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چكيده
ـ. ق،و كتابت آن منسوب  شاهنامه رشيدا، يكي  از نسخ خطي مصور دوره صفويه متعلق به سده يازدهم ه
به عبد الرشيد ديلمي است، به همين دليل هم به شاهنامه رشيدا معروف  است. معتمدالدوله، رئيس کتابخانه 
فتحعلي شاه قاجار در صفحه آستر بدرقه کتاب اين انتساب را مرسوم کرد. درحالي که تطبيق شيوه رسم الخط 
شاهنامه رشيدا با آثار خوشنويسي عبد الرشيد ديلمي مانند چهل كلمه و تحفه العراقين، تفاوت رسم الخط اين 
آثار را از يکديگرنشان مي دهد. ازسوي ديگر شواهد تاريخي نيز بر عدم صحت فرض پيشين تاکيد دارد.

از اين رو هدف اين مقاله بررسي سوابق تاريخي زندگي عبدالرشيد ديلمي و آثار خوشنويسي وي و تطبيق 
رسم الخط و شيوه  خوشنويسي او در شاهنامه منسوب به وي با ساير آثارش بوده است. اين مقاله با روش 
توصيفي و تحليلي و گردآوري اطالعات به شيوه کتابخانه اي و ميداني انجام گرفته و نتايج تحقيق نشان مي دهد 

رسم الخط شاهنامه  رشيدا متعلق به عبدالرشيد ديلمي نمي باشد.

واژگان كليدي 
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۱-مقواي ابره:گونه اي است از کاغذ 
هنري و تزئيني که نقش هاي رنگ آميز 
شده اي به هيأت ابرهاي درهم و پيچيده 
آب  و جريان  امواج  به صورت  يا  و 

داشته باشد. (مايل هروي،۱۳۷۲، ۶۷)
۲- جلدساغري: جلدي را گويند که 
روکش مقواي آن را از چرم اسب و 
استر که استوار و محکم بوده است 

تعبيه مي کرده اند.(همان، ۶۷۹) 
۳-ميرزا  مهدي خان استرآبادي

(ملقب  به ميرزا  مهدي خان نادري، 
منشي  الممالک   و  رييس  کتابخانه
افشاربود.(اسکندر شاه  نادر  دربار 

بيک ترکمان، ۱۳۸۷، ۱۰۹)
۴- عبدالوهاب موسوي،... منشي 

الممالک فتحعلي شاه قاجار و ملقب 
کتاب داري  و  بود  به معتمدالدوله 
داشت.  به عهده  را  کتابخانه سلطنتي 
درخطوط نستعليق و به ويژه شکسته  
نستعليق  دست قوي داشت و از قرآن 
نويسان به شمار مي آمد. (بياني، ۱۳۴۶، 

(۹۴

مقدمه
شاهنامه رشيدا، ازنسخ مصور مهم سده يازده هـ   .ق 
به شمار مي رود که نود و سه نگاره  بدون رقم دارد و متعلق 
به مکتب اصفهان است. خوشنويسي آن منسوب به عبدالرشيد 
ديلمي است که وي خواهرزاده و شاگرد ميرعماد قزويني بود 
و پس از قتل مير، چندي در اصفهان به سر برد و سرانجام 
به هندوستان مهاجرت نمود و به دربار شاه جهان راه يافت و 

روز به روز بر مقامش افزوده شد. 
عبد الرشيد از خوشنويسان و کاتبان معروف دوره صفويه 
درايران بود و روش وي در خط نستعليق کامال مشابه شيوه  
مير عماد بوده است. جست وجوبراي تكميل اطالعات پيرامون 
نسخ خطي كه اجزاي تركيبي و محتوايي متعدد دارد، نيازمند 

بررسي تخصصي توسط اهل فناست. 
مي توان رهيافتي در نظر داشت كه وام گرفته از يك 
يا چندسنت قابل مقايسه باشد. بررسي تطبيقي نمونه هاي 
هم تاريخ، كيفيت خالقيت، اشتراك محتمل بين آن ها، ظهور 
موارد انكارناپذير، انتقال اشكال و مايه هاي اصلي، يا فنون و 
شواهد ظاهري، فرض وجود قاعده و قانون مشتركي را فراهم 
مي سازد که براي ارائه نظريه هاي اصولي جهت پذيرش و يا 
عدم پذيرش نتيجه نهايي به كار مي رود و چگونگي ويژگي ها و 

تفاوت هايي را درباره  هر نسخه خطي تشريح مي كند. 
نسخه  خطي  درمورد  قطعي  حكم  پذيرش  يا  صدور 
همچون شاهنامه  رشيدا كه تاريخ و رقمي در آن وجود ندارد، 
اصولي ترين  و  قانون مندترين  نتيجه  در  امكان پذيرنيست. 
روش مطالعه پيرامون آن رجوع به شواهد مستدل و كنار هم 

قراردادن نظريات محققان و صاحب نظران  است.
 هدف از نگارش اين مقاله بررسي و تطبيق رسم الخط 
و شيوه خوشنويسي عبدالرشيد ديلمي با شاهنامه رشيدا 
مي باشد. سئوال اصلي اين است که چگونه و ازچه زماني اين 
شاهنامه به عبدالرشيد ديلمي منتسب شده و چقدر صحت 
دارد. براي اين منظور از روش گردآوري اطالعات کتابخانه اي 
با  ميداني  روش  در  شده است.  استفاده  ميداني  تحقيق  و 
مصاحبه از استادان، بررسي و مشاهده  مستقيم نمونه هاي 
در دسترس(موزه  کاخ گلستان) اطالعات الزم جمع آوري و 
سپس آثار خوشنويسي در مفردات حروف مورد تجزيه و 

تحليل مقايسه اي قرار گرفت.
پيشينه تحقيق اين پژوهش  شامل کتبي همچون فهرست 
کتب خطي کتابخانه سلطنتي به کوشش بدري آتاباي(١٣٥٣)، 
شريف زاده(١٣٧٠)  عبدالمجيد  به نگارش  نامورنامه  کتاب 
به همت  موزه گلستان  خطي کاخ  نفايس  و  گنجينه کتب  و 
درمورد  نظرات مشابهي  حسن سمسار(١٣٧٩)مي باشدکه 

انتساب اين شاهنامه به عبدالرشيد ديلمي وجود دارد.
مشخصات شاهنامه منسوب به رشيدا

نسخه خطي شاهنامه رشيدا با شماره ٢٢٣٩ در کتابخانه 
کاخ موزه گلستان نگه داري مي شود. اين نسخه متعلق به سده 
يازدهم هـ .ق و به احتمال زياد در کارگاه سلطنتي در اصفهان 

ساخته شده  و از آن جا که کتابت آن به عبدالرشيد ديلمي 
منسوب است  به «شاهنامه رشيدا» معروف شده است. 

اين نسخه با قطع رحلي(٢٧×٤٤/٥ سانتي متر) شامل ٧٣٨ 
صفحه، هر صفحه ٢٣ سطر، هر سطر دو بيت است که به قلم 
نستعليق و کتابت جلي عالي برکاغذ اصفهان کتابت شده است. 
حاشيه صفحه اول و دوم اين نسخه حاوي مقدمه  است و 

سرلوح آغازين آن متني  مذهب مرصع دارد.
 اين نسخه شامل ٩٣ نگاره بدون رقم و به شيوه مکتب 
اصفهان کار شده است. جلدکتاب مقواي ابره١، چرم ساغري٢، 
با زمينه مشکي است که بر آن طرح لچک و ترنج با دو سر ترنج 
با نقوش ختايي و به شيوه سوخت ضربي طال پوش انجام 
شده و حاشيه اي با نقش ختايي طوماري دارد.اندازه ترنج 
٩/٥*١٣/٥ سانتي متر و داخل جلد نيز با چرمي به رنگ گلي و 
نقش ترنج و سرترنج با قلم طاليي کار شده است. پشت  جلد و 

داخل آن نيز به همين شيوه و روش ساخته شده است.
در صفحه آستربدرقه(صفحه سفيد قبل از آغاز کتاب) 
برگ شناسايي کتابخانه دولت عليه ايران با تحرير بدري آتاباي 
و چند دست خط و ُمهر ازجمله ُمهر ميرزا مهدي استرآبادي٣، 
ُمهر فتحعلي شاه، ُمهر ناصرالدين شاه، ُمهر مشيرالسلطنه، و 
ُمهر کتابدار کتابخانه سلطنتي فتحعلي شاه قاجار، عبدالوهاب 

موسوي٤ ديده مي شود. 
نادرشاه  منشي الممالك  استرآبادي،  مهدي خان  ميرزا 

تصوير۱- صفحه آستر بدرقه شاهنامه رشيدا، ماخذ:بخش نسخ  
خطي، کاخ موزه گلستان

رشيدا  با شيوه  خوشنويـسي 
عبدالرشيد ديلمي
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به قريه  عطاآباد  (نادر شاه)  او  ازمرگ  افشار بود كه پس 
اصفهان رفت و بسياري از نسخ خطي كتابخانه حاكم مشهد 
از  برد.(جعفري مذهب،  ١٣٨٣، ١٤٢٨)بخشي  خود  با  نيز  را 
در  نادري  دوره   از  پس  مهدي خان  ميرزا  كتابخانه  كتب 
آن  مابقي  و  قدس رضوي  به آستان  تهران  پايتختي  زمان 

به كاخ گلستان تهران انتقال يافت. 
در وقف نامه  موجود در كتابخانه آستان قدس رضوي 
عنوان برخي از نسخ كتابخانه ميرزا مهدي خان استرآبادي 
ذكر شده است كه در اين نسخ عبارت وقف اوالد ذكور نوشته 
شده است. در كتاب مفاتيح االعجاز در موزه  كاخ گلستان نيز 
اين عبارت از ميرزا مهدي خان به همراه سجع ُمهر او ديده 
مي شود. از اين مطالب مي توان دريافت شاهنامه  رشيدا نيز از 

اين طريق به كاخ گلستان راه يافته است. 
درتوضيحي که درصفحه آستر بدرقه،در مورد کاتب 
تا  خط  رشيدا  فردوسي  مي خوانيم:«شاهنامه  نوشته شده 
به تاريخ شهرربيع االول سنه ١٢٣٢  آخر سلطنت کيخسرو 
ازعرضه کتابخانه مبارکه شاهنشاهي روحي و روح العالمين 

فداه گذشت.»(عبدالوهاب موسوي)(تصوير ١)
صفحه اول(آغاز شاهنامه) وصفحه مقابل آن با تذهيب  
نقوش ختايي و  انواع  آن  زيبايي مزين شده و در  مرصع 
اسليمي درحاشيه مذهب و کتيبه هاي باال و پايين صفحه 
به کار رفته و رنگ هاي الجوردي و طاليي و مشکي در آن 

مشاهده مي شود. در باالي صفحه در ترنجي زرين و به قلم 
سفيدآب، عبارت «فتحعلي شاه السلطان قاجار» را نوشته اند. 
نوع کاغذ دولت آبادي(اصفهاني) با متن زرافشان و اندازه آن 
٢٦/٤*٤٤ سانتي متر است. اندازه جدول تذهيب ٢٠/٢*٣٦/٣ 
سانتي متر و در وسط آن، به خط نستعليق زيبا، در ١٢ سطر 
مقدمه شاهنامه نوشته شده که بين سطور آن طالاندازي و 

دندان موشي شده است. 
را  خدايي  وآفرين  چنين آمده:«سپاس  آن  مقدمه  در 
که اين جهان آفريد و ما بندگان را اندرجهان پديدار کرد.» 
صفحه  است.  سانتي متر  نوشته ٦/٨*١٤/٣  جدول  اندازه 
دوم نيز همان روش تذهيب و ترصيع را دارد.(تصوير ٢) 
درصفحه سوم، مقدمه در جدولي به اندازه ١٥/٥*٢٨ و در٢٣ 
سطر ادامه مي يابد که روي متن آن زرافشان غبار شده و 
در صفحه هشت کتاب، اشعار مربوط به هجو سلطان محمود 
پادشاهان  فهرست  بر  دوازده، مشتمل  آمده است. صفحه 

است.
متن اصلي شاهنامه از صفحه پانزده آغاز مي شود. اين 
صفحه داراي سرلوح و کتيبه مذهب مرصع بسيار زيبايي 
است و نقوش گل هاي ختايي در متن طاليي واسليمي هاي 
دهن اژدري در زمينه آبي الجوردي به آن زينت مي بخشد. 
است،  سانتي متر  اندازه ١٥/٥*٣٢/٥  که  را  جدول  اطراف 
گل هاي ختايي درشت به رنگ طاليي و قلم گيري مشکي تزئين 

تصوير۲- صفحه مقدمه شاهنامه رشيدا با حواشي مذهب (سمت 
راست)، ماخذ: بخش نسخ خطي، کاخ موزه گلستان

تصوير۳- مجلس سوم، کشته شدن ايرج به دست برادران، شاهنامه  
رشيدا، ماخذ: کاخ موزه گلستان



مي کند، اندازه ١٥/٥*١١ سانتي متر واندازه کتيبه ١٥/٥*٤٠ 
سانتي متر است.  اين صفحه، شاهنامه با ابياتي چنين آغاز 

مي شود:
بنام خداوند جان و خرد  

کزين برتر انديشه برنگذرد
بين سطور طالاندازي و دندان موشي شده و فاصله ميان 
ستون ها را که ٣/١ سانتي متر است گل وبوته هاي ريز  الوان 
تزئين مي کند.در صفحه ١٦، شاهنامه در جدولي به اندازه 
١٥/٥*٢٨ سانتي متر و در ٢٣ سطر که بين آن ها طال اندازي 
ودندان موشي شده، ادامه مي يابد. (بدري آتاباي، ١٣٥٦، ٧٥٨)

سرفصل داستان ها در تمام صفحات تا پايان به خط قرمز 
شنگرف و به خط نستعليق نوشته شده است.(تصاوير ٤-٣)

مشخصات ساير دست نوشته هاي عبدالرشيد: قطعات، 
چهل کلمه،تحفه العراقين

١-نمونه هاي قطعات عبدالرشيد به همراه رقم هاي وي که 
او را آشکار مي سازد.(تصاوير-٦-٥ شيوه   خوشنويسي 

(٩-٨-٧ 
٢-نام كامل نسخه،«چهل كلمه حضرت اميرعلي بن  ابيطالب 
خط  و  كاغذ سمرقندي،  بر  وزيري،  درقطع  عليه السالم»، 
رشيدا  آن  كاتب  نام  است.  ممتاز  كتابت  با  نستعليق  آن 
به تاريخ ١٠٣٢ ه . ق مي باشد که به شماره اموال ٢٢٤٦ ثبت 

شده است.(تصوير١١-١٠) 
٣-«تحفه العراقين» (منتخب اشعارخاقاني)، در قطع وزيري بر 
كاغذ اصفهان با خط نستعليق كتابت شده، نام كاتب عبدالرشيد 
و بدون تاريخ است و به شماره اموال ٦٧٠ ثبت شده است. 

(تصوير١٣-١٢)
نظر از  او  حال  شرح  و  ديلمي  عبدالرشيد  زندگي نامه 

 تاريخ  نگاران
عبدالرشيد ديلمي يكي از خوشنويسان نامي و شهير سده 
١١ ه. ق  در عصرصفويه به شمار مي آيد. شهرت او به دليل 
است. به وي  شباهت خطوطش  و  ميرعماد  نزد  شاگردي 

عبدالرشيد ديلمي در ايران به نام «عبدالرشيد» و «رشيدا» و 
در هندوستان به عنوان «آقارشيد» و «آقا» خوانده مي شد. 

به آقارشيد،  يافته  قزويني، شهرت  ديلمي  «عبدالرشيد 
خوشنويس بي بديل و خواهرزاده و شاگرد ميرعماد (١٠٢٤ 
ه. ق) است. از مالزمان خاصه  بارگاه سعادت پناه شاه جهان 
و كتاب دار خاصه  بلند آشيان آن مقام» ( كنبو١، ١٩٦٧، ٥٤٨) 
غالم محمد هفت قلمي در كتاب خود تذكره  هفت قلمي، مدت 
اقامت عبدالرشيد را در دربارهند را تاريخ١٠٦٩-١٠٣٧هـ .ق، 
ذكر كرده و احتماال او نيز از مقاالت مولوي محمد شفيع٢ 
و  خط  و  درکتاب«هنروران  اين موضوع  برده است،  بهره 
خطاطان»آمده است.«سيدآقا رشيدا شاگرد و هم شيره زاده 
ميرعماد شهيد، به فنون و دانش و خوش ذاتي، آراستگي 
داشت. درخدمت آن پادشاه افاضل پناه ترقي كرده و همواره 
به خدمات اليقه ممتاز و در عهدسعادت مهد، محمدشاه كه 
دارالخالفه  در  مستقر  بيوتاتي  به خدمت  رسيد  به كبرسن 

تصوير۴- مجلس پنجم، کشته شدن سلم به دست منوچهر، شاهنامه 
رشيدا، ماخذ: کاخ موزه گلستان

تصوير۵ - قطعه (تک برگ)، ماخذ:  بخش نسخ خطي هنر اسالمي، 
کتابخانه ملي

رشيدا  با شيوه  خوشنويسي 
عبدالرشيد ديلمي

۱-محمدصالح كنبو، كاتب و مورخ 
با  و      هم   عصر  جهان  شاه   درباره 
عبدالرشيد بوده است و از تاليفات 
او شاه جهان نامه است.( هفت  قلمي

 (۳۴۰ ،۱۳۷۷،

دربار محمد  شاه در هندوستان بوده
 است. (همان، ۳۶۷)
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اكبرآباد سرافرازي دارد.»(مولوي، ١٩٦٧، ٢١٨) 
از اين متن درمي يابيم عبدالرشيد از سادات بوده زيرا 
محمد شفيع نام او را «سيدآقا رشيد» نوشته است. در بعضي 
ازقطعات او نيز رقم «عبدالرشيد حسني»آمده است. بنابراين 
نتيجه مي گيريم پدر رشيدا نيز با ميرعماد نسبت داشته و به 

اين دليل نسبت حسني يافته است.
موضوع ديگر اين كه عبدالرشيد ديلمي به كبر سن رسيده 
و تا حكومت محمد شاه نيز به خدمت در دربار هند مشغول 
بوده است. رشيدا ظاهرا در اواخر دوره  سلطنت شاه جهان، 
از شغل خود استعفا نمود و عذر خود را در عريضه اي 
نوشته است. متن اين نامه در تذكره  هفت قلمي و همچنين در 
كتاب «شاه جهان نامه» نوشته عبدالحميد الهوري آمده است: 
«خليفه الرحماني، صاحب قران ثانيعرضه داشت بنده فدوي، 
عبدالرشيد سجدات عبوديت به تقديم رسانيده به عرض حجاب 
بارگاه عرش اشتباه مي رساند كهرفاهيت سلسله ميرعماد در 

واليت قزلباش ميسر نيست. 
چنانچه اكثري ازخويشان و هم شيرزاده هاي مير، در 
ممالك روم، توطن اختيار نموده اند، از اين جهت نيز روي اميد 
به درگاه خاليق پناه آورده و به عنايت ايزدي، اين سعادت 
به خاكروبي  و سه سال  بيست  مدت  كه  بنده شد  نصيب 
اين آستان سعادت نشان، سرافرازي داشت در اين ايام غيبت 
بيماري هاي متعدد مزاج را ضعيف نموده از خجالت تقصير 
بوده  مقدس  خاطر  رضاي  اگر  مي نمايد.  مالحظه  خدمت 
باشد، در سايه عدالت حضرت، در الهور يا اكبرآباد، هرجا 
كه حضرت حكم كند، گوشه گرفته با خانه زادان حضرت 

به دعاگويي دولت ابد قرين مشغول باشد و سايه آن كعبه 
حاجات بر سر بنده ها گسترده باد». (الهوري، ١٩٦٧، ٢٦٩ 

– هفت قلمي، ١٣٧٧، ٢٧٦) 
اول  مي شود:  آشكار  نكته  چند  اين نامه  محتوي  از 
آن كه عبدالرشيد ديلمي به مدت بيست و سه سال در دربار 
پس  اين كه  ديگر  بوده است.  مشغول  به خدمت  شاه جهان 
از استعفا، تقاضاي رفتن به اكبرآباد و يا الهور را داشته و 
سخني مبني بر بازگشت به ايران در ميان نبوده زيرا شرايط 
مناسب برايش در موطن وجود نداشته است. مي توان نتيجه 
گرفت، عبدالرشيد ديلمي تا پايان عمر در كشور هندوستان 

بوده و مرگش نيز در آن جا اتفاق افتاده است. 
كتاب  در  حارثي بدخشي دهلوي  محمدبن رستم  ميرزا 
رشيدا  مرگ  زمان  و  طول عمر  درباره   محمدي»  «تاريخ 
نوشته است:«عبدالرشيد ديلمي قزويني، معروف به آقارشيد، 
در اكبرآباد فوت شد. عمرش قريب نود سال بود. سعيداي 
زيب النساء  به سفارش  وي  بزرگ  شاگردان  از  اشرف 
يگانه دخترشاه جهان و تعليم يافته عبدالرشيد ديلمي به كلك 
شعري  رشيد  آقا  مرگ  رثاي  در  زيب يافته،  قلم خوش  و 

سرود.»(حارثي بدخشي دهلوي، ٢٠٠٣، ٣٦٤) 
شعر سروده شده توسط سعيداي اشرف در کتاب هاي 

هفت قلمي و رستم حارثي بدخشي آمده است:
كرده بود ايزد عنايت خوشنويس و شاعري

 كز وجود هر دو كردي افتخار ايام ما
بود اسم و رسم آن عبدالرشيد ديلمي 

 بود نام اين، علي بيك و تخلص صايبا

تصوير۶ - قطعه (تک برگ)، ماخذ: بخش 
نسخ خطي هنر اسالمي، کتابخانه ملي

تصوير ۷- قطعه (تک برگ)، ماخذ: بخش 
نسخ خطي هنر اسالمي، کتابخانه ملي

ماخذ: بخش  برگ)  (تک  قطعه  تصوير ۸- 
نسخ خطي هنر اسالمي، کتابخانه ملي



آن پسر هم شيره ميرعماد خوشنويس
 اين برادرزاده شمس الحق شيرين ادا

آن ز هفت اقليم خطا، كلكش قلم رو داشتي 
وين ز اصناف سخن، بودي ضميرش پادشا

آن به هندوستان صورت، صاحب سيف و قلم
 اين در ايران معاني، صاحب كوس و لوا 

اتفاقا هر دو يك سال، با اسم متفق 
رخت بر بستند از اينجا، جانب دارالبقا                    
اشرف  سعيداي  شعر  به استناد  نيز  هفت قلمي  محمد 
هـ  .ق  سال ١٠٨١  رابه  رشيدا  مرگ  تاريخ  تذكره خود  در 

دانسته است.(هفت قلمي، ١٣٧٧، ٢٨٥)
مهدي بياني در احوال و آثار خوشنويسان نستعليق 
در مورد رشيدا نوشته است كه وي پس از مرگ شاه جهان 
در دوره  كشورداري اورنگ زيب نيز مي زيسته و سرانجام 
در اكبرآباد (آگره) وفات مي يابد.(بياني، ١٣٤٦، ٤١١) اين ها 
نشان مي دهد رشيدا از سال(١٠٣٧ هـ  .ق ) بازگشتي به ايران 
نداشته  و نمي توان تصورکرد كه او پس از بازگشت به ايران 

شاهنامه اي نوشته باشد.
از خطوط رشيدا آثار متعددي وجود دارد كه تاريخ نگارش 
همه  آن ها بين سال هاي ١٠٣٠ تا ١٠٧١ هـ   .ق است. تاريخ 
١٠٧١ هـ  .ق،سال هاي پاياني فعاليت هنري رشيدا را نشان 
مي دهد و از سوي ديگر وقوع وفات او را در سال ١٠٨١ 

هـ.ق، بيش تر اثبات مي كند.

آيدين آغداشلو با تاكيد بر شيوه  نقاشي و سبك نگاره هاي 
شاهنامه رشيدا عقيده دارد در زمان تهيه شاهنامه منسوب 
به رشيدا، عبدالرشيد ديلمي بايستي در دربار شاه جهان 
تا ١٠٦٠  تاريخي ١٠٤٠  حدود  يعني  باشد،  بوده  هند  در 
ه. ق.(آغداشلو، مصاحبه خرداد ١٣٨٩) هم چنان كه هفت قلمي 
در تذكره  خود سال ورود عبدالرشيد را به هند (١٠٣٧ ه . ق) 
عنوان نموده است. با توجه به شيوه نگاره ها، تذهيب، جلد و 
كتاب آرايي نمي توان اين فرض را درنظرداشت كه عبدالرشيد 
اين شاهنامه را خارج از مرزهاي ايران كتابت كرده باشد و 

سپس در ايران آرايه ها و نگاره هاي آن اجرا شده باشد.
كتاب ها و رساالت به خط رشيدا در كاخ موزه گلستان و 

آستان قدس رضوي
مجموعه آثار خطي عبد الرشيد ديلمي که در كاخ موزه

بيش تر  مي شود  آستان  قدس رضوي  نگه داري   و  گلستان  
به صورت نسخه هاي كوچك در مجموعه هايي از اشعار با 
مضامين عرفاني و ادعيه و آيات قرآن مي باشد كه برخي از 
آن ها رقم و تاريخ دارد و برخي ديگر بدون تاريخ است. اين 
مجموعه عبارت است از :خلد برين، به تاريخ شهرجمادي اآلخر 
ذنوبه  غفر  عبدالرشيد  العبد المذنب  كتبه  سنه الف[١٠٠٠]، 

به شماره ٢٢٢٤،در كاخ موزه گلستان.
«كتبه  رقم  با  خوش،  نيم دانگ  به قلم  الصلوه،  ترجمه 
العبد المذنب عبدالرشيد»، به شماره ٦١٠،در كاخ موزه گلستان.

مقاالت خواجه عبداهللا انصاري، به قلم كتابت خوش، با 

هنر  نسخ خطي  بخش  ماخذ:  نستعليق،  رشيدا،  تصوير۹-مشق 
اسالمي کتابخانه ملي

تصوير۱۰- چهل كلمه، کتابت عبدالرشيد ديلمي ماخذ: بخش نسخ 
خطي  کاخ موزه گلستان 

رشيدا  با شيوه  خوشنويـسي 
عبدالرشيد ديلمي
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۱- مفاتيح االعجاز(در شرح گلشن راز 
تاليف شيخ محمود تبريزي شبستري) 
به خط  محمد هاللي  طاهر  كاتب آن، 
از  نسخه  اين  بارها  نستعليق است، 
عرض پادشاهان تيموري هندوستان 
ُمهر  سجع  آن  آخر  صفحه  در  و 
عبدالرشيد ديلمي ۱۰۲۴ ه ق كتاب دار 
خاصه بارگاه مشهود است.(آتاباي، 

 (۶۷۸ ،۱۳۵۳

رقم «كتبه عبدالرشيد»، به شماره ٩٦٠،در كاخ موزه گلستان
چهل كلمه، به قلم دو دانگ و كتابت عالي، با رقم «شرف 
بكتابتها العبد الحقير رشيد»، غفراهللا ذنوبه، في سنه ١٠٣٢ من 

الهجره النبوه»، به شماره ٢٢٤٦،در كاخ موزه گلستان.
ترجيع بند، به قلم كتابت خوش، با رقم «عبدالرشيد» به 

شماره ٧٤٢،در كاخ موزه گلستان.
با رقم  كتابت ممتاز،  نستعليق يك دانگ،  تحفه العراقين، 

كتب المذنب عبدالرشيد به شماره ٦٧٠،در كاخ موزه گلستان.
اشعار ابوتراب فرقتي انجراني جوشقاني، خط نستعليق 
نيم دو دانگ كتابت جلي عالي، با رقم كتب المذنب عبدالرشيد، 

به شماره ٥٣٧،در كاخ موزه گلستان.
آداب دعا، نستعليق دو دانگ كتابت جلي به شماره ١٢٨٤٤، 

در آستان قدس رضوي.
جنة االمانالواقيه و جنة االيمان الباقيه،       نوشته مصباح كفعمي 
به زبان عربي، نستعليق دو دانگ به شماره ٩٣٦٢، در آستان 

  قدس  رضوي.
آبادي،  شادي  داوود  نوشته  خاقاني،  ديوان  شرح 
به شماره ٨٨٠٢،  به فارسي، نستعليق دو دانگ كتابت جلي 
در آستان قدس رضوي. در مورد اين نسخ تاکنون از طرف 

مستشرقين تحقيقي صورت نگرفته است. 
بعضي رقم هاي ديگرعبدالرشيد عبارتند از: 

عبدالرشيد  الفقير  «مشقه  عبدالرشيد»،  الفقير  «كتبه 
ديلمي»، «مشقه رشيدا»، «كتب المذنب عبدالرشيد»، «مشق 

تصوير ۱۱- چهل كلمه، کتابت عبدالرشيد ديلمي، بخش نسخ خطي 
کاخ موزه گلستان

عبدالرشيد  االقل المذنب  «مشقه العبد  عبدالرشيد»،  فقير 
الشريف الحسني غفرذنوبه»، «مشقه عبدالرشيد غفرله»، «فقير 
عبدالرشيد ديلمي الشريف الحسني»، «نمقه عبدالرشيد ديلمي» 
الفقير المذنب عبدالرشيد ديلمي غفرذنوبه و  العبد  و «كتبه 
سترعيوبهو «بنده شاه جهان عبدالرشيد ديلمي» كه به صورت 
ُمهري بزرگ و بيضي شكل  است.(تصوير ١٤) ايُن مهر را 
او زماني كه در دربار شاه جهان به خدمت مشغول بوده، 
به كار برده است. تنها يك نسخه خطي در موزه كاخ گلستان 
به نام «مفاتيح االعجاز١ به شماره اموال ٥١٩ُ مهر عبدالرشيد 
ديلمي به نام بنده شاه جهان عبدالرشيد ديلمي را دارد. اين 
منشي الممالك  استرآبادي  خان  ميرزامهدي  توسط  كتاب 
آورده  به ايران  هند  از  دهلي  فتح  پس از  افشار  نادرشاه 
شده است.(نمونه  رقم هاي عبدالرشيد ديلمي در قطعات او 

مشهود است.(تصاوير١٣-١١-٩-٨-٧-٦-٥)
از بين رقم هاي عبدالرشيد ديلمي يك نكته بسيار مهم 
مي توان درنظر گرفت، و آن اين است  كه تمامي رقم ها به نام 
عبدالرشيد ديلمي نوشته شده   به جز يكي كه به نام «مشق 
رشيدا» است. اين رقم در يكي از قطعات بدون تاريخ وي در 
كتابخانه ملي به شماره ٢٢٨٢٤  نشان مي دهد وي لقب خود 
را رشيدا ناميده است و اين نام، او را به شاهنامه منسوب به 

رشيدا مرتبط مي سازد.(تصوير ٩)
به عبدالرشيد  شاهنامه  خوشنويسي  پيشينه انتساب 

ديلمي
درکتاب هاي «احوال و آثارخوشنويسان»(١٣٦٣) از مهدي 
بياني،«دانشنامه هنرمندان اسالمي»(١٣٨٠) سرمدي،«تاريخ 
محمدي»(٢٠٠٢) ميرزامحمدبن رستم حارثي بدخشي دهلوي ،
«شاه  جهان نامه»(١٩٦٧)جلد اول، عبدالحميد الهوري، «شاه 
جهان نامه» (١٩٦٧)جلد دوم، محمدصالح كنبو،«هنروران و خط 
و خطاطان» (١٩٦٧)مولوي محمد شفيع، «تاريخ اورنگ زيب» 
شرحي بر تذكره مشايخ و خطاطان(١٩٧٩) محمد بختاوران

و در كتاب «  تذكره هفت قلمي»(١٣٧٧) غالم محمد هفت قلمي  
هروي، گفتاري مشابه در مورد عبدالرشيد و شرحي بر 
آثار به جامانده از او آمده است، اما هيچ يك از آن ها اشاره اي 

به شاهنامه نوشته شده توسط وي ننموده اند. 
در «گلستان هنر»(١٣٦٦) قاضي احمد قمي، در «عالم آراي 
عباسي»(١٣٧٠) اسكندر بيك تركمان فقط به نام وي به عنوان 
دركتب  كرده اند.  اشاره  ميرعماد  خواهرزاده  و  شاگرد 
در«تاريخ  استرآبادي  هندوشاه  مانند  مورخاني  تاريخي 
و  التواريخ»(١٣٨٠)  «منتخب  در  فرشته»(١٣٨٨)وبداوني 
قاضي احمد تتوري و آصف خان قزويني در كتاب «تاريخ 
دربار  خطاط  به عنوان  ديلمي  عبدالرشيد  از  الفي»(١٣٧٨) 

شاه جهان در هندوستان يادكرده اند.
اين  جز  هند  سرزمين  كتاب  در  اصغر حكمت  علي   
مطالب اطالعاتي ديگري بيان نداشته است. همچنين دركتاب 
و  پاكستان  خطي  فارسي  منظومه هاي  مشترك  فهرست 
هند(چاپ الهور، ٢٠٠١)، فهرست كتابخانه  ساالرجنگ(چاپ 



محل نگه داريشماره ثبتنوع رقمتاريخنام نسخه

شهر جمادي اآلخر نسخه خلدبرين
سنه الف۱۰۰۰

كتبه العبد المذنب 
عبدالرشيد 
غفرذنوبه

كاخ موزه شماره ۲۲۲۴
گلستان

نسخه ترجمه 
بي تاالصلوه،عبدالرشيد

قلم نيم دانگ خوش، 
بارقم «كتبه العبد-

المذنب
كاخ موزه شماره ۶۱۰.

گلستان

نسخه مقاالت 
خواجه عبداهللا 

بي تاانصاري
به قلم كتابت خوش، 

بارقم «كتبه 
عبدالرشيد».

كاخ موزه شماره ۹۶۰
گلستان

نسخه چهل كلمه، 
به قلم دودانگ و 

كتابت عالي
سنه ۱۰۳۲

رقم «شرف بكتابتها 
العبد الحقير رشيد»، 

غفراهللا ذنوبه
كاخ موزه شماره ۲۲۴۶

گلستان

نسخه ترجيع بند، 
كاخ موزه شماره ۷۴۲رقم «عبدالرشيد»بي تابه قلم كتابت خوش

گلستان

رقم كتب المذنب بي تانسخه تحفه العراقين،
كاخ موزه شماره ۶۷۰عبدالرشيد

گلستان

نسخه اشعار 
ابوتراب 

فرقتيانجراني 
جوشقاني

بي تا
كتابت جلي عالي، 
بارقم كتب المذنب 

عبدالرشيد
كاخ موزه به شماره ۵۳۷

گلستان

آستان قدس شماره ۱۲۸۴۴عبدالرشيدبي تاآداب دعا
رضوي

جنة االمانالواقيه و 
جنه االيمان الباقيه، 

نوشته مصباح 
كفعمي به زبان عربي

آستان قدس شماره ۹۳۶۲عبدالرشيدبي تا
رضوي

شرح ديوان خاقاني، 
نوشته داوود شادي-

آبادي، به فارسي
آستان قدس-شماره ۸۸۰۲عبدالرشيدبي تا

رضوي

جدول ۱- آثار نسخ خوشنويسي عبدالرشيد ديلمي
رشيدا  با شيوه  خوشنويـسي 

عبدالرشيد ديلمي



شماره۲۱ بهار۹۱
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تصوير۱۲-تحفه العراقين، کتابت عبدالرشيد ديلمي،  ماخذ: بخش نسخ  
خطي،  کاخ موزه گلستان

تصوير ۱۳ - تحفه العراقين، کتابت عبدالرشيد ديلمي، ماخذ: بخش 
نسخ خطي، کاخ موزه گلستان

ايران و هند ٩ جلدي  الهور ٢٠٠٣)، فهرست كتب فارسي 
كتابخانه  خانه فرهنگ ايران در هند، تاليف احمد منزوي(چاپ 
مقاالت  و  كتب  فهرست  و   (١٣٨٦ دايره المعارف اسالمي، 
فارسي مشترک ايران و هند، كتابخانه پتنه تصحيح و تنظيم 
احمد منزوي(چاپ الهور ٢٠٠٤) و فهرست كتب و مقاالت 
فارسي،تاليف ايرج افشار(چاپ دايره المعارف اسالمي، ١٣٨٣) 
نام و نشاني از شاهنامه به جا مانده با خط عبدالرشيد ديلمي 

وجود ندارد. 
در وقف نامه هاي موجود  درآستان قدس رضوي و وقف

 نامه هاي كاخ موزه گلستان در(دفتر ثبتي كاخ گلستان به شماره 
٨٩٦ A.B) نيز اشاره اي به وجود شاهنامه كتابت شده توسط 

عبدالرشيد ديلمي نشده است.
كتابخانه سلطنتي،  ديوان هاي خطي  در فهرست  تنها   
در  كتاب  در برگ شناسه   و همچنين  آتاباي  بدري  تاليف 
صفحه آستربدرقه   نسخه خطي شاهنامه رشيدا به تصديق 
معتمد الدوله كتاب دار كتابخانه سلطنتي فتحعلي شاه قاجار١، 
رشيدا  همان  يا  ديلمي  عبدالرشيد  به كتابت  شاهنامه  اين 
منسوب  است. درحالي که  قبل از آن ها هيچ يك ازمحققان در 
نوشته هاي خود در مورد آثار باقي مانده از عبدالرشيد ديلمي، 

اشاره اي به شاهنامه کتابت شده توسط وي نداشته اند. 
به گفته عبداهللا انوار٢ که در زمان تنظيم فهرست نسخ خطي 
کتابخانه سلطنتي کاخ گلستان با بدري آتاباي همکاري داشته، 

مالک ارزيابي و شناسايي نسخ خطي در اين کتابخانه براساس 
نظرات کارشناسان دوره قاجاريه بوده است. يعني همان 
نظراتي که کارشناسان دوره  قاجار در کتب  خطي مرقوم 
کرده بودند پايه و اساس شناسايي قرار گرفت و تحقيقات 

ديگري صورت نگرفته است.(عبداهللا انوار، آبان ١٣٩٠) 
دكترعارف نوشاهي، رئيس دانشكده ادبيات فارسي کالج 
گوردون راولپندي٣ در اسالم آباد پاكستان، تحقيقاتي در مورد 

فهرست كتب خطي فارسي در پاكستان و هند داشته  است. 
وي اعتقاد دارد كتابت شاهنامه توسط عبدالرشيد ديلمي 
دور از ذهن  است و به منابع و فهرست مشترك كتب فارسي 

پاكستان  و هند اشاره نمود.(نوشاهي، خرداد ١٣٨٩)
از بررسي موضوعات كتب باقي مانده به خط عبدالرشيد 
ديلمي مانند(خلد برين، ترجمه الصلوه، مقاالت خواجه عبدا... 
تحفه العراقين(منتخب  امير،  حضرت  چهل كلمه  انصاري، 
انجراني جوشقاني،  فرقتي  ابوتراب  اشعارخاقاني)، اشعار 
آداب دعا، و شرح ديوان خاقاني مي توان گفت موضوعات 
مورد عالقه وي براي كتابت، همراه با مضامين و مفاهيم 
تفكرات  و  گرايشات  با  مذهبي  و  اخالقي  عرفاني،  ادبي، 
شيعي است. چنانچه به گفته ايرج افشار در بين موضوعات 
كتابت شده توسط عبدالرشيد، ادبيات اسطوره اي و حماسي 
مشاهده نشده است و كتابت شاهنامه توسط ايشان غيرقابل 

تصور است.(ايرج افشار، ارديبهشت ١٣٨٩) 

۱-    مرحوم   معتمد،  منظور معتمدالدوله
  و منشي الممالك و كتاب دار كتابخانه  
سلطنتي فتحعلي قاجار است با سجع 
ُمهر ايشان در آستر بدرقه شاهنامه 
رشيدا به نام عبدالوهاب موسوي     وجود 

دارد. (بياتي، ۱۳۴۶، ۳، ۳۰۱) 
۲- عبداهللا انوارنسخه شناس  کتابخانه
 ملي هم زمان کتابخانه مجلس شوراي 
    اسالمي (۱۳۵۳-۱۳۷۹) و کتابخانه س

لطنتي کاخ گلستان(۱۳۵۷-۱۳۴۵).
3-Gordon College Ruvealpindi  



رشيدا  با شيوه  خوشنويـسي 
عبدالرشيد ديلمي

تصوير ۱۴-ُمهر عبدالرشيد ديلمي، بنده شاه جهان عبدالرشيد ديلمي، 
در کتاب مفاتيح االعجاز، ماخذ: بخش نسخ خطي، کاخ موزه گلستان

اشعار در وصف خلفا در شاهنامه موسوم به رشيدا
اثري است كه در دوران شيعه گري  شاهنامه رشيدا، 
ايران به نگارش در آمده است. حكومت صفوي مذهب تشيع 
را به عنوان يكي از ابزارهاي سياسي براي پيشبرد اهداف 
خود قرار داد و آن  را عامل اتحاد بين نژادهاي مختلف درنظر 
گرفت. اما در شاهنامه رشيدا چهاربيت شعر در مدح و ثناي 

خلفاي اهل تسنن نيز وجود دارد:
چهارم  علي  بود جفت بتول 

كه او را به حق مي ستايد رسول
       (شاهنامه رشيدا، ١٧)

اين اشعار از يك سو خالف عقيده مذهبي فردوسي و از 
سوي ديگر با اهداف حكومت صفويه منافات دارد. احتماال  اين 
شاهنامه دور از قلمروي نظارتي و عقايد حكومت صفويه تهيه 
و نگارش شده است، آيا مي توان تصور کرد يك كاتب اهل 
شيعه و از سادات حسني، همچون عبدالرشيد ديلمي چهاربيت 
شعر در رثاي خلفاي اول تا سوم در متن شاهنامه رشيدا، 

كتابت كرده باشد؟
به  دارد،  افشار  ايرج  مايل هروي، نظري مشابه  نجيب 
اين شرح كه شخصيت، نحوه زندگي و آراستگي ذاتي كه 
از عبدالرشيد ديلمي نقل شده است، نمي توانسته شاهنامه اي 
مايل هروي،  كرده باشد.(نجيب  كتابت  وقت  حاكمان  جهت 
شهريور١٣٨٩) زيرا وي از سادات حسني بوده و در شيعه 
و  مخالفت  سوي ديگر  از  داشت.  شك  نمي توان  او  بودن 
ستيز وي مانند ميرعماد استاد او در مقابل كشتار و جنگ 
و خون ريزي هاي مسلمانان چه سني و چه شيعي توسط 
حاكمان قدرتمند شيباني ها، عثماني ها و صفويان است. هرگز 

او در دربار حاكمان اين چنين، راهي و مقامي نداشته است.

شاهنامه  رشيدا
تطبيق و مقايسه  شيوه  رسم الخط شاهنامه رشيدا باآثار 
خوشنويسي باقي مانده از عبدالرشيد ديلمي تفاوت هاي اين 

آثار را نشان مي دهد. اين روش تطبيقي، به چگونگي اجزا و 
شکل هاي به کار رفته در اثر هنري مي پردازد. در تمامي ادوار 
رسم الخط فارسي، هر يك از كاتبان براي نوشتن برخي از 
حروف و كلمات عالئم خاصي به كار برده اند كه با كاتبان 
با  رشيدا  شاهنامه  رسم الخط  مقايسه  دارد.  تفاوت  ديگر 
چهل كلمه، تحفه العراقين و قطعات عبدالرشيد نشان مي دهد 
متفاوت  قلم رشيدا  آثار  ساير  با  اين نسخه  رسم الخط  که 
است. براي نتيجه گيري از اين مقايسه عالوه بر شرح  تفاوت 
شکل حروف مفرد خوشنويسي شاهنامه نمونه هاي رقم دار 
عبدالرشيدونظرات تخصصي اساتيد هنر خوشنويسي مانند 
(غالم حسين اميرخاني، عباس اخوين، علي واشقاني، فتحعلي 
واشقاني و مجتبي سبزه) نيز در قالب جداولي براي نتيجه 

بهتر ارائه مي گردد.(جدول ٢)
مقايسه حروف

در شاهنامه رشيدا (الف) كوتاه تر نوشته شده و كمي نيز 
ضخيم تر است و در چهل كلمه كمي بلندتر و باريك تر ولي 
در تحفه العراقين به مراتب كشيده تر، ظريف تر و روان تر رسم 

شده است.(جدول ٢)
در شاهنامه رشيدا (ب) كمي ضخيم تر و كشيدگي كم تري 
دارد، در تحفه العراقين و چهل كلمه اين حرف كم تر رو به باال 
بوده و بيش تر مستقيم ديده مي شود و ظرافت و كشيدگي 

زيادي دارد.(جدول ٢)
در شاهنامه رشيدا حرف (جيم) ابتداي سر آن دهانه 
بسته تري دارد و قوس نون معكوس آن نيز گردتر و بسته تر 
است. در تحفه العراقين و چهل كلمه در ابتدا دهانه بازتر و در 

انتها قوس نون معكوس بازتر و كماني تر است.(جدول ٢)
و  پهن تر  آن  ابتداي  حرف(دال)  رشيدا  شاهنامه  در 
ضخيم تر و شكستگي نرم در وسط دارد. در تحفه العراقين 
و چهل كلمه(دال) ظريف تر است و ضخامت كم تري دارد و 

قوس بسيار باريك و نرم به طرف پايين دارد. 
در شاهنامه رشيدا حرف (را) خطي مايل به طرف پايين 
بوده و داراي قوس كم تري است و حروف متصل به هم(ره) 
ديده نمي شود.  در چهل كلمه حرف(را) متصل   به(ها) به صورت 
نون معكوس ديده مي شود و حرف(ه) به شكل نقطه بر يك 

طرف(ن) متصل شده است. 
در تحفه العراقين و چهل كلمه حرف(را) قوس ماليم و 
ظريف و اندك برآمدگي بيروني دارد.(جدول ٢) براساس 
قواعد خوشنويسي در زمان ميرعماد و شاگردانش سه نقطه 
و  چهل حديث  كتاب  در  مي شد.  نوشته  حرف سين  زير 
ديده  سه نقطه  حروف(سين)  از  برخي  زير  تحفه العراقين 
مي شود و حرف(سين) دندانه دار با يك شكست نيم دندانه 
به حرف بعدي متصل شده كه باعث تفكيك دو حرف گرديده 
و زيباي خاصي ايجاد شده است حتي در حروف پردندانه 
به كارگيري دندانه شاخص باعث تفكيك حروف شده و از نظر 
زيبايي شناسي و فن خوشنويسي نشان گر تكامل خط مي باشد 
و از طرف ديگر باعث راحت تر خوانده شدن كلمه مي شود. در 
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از  تنظيم  رشيدا،  شاهنامه  قطعات)با  العراقين،  تحفه  ديلمي(چهل کلمه،  عبدالرشيد  رقم دار  آثار  رسم الخط  مقايسه  جدول۲- 
نگارندگان  با استفاده از نظر اساتيد و هنرمندان خوشنويس معاصر ايران 



رشيدا  با شيوه  خوشنويـسي 
ادامه جدول۲عبدالرشيد ديلمي

شاهنامه رشيدا در هيچ جا سه نقطه زير حرف سين ديده 
نمي شود.(فتحعلي واشقاني، علي واشقاني تير ماه، ١٣٨٩)

در شاهنامه رشيدا دندانه شاخص تفكيك كننده حروف 
به صورت  هميشه  پردندانه  كلمات  در  نيز  و  نرفته  به كار 

دوحرف دندانه دار و قوسي نوشته شده است.(جدول ٢)
بسيار  (سين)  حرف  دندانه هاي  رشيدا  شاهنامه  در 
كوتاه و ضخيم و غيرقابل تشخيص است. در تحفه العراقين 
و چهل كلمه دندانه ها ظريف تر و كمي بلندتر و بيش تر قابل 
رويت  است. حرف(سين) قوسي، در اين دو نسخه، قوسي 
ماليم كشيده و شيب دار از باال به پائين دارد و سر(سين) 
تيزتر است. در شاهنامه رشيدا(سين) قوسي، كمي ضخيم تر 
و گودتر و به اندازه نيم نقطه شيب كم تري دارد و سر(سين) 

تيز نيست.(جدول ٢)
در شاهنامه رشيدا، قوس سر(صاد) به اندازه نيم نقطه 

كم تر و قوس آن نيز مانند (نون) بسته تر است.
 در تحفه العراقين و چهل كلمه قوس سر(صاد) و كشيدگي 

حرف بيش تر و قوس(صاد) بازتر است. 
گردتر  ضخيم تر،  كمي  سر(طا)  رشيدا،  شاهنامه  در 
و خوابيده تر و(الف) آن كمي بلندتر و ضخيم تر است. در 
الف(طا) كوتاه تر و ظريف تر و  تحفه العراقين و چهل كلمه 
بسيار كوچك و قوس سر(طا) ماليم  تر و ايستاده تر رسم 

شده است.(جدول ٢)
کلماتي مانند(همه، ترجمه) در زمان عبدالرشيد ديلمي 
به صورت کوتاه و خنجري نوشته شده و در اغلب نوشته ها 
و خطوط وجود دارد. اما در شاهنامه رشيدا چنين اتصاالت 
خط  تکامل  نشانه  مساله  اين  و  ندارد  وجود  حرکاتي  و 

مي باشد.(فتحعلي و علي واشقاني ٨٩/٥/٢٧) (جدول ٢)
در  نوشته شده  نعلي(عين)  شكل  شاهنامه رشيدا،  در 
رسم  صادي  به شكل  چهل كلمه(عين)  و  تحفه العراقين 

شده  است.(جدول ٢)
در تحفه العراقين(ف) و(قاف) در ابتداي كلمه با گردني 
مشخص و كمي قوس دار نوشته شده  و سر(فا) در مركبات 
و بين حروف ديگر كوتاه و پوشيده نوشته شده است. در 
شاهنامه رشيدا در مركبات و بين حروف ديگر به مراتب 
پوشيده تر نوشته شده و فضاي نقطه وسط و داخل(ف) قابل 
رويت نيست درصورتي كه در تحفه العراقين و چهل كلمه در 
اين شكل فضاي باز وسط(ف) قابل مشاهده است.(جدول ٢)

درشاهنامه رشيدا، حرف(كاف) شكل(الف) آن كمي كوتاه تر 
و ضخيم تر و كم تر از چهار نقطه است، در تحفه العراقين 
و  است  چهار نقطه  از  بيش تر  آن  و چهل كلمه شكل(الف) 
سركش  شده است.  نوشته  ظريف تر  و  بلندتر  كشيده تر، 
با كل كلمه مي  حرف(كاف) در شاهنامه رشيدا متناسب 

باشد.(جدول ٢)
نوشته  بدون سركش  شاهنامه رشيدا  در  حرف(گاف) 
شده است.(گيتي= كيتي) در حالي که در تحفه العراقين (كاف)، 
(الم)،(ميم) و(سين) بسيار ظريف تر و كشيده تر رسم شده اند 
و در چهل كلمه تمامي اين حروف كمي كوتاه تر رسم شده اند 
و در شاهنامه رشيدا در مقايسه با دونسخه ديگر تمامي 
اين حروف كوتاه تر و ضخيم تر و با كشيدگي كم تر نوشته 

شده اند.(جدول ٢)
 در شاهنامه رشيدا،سر(ميم) كمي گردتر، ضخيم تر و 
گردن آن مايل تر و اندازه كشيدگي آن كم تر از چهارنقطه 
است. درصورتي کهدر تحفه العراقين و چهل كلمه سر(ميم) 
شبيه نقطه و ظريف تر و گردن آن قوسي ماليم تر دارد و 
كشيدگي آن بلندتر بوده و به اندازه پنج نقطه است.(جدول ٢)

مدور  نقطه  حرف(واو)  چهل كلمه  و  تحفه العراقين  در 
نوشته  ظريف تر  و  كوچك تر  آن  و(ر)  بزرگ تر  اين حرف 
شده است ولي در شاهنامه رشيدا (واو) سر آن گردتر و 
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ضخيم تر و (ر) آن مشخص تر و ضخيم تر است. 
در تحفه العراقين اقسام (ه) با ارتفاع بيش تر از خط كرسي 
قرارگرفته و شيب آن كشيده تر و ماليم تر است. در شاهنامه 
دارند  به هم شباهت  بيش تر  (ه)  اقسام  رشيداو چهل كلمه 
در  كتابت شده است.  روان تر  و  زيباتر  چهل كلمه  در  ولي 
چهل كلمه(ره) متصل به هم به كار رفته و در شاهنامه رشيدا 
در  ولي  شده است.  نوشته  غيرمتصل  تحفه العراقين(ه)  و 
شاهنامه رشيدا (ه) اغلب شبيه يك نقطه است. در تحفه العراقين 

و چهل كلمه فضاي داخل حرف (ه) بيش تر ديده مي شود. 
 در شاهنامه رشيدا و چهل كلمه نوع دالي و صادي(ها) 
از نظر ضخامت و كشيدگي شباهت بيش تري دارند ولي 
در تحفه العراقين اين حروف ظريف تر، كشيده تر و باقوس 

ابتدايي زياد ديده مي شود. (جدول ٢)
مرسل (ها)  و  اذني  و  حوتي  نوع  رشيدا  شاهنامه  در 
نامحسوس تر نگاشته شده است. در تحفه العراقين و چهل كلمه 
نوشته شده اند.  واضح تر،  مرسل (ها)  و  اذني  حوتي،  انواع 
كشيده تر  و  ظريف تر  واضح تر،  تحفه العراقين  در  به ويژه 

نگاشته شده است. (جدول ٢)
 در شاهنامه رشيدا، (يا) معكوس باقوس و لغزندگي خط 
همراه است. در تحفه العراقين و چهل كلمه قوس يك دست و 
روان بدون لغزش نگاشته شده است. در شاهنامه رشيدا (يا) 
كوتاه تر، ضخيم تر و كشيدگي كم تري دارد، در تحفه العراقين 
نگاشته  روان تر  و  كشيده تر  ظريف تر،  (يا)  كلمه  چهل  و 
شده است.(جدول ٢) عالوه براين موارد، اساتيد خوشنويس 
صاحب نامي همچون اميرخاني، واشقاني و سبزه در مورد 
با  آن ها  نداشتن  مطابقت  و  نسخه  اين  خط  ويژگي هاي 

خط رشيدا، به طور کلي نظرات همساني دارند. 
ازجمله استاد اميرخاني که معتقد است:«نسخه بسيار 
زيبا و اصيل شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي در مخزن 
كاخ گلستان مالحظه شد به قلم نستعليق دو دانگ كتابت با 
نواخت و بسيار مطلوب، جنس و شيوه خط با ساختار و 
هندسه خوشنويسي صفويه تطبيق دقيق داشت ولي نشانه ها 
و نكات فني اين كتاب با خط  عبدالرشيد ديلمي، خواهرزاده و 
شاگرد عالي مقام حضرت ميرعماد تطبيق نداشت».(اميرخاني، 
١٣٨٩/٥/١٧) با توجه به کليه شواهد، قرائن و بررسي دقيق 

مي توان گفت خط متعلق به دوره  صفوي است. حرکات و 
حاالت کشيده ها، تيزي قلم  شکل دواير و اتصاالت مخصوص 
به آن دوران ومهم تر از همه تالشي که هنرمند کاتب داشته 
تا شبيه خط استادميرعماد حسني شود، گوياي اين است که 
خوشنويس اين شاهنامه هنرآموخته استادميرعماد بوده و 
يا در مکتب او پرورش يافته است. با توجه به نقاشي هاياين 
شاهنامه و نيز نوع كاغذ، تذهيب و كتاب آرايي اش مي توان 
گفت در ايران انجام شده است. از آن جا كه سندي وجود 
ندارد و به دليل عدم وجود امضاي كاتب در يك بررسي كلي 
و دقيق، مي شود گفت كه خط عبدالرشيد نيست.(مجتبي سبزه، 

 (١٣٨٩/٥/٢٦
رسم الخط و شيوه نگارش شاهنامه منسوب به رشيدا 
نمايان گر تكامل هنر خوشنويسي است، به گونه اي كه اشكال 
نازيبا در آن حذف گرديده، مواردي همچون كشيدگي، كوتاهي، 

بلندي، گودي حروف و كلمات تحول و تكامل يافته اند.
خط نستعليق در نگارش شاهنامه مذکور به طرز چشم گير 
و قابل قبول نسبت به زمان عبدالرشيد ديلمي(دوره صفوي) 
تکامل يافته و زيباتر شده است. در اتصاالت دوحرف دندانه دار 
مثل(شست، نشست و امثالهم) در کتاب چهل کلمه رشيدا 
تفکيک نشده است و اين موضوع عدم تکامل خط نستعليق 
زمان  به مرور  در صورتي که  بوده است،  زمان رشيدا  در 
بر اثر تکامل و نگرش زيباشناسنامه خوشنويسان اين گونه 
اتصاالت با ايجاد دندانه شاخص موجب تفکيک دوحرف 
گرديده که باعث زيباترشدن کلمه و راحت تر خوانده شدن 

آن گرديده است.(فتحعلي و علي واشقاني، ٨٩/٥/٢٧)
تفاوت هاي بي شمار کتابت شاهنامه رشيدا با دو نسخه  
چهل کلمه و تحفه العراقين، تفکيک کاتب اين نسخ راحتي از نظر 

زماني موجب مي شود. (همان)
بررسي و تحليل رسم الخط شاهنامه رشيدا از جنبه شکل 
و به كارگيري مفردات حروف، همچنين نحوه  تركيب آن ها در 
مقايسه و تطبيق با ساير آثار به جامانده از عبد الرشيد ديلمي، 
تفاوت اصلي هر يك را به طور ملموس و ساده نشان مي دهد. 
رسم الخط شاهنامه رشيدا زيباتر از ساير آثار عبدالرشيد 
ديلمي است و حتي ازنظر زيبايي شناسي، و شيوه  کتابت هم 

تکامل آن را از نظر زماني نمايان مي سازد.

نتيجه
ـ . ق  شاهنامه منسوب به عبدالرشيد ديلمي يکي ازمهم ترين نسخ مصور شاهنامه از سده يازدهم ه
محسوب مي شود و نگاره هاي بدون رقم آن متعلق به مکتب اصفهان است. مهاجرت عبدالرشيد ديلمي 
به هندوستان تا پايان عمرش ادامه يافت و پس از آن در هيچ يک از کتب تاريخي، تذکره ها و فهرست 
مشترک کتب فارسي در ايران، هند و پاکستان اشاره اي به کتابت شاهنامه توسط او نشده است. اين 
مساله گوياي اين موضوع است که شاهنامه منسوب به رشيدا، هرگز توسط عبدالرشيد ديلمي کتابت 



رشيدا  با شيوه  خوشنويـسي 
نشده است. تطبيق و مقايسه شيوه  رسم الخط شاهنامه رشيدا با آثار باقي مانده از عبدالرشيد ديلمي عبدالرشيد ديلمي

تفاوت شيوه خوشنويسي اين نسخه با ساير نسخ کتابت شده توسط او را نشان مي دهد. شکل و 
به کارگيري مفردات و نحوه ترکيب بندي حروف تفاوت هاي شاخصي در نسخ مورد اشاره دارد که 
شامل کشيدگي ها، گودي، اتصاالت، اندازه و ابعاد، نقطه گذاري ها، ضخامت و نازکي حروف است. اين 
تفاوت ها در شيوه رسم الخط شاهنامه رشيدا با شيوه اجرايي کتابت ساير نسخ و آثار امضاءدار 
عبدالرشيد ديلمي کامال بارز است. تکامل خط در شاهنامه رشيدا و زيبايي ساختار هندسي و نگارش آن 
نشان از کاتب ديگري دارد که باعث مي شود درانتساب اين شاهنامه به  عبدالرشيد ديلمي ترديد کرده و 

آن را متعلق به او  ندانيم. 
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