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  .انجام شده استتطبيقي تصاوير  ةمقايس
كتابت متن و . استسانتيمتر 10×5/6ابعاد  به برگ 101داراي مذكور  ةنسخ
تذهيب محدود به  .استشده عليق انجام نست ها به دانگ غبار و خط شكستهسرلوحه
آميزي جداول و ترسيم هشت نگاره آن صورت ات آغازين بوده و به همراه رنگصفح
در سال نسخه . استنقاشي الكي و تزيين گل و بوته  ةجلد به شيو. است گرفته
به » مراجعه و تفتيش« يك مهر مدورِبه استثناي و است به كتابخانه اهدا شده  ش1381

  . ديگري ندارد ةمشخص، ش1312 ريختا
. كرداي تفنني محسوب بايد آن را نسخه است كهدر قطع كوچك آن ه اهميت نسخ

توان گفت كه اين نسخه متعلق به اواخر دوره قاجار مي ،با اتكا به بررسيهاي تطبيقي
به احتمال  دارد وگل و مرغ مورد استفاده براي جلد به مكتب شيراز تعلق  ةشيو. است

 ةهاي آن نمايشگر شيونگاره .است ياد كتابت اثر نيز در همين شهر به انجام رسيدهز
  . ها، حاالت و نوع پوشش هستنددوران زنديه در ترسيم پيكره

  
  دورة زند، جارقادورة خطي،  ةمكتبي شيرازي، نسخليلي و مجنون،  :هاي كليدي ژهوا

  
  مقدمه 

نجفي  اهللا مرعشي آيت ةكتابخان ةموعمجارزشمند تا كنون بسياري از آثار و متون 
وجود در اين كتابخانه آثار ديگري نيز  اما .به چاپ رسيده استو  شده شناسايي
آگاهي  ز نسخه واسنادي اواسطه اهميت كمتر يا در دست نبودن ه دارد كه ب

بر  يوهش دقيقژيا پ اند تا كنون به زيور طبع آراسته نشده ،ناچيز در مورد آنها
   .است صورت نگرفتهروي آنها 

مكتبي  ليلي و مجنون مثنويكوچك  ةپژوهش حاضر معرفي و تحليل نسخ
 1381در سال نسخه . استاين كتابخانه در  10379 ةمضبوط به شمار ،شيرازي

» مراجعه و تفتيش«و به استثناي يك مهر مدور است شده  به اين كتابخانه اهدا
در  ديگري ةمشخصگونه هر فاقد ،ش1312 بازبيني دولتي آن در سالبر كد ؤم
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 ،هاي اثرويژگي به استناد. است يا سال نگارش ،آورندگان، صاحبانمورد پديد

 نامي از هنرمندكه در آن  سفارشي و تفنني دانستاي غيرتوان آن را نسخهمي
   .است ذكر نگرديده... خطاط و مصحف و

كتابت، دبيات، ابعاد، از نظر اويژگيهاي اثر با بررسي  ،پژوهش اخير ،اين بر بنا
 ةشناسانه و مقايس سبك مواردبا استناد به  همچنين ،تذهيب، صحافي و نگارگري

  .است اثر پرداختهتاريخ و محل نگارش زني پيرامون به گمانه هاتطبيقي نگاره
  
 هاي ادبيويژگي

و نيمة اول سدة نهم سرايان معروف شيراز در اواخر  خمسه از مكتبي شيرازي
از همين  همتخلص خود را  و پيشة مكتبداري داشت او .جري استه سدة دهم

ليلي  و مثنوي  ششمشاعر قرن نظامي گنجوي به تقليد از  مكتبي .گرفت عنوان
   .)117 :1384 ميرهاشمي( .ق سرود895را در مجنون 

خسرو دهلوي به بهترين شكل اين تبي به اين نكته كه نظامي و اميرتصريح مك
ت آنان هايي است كه به دس خانه  اند و كار وي تنها نقاشيداستان را پرورده

  1.بارة مقتدايان خويش است در اوبرآمده است، داوري منصفانة 
و در شيراز  بيت داشته 2160ابيات پاياني به استناد  ابمنظومه در اصل و 

اين اثر،  موجود هاي نسخهدر شمار و محتواي ابيات اما  2؛استسروده شده
از اين  متأخر بودن ةواسطه ب نسخة حاضر نيز. جزيي وجود دارد هايياختالف

  . نداردارزشي تصحيح اثر  ةو از جنب 3نيست اشكال مستثنا
  

  ابعاد اثر
كردند كه در ادوار را با اصطالحاتي همراه مي نسخة خطي ةقدما قطع و انداز

زرگ، ب ةدر كل سه دست ها از اين نظر نسخه. مختلف اسالمي متفاوت بوده است
سلطاني و رحلي بغدادي،  ي چونو اصطالحاتشدند  ميو كوچك تقسيم  معمولي

و  بردند مي كاره ب )براي قطع معمولي(، وزيري، رقعي و خشتي )براي قطع بزرگ(
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 :1383افشار (شناختند كوچك را با نامهاي بازوبندي، حمايلي و بغلي مي قطع
آثار و بوده رد كمتر مورد توجه خُكتابت در ابعاد سازي اسالمي در نسخه. )27ـ36

  . دنگيرجاي مينويسي قرآن احاديث و مصحف ،اوراد كتابت ةحوز نيز درباقيمانده 
قطع اين . كوچك آن است بسيار ابعاد ،هاي اثر حاضرترين ويژگييكي از مهم

با اصطالح قطع بغلي را شايد بتوان آن  كهسانتيمتر است  10× 5/6نسخه 
  . اه كردكوچك معرفي و همر

  
 و كاغذ صحافي

و درون شده  بته آراسته و گل پشت و روي جلد به شيوة نقاشي الكي و تزيينِ
جلد  ).1تصوير (زمينة سياه است  برتذهيب طاليي ساده منقش به جلد 

زنديه را بر خود دارد و متعلق به اواخر اين دوران يا اوايل  ةمشخصات شيو
الكي متشكل از گل سرخ، ميخك، زير جلدو نمونه  صحافي. قاجاريه استدورة 

اي از گل سوسن يا آستر بدرقه به همراهفندق  ةسوسن، الله، نرگس و شاخ
برند (شود يهاي اين عصر محسوب مياز ويژگ ،تيره ةبر زميننقاشي شده نرگس 
  .اي سوخته استازة جلد تيماج قهوهشير. )242 :1374
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  )يمرعش اهللا تيآ ةكتابخان: از عكس( يداخل ةصفح و كتاب جلد ةيور: 1 تصوير
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دو  بااست و در چيدمان آن از يك جنس كاغذ  )جفتي( برگيجزوبندي چهار
يك كاغذ (به صورت يكي در ميان كاغذها . اندرنگ روشن و قرمز استفاده كرده

يب در اين ترت. اندشده گذاشته )يك كاغذ با زمينة قرمزو  با زمينة روشن
جواري جزو سوم و چهارم متنها در ه ،است همجواري جزوها رعايت شده

مجموعة ابيات در سيزده جزو كتابت شده و جزو سيزدهم . خطايي رخ داده است
  ). 2تصوير (است برگي سه ،به عمد كاتب

  

 
  

 )يمرعش اهللا تيآ ةكتابخان: از عكس( نهيزم رنگ و يداخل صفحات ريتصو: 2 صويرت

  
. پايان يافته است 101آغاز و پشت برگ  ،متن نسخه از پشت برگة نخست

  . استنسخه  ةچهار جزو نانوشتة كاغذ نيز همچنان ضميم
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  خط و كتابت

 ،، غباردانگ قلم به تبع اندازة خرد نسخه، ستوني سطري و دو مسطر كتابت يازده
گ غبار چندان توجهي به ظرايف هر چند در دان. نستعليق استشكسته و خط آن

اين . اندخوش نوشتهخوب و شود، شكستة اين نسخه را خط و قوت قلم نمي
كه نسخه را از موارد مشابه را بايد در زمره مواردي دانست نكته و قطع كتاب 

  .سازدميفرد ه اي منحصر بو آن را نسخه كند ميمتمايز 
آنها با يكديگر  جزييات اما ،نستعليق استها شكستهمتن و كتيبهخط 
ها كتيبه ،ها كمتر از متن اصلي بوده و به احتمال، بيشتركيفيت سرلوحه ،متفاوت
ب نگاشته استرا مذه .  

بر زمينة  ،احتماالً شنگرف، ششم و هفتم را با مركب قرمز ،هاي پنجمكتيبه
  .است شده هزمينة كاغذ نوشت و بر با قلم زر محررآنها اما مابقي  ،اند زرين نگاشته

 
  تذهيب

 ؛دارد نقش درون جلد حواشي پشت برگ اول و روي برگ دوم تذهيبي مشابه
مزدوج و  هسرلوح. اندكردهمزين سطري نيز اندازي ميانهمين دو صفحه را با طال

تقريباً نيمي از صفحه را فرا گرفته و كتيبة آغاز مثنوي در دل آن  آراستة آغاز نسخه
 هايتذهيب نسخه محدود به صفحات داخلي جلد و برگ .)3تصوير ( نشسته است

  . پس از كتابت انجام يافته است ،گذاري جدولدوم و به همراه نقاشي و رنگ ،اول
و متر سانتي 5/4×5/7ابعاد داراي جدول مستطيلي ساده صفحات داراي  ةبقي
هايي  ها يا نگاره لوحهدر برخي از اين صفحات سر .استدورگيري طاليي  داراي

توان اما به درستي نمي، اندكنند كه پس از نوشتن متن اجرا شدهخودنمايي مي
   .زماني ميان اين دو فرآيند را برآورد نمود ةفاصل
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 )يمرعش اهللا تيآ ةكتابخان: از عكس( دوم و اول صفحات بيتذه :3 تصوير

  
 هانگاره
در  ،اندازه شش نگارة اول هم. دمصور است و هشت مجلس دار حاضر ةنسخ
 ،مترسانتي 4×5/3ابعاد در تر،  متر و دو مجلس آخر كوچكسانتي 4×7/4 ابعاد

جدول قرار  ةها در ميانهفتم، ديگر نگاره ةبه استثناي نگار. اندشده ساخته
 4.اند و تعداد ابيات باال و پايين تصاوير يكسان استگرفته
خانه و تصوير ليلي و مجنون در مكتب: )ر17( تبرفتن ليلي و مجنون به مك .الف

  .آنان ةآغاز شدن روابط عاشقان
پدر مجنون براي رهايي فرزندش از اين : )پ29( صفت پير و دعا كردن او. ب
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پير هم از اتفاق براي فزوني  ؛شود ميالدعوه  دست به دامان پيري مستجاب ،عشق

 .كند ميعشق او دعا 
داند  ميپدر تنها راه رهايي را در اين : )پ33( حال مجنون و به كعبه بردن او .پ

 .كه او را زيارت كعبه برد و از خداوند كعبه ياري جويد
دهد او را به  ميشخصي به نام نوفل به مجنون قول : )ر51( وفلنجنگ  .ت

 .ودش مياو وارد جنگ  ةبا قبيل ،وصال محبوب برساند و براي دستيابي به ليلي
با كمك شبانِ  ،قرار از اشتياق يار مجنون بي: )ر64( پوست پوشيدن مجنون .ث

 .يابد ميوي راه  ةبا لباسي از پوست گوسفند به خان) همسر ليلي(ابن سالم 
افزايش انس مجنون با حيوانات ): ر74( حال مجنون بعد از وفات پدرش .ج

   5.شود ميوحشي و اهلي در بيابان بسيار 
شود، صحرا مي ةابن سالم به قصد كشتن مجنون روان: )ر89( ن سالممردن اب .چ

  .گردداما شكار درندگان مونس مجنون مي
از ميانة صفحه و جدول  ،و اقتضاي ضرورت ،اين مجلس به عمد كاتب

  :صحنة مجلس هفتم عيناً مصداق اين بيت است. تر افتاده استپايين
 همش دريدند گرد آمده از  گانش ديدندزانسو چو درنده
از اين . خواسته اين بيت را پيش از تصوير در صفحه بگنجانداحتماالً كاتب مي

 ). 4تصوير ( تر از حد معمول گذارده استرو جاي مجلس هفتم را پايين
ليلي به همراه طبيب خود به ديدار مجنون : )پ91( ديدن ليلي و مجنون هم را .ح

    .گردند مير هم شادمان رود و دو دلداده از ديدا ميدر صحرا 
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  )يمرعش اهللا تيآ ةكتابخان: از عكس( خانهمكتب ةنگار و مهفت ةنگار :4 تصوير
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ه نه ب ،شود مياش در كتابخانه نگهداري  قدمت تاريخي ةاين نسخه بيشتر به واسط

هايش اشياين نسخه را بايد از خط و نق قدمت ؛كاتب آن خاطر اعتبار اثر و
  . ندارداي بر آن هيچ مقدمه يا انجامه ــ به رغم كامل بودن ــچرا كه  ؛سنجيد

خود ادامة سنت فرنگي صفوي بود، و با اندك تغييراتي به  يهنقاشي عهد زند
هاي اين دوره و نقاشيهاي افت و وجه تمايز مشخصي بين نقاشيدورة قاجار انتقال ي

 :1384افشار مهاجر ( شود ميشاه مشاهده نيدورة قاجار تا بعد از سلطنت فتحعل
صفوي و  زا اما اين نسخه در بعد تصويري نشانگر مكاتب نگارگري پس. )47

گرايي در اين آثار است كه  توجه آنها به جزييات محيط پيراموني و نوعي طبيعت
  .زنديه يا اوايل قاجار بگشايد ةييد ترسيم آن در دورأي تاتواند راهي را برمي

يعني ترسيم خط  ،متداول دوران افشاريه و زنديه ةبندي تصاوير نمون بتركي
براي  ،تاج روي سر ،از سوي ديگر. افق در قسمت مياني تصوير را داراست

قابل  ،پادشاه ساساني ،در قالب تصوير تخيلي از هرمز زنديه و ةاولين بار در دور
در شاه و  يفتحعل ةتوان در دورمالحظه است و آخرين تصوير آن را مي

ة پارچ ).35 :1374 (.... ده عباس ميرزا مشاهده نمودتصويري از كودكي شاهزا
ي نقوش ريز گياهي لباس دارا و زنديه را داراست ةهاي دورلباس مكتبدار ويژگي

مكداول : نك( زنديه تعلق دارد ةهاي ممتد قرار گرفته و به دوراست كه در رديف
صورت مشابه يا در قالب كادرهاي  هاين نوع پارچه ب. )178ـ160 :1374

نشستن  ةنحودستار دور سر و . يابدادامه مي شاه فتحعلي ةهندسي تا پايان دور
با نيز تصوير ليلي ). 5تصوير (هاي صفوي متأخر يا زند است  يادآور صحنه

  . )383 :1380 ديبا سودآور(افشاريه و زنديه انطباق دارد  ةتصاوير لباس زنان دور
 ةاما اين شيو ؛استبه سبك قاجاري موسوم اي از نقاشي علق به دورهاين اثر مت

همچنين، اين . )150: 1379پاكباز (خان زند آغاز شده است  عهد كريمنقاشي از 
با توجه به توضيحات اما . پيوستگي دارد نيز نگارگري اواخر صفوي ةبا شيوسبك 

ز اواخر زنديه يا اوايل آن است كه قدمتش را ا ترصحيح ،داده شده و تصاوير متن
  . احتمال استنساخ اثر در شيراز استها نشانگر همچنين اين ويژگي .قاجار بدانيم
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  )1374مكداول : مرجع(زنديه  ةاز دور يتصاوير: 5 تصوير
  

اما هيچ  ،است شده اهدااهللا مرعشي آيت ةبه كتابخان ش1381در سال ه نسخاين 
كه دارد  خوبي شرايطنسخه  .در دست نيستآن از وضع پيشين  اي آگاهي

اين احتمال وجود دارد كه در يك . نشانگر وضعيت نگهداري مناسب است
مراجعه و «مهر مدور  ،بر آغاز و پايان نسخه. است عمومي قرار داشته ةمجموع
 )ش1312(زمان  ثبت مهر و »مالحظه شد« ةجمل ،پهلوي اول ةدور »تفتيش
بازبيني  خصوصيعمومي يا اي در مجموعهش 1312در  است؛ بنابر اين خورده

اهللا مرعشي را  برخي صفحات نيز مهر كتابخانه آيت). 6تصوير ( دولتي شده است
  . استپس از اهداي آن  ةبه دور مربوط بر خود دارند كه
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در  10379 ةمضبوط به شمار ،مكتبي شيرازي ةنوشت ليلي و مجنون نسخة

فردي دانست كه از  بههاي منحصرنسخه ةرا بايد در زمر اهللا مرعشيكتابخانة آيت
استفاده از كتابت خرد در . كتابت آن اهميت بسيار دارد ةمنظر ابعاد اثر و شيو
نشان از ذوق و  ،نستعليق خوش دانگ غبار و خط شكستهنگارش كتابي ادبي 

  . اي ذوقي داردكاتب براي توليد نسخهة حوصل
بعدي كه  ةزنديه رخ داده است و در مرحل ةبه احتمال زياد كتابت اثر در دور

نقاشيها . ه استاثر تذهيب و نقاشي شدتوان نظري داد، در مورد زمان آن نمي
توان رو مي و از اين است هند و اوايل قاجار بودغالب مكتب ز داراي ويژگيهاي

ة شيواين با وجود . كتاب را اواخر زنديه يا اوايل قاجاريه دانست پايان ةدور
  . زنديه است ةهاي دوربندي و لباسها نشانگر ويژگي پيكره

و تعلق احتمالي آن به اول  پهلوي ةدورگر بازبيني دولتي نشان ،روي اثرمهر 
  . صي استشخة غيريك مجموع

  
  نوشتها پي

  اميـدادند دو خـــانه را تمهـر چـند كه خسـرو و نظامي           .    1
  ي اين دو خـانه كردمــنقاش     ردم      ـط يــگانه كــمن كهن نم

  تاب مكــــتبي بودـتاريخ كچون مكتبي اين كـتاب بگشود            .  2
  دو هزار و يكصدوشصت آمد     ـيوست     ابيات كه در حساب پـ

   داـفارس گشــت پي ةاز خط    اين گـــــــنج كه شد هويدا      
جايي مصرعها و ابيات، امالي كلمات، كاستن و افزودن ابيات و لغات ه اشكاالت شامل جاب. 3

آورده شده  »مجنون سوي او نظر نينداخت«عنوان مثال، در نسخة حاضر، مصرع ه ب. است
  . است آمده »چو انداختمجنون سوي او نظر «يگر كه در برخي نسخ د

اري ذگگذاري شده و در پژوهش اخير از اين شماره ها توسط مداد شمارهنسخه برگاين در . 4
 . استها استفاده شده براي تعيين مكان نگاره

  . اي مصداق اين نگاره استبيت زير از نظامي گنجه. 5
  در خدمت او شــده شتابان   هر وحش كه بود در بيابان            
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