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تحلیل و بررسی خوشنویسی  بوستان سعدی موزه ملی َملک 
)به خط سلطان علی مشهدی و بررسی صحت رقم آن(*

صداقت جباری کلخوران1،  حسین رضوی فرد**2
1 دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد پژوهش هنر،  دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
)تاریخ دریافت مقاله: 91/6/21، تاریخ پذیرش نهایی: 91/8/7(

چکیده
شهرت سلطان علی مشهدی )841-926ق.( در خوشنویسی با خط نستعلیق، به دو موضوع کثرت کتابت نُسخ خطی نفیس در 
سایه ی حمایت حکومت تیموریان همچنین تألیف اولین رساله ی آموزشی در خط نستعلیق در سال 920 هجری ق. برمی گردد. در 
میان آثار متعدد سلطان علی مشهدی، نسخه ای بدون تاریخ از بوستان سعدی با قلم خفی نستعلیق در کتابخانه موزه ملی َملک موجود 
است که از قوت قلم و پختگی قابل توجهی برخوردار است اما در کتاب های نسخه شناسی مشهور، ثبت نشده است. در پژوهش حاضر 
با استفاده از منابع کتابخانه ای، به روش اسنادی، توصیفی و تطبیقی، به ارزیابی شباهت ها و تفاوت ها و مقایسه ی سبک خط نستعلیق 
بوستان موزه ملک با سبک آثاری از سلطان علی مشهدی که شکی در صحت انتسابشان به وی نمی باشد پرداخته و ضمن معرفی انواع 
مختلف جعل آثار هنری و ارائه نمونه هایی از جعل های صورت پذیرفته، صحت رقم سلطان علی مشهدی در ذیل کتاب مذکور مورد 
تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. در انتها درمی یابیم که ریتم مدات، پیوستگی سطرها و سنجیده سوار نمودن حروف و کلمات روی 
یکدیگر، چینش نقطه ها و حتی رقم سلطان علی در اثر بوستان سعدی موزه ملک شباهتی قابل قبول با دیگر آثار سلطان علی مشهدی 
دارد و ما را در نیل به پاسخ این سؤال که آیا بوستان سعدی مورد بحث، اثر سلطان علی مشهدی است یا خوشنویس دیگری دیوان 

مذکور را کتابت نموده و در زمان های بعد به نام سلطان علی جعل شده است؟ رهنمون خواهد ساخت.

واژه های کلیدی
خوشنویسی، خط نستعلیق، سلطان علی مشهدی، بوستان سعدی، رقم.

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر نگارنده دوم تحت عنوان »سبک شناسی خط نستعلیق سلطان علی مشهدی)بررسی وتحلیل کتابت 
بوستان سعدی موجود در موزه ملی ملک به رقم سلطان علی مشهدی و تطبیق آن با دیگر آثار وی(« می باشد که به راهنمایی نگارنده اول به انجام رسیده است.
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سلطان علی مشهدی)841-926ق.( از بزرگ ترین خوشنویسان 
ــوب می شود. معاشرت و الفت با بزرگان ادب و  خط نستعلیق محس
هنر دوره ی تیموری از جمله خاتم الشعرا عبدالرحمن جامی و بهزاد 
ــین بایقرا و وزیر  ــاش و برخورداری از حمایت خاص سلطان حس نق
هنرمند و هنرپرورش امیر علی شیر نوایی، همچنین تداوم در کتابت 
ــاله ی  ــال های 865  تا 926 ق. و تألیف اولین رس آثار ادبی طی س
ــی در خط نستعلیق معروف به صراط السطور، و تأثیرپذیری  آموزش
خوشنویسان مشهور بعدی از جمله میرعلی هروی، باباشاه اصفهانی 
ــنی قزوینی از آثار وی، شخصیت این خوشنویس را  و میرعماد حس
در بین خطاطان قدیم منحصر بفرد نموده است. از سلطان علی بیش 
ــخه ی خطی و تعداد زیادی مرقع به جا مانده است که  از پنجاه نس

ــور نگهداری می شوند  اغلب در کتابخانه ها و موزه های خارج از کش
ــان، مجموعه ای غنی و قابل  اما حدود یک چهارم کل آثار با رقم ایش
بررسی را در ایران فراهم آورده است. در میان کتابخانه ها و موزه های 
ــتن  ــخ خطی در ایران، »کتابخانه موزه ملی ملک با داش صاحب نُس
ــش گنجینه  ــخه خطی نادر و نفیس، یکی از ش 19هزار عنوان نس
ــایت موزه ملک، 1375(. یکی  ــخ خطی ایران است« )س بزرگ نُس
ــخه های ارزشمند این کتابخانه، بوستان سعدی با رقم »تمت  از نس
ــلطان علی  الکتاب بعون الملک الوهاب علی ید العبد الفقیر الحقیر س
المشهدی« می باشد. پیشنهاد مدیر محترم موزه ملی ملک بهانه ای 
ــد برای ورود به تحلیل و بررسی شیوه کتابت نسخه ی یاد شده و  ش

تطبیق آن با دیگر آثار سلطان علی مشهدی. 

روش، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

ــده در تحلیل آثار  سلطان علی مشهدی در  روش به کار گرفته ش
این مقاله بدین صورت است که در ابتدا حروف و مفردات و ترکیبات و 
نوع چینش حروف و نقطه ها و مدات )کشیده ها( و زوایای قلم گذاری و 
روش مرکب برداری و مرکب رانی و نکات فنی از این دست که معموالًدر 
آثار یک خوشنویس به یک شاکله ی نهایی می رسند، از بوستان سعدی 
مورد بحث استخراج شده اند. ماحصل این بررسی، بدست آوردن سبک 
خوشنویسی بکار رفته در بوستان سعدی خواهد بود؛ با تطبیق سبک 
مذکور با شیوه مورد استفاده در آثار سلطان علی مشهدی، متوجه صحت 
و سقم انتساب کتابت بوستان سعدی به سلطان علی مشهدی خواهیم 

شد. 
ــراف موضوع خط  ــورت پذیرفته در اط ــوم پژوهش های ص عم
سلطان علی مشهدی، صبغه ی تاریخی دارند و تا به حال خط وی بطور 
مبسوط با روش تحلیلی و تطبیقی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. از 
ــاری که جنبه ی هنری دوره تیموریان را وجهه ی همت خود قرار  آث
ــلطان علی مشهدی را بدون تحلیل آثارش  داده اند و زندگی و آثار س
ــاره نمود: »گلستان  گزارش نموده اند، می توان به کتاب های ذیل اش
هنر« اثر قاضی میراحمد قمی که ضمن درج کتاب صراط السطور از 
ــلطان علی اطالعات مفیدی بدست می دهد؛ تمامی  زندگی و آثار س
ــده بعدی، از این کتاب مطالبی نقل نموده اند،  »مناقب  آثار تألیف ش
ــی جداگانه به معرفی  ــر مصطفی عالی افندی در فصل هنروران« اث
ــت، »تذکره الخطاطین« از میرزا  ــلطان علی مشهدی پرداخته اس س
سنگالخ خراسانی که رساله ی صراط السطور سلطان علی مشهدی را 
بطور کامل آورده است، »احوال و آثار خوشنویسان«  اثر مهدی بیانی 
که مفصل ترین و کامل ترین اطالعات را از آثار سلطان علی نسبت به 
کتاب های دیگر ارائه نموده است، »خوشنویسی و فرهنگ اسالمی« 
ــش از خود نقل  ــیمل نیز با رجوع به آثار پی ــته ی آن ماری ش نوش
قول هایی از زندگی و هنر سلطان علی مشهدی دارد، »تذکره خط و 
خطاطان« میرزا حبیب اصفهانی، »اطلس خط« از حبیب اهلل فضائلی 

که در بخش معرفی خط نستعلیق زندگی خوشنویسان این خط را 
ــرح داده است، »هنر عهد تیموریان و متفرعات آن« اثر عبدالحی  ش
حبیبی که یکی از مهم ترین مراجع نسخه شناسی درباره نسخه های 
ــده در عهد تیموری محسوب می شود، »مکتب نگارگری  کتابت ش
ــاره وضعیت کتابخانه ی دربار  ــته ی یعقوب آژند که درب هرات« نوش
تیموری اطالعات ارزنده ای دارد، دو کتاب تحت عنوان »سلطان علی 
ــته ی علی اکبر  ــهدی«، یکی به قلم یعقوب آژند و دیگری نوش مش
والیتی است و »میراث جاوید« اثر رحیم سلوتی با نگاهی فنی تر و به 
تلخیص، ضمن اشاره به آثار خوشنویسی قدما از ابتدا تا نیمه ی اول 
قرن چهاردهم ق. شیوه ی خط نستعلیق سلطان علی مشهدی را نیز 
ــت و می تواند مقدمه ای برای ورود به  در یک فصل معرفی نموده اس

تحلیل و بررسی آثار این خوشنویس محسوب شود. 

یافته های پژوهش
جعل و نظیره نویسی آثار خوشنویسی

»شور و شوق خوشنویسی بسیار زود به جعل)نوشته ها( و یا دست 
کم به، نسبت دادن های خطا انجامید... گویند عارف بایزید پورانی، یکی 
ــنفکر پیشرو هرات، چنان خوشنویس قابلی  از اعضای خانواده ی روش
ــاختن وصلی و تزئیناتی مشابه صفحه ای  بود که روزی پس از مهیا س
ــی پرداخت. قطعه ی  ــلطان علی، به تقلید آن به خوشنویس به خط س
ــته آمده( را به امیرعلی شیر نوایی که به دیدار خانواده ی پورانی  )نگاش
ــته ی او در  ــان دادند و او بی اندازه از دیدن صفحه ی نوش آمده بود نش
خانه ی آنان تعجب کرد. کتابدارش را فراخواند تا قطعه ی اصل را بیاورد. 
سلطان علی که حضور داشت، چنان خشمگین شد که هر دو صفحه را 
گرفت و به حوضی که میهمانان گرد آن نشسته بودند پرتاب کرد. اما 
چون برافروختگی امیر علی شیر را دید، بسرعت آنها را از آب برگرفت 
و سرانجام تصمیم گرفتند صفحه ای که آب بر آن آسیب نرسانده بود 

مقدمه
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باید اصل و نوشته ی استاد باشد«)شیمل، 1368، 91(. حکایت یاد شده 
نوعی نظیره نویسی محسوب می شود که با تجویز صاحب رقم،  حکم برابر 
با اصل یافته است. اینکه چه اثری را باید جعلی تلقی نمود همچنین 
برابر یا پایین تر بودن ارزش اثر جعلی نسبت به اثر اصلی، همیشه مورد 
مناقشه بوده است. برخی صاحب نظران معتقدند فارغ از بحث اخالقی 
این موضوع و ناصحیح بودن جعل اثر یک هنرمند، با یک دیدگاه صرفاً 
زیبایی شناسانه و اثرمحور، آنچه اهمیت دارد زیبایی اثر است و در صورتی 
که هنرمندی بتواند اثری را خلق کند که تمامی مشخصات تکنیکی 
ــت. آلفرد لسینگ1 ضمن  ــد هنر او قابل تقدیر اس اصل اثر را دارا باش
ــدن  غیراخالقی و فریبکارانه خواندن جعل اثر هنری، با تفاوت قائل ش
میان جعل اثر هنری توسط یک هنرمند و جعل توسط دالالن هنری 
ــت فرقی نمی کند که یک اثر هنری، اصیل باشد یا جعلی؛  معتقد اس
»اینکه یک اثر هنری به لحاظ زیبایی شناسی در مرتبه ی عالی قرار دارد، 
ــت، یا از نوع درجه دوم و پست قلمداد می شود، چون  چون اصیل اس
جعلی است، خالف داوری یا نقد زیبایی شناسانه است و بیشتر رفتاری 

از روی خودستایی تلقی می شود« )لسینگ، 1390، 176(
با این توضیح می توان حاالت مختلفی را برای جعل یک اثر متصور 
شد؛ 1- جعل در زمان حیات خوشنویس صورت پذیرفته و خوشنویس 
نه تنها از آن آگاه است بلکه اجازه می دهد خوشنویس دیگری از رقم 
ــواردی از جعل با این  ــتفاده نماید؛ در مورد میرعلی هروی م وی اس
ــت و گفته اند که وی درباره ی استفاده از رقم  ــده اس روش گزارش ش
و امضایش توسط برخی شاگردان قدری آسان گیر بوده اند؛ »حکایت 
می کنند که میرچلمه نامدار، در روزگار استادش میرعلی، چنان سرآمد 
ــد که موالنا میرعلی از راه  ــهور دار و دیار ش کار و نادره ی اعصار و مش
ــد، یعنی  احترام بدو اجازه داد که زیر قطعاتش »کتبه« ی او را بنویس
مقام او را با خود برابر دانست...«)عالی افندی، 1369، 78(. 2- جعل در 
زمان حیات خوشنویس و بدون اطالع وی صورت پذیرد؛ برای مثال در 

کتابخانه مجلس شورای اسالمی نسخه ای از دیوان حافظ با رقم »الفقیر 
ــلطان علی المشهدی« با تاریخ 895 ق. وجود دارد که »بی شک به  س
خط سلطان علی مشهدی نیست و ظاهراً کسی در استرآباد از روی خط 

سلطان علی مشهدی مشق کرده است«)بیانی، 1363، 258(. 
ــورت می گیرد. این نوع از  ــنویس ص 3- جعل پس از حیات خوش
جعل اغلب بواسطه ی ارزش مالی بخشیدن به اثر و سودجویی می باشد 
ــد، ارزش ریالی اثر  ــک اثر خطی باالتر باش ــرا که هر چه قدمت ی چ
ــنویس  ــتر خواهد بود. 4- جعل در مواردی به هم نام بودن خوش بیش
ــی دیگر برمی گردد که در این موارد قصد و نیت کاتب،  با  خوشنویس
جعل نبوده است و توانایی و تشخیص نسخه شناسان می تواند اثر خطی 
و خوشنویس آن را شناسایی کند. همچنین مواردی نیز وجود دارد که 
کاتب، اثر خود را امضا نمی نماید و در دوره های بعد تشخیص نادرست 

کارشناسان، باعث نسبت دادن اثر به خوشنویسی مشهور می شود. 
ــده در )تصویر 1( می تواند جزء این گروه تلقی  اثر نمایش داده ش
ــاهده می شود شاکله ی حروف »ه« در کلمه شهر،  گردد. چنانکه مش
ــب و بدور از »حسن تشکیل«2 آن با مد  حرف »ف« و اتصال نامتناس
ــیده یای معکوس در »می« هیچکدام با  ــه« یا کش »ش« در »بنفش
اصول شناخته شده سلطان علی که در ادامه می آید همخوانی ندارند؛ 
ــته از اینها مشخص است رقم را فرد دیگری غیر از خوشنویس  گذش
مرقوم نموده است. مخصوصاً که این نمونه رقم با هیچکدام از رقم های 
ــهدی)تصویر2( همخوانی ندارد. نمونه دیگر، رباعی  سلطان علی مش
ــط محمد ابریشمی  ــهدی است که توس ــروده ی سلطان علی مش س
ــاگرد سلطان علی در حاشیه ی قبر وی نگاشته شده است.  داماد و ش
ــد کتابت این رباعی )تصویر 3( با توجه به داشتن رقم  به نظر می رس
ــلطانعلی« به سلطان علی مشهدی نسبت داده شده است. این در  »س
ــت که سلطان علی تقریباً در هیچ رقمی،  نام خود را بصورت  حالی اس

متصل ننوشته است. 

تحلیل و بررسی خوشنویسی  بوستان سعدی موزه ملی َملک 
)به خط سلطان علی مشهدی و بررسی صحت رقم آن(

تصویر 2- رقم سلطان علی مشهدی. 
مأخذ: )مرقع گلشن، کتابخانه کاخ گلستان(

تصویر 1- چلیپا، منسوب به سلطان علی مشهدی، 
عدم همخوانی با شیوه سلطان علی. 

مأخذ: )یساولی، 1357(

تصویر 3- چلیپا، منسوب 
به سلطان علی، عدم 

هخوانی رقم اثر با رقم های 
سلطان علی. 

مأخذ: )انجمن خوشنویسان 
ایران، 1378، 2(
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معرفی بوستان سعدی موزه ملی ملک 

ــخه ی خطی بوستان، تألیف مصلح الدین سعدی شیرازی، به  نس
ــت الکتاب بعون الملک  ــتعلیق با قلم »خفی«3 و رقم »تم خط نس
ــلطان علی  المشهدی« )تصویر  الوهاب علی ید العبد الفقیر الحقیر س
4(، بدون تاریخ و دارای 298 صفحه نوشته شده)149 برگ(، کاغذ 
متن ترمه حاشیه ختایی رنگارنگ، جلد روغنی با پشت معرق)دست 
راست خرابی یافته(، ابعاد مطلب کتابت شده x 7/6 13/7 سانتیمتر 

و با تذهیب عناوین و نشان به طال و مجدول می باشد.
ــی در کتاب هنر عهد تیموریان و متفرعات آن  عبدالحی حبیب
در بخش »نام های خطوط و آثار مربوط مکاتب هنری تیموریان و 
ــخه خطی کتابت شده توسط  متفرعات آن« به بیش از 1000 نس
خوشنویسان عهد تیموری و ابتدای دوره ی صفوی اشاره می نماید. 
ــان چهل جلد  ــت از دوره تیموریان تا صفوی ــن فهرس ــق همی طب
ــان این دوره کتابت شده است.  ــتان سعدی توسط خوشنویس بوس
در این فهرست، از سلطان علی مشهدی، کتابت سه بوستان سعدی 
ثبت شده است. هم زمان با سلطان علی مشهدی، پنج خوشنویس 
دیگر با نام سلطان علی می زیسته اند؛ سلطان علی قاینی، سلطان علی 
خوارزمی، سلطان علی شیرازی، سلطان علی اوبهی و سلطان علی سبز 
 مشهدی. از هیچکدام از خوشنویسان یاد شده، کتابتی از  بوستان 
ــت که از خوشنویسی  ــعدی، ثبت نشده است این در حالی اس س
مثل میرعلی هروی کتابت هشت نسخه بوستان سعدی ثبت شده 
است. سه بوستان سعدی ثبت شده با رقم سلطان علی مشهدی که 

تصویر4- رقم سلطان علی مشهدی. 
مأخذ: )  بوستان سعدی، موزه ملی ملک(

بطور خالصه در معرفی مجموعه آثار سلطان علی مشهدی)جدول 
1( نیز به آنها اشاره شده است به شرح ذیل می باشند: 1- بوستان 
ــدون تاریخ)حبیبی، 1355،  ــالمی ترکیه، ب ــعدی موزه آثار اس س
ــعدی دارالکتب قاهره، 893 ق.، خط خوش  622(، 2- بوستان س
نستعلیق خفی، از شش مجلس مینیاتور، 4 اثر دارای امضای بهزاد 
است)همان، 725( و 3- بوستان سعدی کتابخانه مخطوطات علوم 
ــوروی، 899 ق.، دارای 3 مینیاتور کار هرات)همان،  آذربایجان ش
297(. بوستان سعدی موزه ملک چهارمین نسخه خطی از بوستان 
ــت اما در کتب مشهور  ــلطان علی مشهدی اس ــعدی به خط س س

نسخ شناسی ثبت نشده است. 
جدول1-کتاب ها و مرقعات با خط سلطان علی مشهدی.

ف
سال کتابتمحل نگهداریعنوان کتاب/ مرقعردی

)ه.ق.(
کد 

دستیابی

دفتر پنجم از شش مثنوی 1
 865مجموعه اچ- ِوور پاریسموالنا

 865کتابخانه موزه بریتانیا)لندن(مخزن االسرار نظامی2

 867کتابخانه دانشگاه استانبولکلیات کاتبی3

 870کتابخانه عمومی لنینگرادخمسه نوایی)ترکی(4

 873مجموعه چستر بیتی انگلستانکلیات خواجوی کرمانی5

حالنامه عارفی6
874663کتابخانه کاخ گلستان)مثنوی گوی وچوگان(

 875کتابخانه دانشگاه استانبولمجموعه اشعار7

 880مجموعه چستر بیتی انگلستانمجموعه اشعار متفرقه8

 880کتابخانه ملی پاریسغزلیات کاتبی9

 885کتابخانه ملی پاریسُجنگ شعر فارسی10

موزه هنری متروپلیتن منطق الطیر عطار11
 888نیویورک

کتابخانه ملی و آستان قدس اربعین جامی12
 889رضوی)نسخه کیانوش معتقدی(

 891مجموعه خصوصی سودآورگلستان سعدی13

 891مجموعه خصوصی سودآوردیوان سلطان حسین میرزا14

 893دارالکتب مصر)قاهره( بوستان سعدی15

8952205کتابخانه کاخ گلستاندیوان شاهی16

 895موزه آثار اسالمی و ترک استانبولدیوان سلطان حسین میرزا17

 896مجموعه دولتی افغانستان)کابل( دیوان حافظ18

ترجمه منظوم جامی از 19
چهل حدیث

کتابخانه خزینه اوقاف 
 897استانبول

کتابخانه سلطنتی ویندسور خمسه نوایی20
 897کسل لندن

نسخه دیگر خمسه 21
 898کتابخانه عمومی لنینگرادنوایی)ترکی(

مجموعه بنیاد کورکیان یوسف و زلیخای جامی22
 898نیویورک

 899مجموعه شخصی عباس مزدادیوان سلطان حسین بایقرا23

کتابخانه مخطوطات علوم بوستان سعدی24
2378-899آذربایجان شوروی

113

 901کتابخانه ملی پاریسچهل حدیث)ترکی(25

هشت بهشت امیرخسرو 26
دهلوی

کتابخانه توپقاپوسرای 
 902استانبول

ف
سال کتابتمحل نگهداریعنوان کتاب/ مرقعردی

)ه.ق.(
کد 

دستیابی
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ترجمه منظوم جامی از 27
 903کتابخانه عمومی لنینگرادچهل حدیث

 903مجموعه گلبنکیان)پاریس(بهارستان جامی28

کتابخانه توپقاپوسرای 470 قطعه در مرقع29
 903-885استانبول

9054013کتابخانه مجلس شورای اسالمیدیوان حافظ شیرازی30

 905کتابخانه ملی پاریستحفه االحرار جامی31

 906بنیاد بادمر ژنوگلستان سعدی32

دیوان حافظ-کلکسیون 33
 919کتابخانه دانشگاه اَلیگار هندعبدالسالم

 920کتابخانه عمومی لنینگرادصراط السطور34

 920کتابخانه ملی پاریسدیوان امیرشاهی35

مناجات نامه خواجه عبداهلل 36
 921کتابخانه سرکاری رامپور هندانصاری

9212225 کتابخانه کاخ گلستانتحفه االحرار جامی37

1768بدون تاریخ کتابخانه کاخ گلستان مخزن االسرار38

468بدون تاریخ کتابخانه کاخ گلستان تحفه االحرار39

2158بدون تاریخ کتابخانه کاخ گلستان مخزن االسرار40

مرقع گلشن41
کتابخانه کاخ گلستان)8 
صفحه از مرقعات با رقم 

سلطان علی( 
1663بدون تاریخ 

رباعیات عمرخیام)345 42
296بدون تاریخ کتابخانه کاخ گلستانرباعی(

مرقع خطوط43
کتابخانه کاخ گلستان )2 
صفحه از مرقعات با رقم 

سلطان علی(
1632بدون تاریخ 

13156بدون تاریخ کتابخانه مجلس شورای اسالمیدیوان جامی44

رساله گل ومل سلطان 45
93بدون تاریخ کتابخانه دکتر مهدویحسین بایقرا

حالنامه عارفی)مثنوی گوی 46
وچوگان(

موزه آثار اسالمی و ترک 
 بدون تاریخ استانبول 

موزه آثار اسالمی و ترک بوستان سعدی47
 بدون تاریخ استانبول

 بدون تاریخ کتابخانه عمومی لنینگرادغزلیات شاهی48

موزه هنرهای زیبا گلستان سعدی49
 بدون تاریخ کانسِگورب)الیپزیک( 

موزه هنرهای زیبا دیوان امیرشاهی50
 بدون تاریخ کانسِگورب)الیپزیک(

موزه هنرهای زیبا یک نسخه مرقع51
 بدون تاریخ کانسِگورب)الیپزیک(

مجموعه بنیاد کورکیان غزلیات موسی52
 بدون تاریخ نیویورک 

 بدون تاریخ مجموعه ُرستچایلد پاریسگلستان سعدی53

 -کتابخانه دانشگاه استانبول هفت قطعه از مرقعات54

تعداد زیادی قطعات و 55
 -کتابخانه های داخلی و خارجیمرقعات متفرقه 

ف
سال کتابتمحل نگهداریعنوان کتاب/ مرقعردی

)ه.ق.(
کد 

دستیابی
حروف و »مفردات«4 در بوستان سعدی موزه 

ملک

بدیهی است حروف و مفردات در آثار یک خوشنویس را نمی توان 
ــت. مخصوصاً  ــبک وی دانس ــاوت درباره س ــی برای قض مالک نهای
خوشنویسی نظیر سلطان علی که نُسخ خطی باقیمانده از وی از سال 
865 ق. تا 921 ق. تاریخ دارند. بنابراین نمی توان انتظار داشت در این 
ــال، خط خوشنویس دچار تطور نشده باشد و اساساً باید گفت  56 س
ــه، مقایسه ای است که بین نسخه های با تاریخ یکسان  بهترین مقایس
صورت بگیرد که این مهم نیز بواسطه ی عدم دسترسی به آثار خارج از 
کشور این خوشنویس که بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهند 
غیر ممکن به نظر می رسد یا در شرایط استثنایی قابل حصول است. با 
این وجود مفردات سبک نستعلیق سلطان علی مشهدی مأخوذ از آثار 
وی  را با مفردات استخراج شده از اثر بوستان سعدی)جدول 2( مقایسه 
ــود حروف و مفردات در هر دو شیوه  می کنیم. چنانکه مشاهده می ش

بسیار به هم نزدیک اند.
ــده در جدول 2 )در زیر هر بخش از جدول  ــه ی انجام ش با مقایس
مفردات سلطان علی، تصویر مفردات بوستان سعدی آورده شده است( 
ــر حرف »ف« یا »ق« هم به تنهایی و هم در  می توان نتیجه گرفت س
اتصال با مدات )کشیده و نیم کشیده( در هر دو نمونه یکسان می باشند. 
ــد. در مورد  ــبک میرعماد، بدون فاصله می باش این اتصال بر خالف س
ــت و گردی بین اتصال  ــرف »ق« نیز وضعیت به همین صورت اس ح
سر قاف و دایره آن )نظیر آنچه سال های بعد در آثار میرعماد مشاهده 
می شود(، وجود ندارد. کلیت دوایر )شروع کمان، گودی و »شمره«5( در 
هر دو شیوه  یکسانند. زاویه سرکش حرف »ک« نسبت به سطح افق، در 
آثار سلطان علی مشهدی برابر 30 تا 35 درجه است و همین مشخصات 
در بوستان سعدی تکرار شده است. در آثار میر عماد »شروع سرکش 
با زاویه 35 درجه می باشد« )جباری، 1370، 49(. اندازه قلم در اجرای 
سرکش حرف کاف در آثار میرعلی و سلطان علی سه چهارم قلم و در اثر 

بوستان سعدی گاهی به سمت نیم قلم میل می کند. 
اما در چند حرف، اختالفات جزیی وجود دارد؛ سر میم متصل به یاء 
معکوس در »می« در اثر بوستان سعدی فضای مثبت کمتری نسبت به 
سر میم در آثار سلطان علی دارد بطوری که گردی سر میم )در سبک 
سلطان علی( بیشتر می باشد. اختالف اندک بین برخی حروف دیگر مثل 
سر حرف »ص« را بایستی موردی جزیی تلقی نمود چرا که این اختالف 

با کنار هم گذاشتن تعداد بیشتری از آثار به سمت صفر میل می کند.

»َقِط قلم«6، مرکب برداری، مرکب رانی

سلطان علی در صراط السطور می گوید: 
ــد« ــط کنی روا باش ــــد      متوس  »قـط محرف کنی خطا باش

)کاستی گوا، 1356، 34(
قط قلم مورد استفاده در اثر بوستان سعدی مثل عموم کارهای دیگر 
سلطان علی مشهدی »قط متوسط«7 می باشد. شیب قلم گذاری ها نیز 

تحلیل و بررسی خوشنویسی  بوستان سعدی موزه ملی َملک 
)به خط سلطان علی مشهدی و بررسی صحت رقم آن(
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تفاوت محسوسی با شیب قلم گذاری های سلطان علی مشهدی ندارد. 
شیوه مرکب برداری و مرکب رانی نیز  مشابه می باشد. 

»کرسی«8 و شیب، شروع و ختم سطرها، 
ریتم دوایر

این اعتقاد که »در دوره صفوی شاکله و آناتومی خط بر مبنای بیضی 
ــده است و همین امر در دوره قاجار رو به سمت و سوی  پایه گذاری ش
ــنت، 1387، 104(، تا حدودی درست  دایره گرایش پیدا کرد« )احس
است اما در اغلب سطرنویسی های سلطان علی نیز، خط کرسی، مقعر 
بوده و شروع سطرها کمی باالتر از خط کرسی می باشد و پایان سطرها 
گاهی از شروع آن باالتر. اصول سطرنویسی با کرسی مقعر در اثر بوستان 
سعدی موزه ی ملک بسیار عالی اجرا شده است و یکی از دالیل دیگر 
چشم نواز بودن کتابت این اثر را باید در رعایت کرسی هاللی شکل آن 

دانست. 

مقایسه بوستان سعدی موزه ملک با آثار 
سلطان علی مشهدی

ــت از اغلب آثار سلطان علی برای  ــعی شده اس در تصاویر ذیل س
دریافت این شباهت ها استفاده شود. یکی از این آثار، بوستان سعدی 
دارالکتب قاهره)مصر( است که در سال 893 ق. توسط سلطان علی 
ــت. در )تصویر 5(  ــن 52 سالگی با قلم خفی کتابت شده اس در س
ــتان دارالکتب قاهره نسبت به  ــخن« و »مین« در بوس »ین« و »س
ــتان موزه ملک در عین شباهت با یکدیگر، مختصری قوی تر و  بوس
ــت و هجاهای »یست« و »هند« شباهتی  متناسب تر اجرا شده اس
ــرکش در حرف کاف در هر دو اثر یکی  تام با یکدیگر دارند. زاویه س
ــد و همانطور که پیش تر نیز اشاره شد برابر 30 تا 35 درجه  می باش
ــرکش های اثر موزه ملک کمی  ــبت به سطح افق می باشد اما س نس

نازک تر اجرا شده اند.
ــان داده اند، سبک  در ابیات زیر )تصویر 6( نیز چنانکه پیکان ها نش
واحدی بر دو اثر حکمفرما است اما در جاهایی لغزش هایی از خوشنویس 
ــبت به اصول کلی رعایت شده در دیگر سطور سر زده است. مثاًل  نس
تفاوت دو کلمه »بجز«، که در اثر دارالکتب مصر نسبت به بوستان موزه 

ملک درست تر اجرا شده است.
ــلطان علی مشهدی در بسیاری از کارهایش از گذاشتن نقطه ی  س
دایره ی »ن« صرف نظر کرده یا نقطه را باالتر از محل واقعیش که داخل 
ــت قرار داده است؛ در )تصویر 7( این مورد رعایت شده است.  دایره اس
ــود پای حرف »م« در نزول  ــیاری موارد دیده می ش همچنین در بس
حقیقی خود به سمت راست میل می کند این موضوع در تصاویر 5 و 7 

نیز در هر دو اثر قابل مشاهده است.
ــوس را در دو اثر رباعیات خیام  ــباهت یای معک ــر 8( ش در )تصوی

سلطان علی مشهدی و بوستان سعدی موزه ملک مشاهده می کنیم.
ــیار  ــیده ها و دوایر و رعایت بس ــی و اجرای دقیق کش صاف نویس
ــته از خصیصه های اثر  ــمندانه اصول »فضای منفی«9 باز و بس هوش

جدول 2 - حروف و مفردات، سبک نستعلیق سلطان علی مشهدی مأخوذ از آثار وی)*(، 
بوستان سعدی موزه ملی ملک)**(.

تصویر 5- مقایسه مفردات، بوستان سعدی اثر سلطان علی مشهدی)باال(.
 مأخذ: )دارالکتب قاهره(، بوستان سعدی)پایین(. مأخذ:  )موزه ملک(

تصویر 6- سبک واحد، بوستان سعدی اثر سلطان علی مشهدی)باال(.
 مأخذ: )دارالکتب قاهره(، بوستان سعدی)پایین(. مأخذ:  )موزه ملک(

تصویر 7- نقطه نون و نزول میم، بوستان سعدی، سلطان علی مشهدی)باال(. 
مأخذ: )دارالکتب قاهره(، بوستان سعدی)پایین(. مأخذ:  )موزه ملک(

تصویر 8- شباهت یای معکوس، رباعیات خیام اثر سلطان علی)باال(. 
مأخذ:  )کتابخانه کاخ گلستان(، بوستان سعدی)پایین(. مأخذ:  )موزه ملک(

*

**

*

**

*

**
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ــود. گاهی این یک دست نویسی  ــتان موزه ملک محسوب می ش بوس
ــکیل و »حسن وضع«10 می باشد  ــن تش آن قدر بی نقص و دارای حس
ــاد را در ذهن تداعی می نماید؛ گاهی نیز دوایر و  که قوت قلم میرعم
کشیده ها بزرگ تر از حد معمول می شوند اما شکل کلی مفردات حفظ 

می شود)تصویر 9(.
این صاف نویسی در آثار مهم کتابت شده سلطان علی با قلم کتابت 
ــد. در ذیل به چند نمونه آثار سلطان علی  و خفی قابل رجوع می باش
مشهدی با قلم کتابت و خفی و مقایسه ی آنها با اثر بوستان سعدی اشاره 
شده است که در اغلب موارد به لحاظ حسن تشکیل و حسن وضع با اثر 

بوستان برابری می کنند)تصاویر 10و 11(. 
ــت دارد  ــر،  اهمی ــه ی دو اث ــه در مقایس ــی ک ــر موضوع دیگ
ــا  ــی«11 آنه ــوع تاریخ ــب وق ــاس »ترتی ــر اس ــار ب ــه آث  مقایس
با یکدیگر است. بدین معنی که قاعدتاً باید دو اثری را با هم مقایسه 
ــده اند. بنابراین  کرد که در یک دوره ی زمانی نزدیک به هم خلق ش
ــعدی را با دیگر آثار باید در فاصله  ــتان س برخی تفاوت های اثر بوس
زمانی خلق آن آثار با اثر مورد نظر جستجو کرد. برای مثال )تصویر 
ــیده ها، نمی تواند مربوط  12( با توجه به اجرای ضعیف دوایر و کش
ــلطان علی مشهدی محسوب شود و نکته  به دوران پختگی خط س
جالب اینکه اغلب آثار سلطان علی نمایش داده شده در کتاب های در 
دسترس عموم، همان هایی هستند که مربوط به دوران اولیه کتابت 
ــنویس در قرن نهم ق. می باشند و آثار کتابت و خفی وی  این خوش
که مرکزیت قلم سلطان علی محسوب می شوند و توانایی سلطان علی 
ــده اند. در صفحات پایانی  ــتی در آنها دید، عموماً معرفی نش را بایس
ــمانی و زمینی« در بخش تصاویر، ذیل خط سلطان علی  کتاب »آس
مشهدی )تصویر 13(، مرقوم شده است: قطعه خط نستعلیق، به خط 

سلطانعلی مشهدی/ اوایل قرن دهم هجری )آغداشلو، 1385(. این 
ــت که با مرور زمانمند آثار سلطان علی و با مقایسه این  در حالی اس
اثر با اثری همانند )تصویر 14( جای شکی باقی نمی ماند که اثر یاد 
شده مربوط به نیمه دوم قرن نهم و ای بسا قبل از سال 873 ق. باشد. 
در اثر متأخرتر)تصویر 14(، کشیده ها در نهایت صافی و تناسب اجرا 

شده اند و دوایر با یکدیگر همخوانی کامل دارند. 

تصویر 10- اجرای متناسب دوایر و کشیده ها، اربعین جامی)باال(. 
مأخذ: )آستان قدس رضوی(،  بوستان سعدی)پایین(. مأخذ: )موزه ملک(

تصویر 11- اجرای متناسب دوایر و کشیده ها، تحفه االحرار جامی)باال(.
 مأخذ: )کتابخانه کاخ گلستان(،  بوستان سعدی)پایین(. مأخذ: )موزه ملک(

تصویر 12- اجرای ضعیف دوایر و کشیده ها، سلطان علی 
مشهدی)سمت راست(. 

مأخذ: )موزه هنرهای تزیینی ایران( 

تصویر 13- اجرای ضعیف دوایر و کشیده ها، سلطان علی 
مشهدی)وسط(. 

مأخذ: )خزانه بنیاد مستضعفان(

تصویر 14- قطعه، دوران پختگی خط سلطان علی، 
سلطان علی مشهدی)چپ(. 

مأخذ: )موزه هنرهای تزئینی ایران(

تصویر 9- اجرای دایره بزرگ تر از حد معمول. 
مأخذ:  )موزه ملک(

تحلیل و بررسی خوشنویسی  بوستان سعدی موزه ملی َملک 
)به خط سلطان علی مشهدی و بررسی صحت رقم آن(



نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره17، شماره 3، پاییز1391

40

نتیجه
بخش اندکی از آثار منتسب به سلطان علی را باید در زمره جعلیات 
ــال کتابت از اطراف  ــصت س ــمار آورد. چرا که حاصل حدود ش به ش
ــال های 865 ق. تا 926 ق.  نمی تواند کمتر از حجم اشاره شده در  س
این مقاله باشد. در فصل یافته های پژوهش، به تحقیق دریافتیم میراث 
نُسخ خطی و مرقعات به جا مانده از سلطان علی مشهدی مجموعه ای 
از کارهای ضعیف و متوسط و قوی هستند؛ این موضوع باستناد طول 
زمان مشق کردن های سلطان علی که در باال اشاره شد، بسیار طبیعی 
به نظر می رسد. در این میان آنچه از اهمیتی اساسی برخوردار است، 
ــاهده و بررسی همه ی آثار این خوشنویس در یک فرآیند زمانی  مش
ــی از آثار وی که در  ــتفاده از بخش ــت کاری که در این مقاله با اس اس
کشور ایران موجود است صورت پذیرفت. مشاهده ی آثار موجود نشان 
ــلطان علی مشهدی در ذهن خوشنویسان  می دهد، تصویری که از س
ــت چرا که  ــنویس اس ــت، نازل تر از جایگاه واقعی این خوش ایران اس
ــاره شد، عمده ی آثار در دسترس عموم سلطان علی،  همانطور که اش

جزء کارهای ضعیف تا متوسط وی محسوب می شود.
ــعدی موزه ملی ملک یکی از آثار خطی  ــتان س بی شک اثر بوس
ــنویس را در اجرای صاف و دقیق  ــت که توانایی خوش ــمند اس ارزش
کلمات به خوبی به اثبات رسانده است. احتماالً دو موضوع وجود دارد 
ــناس را در )رأی به( صحت انتساب یک اثر به  که می تواند یک کارش

پی نوشت ها

1 Alfred Lessing.

ــات  ــاالت آن در کلم ــروف و اتص ــتن ح ــول و ارکان نوش ــت اص 2 »رعای
می باشد«)همان، 133(.

3 طبق یک تعریف سنتی اندازه قلم های مختلف به این شرح است: 1-غبار)از 
کوچکترین اندازه تا نیم میلیمتر(2-خفی)از نیم تا سه چهارم میلیمتر(3-کتابت)از 
سه چهارم تا یک ونیم میلیمتر(4-چلیپا)از یک ونیم تا دو میلیمتر( 5-قطعه)از دو تا 
شش میلیمتر( 6-جلی)ازشش میلیمتر تا دو سانتیمتر(7- کتیبه)از دوسانتیمتر به 

باال( )امیرخانی، 1374(.
ــرف دیگر بوجود آید  ــه از ترکیب حرفی با ح ــود ک 4 به الفاضی گفته می ش

مانند:»بت، بج، بر«.
5 »بخش پایانی حروف دایره ای )مانند: س، ح، ل و ...( را گویند که دارای صعود 

مجازی می باشند«) همان، 238(.
ــد که با قلم تراش  ــبت به امتداد طول قلم نی می باش 6 زاویه ی زبانه ی قلم نس

برش داده می شود.
7 »باباشاه اصفهانی در آداب المشق، زاویه قط متوسط را 22/5 درجه، زاویه قط 
محّرف را 45 درجه و قط جزم را تخت و بدون زاویه می داند«)مایل هروی، 1372(.

8 کرسی یا خط زمینه خط مستقیم یا مدوری است که محل قرارگیری حروف 
و کلمات نسبت به آن سنجیده می شود. هر سطر در خوشنویسی می تواند بیش از 
یک کرسی داشته باشد ولی معموال یک کرسی نسبت به دیگر کرسی ها محوریت 

دارد.
9 رعایت فضاهای منفی به معنای تعادل و توازن در نسبتهای سفیدی و سیاهی 

در خوشنویسی می باشد.
10 »تنظیم و ترکیب سطر، رعایت فواصل، حسن مجاورت و اعتدال کلمه ها، 

کرسی بندی و کشیده نویسی«)همان، 134(.
11 Chronological.

ــردد نماید. یکی ضعیف بودن دیگرکارهای صاحب  رقم پایانی اثر، م
اثر نسبت به آنچه مورد بحث است و دیگری عدم همخوانی جزییات 
ــهدی  ــلطان علی مش اثرها با یکدیگر. با مالحظه ی  کارهای خوب س
ــرار و بخش نوشته شده با  در تحفه االحرار و دیوان حافظ و مخزن االس
قلم کتابت اربعین جامی و دیگر کارهای اشاره شده، نیک درمی یابیم 
ــعدی به لحاظ زیبایی شناسی و رعایت قواعد و  کلیت اثر بوستان س
صاف نویسی و حسن ترکیب و حسن وضع کلمات، مشابهتی درخور با 
دیگر آثار ممتاز سلطان علی مشهدی دارد. در مورد جزئیات و مفردات 
ــن تفاوت ها  را در قیاس  ــابه ای اندک تفاوت هایی وجود دارد که مش

دیگر آثار  سلطان علی مشهدی با یکدیگر نیز می توان دید. 
ــتان سعدی موزه  بنابراین می توان اینگونه حکم نمود که اثر بوس
ملک با رقم »تمت الکتاب بعو ن الملک الوهاب علی ید العبد الفقیر الحقیر 
ــهدی« از نظر مشخصات و مؤلفه ها و مختصات، با  سلطان علی المش
بخش ممتاز آثار سلطان علی مشهدی همخوانی کافی دارد و نگارنده 
این سطور با توجه به آثار در دسترس فعلی در کتابخانه ها و موزه های 
ایران نمی تواند دلیلی بر جعل بودن اثر یاد شده اقامه نماید. بدیهیست 
دسترسی نزدیک به سه نسخه دیگر بوستان سعدی به خط سلطان علی 
مشهدی که همگی در کتابخانه های خارج از ایران نگهداری می شوند 

می تواند این گمان قریب به یقین را به یقین بدل نماید.
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