
چکیده

منابع مکتوب و مستند فارسی، ازجمله کتاب ها، رساله ها، مرقعات و نسخ خطی برای 

شناخت ابعاد هرنی و تاریخی هرنهای نگارگری، طراحی و خوشنویسی ایرانی، بسیار 

ارزشمند به شامر می روند. مصورسازی این کتب ادبی، علمی و تاریخی تحوالت بزرگ 

و منحرصبه فردی در هرن تصویرآرایی اسالمی ایجاد کرده است. درحقیقت آشنایی عمیق 

و همه جانبه با اصول نگارگری ایرانی با مطالعه و مشق نظری و علمی آثار موجود در 

مرقعات و نسخ خطی می تواند با هرن نقاشی عرص حارض هامهنگی کاملی را فراهم سازد 

و قابلیت احیا و استفاده از شاخصه های نقاشی ایرانی را به وجود آورد. بنابراین یکی از 

راه های رسیدن به ارزش های هرنایرانی، ارتباط نزدیک با سنت های هرنی این رسزمین، 

درک و معرفی نسخه های خطی کهن ایران اسالمی است. به همین سبب این آثار، مطالعۀ 

وسیعی را می طلبد و مقالۀ حارض، گامی کوچک در این مسیر و قطره ای ناچیز از دریای 

بی کران مجموعۀ آستان قدس رضوی است که به پژوهش دربارۀ 9 نسخۀ خطی مزین به 

گل و مرغ در حوزۀ ادبیات فارسی مربوط به سده های نهم تا چهاردهم می پردازد، این 

نسخ را از لحاظ تاریخی و شیوۀ اجرایی بررسی منوده و شاخصه های نقاشی گل و مرغ 

این نسخه ها را بیان می دارد.

کلیدواژه: نسخه های خطی، هرناسالمی، نقاشی گل و مرغ، موزه و کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی، سدۀ  9تا 14ق.
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معرفی چند جلد گل و مرغ در نسخ خطی 
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مقّدمه
اواخـر  از  به عنـوان هـرنی مسـتقل،  یـا زیرالکـی،  نقاشـی الکـی 

دورۀ صفویـه شـکل گرفـت و در دورۀ افشـاریه، زندیـه و قاجاریـه 

بـه اوج کـامل خـود رسـید. »موضوع نقاشـی الکی، بیشـر گل و بوته 

یـا گل و مـرغ اسـت کـه تأثیـر دیـداری آن لطیف تـر و طوالنی تـر 

 .)46 )آغداشـلو،1376،  می رسـد«  نظـر  بـه  دیگـر  مضمون هـای  از 

»فرنگی سـازی شـیوه ای از نقاشـی بـود کـه از اوایـل دورۀ صفـوی در 

ایران رواج یافت و با آمدن  نقاشان اروپایی به ایران رواج  فزون تری 

یافـت. محمدزمـان، شـفیع عباسـی، بهرام سـفره کش و فرزنـدان آنها 

هـم بـا این اسـلوب هـرنی کار کردند. اسـلوب فرنگی سـازی در ایران 

و رشـد و بسـط آن در نیمـۀ دوم سـدۀ یازدهـم هجـری، تأثیـری 

خرسـندکننده بـر گل و مرغ سـازی داشـته و آن را هرچـه بیشـر بـه 

سـنت هـرنی ناتورالیسـتی اروپـا نزدیک تـر کـرده اسـت. »از بررسـی 

آثـار نقاشـی در نیمـۀ اّول سـدۀ دوازدهـم هجـری )نسـخه پردازی، 

مرقع سـازی، جلدهای الکی، قلم دان نگاری و میناکاری( پیداسـت که 

هـرن و فرهنـگ صفـوی از جامعـۀ ایران محو نشـده بلکه سـنت های 

تصویـری آن به ویـژه بـا شـیوۀ فرنگی سـازی ادامـه یافته اسـت؛ البته 

منی تـوان تأثیـر نقاشـی های الکـی را در تحـوالت نقاشـی ایـن دوره 

انـکار کـرد. نقاشـی الکـی یـا زیرالکـی کـه در جلدهـا و جعبه هـا و 

قلم دان هـا و قاب آیینه هـا بـه کار می رفـت، درحقیقـت منشـأیی در 

نگارگـری ادوار پیشـین ایـران داشـت.« )آژنـد، 1389، 733(

از چهره هـای برجسـتۀ نقاشـی الکی می توان بـه محمدعلی بیک، 

محمدباقر)آقاباقـر(، علـی ارشف، محمدصـادق، آقاصـادق، آقانجف، 

افشـار،  محمدحسـن  مهرعلـی،  عبداللـه،  محمدعلـی،  میرزابابـا، 

محمدحسـن خان، اسـامعیل جالیـر، آقالطفعلـی صورتگر، ابوالحسـن 

غفـاری و محمـد غفـاری اشـاره کـرد کـه میـراث پراکنـده و نامنظـم 

قبـل خـود را بـه شـیوه ای نو تنظیم کردند و شـکل دادند و سـبکی را 

به وجـود آوردنـد کـه در کارگاه هـای هـرنی دربـار شـکوفا شـد.

معرفی چند اثر گل و مرغ
یکی از کاربردهای گل و مرغ سـازی، سـاخت جلد در نسـخ خطی 

اسـت. در ادامـه، 9 منونـه از ایـن نسـخ بررسـی می شـود. دیوان هـای 

اشـعار نسـخ خطـی آسـتان قـدس رضـوی از لحـاظ زمـان تحریـر و 

نـگارش بـه قـرون 9و1۰ و 13 و 14ق طبقه بنـدی می شـوند: )رجـوع 

بـه جدول شـامرۀ ۲(

قـرن 9: دیـوان کـامل خجنـدی؛ قـرن 1۰: دیـوان خـرو دهلـوی؛ 

قـرن 13: دیـوان دشـتی، کلیات سـعدی، دیـوان انوری، دیـوان حافظ؛ 

قـرن 14: بوسـتان سـعدی، دیـوان حافـظ، دیـوان حسـن غزنوی. 

در ادامـه، هریـک از آثـار گل و مـرغ این نسـخ به تفصیل بررسـی 

شـده، ویژگی های آن برشـمرده می شـود.

نسخۀ دیوان  كامل  خجندی
مشـخصات نسـخه: شـامره 4738، به خط نستعلیق محمود خامری، 

مـورخ صفـر 867ق، کاغـذ نخـودی، بـرگ اوّل یک طرف با ترنـج و طرف 

دیگـر بـا رس لـوح زیبـا و ظریـف بـه زر و الجـورد، جـدول بـه تحریـر و 

زر و الجـورد، جلـد روغنـی دورو، روی جلـد گل و بـرگ زریـن بـا ترنج و 

زمینۀ مشـکی، پشـت جلـد گل و برگ زمینـۀ گلـی،  ۲۰/5×1۲/5، وقفی 

نائینی)گلچین،1361،ج7، 497(.

جلـد: ایـن  جلـد زیبـا مزیّن  بـه  ترنجی  در وسـط  دو رسترنج اسـت  

كـه  در قسـمت  بـاال و پاییـن  كادر قـرار گرفتـه اسـت. داخـل  ترنـج  

و رسترنج هـا مجموعـه ای  از گل  كار شـده  اسـت. گل اصلـی از منـای 

روبـه رو و در بهریـن حالت رسـم شـده اسـت. ایـن  مجموعه  تركیبی  

از گل های  رز)سـوری ، ورد(، نسـرن ، همیشـه  بهار و انواع  برگ  اسـت. 

تصویـری از پرنـده در اثـر ترسـیم نشـده اسـت. زمینـۀ  ترنـج  اصلی  و 

وسـط  تیره تـر از زمینـۀ  اطـراف  اسـت. در رسترنج هـا نیـز شـاخه  گلی  

منفرد كار شـده  اسـت .



حاشـیۀ  زمینـۀ  اطـراف  ترنـج  پوشـیده  از پیچش هـای  گل  ختایی  با 

رنـگ  طالسـت كـه  به  صـورت  یك چهـارم  كار شـده  اسـت . )تصویر ۲( 

زمینـۀ بیرونـی  كمـی  روشـن تر از زمینۀ  گل  وسـط  اسـت. در اطراف  

كادر،  دو حاشـیۀ  سـاده  بـا جدول كشـی  طالیـی  دیـده  می شـود كـه  

قسـمتی  از آن  جهـت  مشخص  شـدن  طـرح  و رنـگ  بزرگ منایـی  شـده  

است .

نام کتاب: دیوان کامل خجندی

شامرۀ ثبت اموال: 4738

روش تهیه: وقف

مولف ناظم: کامل الدین مسعود خجندی

واقف: میرزارضاخان نائینی

نگارگر:   -

نوع زبان: فارسی

تاریخ وقف:  مرداد 1311 

تعداد سطر: 15

نوع خط: نستعلیق

سال چاپ یا تحریر: 867ق

خطی/ چاپی : خطی

تعداد اوراق: ۲3۲

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: مشکی

ابعاد: طول: ۲۰/5 سانتی مر ، عرض: 5 / 1۲سانتی مر

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

نسخۀ دیوان  امیرخرسو دهلوی:
مـورخ   نسـتعلیق،  خـط   ،1۰537 شـامرۀ  نسـخه:  مشـخصات 

سـال9۰۲ ق، مقطع هـا بـه زر پختـه و الجـورد، دو صفحـۀ اّول دارای 

تذهیـب مرصـع و متناظـر، حاشـیۀ دو صفحـۀ اّول دارای ترنجـی بـه 

زر، مجـدول بـه زر و الجـورد، کاغذ دولت آبـادی374گ، جلد روغنی 

گل و مـرغ، عمـل آقـای هاشـم ظریـف تربیزیـان مذهـب کتابخانـۀ 

آسـتان قـدس رضـوی، قطـع وزیـری ۲5×15، خریـداری آسـتان قدس 

   .)1۲5 رضوی)گلچیـن،1361،ج9، 

گل  و مـرغ  حـارض اثـر مرحوم  ظریـف  تربیزیـان ، از هرنمندان  معارص 

مشـهدی  اسـت كـه  سـال ها در كتابخانـۀ  آسـتان  قـدس  رضوی  مشـغول  

بـه كار بوده اسـت. در ایـن  اثـر، تركیبی  كم تراكـم   بـر روی  زمینۀ   مرغش  

كارشـده  كه  گل  اصلی  آن  از لحاظ  تركیب  در یك  سـوم  باالی  كادر و مرغ  

آن  در مركـز تصویـر و بـه رنگ روشـن  قرارگرفتـه  اسـت . در اثـر بیشـر از 

دو نـوع  گل  اسـتفاده  نشـده  و غنچه ها و برگ ها و تزیینـات،  اطراف  گل  

اصلـی  به وجـود آمده  اسـت . رنگ گل  اصلی  اثر،  صورتـی  و رنگ  گل ها و 

غنچه هـا در قسـمت  یك  سـوم  پاییـن  كادر، صورتی  كم رنگ  اسـت.

گل اصلـی از منـای روبـه رو و پرنـده از منـای پهلـو کارشـده اسـت. 

اجزای  كادر از سـه  قسـمت  تشـكیل  شـده  اسـت كه   دو حاشـیۀ  ساده  

و باریـك  بـر روی  زمینـۀ طالیـی  و حاشـیۀ میانـی  كـه  پهن تر اسـت با 

تزییـن  گلی  سـاده  و چهارپر بـر روی  زمینۀ  تیره  به وجود آمده  اسـت . 

درون جلـد: داخـل اثـر نیـز تصویـری از یـک شـاخه گل نرگـس 

دیـده می شـود کـه ترکیـب قرینـه در عیـن بی قرینگی بـر روی زمینۀ 

تیـره دارد. رنـگ و سـایه پردازی، سـاده و بی پیرایـه اسـت. هرنمنـد با 

تکنیـک پـرداز گل را سـایه زده اسـت.

نام کتاب: دیوان امیرخرو دهلوی                                                             



شامرۀ ثبت اموال: 1۰537

روش تهیه: خریداری 

مؤلف، ناظم: امیرخرو دهلوی

واقف:   -

نگارگر: ظریف تربیزیان

زبان: فارسی

تاریخ وقف:  - 

تعداد سطر: 15

نوع خط: نستعلیق

سال چاپ یا تحریر: 9۰۲ ه ق

خطی/ چاپی : خطی

تعداد  اوراق: 374

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینه اثر: مرغش

ابعاد کتاب:۲5سانتی مر طول، 15 سانتی مر عرض 

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

نسخۀ کلیات سعدی
تاریـخ  نامعلـوم،  کاتـب   ،1۰۲58 شـامره  نسـخه:  مشـخصات 

کتابـت1۲۲6-1۲۲۲ق، خـط: نسـتعلیق 14سـطری مـن و هامـش1، 

بـه  کمنـد۲  دارای  شـنگرف  بـه  عناویـن  آهارمهـره،  نباتـی  کاغـذ: 

کار  زر و الجـورد، رسلوح هـا  و  تحریـر  بـه  زر و جـدول  و  تحریـر 

نشـده،3۰1 بـرگ۲8×19س.م، جلـد: دو رو، رو رنـگ روغنـی گل و 

بوتـه بازسازی شـده، داخل: حاشـیۀ زریـن و مزین بـه گل نرگس روی 

زمینـۀ الکـی، عطف: میشـی تریاکـی، خریداری آسـتان قـدس رضوی 

.)۲15 1349ش)گلچیـن،1361،ج9،  در 

روی جلـد: مجموعـه ای  ازگل  بـا انـواع  غنچه هـا و گل هـای  متنوع  

بـا تراكمـی  نسـبتاً بـاال بـر روی  زمینـۀ  دارچینـی  تیـره  كارشـده  اسـت  

كـه  پرنـده ای  در آن  بـه  چشـم  منی خـورد. گل هـای  اصلی  و بـزرگ  اثر 

در یك  سـوم  وسـط  كادر قـرار گرفتـه  كـه  بیشـر از منای روبـه رو بوده 

و توجـه  بیننـده  را در اولیـن نـگاه  بـه  خـود جلـب  می كنـد. گل های 

متنوعـی کـه شـامل گل هـای  صدتومانی ، صدبرگ ، نسـرن ، ادریسـی ، 

كوكـب  و... اسـت. شـاخه ها نیـز از مركـز بـه  اطـراف  بـاال و پاییـن  

كشـیده  شـده اند، به گونـه ای کـه اثـر از همـه جهـات خوانایـی دارد. 

منبـع نـور نیـز به صـورت منتـر از روبه روسـت. غنچه هـا و گل های  

كوچك تـر و برگ هـا نیـز همـراه  بـا تزیینـات  فضـای  اثـر را پركرده اند. 

تنـوع  رنگـی  گل هـا زیـاد بـوده  و فضـای  رنگینـی  را ایجـاد كـرده 

 اسـت . پـرداز گل هـا كـم  و هرنمنـد بیشـر از قابلیـت  سایه  روشـن  

آبرنگـی  اسـتفاده  كـرده  اسـت .

حاشـیه ای سه قسـمتی، اثـر را احاطـه منـوده اسـت؛ حاشـیۀ میانی 

گل های چهارپر بر زمینۀ قرمز دارد و دو حاشـیۀ دیگر جدول، سـاده 

طالیی اسـت.

نام کتاب: کلیات سعدی                                                            

شامره ثبت اموال: 1۰۲58 

روش تهیه: خریداری برای آستان قدس

مؤلف، ناظم:  شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

واقف:   -

نگارگر:  -

زبان:  فارسی

تاریخ وقف:  -



تعداد سطر: 14 سطر

نوع خط: نستعلیق

سال چاپ یا تحریر: 1۲۲6 ه ق

خطی/ چاپی: خطی

تعداد اوراق: 3۰1     

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: دارچینی

ابعاد کتاب: ۲8سانتی مر طول،  19سانتی مر عرض

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

درون جلـد: شـاخه   گل  نرگـس  بـا غنچه هایـش  در مركـز كادری  بـا 

زمینـۀ  قرمـز الکی، قـرار گرفته  كه  حاشـیه ای  باریك  بـا تزیینات طالیی  

ظریـف  بـر روی  زمینـۀ  تیـره  كار شـده  اسـت . اثـر،  پردازی  بسـیار كم  

دارد و بیشـر بـا تكنیـك  سایه  روشـن  آبرنگـی  تكمیـل  شـده  اسـت . 

برگ هـا و غنچه هـا تـا حـدودی قرینه انـد. 

نسخۀ دیوان  انوری
مشـخصات نسـخه: شـامره1۰7۲6، خط نستعلیق سـدۀ سیزدهم، 

بـا یـک رسلـوح مذهـب مرصع پـرکار، دو صفحـۀ آغاز دارای تشـعیر، 

مجـدول بـه  زر و دارای تحریـر و کمنـد، عناویـن بـه شـنگرف، کاغـذ 

نخـودی و فسـتقی آهـار مهـره، 1۲۲گ، جلد روغنـی دو رو با عطف 

چرمـی۲۰×14، وقفـی محمد ایرانی مجـرد )گلچیـن،1361،ج9،1۲7(.

اسـت،   بروسـان   مرحـوم   هرنمنـد  از  اثـری   گل   مجموعـۀ  جلـد: 

گل هـای  متنـوع  و گوناگـون  كه  بـا تركیبی  مراكـم  از گل ها و غنچه ها 

در كنـار یكدیگـر چیـده  شـده اند. تركیـب کلـی  به  صورت  عمـودی  و 

ترکیـب گل هـا به گونـه ای اسـت کـه از هـر طـرف  گـردش  دارد. گل 

اصلـی در مرکـز و در یک سـوم وسـط قـرار گرفتـه و از منـای روبـه رو 

کار شـده اسـت. شـایان ذکر اسـت که در این  مجموعه  هیچ پرنده  ای 

تصویر نشـده اسـت. گل های  متنوع اثر شـامل صدتومانی، ادریسـی ، 

نسـرن ، غنچه هـای  سـوری ، گلنـار، كوكـب  و گل  رعناسـت. تعـداد 

گل هـا و غنچه هـا بیـش از برگ هاسـت و بـا نـگاه اّول تنهـا گل ها به 

چشـم می آینـد.

   اثـر بـر روی  زمینـۀ  تیـره  اجـرا شـده  كـه  بـا سـه  حاشـیه  احاطـه  

گشـته،  دو حاشـیه  با روش  حل كاری  طالیی  و حاشـیۀ  وسط  حاشیه ای  

سـاده  از گل هـای  ختایـی  بـر روی  زمینـۀ  تیـره  به  چشـم  می خورد. 

نام کتاب: دیوان انوری 

شامرۀ ثبت اموال: 1۰7۲6

روش تهیه: وقفی 

مؤلف، ناظم:  اوحدالدین  محمد بن اسحاق  انوری

واقف: محمد ایرانی مجرد

نگارگر: عبدالعلی بروسان

زبان: فارسی

تاریخ وقف: بهمن 135۰ 

تعداد سطر: 14 

نوع خط: نستعلیق 

سال چاپ یا تحریر: 5۰ 1۲ق

خطی/ چاپی: خطی

تعداد اوراق: 1۲۲  

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: قهوه ای

ابعاد: ۲۰ سانتی مرطول، 14سانتی مرعرض              

محل نگهداری نسخه: آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی



نسخۀ دیوان  دشتی به شامرۀ  10552
»ایـن نسـخه از محمدخـان، فرزند حاجی خان، متخلص به دشـتی 

اسـت بـه خط نستعلیق11سـطری، خط میـرزا رضا معـروف به کلهر 

بـه سـال1۲94ق، دارای رسلـوح مذّهب و مرّصع بـا دو کتیبه، مجدول 

بـه زر و تحریـر، دارای کمنـد، عنوان هـا بـه شـنگرف، کاغـذ حنایـی 

آهارمهـره، زرافشـان،15۰گ، جلـد روغنـی دو رویـه گل و بوتـه عمل 

آقـای آلفتـه، مذّهـب کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی، ابعـاد 31×۲۰، 

خریـداری آسـتان قـدس رضـوی مـرداد1349« )وفادارمـرادی،1376، 

ج15،366(.

جلـد: ایـن  اثـر دسـته گلی  زیبـا بـا سـاختار و شـاخه های  مشـخص  

یـك  كادر عمـودی   پاییـن  صفحـه  رشوع شـده  و در  از  کـه   اسـت 

رشـد و منوكـرده  اسـت. در مركـز كادر، گل هـا و پرندگانـی  عاشـق  بـه 

چشـم می خورنـد كـه  در بهریـن  وضعیـت  قرارگرفته انـد و در مركـز 

توجـه  چشـم  مخاطـب  هسـتند. پرنـده از منـای پهلـو و گل اصلـی از 

منـای روبـه رو ترسـیم شـده اسـت. قرارگرفـن گل هـا در پـس برگ هـا 

و سایه روشـن پردازی ها، القـای ژرفـا می منایـد. در پاییـن  كادر نیـز 

از برگ هایـی  در حالـت  قرینـه  بهـره  گرفتـه  شـده  كـه  هرچـه بـه 

 مكان هـای  باالتـر كادر می رویـم  از آن قرینگـی  خـربی  نیسـت . كل 

 اثـر بـا رنگ هـای  روشـن  و پرتأللـؤ بـر روی  زمینـۀ تیره  كارشـده كه  با 

جدول كشـی  زیبـا و حاشـیه هایی  پـركار  احاطـه  گردیـده  اسـت.  

اثـر بـا سـه  حاشـیه  احاطه  شـده  كـه  دو حاشـیۀ  داخلـی  و بیرونی 

  زمینـۀ  تیـره  و نقشـی  سـاده  با طـال دارد، حاشـیۀ   میانی  را بـا  تذهیبی 

 درشـت  رنگیـن  بر زمینۀ  تیـره  پیرامون گل  ومـرغ  كادربنـدی  كرده اند. 

در قسـمت داخلـی اثـر، تصویـری از یـک شـاخه گل همـراه بـا 

غنچه هـا، بسـیار سـاده بـا رنگ هـای روشـن بـر روی زمینـۀ مشـکی 

کارشـده اسـت.

نام کتاب: دیوان دشتی                                                              

شامره ثبت اموال: 1۰55۲

روش تهیه: خریداری شده در مرداد1349

مؤلف، ناظم: محمدخان متخلص به دشتی 

واقف:  -

نگارگر: عیسی آلفته

زبان: فارسی

تاریخ وقف:  -

تعداد سطر: 11

نوع خط: نستعلیق اثر میرزا رضا کلهر

سال چاپ یا تحریر: 1۲94ق

خطی/ چاپی : خطی

تعداد اوراق: 15۰

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: مشکی کارشده با طال

ابعاد کتاب: 31سانتی مر طول و ۲۰سانتی مر عرض

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

نسخۀ دیوان  حافظ 
نسـتعلیق  شکسـته  خـط   ،1۰39۲ شـامره  نسـخه:  مشـخصات 

14سـطری، تاریخ کتابت سـدۀ13هجری، کاتب نامعلـوم، کاغذ نباتی 

آهارمهـره، جلـد روغنـی دو رویـه؛ بـرون: گل و بوته و بلبـل و درون: 

یک شـاخه گل سـنبل در زمینۀ مشـکی )کار شـیراز، آقالطفعلی( این 

جلـد دارای قابلـق زیبـای میشـن بـا جدول بنـدی شـطرنجی طالیـی 

اسـت. خریداری شـده در مـرداد1349. )فاضـل هاشـمی،: 168(.

جلـد: گل  و مـرغ  حـارض مجموعـه ای  زیبـا از چیدمـان  گل هـای  

متنـوع  همـراه  بـا تزیینـات و غنچه هـای  فـراوان اسـت  كـه  پرنـده ای  



نغمه خـوان  بـر روی  شـاخۀ  اصلـی  آن  دیـده  می شـود. هرنمنـد عالقۀ 

زیـادی بـه زمینه هـای تیـره به خصـوص مرغـش و طرح های شـلوغ و 

پـرکار داشـته و بیشـر جلدهـای او طرح هایـی شـلوغ و خیره کننـده 

دارد. از سـاقه ها و برگ هایـی  كـه  به روشـنی  و كامالً واضـح  در اثر به  

تصویـر درآمـده،  پیداسـت  كـه  نقاش  توجـه  خاصی  به  حركت  سـاقه ها 

در آثـارش  داشـته  اسـت . گل  صدبـرگ  بـزرگ  در یك سـوم  بـاالی  كادر و 

باالتریـن  قسـمت  تصویـر و دو غنچـه  در نزدیكـی  گل  اصلی  قـرار دارد 

و تـك  پرنـده ای  بر روی  شـاخۀ  زیـرگل  در حال  رسدادن  دلدادگی  اسـت.

قرارگیـری  گل هـای  سـنبل ، میخـك ، نسـرن ، صدبـرگ  و غنچه هـا، 

تزیینـات  زیبـای  اثـر را افـزون  منـوده  اسـت. وجـود پرنـده و حضـور 

گل هـای زیبـا با رنگ های درخشـان، همـه و همه شـادابی و طراوت 

حیـات را بـه بیننـده نشـان می دهد.  زمینۀ  اثر مشـکی  بوده ، حاشـیۀ  

شـنجرفی  مایـل  بـه  قرمز بـا طرحی  از رنگ  طـال گل  و مـرغ  را احاطه  

كـرده ، حاشـیۀ  بیرونـی  با طرحـی  از گل های  رنگی  بـر روی  زمینۀ  تیرۀ  

حاشـیۀ دوم  را تشـكیل  می دهـد و بـا جدول بنـدی  طالیـی  كادر بـه  

امتام  می رسـد.

داخـل اثـر تصویـری از تک  شـاخۀ گل سـنبل که بسـیار زیبـا پرداز 

خـورده، دیـده می شـود. زمینـۀ کار مشـکی بـوده کـه بـا جدولـی 

طالیـی احاطـه شـده اسـت.

نام کتاب: دیوان حافظ                                                               

شامره ثبت اموال: 1۰39۲

روش تهیه: خریداری مرداد1349

مؤلف، ناظم: شمس الدین محمد حافظ

واقف: -

نگارگر: آقا لطفعلی شیرازی

زبان: فارسی

تاریخ وقف:-

تعداد سطر: 14

نوع خط: شکسته نستعلیق

سال چاپ یا تحریر: سدۀ 13ق

خطی/ چاپی: خطی

تعداد اوراق:-

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: مشکی

ابعاد: نامعلوم

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

نسخۀ دیوان حسن غزنوی به شامرۀ 4673
 »این نسـخه به خط نسـتعلیق تحریر محمدحسـین جنابدی، مورخ 

محـرم1۰1۲ق، جلـد روغنی گل و بوتـه دار و دورو، کاغذ نخودی، جدول 

شـنگرف، تحریـر در مـن و هامـش، هر صفحه به طور متوسـط4۰بیت، 

ابعـاد ۲4/5×15، وقفـی نایینـی« )گلچیـن،1361،ج7،397( در کتابخانـۀ 

آسـتان قـدس رضوی موجود اسـت.

ایـن جلـد زیبـا دارای ترکیبـی مراکـم از گل هـای ادریسـی، صدبـرگ، 

نسـرن، نرگس و... با تزیینات فراوان و برگ های متنوع اسـت که سـطح 

زمینـه را پـر کرده انـد. گل های بزرگ و اصلـی در مرکز کادر قـرار دارند و 

رشوع حرکت گل ها از مرکز به جهات مختلف اسـت. مرکز توجه اثر در 

یک سـوم وسـط کادر اسـت که گل های اصلی و بزرگ چیدمان شـده اند. 

یک سـوم باال و پایین کادر ترکیبی ازگل های کوچکر و غنچه هاسـت که 

نـگاه مخاطـب را با حرکت سـاقه ها به اطراف می کشـاند. 

در ایـن اثـر پرنـده ای دیـده منی شـود و کل اثـر بـر روی زمینـه ای 

تیره کار شـده اسـت. حاشـیۀ داخلی و بیرونی با جدول کشـی و طرح 



شـطرنجی طالیی رنـگ بـر روی زمینـۀ تیـره قـراردارد. حاشـیۀ میانـی 

نیـز بـر روی زمینـۀ قرمـز شـنجرفی بـا طرحـی از گل هـای چهارپـر 

است. اجراشـده 

نام کتاب: دیوان حسن غزنوی                                                            

شامره ثبت اموال:4673

روش تهیه: وقفی 

مؤلف، ناظم: حسن غزنوی

واقف:نائینی

کاتب: محمد حسین جنابدی

زبان: فارسی

تاریخ وقف: مرداد 1311

تعداد سطر:4۰بیت

نوع خط: نستعلیق

سال چاپ یا تحریر:1۰1۲ محرم

خطی/چاپی: خطی

تعداد  اوراق: -

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: مشکی

ابعاد کتاب: ۲4/5سانتی مر طول و15سانتی مرعرض

محل نگهداری نسخه:کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی

نسخۀ دیوان  حافظ به شامره 4634:
گل  ومـرغ  جلـد دیـوان  حافـظ   تركیبـی  زیبـا دارد،  گل  صدتومانـی 

 بـزرگ  اصلـی  در قسـمت  یك سـوم  بـاالی  كادر و دو مرغ  در قسـمت 

نسـرن   گل هـای   كادر  وسـط   قسـمت   در  دارنـد .  قـرار   پایین تـر 

سـفیدرنگ  و سـنبل  بنفـش ، بـر زیبایی  اثر افزوده  اسـت . تنـوع  رنگ، 

تزیینـات و غنچه هـا و  برگ هـا وگل هـای  مختلـف و متعـدد و متنوع  

از نـكات  قابل  ذكـر ایـن  اثـر اسـت. رشوع  گل هـا و سـاقه ها از لبـۀ  

پایین  كادر بوده، شـاخه ها به  طرف  باال كشـیده  شـده  اسـت . تنوعی 

بسـیار زیبـا  ازگل هـای  میخك ، سـنبل ، نسـرن ، صدتومانـی  و... در اثر 

دیـده می شـود كه  پردازهـای لطیف  هرنمند، زیبایی  آنهـا را دوچندان  

كرده  اسـت .

ترسـیم گل هـا و غنچه هـا از زوایای مختلف و زیـر و رو قرارگرفن 

برگ هـا و سایه روشـن کاری زیبـا و پردازهـای لطیـف، نشـان از القای 

عمـق در ایـن گل ومـرغ دارد. حاشـیه ای سـاده بـه رنـگ طالیـی بـر 

روی زمینـۀ مشـکی، اثـر را احاطـه منوده اسـت.

در داخـل اثـر تصویـر گل  نرگـس  بـا سـه  شـاخه  و تعـدادی  بـرگ ، 

بـه  همـراه  گل هایـی  ریز  در قسـمت  پایین  بـر روی  زمینـۀ تیره  نقش 

بسـته و کل مجموعـه بـا پـردازی زیبـا، سـایه خـورده اسـت. تركیـب  

بسـیار سـاده بـوده  کـه در عیـن  بی قرینگـی،   قرینـه ای  ضمنـی دارد.  

نام کتاب: دیوان حافظ 

شامره ثبت اموال: 4634   

روش تهیه: خریداری 

مؤلف، ناظم: حافظ

واقف:   -

نگارگر:   -

زبان: فارسی

تاریخ وقف:  - 

تعداد سطر: 15

نوع خط: نسخ

سال چاپ یا تحریر:  -                                      



خطی/چاپی : خطی

تعداد اوراق: ۲16

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: قهوه ای

ابعاد کتاب : 17/5سانتی مر طول و 1۰سانتی مر عرض 

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی
نسخۀ بوستان  سعدی به شامرۀ  10246

ایـن  اثـر زیبـا مجموعـه ای  از گل هـای  متنوع اسـت  كـه  در جهات  

مختلـف  در كادر چیـده شـده اند به  گونـه ای  كـه  گروهـی  از گل ها رو 

بـه  بـاال و گروهـی  رو بـه  پاییـن  هسـتند و گروهی نیـز از همه طرف 

قابل رؤیت انـد.

گل هـای  اصلـی  در یك سـوم  كادر بـاال ترسـیم شـده اند کـه شـامل  

دو گل  بـزرگ  سـوری  اسـت.  گل هـای  بزرگ  بعـدی نیـز  در مركز كادر 

قـرار گرفته انـد. انـواع  گل هـای  سـوری )ورد، رز(، صدتومانی ، نسـرن ، 

میخـك ، ادریسـی ، كوكـب ، میخك  و... در این  اثر مشـهود اسـت كه  بر 

روی  زمینۀ  قهوه ای  تیره   كارشـده  اسـت . برگ های  سـبز یكنواختی  در 

كل  كادر پراكنـده  شـده امـا سایه  روشـن  و پـرداز گل هـا كم  اسـت. در 

ایـن  اثـر اگرچـه  جـزو كتـب  قـرآن  و ادعیه  نیسـت  ولیكـن  هرنمند از 

كشـیدن  پرنـده  درآن  امتناع  منوده  اسـت .

حاشـیه ای  بـه  رنـگ  طالیـی  و سـاده، بـر روی  زمینۀ  تیـره  كل  اثر را 

احاطـه  منوده  اسـت .

در داخـل اثـر، تـک شـاخه گل نرگـس بـا چندیـن غنچـه و گل بـر 

زمینـۀ مشـکی بـه تصویـر درآمـده اسـت. سایه روشـن اثر بـا تکنیک 

پرداز کار شـده اسـت.

نام کتاب: بوستان سعدی                                                              

شامره ثبت اموال:1۰۲46

روش تهیه: خریداری

کاتب: میرعلی هروی

واقف:  -

نگارگر:  -

زبان: فارسی

تاریخ وقف:  -

تعداد سطر: 1۲

نوع خط: نستعلیق

سال چاپ یا تحریر:  -

خطی /چاپی: خطی

تعداد اوراق: 159

موضوع کتاب: ادبیات

رنگ زمینۀ اثر: قهوه ای 

ابعاد کتاب: ۲5 سانتی مر طول و16سانتی مر عرض

محل نگهداری نسخه: کتابخانۀ آستان قدس رضوی

نوع کادر اثر گل و مرغ: عمودی





نتیجه
الـف( در نقاشـی ایرانـی، گل هـا در متـام جهت ها نقش شـده اند. 

در آثـار گل و مـرغ و گل و بوته هـای مجلّدهای آسـتان قدس رضوی، 

اغلـب، بوتـۀ گل را از روبـه رو، غنچه هـا و جوانه هـا را از جهت هـای 

متفـاوت، مـرغ را از پهلـو و گل اصلـی را از سـه رخ می بینیـم. در این 

آثـار نیـز ماننـد نقاشـی سـنتی ایرانـی گویـا هـر بخـش تصویـری، از 

قانـون ویـژۀ خـود بـرای جهـت دیـد و ژرفامنایی پیـروی می کند.

 ب( در منایـش مـرغ یـا پرنـده در متـام آثـار مـورد پژوهـش، از 

بهریـن زاویـۀ دیـد )منـای نیـم رخ( اسـتفاده شـده اسـت.

 ج( بیشـر آثـار گل و مـرغ موردپژوهـش هامننـد گل و مـرغ 

مکتـب شـیراز کمـر امضـا و تاریـخ دارد )باورهـای عارفانـه( مگر در 

آثـار موردپژوهـش همچون)دیـوان انـوری، دیـوان دهلـوی و دیـوان 

دشـتی( کـه امضـا دارد، در دیگـر آثار، تاریـخ و امضا دیده منی شـود. 

روی  بـر  قلم مـو  اثـر  آنکـه  بـدون  می خواهـد  اروپایـی  هرنمنـد 

تصویـر دیـده شـود، بـه سـطح های کم رنـگ و پررنـگ )سایه روشـن( 

یک دسـت برسـد، ولـی نقـاش ایرانی می خواهـد نقطه های پـرداز در 

اثـر دیـده شـوند )ایـن روش بـا نقطه کاری های پوانتالیسـم در شـیوۀ 

امپرسیونیسـم اواخـر قرن19اروپایـی ارتباطـی نـدارد( و بـه نوعـی 

احساسـی از تجلـی نـور در بیننده ایجـاد کند، که بـا مفاهیم عارفانه 

و مذهبـی همـراه بـوده و ریتـم و رضب آهنـگ زیبایـی را در اثـر بـه 

منایـش می گـذارد.

د( جدول بنـدی، به طورمشـخص، در متـام آثـار گل و مـرغ و گل و 

بوتـۀ موردپژوهـش به چشـم می خـورد کـه گاه با کادربندی سـاده و 

خطـی بـه رنـگ طالیـی خالصـه شـده و گاه دارای دو یا چند حاشـیۀ 

متفـاوت و پـرکار اسـت که دورتادور اثـر را احاطه کـرده و بر زیبایی 

آن افـزوده اسـت. قطعـات دیوان انوری، دیوان دشـتی، دیوان حسـن 

غزنوی و کلیات سـعدی سـه حاشـیه و دیوان کامل خجندی و دیوان 

حافظ دو حاشـیه دارد. 

به طـور اجاملـی و خالصـه  نتایـج فـوق می تـوان  بـه  بـا توجـه 

مقایسـه ای بـر نسـخ خطی مورد بررسـی آسـتان قدس و نیـز مکاتب 

اصفهـان، شـیراز و قاجـار داشـت که در جدول شـامرۀ1 آمده اسـت:

جدول شامرۀ 1( مقایسۀ ترکیب بندی در مکاتب اصفهان، شیراز، قاجار و نسخ خطی آستان قدس 

مكتب  اصفهان  )صفویه، سدۀ11 هجری(نسخ خطی آستان قدس )سدۀ 11تا14هجری(
مكتب  شیراز )زندیه، سدۀ 

12هجری(

مکتب قاجار 

)سدۀ 13 هجری(

در این آثار، گل اغلب بر محور تقارن اثر تصویر 

شده است.

در آثار نقاشی  گل  و مرغ  مکتب اصفهان، 

اغلب، درخت  یا درختچه )مكان  استقرار 

مرغ ( بیرون  از محور تقارن  اثر تصویر 

شده  است .

در آثار نقاشی  گل  و مرغ  مکتب 

شیراز )زندیه ( بیشرت بوتۀ  گل  

بر محور تقارن  اثر تصویر شده  

است )درخت  زندگی (

در آثار نقاشی گل و مرغ مکتب قاجار 

اغلب بوتۀ گل بر محور تقارن قرار دارد.

ترکیب بندی در برخی آثار پویا )دیوان حافظ( و در 

برخی دیگر آرام و بدون حرکت است)دیوان دهلوی، 

دیوان خجندی، دیوان دشتی (

تركیب بندی ، متحرك  و فعال  است .
تركیب بندی، بدون  حركت  و آرام 

است 
ترکیب بندی، ایستاست.

برخی آثار )دیوان غزنوی، بوستان سعدی، دیوان انوری، 

کلیات سعدی( یک کانون توجه دارد )گل(

 برخی آثار )دیوان حافظ، دیوان دشتی، دیوان دهلوی، 

دیوان خجندی( چند کانون توجه دارند )گل و مرغ(

اثر، یك  كانون ِ توجه  دارد. )مرغ (
اثر، چند كانون  توجه  دارد )گل ، مرغ 

و زمین (
اثر چند کانون توجه دارد. 

مرغ قابل شناسایی نیست.مرغ ، قابل شناسایی  نیست )مفهومی (مرغ ، قابل شناسایی  است  )طبیعی (مرغ قابل شناسایی نیست.

در همۀ آثار، مرغ از منای پهلو به منایش گذاشته 

شده است.

به  كامل ترین  زاویۀ  دید برای طراحی  مرغ  

توجه  نشده  است .

بهرتین  زاویۀ  دید برای  تصویر کامل 

مرغ  انتخاب  شده  است  .

بهرتین زاویه دید برای تصویر کامل مرغ 

انتخاب شده است.

قرارگاه مرغ، در همۀ آثار مورد پژوهش، بوته یا گل 

صدبرگ است.

قرارگاه  مرغ ، در اغلب آثار، درختچۀ 

فندق ، شكوفه  یا درختی تناور است .

قرارگاه  مرغ ، در اغلب آثار، بوته، 

 مرغ  یا گل صدبرگ  است  )مفهومی  

و منادین (

قرارگاه  مرغ ، در اغلب آثار، بوتۀ گل  ، 

دست، فضاهای معامری و... است.

نسخ خطی، گاه دارای امضا بوده )دیوان دهلوی، 

دیوان انوری، دیوان دشتی( و گاه تاریخ و امضا ندارد 

)دیوان حافظ، کلیات سعدی، دیوان غزنوی(

گل  و مرغ  مكتب  اصفهان )صفوی ( اغلب 

امضا و تاریخ  دارد.

گل  و مرغ  مكتب  شیراز )زندیه ( 

کم تر امضا و تاریخ  دارد )باورهای 

عارفانه (

گل  و مرغ  مكتب  قاجار امضا و تاریخ 

دارد.



محل نگهداری

تعداد

نگاره نوع خط

گل و مرغ درجلد 

و داخل نگارگر کاتب سال تحریر شامرۀ عمومی عنوان

کتابخانۀ آستان قدس 1 نستعلیق جلد - محمود خامری 867 ق 4738 دیوان کامل خجندی

کتابخانۀ آستان قدس ۲ نستعلیق جلد ظریف تربیزیان - 9۰۲ ق 1۰537 دیوان امیرخرو دهلوی

کتابخانۀ آستان قدس ۲ نستعلیق جلد و داخل - - 1۲۲7 ق 1۰۲58 کلیات سعدی

کتابخانۀ آستان قدس 1 نستعلیق جلد بروسان - 1۲5۰ ق 1۰7۲6 انوری

کتابخانۀ آستان قدس ۲ نستعلیق جلد و داخل آلفته کلهر 1۲94 ق 1۰55۲ دیوان دشتی

کتابخانۀ آستان قدس ۲ شکسته جلد و داخل آقا لطفعلی - 13ق 1۰39۲ دیوان حافظ

کتابخانۀ آستان قدس 1 نستعلیق جلد - - 1311 ق 4673 دیوان حسن غزنوی

کتابخانۀ آستان قدس ۲ نسخ جلد و داخل - - - 4634 دیوان حافظ

کتابخانه آستان قدس ۲ نستعلیق جلدوداخل - میرعلی هروی - 1۰۲46 بوستان سعدی

پی نوشت

1 . در اصطـالح کتاب آرایـان، کرانه هـای سـه گاه در صفحـه را می گفتنـد. فـرق آن 

بـا حاشـیه در آن اسـت کـه حاشـیه بـا مـن از نظـر موضوع کیـان یـا در متقابل آن 

اسـت امـا هامـش هیـچ گونـه تقابل ندارد و چه بسـا مقولـه ای جدا و غیرهمسـان 

بـا من باشـد )هراتـی، 1378: 61(.

۲ . نوعـی جـدول کـه سـه طـرف هـر صفحه )به جز سـمت عطـف( را می پوشـاند 

و همـواره بـا جـدول اصلـی فاصلـه دارد و فاصلـۀ حاصـل به وسـیلۀ عنـارص تزیین 

تذهیـب آراسـته می شـوند )هراتـی، 1378: 61(.

منابع

- لورنـس بینیـون ویکلنسـون)1367( تاریخ نقاشـی ایران، ترجمۀ محمـد ایرامننش، 

چ اّول، تهـران: امیرکبیر.

- آژند،یعقوب )138۰( تاریخ ایران دورۀ صفویان، چ اّول،تهران: شفقی.

- آژند،یعقوب )1389( نگارگری ایران، ج1و۲، چ اّول، تهران: سمت.

- آژند،یعقـوب و دیگـران )1385( مجموعـه مقـاالت نگارگـری مکتـب اصفهـان، 

تهـران: فرهنگسـتان هـرن. 

- پاکباز، رویین)1378( دایره املعارف هرن، چ اّول، تهران: فرهنگ معارص.

- پاکبـاز، روییـن)1379( نقاشـی ایـران از دیربـاز تـا امـروز، چ اّول، تهـران: زریـن و 

. سیمین

- دیبا،لیـال )1374( نقاشـی زیرالکـی در هرنهای ایران،ترجمۀ پرویـز مرزبان، تهران: 

فرزان روز.

- شـهدادی، جهانگیر )1384( دریچه ای بر زیبایی شناسـی گل و مرغ، تهران: کتاب 

خورشید.

آقالطفعلـی  آغداشـلو)من()1376(  جاسـم)گردآورنده(وآیدین  غضبان پـور،   -

فرهنگـی میـراث  تهـران:  اّول،  چ  صورتگرشـیرازی، 

- فاضل هاشـمی، محمدرضـا )138۰( فهرسـت کتب خطی کتابخانـۀ مرکزی و مرکز 

اسـناد آسـتان قدس رضوی، ج17، مشـهد: آستان قدس.

- کریـم زاده تربیـزی، محمدعلی )1378( احوال و آثار نقاشـان قدیـم ایران ، ج1و۲، 

تهران.

- کن بـای، شـیال)138۲( نقاشـی ایرانـی، ترجمـۀ مهـدی حسـینی،چ دوم، تهـران: 

دانشـگاه تهـران.

- گـری، بازیـل )1355( نگاهـی بـه نگارگری در ایـران، ترجمۀ فیروز شـیروانلو، ج۲ 

،چ اّول، تهـران: توس. 

- گـری، بازیـل )1369( نقاشـی ایرانی،ترجمـۀ عرب علـی رشوه، چ اّول، تهران: عرص 

جدید.

- گلچین معانـی، احمـد )1361( فهرسـت کتـب خطـی کتابخانـۀ مرکـزی و مرکـز 

اسـناد آسـتان قـدس رضـوی، ج9، مشـهد: چاپخانـۀ دانشـگاه مشـهد.

- محمدحسـن، زکی )1364( تاریخ نقاشـی در ایران، ترجمۀ ابوالقاسـم سـحاب، چ 

سـوم، تهران: سحاب.

- مرآتی، رامین)139۰( گلشن، مؤسسۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک، چ اّول،تهران.

- وفادار مرادی، محمد )1376( فهرسـت کتب خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکزاسـناد 

آسـتان قدس رضوی، ج15، مشـهد: آسـتان قدس رضوی.

- هامبـی، لویـی)1376( هـرن مانـوی و زرتشـتی،ترجمۀ یعقـوب آژنـد، چـاپ اّول، 

مولی. تهـران: 

جدول شامرۀ ۲( معرفی تاریخی نسخ خطی دارای اثر گل و مرغ


