
81 صفحات 81-96 )مقالة  پژوهشی(                                                     

 ویژگی های شاخص تذهیب های نسخه خطی
خمسه Add ms 25900، محفوظ در کتابخانه بریتانیا

الهام اکبری1، عفت السادات افضل طوسی*2
1  دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرهای اسالمی، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2  استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

)دریافت مقاله: 1400/08/01، پذیرش نهایی: 1400/11/27(

چکیده

تذهیب به واسطة همجواری با خط، از ابتدای شکل گیری تمدن اسالمی مورد اقبال مسلمانان واقع شده است. یکی از نسخه های 
نفیس تولید شده در تمدن اسالمی، خمسة نظامی ای است متعلق به قرن نهم هجری. نسخة مذکور به رغم داشتن قطعات تذهیب 
عالی، تا پیش از این به صورت اختصاصی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. لذا هدف نگارندگان در این مقاله نشان دادن 
میزان تنوع به کارگرفته شده توسط ُمذّهب و یا مذّهبان نسخه در نحوۀ طرح اندازی قطعات تذهیب می باشد. لذا برای تحقق این 
هدف سواالتی مطرح شد بدین شرح: با توجه به تعداد زیاد کتیبه های مذّهب در این نسخه، میزان تنوع در آنها چگونه است؟ و 
چگونه کتیبه های کوچک بین متنی در این نسخه )390 عدد( را می توان طبقه بندی کرد؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی انجام 
شده و اطالعات الزم برگرفته از منابع کتابخانه ای و بررسی تذهیب های نسخه است. بررسی ها نشان داد که، هیچ دو کتیبه ای، در 
این نسخه همسان نیستند و تذهیب ها در دو دورۀ تیموری و صفوی تکمیل شده اند و نوع تزیینات زمینة کتیبه ها و نوع سرترنج ها 
دو عامل مهم در طبقه بندی کتیبه ها محسوب می شوند همچنین در این نسخه نسبت اسلیمی ها بیش از ختایی هاست و برتری رنگی 

با رنگ الجوردی و سپس طالیی است.

واژگان کلیدی
تذهیب، کتیبه، سرلوح، نسخه خطی، خمسه نظامی.

.E-mail: afzaltousi@alzahra.ac.ir ،021-۸۸035۸01 :نویسنده مسئول: تلفن: 09121612246، نمابر *

نشریه رهپویه  هنر/  هنرهای تجسمی   دوره 5  شماره 2  تابستان 1401
DOI: 10.22034/RA.2022.541445.1123 شناسه دیجیتال

https://doi.org/10.22034/ra.2022.541445.1123


نشریه رهپویه  هنر/  هنرهای تجسمی   دوره 5  شمارۀ 2  تابستان 1401
82

مقدمه 
تذهیب به واسطة هم جواری با خط؛ هنری قدسی در تمدن اسالمی؛ 
مورد اقبال مسلمانان واقع شده است و همواره در اغلب مصاحف دیده 
دوم  و  اول  )سدۀ  اموی  قرآن های  بررسی  هنگام  در  »دروش«  می شود. 
هجری(، به تذهیب ها و تزیینات به کاررفته در برگ هایی از آنها که 
 IS )شماره  دابلین   ،)R38 )شماره  قیروان  اسالمی  هنرهای  موزه  در 
1404(، دارالمخطوطات صنعا )شماره Inv. 01-26.2( و مجموعة دیوید 

در کپنهاک )اf.26/2003( پراکنده اند، اشاره می کند1. ولیکن به رغم 
هم جواری خط و تذهیب در مصاحف و پس از آن در دیگر نسخه ها، 
نام مذهّبان در انجامه ها و یا رساالت بسیار کم تر از نام کاتبان آورده 
شده است2. شاید قدیم ترین نام مذّهب که نام آن در انجامه نسخه آورده 
  KFQ 90 شده در مصحفی محفوظ در مجموعة خلیلی لندن  به شماره
باشد.3 تاریخ کتابت نسخه 383 قمری است. از معدود نمونه های دیگر که 
به نام مذّهب در آنها اشاره شده می توان به قرآن سی جزئِی عثمان وراق4 
و قرآن ُبست )شماره arabe 6041، فرانسه، مورخ 505 قمری(5 اشاره 
کرد. تذهیب در ابتدا با آراستن مصاحف، هنری در خدمت معنویت و 
دین بوده ولی پس از گذشت سال ها، در دیگر نسخ خطی نیز به کار برده 
شد و همچون دیگر هنرهای حوزۀ کتاب آرایی از قرن نهم دچار تحوالت 
بزرگی شد. افزایش تعداد کتب مذّهب، افزوده شدن بر مساحت و تعداد 
تذهیب ها در نسخه های خطی و ذکر نام برخی از مذّهبان در رساالت و 
عرضه داشت ها )نک: عرضه  داشت بایسنقری و کتاب  گلستان هنر قاضی 
احمد قمی( نشان از اهمیت این هنر و تخصصی شدن آن پس از این تاریخ 
را دارد. چنانچه سوچک، اوج کمال تذهیب را اواخر قرن نهم و اوایل 

قرن دهم هجری می داند )سوچک، 1380: 34(.
یکی از نسخه هایی که حاوی تعداد زیادی کتیبه های مذّهب است، 
نسخة نفیسی از خمسة نظامی به شماره Add ms 25900 است که در 
میانة قرن نهم هجری تهیه شده و هم اکنون در موزۀ بریتانیا محفوظ است. 
نفیس بدین علت که دارای خط خوش، تذهیب های عالی و نگاره هایی 
زیباست. منتسب بودن برخی از این نگاره ها به بهزاد اهمیت این نسخه 
را دوچندان کرده است. از نخستین پژوهشگرانی که به نگاره های بهزاد 
در این نسخه اشاره کرده اند، بینیون، ویلکینسون و گری هستند )بینیون 
و دیگران، 1396: 203( و پس از ایشان در بسیاری از مطالعات صورت 
گرفته پیرامون نگارگری در مکتب هرات و  یا سبک بهزاد، به نسخة 
مورد بحث اشاره شده است. در کنار نگاره ها، تذهیب ها هم در این 
نسخه از ظرفیت باالیی برای بررسی و ارزیابی برخوردار هستند برای 
مثال به رغم وجود تعداد زیادی کتیبة مذّهب در این نسخه هیچ دو کتیبة 
همانندی در آن دیده نمی شود. ولی با این همه، تاکنون محققین به صورت 
مجزا به بررسی و تجزیه وتحلیل تذهیب ها در این نسخه نپرداخته اند. لذا 
نگارندگان برآنند تا در این تحقیق تذهیب های نسخة مذکور را به صورت 

اختصاصی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند.

روش پژوهش
الزم  اطالعات  و  شده  انجام  توصیفی - تحلیلی  روش  به  مقاله  این 

برگرفته از منابع کتابخانه ای و مشاهده و بررسی صدها کتیبة مذّهب 
نسخه خمسه به شماره Add ms 25900 محفوظ در کتابخانه بریتانیا 
به صورت  نسخه  مذّهب  قطعات  تمامی  پیش رو  مطالعة  در  می باشد. 
جداگانه از نظر فرم و ساختار، بررسی و تحلیل شده  و سپس بر مبنای آن 
طبقه بندی کتیبه ها صورت گرفته است. همچنین تالش شده تا حد امکان 
و برحسب ضرورت مستندات تصویری در قالب تصاویر طبقه بندی شده 
ارائه شود هرچند که به علت باالبودن حجم تصاویر از نظر تعداد و 
وجود محدودیت های نشریه، امکان انتشار برخی تصاویر وجود نداشته 

است.

پیشینه پژوهش
تذهیب به عنوان یکی از آرایه های هنر کتاب آرایی یکی از حوزه های 
را  خود  پژوهش  موضوع  برخی  است.  هنر  پژوهش  زمینه  در  مهم 
بررسی سیر تاریخی تذهیب انتخاب نموده اند ساریخانی) 1389(، عظیمی 
)1389(، مجرد تاکستانی )1395( و کشمیری )1398( و برخی دیگر 
به مطالعة موردی این هنر در نسخه های مختلف پرداخته اند که در این 
بین مصاحف و قرآن ها بیش از دیگر نسخه ها مورد توجه بوده است 
)شایسته فر،  1388(، )شفیقی و مراثی، 1393( و )هوشیار و میرزاخانلو، 
1395(. »تحلیل تطبیقی آرایه های تذهیب صفحات افتتاحیه« از جمله 
مطالعات موردی است که بر روی چند نسخه منتخب از مکتب شیراز آل 
اینجو و تیموری انجام شده است )سامانیان و پورافضل، 1396(. عالوه بر 
اینها بعضی محققین  هم نماد ها را در  نقوش تذهیب مورد خوانش و تفسیر 
قرار داده اند به گونه ای که نقوش به کاررفته در تذهیب را ترجمان عقاید 
و باوروهای اسالمی می دانند که به گونه ای رمزگونه و نمادین به ظهور 
رسیده اند )شادقزوینی، 1382: 66(. نسخه شناسان نیز از دیگر گروهی 
هستند که به آرایه تذهیب توجه نموده اند. صفری آق قلعه )1390( و 
دروش )1395( هریک در بخشی از کتب خود در حوزۀ نسخه شناسی 
به تذهیب در کنار دیگر آرایه های به کاررفته در نسخ خطی پرداخته اند. 
نسخة مورد مطالعه در مقالة حاضر، از جمله نسخه های خطی مهم 
و ارزشمند از منظر کتاب آرایی است و با توجه به اینکه سه نگاره از 
نوزده نگارۀ این نسخه منسوب به بهزاد است )بینیون و دیگران، 1396: 
203( اهمیت این نسخه در نزد پژوهشگران دوچندان  است. سوچک 
)1384(، اشرفی )1386( و آژند )1387( هریک در مطالعات خود در 
حوزۀ نگارگری به این نسخه پرداخته اند. برخی نیز تک نگاره ای از این 
نسخه را در طی یک مقاله مورد پژوهش قرار گرفته اند )شین دشتگل، 
1382(. ولی به رغم نفیس بودن نسخة مورد بحث و وجود تذهیب های 
زبیا و با شکوه در آن، تاکنون پژوهشی مستقل بر روی تذهیب های این 

نسخه انجام نشده است.

مبانی نظری پژوهش
1. تنوع در طراحی سرلوح ها، شاخصه ای در کتاب آرایی در 
تمدن اسالمی: از جمله تزییناتی که در نسخ خطی به کار رفته است 

الهام اکبری و همکار
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و خمسه )شماره or 2265، بریتانیا، 949 ه.ق، به خط محمود نیشابوری( 
و چندین نسخه دیگر هم دیده می شود ولی ابراز نظر قطعی در مورد عدم 
تشابه کتیبه های کوچک آنها منوط به بررسی یک به یک آنها خواهد 
بود. عالوه بر سرلوح ها، تنوع طلبی در جهت خلق آثار یگانه و بی همتا 
در دیگر آرایه های کتاب آرایی هم دیده می شود چنانچه بینیون در ضمن 
معرفی نسخة خمسة صفوی or 2265، اظهار می کند که تشعیرهای هیچ 
دوصفحه ای مثل هم نیست7 )بینیون، 1396: 216( . امیرراشد )1399( نیز 
طی مقاله ای که به بررسی تشعیرهای این نسخه پرداخته بارها به تنوع 
به کاررفته در آنها اشاره کرده است. برخی پژوهشگران  هم به وجود 
تنوع در تزیینات و مضامین به کاررفته در معماری اشاره کرده  و نتیجه 
کار را وحدت در سازمان بندی، در کنار کثرت در جزییات دانسته اند 

)اتینگهاوزن و گرابار، 1394: 47(. 
 Add ms 2. معرفی نسخه: خمسه حکیم نظامی  نسخة شماره
دوره  در  تولیدشده  نفیس  نسخه های  جزء  بریتانیا  کتابخانه   ،25900

تیموری و تکمیل شده در دوره صفوی است )نک: ادامة مقاله(. نسخه 
دارای 319 برگ در قطع cm 19/1 × 12/1 است و  تاریخ کتابت نسخه 
بر اساس انجامه آن )f30v( 846 هجری )43-1442 م.( است. نسخه با 
خط نستعلیق، در 25 سطر و به صورت چهارستونی کتابت شده است و 
حاوی 19 نگاره تمام صفحه است. دو نگاره تمام  صفحه در ابتدای نسخه 
)4r ،f 3v( اجرا شده و باقی نگاره ها در بخش های مختلف نسخه بدین 

شکل گنجانده شده اند:
1. مخزن  االسرار )f5v- 30v(: نگاره مربوطه: سلطان  سنجر و پیرزن 

)f 18r(؛
2. خسرو و شیرین )f31v- 100v(: نگاره ها شامل: دیدن شیرین 
 f( خسرو آبتنی کردن شیرین را تماشا می کند ،)f41r( صورت خسرو را
44v(، فرهاد شیرین و اسبش را حمل می کند )f70r(، رفتن خسرو به قصر 

شیرین )f77v(، دارای رقم رجب 895 هجری )1490م.(؛
3.  لیلی و مجنون )f101v- 150v(: تصاویر این بخش عبارت اند از: 
لیلی و مجنون در مکتب )f110v(، مجنون در کعبه )f114v(، جنگ 

قبایل )f121v(، مجنون و حیوانات در بیابان )f130v(؛
4. هفت پیکر )f151v- 205r(: این قسمت دارای سه نقاشی است. 
هندی  شاهزاده  و  گور  بهرام   ،)f 161r( می کشد  را  گورخر  بهرام 

)f173r(، نشستن بهرام گور در گنبد فیروزه )f188r(؛
آغاز  شرف نامه  با  بخش  این   :)f206v-    319v( اسکندرنامه   .5
می شود )f206v- 281r( و نگاره های آن شامل جنگ اسکندر و دارا 
)f231v( منسوب به بهزاد، کشته شدن دارا )f 234v(، داستان نوشابه 
پادشاه بردع )f245v(، مالقات اسکندر و زاهد )f250v(، نبرد اسکندر با 
 f282v-(     است. نسخه با بخش خردنامه به پایان می رسد )f271v(روسیان

319v(، این بخش فاقد نگاره است.

نگاره های نسخه متعلق به دوره های مختلف هستند )اشرفی، 1386، 
ابتدایی دوره  f41r( تا سال های  102(، از اواخر دوره تیموری )نگاره  
 ،f121v( سه نگاره در نسخه .)271v ،250v ،245v ،f234v( صفوی

231v ،161r(  هم به بهزاد منسوب است. 

سرلوحه است. سرلوحه ها در آغاز بخش های مختلف یک اثر طراحی 
می شوند. سرلوحه ها در پیش از دوره صفوی اغلب مستطیلی شکل بودند 
و این قاب مستطیل شکل »کتیبه« نام دارد. از دوره صفوی تزییناتی بر باالی 
کتیبه ها افزوده شد که »تاج« نام دارد. آن دسته از سرلوحه هایی را که 
فاقد تاج هستند، »سرلوح کتیبه ای« می نامیم )رهنورد، 1392: 32؛ صفری، 
1390: 290(. بر اساس مشاهدات صورت گرفته توسط نگارندگان، در 
نسخه هایی که دارای تعدادی سرلوحه در آغاز هر بخش خود هستند 
هریک از سرلوحه ها دارای طرح و نقشی متفاوت از دیگری هستند. تنوع 
 Add  سرلوح ها در نسخه هایی همچون ُجنگ اسکندرسلطان )شماره
ms 27261، بریتانیا، 813 ه.ق(، خمسه نظامی )شماره 301، مجلس، قرن 

هشتم قمری(، کلیات خواجو کرمانی )شماره 5980، ملک، 750 ه.ق(،  
 or(  خمسه ،)گالری والترز، قرن دهم هجری ،w. 657 ُجنگ )شماره
6810، بریتانیا، 900 ه.ق( و ده ها نمونه دیگر دیده می شود. صفری نیز 

در هنگام توضیح سرلوح ها در نسخ خطی به تنوع در طراحی آنها اشاره 
می کند )1390: 290(. یادآور می شود که تعداد سرلوحه ها در نسخه های 

مذکور اغلب محدود و انگشت شمار است.
تفاوت نسخه مورد مطالعه در این مقاله با نسخه های پیش تر نام برده در 
این است که، نسخه خمسه بریتانیا عالوه برداشتن پنج سرلوحه متفاوت از 
هم در آغاز هر بخش، دارای تعداد بسیار زیادی کتیبة کوچک بین متنی 
است که عناوین داخلی متن را شامل می شوند و نکته اینکه این کتیبه ها 
دارای طرح ها و نقش های گوناگون هستند. پیش از این مطالعه استاد احمد 
گلچین معانی نیز به  تالش مذّهبین برای خلق قاب هایی متنوع، اشاره 
کرده است. قرآن سی جزئی عثمان وراق غزنوی6، یکی از قدیمی ترین 
آثاری است که وی تنوع تذهیب آن را ستوده است. وی طرح و نقش 
ابتدای هریک از جزوها را متفاوت از جزو دیگر توصیف نموده و اشاره 
می کند که در این قرآن نقش دو ترنج و دو سرسوره با هم برابر نیست، و 
تأکید می کند که جزو سی ام که پرکارترین اجزاء آن است با داشتن دو 
سرلوح و سی وشش سرسوره و چهل ترنج و دو صفحة تمام مذّهب، یک 

طرح تکراری ندارد« )گلچین معانی، 1354: 59-58(. 
در مواجه با نسخه هایی همچون نسخة مورد مطالعه در این مقاله و 
یا قرآن عثمان وراق که به رغم داشتن تعداد قابل مالحظه ای سرلوح و یا 
کتیبه، تالش شده که هیچ یک شبیه آن دیگری نباشد، ذهن نگارندگان 
را به این سمت سوق می دهد که شاید تفکر و یا جهان بینی خاصی در 
پس ذهن هنرمند مذّهب بوده که وی را بر آن می داشته که هر کتیبه را 
متفاوت از دیگری به صورت درآورد. اثبات وجود این تفکر و اندیشه در 
طراحی کتیبه های این نسخه به اثبات رسیده ولیکن تعمیم آن به دیگر 
نسخ و عنوان نمودن این امر به عنوان یکی دیگر از شاخصه های هنر 
اسالمی نیازمند بررسی دقیق نسخه های ُپر کتیبه در مطالعات آتی خواهد 
بود چراکه در نسخه هایی که دارای تعداد کمی سرلوحه هستند این امر 
به خوبی مشهود است. تنوع در طراحی کتیبه ها در نسخه های ُپر کتیبة 
دیگر همچون مجموعة رشیدیه )شماره  ARABE 2324، کتابخانه ملی 
فرانسه، 707 قمری(، شاهنامه بایسنقری )محفوظ در کتابخانه گلستان(، 

 ویژگی های شاخص تذهیب های نسخه خطی
خمسه Add ms 25900، محفوظ در کتابخانه بریتانیا
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تذهیب واحد به مخاطب ارائه شده است. در نتیجه اصل بر این است 
که این دو صفحة مقابل هم، دارای تذهیبی یکنواخت باشند. در نگاه 
اول همین گونه به نظر می آید ولی با کمی دقت تفاوت هایی در جزییات 
نمایان می شود. این تفاوت ها شامل، تغییر در محل قرارگیری گل و تغییر 
در نوع گل )تصویر1، شکل الف(، حذف و اضافه شدن زوائد و برگ ها و 
نیم برگ ها )تصویر1، شکل ب( و تغییر در رنگ گل ها است )تصویر1، 
شکل ج(. عالوه بر این ها در برخی از بخش های قرینه در یک صفحه هم 

تفاوت هایی دیده می شود )تصویر1، شکل د(. 
3. 2. دو صفحة مذّهب دوم )f6r ،f5v( وجه تمایز این دو صفحه 
با دو صفحه پیش از آن، وجود متن و کتیبه در این صفحات است. یک 
کتیبه در باال و یکی در پایین هر صفحه قرار گرفته است. صفری چنین 
در  نسخه های خطی  در  آن  لوح« می نامد و رواج  را »چهار  صفحاتی 
حدود سدۀ هفتم هجری می داند )صفری،1390: 307-306(. لوحه ها و 
یا کتیبه ها در این دو صفحه، با تقسیمات هندسی جداسازی و سپس مزین 
به تزیینات ختایی و اسلیمی شده اند. متن کتیبه ها به خط کوفی تزیینی 
است و هماهنگ با خط بکار رفته در سرلوحه های صفحات آغازین 
هر بخش در این نسخه است. استفاده از این نوع خط یکی از ویژگی های 
سرلوحه های نسخه های خطی تا اوایل قرن نهم هجری است. برای مثال 
سرلوحة نسخه کلیله و دمنه )Persan 913، کتابخانه ملی فرانسه، 794 
ه.ق( در صفحه اول که تمام مذّهب است )f2v( به خط کوفی است.8 
کتیبه ها در سرلوحه های شاهنامه بایسنقری هم در صفحاتی چون 7 و 
8 و 25 و 26 به خط کوفی کتابت شده اند . شایسته فر نیز استفاده از 
خط کوفی در قرآن های تیموری را یکی از شاخصه های کتاب آرایی در 
آن دوره می داند )1388: 102(. دو صفحه مذّهب کتیبه دار نسخه مورد 
بحث، همچون دو صفحة پیشین دارای تزییناتی در ظاهر یکسان است 
ولی با کمی دقت باز تفاوت ها در جزییات هویدا می شوند. به نظر می رسد 

بخش های مذّهب نسخه هم بدین صورت در نسخه دیده می شوند:
1. دو صفحة تمام مذّهب اول )f4v- 5r(، در میان تذهیب های این دو 

صفحه کتیبه ای دیده نمی شود؛
2. دو صفحة تمام مذّهب دوم )f5v- f6r(، چهار کتیبة بزرگ در باال 

و پایین این دو صفحه اجرا شده است؛
 ،206v ،151v ،31v. 101v( 3. پنج سرلوحه در آغاز هر بخش

282v(؛

4. شش کتیبة بزرگ منقش یعنی بدون هرگونه متن در دو صفحه 
)232v ،232r(؛ 

5. 390 کتیبة کوچک بی متنی که در سرتاسر نسخه پراکنده اند. 
3. بررسی و تحلیل تذهیب های نسخه: تذهیب در لغت به 
هنگام  است که  در حالی  این  و  )دهخدا(  است  زراندودکردن  معنای 
مطالعه تذهیب ها در نسخ می بینیم که تذهیب ها فقط نقوش طالکاری شده 
نیستند. هرچند در اغلب تذهیب ها طالکاری دیده می شود ولی همواره در 
همه دوره ها، رنگ غالب نبوده است. لذا تعریف نسخه شناسان از تذهیب 
مناسب تر می نماید چراکه در عرف نسخه شناسان به نقوش منظم هندسی 
انتزاعی گیاهی )اعم از اسلیمی و ختایی( ترسیم شده در نسخه های  و 
خطی تذهیب گفته می شود. با توجه به استفاده از رنگ های مختلف در 
تذهیب ها، محدود نکردن آن به رنگی خاص چه طالیی و چه الجوردی 

و سرخ، شایسته تر است. 
3. 1. دو صفحة تمام مذّهب اول )f4v-5r(: تذهیب در این دو صفحه 
از دو بخش تشکیل شده، بخش مرکزی و بخش حاشیه ای. بخش مرکزی 
از طریق تقسیماتی هندسی به بخش های کوچک تر تقسیم شده و بخش 
حاشیه ای تکرار یک واگیره است. این دو صفحه فاقد هرگونه کتیبه 
و متن است و همانند دیگر صفحات مزدوج )همچون اغلب نسخ(، به 
خاطر نداشتن بخش حاشیه ای در سمت عطف نسخه، در قالب یک 

.f4v و تفاوت در جزییات در بخش های قرینه در یک صفحه f5r ،f4v تصویر 1. بررسی تفاوت های جزئی، در دو صفحة آغازین تمام مذّهب اول نسخه

الهام اکبری و همکار
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اسلیمی ها در چهار کتیبه ای که متعلق به دوره تیموری است نمود بیشتری 
نسبت به ختایی ها دارند و این در حالی است که در کتیبة پنجم این نسبت 
عکس است )تصویر 7(. در دیگر نسخه های مذّهب دوره صفوی هم 
میزان نسبت ختایی ها بیش از اسلیمی ها است. برخی از پژوهشگران پیش 
از این از طریق مطالعه تطبیقی میان آثار دوره تیموری و صفوی به این 

ویژگی اشاره کرده اند )امیرراشد و پنجی پور، 1398: 47(. 
دیگر  با  اسکندری  شرف نامه  بخش  سرلوح  تفاوت های  دیگر  از 
و  است  تاج دار  نوع  از  بخش  این  سرلوح  که  است  این  در  سرلوح ها 
بخش های دیگر دارای سرلوحی مستطیلی و ساده هستند )تصویر3(. سرلوح 
تاج دار از مشخصه های تذهیب صفوی و پس از آن است )صفری،1390: 
290(. گزینش رنگی در این کتیبه ها هم متفاوت است. رنگ غالب در 
چهار کتیبة تیموری، رنگ آبی الجوردی است ولی در کتیبة پنجم رنگ 
غالب طالیی است )تصویر3(. عالوه بر این ها متن این چهار کتیبه  به خط 
کوفی است در حالی است که کتیبه شرف نامه به خط نستعلیق کتابت 
شده است )تصویر3(. در دوره صفوی شاهد استفاده از خط نستعلیق در 
کتیبه های بناها هم هستیم )کاخکی، بیژائم و یزدانی، 1395(. طرح ترنج 

مذّهب اصراری بر همانندی حتی در این صفحات که ماهیتًا می بایست 
دارای تزییناتی یکسان باشند هم، نداشته است. در بخش هایی که دارای 
تزیینات ختایی هستند عالوه بر تغییر در نوع چرخش بندختایی، تغییر 
رنگ گل ها نیز دیده می شود )تصویر2، شکل الف( و یا در بخش هایی  
از تذهیب در این صفحات شاهد تغییر در نوع اسلیمی هستیم )تصویر2، 

شکل ب(. 
3. 3. سرلوحه ها یا کتیبه ها در صفحات آغازین هر بخش 
)31v ،101v ،151v ،206v ،282v(: نسخة حاضر دارای پنج کتیبة 
بزرگ در آغاز هر بخش است. چهارتا از کتیبه ها از لحاظ طراحی 
هم خانواده با هم و متفاوت از کتیبة ترسیم شده در صفحة )f206v( هستند. 
طراحی این چهار کتیبه شامل تقسیمات هندسی است و شبه ترنج هایی از 
طریق طالقی این تقسیمات در وسط کتیبه ها شکل گرفته است )تصویر3، 
سمت چپ( و این در حالی است که کتیبة بخش  شرف نامه اسکندری 
)f 206v( فاقد این تقسیمات هندسی است و تزیینات آن شامل ترنجی 
در وسط و چهار لچک در گوشه هاست )تصویر3، سمت راست(. در هر 
پنج کتیبه تزیینات اسلیمی و ختایی به کار برده شده است با این تفاوت که 

.f5v ،f6r ،تصویر 2. بررسی تفاوت های جزئی، در دو صفحة آغازین تمام مذّهب دوم نسخه

)f151v( شکل چپ: سرلوح تیموری ،)f206v( تصویر 3. تفاوت در نوع، طرح، رنگ و خط کتیبه. شکل راست: سرلوح متأخر، متعلق به دوره صفوی

 ویژگی های شاخص تذهیب های نسخه خطی
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برابر است با: 4/1 . در نتیجه کتیبة )154( عریض و کتیبة )57( باریک 
است.  اعداد به  دست  آمده برای n، در سه گروه تقسیم بندی شد:

ـ کتیبه هایی که مقدار n آنها کم تر از 3 است: عریض؛
ـ کتیبه هایی که مقدار n آنها بین 3 تا 3.99 است: معمولی؛

ـ کتیبه هایی که مقدار n آنها بیش تر از 4 است: باریک.
نتایج حاصل از بررسی مقدار n  در 50 کتیبه: 7 کتیبه کم تر از 3 
)کتیبه های عریض(، 12 کتیبه بیش از 4 )کتیبه های باریک( و 31 کتیبه 
بین 3 تا 3/99 )کتیبه های معمولی(. پس سهم کتیبه ها برابر خواهد بود با: 
عریض 14% ، باریک با 24%  و کتیبه های معمولی 62%. الزم به ذکر است 
که استفاده از اصطالحات »عریض«، »باریک« و »معمولی« از این پس در 
این مقاله اشاره به نسبت طول به عرض کتیبة مورد بحث، با توجه به 

محاسبات سطور پیشین دارد.
بررسی ها نشان داد که عرض کتیبه ها متنوع است هرچند که گروه 
بزرگی از این کتیبه ها )62% آنها( حدوداً یک اندازه هستند. عرض کتیبه ها 
در این نسخه منوط به چگونگی صفحه آرایی نسخه و نحوۀ کاتبت متن 
بوده است. چراکه این دو عامل تعیین کنندۀ میزان پهنای کتیبه در بین متن 
هستند. چنانچه گاهی در صفحات پشت هم نیز کادرهایی با عرض های 
 )f312v(     کتیبة و  باریک   )f312r( کتیبة  مثاًل  دیده می شود.  مختلف 
معمولی است و یا کتیبة )f154r( عریض و کتیبة )f154v( معمولی است. 
در مقابل در بعضی صفحات هم همه کتیبه های یک صفحه دارای کادر 
 )f317r( یک اندازه هستند مثاًل قاب ها در سه کتیبة موجود در صفحة

همه یک اندازه و جزء قاب هایی با پهنای متوسط هستند. 

کتیبة شرف نامه خود داللتی دیگر بر قرن دهمی بودن این تذهیب است. 
از سدۀ دهم به بعد شاهد حضور ترنج هایی تغییر شکل یافته و به نوعی 
دارای شکستگی و قاچ خوردگی هستیم )برای مثال نک: ترنج های خمسه 
or2265، بریتانیا، 949 ه.ق(. با توجه بدانچه که گذشت، مشخص شد 

که سرلوح بخش شرف نامه اسکندری متأخرتر از سرلوح های بخش های 
دیگر بوده و متعلق به دوره صفوی است. تکمیل تذهیب یک نسخه  در 
دوره های مختلف در نسخه های دیگر هم دیده می شود. عالوه بر نسخه 
کلیله و دمنه که پیش تر به آن اشاره شد در نسخة خمسه جمالی )شماره 
IoIslamic 138، بریتانیا، 869 و 870 ه.ق( هم که در بغداد کتابت شده، 

سرلوح بخش اول متأخر و از نوع تاج دار است و عنوان در آن به خط 
نستعلیق کتابت شده ولی چهار کتیبه دیگر این نسخه دارای تزییناتی هراتی 

به همراه خط کوفی هستند. 
 :)232r ،232v( بین متنی  منقش  بزرگ  4.   کتیبه های   .3
شش کتیبه در این دو صفحه ترسیم شده است. این دو صفحه در بخشی 
است که سرلوح آن متعلق به دوره صفوی است )شرف نامه اسکندری(. 
ویژگی های تذهیب از منظر طرح و رنگ در این شش کتیبه منطبق با 
کتیبة آغازین این بخش )f 206v( است )نک: سطور پیشین(. نحوۀ اجرای 
گل ها در این بخش از نسخه بسیار متفاوت از دیگر بخش ها است، گل ها 
بسیار ظریف هستند و پرداختن به جزییات یکی از شاخصه های آنهاست 
و استفادۀ فراوان از رنگ طالیی به خوبی مشاهده می شود. این کتیبه ها به 
خاطر قرارگرفتن در میان متن نسخه، جزء گروه کتیبه های بین متنی نسخه 
هستند، ولی به خاطر داشتن دو تفاوت عمده، در یک گروه مستقل قرار 
گرفته اند. این تفاوت ها یکی نداشتن متن و نوشته یعنی صرفًا منقش بودن 
آنها و دیگری بزرگ بودن طول آنها در نسبت با 390 کتیبة دیگر بین متنی 
نسخه است.  همة کتیبه های بین متنی نسخه دارای متن هستند )عنوان 
بخش( و از طرفی طول همة آنها برابر با دو ستون از متن است درحالی که 
طول این شش کتیبه برابر است با طول هر چهار ستون متن )تصویر4(. 
استفاده فراوان از اسلیمی ماری که یکی دیگر از شاخصه های تذهیب 
دوره صفوی است در یکی از این شش تذهیب به وضوح دیده می شود 

)تصویر 4(. این شش کتیبه را نیز باید متعلق به دوره صفوی دانست.
3. 4. نقد و بررسی 390 کتیبه  کوچک بین متنی 

3. 4. 1. بررسی اندازۀ کادر کتیبه ها: در نگاه اول یک امر در 
همه کتیبه ها مشترک است و آن هم طول آنهاست که معادل دو ستون 
از چهار ستون متن است و در مقابل کتیبه ها دارای عرض های مختلفی 
هستند. 50 کتیبه به صورت اتفاقی از ابتدا تا انتهای نسخه انتخاب شد و 
نسبت طول به عرض آنها تعیین گردید. طول کتیبه ها عدد ثابت a و عرض 
کتیبه ها عدد متغیر b و نسبت a به b در هر کتیبه عدد n در نظر گرفته 
شد. پس یعنی هرچه عدد n کوچک تر باشد کتیبه عریض تر و هرچه 
میزان عددی n بیشتر باشد کتیبه باریک تر است چراکه با افزایش عددی 
 a عرض کتیبه( مخرج کسر بزرگ شده و در نتیجه حاصل تقسیم( b
)طول کتیبه( به b )عرض کتیبه(کم تر خواهد شد. برای مثال مقدار عددی 
 )f57v( کتیبة n برابر است با: 23/33   و مقدار )f154 r( در کتیبة nتصویر 4. تصویر سه کتیبة تمام منّقش بین متنی واقع در بخش

.f232r ،متأخر نسخه
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تجمع کتیبه هایی با ترنج سیاه در زمینه آبی هم به رغم کم بودن تعداد آنها 
در نسخه قابل شناسایی است. 9 تا از 17 کتیبة این گروه، در صفحات 
f152v تا f159r )یعنی صفحات ابتدایی بخش هفت پیکر( پشت سر 

هم قرار گرفته اند و 8 کتیبة دیگر به صورت پراکنده در صفحات دیگر 
تا پایان نسخه قرار دارند. به نظر نمی آید که رابطه ای میان رنگ کتیبه 
کتیبه ها،  متن  باشد. چراکه  داشته  آنها، وجود  در  کتابت شده  متن  و 
موضوعات مختلفی را شامل می شود از مدح پیامبر و پادشاه گرفته تا 
ساخت قصر خورنق )متن 9 کتیبه مجّمع  شده در این صفحات، عبارت 
بِيِّ َصَلّی اهلَلُّ َعَلْیِه و     َسلَّم، آغاز داستان، در دعای پادشاه  است از: فِی مِعراِج النَّ
عالءالدین ارسالن، در خطاب زمین، کلمه چند در حکمت، در نصیحت 
فرزند خود، آغاز داستان شاه بهرام گور، صفت سمنار و ساختن قصر 

خورنق، صفت خورنق و ناپیداشدن منذر از یمن(.  
3. 4. 3. بررسی ساختار کتیبه های بین متنی: عمده ترین تفاوت 
ساختاری کتیبه ها در نگاه اول، داشتن و یا نداشتن ترنج در آنهاست. پس 
ابتدا آنها را به دو گروه مجزا تقسیم و هریک را جداگانه مورد مطالعه 

قرار داده ایم: 1. کتیبه های بدون ترنج؛ 2. کتیبه های ترنج دار. 
3. 4. 3. 1. کتیبه های بدون ترنج: این گروه تنها 22 کتیبه را در 
برمی گیرد ولی با این حال در تمامی بخش ها به غیر از بخش اسکندرنامه 
)بخش متأخر نسخه(، بدین صورت دیده می شوند: بخش مخزن االسرار ) 4 
کتیبه(، خسرو و شیرین )3 کتیبه(، لیلی و مجنون )9 کتیبه( و هفت پیکر 
)6 کتیبه(. برای پاسخ به این سوال که چرا ساختار این کتیبه ها متفاوت 
از دیگر کتیبه ها است )فاقد ترنج هستند( سه فرضیه مطرح و مورد 
بررسی قرار گرفت. اول این فرض در نظر گرفته شد که به کارگیری 
این کتیبه های بدون ترنج تمهیدی بوده برای دست یابی به فضای بیشتر 
برای کتابت عنوان بخش، پس متن ها مورد مطالعه قرار گرفت. هرچند 
که متن های کوتاه در بین این کتیبه ها دیده می شود )107v ،133v( ولی 
اغلب متن ها در این گروه طوالنی هستند. از طرفی چون در میان کتیبه های 
ترنج دار هم متن های طوالنی ای دیده می شود که حتی در دو سطر کتابت 
شده اند )f 28r(. در نتیجه نمی توان حذف کردن ترنج از کتیبه را صرفًا 
به خاطر طوالنی  بودن متن دانست چراکه کاتب می توانسته به راحتی با 
کمی فشرده نویسی فضای کافی را برای ترسیم ترنج فراهم کند. فرض دوم 
این بود که شاید به خاطر باریک بودن عرض کتیبه ها امکان ترسیم ترنج 
نبوده، پس کادر این گروه از کتیبه ها به صورت جداگانه اندازه گیری شد. 
بیشتر کتیبه های این گروه جزء گروه کتیبه های باریک هستند )نک: 
 f126r ،f200v  ،f107r( ولی وجود کتیبه هایی معمولی )بخش پیشین
 ،f200v( و حتی وجود کتیبه های عریض )و چند کتیبه دیگر f133v و
201v در باالی صفحه و یا کتیبه f114r(، فرضیه دوم را هم ضعیف 

می کند چراکه فضا برای رسم ترنج در بسیاری از این کتیبه ها فراهم 
بوده است.

فرض سوم، رابطة بین نحوۀ کتابت متن با ساختار کتیبه بود که مورد 
آزمایش قرار گرفت. در این مرحله مشاهده شد که خط در کتیبه های 
بدون ترنج سراسر کتیبه را در برگرفته است و ممتدنویسی از دیگر 
عواملی است که باعث شده متن سراسر کتیبه را فرا بگیرد. مثاًل عنوان در 

3. 4. 2. بررسی تنوع رنگی کتیبه ها: کتیبه های بین متنی از نظر 
رنگی یا تک رنگ هستند و یا دورنگ. کتیبه       های بدون ترنج تک رنگ 
هستند و کتیبه های ترنج دار متعاقبًا دورنگ )یکی رنگ زمینه ترنج و 
دیگری رنگ زمینه کتیبه(.  از 22کتیبة کوچک بدون ترنج، 18 کتیبه 
الجوردی رنگ است و 4 کتیبه به رنگ سیاه. کتیبه های  ترنج دار، که 
بزرگ ترین گروه را با داشتن 368 کتیبه به خود اختصاص داده اند را هم 

می توان از لحاظ رنگ زمینه و رنگ ترنج این گونه طبقه بندی کرد :
1. ترنج طالیی در زمینه آبی )300 کتیبه(؛
2. ترنج طالیی در زمینه سیاه )26 کتیبه(؛

3. ترنچ طالیی در زمینه طالیی )1 کتیبه f292r(؛
4. ترنج طالیی در زمینه بدون رنگ )1 کتیبه f 287v(؛

5. ترنج آبی در زمینه طالیی )13 کتیبه(؛
6. ترنج آبی در زمینه سیاه )9 کتیبه(؛

7. ترنج سیاه در زمینه طالیی )1 کتیبه f 83r(؛
8. ترنج سیاه در زمینه آبی )17 کتیبه(.

از 368 ترنج این کتیبه ها، 328 ترنج طالیی رنگ است و بیشترین 
ترکیب بندی رنگی بکار برده شده در این گروه از کتیبه ها، ترنج طالیی 
در زمینه آبی است. این ترکیب بندی رنگی در اغلب نسخه های هرات 
دوره تیموری و پس از آن در دوره صفوی در درجه اول اهمیت قرار 
دارد. هرچند در هنگام توّرق نسخه، این ترکیب رنگی بیش از دیگر 
ترکیبات به چشم می آید ولی به غیر از بخش شرف نامه )بخش متأخر 
نسخه( که هر 64 کتیبة ناتمام آن به صورت یکنواخت همگی ترنج 
طالیی در زمینه آبی هستند، تنوع در رنگ بندی کتیبه های دورۀ تیموری 
این نسخه مشهود است )برای مشاهده تنوع در رنگ بندی کتیبه های بین 
متنی بنگرید به تصاویر منتشرشده پس از این سطور(. ولی نظم و یا قانون 
خاصی در چگونگی گزینش رنگی دیده نشد. گاهی هر دو کتیبة یک 
صفحه دارای یک رنگ بندی )f95v ،f11r ،f168v و نمونه های دیگر( 
و زمانی دیگر دارای رنگ بندی متفاوتی هستند  )f21v ،f19r: یک 
کتیبه ترنج طالیی در زمینه آبی و دیگری ترنج آبی در زمینه طالیی است 
و یا در صفحات f178v ،f23r: یک کتیبه ترنج طالیی در زمینه سیاه 
است و دیگری ترنجی طالیی در زمینه ای آبی(. بعضی مواقع کتیبه های دو 
صفحه روبه رو به هم دارای یک رنگ بندی )f14r با f134r  ،f13v با 
f19v ،f132v با f20r و نمونه های دیگر( و گاه دارای دو رنگ بندی 

متفاوت هستند )f20v با f78v ،f21r با f79r و نمونه های دیگر(. به 
علت باال بودن تعداد کتیبه هایی با ترنج طالیی در زمینه آبی، در مواردی 
در چند صفحة پشت هم این ترکیب رنگی دیده می شود )مثاًل از f11r تا 
f17v و یا از f27v تا f40v و غیره(. دیگر رنگ بندی ها مثل کتیبه هایی 

با ترنج طالیی در زمینه سیاه و یا ترنج آبی در زمینه سیاه هم در سراسر 
نسخه دیده می شوند. ولی در مقابل، کتیبه هایی با ترنج آبی در زمینه طالیی 
فقط از ابتدای نسخه تا f87r به کار برده شده اند )یعنی فقط در بخش 
مخزن االسرار و خسرو و شیرین نسخه( این کتیبه ها در این بخش نسخه 
دارای عناوینی با موضوعاتی متفاوت از نظر محتوا هستند. جالب اینکه 

 ویژگی های شاخص تذهیب های نسخه خطی
خمسه Add ms 25900، محفوظ در کتابخانه بریتانیا
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خمسه مورد مطالعه است که تعداد کتیبه های بدون ترنج آن فقط 22 
عدد در مقابل 368 کتیبة ترنج دار است. این کتیبه های بدون ترنج را 
در این نسخه باید یادآور سبک تیموری در نیمه اول قرن نهم هجری 
دانست. چراکه پس از قرن نهم، در دوره صفوی ترنج به یکی از عناصر 
پرکاربرد چه بر روی جلد ها و چه در تذهیب نسخه های خطی و چه 
در قالی ها و گچ بری ها تبدیل می شود )نک: مقالة جایگاه نقش ترنج در 
هنر دوره صفوی با تأکید بر قالی، جلد قرآن و جلد شاهنامه )موسوی لر، 

مسعودی      امین، مروج، 1396(. 
الزم به ذکر است این که در سطور پیشین، پیش فرض ما کتابت عناوین 
پیش از تذهیب آنها بود و همواره تذهیب را تابعی از متن در کتیبه ها  
در نظر گرفتیم و به بیانی مذّهب را تابع کاتب دانستیم از آن سبب است 
که روند کار در تکمیل کتیبه ها مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه 
مشخص شد که متن کتیبه ها چه در کتیبه های بدون ترنج و چه ترنج دار 
قبل از شروع تذهیب آنها انجام شده است، البته در کتیبه های کامل این 
نسخه و نه 64 کتیبة ناتمام در بخش شرف نامة نسخه. برای اثبات این 
گفته این بار نحوۀ قرارگیری تزیینات و کلمات در جوار هم بررسی 
شد. بجا ماندن تزیینات اعم از ختایی و اسلیمی به روی کلمات نشانگر 
آن است که ابتدا متن نوشته و بعد تزیینات ترسیم شده اند. کتیبه های 
 ،f114r  ،f40r f11r و کتیبه های صفحات،  f10r و  پایین صفحه در 
107r و f12r و ده ها نمونه دیگر، مثال هایی ازاین دست هستند. در بعضی 

موارد هم نحوۀ چرخش نادرست حلزونی ها )بندهای اسلیمی و ختایی(، 
حکایت از تأّخر تذهیب در نسبت با کتابت دارد )f13r( )تصویر7(. 
در موارد بسیاری هم می بینیم که نقطه های متن در زیر تزیینات قرار 
گرفته اند )f15r(. روند تکمیل کتیبه ها در بخش شرف نامه که ناتمام 
مانده به گونه ای دیگر است که در بخش مربوطه بدان پرداخته می شود. 
نکتة دیگری که در ارتباط با کتیبه های بدون ترنج باید به آن اشاره کرد 
این که در هیچ صفحه ای از این نسخه کتیبة بدون ترنج و ترنج دار در کنار 
  ،f10r ،107r هم بکار برده نشده اند. برای مثال هر دو کتیبة صفحات

200v و f201v بدون ترنج هستند.

تزیینات در کتیبه های بدون ترنج، در 21 مورد فقط اسلیمی است و 

کتیبة  رسیدن نامه لیلی به مجنون )f133v( در مقایسه با دیگر عناوین 
نسخه، جزء عناوین کوتاه است ولی می بینیم که باز متن سراسر کتیبه را 
اشغال کرده است )تصویر 5، کتیبه باال( و یا در برخی از کتیبه های این 
گروه هم دیده می شود که کاتب وسط چین بودن متن در داخل کتیبه را 
رعایت نکرده، پس در یک سوی کتیبه فضا برای رسم ترنج دیده می شود 
ولی در سمت دیگر خیر مثاًل در )f201v( )تصویر5، کتیبه پایین(. پس 
فرض را برآن گرفتیم که به خاطر نبود فضای کافی برای رسم ترنج، این 
 )f107v( کتیبه ها بدون ترنج هستند ولی بنا بر دالیلی مثل وجود کتیبة
که با وجود فضای کافی برای رسم ترنج، فاقد ترنج است و  با نگاهی 
به کتیبه های ترنج دار این فرضیه نیز کم رنگ می شود چراکه در بین 
کتیبه های ترنج دار، نمونه هایی را می بینیم که متن سراسر کتیبه را فرا 
گرفته )f165v و f57v( ولی مذّهب با ایجاد کمی تغییرات در نحوۀ 
اجرای تزیینات توانسته ترنجی را د میانة کتیبه ترسیم کند )تصویر 6( و 
در مواردی هم می بینیم که به رغم اینکه کاتب وسط چین بودن را رعایت 
نکرده )f152r(، بازهم مذّهب توانسته ترنجی برای آن کتیبه ترسیم کند. 
با توجه به رد شدن سه فرض مطرح شده، پس می توان علت اینکه چرا این 

کتیبه ها بدون ترنج هستند را تنها ناشی از میل و سلیقة مذّهب دانست. 
تزیینات در این گروه از کتیبه های بدون ترنج به غیر از یکی از 
کتیبه ها، اسلیمی است. ترسیم کتیبه های بین متنی بدون ترنج با تزیینات 
فقط اسلیمی یکی از ویژگی های تذهیب شاهنامه بایسنقری است که 
این امر به زیباترین شیوه در نسخه مذکور اجرا شده است. شاهنامه 
بایسنقری دارای صدها کتیبة بین متنی بدون ترنج است و گروه کتیبه های 
بین متنی ترنج دار در نسبت با کتیبه های بدون ترنج در این نسخه تعداد 
بسیار کم تری را به خود اختصاص داده اند و این درست برعکس نسخه 

.f165v :و پایین f57v :و تصویر 6. رسم ترنج در کتیبه های با عناوین بلند. باال f12r ،f114r ،f10r تصویر 7. قرارگیری تزیینات بر روی خطوط در صفحات
.f13r چرخش نادرست بند ختایی در صفحه

تصویر 5. ممتدنویسی در عنوانی نسبتاً کوتاه )باال: برگ f133v( و عدم 
.)f201v وسط چین کردن عنوان )پایین: برگ
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الگوی پایه در طراحی تزیینات داخل ترنج ها مشکل بود چراکه متن  
پیش از تزیینات در داخل ترنج  کتابت شده بوده، لذا مذّهب به تبعیت از 
متن می بایست تزیینات را اجرا می کرده در نتیجه اغلب این گونه به نظر 
می آید که طراحی کلی تزیینات داخل زمینه کتیبه ها آزادانه و فارغ از 
طرح از پیش تعیین شده، صورت گرفته است. لذا اولین گروه بندی بر اساس 
نوع تزیینات در زمینه کتیبه ها انجام و الگوهای طراحی کتیبه ها شناسایی 
شد و تزیینات داخل ترنج ها در مراحل پایانی طبقه بندی  و صرفًا برای 

نشان دادن تفاوت کتیبه ها از یکدیگر، مدنظر قرار داده شد. 
در گام نخست کتیبه ها را بر اساس نوع تزیینات زمینه آنها )فضای 
اطراف ترنج در هر کتیبه(، به عنوان اولین متغیر بزرگ به سه گروه تقسیم 
کردیم: 1. کتیبه هایی با زمینه فقط اسلیمی )164 کتیبه(؛ 2. کتیبه هایی با 
زمینه اسلیمی و ختایی )131 کتیبه(؛ 3. کتیبه هایی با زمینه فقط ختایی 
)9 کتیبه( و در گام بعدی بر اساس اینکه ترنج های این کتیبه ها، سرترنج 
دارند و یا خیر )در جایگاه یک متغیر بزرگ دیگر(، تقسیم بندی ثانویه 
انجام شد. در طراحی ها سنتی گاهی بر باال و پایین ترنج، »سْرترنج« ترسیم 
می کنند که شامل دو طرح قرینه کوچک است. سرترنج ازآن رو به عنوان 
یک متغیر بزرگ در نظر گرفته شده که اواًل بر اساس بودونبود آن 
می توان گروه های هم خانواده را شناسایی کرد و  ثانیًا با مشاهده تصاویر 
کتیبه ها دریافت شد که با تغییر نوع سرترنج، طراحی زمینه کتیبه ها 
نیز تغییر می کند و به نوعی فرم اسلیمی ها و ختایی ها تابعی از سرترنج ها 
هستند. پس برای هر سه گروه اولیه، دو زیرگروه تشکیل شد. گروه اول: 
1. کتیبه هایی با زمینه فقط اسلیمی با سرترنج؛ 2. کتیبه هایی با زمینه فقط 
اسلیمی بدون سرترنج. گروه دوم:   1. کتیبه هایی با زمینه اسلیمی و ختایی 
با سرترنج؛ 2. کتیبه هایی با زمینه اسلیمی و ختایی بدون سرترنج. گروه 
سوم:   1. کتیبه هایی با زمینه فقط ختایی با سرترنج؛ 2. کتیبه هایی با زمینه 
فقط ختایی بدون سرترنج. با توجه به اینکه سرترنج ها در زمینه کتیبه ها 
یا ختایی بوده، در چگونگی   اینکه فرم آنها اسلیمی و  لذا  قرار دارند 
طبقه بندی کتیبه ها مهم بوده است )از ده سرترنج شناسایی شده در این 
مطالعه ُنه  تای آنها اسلیمی و یکی ختایی است(. مثاًل چنانچه سرترنجی 
هرچند کوچک، فرم اسلیمی داشته و به غیر از آن باقی تزیینات در داخل 
زمینة کتیبه ختایی بوده، آن کتیبه در گروه کتیبه هایی با زمینه اسلیمی 
و ختایی قرار گرفته است. در مرحلة دوم انواع سرترنج ها شناسایی و 
بر طبق آنها کتیبه های سرترنج دار هر گروه به شاخه های کوچک تر 
تقسیم شدند. در این مطالعه هر طرح متصل به رئوس ترنج ها، سرترنج 
در نظر گرفته شده است و برای درک بهتر و سهل تر، نام گذاری ها بر 
شناسایی شده  سرترنج های  است.  گرفته  صورت  سرترنج ها  فرم  اساس 
بر اساس طراحی آنها عبارت اند از: 1. سرترنج لوزی ساده؛ 2. سرترنج 
لوزی دنباله دار تا کنج؛ 3. مثلثی ساده؛ 4. مثلثی با قاعدۀ خمیده؛ 5. مثلثی 
کوچک؛ 6. چهارپر؛  7. سرنیزه ای؛ 8. غنچه اسلیمی؛ 9. تاجی؛ 10. گل  
)جدول 1(. در مرحلة سوم در گروه کتیبه های سرترنج دار، کتیبه هایی 
که دارای سرترنج های همانند بودند از لحاظ متغیر های دیگری مثل فرم 
اسلیمی زمینة آنها، از یکدیگر تفکیک شده و تشکیل زیرگروه های کم 
تعدادتری را دادند. در مرحله آخر هم به کمک متغیر های کوچک تری 

 f200v( تنها در یک مورد تزیینات ختایی جایگزین اسلیمی ها شده است
در باالی صفحه( و به رغم این که این کتیبه ها فقط با اسلیمی ها مزین 
شده اند ولی اسلیمی های هیچ کتیبه ای مانند آن دیگری نیست. این تفاوت ها 
از طرق مختلفی همچون، تعداد حلزونی ها )تعداد چرخش های بندهای 
اسلیمی در هر کتیبه(، نوع چرخش آنها )نقطة شروع و پایان هر حلزونی( 
و تغییر در نوع چیدمان برگ ها و نیم برگ ها بر روی حلزونی ها صورت 

گرفته است )تصویر 8(.
ترنج معمواًل طرحی بیضی و یا  3. 4. 3. 2. کتیبه های ترنج دار: 
یک  جلد،  یک  می تواند  زمینه   است.  زمینه  وسط  در  بادامی شکل، 
فرش و یا یک صفحه از نسخه خطی و یا یک کتیبه باشد و داخل 
ترنج ها اغلب با طرح های اسلیمی و یا ختایی تزیین می شود. از 368 کتیبة 
کوچک  ترنج  دار در این نسخه، 304 کتیبه کامل و 64 کتیبه ناتمام 
است. در این بخش ابتدا به بررسی 304 کتیبة کامل می پردازیم. در این 
بخش ساختارهای کتیبه ها از نظر فرمی مورد مطالعه قرار گرفته است 
و هدف، شناسایی و معرفی الگوهای بکار رفته برای تزیین کتیبه ها و 
بیان میزان تنوع به  کارگرفته  شده در آنها است. در این گروه، هر کتیبه 
از دو بخش اصلی ترنج و زمینه تشکیل شده است. برای طبقه بندی دقیق 
آنها، از متغیر های بزرگ )از جهت میزان اهمیت( آغاز و سپس به سراغ 
متغیرهای کوچک تر رفته ایم. در این طبقه بندی »خط )نوع طراحی(« بر  
»رنگ« ارجحیت داشته است. بدین شکل که ابتدا بدون در نظرگرفتن 
رنگ زمینه، رنگ ترنج ها و رنگ گل های ختایی و تنها بر اساس نوع 
تزیینات، کتیبه ها را دسته بندی و در مراحل پایانی به تفاوت های رنگی 
پرداخته ایم. از آنجا که هر کتیبه از دو بخش کلی تشکیل شده )زمینه و 
ترنج(، این پرسش مطرح شد که تزیینات کدام بخش به عنوان اولین متغیر 
بزرگ در نظر گرفته شود و بر اساس آن طبقه بندی آغاز شود؟ برای 
پاسخ به این پرسش، بررسی های اولیه آغاز و مشخص شد که نوع طراحی 
زمینه کتیبه ها، ساختارمند بوده و این امکان وجود دارد که با توجه به 
چگونگی طراحی، برای آنها سرگروه های مختلفی تعیین نمود و متعاقبًا 
گروه های کوچک تری را تشکیل داد و این درحالی بود که شناسایی 

تصویر 8. تنوع در طرح و تزیینات کتیبه های بدون ترنج. از باال:
.f107rو،f130rو،f201v ،f166v
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همچون چگونگی گزینش رنگی برای بند های اسلیمی، نوع گل و تزیینات 
داخل ترنج ها، هر کتیبه از آن دیگری متمایز شد. در هر سه گروه اولیه 
)فقط اسلیمی، اسلیمی و ختایی، فقط ختایی(، در زیرگروه کتیبه های بدون 
سرترنج آنها، به خاطر نبودن سرترنج ابتدا بر اساس فرم اسلیمی ها گروه ها 
تشکیل شد و سپس بر اساس متغیر های کوچک تر کتیبه ها یک به یک 

از یکدیگر متمایز شدند.
3. 4. 3. 2. 1. کتیبه هایی با زمینه فقط اسلیمی: این گروه با 164 کتیبه، 

بزرگ ترین گروه را به خود اختصاص داده  است. با توجه به اینکه ترنج 
در این کتیبه ها دارای سرترنج است و یا خیر به دو گروه تقسیم شدند: 

1. با سرترنج )124 عدد(؛ 2. بدون سرترنج )40 عدد(.
الف( کتیبه هایی با زمینه فقط اسلیمی دارای سرترنج  )124 عدد(: در 
گام نخست برای این گروه از کتیبه ها، 6 نوع سر ترنج شناسایی شد و 
در ادامه، بر پایة الگوهای چگونگی طراحی اسلیمی ها به گروه های 
کوچک تری تقسیم شدند: 1. سرترنج لوزی دنباله دار تا کنج )22 عدد(، 
به هشت زیرگروه )تصویر 9، شکل1(؛ 2.  گروه سرترنج غنچه اسلیمی 
)67 عدد(، به شش زیرگروه )تصویر 9، شکل2(؛ 3.  گروه سرترنج 
نیزه ای )21 عدد(، به پنج زیرگروه )تصویر9، شکل 3(؛ 4. سرترنج مثلثی 

کوچک )9 عدد( به چهار زیرگروه )تصویر 9، شکل 4(.
کوچک ،  متغیرهای  اساس  بر  طبقه بندی ها  مرحله  این  از  پس 
همچون تغییرات رنگی و تفاوت های تزیینات داخل ترنج و در کل 
شاخصه های جزئی تر انجام شد و بررسی ها نشان داد پس از طراحی 
به  کتیبه ها  شباهت  از  پرهیز  برای  مذّهب  مختلف،  کلی  فرم های 
یکدیگر، گزینش رنگی متنوعی را برای هر یک از گروه ها در نظر 
گرفته است. این گزینش رنگی گاه از طریق اعمال تغییرات رنگی در 
جزییات مثل شاخ و برگ های اسلیمی ها و گاه در کلیات، مثل رنگ 
ترنج و رنگ زمینة کتیبه صورت گرفته است و تغییر در نوع ترنج و 

جدول 1.  تصاویر سرترنج های به کاررفته در طراحی کتیبه های بین متنی.

تصویر 9. تصویر الگوهای شناسایی شده در هریک از گروه ها. شکل 1. الگوهای به کاررفته در گروه کتیبه هایی با سرترنج لوزی دنباله دار تا کنج، شکل 2. الگوهای به کاررفته 
در گروه کتیبه هایی با سرترنج غنچه اسلیمی، شکل 3. الگوهای به کاررفته گروه کتیبه هایی با سرترنج سرنیزه ای، شکل 4. الگوهای به کاررفته در گروه کتیبه هایی با سرترنج 

مثلثی کوچک، شکل 5. الگوهای به کاررفته در گروه کتیبه هایی با سرترنج لوزی ساده، شکل 6. الگوهای به کاررفته در گروه کتیبه هایی با سرترنج مثلثی ساده.

یا تغییر در تزیینات داخل ترنج )اسلیمی یا ختایی بودن( از دیگر ترفندهایی 
است که در زیرگروه ها دیده می شود )تصویر10(. گاهی تغییرات در 
جزییات زمینه نیز در کتیبه هایی که دارای یک الگو و ساختار و یک 
رنگ بندی هستند هم قابل مشاهده است )نک: f42v  با f300r( هرچند 
که تفاوت در تزیینات داخل این ترنج ها بسیار بیش از این تفاوت های 

جزئی در زمینه قابل اعتنا هستند. 
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برده است. 
3. 4. 3. 2. 2.کتیبه هایی با زمینه اسلیمی و ختایی )131عدد(: در 
طبقه بندی این گروه، تمامی مراحل دقیقًا همانند گروه پیشین انجام شد. 
ابتدا با توجه به اینکه ترنج در این کتیبه ها دارای سرترنج است و یا 
خیر به دو گروه تقسیم شدند: 1. کتیبه هایی با زمینه اسلیمی و ختایی 
سرترنج دار )118 عدد(، 2. کتیبه هایی با زمینه اسلیمی و ختایی بدون 

سرترنج )13 عدد(.
الف( کتیبه هایی با زمینه اسلیمی و ختایی سرترنج دار )118 عدد(: ده 

نوع سرترنج در این گروه شناسایی شد )تصویر12(:
1. سرترنج گل؛ 2. سرترنج غنچه اسلیمی؛ 3. سرترنج مثلثی ساده؛ 

ب( فقط اسلیمی بدون سر ترنج )40 عدد(: در این گروه با توجه به نوع 
فرم طر احی های زمینة کتیبه ها )الگوی طراحی آنها(، 13 گروه تشکیل 
 ،57v ،30r ،f 6v( شد. که از این میان 8 طرح فقط یک بار تکرار شده اند
178v ،170v ،165v ،121r ،117r( و در مقابل بعضی  الگوها هم 

پرتکرار بوده اند مثاًل الگوی صفحه )f24r( با ده  بار تکرار و یا الگوی 
)f76r( با سیزده  بار تکرار. الگوهای )f158v و f68v و f20r( هم هر 
کدام سه  بار تکرار شده اند )تصویر11(. در تمام الگوهایی که بیش از 
یک  بار تکرار شده اند، در مرحله بعد مذّهب از متغیرهای کوچک 
هم  چون تغییر در تزیینات داخل ترنج، رنگ تزیینات داخلی ترنج ها، 
رنگ ترنج و زمینه و یا رنگ خود اسلیمی ها برای ایجاد تفاوت بهره 

تصویر 12. انواع سرترنج به کاررفته در گروه کتیبه هایی با زمینه اسلیمی و ختایی.

تصویر 10. تنوع رنگی در اسلیمی های زمینة کتیبه و تنوع در تزیینات به کاررفته در داخل ترنج ها 
در گروهی از کتیبه هایی با زمینه فقط اسلیمی با سرترنج غنچه اسلیمی.

تصویر 11. الگوهای کتیبه هایی با زمینه فقط اسلیمی و بدون سرترنج و تعداد تکرار هریک.
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تصویر 13. الگوهای به کاررفته در کتیبه هایی با زمینه اسلیمی و ختایی. ستون سمت راست: زیرگروه های سرترنج لوزی ساده،
ستون وسط: زیرگروه های سرترنج گل و ستون سمت چپ: سرترنج غنچه اسلیمی.

تصویر 14. الگوهای بکار رفته در هریک از کتیبه های زمینه اسلیمی و ختایی با سرترنج نیزه ای،
مثلثی با قاعده خمیده، دنباله دار تا کنج، مثلثی ساده، مثلثی کوچک، تاجی و چهارَپر.

4. سرترنج مثلثی کوچک؛ 5. سرترنج سرنیزه ای؛ 6. سرترنج لوزی؛ 7. 
سرترنج دنباله دار تا کنج؛ 8. سرترنج مثلثی با قاعده خمیده؛ 9. سرترنج 

چهارپر؛ 10. سرترنج تاجی. 
هریک از ده گروه نام برده از نظر نوع چینش ختایی ها و اسلیمی ها 
)الگوی طراحی( به زیرگروه های کوچک تری تقسیم می شوند بدین شرح: 

1. سرترنج گل، 20 عدد به 5 گروه )تصویر13(؛ 2. سرترنج غنچه اسلیمی، 
22 عدد به 6گروه )تصویر13(؛ 3. سر ترنج لوزی ساده، 10 عدد به 5 
گروه )تصویر13(؛ 4. سرترنج سرنیزه ای 19 عدد به 4 گروه )تصویر14(؛ 
با قاعده خمیده، 5 عدد به 3 گروه )تصویر14(؛ 6.  5. سرترنج مثلثی 
سرترنج مثلثی کوچک، 13عدد به 3 گروه )تصویر14(؛ 7. سرترنج مثلثی 
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تصویر 15. تصویر چهار زیرگروه شناسایی شده برای کتیبه هایی
با زمینه اسلیمی و ختایی فاقد سرترنج.

ساده، 16عدد به 2 گروه )تصویر14(؛ 8. سرترنج لوزی دنباله دار تا کنج، 
7 عدد به 2 گروه )تصویر14(؛ 9. سر ترنج چهارپر، 4 عدد یک زیرگروه 

)تصویر14(؛ 10. سر ترنج تاجی دو زیرگروه )تصویر14(.
بعد از این مرحله کتیبه ها بر اساس متغیرهای کوچک )رنگ و 
تزیین داخل ترنج و غیره( از یکدیگر تمیز داده شدند. و در پایان  هم  چون 

گروه اول هیچ دو کتیبة همانندی شناسایی نشد.
ب( ترنج بدون سرترنج )13 عدد(، بر اساس نوع چینش اسلیمی ها و 
ختایی ها این گروه در همان ابتدا به 4 زیرگروه تقسیم می شود )تصویر15(. 
نیز کتیبه ها در طرح ها و نقش های گوناگون به صورت  این گروه  در 

درآمده اند.
3. 4. 3. 2. 3. کتیبه هایی با زمینه ختایی )9 عدد(: این گروه  در میان 
سه گروه،کوچک ترین است. الف( ترنج با سر ترنج )4 عدد(: با توجه به 
اینکه تمامی سر ترنج ها به غیر از سرترنج گل، اسلیمی هستند. لذا تنها 
سرترنج شناسایی  شده در این گروه سرترنج گل است.  ب( ترنج بدون سر 
ترنج )5 عدد(، 2 الگو بر اساس نوع چینش ختایی ها مشخص شد و در 

نهایت هیچ کتیبة همسانی در این گروه نیز شناسایی نشد.
و در پایان میزان به کارگیری هریک از سرترنج ها در کتیبه های بین 
متنی که ترنج آنها دارای سرترنج است بدین صورت استخراج شد: سرترنج 
غنچه اسلیمی در 89 کتیبه 36%، سرترنج سرنیزه ای در 40 کتیبه %16، 
لوزی دنباله دار تا کنج در 29 کتیبه 12%، سرترنج گل در 24 کتیبه %10، 

سرترنج مثلثی کوچک در 22 کتیبه 9%، سرترنج مثلثی ساده در 18 کتیبه 
7%، سرترنج لوزی ساده در 13 کتیبه 5%، سرترنج مثلثی با قاعده خمیده در 
5 کتیبه 2%، سرترنج چهارپر در 4 کتیبه 2%، سرترنج تاجی در 2 کتیبه 

1% )نک: نمودار 1(. 

نگاهی به کتیبه های ناتمام ترنج دار در نسخه
جامعه  در  را  آنها  نگارندگان  کتیبه ها،  این  ناتمام بودن  خاطر  به 
آماری خود لحاظ ننموده اند چراکه در سطور پیشین دیدیم که یکی 
از شاخصه های تفکیک کتیبه ها از یکدیگر در مراحل پایانی منوط به 
تفاوت در تزیینات داخل ترنج ها است و این درحالی است که ترنج ها در 
این کتیبه ها همگی بدون تزیین باقی مانده اند. لذا جهت تکمیل مطالعه، 
این کتیبه ها به صورت مجزا از دیگر کتیبه های کوچک بین متنی بررسی 

کرده ایم.  
در این 64 کتیبه که متعلق به بخش متأخر نسخه هستند )متعلق به 
بخش شرف نامه( زمینه کتیبه ها کامل شده ولی تزیینات داخل ترنج ها 
اجرا نشده است و خطی که با آن عناوین داخل کتیبه ها تحریر شده خطی 
خوش، مثل باقی کتیبه ها نیست. این کتیبه های نیمه تمام روند کار را بدین 
شکل مشخص می کند که تزیینات داخل ترنج و تحریر متن آن پس از 
تکمیل شدن تزیینات زمینه کتیبه انجام شده است و این درست برخالف 
کتیبه های متقدم نسخه است )نک: پاراگراف پایانی بخش کتیبه های 
بدون ترنج در همین مقاله( که اول کتابت عنوان انجام شده و بعد تزیینات 
اجرا شده اند. آمدن متن عناوین در این بخش به روی تزیینات زمینه خود 
نشان دهندۀ تأخر کتابت عناوین در این کتیبه ها در نسبت با تزیینات است 
)218r ،f214r(. از طرفی میان خطی که با آن متن اثر )ابیات( کتابت شده 
با خطی که عناوین نوشته شده هماهنگی دیده نمی شود. خط متن بخش 
شرف نامه زیباتر و پخته تر از دیگر بخش های نسخه است و این در حالی 
است که کتیبه های این بخش با خطی آشفته و بدون هرگونه تناسبی 
کتابت شده اند. خط کتیبه های این بخش برخالف خطی که متن اثر با 
آن کتابت شده، گاهی به یک کپی برداری از روی یک نقش آن هم بسیار 
بی دقت، شبیه است تا کتابت )f281r ،f254r و f224v( )تصویر16(. 

نمودار 1. نمودار مقایسه ای میزان استفاده از هریک از سرترنج ها در کتیبه های بین متنی نسخه خمسه.

 ویژگی های شاخص تذهیب های نسخه خطی
خمسه Add ms 25900، محفوظ در کتابخانه بریتانیا
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کاتب این کتیبه ها در اغلب موارد »الف« واژۀ »اسکندر« را حذف نموده 
است )240v ،236r ،256r ،226v ،f218r(. در مواردی هم سرکش 
»الف« حذف شده مثاًل در واژۀ »آتشکده« )f238r ،f238r( و یا در واژۀ 
»آغاز داستان« )f215v(. در کتیبه )f216r( هم دوبار از حرف »ر« برای 
»اسکندر« استفاده کرده است. اشتباهات در برخی کتیبه ها نمود بیشتری 
دارد. مثاًل در کتیبه )f256r( به جای »نامه اسکندر به هندوستان« نوشته 
شده »نامه سکندر بهندستان« و یا در کتیبة )f228 r( به جای »نامه دارا به 

اسکندر« نوشته شده  »نامه دارا بسکندر«.
چنانچه مشاهده شد در کتیبه های ترنج دار کامل نسخه، اغلب ایجاد 
تفاوت از طریق تغییر در سرترنج ها و متعاقبًا تغییر در طراحی ساختار 
اسلیمی ها و ختایی ها صورت گرفته بود ولی در کتیبه های ناتمام، موارد 
بسیاری شناسایی شد که کتیبه ها دارای تزیینات زمینه ای یکنواختی هستند 
و مذّهب از طریق تغییر در فرم ترنج، میان کتیبه ها تفاوت قائل شده 
 209v 243 و یاv ،229r ،214r است. برای مثال نک: تصاویر کتیبه های
با 226v، به رغم اینکه در بیشتر موارد تزیینات زمینه ای کتیبه ها، در 
این گروه خوب کارشده اند ولی در بیش تر موارد ترنج ها از نظر طراحی 
قوی نیستند. تنوع در نوع ترنج ها در خمسه )or2265، بریتانیا، 949ق( 
هم به خوبی مشهود است و شباهت هایی میان بخش متأخر و ناتمام این 
خمسه با تزیینات عالی خمسه  or2265 که در کتابخانه شاه تهماسب 
تهیه شده دیده می شود. مثاًل کتیبه ناتمام 215r این نسخه را مقایسه 
کنید با کتیبه کامل 6r نسخه 946 ه.ق )تصویر 17(. چنانچه می توان 
این احتمال را داد که این بخش ناتمام شاید در همان کتابخانه و در نیمه 
قرن دهم هجری تکمیل شده است. با توجه به اینکه تزیینات عمده در 
این کتیبه ها گل های ختایی هستند در نتیجه یکی از عمده ترین ترفندهای 
مذّهب برای ایجاد تفاوت میان کتیبه ها، تغییر در رنگ گل ها و تغییر در 
نوع گل است. برای مثال تفاوت دو کتیبة 263r و 267r تنها در رنگ 
گل ها است. گاهی در کنار تغییر رنگ گل ها در صورت امکان تغییر 
رنگی در لچکی ها هم اعمال شده مثاًل نک: 267r و ...265r حذف و یا 
اضافه کردن یک گل در یک الگوی مشترک بین دو کتیبه هم از دیگر 
روش هایی است که در این کتیبه های هم بارها به  کار برده شده است. 
برای نمونه نگاه کنید به دو کتیبة 236r و 217v. با توجه به آنچه که 
در سطور پیشین بدان اشاره شد، تالش برای ایجاد تنوع در این کتیبه های 

تصویر 16: کتابت عناوین با خطی ناپخته، در ترنج کتیبه های بخش
.f281r :و چپ f224v :متأخر نسخه، راست

تصویر 17. وجود تشابهات میان ترنج و دو نیم  ترنج طراحی  شده در دو کتیبه. 
راست: کتیبة ناتمام نسخه خمسه Add ms 25900، کتابخانه بریتانیا، برگ 
215r. چپ: کتیبة بین متنی خمسه شاه تهماسب، or2265، کتابخانه بریتانیا، 

.6r مورخ 949 ه.ق، برگ

ناتمام هم بدون در نظرگرفتن تزیینات داخل ترنج قابل پیگیری است.  

نتیجه گیری   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخش های مذّهب شناسایی شده در خمسه Addms 25900، محفوظ 

در کتابخانه بریتانیا و بیان چگونگی تنوع در آنها: 
1. دو صفحة تمام مذّهب اول )f4v-5r(: ساختار کلی تذهیب در 
این دو صفحه یکسان است ولی تفاوت هایی در جزییات دیده می شود. این 
تفاوت ها شامل، تغییر در محل قرارگیری گل و تغییر در نوع گل، حذف 
و اضافه شدن زوائد و برگ ها و نیم برگ ها و تغییر در رنگ گل ها 
است. عالوه بر این ها در برخی از بخش های قرینه در یک صفحه هم 

تفاوت هایی شناسایی شد؛
2. دو صفحة تمام مذّهب دوم )f5v-  f6r(: ساختار لوحه ها )کتیبه ها( 
هماهنگ با چهار سرلوح  )متعلق به دوره تیموری( آغازین هر بخش 
است. این دو صفحه، همچون دو صفحة پیشین دارای تزییناتی در ظاهر 
یکسان است که با کمی دقت تفاوت ها در جزییات آشکار شد. به نظر 
می رسد مذّهب اصراری بر همانندی حتی در این صفحات که ماهیتًا 

می بایست دارای تزییناتی یکسان باشند هم، نداشته است؛
 31v, 101v, 151v, 206v,( 3. پنج سرلوحه در آغاز هر بخش
282v(: نسخة حاضر دارای سرلوح در آغاز هر بخش است. بررسی ها 

نشان داد که چهارتا از سرلوح ها متعلق به دوره تیموری است و سرلوح 
بخش شرف نامه اسکندری متعلق به دوره صفوی است. ساختار سرلوح های 
تیموری مستطیلی است و تقسیمات هندسی در داخل آنها به کار رفته است 
و همچنین میزان اسلیمی ها در آنها بیش تر از ختایی هاست و برتری رنگی 
با رنگ الجورد است. ولیکن ساختار سرلوح بخش شرف نامه تاجی 
شکل به همراه لچک و ترنج است و میزان ختایی ها بیش از اسلیمی ها 
است و برتری رنگی با رنگ طالیی است بر اساس این ویژگی ها این 

سرلوح متعلق به دوره صفوی است؛
4. کتیبه های بزرگ منقش بین متنی، )232r , 232v(: شش کتیبه 
قرار گرفته اند که  از نسخه  این گروه شناسایی شد که در بخشی  در 
بررسی ها نشان داد، متعلق به دوره صفوی است. ازاین رو تزیینات آنها 
مطابق با تزیینات آن دوره و هماهنگ با تزیینات به کاررفته در سرلوح 

الهام اکبری و همکار
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خلق قاب هایی متفاوت در این نسخه را می توان نشأت  گرفته از اندیشه و 
جهان بینی مذّهب و یا مذّهبان نسخه دانست. با مطالعة نمونه های دیگر 
این امکان داده می شود که بتوان این نوع نگرش را به دیگر هنرمندان 

مذّهب در تمدن اسالمی نیز نسبت داد. 

پیوست ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. تصاویر تزیینات به کاررفته در این اوراق را دروش در پایان کتاب  قرآن های 
عصر، مقدمه ای در باب کهن ترین مصاحف منتشر نموده است )دروش، 1394: 

 .)323-293
2. از مذهّبان قرون اول و دوم که در تاریخ بدان ها اشاره شده می توان افرادی 
چون یقطینی، ابراهیم صغیر، موسی بن عمار، ابن سقطی، میرزا محمد مذهب 
باشی، ابوعبداهلل حریقی و فرزندش را نام برد )ساریخانی، 1389: 156-155(.  

3. برای تصویر    نک: )دروش، 1379: 153-154(. ریشار این نسخه را نخستین 
نسخه ای دانسته که نام و امضای مذّهب در آن ثبت شده و آن را اصیل می داند 

)ریشار، 1383: 31(.
4. در انجامة جزء پنجم این گونه آمده است: »کتبه و ذهبه عثمان بن الحسین 

بن ابی سهل الوراق غزنوی ]...[ فی سنه اربع و ستین و اربعمائه«.
5. در این قرآن در برگ 125رو، نام کاتب و مذهب به طور جداگانه ذکر 

شده است.
6. که بیشتر آن در موزۀ آستان قدس رضوی نگهداری می شود، این قرآن 
که به سفارش شیخ ابو جعفر محمد عبدوسی کتابت شده دارای تاریخ هایی بین 

سال های 462-466 قمری است.
7. این مطلب از مجله روزگار نو، جلد یک، شماره یک، تابستان 1320 

)1941( در مجلة فصلنامه نقد کتاب )1396( به چاپ رسیده است.
8. سرلوحه آغازین این نسخه f3r در ابتدای متن متأخر و از نوع تاج دار است.

فهرست منابع فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آژند، یعقوب )1387(، مکتب نگارگری هرات، تهران: فرهنگستان هنر.

اشرفی، مقدمه )1386(، بهزاد و شکل گیری مکتب مینیاتور بخارا در قرن 16 
میالدی، ترجمه نسترن زندی، تهران: فرهنگستان هنر.

نظامی  خمسه  تشعیرهای  طراح  هنرمندان   ،)1399( سولماز  امیرراشد، 
شاه تهماسب، کتابداری و اطالع رسانی، بهار، شماره 89، صص 53-30.

این بخش )شرف نامه اسکندری( است. طول این کتیبه ها برابر با طول 
سطر ها و فاقد هرگونه نوشته  هستند و آنها در بین متن جای داده شده اند. 
5. 390 کتیبة کوچک بین متنی که در سرتاسر نسخه پراکنده اند: 
اولین بررسی بر روی قطع این کتیبه ها صورت گرفت. طول تمامی این 
کتیبه ها معادل دو ستون از چهار ستون متن است ولی در مقابل پهنای 
آنها متنوع است. البته تعداد زیادی از کتیبه ها 62% آنها نسبتًا هم عرض 
هم  کتیبه ها  رنگ بندی  که  داد  نشان  کتیبه ها  رنگی  بررسی  هستند. 
متنوع است و در میان کتیبه های ترنج دار بیش ترین میزان تکرار رنگی 
به گروه کتیبه هایی با ترنج طالیی در زمینه الجوردی اختصاص دارد 
)300 کتیبه(. به نظر می رسد میان مضمون کتیبه ها و رنگ انتخابی برای 
تذهیب آن رابطه ای برقرار نبوده چراکه مضامین مختلفی در این کتیبه ها 
شناسایی شد. پس از بررسی قطع و رنگ کتیبه ها، ساختار فرمی آن ها 
مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که خالصه روند چگونگی دسته بندی 
کتیبه ها در نمودار )2( به صورت خالصه نشان داده شده است. 64 کتیبه  
از این تعداد در بخش متأخر نسخه قرار گرفته است. تزیینات این کتیبه ها 
متعلق به دوره صفوی است و اجرای آنها به اتمام نرسیده است. به رغم 

ناتمامی آنها تنوع در آنها هم قابل رؤیت است.
پس از این گروه بندی، کتیبه ها بر اساس متغیر هایی چون نحوه چیدمان 
برگ ها و نیم برگ ها بر روی حلزونی ها، نوع اسلیمی به کاررفته در آنها، 
نوع گل و نوع رنگ بندی مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت مشخص 
شد که هیچ دو کتیبه ای همانند هم نیستند. پیش از این تحقیق برخی از 
پژوهشگران و نسخه شناسان به تنوع در طراحی سرلوح های نسخه هایی 
که دارای چند سرلوح هستند اشاره کرده  بودند ولی شناسایی این میزان از 
تنوع در کتیبه های کوچک بین متنی بسیار حائز اهمیت است. چراکه 
مذّهب با توجه به تعداد زیاد کتیبه ها و اوراق نسخه به راحتی می توانسته 
بسیاری از کتیبه ها را همانند یکدیگر اجرا نماید بی آنکه مخاطبی متوجه 
آن همانندی شود و یا خللی در آن رخ نماید. لذا این میزان از تالش برای 

نمودار 2. نحوۀ دسته بندی کتیبه ها بر اساس ساختار طراحی آنها.
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