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چكيده
در ميان نسخ خطي مجموعة «صارم الدوله»، موجود در کتابخانة ابن مسکويه شهر اصفهان، ديواني از سعدي 
شــيرازي با تذهيب عالي وجود دارد. بررســي ها حاکي از آن است که شناسنامة اين اثر داراي تاريخ اجرا 
نيست. مقالة حاضر با تکيه بر اطالعات فني اثر مي کوشد تاريخ اين اثر را مشخص کند. مقايسة اين نسخه با 
نسخه اي از ديوان حافظ متعلق به سال ١٢٨٣ق موجود در همان گنجينه به يافتن اين پاسخ کمک مي کند. پس از 
بررسي هاي دقيق تر روشن شد که شباهت هاي اوليه ميان تذهيب اين دو اثر داراي مبناي علمي است و بنابراين 
هر دو به يک دورة تاريخي تعلق دارند. به دليل شباهت هاي فني بسيار، ازجمله نوع قلم گيري، حتي مي توان هر 
دو اثر را حاصل کار يک نفر و يا استاد و شاگرد دانست. تدوين اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي و گردآوري 

اطالعات به شيوة ميداني انجام گرفته  است.

واژگان كليدي 
 نسخه شناسي، دورة قاجار، تذهيب، نسخة خطي ديوان سعدي، نسخة خطي ديوان حافظ .

      دانشجوی کارشناسی ارشد صنايع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، استان اصفهان.(مسئول مكاتبات)
Email: shahrzadfatemi.aui@gmail.com
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Email:  sh.piroozram@aui.ac.ir                                          .دانشجوی دکتری صنايع دستی و مدرس دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، استان اصفهان      

تاريخ دريافت مقاله :  ٩٢/٣/٢٤
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٢/٨/١٧



مقدمه
در ميان آثار موجود در موزه ها، گاهي به آثاري برمي خوريم 
که، به داليل مختلف، سال پديدآمدنشان مشخص نيست. 
پاسخ به چنين مسئله اي نيازمند همت گماردن متخصصان 
در اين زمينه است. يکي از آثار مذکور ديواني مذّهب از 
خطي  ُنسخ  گنجينة  در  (نگه داري شده  شيرازي  سعدي 
کتابخانة ابن مسکويه، به شماره ثبت ١٠٣١) است که تاکنون 
تاريخ آن نامشخص مانده  است. با فرض اين که «اگر بتوان 
اثري مشابه (از لحاظ تزيينات) با اين اثر پيدا کرد که داراي 
سال مشخصي باشد، مي توان سال اثر مذکور را نيز تخمين 
زد»، به جست وجو در ميان ساير ُنسخ پرداخته  شد. پس از 
جست وجو در اين گنجينه، ديواني از خواجه حافظ شيرازي 
(دورة  ١٢٨٣ق  سال  به  متعلق   ،(١٠٢٨ ثبت  شماره  (به 
قاجار) يافته شد که در اولين نگاه از شباهت چشمگيري 
با ديوان سعدي برخوردار بود. الزم بود تزيينات هر دو 
اثر مورد بررسي دقيق تري قرار گيرند تا روشن شود که 
آيا در صورت وجود شباهت هايي با مبناي علمي و فني 
مي توان به تاريخ نامعلوم ديوان سعدي دست يافت يا خير. 
درصورتي که فرض اين پژوهش مبني بر هم دوره بودن اين 
دو اثر درست باشد هدف اصلي، که همانا تکميل شناسنامة 
اثر نفيس هنري به روشي جديد و با کمترين ميزان  يک 
آسيب براي آن است، حاصل خواهد آمد. البته اهميت چنين 
پژوهشي صرفًا به تکميل شناسنامه محدود نبوده و مي تواند 
به خوانندگان و خصوصًا پژوهشگران کمک کند تا جزئيات 
تزييني دو اثر بررسي شده را بهتر بشناسند. همان گونه که 
بيان شد، شيوة جديد استفاده شده در اين پژوهش مي تواند 
به عنوان شيوه اي علمي براي مقابلة نسخ خطي و گمانه زني 
رقم و تاريخ آن ها براساس جزئيات فني تزيينات قرار گيرد. 
البته روش در نظرگرفته شده يکي از چندين روش موجود 
گفت  بتوان  شايد  که  است  اثر  پيدايش  سال  يافتن  براي 
نسبت به ساير روش ها (نظير روش هاي آزمايشگاهي و 
نمونه برداري) از سالمت بيشتري براي خود اثر برخوردار 
است و براي مطالعه آسيبي به اثر وارد نخواهد شد. در اين 
پژوهش به ارائة مستندات تصويري اکتفا شده است، زيرا 
ويژگي هاي  از  مجموعه اي  يافتن  براي  جست وجو  هنگام 
مواجه  منابع  کمبود  مشکل  با  قاجار  دورة  تذهيب  مدون 
مي شويم. شايد پرداختن اندک محققان به هنر دورة مذکور 

در افول هنر در آن دوره ريشه داشته  باشد. 

پيشينة تحقيق 
تاريخ گذاري نسخ خطي  تاکنون تالش هاي بسياري براي 
بر  يا  کارشناسي هايي  چنين  معموًال  است.  گرفته  انجام 
مبناي روش هاي آزمايشگاهي هستند، که هم بسيار پرهزينه 
خواهند بود و هم نمي توانند مشخص کنند که اثر متعلق به 
کدام هنرمند است، يا بر مبناي نظرات نسخه شناسان هستند، 
که امکان اشتباه اندکي در نظر آن ها وجود دارد. تنها کتاب 

 تاريخ يابي نسخة خطي ديوان سعدي
 با استناد به بررسي هاي شيوة تذهيب 
آن (با تأکيد بر نسخة خطي ديوان 

حافظ)

تصوير ١. يکی از صفحات ميانی کليات سعدی، دورة قاجار، موزة 
هنرهای تزيينی اصفهان (ش ٤٩٢). مأخذ: شهرزاد فاطمی

تصوير ٢. نخستين صفحه از کتاب زادالمعاد، دورة قاجار، موزة 
هنرهاي تزييني اصفهان (ش ٤٠١). مأخذ: همان.

دربارة نسخ خطي گنجينة صارم الدوله فهرست نسخه هاي 
خطي صارم الدوله به قلم محمدعلي هدايت است. اين کتاب به 
ارائة شناسنامة آثار موجود در گنجينه مي پردازد. در زمينة 
تذهيب دورة قاجار نيز زهرا رهنورد در کتاب تاريخ هنر ايران 
در دورة اسالمي، کتاب آرايي مختصراً مطالبي آورده  است. 
اما همان گونه که پيش تر نيز ذکر شد محققان به ويژگي هاي 
تذهيب اين دوره نپرداخته اند و بيشتر در ارتباط با نقاشي 
آن، نظير نقاشي گل و مرغ، مطالبي نگاشته اند. به طور مثال، 
در کتاب هايي نظير سيري در هنر ايران به کوشش آرتور 
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آپهام پوپ، جلد پنجم يا هنر خط و تذهيب قرآني، نوشتة 
لينگز، بيان ويژگي هاي تذهيب دوران مختلف در  مارتين 
گفت  مي توان  نهايت  در  مي شود.  متوقف  صفوي  دوران 
تاکنون تحقيقي در رابطه با اين دو نسخه صورت نگرفته 
و مطالب موجود در اين پژوهش نيز براي اولين بار ارائه 

خواهند شد.

روش تحقيق
 روش اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي است و در اين راستا 
ابتدا به توصيف ويژگي هاي ظاهري هردو اثر پرداخته شده، 
سپس اجزاي هرکدام نظير سرلوح ، کتيبه و حاشيه مورد 
بررسي قرار مي گيرند. الزم بود در اين بخش قسمت هاي 
مشابه دو اثر به صورت خطي ترسيم گردند، تا ويژگي هاي 
شود.  نمايان  جزئيات  ساير  و  رنگ ها  تأثير  بدون  طرح 
سپس ويژگي هاي مربوط به قسمت مدنظر در جدولي ارائه 
مي شوند تا امکان تطبيق آن ها فراهم آيد و در نهايت نيز به 
تحليل اطالعات موجود در هر جدول پرداخته تا نتيجة نهايي 
حاصل گردد. اگر تحليل نهايي حاکي از وجود شباهت  هايي 
با مبناي فني ميان دو اثر و نيز بيانگر ويژگي هاي خاص 
يک دورة معين تاريخي باشد، نشان دهندة هم دوره بودن 
اين آثار خواهد بود. بيشتر اطالعات موجود در اين پژوهش 

به شيوة ميداني و مصاحبه به دست آمده است.

۱. ويژگي هاي تذهيب در دورة قاجار 
شيوة تزيين نسخ خطي در اوايل دورة قاجار، به خصوص 
است  بوده  دورة صفويه  ادامة  در  فتحعلي شاه،  دورة  در 
تزيين  تغييرات عمده اي در شکل سرلوح ها و جزئيات  و 
نسبت به دورة صفويه مشاهده نمي شود. به تدريج توجه 

به جزئيات و ريزه کاري هاي فراوان در تزيين، به خصوص 
قسمت  مي يابد.  بيشتري  ناصرالدين شاه، شدت  دورة  در 
پايين سرلوح هاي قاجاري معموًال به يک کتيبة بازوبندي 
(تصوير  کشيده اند  و  باريک  کتيبه ها  و  دارد  اختصاص 
در  خالص اند.  و  شاد  بسيار  به کاررفته  رنگ هاي   .(١
آن  آثار  در  غالب  رنگ  که  تيموري  دورة  برخالف  اينجا 
اکثراً الجوردي است رنگ طاليي غلبه دارد و رنگ قرمز 
شنگرف نيز به مقدار وسيعي به  کار رفته است. در صفحات 
سرلوح دار دورة قاجاري معموًال بين خط باريک نزديک لبة 
کاغذ (کمند) و جدول با نقوش اسليمي و ختايي طالاندازي 
مي شود و تنها مرکز گل ها رنگ آميزي مي شوند (تصوير ٢). 
در دورة قاجار تمايل به افزايش طول سرلوح وجود دارد و 
جدول ها نيز برخالف دورة تيموري داراي رنگ و ضخامت 
زياد هستند (رهنورد، ١٣٨٨: ١٣٤-١٣٧). استفادة زياد از 
گل ها، خصوصًا گل هاي پنج پر و برگ مويي که با دقت پايين 
طراحي و قلم گيري شده اند، يکي ديگر از ويژگي هاي تذهيب 
اين دوره است. برخالف دوران پيشين که در تمامي ساقه ها 
و برگ ها از رنگ طاليي استفاده مي شد، در دورة قاجار 

شاهد استفاده از برگ هاي رنگين هستيم.

۲. معرفي ديوان سعدي (به شمارة ثبت ١٠٣١) و ديوان 
حافظ (به شمارة ثبت ١٠٢٨)

ديوان سعدي با شمارة ثبت ١٠٣١ در گنجينة ُنسخ خطي 
کتابخانة ابن مسکويه شهر اصفهان قرار دارد (تصاوير ٣ 
و ٣-١). اين نسخه با «بسمله» و عبارت «شکر و سپاس 
معبودي را جّلت قدرته که آفرينندة مخلوقات عالم است» آغاز 
شده و با بيت «با طبع که ميل مي کشيدش مي گفت/ چيزي 
است که در من آفريده ست خداي» به اتمام مي رسد.خط آن 

تصوير ٣-١. صفحة ساده از ديوان سعدي.  تصوير ٣. ديوان سعدي (١٠٣١). مأخذ: همان.
مأخذ: همان.



شکسته نستعليق بسيار عالي است. برخي کتاب ها درويش 
عبدالمجيد را خطاط آن معرفي کرده اند، ولي بنابر اظهار 
استادان فن اين خط از شاگردان درويش بوده که خطي بسيار 
نزديک به خط استادش داشته است. پنج صفحه از اين کتاب 
که جداکنندة فصول مختلف آن هستند مفصًال تذهيب شده  
و ساير صفحات ساده و تنها داراي جدول هاي رنگين اند. 
تذهيب صفحات مختلف اين کتاب همگي به يک شيوه و 
کامًال مشابه يکديگر است. صفحة آغازين نسخه که در اين 

پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است، داراي يک سرلوح 
زرين بسيار ظريف است و اطراف کلمات در صفحات اول 
و دوم آن طالاندازي شده اند. حاشية صفحات اول و دوم با 
گل وبوته هاي طاليي زينت شاياني به کتاب داده است. متن 
تمام کتاب از کاغذ ترمة عالي است که به حاشيه هايي از 
کاغذ خانبالغ به طرز استادانه اي چسبانده شده اند. جلد اين 
کتاب از چرم ساغري و به رنگ سبز است که روي آن يک 
حاشية ساده طالکوب شده وجود دارد. اين کتاب داراي ٤٧٢ 

تصوير ٤-١. صفحة ساده از ديوان حافظ.  تصوير٤. ديوان خواجه حافظ شيرازي (١٠٢٨). مأخذ: همان.
مأخذ: همان.

تصوير٥. بخش اول از سرلوح ُمذهب اثر 
اول. مأخذ :  نگارندگان. 

تصوير٥-١. گردش هاي ختايي در اثر اول. 
مأخذ: همان.

تصوير ٥-٢. گل ها در اثر اول. مأخذ: همان.

 تاريخ يابي نسخة خطي ديوان سعدي
 با استناد به بررسي هاي شيوة تذهيب 
آن (با تأکيد بر نسخة خطي ديوان 

حافظ)
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صفحه است و ابعاد آن ١٨* ٢٨ سانتي متر و در هر صفحه 
داراي ١٩ سطر است (هدايت، ١٣٨٧: ١٣٦). 

با جست وجوي بيشتر در ميان اين آثار کتابي ديگر 
نيز ديده مي شود که در نخستين نگاه شباهت چشمگيري 
با اثر قبلي دارد: ديوان حافظ شيرازي با شمارة ثبت ١٠٢٨ 
(تصاوير ٤ و ٤-١). خوشبختانه شناسنامة اين اثر کامل 
أيها  يا  «اال  بيت  با  نسخه  اين  ندارد.  کم و کاستي  و  است 
الساقي ادر کأسًا و ناولها/ که عشق آسان نمود اول ولي افتاد 
مشکل ها» آغاز مي گردد. خط آن نستعليق عالي و خطاط 
آن عبداهللا بن مطلب است. زمان نگارش اين نسخه ذي حجة 
مذّهب  صفحة  يک  داراي  کتاب  اين  است.  ١٢٨٣ق  سال 
بسيار زيباست که در آغاز آن قرار دارد. اين صفحه داراي 
سرلوحي رنگين است و نيز در حاشية صفحات اول و دوم 
گل وبوته هايي با آب طال ترسيم شده است. اطراف کلمات در 
صفحات مذکور نيز طالاندازي شده است. جنس کاغذ آن 

مشخص نشده اما داراي جلد مقوايي با روکش تيماج قهوه اي 
است. روي جلد آن نيز يک حاشية سادة طالکوب  وجود 
دارد. اين کتاب ٣٨٦صفحه دارد، ابعاد آن٣٠*١٩سانتي متر و 

در هر صفحه داراي ١٧ سطر است (همان: ١٣٤).
در بررسي دو اثر مذکور اين پرسش مطرح مي شود که 
آيا اين دو اثر مي توانند متعلق به يک دورة تاريخي باشند يا 
نه. در اين بررسي، قطعات ديوان حافظ به عنوان اثر اول و 

ديوان سعدي به عنوان اثر دوم معرفي مي شود.

۱-۱. مقايسة کليات قاب اصلي در هر دو اثر
توضيحات

ـ نسبت طول به عرض قاب مياني (شامل سرلوح و سطور 
خوشنويسي شده) در هر دو اثر ٢/٠٤ است.

ـ صفحة مذّهب در هر دو شامل يک سرلوح تذهيب شده و 
حاشيه هاي تشعيرگونه است.

نسبت طول جدول شمارة ١
به عرض قاب 

مياني

نسبت عرض حاشية نوع جدول نوع گرهرنگ غالبعناصر تذهيب
سمت راست به حاشية 

پايين

شرفه

سرلوح و ٢/٠٤ اثر اول
حاشيه و کتيبه

احتماًال طاليي
«چليپا» 

طاليي و دو 
تحرير الجورد

دارد١/٩٦

سرلوح و ٢/٠٤ اثر دوم
حاشيه و کتيبه

احتماًال طاليي
«چليپا»

طاليي و دو 
تحرير الجورد

ندارد٢/٠٥

جدول ١. مقايسة کليات قاب اصلي در هر دو اثر

تصوير ٦. بخش اول از سرلوح ُمذّهب اثر دوم. 
مأخذ: همان. 

تصوير ٦-١. گردش های ختايی در اثر دوم. 
مأخذ: همان.

تصوير ٦-٢. گل ها در اثر دوم. مأخذ: همان.



ـ رنگ غالب در هر دو اثر طاليي است و به طور کلي رنگ هاي  
هر دو اثر بسيار شاد و خالص است.

داراي  حاشيه هاي  در  شنگرف  قرمز  و  زنگاري  سبز  ـ 
گره هاي هندسي هر دو اثر به کار رفته است. 

ـ گرة اصلي دور تذهيب، که شايد بتوان آن را «چليپا» ناميد، 
در هر دو اثر روي زمينة طاليي اجرا شده است.

ـ در صفحة مقابل هر دو اثر، حاشية تشعيري به تنهايي تکرار 
مي شود. اين حاشيه ها از کمند تا جدول طالاندازي شده اند و 

داراي گل هايي با مراکز رنگي هستند.
تزيين  صفحه  دو  هر  خوشنويسي شدة  سطرهاي  بين  ـ 

دندان موشي کار شده است.
ـ نوع جدول کشي در هر دو اثر «طاليي و دو تحرير الجورد» 

است و جدول ها رنگين و ضخيم اند.
ـ نسبت پهناي حاشية سمت راست به حاشية پايين در اثر 
اول ١/٩٦ و در اثر دوم ٢/٠٥ است که، با ٠/٠٩ اختالف، 

بسيار به هم نزديک است.
ـ اثر اول در چهارطرف تشعير دارد، درحالي که اثر دوم از 
دو طرف داراي تشعير است و بخش مذّهب از دو طرف 
به حاشيه ختم مي شود؛ همچنين در هر دو صفحه طراحي 

تشعير در قسمت پايين با سمت راست متفاوت است.
ـ دورتادور صفحة مذهب اثر اول شرفه وجود دارد ولي در 

اثر دوم حاشيه ساده است.
۱-۲. جزئيات سرلوح (در تحليل هاي خطي تنها بخش هاي 

مشابه مشخص شده اند) 
 توضيحات

ـ شکل کلي اين قسمت از هر دو اثر با هم يکسان است.
ـ زمينة هر دو اثر طاليي است.

ـ در هر دو اثر پنج گل شاه عباسي صورتي و آبي با پرداز 
سفيد وجود دارد.

ـ در هر دو اثر، کل قاب با يک گردش ختايي که در طول 
گسترده شده است پر شده اند.

آبي، صورتي،  دو شامل  هر  در  استفاده شده  رنگ هاي  ـ 
بنفش، سبز و قرمز شنگرف با يک فام رنگي است.

ـ زمينة هر دو اثر با تزيينات سياه رنگ پر شده است.
ـ قلم گيري گل ها و برگ ها در هر دو اثر با رنگ سياه انجام 
شده است و هاله اي از رنگ قرمز نيز به عنوان مکمل قلم گيري 

ديده مي شود.
ـ بعضي از برگ ها در هر دو اثر به جاي طاليي با رنگ هايي 

نظير سبز و قرمز شنگرف مشخص شده اند.
ـ اثر اول از لحاظ دقت و کيفيت رنگ گذاري ها و قلم گيري ها 
مطلوب تر از اثر دوم بوده و چنين به نظر مي آيد که اثر دوم 

با سرعت بيشتري کار شده است.
ـ در اثر اول پردازهاي سفيدرنگ صرفًا در گل هاي شاه عباسي 
صورتي رنگ ديده مي شود، در حالي که در اثر دوم گل هاي 

پنج پر نيز با پردازهاي سفيدرنگ ديده مي شوند.
ـ تراکم و فشردگي طراحي و گل ها در اثر دوم بيشتر است.

۱-۲-۱. جزئيات سرلوح
توضيحات

ـ طرح کلي قاب در هر دو اثر شباهت دارد با اين تفاوت که 

 تاريخ يابي نسخة خطي ديوان سعدي
 با استناد به بررسي هاي شيوة تذهيب 
آن (با تأکيد بر نسخة خطي ديوان 

حافظ)

تصوير ٧. بخش دوم از سرلوح مّذهب اثر 
اول، مأخذ: همان

تصوير ٨. بخش دوم از سرلوح مذّهب اثر 
دوم، مأخذ: همان.

اثر دوم،  تصوير ٨-٢. گل هاي ختايي در 
مأخذ: همان.

 تصوير ٧-١. گردش هاي ختايي در اثر اول، 
مأخذ: همان.

 تصوير ٧-٢. گل هاي ختايي در اثر اول، 
مأخذ: همان. 

تصوير ٩. بخش سوم از سرلوح مذّهب 
اثر اول، مأخذ: همان.

تصوير ٩-١. فرم اسليمي و گردش ختايي ها، 
مأخذ: همان.

تصوير٩-٢. توسازي اسليمي، مأخذ: همان.

 تصوير ٨-١. گردش هاي ختايي در اثر دوم، 
مأخذ: همان.



شماره۲۹  بهـار۹۳
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در اثر اول کشيدگي سمت راست قاب بيشتر از اثر دوم 
است.

ـ داخل قاب اصلي هر دو اثر قابي داخلي با شکل مشابه 
وجود دارد.

ـ رنگ هاي غالب زمينه طاليي و الجوردي است.
قرمز  از رنگ  اثر  دو  داخلي هر  قاب  در بخش مرکزي  ـ 

شنگرف استفاده شده است.
ـ در هر دو اثر سه گل شاه عباسي صورتي و آبي وجود 

دارد که از لحاظ شکل مشابه اند و پرداز سفيدرنگ دارند.
ـ فضاي ميان قاب اصلي و قاب داخلي با يک گردش ختايي 

پر شده است.
ـ هيچ کدام از دو قاب قرينه نيستند و از سمت راست دچار 
به هم ريختگي شده اند و در حقيقت نوعي قرينه در بي قرينگي 
به  چشم مي خورد. اما در اثر دوم قرينگي بيشتر از اثر اول 

دچار به هم ريختگي شده است. 

۱-۲-۲. جزئيات سرلوح
توضيحات

ـ هر دو اثر از لحاظ شکل و رنگ اسليمي ها مشابهت دارند.

ـ رنگ غالب زمينه در هر دو اثر طاليي است.
ـ قلم گيري اسليمي ها در هر دو اثر با رنگ مشکي انجام 

شده است.
ـ داخل اسليمي ها در هر دو اثر با قلم گيري تک رنگ و به 

صورت خطي توسازي شده است.
ـ فضاي خالي بين اسليمي ها با گردش ختايي ُپر شده اند. 
اين گردش ها فقط با قلم گيري مشکي و روي زمينة طاليي 
(بدون رنگ) کار شده اند. در اين بخش هر دو اثر از گل هاي 

شش پر، پنج پر چهارپر و سه پر استفاده شده است.
اثر گردش هاي اسليمي قاب خارجي را پديد  ـ در هر دو 

آورده اند و قابي مستقل دورتادور آن ها وجود ندارد.

ـ در اين بخش از هر دو اثر قرينگي رعايت شده است.
ـ در اثر دوم بخشي از فضاي بين اسليمي ها با رنگ الجورد 
و گل و برگ هاي رنگي پر شده است، درحالي که در اثر اول 

کل فضا طاليي تک رنگ است.

۱-۳. جزئيات کتيبه
جدول ٥. جزئيات کتيبه

توضيحات

رنگ هاي رنگ زمينهجدول ۲
به کاررفته

دوران ساقة ختايي قلم گيريپردازدقت و کيفيت
در قاب

طاليياثر اول
آبي، 

صورتي، 
بنفش، قرمز 

شنگرف

جاي گيري درست 
ساقه ها و رنگ 
گل ها، قلم گيري 

دقيق

پردازهاي سفيد 
در گل هاي 
شاه عباسي

قلم گيري سياه با 
هاله اي از رنگ قرمز، 

همراه با تندي و 
کندي

قاب با يک 
گردش بزرگ و 
انشعابات آن پر 

شده است.

طاليياثر دوم
آبي، 

صورتي، 
بنفش، قرمز 

شنگرف

به هم ريختگي اندک 
در جاي گيري 
ساقه ها و گل ها

پردازهاي سفيد 
در گل هاي 

شاه عباسي و 
گل هاي پنج پر

قلم گيري سياه با 
هاله اي از رنگ قرمز، 

همراه با تندي و 
کندي

قاب با يک 
گردش بزرگ و 
انشعابات آن پر 

شده است.

جدول ٢. جزئيات سرلوح ١

نوع گل هارنگ هاي به کاررفتهرنگ زمينهقاب اصليتقارنجدول شمارة ۳

اثر اول

دارد
اسليمي ُگلدار 

تشکيل دهندة قاب 
اصلي

طاليي
تک رنگ طاليي 

(قلم گيري مشکي 
روي زمينة تک رنگ 

طاليي)

شش پر، پنج پر، 
چهارپر و سه پر

اسليمي ُگلدار دارداثر دوم
تشکيل دهندة قاب 

اصلي

طاليي و 
الجوردي

قرمز، سبز، زرد، 
سفيد و صورتي

شش پر، پنج پر، 
چهارپر و سه پر

جدول ٣. جزئيات سرلوح ٣



ـ اين بخش از هر دو اثر قرينگي دارند.
ـ در هر دو اثر زمينة به رنگ الجوردي و زمينة نوشته به 

رنگ طاليي است.
ـ دور کتيبه هاي هر دو اثر با گرة چليپا احاطه شده است، در 

اثر اول با زمينة سفيد و در اثر دوم با زمينة سبز.
ـ رنگ گل ها در هر دو اثر شامل سبز، نارنجي، سفيد و زرد 
است و صرفًا از گل هاي پنج پر و شش پر استفاده شده است.

 تاريخ يابي نسخة خطي ديوان سعدي
 با استناد به بررسي هاي شيوة تذهيب 
آن (با تأکيد بر نسخة خطي ديوان 

حافظ)

تصوير ١٠. بخش سوم از سرلوح مذّهب اثر 
دوم، مأخذ: همان.

تصوير ١٠-١. فرم اسليمي و گردش ختايي ها. 
مأخذ:  همان.

تصوير١٠-٢. توسازي اسليمي . مأخذ: همان.

ـ هر دو اثر از لحاظ طراحي کتيبه  بسيار به يکديگر مشابهت 
دارند.

پر  قرمز شنگرف  با رنگ  اثر  دو  هر  کتيبة  قاب  ـ گوشة 
شده است.

ـ شکل دايرة اسليمي گونه در هر دو اثر وجود دارد.
ـ در اثر اول عبارت «بسمله» در زمينة طاليي نوشته شده اما 
در اثر دوم زمينة طاليي خالي مانده و اين عبارت به پايين 

نوع جدول کشيقلم گيريرنگ هاي به کاررفته در ُگل هارنگ زمينهجدول ۵

ــــــاثر اول
طاليي (گل ها و برگ ها تک رنگ هستند و 
رنگ ها صرفًا در مرکزشان به کار رفته)، 
الجوردي، قرمز شنگرف، سبز و نارنجي

طاليي و دو تحرير تک رنگ سياه
الجورد

ــــــاثر دوم
طاليي (گل ها و برگ ها تک رنگ هستند 
و رنگ ها صرفًا در مرکزشان به  کار 

رفته)، الجوردي، قرمز شنگرف و 
نارنجي

طاليي و دو تحرير تک رنگ سياه
الجورد

جدول ٥. جزئيات کتيبه

رنگ زمينة رنگ زمينهتقارنجدول ٤
نوشته

عبارت داخل نوع گل هارنگ گل ها
کتيبه

نسبت طول 
به عرض

سبز، نارنجي، طالييالجورديدارداثر اول
سفيد و زرد

پنج پر و 
شش پر

٦/١بسمله

سبز، نارنجي، طالييالجورديدارداثر دوم
سفيد و زرد

پنج پر و 
شش پر

٨/١ـــــ

جدول ٤. جزئيات سرلوح ٣
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ـ حاشية تشعيري در هر دو اثر با رنگ طاليي کار شده و 
زمينه بدون رنگ باقي مانده است.

ـ نوع جدول کشي هر دو اثر «جدول طاليي و دو تحرير 
الجورد» است.

ـ مابين خطوط خوشنويسي شدة هر دو اثر دندان موشي 
طاليي کار شده است.

ـ در هر دو اثر شاهد تکرار قاب هاي اسليمي با رنگ زمينة 
الجوردي هستيم.

ـ هر دو اثر از لحاظ طراحي کلي و طراحي گل ها و برگ ها 
بسيار با هم مشابهت دارند (شکل شعله ها، گل هاي پروانه اي 

و گل هاي سه پر).
ـ مرکز گل هاي عباسي در هر دو اثر به صورت رنگي کار 

شده است.
ـ قلم گيري گل ها و برگ ها در هر دو اثر با رنگ مشکي انجام 

شده است.
ـ فضاي سفيد ميان گل هاي ختايي با تزيينات طاليي و سياه 

پر شده است. 

۱-۵. مقايسة  گل ها

تصوير ١١. جزئيات کتيبة اثر اول، مأخذ: همان.

تصوير ١١-٢. گل هاي ختايي در اثر اول. مأخذ: همان.

تصوير ١٢-١. کادر اصلي، گره ها، فرم قاب هاي اسليمي، محل گل هاي 
ختايي در اثر دوم. مأخذ: همان.

تصوير ١٢. جزئيات کتيبة  اثر دوم،  مأخذ: همان. 

تصوير ١١-١. کادر اصلي، گره ها، فرم قاب هاي اسليمي، محل گل هاي 
ختايي در اثر اول. مأخذ: همان.

تصوير ١٢-٢. گل هاي ختايي در اثر دوم. مأخذ: همان.

کتيبه منتقل شده است.
دوم ٨/١  اثر  در  و  اول ٦/١  اثر  به عرض  نسبت طول  ـ 
است که هر دو نسبت نشان دهندة باريک و کشيده بودن 

کتيبه هاست.

۱-۴. جزئيات حاشيه
توضيحات

گل های ختايی در اثر دومگل های ختايی در اثر اول



تصوير ١٣-١. گردش هاي ختايي در اثر اول. مأخذ: همان.تصوير ١٣. جزئيات حاشية  اثر اول، مأخذ: همان.

تصوير ١٣-٢. گل هاي ختايي در اثر اول. مأخذ: همان.  

تصوير ١٤-٢. گل هاي ختايي اثر دوم مأخذ: همان. تصوير ١٤-١. گردش هاي ختايي اثر اول. مأخذ: همانتصوير ١٤. جزئيات حاشية  اثر دوم،  مأخذ: همان. 

نتيجه 
پس از بررسي هاي انجام شده و نيز پرداختن به جزئيات فني هر دو اثر، مشخص شد که شباهت ميان آن ها 
داراي پايه و اساس علمي و فني است: نوع طراحي هردو اثر و نيز قسمت هاي موجود در آن ها نظير سرلوح، 
کتيبه و حاشيه يکسان است و حتي در جزئيات نيز تابع اصول مشترک است. کتيبة هر دو اثر باريک و کشيده 
است و در هر دو اثر حاشية تشعيري به صورت تک رنگ طاليي با مرکزهاي رنگي وجود دارد. رنگ هاي 

 تاريخ يابي نسخة خطي ديوان سعدي
 با استناد به بررسي هاي شيوة تذهيب 
آن (با تأکيد بر نسخة خطي ديوان 

حافظ)

۱-۵. مقايسة گل ها
با نسخه شناسان،  هنگام جمع آوري اطالعات و مصاحبه 
کرد  توجه  نيز جلب  اثر  اين  دربارة خوشنويسي  نکته اي 
که به سبب تمرکز اين پژوهش بر تذهيب به صورت جدي 
به  آن پرداخته نمي شود. بنابر تحقيقات اجمالي چنين به 
نظر مي رسد که خوشنويس اين کتاب استاد عبدالحسين 
شکسته نويس، خوشنويس دورة قاجاري، باشد (مصاحبه 
با دکتر ابوالفضل ذابح، دي ماه ١٣٩٠). شايد بيان اين نکته 
آغازگر راهي باشد براي عالقه منداني که تصميم داشته باشند 
در زمينة خوشنويسي اين اثر و به طورکلي خوشنويسي 

دورة قاجار پژوهشي داشته باشند.
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

به کاررفته در دو اثر مشترک بوده و حتي در جزئياتي نظير گل ها و برگ ها نيز از رنگ هاي يکسان استفاده 
شده است. رنگ غالب هر دو اثر طاليي است و استفاده از قرمز شنگرف نيز به  چشم مي خورد. گل هاي موجود 
در هر دو اثر هم از لحاظ انتخاب نوع گل و هم از لحاظ شيوة قلم گيري و نوع پرداز يکسان هستند. تعداد گل ها 
زياد است و از گل هاي برگ مويي و پنج پر به وفور استفاده شده  است. تناسبات موجود در هر دو اثر به طرز 
چشمگيري به يکديگر نزديک است. نوع جدول ها، گره ها و حتي شيوة تکثير نقوش در هر دو اثر يکسان است.

به طورکلي اشتراک زياد در تمامي چيزهايي که به صورت جداگانه به آن ها پرداخته شد نشان دهندة آن است 
که تذهيب اين دو کتاب مي تواند متعلق به يک دوره  باشد.

درمجموع، اشتراكات بسيار در تمامي ويژگي هايي كه جداگانه به آن ها پرداخته شد نشان مي دهد كه تذهيب 
اين دو كتاب مي تواند متعلق به يك دوره باشد و بنابراين مي توان  گفت ديوان سعدي نيز مانند ديوان حافظ 
به دوره قاجار تعلق دارد. حتي به دليل شباهت هاي فني بسيار، ازجمله نوع قلم گيري، اين دو اثر مي توانند 
حاصل کار يک نفر و يا استاد و شاگرد باشند. با در نظر گرفتن اين نکته  مي توان نتيجة دقيق تري مطرح کرد 
مبني بر اينکه ديوان سعدي عالوه بر تعلق داشتن به دورة قاجار، مي تواند در حوالي سال 1283قمري توليد 
شده باشد، يعني کمي پيش تر و يا کمي بعدتر از سال توليد ديوان حافظ. با وارد شدن به جزئيات مي توان چنين 
بيان کرد که تذهيب ديوان حافظ از دقت کمتري نسبت به تذهيب ديوان سعدي برخوردار است. اين مسئله 
مي تواند بازگوکنندة چندين حالت باشد: اثر دوم براي اشخاص مهم تري کار شده است يا هنرمند تذهيب کاِر 
آن مهارت بيشتري داشته است؛ زمان براي تحويل اثر اول کمتر بوده و همين امر هنرمند را دچار محدوديت 

مي کرده است.
مي توان روش استفاده شده در اين پژوهش را که به مقايسة ميان تزيينات دو اثر (در اينجا تذهيب) مي پردازد 
به عنوان شيوه اي کارآمد براي تاريخ يابي يک اثر قديمي معرفي کرد. همان گونه که در مقدمه نيز اشاره شد، 
استفاده از اين شيوه به جاي به کاربردن روش هاي آزمايشگاهي سالمت اثر را حفظ مي کند و از اشتباه 

احتمالي نسخه شناسان نيز جلوگيري مي کند. 
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There is a manuscript bySaadi (the great poet of 13th century, Iran) in the collection of Saarem-o-dolleh 

(in IbnMiskawayh library of Isfahan) which is known for its magnificent illumination. This book has 

a colophon but the year of its inscription is still unknown. This missed part has led us to seek a way of 

dating it, a different way based on technical data of the work. In this regard, we had to find a book with 

specified date and similar illumination techniques. A Hafiz manuscript (the great poet of 14th century) 

from the very same collection,dated 1283 HijriQamari (Qajar period) with the mentioned qualities made 

this study possible.After further examinations we found that this similarity is scientific and based on 

clear reasons. Based on our hypothesis we can say that both manuscripts definitely belong to the Qajar 

period. With regard to the numerous technical similarities including delineation, they may even be 

attributed to one artist, or a master and his pupil.This paper uses descriptive- analytical method and 

the data is collected through field research.
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