطاطـان، مذّهبان، 

انجـام  ماهـر  و  فرهیختـه  هرنمنـدان  دیگـر  و  نقاشـان 

دورۀ  در  هـرات  سـلطنتی  کتابخانـۀ  جملـه   از  می شـد؛ 

تیمـوری و هم زمـان بـا سـلطنت سـلطان حسـین بایقـرا، 

کتابخانه هـای سـلطنتی تربیـز و قزویـن در دورۀ صفـوی 

به ویـژه مقـارن با سـلطنت شاه اسـامعیل و شاه طهامسـب 

صفـوی بـه رسپرسـتی کامل الدیـن بهـزاد و مجمع الصنایع 

در عـرص قاجـار هم زمـان بـا وزارت امیرکبیـر و زیـر نظـر 
میرزاابوالحسـن.1

نسـخه های مصـّور نفیس تولید شـده در دربار همواره 

مایـۀ فخـر و مباهـات شـاهان و درباریـان بـوده اسـت، 

اّمـا کارگاه هـای کوچکـی هـم بودنـد کـه بـه استنسـاخ 

کتـب و گاه تزییـن و کتاب آرایـی نسـخ می پرداختنـد تـا 

آنهـا را در اختیـار افـراد باسـواد غیردربـاری قـرار دهنـد؛ 

و  نسخه شـناس  »افـرادی  کـه  وّراقـان  کانـون  جملـه  از 

کتاب شـناس بودنـد... . ایـن افـراد از طریق کتاب فروشـی 

و نسـخه برداری امـرار معـاش می کردنـد؛ ولی نسـخه های 

کمـرتی  نسـخه آرایی  تزیینـات  از  کانـون  ایـن  تولیـدی 

برخـوردار بـود تـا توانایـی خرید نسـخه برای افـراد عادی 

جامعـه وجـود داشـته باشـد« )عظیمـی، 1389: 77(.

در  کـه  نفیسـی  نسـخ  مجموعه هـای  نیـز  امـروزه 

و  اعتبـار  از  می شـوند،  نگهـداری  بـزرگ  کتابخانه هـای 

و  ماهـر  مرمـت کاران  و  برخوردارنـد  خاصـی  اهمیـت 

زبردسـت در کارگاه هایـی مجهـز، بـه مرمـت نسـخه های 

نفیـس به جـا مانـده از دوره هـای گذشـته می پردازنـد تـا 

را ممکـن  آثـار  ایـن  پژوهش هـای دقیـق دربـارۀ  انجـام 

سـازند. از همیـن روسـت کـه فهرسـت نویس نسـخ خطی 

در  مرسـوم  اطالعـات  درج  بـر  عـالوه  مصـّور،  و  نفیـس 

تزیینـات  و  کتاب آرایـی  هـرنی  ارزش  فهرست نویسـی، 

نسـخه و همچنیـن اطالعـات کاملـی از مجالـس تصویـر 

شـده در آن را نیـز ثبـت می کنـد.

هفـت  از  مصـّوری  خطـی  نسـخۀ  حـارض،  پژوهـش 

اورنـگ جامـی را کـه در کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی 

بـا شـامرۀ ثبـت 15948 نگهـداری می شـود، به عنـوان منت 

مطالعاتـی و نسـخۀ اسـاس خـود برگزیـده اسـت تـا بـا 

بازنگـری شـیوه و کیفیـت کتاب آرایـی و تحلیـل تصاویـر 

ایـن نسـخه، اطالعـات دقیق تـری دربـارۀ ارزش تاریخی و 

هـرنی آن بـه دسـت آورد. بـه همیـن منظـور، به بررسـی 

تطبیقـی تاریـخ کتابـت نسـخه بـا تاریـخ تصویـر شـدن 

مجالـس آن نیـز خواهیـم پرداخـت.

الزم بـه یادآوری اسـت که با وجود قرار داشـنت نسـخۀ 

مـّد نظـر در شـامر نفایـس کتابخانۀ آسـتان قـدس رضوی، 

تاکنـون پژوهشـی دربارۀ آن صورت نگرفته اسـت.

پرسـش اصلـی مقالـۀ حـارض در مواجهـه با این نسـخۀ 

خطـی نفیـس ایـن اسـت کـه آیـا کتابت نسـخه و ترسـیم 

نگاره هـای آن در دورۀ تاریخـی مشـابهی اتفـاق افتـاده 

اسـت؟ فرضیـۀ مـا در ایـن بررسـی، بـر یکی نبـودن تاریخ 

اسـتوار  آن  کتابـت  تاریـخ  بـا  نسـخه  نگاره هـای  ترسـیم 

است.

پژوهـش حـارض بـرای اثبـات فرضیه و پاسـخ به سـؤال 

اصلـی خـود، از روش مطالعـۀ تطبیقـی سـود می جویـد، 

یعنـی ابتـدا بـه بررسـی ایـن امـر می پـردازد که آیـا کاتب 

نسـخه بخش هـای مشـخصی را بـرای جای گیـری نگاره هـا 

در نظـر گرفتـه و هنـگام کتابـت جـای تصاویـر را خالـی 

گذاشـته اسـت؟ در گام بعـد بـه بررسـی تطبیقـی تصاویر 

نسـخه بـا نسـخ مصـّور هـم دورۀ آن خواهیـم پرداخـت. 

در گزینـش ایـن نسـخه ها اولویـت بـا نسـخه های مصـّور 

هفـت  مصـّور  نسـخۀ  همچـون  جامـی  اورنـگ  هفـت 

اورنـگ اثـر ابراهیم میـرزا در گالـری فریـر )964ـ973 ق.( 

و نیـز نسـخه هایی اسـت کـه بـا نسـخۀ مـورد نظـر ایـن 

پژوهـش مجالـس مشـرتکی دارنـد. سـپس مجالس نسـخۀ 

بعـدی کـه  ادوار  نگاره هـای  بـا  را  ایـن پژوهـش  اسـاس 

بـه تقلیـد از شـیوۀ نگارگـری عـرص صفـوی کار شـده اند، 

مطابقـت خواهیـم داد. در ایـن مرحله، آثار حسـین بهزاد 

را کـه بـه شـیوۀ نگارگـری عـرص صفـوی )شـیوۀ کهـن( 

ترسـیم شـده اند، بـرای بررسـی تطبیقی برگزیده ایـم. البته 

بـا احتـامل ذکـر کـرده، زیـرا  نتایـج را  پژوهش گـر متـام 

نسـخه از نزدیک مشـاهده نشـده اسـت و پژوهش فعلی 

از روی اسـالیدهای نسـخه انجـام شـده اسـت. همچنیـن 

رنگ هـای بـه کار رفتـه در مجالس برای تعییـن قدمت آن، 

در آزمایشـگاه بررسـی نشـده اسـت. 

معرفـی نسـخۀ اسـاس بر اسـاس مندرجات فهرسـت 

نسـخ خطـی کتابخانۀ آسـتان قـدس رضوی
» دو برگ از آغاز )مقدمه( این نسـخه موجود نیسـت 

و شـامل هفـت منظومـه از موالنـا عبدالرحـامن جامـی 

اسـت، بـه خـط نسـتعلیق نـوزده سـطرِی چهـار سـتونه، 

تاریـخ کتابـت شـّوال 977ق، کاتب صفی الدیـن فخرالدین 



حاجـی شـمس  الجهرمـی، کاغـذ حنایـی، دو صفحـۀ اول 

متام مّذهـب دارای چهـار کتیبـه و در اطـراف ابیـات چهار 

قلم دانـی مّذهـب و دو ترنـج، حاشـیه بـا نقـش دالـربی 

دارای تذهیـب و رشفـه دار، بین السـطور طالاندازی شـده، 

ابتـدای کتـاب ثانـی و ثالـث سلسـله الذهب و سـالمان و 

ابسـال و دیگـر مثنوی هـا دارای رسلـوح مـزدوج مذّهـب 

رشفـه دار، دارای هشـت مجلـس رنگـی بسـیار ظریـف و 

زیبـا به مناسـبت های گوناگـون در هفت مثنـوی، جداول 

زنـگار،  و  و شـنگرف  تحریـردار و الجـورد  زر  بـه  اوراق 

عناویـن بـه شـنگرف، تعـداد صفحـات 307 ورق، طـول 

روکـش  بـا  مقـوا  جلـد:  18/5سـانتی مرت،  عـرض  و   27/6

پارچـۀ ترمـه و عطـف تیامج، واگـذاری بنیاد مسـتضعفان 

در شـهریورماه 1367«.

بررسی کتاب آرایی نسخۀ اساس
در ابتـدا بایـد گفـت کتاب آرایـی »فهرسـتی اسـت از 

نـگارش، خـط، خوشنویسـی،  چـون  هـرنی  فعالیت هـای 

تصویرگـری  و  صفحه آرایـی  رنـگ،  تزیینـات،  طراحـی، 

همـراه با سـاخت جنـس و نوع کاغـذ و روش های مربوط 

بـه جلدسـازی« )رهنـورد، 1386: 1(.

کتاب آرایـی آثـار جامـی بـه دلیل شـهرت این شـاعر در 

سـدۀ 10 هجـری در ایـران و آسـیای مرکـزی رواج بسـیار 

همیـن  در  مکتب هایـی  کارگاه هـای  در  اسـت.  داشـته 

عـرص در شـهرهای تربیـز، قزویـن، شـیراز، مشـهد و بخـارا 

نسـخه برداری از آثـار جامـی مرسـوم بـود، زیـرا »اشـعار 

جامـی توسـط معارصینش به آسـانی درک می شـد و مورد 

اشـعار توسـط خوشنویسـان آن زمـان  ایـن  بـود.  عالقـه 

مصـور  و  تذهیـب  و  صحافـی  و  می شـد  دست نویسـی 

می گردید«)ارشفـی، 1389: 6(. در ایـن میان، مشـهورترین 

اثـر او در بیـن مـردم »کتاب هفت شـعر او بـه نام هفت 

اورنـگ اسـت کـه اورنـگ بـه معنـای تخـت و یـا صـورت 

فلکـی دب اکـرب می باشـد«. )هـامن( 

در خصـوص بازنگـری شـیوه و کیفیـت کتاب آرایـی این 

نسـخه ابتـدا الزم اسـت کـه تزیینـات صفحـات مذّهـب 

آن بررسـی شـود سـپس بـه تحلیـل و بررسـی مجالس این 

بپردازیم. نسـخه 

نسـخه  ایـن  در  داسـتان ها  و  حکایت هـا  عنـوان 

به صـورت مشـخص و بـا شـنگرف نوشـته شـده اسـت. در 

برخـی قسـمت ها نـوع صفحه آرایی و سـطربندی با دیگر 

اسـت. متفـاوت  قسـمت ها 

)از  عـرص صفـوی  تذهیب گـری  از خصوصیـات  یکـی 

نیمـۀ دوم قـرن دهـم هجـری بـه بعـد( کـه در نسـخۀ 

و  »رسلوح هـا  کـه  اسـت  آن  شـده،  رعایـت  نیـز  حـارض 

نیم ترنج هـا طرفیـن صفحـات آغـاز کتـاب قـرآن کریـم را 

 .)74  :1390 )کارگـر،  می دادنـد...«  زینـت 

ایـن  متام مذّهـب  دو صفحـۀ  نشـانگر  تصویـر شـامرۀ1 

نسـخه اند کـه از آنهـا بـه »چهـار لوح« تعبیـر می شـود. »این 

شـیوه یکی از شـیوه های ترسـیم و تزیین رسلوحه هاسـت که 

کاربـرد آن از دیربـاز دیـده می شـود. وجه تسـمیۀ چهـار لوح 

بـه دلیـل سـاختار ایـن رسلوحه اسـت کـه در آن چهـار کتیبه 

ترسـیم می گـردد« )صفـری، 1390: 306(. ایـن صفحـات تـا 

حـدودی مرمـت شـده اند. نوشـتۀ داخل چهار کتیبـه به رنگ 

سـفید و از ایـن قرار اسـت:

کتاب سبعه شیخ املتکلمین

 و املح الشاعرین قدوه

 املحققین موالنا جامی

علیه الرحمه و الغفره

نقـوش ختایـی و اسـلیمی و بـه رنگ طالیـی و الجوردی 

اسـت. طـرح تذهیب نشـان می دهـد که تذهیـب هم زمان 

بـا تاریـخ کتابـت یعنی در عرص صفوی انجام شـده اسـت.

تزیینـات نسـخه های  از متداول تریـن  کـه  »رسلوحـه« 

خطـی اسـت و در صفحـات آغازیـن نسـخه یـا فصل های 

جدیـد آن کاربـرد داشـته، شـامل دو بخـش اسـت: یـک 

نـام  کتیبـه  کـه  اسـت  مستطیل شـکلی  »قـاب  بخـش 

دارد. تزیینـات بـاالی کتیبـه تـاج نـام دارد. هـر منونـه از 

رسلوحه هـا، اثـری یگانـه و منحرصبه فـرد تلقـی می شـوند 

چـرا کـه مذّهبـان برای ترسـیم هر رسلوحـه، طرحی جدید 

رسـم می کردنـد. حتـی در یـک نسـخۀ یگانـه نیـز بـرای 

هرکـدام از اجـزای اصلـی آن، رسلوحـی جداگانـه ترسـیم 

می شـد کـه هـر یـک بـا دیگـری متفـاوت بـود« )صفـری، 

.)290 و   289  :1390

نسـخۀ مذکـور دارای هشـت رسلوحـه اسـت کـه هـر 

یـک طرحـی متفـاوت دارنـد. از شـفافیت رنـگ برخـی 

شـده اند. مرمـت  کـه  برمی آیـد  چنیـن  رسلوحه هـا 

ثانـی  کتـاب  اسـت:  قـرار  ایـن  از  رسلوحه هـا  اسـامی 

سلسـله الذهب  ثالـث  2(؛کتـاب  )تصویـر  سلسـله الذهب 

)تصویـر  3(؛ کتـاب سـالمان و ابسـال )تصویـر 4(؛ کتـاب 

تحفه االبـرار )تصویر 5(؛ کتاب سـبحه االبرار )تصویر 6(؛ کتاب 

یوسـف و زلیخـا )تصویـر 7(؛کتـاب لیلـی و مجنـون )تصویـر 

8(؛کتـاب خردنامـۀ اسـکندری )تصویـر 9(.



تصویر 1ـ آغاز نسخۀ 15948

تصویر 4ـ رسلوح کتاب سالمان و ابسال نسخۀ 15948تصویر 3ـ رسلوح کتاب ثالث سلسله الذهب نسخۀ 15948تصویر 2ـ رسلوح کتاب ثانی سلسله الذهب نسخۀ 15948

تصویر 6ـ رسلوح کتاب سبحه االبرار نسخۀ 15948تصویر 5ـ رسلوح کتاب تحفه االحرار نسخۀ 15948



تصویر 7ـ رسلوح کتاب یوسف و زلیخا نسخۀ 15948

تصویر 13ـ جلد نسخۀ 15948تصویر10ـ انجامۀ نسخۀ 15948

تصویر 12ـ حاشیۀ نسخۀ 15948تصویر 11ـ مهر نسخۀ 15948

تصویر 9ـ رسلوح کتاب خردنامۀ اسکندری نسخۀ 15948تصویر 8ـ رسلوح کتاب لیلی و مجنون نسخۀ 15948



انجامـۀ نسـخه کـه در کتاب آرایی جزو تزیینات محسـوب 

می شـود، تاریخ 977ق دارد. )تصویر10(

دو تاریـخ دیگـر در صفحـات نسـخه وجـود دارد کـه 

یکـی مربـوط بـه تاریخ مهری اسـت کـه در برخـی اوراق 

زده شـده و دیگـری حاشیه نویسـی اسـت کـه در یکـی 

از اوراق آمـده اسـت. نوشـتۀ مهـر چنیـن اسـت: »افـوض 

الحسـینی  محمدمحسـن  عبـد  الغنـی.  الی اللـه  امـری 

تاریـخ 1109«. )تصویـر 11( الهاشـمی. 

و نوشـتۀ حاشـیه چنیـن اسـت: هـو اللـه تعالـی شـانه 

العزیـز ـ 1341ـ در تاریـخ 28 شـهر جامدی الثانـی ایـت 

ئیـل در خدمـت آقـا میـرزا علیقلیخـان دام فخـره العالـی 

و  بودیـم  مهـامن  شـب  نـور چشـمی  آقامحمدتقیـان  و 

خیلی خیلـی خـوش گذشـت در منـزل آقـا میـرزا ابوتـراب 

دام عـزه شـهر فـوق 1301 )کـذ(ـ اقـل خلـق اللـه ـ علـی 

الحسـینی. )تصویـر 12(

           

بررسی مجالس نسخۀ اساس
معرفـی  بـه  مربـوط  فهرست نویسـی  اطالعـات  در 

نسـخۀ هفـت اورنـگ 15948 تعـداد مجالـس نسـخه 8 

مجلـس ذکـر شـده، اما بررسـی ها نشـان می دهـد که این 

نسـخه 9 مجلـس دارد.

تصویـر 14 متعلـق بـه دفرت اّول سلسـله الذهب اسـت. 

ایـن مجلـس در بیـن دو حکایـت »اشـارت بـر رکـن دوم 

از ارکان مقـام ابـدال کـه دوام صمـت2 اسـت« و حکایـت 

حیلـه ای  نفـس  مشـتهای3  تحصیـل  در  کـه  »مفسـدی 

انگیخـت که شـیطان سـوگند یاد کـرد که هرگـز این حیله 

بـه خاطـر مـن خطـور نکـرده اسـت«4 قـرار گرفته اسـت. 

نگارگـر بـرای ترسـیم ایـن مجلـس، ابیـات حکایـت اّول را 

پوشـانده اسـت. آخریـن و اّولیـن ابیاتـی کـه مجلـس در 

میـان آنهـا قـرار گرفتـه، عبارت انـد از:

چون نشسنت خموش نتوانم

 باری از خامشی سخن رانم

 شد پِی میل خویش مکحله جوی

کرد صحرا و دشت در تک و پوی

اّول  حکایـت  ابیـات  می شـود،  مشـاهده  چنان کـه 

پوشـانده شـده اسـت. تصویـر از نظـر موضوعـی ارتباطـی 

بـا مـنت حکایـت ندارد و نقـاش به صورت آزاد آن را ترسـیم 

کـرده اسـت.

چیدمـان فیگورهـای نـگاره روی خـط منحنـی اسـت. 

خطـوط عمـودی بنـا و درختان پشـت رس، موجـب تعادل 

و اسـتحکام کادر شـده اند.

تصویـر 14ـ حکایـت دفـرت اّول سلسـله الذهب نسـخۀ 
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قـرار  سلسـله الذهب  دوم  دفـرت  در  کـه   15 تصویـر 

دارد، میـان دو حکایـت »اشـارت بـه معنـی آنچـه رسـول 

صلی اللـه و علیـه و سـلم فرموده اسـت که الدنیـا ملعونه 

و ملعـون مـا فیهـا ااّل ذکـر اللـه سـبحانه« و حکایـت »پیر 

همدانـی کـه از پـر پرسـید کـه هرگـز ریـش گاو بوده ای 

و سـؤال پـر کـه ریـش گاو کیسـت و جـواب دادن پـدر 

کـه آن کـس کـه بامـداد از خانـه بـدر آیـد گویـد امـروز 

گنجـی یابـم، پـر گفـت ای پـدر تـا مـن بـوده ام ریـش 

گاو بـوده ام« جـای گرفتـه اسـت. برای ترسـیم این مجلس 

نیـز ابیـات حکایـت اّول پوشـانده شـده اسـت. ابیاتـی که 

مجلـس میان شـان قـرار گرفتـه، بدیـن قرارنـد: 

جلوه گاه جاملشان دنیاست

 جای وزر و وبالشان عقباست

 خویش را عمری آزمودستی

هیچگه ریش گاو بودستی

با مشـاهدۀ جواِن در حال صحبت در این تصویر، شـاید 

بتوان این مجلس را به حکایت دوم مربوط دانسـت. 

در ایـن مجلـس، چیدمـان فیگورهـا بـه گونـه ای اسـت 

خطـوط  کنـار  در  و  کـرده  قطـع  را  افقـی  خطـوط  کـه 

عمـودی، بـه ایجـاد و حفـظ تعـادل کادر کمـک کرده اند. 

همچنیـن وجـود خطـوط منحنـی حـوض در میانـۀ کادر، 

باعـث ایجـاد تنـوع در تصویـر و چرخش نـگاه در تصویر 

است. شـده 

تصویر 16 از کتاب سـالمان و ابسـال، مربوط اسـت به 

حکایـت »مجنـون کـه در بادیـه از انگشـِت قلم کـرده بـر 

تخته ریـگ چـون رمـاالن رقمـی مـی زد گفتنـد این نوشـنت 

چیسـت و ایـن نوشـته بـرای کیسـت گفـت این نـام لیلی 

اسـت که به نوشـنت آن می نازم چون او به دسـت نیسـت 

بـا نـام او عشـق می بـازم«. بـا این وجـود، مجلـس در بین 

دو حکایـت بعـد از آن قـرار دارد و ابیـات حکایـت اّول و 

نیمـی از ابیـات حکایت دوم را پوشـانده اسـت. ابیاتی که 

مجلـس بیـن آنهـا قـرار گرفتـه ، عبارت اند از:

حبَذا شاهی که در عهد شباب

 شد ز توبه همچو پیران بهره یاب

 پیش ایشان ریختی آن را دلیر

تا بخوردندی همه زان میوه سیر

نگارگـر مجنـون را به عنـوان سـوژۀ اصلـی حکایـت در 

مرکـز کادر قـرار داده، بـه شـکلی که رس دیگـر فیگورهای 

صحنـه متامیـل بـه اوسـت و دسـت ها نیـز بـه سـمت او 

اشـاره می کننـد. ترسـیم درخـت در بـاالی رس مجنـون نیز 

بـه منظـور اهمیت بخشـی و تأکیـد بـر موضـوع اصلـی 

کادر  پاییـن  در  تیـره  سـبز  رنـگ  اسـت.  بـوده  حکایـت 

در  سـنگینی  حـس  ایجـاد  و  ترکیب بنـدی  اسـتحکام  بـه 

ایـن بخـش از نـگاره منجـر شـده اسـت. مهـارت نگارگـر 

در فضاسـازی و چیدمـان عنـارص تصویـر، موجـب ایجـاد 

تعـادل در ترکیب بنـدی و درک بهـرت حکایت شـده اسـت.

کتاب تحفه االبرار حاوی تصویر نیست.

»آن  حکایـت  بـه  سـبحه االبرار  کتـاب  از   17 تصویـر 

ماهیـان کـه گوهـر حیـات در جسـت وجوی دریـا باختنـد 

تـا بـه خشـکی نیفتادنـد دریـا را نشـناختند« اختصـاص 

دارد. بـرای ترسـیم ایـن مجلـس، ابیاتـی از حکایـت قبـل 

و دو بیـت از ایـن حکایـت پوشـانده شـده اند. ابیاتـی که 

مجلـس بیـن آنهـا قـرار گرفتـه، بدیـن قرارنـد:

جلوۀ اّولش از حرضت ذات

تصویر 15ـ مجلس 

حکایت دفرت دوم 

سلسله الذهب نسخۀ 
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 بود بر خویش به اسام و صفات 5
تن ازو دست توانایی یافت 6

دل ازو گوهر دانایی یافت

نگارگـر موضـوع حکایـت را کـه ماهی هـا هسـتند، در 

پـالن اّول ترسـیم کرده اسـت. چیدمان خطـی فیگورها در 

پـالن بعـد و ترسـیم درختـان در پشـت فیگورها بـه تأکید 

بـر موضـوع اصلـی حکایـت کمک کرده اسـت.

از کتـاب یوسـف و زلیخـا چهـار مجلس موجود اسـت. 

حکایـت  بـه  اسـت  مربـوط   ،)18 )تصویـر  اّول  مجلـس 

»درآمـدن زلیخـا همـراه عزیـز مـرص بـه مـرص و بیـرون 

زلیخـا  عـامری  بـر  نثـار  طبق هـای  و  مرصیـان  آمـدن 

افشـاندن« که در ابتدای این داسـتان ترسـیم شـده است. 

نگارگـر ابیـات نخسـت حکایـت را بـرای ترسـیم مجلـس 

پوشـانده اسـت. ابیاتـی کـه مجلـس در میان شـان قـرار 

از: عبارت انـد  گرفتـه، 

زچرت زر به فرق نیکبختان

 به پا شد سایه ور زّرین درختان

 طبق های زر از زّر و درم پر

طبق های دگر از گوهر و ُدر

در ایـن مجلـس نیـز نگارگـر دو سـوژۀ اصلـی داسـتان 

را تقریبـاً در مرکـز ترسـیم کـرده و تصویر درخـت را برای 

تأکیـد بیشـرت بـر ایـن دو شـخصیت، بـاالی رس آنهـا قـرار 
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دّوار،  به صـورت  فیگورهـا  دیگـر  چیدمـان  اسـت.  داده 

دور تـا دور کادر اسـت. نـوع حرکـت پـای اسـبان و دیگر 

عنـارص داخـل تصویـر، بـه حالت طـرب و نشـاِط توصیف 

شـده در مـنت کمـک می کند. نگارگـر تا حد بسـیار زیادی 

بـه ابیـات و مـنت حکایـت وفـادار بوده اسـت.

زلیخـا  و  یوسـف  کتـاب  از  دوم  مجلـس   ،19 تصویـر 

مالـک  درآوردن  بیـع  معـرض  »بـه  داسـتان  بـه  و  اسـت 

یوسـف علیه السـالم و خریـدن زلیخـا وی را بـه اضعـاف 

آنچـه دیگـران می خریدنـد« اختصـاص دارد؛ امـا در بخش 

مربـوط به داسـتان »رشح دادن یوسـف علیه السـالم قصۀ 

محنـت راه و زحمـت چـاه را و آگاه شـدن زلیخـا از آنکـه 

اندوهـی کـه آن روز داشـته اسـت بـه سـبب آن بـوده 

اسـت« آمده اسـت. نگارگر بخشـی از ابیات این داسـتان 

و داسـتان قبـل را بـرای ترسـیم مجلـس پوشـانده اسـت. 

ابیاتـی کـه مجلـس بیـن آنهـا قـرار گرفتـه، بدیـن قرارنـد:
گرفتی گه ز نوشین چشمه اش لب7

گهش گرِد ذقن گشتی چو غبغب

 به تقریب سخن بگشاد ناگاه

زبان در رشح راه و قصۀ چاه

در ایـن نـگاره نقـاش بـا توجـه بـه موضـوع داسـتان و 

بـه منظـور تأکیـد بـر آن، سـوژه های اصلـی را در پـالن 

اّول جـای داده اسـت. نـوع قرارگیـری فیگورهـا و حرکـت 
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بـر  بیننـده  چشـم  حرکـت  موجـب  رسهـا  و  دسـت ها 

روی شـخصیت ها می شـود. مفهـوم ابیـات در پـالن اّول 

به خوبـی ترسـیم شـده اسـت؛ ماننـد ایـن ابیـات:

چو یوسف شد به خوبی گرم بازار

 شدندش مرصیان یکر خریدار

به هر چیزی که هر کس دسرتس داشت

 در آن بازار بیع او هوس داشت

شنیدم کز غمش زالی برآشفت

 تنیده ریسامنی چند می گفت

رخ او مطلع صبح صباحت

 لب او گوهر کان مالحت

ز سیامی صالحش چهره پر نور

 به اخالق کرامش سینه معمور

... )مثنوی هفت اورنگ، ج 2، 1378: 97(

هفت  مصّور  نسخه های خطی  بیشرت  در  داستان  این 

اورنگ ترسیم شده است.

تصویر20، مجلس سوم از کتاب یوسف و زلیخا، مربوط 

است به داستان »درآوردن زلیخا یوسف را علیه السالم به 

خانۀ هفتم و بذل کردن مجهود در نیل مقصود و گریخنت 

یوسف و ماندن زلیخا در تحیّر و تاّسف«. نگارگر برای به 

تصویر درآوردن این صحنه، تعدادی از ابیات را پوشانده 

است. ابیاتی که مجلس بین آنها قرار گرفته، عبارت اند از:

زلیخا دیده و دل مست جانان

 نهاده دست خود در دست جانان

 به آب دیدۀ من اشتیاقت

به آب گرمم از سوز فراقت

الزم به یادآوری است که ترسیم این صحنه از داستان 

مصّور  خطی  نسخ  نگاره های  میان  در  زلیخا  و  یوسف 

متداول  بسیار  جامی  اورنگ  هفت  مثنوی  از  موجود 

است. نگارگر این نسخه نیز این صحنه را مطابق با سّنت 

نگارگری نسخه های پیشین ترسیم کرده است.

تصویر21 به مجلس چهارم از کتاب یوسف و زلیخا و 

علیه السالم  را  یوسف  پادشاه مرص  کردن  »طلب  داستان 

میان  آنچه  تا  کردن وی  تعلّل  و  تعبیر خواب خود  برای 

اختصاص  منایند«  تفّحص  بود  گذشته  مرص  زنان  و  وی 

دارد. مجلس در رشوع این حکایت ترسیم شده و هرنمند 

نگارگر، ابیاتی از داستان قبل را پوشانده است. ابیاتی که 

مجلس بین آنها ترسیم شده، بدین قرارند:

کمر بستی پی بیامرداریش

 خالصی دادی از تیامرخواریش

 بُود چون کار دانا پیچ در پیچ

به پیشش کوشش فکر و نظر هیچ

با این حال، احتامالً نگارگر برای ترسیم صحنۀ صحبت پادشاه 

و یوسف از ابیاتی در داستان بعدی الهام گرفته است: 

خز و اطلس به پا انداختندش

 به پای  انداز فرق افراختندش

به باالی خز و اکسون همی رفت

 بر اطلس چون مه گردون همی رفت

ز قرب مقدمش چون شه خرب یافت

 به استقبال او چون بخت بشتافت

کشیدش در کنار خویشنت تنگ

 چو رسِو گلرخ و شمشاِد گلرنگ

تصویر20ـ مجلس حکایت کتاب یوسف و زلیخا نسخۀ 15948



 به پهلوی خودش بر تخت بنشاند

 به پرسش های خوش با وی سخن راند

 )مثنوی هفت اورنگ، ج 2، 1378: 169(

تصویـری  عنـارص  قرارگیـری  وجـود  بـا  نـگاره  ایـن  در 

متعـدد در کنـار یکدیگـر کـه حـس ازدحـام را بـه بیننـده 

القـا می کننـد، رعایت تنـوع و چرخش رنگ هـا در چیدمان 

دایره ای شـکل فیگورهـا و عنـارص، بـه ایجـاد و حفـظ حس 

تعـادل و نظـم در ترکیب بنـدی کمـک کـرده اسـت.

لیلـی  کتـاب  بـه  متعلـق   22 تصویـر  آخـر،  مجلـس 

و مجنـون بـوده و بـه داسـتان »رفـنت مجنـون بـه خانـۀ 

بیوه زنـی کـه در همسـایگی لیلـی می بـود و منـع کـردن 

پـدر لیلـی آن بیـوه زن را از آنکـه مجنـون را در خانۀ خود 

گـذارد« اختصـاص دارد. ابیـات انتهایـی ایـن داسـتان بـه 

منظـور ترسـیم مجلـس پوشـانده شـده، امـا نقـاش عنوان 

داسـتان بعـدی یعنـی »خشـم گرفنت پـدر لیلـی از مجنون 

بـه جهـت آمـدن وی بـه خانـۀ همسـایه« را در انتهـای 

صفحـه نـگاه داشـته اسـت. ابیاتـی کـه مجلـس بیـن آنهـا 

ترسـیم شـده، از ایـن قرارنـد:

تصویر 22ـ مجلس حکایت کتاب لیلی و مجنون نسخۀ 15948تصویر 21ـ مجلس حکایت کتاب یوسف و زلیخا نسخۀ 15948



 لیلی خواهان قدم نهادند

 پیش پدرش زبان گشادند

این نکته بگفت و شد شتابان

وحشت زده روی در بیابان

نگارگر در این حکایت موضوع اصلی داسـتان را مانند 

اغلـب نگاره هـای ایـن نسـخه در بخـش یـک دوم پاییـن 

کادر ترسـیم کـرده اسـت. عنـارص مختلـف ایـن نـگاره بـا 

هـدف تأکیـد بر شـخصیت مجنـون در ترکیب بندی چیده 

درخـت،  دو  میـان  در  مجنـون  رِس  قرارگیـری  شـده اند. 

هامهنگـی رنـگ زرد دیـوار و لبـاس مجنـون )از منظـر 

منادشناسـی، رنـگ زرد القاکننـدۀ شـوریدگی و غمناکـی 

اسـت( همچنیـن اشـارۀ دسـت فیگـور پشـت رس مجنون 

بـه او، از جملـه مواردی اسـت که در آنهـا ترکیب بندی در 

خدمـت درک بهـرت و انتقـال مفهـوم داسـتان اسـت.

تطبیق و مقایسـۀ مجالس نسـخۀ اسـاس با دیگر نسخ 

خطـی مصـّور هفت اورنـگ در دورۀ صفوی
چنان کـه پیش تر گفته شـد، در این بخش، نسـخۀ هفت 

اورنـگ اثـر ابراهیم میـرزا در گالـری فریـر )964ـ973ق( و 

همچنیـن نسـخ دیگـر از جامـی در دورۀ صفـوی را بـرای 

بررسـی تطبیقـی برگزیده ایم.

در تصاویـر 23 و 24 نـوع چهره پـردازی فیگورها مطابق 

بـا  واقع گرایانه تـر،  نسـخۀ  در  نیسـت. چهره هـا  یکدیگـر 

بینی هـای پهـن و ترسـیم خـط شکسـت پیشـانی ترسـیم 

در  قزلبـاش  کاله هـای  ترسـیم  شـیوۀ  شـده اند. همچنیـن 

نسـخۀ 15948 بـا سـّنت تصویری این نـوع کاله ها در عرص 

صفـوی متفـاوت اسـت. )تصاویـر 25 و 26(

با بررسـی تصاویر 27 و 28 درمی یابیم که شـیوۀ نگارگر 

در نسـخۀ هفت اورنـگ 15948 در ترسـیم حیواناتی چون 

شـرت و ماهـی، بـا شـیوه ای کـه در دیگر نسـخه ها )تصاویر 

29 و 30( در دورۀ صفـوی بـه کار می رفتـه، تفاوت دارد.

همچنیـن نـوع رنگ هـا و درجـۀ آنهـا از جملـه رنـگ 

نسـخۀ 15948،  در  زرد  و  قرمـز  پسـته ای،  الجـورد، سـبز 

شـباهتی بـه دیگـر نسـخه های عـرص صفـوی نـدارد.

بررسی تطبیقی مجالس نسخۀ اساس با آثار نگارگری پس 

از دورۀ صفوی که به شیوۀ نگارگری این عرص کار شده اند
برای این بخش، آثار استاد حسین بهزاد )1273ـ1347ش( 

را به عنوان منونه انتخاب کرده ایم، اما نه به این منظور که 
نگاره های نسخۀ 15948 را به وی نسبت داده باشیم.8

)1977:138,simpson ( )تصویر 24ـ نسخۀ هفت اورنگ در گالری فریر )964ـ973 ه. ق

تصویر 25ـ بخشی از تصویر 19 

نسخۀ 15948

تصویر 27ـ بخشی از تصویر 19 

نسخۀ 15948 

تصویر 26ـ نسخۀ 

هفت اورنگ در گالری 

فریر )964ـ973 ه. ق( 

)87 :1977,simpson(

)چپ( تصویر 28ـ نسخۀ هفت اورنگ در 

 ,simpson( )گالری فریر )964ـ973 ه. ق

)198 :1977



در تصاویـر31 و 32 حـاالت چهـرۀ مـردان و کشـیدگی 

صـورت و بینـی آنهـا تـا حـدودی شـبیه به یکدیگر اسـت.

در تصاویـر33 و 34 نـوع طراحی اسـبان را مشـابه هم 

می یابیـم. همچنیـن در تصاویـر 35 و 36 شـیوۀ ترسـیم 

شـرتها تـا حـدودی یکسـان اسـت و با نـوع ترسـیم آن در 

دورۀ صفـوی تفـاوت دارد.

در تصاویر37 و 38 در ترسـیم سـنگ ها و گل و بوته ها 

شباهت وجود دارد.

بـا تحلیل و بررسـی تزیینـات و مجالس نسـخۀ 15948 

می تـوان گفـت کـه ایـن نسـخه را نبایـد از نسـخه هایی 

دانسـت کـه هرنمنـدان بـزرگ و زبردسـت در دربارهـا، 

کارگاه هـا و کتابخانه هـای مجهـز، بـه تولیـد و استنسـاخ 

آنهـا مشـغول بودنـد. نخسـتین شـاهد این امر، استنسـاخ 

ایـن نسـخه بـا خـط نسـتعلیق نـه چنـدان خـوش اسـت. 

دیگـر اینکـه، کاتـب بـرای ترسـیم مجالس، صفحاتـی را از 

پیـش معیـن نسـاخته و یا میـان ابیـات، فاصلـه ای را برای 

نگارگـری در نظـر نگرفتـه اسـت.

تصویر 29ـ بخشی از تصویر 17 نسخۀ 15948

تصویـر 31ـ بخشـی از تابلـو 

مجلـس دیـدار خـرو پرویز، 

اثـر حسـین بهـزاد، مجموعـۀ 

امریـکا.  متینـی،  نـارص  آقـای 

)86  :1378 )نارصی پـور، 

ـ نسخۀ هفت اورنگ در کتابخانه دولتی   تصویر 30

لنینگراد، قرن شانزدهم )ارشفی، 1389: 82(

ـ بخشی از تابلو مجلس دیدار شیرین و فرهاد، اثر حسین بهزاد،  تصویر 37

مجموعۀ آقای نارص متینی، امریکا)نارصی پور، 1378: 93(.

ـ بخشی از تصویر 16 نسخۀ 15948 تصویر 38

)راسـت( تصویـر 35ـ بخشـی از تابلـو تولـد حرضت مسـیح، اثر حسـین 

بهزاد)نارصی پـور، 1378: 96(.

)چپ( تصویر 36ـ بخشی از تصویر 19 نسخۀ 15948

ـ بخشی از تصویر 14 نسخۀ 15948 تصویر 32

ـ بخشی از تابلو فرهاد کوه کن و شیرین، اثر حسین بهزاد، سازمان میراث فرهنگی، موزۀ  تصویر 33

هرنهای تزیینی )نارصی پور، 1378: 73(.

ـ بخشی از تصویر 18 نسخۀ 15948 تصویر 34



از نـوع طراحـی تذهیب هـا و گذاشـنت رنـگ الجورد بر 

آن و نیـز قرارگیـری رسلوحه هـا در صفحه آرایـی می تـوان 

دریافـت کـه ایـن تزیینـات مقـارن بـا عـرص کتابـت بوده 

همچـون  نیـز  تذهیب هـا  طراحـی  کـه  آنجـا  از  اسـت. 

خطاطـی نسـخه ماهرانـه صـورت نگرفتـه، شـاید بشـود 

گفـت کـه کاتـب شـخصاً تزیینـات را انجـام داده اسـت.

بـا توجـه به نوع قلم و فضاسـازی های یکسـان، چه در 

صحنه هایـی کـه در مناهـای داخلـی و همـراه بـا تزیینات 

معـامری تصویـر شـده و چـه صحنه هایـی کـه در فضـای 

بـاز و همـراه بـا طبیعـت رسـم شـده اند، به نظر می رسـد 

نگارگـری مجالـس را یـک نفر بر عهده داشـته اسـت.

بـا توجـه بـه ویژگی هـای سـبکی نگارگری در سـدۀ 10 

هجـری9، نگاره هـای ایـن نسـخه بـا سـّنت نگارگـری عرص 

صفـوی متفاوت انـد. ایـن تفـاوت را می تـوان در حـاالت 

چهره پـردازی، توجـه و دقـت کـم در طراحـی و پردازش و 

قلم گیـری، نوع و درجۀ شـفافیت رنگ ها و شـیوۀ ترسـیم 

حیوانـات مشـاهده کرد.

در مقایسـۀ نگاره هـای ایـن نسـخه بـا منونـۀ انتخـاب 

صفویـان  از  بعـد  کهـِن  شـیوۀ  بـه  نگارگـری  از  شـده 

درمی یابیـم کـه ترسـیم گل و بوته هـا، حـاالت واقع گرایـی 

طراحـی  شـیوۀ  همچنیـن  و  چهـره  شکسـتۀ  خطـوط  و 

اسـب ها در نسـخۀ هفـت اورنـگ 15948 بـا نگاره هـای 

انتخـاب شـده از دوران پـس از صفویـه مشـابهت بسـیار 

بـا  البتـه رنـگ الجـورد به کاررفتـه در تذهیب هـا،  دارد. 

رنـگ الجـورد نگاره هـا متفـاوت اسـت.

کـه در  )سـال 977ق(  کتابـت نسـخه  تاریـخ  از  غیـر 

انجامـۀ آن آمـده، تاریخ هـای دیگـری نیـز در اوراق ایـن 

نسـخه ذکـر شـده اند. از آن جملـه اسـت تاریخ ُمهر سـال 

1109ق کـه احتـامالً نشـانگر تاریـخ نگهـداری نسـخه در 

مجموعـه و یـا کتابخانـه ای اسـت که دارندۀ نسـخه بر آن 

نظـارت داشـته اسـت. درج تاریـخ 1341ق در یادداشـتی 

در حاشـیۀ یکـی از اوراق نسـخه نیـز گویـای مـورد توجه 

قـرار داشـنت ایـن نسـخه در ادوار بعـدی اسـت. از نـام 

صاحـب ُمهـر )عبـد محمدمحسـن الحسینی الهاشـمی( و 

نـام امضاکننـدۀ حاشـیۀ برگـی از نسـخه )علی الحسـینی( 

شـاید بشـود گفـت کـه نسـخه در یـک خانـدان نگهداری 

و یـا دسـت بـه دسـت می شـده اسـت و می تـوان احتامل 

داد کـه تاریـخ 1341ق، تـا حـدودی بـه زمـان نگارگـری 

مجالـس ایـن نسـخه نزدیک اسـت.



نتیجه گیری
پژوهـش  داده هـای  جمع بنـدی  از  پـس  و  پایـان  در 

می تـوان بـه پرسـش اصلـی ایـن مقالـه )آیا کتابت نسـخه 

تاریخـی  و ترسـیم نگاره هـای آن هـر دو در یـک دورۀ 

اتفـاق افتاده انـد؟( پاسـخ منفـی داد. بـا توجـه بـه تاریـخ 

کتابـت نسـخه یعنـی سـال 977ق، مجالـس ایـن نسـخه 

افـزوده  در دوره هـای تاریخـی پـس از صفویـان بـه آن 

شـده اند. نگاره هـا از نظـر حـس و حـال و فضاسـازی های 

کلـی به سـنت نگارگری عـرص صفوی در سـدۀ 10 هجری 

شـباهت دارنـد و در طرح هـا و جزییات عنارص، مخصوصاً 

حـاالت چهـره، بـا نگاره هـای دوران تاریـخ کتابت نسـخه 

متفاوت انـد. نگارگـر بـا پوشـاندن قسـمت هایی از ابیات، 

مجالـس مربـوط بـه حکایات و داسـتان ها را ترسـیم کرده 

اسـت. این مسـأله را می توان ناشـی از دو عامل دانسـت: 

1(ذوق مجموعـه دار و صاحب نسـخه؛ 2(بـاال بردن ارزش 

نسـخه و قـرار دادن آن در زمـرۀ نفایـس.

بایـد متذکـر شـد کـه تزیینـات دیگـر نسـخه، از جملـه 

تذهیب هـا، از نظـر طـرح و رنـگ بـه تذهیب هـای عـرص 

صفـوی شـبیه اسـت. تذهیب هـای دو صفحـۀ اّول نسـخه 

سـامل  و  رنگ  هـا  شـفافیت  امـا  دیده انـد،  آسـیب   بسـیار 

مانـدن مجالـس مبیـن این نکته اسـت که ایـن تذهیب ها 

قدیمی تـر هسـتند و بـه احتـامل بسـیار زیـاد هم زمـان 

بـا کتابـت نسـخه انجـام گرفته انـد. در پایـان بایـد افـزود 

کـه بـا توجـه بـه شـفافیت رنگ هـا و سـامل مانـدن طـرح  

احتـامل  منی تـوان  رسلوح هـا،  از  برخـی  در  تذهیب هـا 

مرمـت و رنگ گـذاری دوبـارۀ اثـر را از نظـر دور داشـت. 

* قدردانی

بدینوسـیله مراتـب سـپاس و قدردانی خود را از اسـتاد 

ارجمنـد جنـاب آقای رضـا مهدوی، اسـتاد نگارگری مکتب 

رضـوان و همچنیـن اداره محـرتم مخطوطات آسـتان قدس 

رضـوی ابراز مـی منایم.

پی نوشت

1ـ بـرای اطالعـات بیشـرت رجـوع شـود بـه:  از کارگاه تـا 

.)1391 )آژنـد،  دانشـگاه 

2 ـ کلمـۀ »صمت« در نسـخه به صـورت »صحبت« آورده 

شـده است.

3ـ کلمـۀ »مشـتهای« در نسـخه به صـورت »منتهـای« قید 

شـده است.

4ـ مـنت نسـخه بـا مثنوی هفـت اورنگ )جلـد اّول و دوم، 

نـر میـراث مکتـوب، 1387( تطبیـق داده شـده و ابیات 

و حکایت هـای منـدرج در مـنت مقالـه، بـه نقـل از ایـن 

اسـت. کتاب 

5ـ  ایـن مـرصع در نسـخه بـه ایـن ترتیـب آمده: بـوده بر 

خویـش اسـام و صفات.

6 ـ این دو مرصاع در نسخه جابه جا نوشته شده است.

7ـ  ایـن مـرصاع در نسـخه بـه این شـکل آمـده: گرفتی که 

چـو نوش چشـمه اش لب.

8 ـ در خاطـرات حسـین بهـزاد در خصـوص نگارگـری بـه 

شـیوۀ کهـن چنین آمده اسـت: »مـن صورت مغولـی را از 

مینیاتـور دور ریختـم. از ابتـدای کار هدفـم ایـن بـود کـه 

سـبکی تـازه و شـیوه ای اصیـل بـه وجـود بیـاورم کـه نـه 

تقلیـد از کار پیشـینیان باشـد و نـه خـارج از چهارچـوب 

قواعـد اساسـی مینیاتـور...«. بهزاد در سـال 1297شمسـی 

را  نظامـی  خمسـۀ  مجلس هـای  تصاویـر  24سـالگی  در 

]بـرای شـخصی بـه نـام فتوح السـلطنه[ متام کـرد... هدف 

فتوح السـلطنه ایـن بـود کـه مجلس هـای این کتـاب را در 

اروپـا بفروشـد. وی در لنـدن کتـاب را بـه عنـوان یـک اثر 

قدیمـی و عتیقـه بـه مبلـغ 8000 لیـره بـه مـوزۀ بریتانیـا 

فروخـت. حتـی متخصصیـن آن موزۀ بزرگ کـه در تطبیق 

و شناسـایی آثـار هرنمنـدان قدیـم مهـارت فوق العـاده ای 

داشـتند، آن را نسـخۀ اصلی قدیمی قلمداد کردند. »شـام 

بـه  کـه رشوع  کار  اّول  در  مـن چـه کشـیدم.  منی دانیـد 

قلم دان سـازی کـردم تابلوهـای مـن کـه بـه شـیوۀ کارهای 

رضـا عباسـی و کامل الدیـن بهـزاد می کشـیدم در تهـران 

فـروش می شـد.  و  قیمـت 5ریـال و 10ریـال خریـد  بـه 

سـال های بعـد وقتـی عتیقه فروش هـا و آماتورهـا متوجـه 

1000ریـال  بـه  تابلوهـا  قیمـت  شـدند  مینیاتورهـا  ایـن 

رسـید«)نارصی پور، 1378: 7 و 21 و 79(.

9 ـ شیوۀ مرسوم سدۀ 10 هجری در فضاسازی از طبیعت 

کـه بیشـرت در مکتـب بخـارا مـورد توجـه قـرار داشـت، 

چنیـن اسـت: »چمنـزار سـبز تیـره، دسـته علف هـای کم، 

گل هـای درشـت بـا گلربگ هـای زیـاد، تپه هـای سـاده کـه 



قسـمت بـاالی آن بـا خطوط کوتاه به هم پیوسـته نشـان 

داده می شـود... تصویـر صخـره از بیـن رفتـه و در هیـچ 

یـک از قسـمت های تپـه، صخـره ای دیده منی شـود... جزء 

اصلـی منظـره در ایـن سـبک درخـت گل اسـت کـه در 

کنـار رسو یـا سـپیدار بـه صـورت متبایـن و نیـز درخـت 

بیـد بـا جوانه هـای بسـیار تصویـر می شـود. سـاختامن در 

مکتـب بخـارا از ترکیبـی سـاده و کلـی برخـوردار اسـت. 

ایـن تصاویـر مسـطح هسـتند و در ترسـیم آنهـا بیشـرت از 

خطـوط عمـودی و افقـی اسـتفاده شـده اسـت. نقـش و 

نـگار روی بناهـا کـم و کلـی اسـت و تجمـل منـای داخلی 

سـبک هـرات در ایـن سـبک دیـده منی شـود« )ارشفـی، 

.)211  :1386
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