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بررسی تطبیقی خوشنویسی نسخهنگارۀ کلیله و دمنۀ
 2198محفوظ درکاخ گلستان با شیوۀ خوشنویسی
*
اظهر تبریزی
گیتی نوروزیان
دانشجوی دکتری مطالعات عالی هنر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/7/7 :تاریخ پذیرش نهایی)92/9/3 :
**

چکیده
نســخۀ کلیله و دمنۀ شــماره  2198کتابخانۀ کاخ گلستان ،استنساخی از برگردان پارســی نصراهلل بن عبدالحمید بن
ابیالمعالی معروف به نصراهلل منشــی اســت .ابتدا و انجامۀ این نســخه افتاده و هیچ اطالعی راجع به زمان و مکان تهیۀ اثر
و نیز نگارگر یا خوشــنویس آن وجود ندارد؛ هر چند با توجه به ویژگیهای نگارگری و خوشنویســی موجود ،میتوان آن را
منســوب به ســدۀ نهم هجری دانست .فرضیۀ نگارنده بر این اساس شکل گرفته اســت که خوشنویس کلیله و دمنۀ شماره
 2198کتابخانۀ کاخ گلســتان ،محتم ً
ال موالنا اظهر تبریزی یکی از خوشنویسان مطرح این سده است .وی یکی از شاگردان
ممتاز جعفر بایسنقری و در زمرۀ استادانی به حساب میآید که در تحریر خطوط ششگانه ،درجۀ کمال را داشته است .برای
اثبات این فرضیه ،مقایســههای سبکشناســانهای میان چند اثر رقم دار موالنا اظهر تبریزی و خطِ
نستعلیق کلیله و دمنۀ
ِ
کاخ گلستان انجام گرفته است .این مقایسهها بر طبق آنچه در سنت خوشنویسی وجود دارد ،ترتیب یافته ،بدین صورت که
نخســت مفردات ،سپس کلمات و نهایتاً ترکیب واژهها مورد بررســی قرار گرفتهاند .نگارنده امیدوار است با این شیوه بتواند
بیشترین تفاوتها و شباهتها را مابین سبک کتابت یک نسخۀ بدون رقم و آثار رقم دار مشخص سازد.

واژههای کلیدی

کلیله و دمنه ،نصراهلل منشی ،موالنا اظهر تبریزی ،کاخ گلستان ،خوشنویسی سدۀ  9هجری.

*این مقاله برگرفته از بخشــی از رســاله دکتری نگارنده تحت عنوان" :پژوهشی در نسخهنگارۀ کلیله و دمنه  2198محفوظ در کاخ گلستان و جایگان آن در بستر
تاریخی نقاشــی ای ران در ســدۀ نهم هجری/پانزدهم میالدی" م یباشــد که به راهنمایی جناب آقای دکتر یعقوب آژند در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه ته ران در
دست انجام است.
**تلفن ،09123102655 :نمابر.E-mail: gitinorouzian@yahoo.com ،021-22934402 :
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مقدمه

اگر بخواهیم کلیله و دمنه را که ریشــ ه در متون کهن دارد به
سادهترین شکل توصیف کنیم ،میبایست آن را شامل داستانها و
حکایاتی اخالقی و آموزشی بدانیم که از زبان حیوانات 1نقل میشود.
اساس کلیله و دمنه ،بر داستانهای پَنجِ ه َت َنتره 2شکل گرفته است
که مجموعهای از داستانهای کهن هندی است و محبوبیت آن ،چه
در هند و چه در دیگر کشــورهای جهان ،بسیار فراگیر بوده است.
این اثر هندی ،در زمان خســرو انوشیروان به دست برزویه طبیب
پســر آذرمهر به پهلوی ترجمه گردید و برزویه آن را براســاس نام
شخصیتهای اصلی داستان ،کلیله و دمنه نهاد (رضایی باغ بیدی،
 ،1387ج  .)25 ،15بزرگترین قدم در راه گســترش کلیله و دمنه،
زمانی برداشــته شد که ابن مقفع 3نســخۀ پهلوی برزویه را به زبان
عربی برگرداند .گســتردگی دانش وی در زبان پهلوی و عربی باعث
گردید ترجمهاش با موفقیت فراوانی روبرو شود .همین ترجمه بود
که در سدۀ ششــم هجری ،اساس تألیف نصراهلل منشی را تشکیل
داد .به گفتۀ خواندمیر ،کلیله و دمنۀ منثور پارســی اثر نصراهلل بن
عبدالحمید بن ابی المعالی اســت که از فصحا و ســخنوران معاصر
بهرامشــاه غزنوی بوده و به نام آن پادشــاه در سلک تحریر کشیده

اســت (خواندمیر ،1380 ،ج  .)400 ،2وی کتاب کلیله و دمنه را به
نام بهرامشاه غزنوی اتحاف کرد و به همین سبب این اثر به نام «کلیله
و دمنۀ بهرامشاهی» نیز خوانده میشود .نسخۀ کلیله و دمنۀ 2198
کاخ گلستان ،یکی از استنساخهای کلیله و دمنۀ بهرامشاهی است.
مهمترین ســؤال در مورد این نسخه ،مکان و زمان اجرای آن است
که از سال  1931م زمانی که در نمایشگاه هنر ایرانی در برلینگتن
هاوس در لندن به نمایش درآمد ،همچنان مطرح است .برای پاسخ
به این پرسش ابتدا میبایست هنرمندان دستاندرکار تهیۀ این اثر،
مخصوصاً خوشــنویس و نگارگر آن ،شناخته شوند .نگارنده در این
مقاله به ویژگیهای خوشنویســی این نسخه میپردازد و قصد دارد
تا با گــذری بر تاریخ زندگی و آثار موالنا اظهر تبریزی ،تشــابهات
سبک خوشنویسی وی را با کلیله و دمنۀ کاخ گلستان مورد بررسی
قرار دهد .در این راستا ،ابتدا پیشینۀ پژوهشی نسخۀ مذکور را مرور
میکنیم و ســپس آنچه را که تاریخنگاران راجع به این خوشنویس
نامی ســدۀ نهم هجری بیان داشــتهاند ،از نظر میگذرانیم .نهایتاً
نمونههایی برای مقایســه و در جهت شناخت شباهتها و تفاوتها
میان دو متن ارائه میگردد.

پیشینۀ پژوهشی کلیله و دمنۀ  2198کاخ
گلستان
همانطور که ذکر شد کلیله و دمنۀ کاخ گلستان ،از سال 1931
م مــورد توجه قرار گرفته اســت .اغلب متخصصان پس از دیدن
این اثر آن را به واســطۀ پرداخت عالی و جزییات نسبتاً ظریف،
به دورۀ بهزاد یعنی اواخر ســدۀ نهم هجری منسوب داشتند ،هر
چند پس از مطالعات دقیقتر و مقایســههایی که با دیگر نســخ
ارائه شده در همان نمایشگاه انجام شد ،آن را متعلق به سالهای
نخست همان سده دانستند .تاریخ پیشنهاد شده با سبک تذهیب و
شیوۀ طراحی پیکرهها که از الگوهای قدیمی پیروی میکرد ،تطابق
داشت .بدین ترتیب گفته شد که اگر این نسخه به حدود سال  813ق/
 1410م یا اندکی پس از آن نسبت داده شود ،طبیعتاً با چنین کیفیتی
میبایست متعلق به کارگاه شاهرخ در هرات باشد که در آن ،نقاشی به
نام میرخلیل کار میکرده است ) .(Binyon et al, 1971, 59دولتشاه
سمرقندی راجع به خلیل مینویسد ...« :و موالنا خلیل مص ّور که ثانی
مانی بوده ( »...دولتشاه سمرقندی .)340 ،1382 ،برخی محققان ابراز
داشــتند احتماالً کلیله و دمنۀ کاخ گلستان سرمشق نسخهای بوده
که برای بایسنقر تهیه شده است ،4هر چند نقاشیهای کلیله و دمنه
بایســنقر برداشتی عینی از نســخۀ کاخ گلستان نیست ).(Ibid
ظاهرا ً پس از پیشــنهاد تاریخ اوایل ســدۀ نهم هجری توســط
محققان برلینگتن هاوس ،اریک شــرودر 5مینویسد شاید نسخۀ
مذکور متعلق به کتابخانه اســکندر سلطان 6باشد .اولین شخصی
کــه با وی به مخالفــت برمیخیزد ،آندره گــدار بود که پیشتر

این نســخه را برآمده از کارگاه هــرات در حدود 906ق1500/م
میدانست ) .(Grube, 1991, 386هر چند وی در مقدمهای که
برای یونسکو دربارۀ نقاشیهای کتابخانۀ سلطنتی (کتابخانۀ کاخ
گلستان) نوشت ،تغییر عقیده داد و متذکر شد که نگارههای این
نسخه میبایست متعلق به پانزده سال پس از زمان تهیۀ شاهنامۀ
بایسنقری یعنی حدود  848ق1444/م باشند .رابینسون پیشنهاد
گدار را رد کرد و گفت این اثر میبایست متعلق به نیمۀ دوم سدۀ
نهم هجری باشد؛ یعنی زمانی که سلطان حسین بایقرا در هرات
فرمانروایی میکرد .این انتســاب براساس تحلیل سبکشناسانه
و مقایســه با نقاشــیهایی انجام گرفت که یا دارای تاریخی در
همین زمان بودند یا میتوانستند به سالهای 844-875ق-70/
 1440منسوب شــوند .این نظریه در آن زمان مورد قبول اغلب
پژوهشگران قرار گرفت ) ،(Ibidاما رابینسون در مطالعات بعدی
خویش تغییر عقیده داده و گفت که محتم ً
ال این اثر تحت حمایت
پیربداق قره قویونلو ،7شــاهزادۀ ترکمان تهیه شده است .به زعم
وی ،هــر چند پیشتر گمان میرفت نســخه کلیله و دمنۀ کاخ
گلســتان در سالهای 813-23ق1410-20 /م تهیه شده باشد،
اما اکنون میتوان ادعا کــرد که تاریخ 864ق1460/م بیشتر با
سبک نگارهها دمساز و مطابق است .وی ابراز داشت اگر چه صفحۀ
آخر این نســخه افتاده ،اما سرلوح دوتایی آن ،شاهزادۀ جوانی را
در کنار درباریان نشان میدهد که با توجه به سبک و شکوه آن،
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شــاهزادۀ دیگری غیر از پیربداق نمیتواند باشــد .وی گفت هر
چند اکثر نگارههای این نســخه ،رسماً جلوه و ظاهر سبک هرات
را دارند ،ولی پیکرهها و منظرهپردازی میرساند که میبایست از
محصوالت هنری ترکمانان باشد (رابینسون .)30،1376 ،وی در
پژوهشهای بعدی خود به نتیجۀ دیگری نیز میرسد و میگوید
این نســخه و بیشــتر آنهایی که وی برای اولین بار در  1958م
گرد آورده بود ،نمیبایســت به اوایل مکتب دوم هرات منســوب
گردنــد ،بلکه آنها متعلق به کارگاه هنری ترکمانان هســتند که
تحت حمایت اوزون حســن آق قویونلو در سالهای 857-883
ق 1453-77/م فعــال بــوده اســت ).(Grube , 1991, 386
انتســاباتی که راجع به این نســخه انجام گرفت ،در سالهای بعد و
توسط پژوهشگران دیگر نیز ادامه یافت و در نهایت نیز به نتیجهای
یکسان و جامع نرسید .از سوی دیگر ،هیچ یک از پژوهشهای مذکور
راجع به خوشنویســی این اثر بحثی نمیکنند و در واقع عمدۀ این
بررســیها بر ویژگیهای نگارگری آن متمرکز اســت .بدین ترتیب
جای خالی پژوهشــی مستقل راجع به ویژگیهای خوشنویسی این
اثر احســاس میشد .با این فرض که اگر بتوان خوشنویس آن را باز
شناخت ،میتوان موضع آن را در بستر تاریخ نگارگری ایران در سدۀ
نهم هجری دقیقتر معین کرد.

خوشنویســی در کلیله و دمنه  2198کاخ
گلستان
در حال حاضر ،این اثر که با شمارۀ  2198در کتابخانۀ کاخ گلستان
ردهبندی شــده اســت؛  107برگه دارد و بی تردید برگههای آن
در زمانی نامشخص از هم جدا شــده و مجددا ً مورد صحافی قرار
گرفتهاند .شاید در همان زمان ،ابتدا و انجامۀ نسخه افتاده است .در
برگۀ  1چپ ) (f. 1rانواع یادداشــتها و ُمهرها دیده میشود که
علیرغم تعدد آنها ،اطالعات زیادی راجع به مکان و زمان تهیۀ اثر و
هنرمندان دستاندرکار آن در اختیار قرار نمیدهند (تصویر  .)1در
یک ُمهر اناری شکل در باال و سمت چپ صفحه ،با خط ثلث نوشتۀ
«من ک َت َب الفقیر علی َغ َف َر ل َ ُه» (تصویر  )2دیده میشود و در سمت
راســت در زیر ُمهر ناصرالدین شاه نیز نوشــتۀ جدیدتری با خط
نستعلیق نوشته شده است« :با خط میرعلی» (تصویر  .)3احتماالً
اشــاره به نام میرعلی به واســطۀ وجود همان ُمهر مذکور اســت،
همان طور که در شناســنامۀ نسخه در برگۀ  1چپ نیز نام کاتب
را «میرعلی» ذکر کردهاند .اما این ُمهر نمیتواند به خوشــنویس
نسخه تعلق داشته باشد ،چرا که خوشنویسان اسامی خود را نه در
ُمهرها بلکه در انجامهها و در واقع رقمهای پایانی درج میکردهاند.
این احتمال وجود دارد که ُمهر مذکور متعلق به مالک کتاب باشد،
زیرا ُمهرها عموماً برای نشان دادن مالکیت بر روی برگۀ اول نقش
میشدهاند .در جدول ،1انواع خطوط به کار رفته در کلیله و دمنۀ
کاخ گلستان ارائه شده است:
ً
البته اســتثناهایی نیز در این قاعده وجــود دارد؛ مثال در برگۀ 50
راســت 59 ،چپ 81 ،چپ واژۀ «مصراع» و در برگۀ  74راست89 ،

تصویر  -1کلیله و دمنه بهرامشاهی ،برگه  1چپ ( ،)fol. 1rکتابخانه کاخ گلستان ،تهران.
مأخذ( :بخش نسخ خطی کاخ گلستان)
تصویر  -2جزیی از تصویر ُ ،1مهر اناری
شــکل با خط ثلث و نوشتۀ من کتب
الفقیر علی غفر له.

تصویر  -3جزیی از تصویر 1
جدول  -1انواع خطوط به کار رفته در کلیله و دمنۀ شماره  2198کاخ گلستان.

متن و اشعار پارسی

نستعلیق
خفی

رنگ مشکی

اشعار عربی ،احادیث و امثال

رقاع

رنگ طالیی ،شنگرف،
الجوردی

آیات قرآنی

نسخ

رنگ طالیی ،شنگرف،
الجوردی

عناوین بابها

ثلث جلی

رنگ طالیی بدون تحریر

فهرست بابها
(برگه  9راست
و چپ)

شماره بابها ثلث جلی

رنگ طالیی

اسامی بابها رقاع

رنگ شنگرف و الجوردی یک
در میان

بابها

تک واژهها :شعر ،بیت ،نظم ،حکایت،
مصراع ،رباعی

ثلث جلی

رنگ طالیی ،شنگرف و
الجوردی
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در ضمن در مقطع زمانی نیمۀ سدۀ نهم هجری فعال بودهاند .در منابع
و رســاالت خوشنویسی از این هنرمندان یاد شده و نگارنده نیز آثار
رقم دار هر یک از آنان را بررسی کرده و مورد مطابقت قرار داده است.
طبیعتاً خوشنویسانی چون جعفر بایسنقری که شاهنامه بایسنقری و
کلیله و دمنۀ  H.362در توپکاپی سرای استانبول را کتابت کردهاند،
و یا شمسالدین بایسنقری که او نیز نسخۀ دیگری از کلیله و دمنۀ
بایسنقری به شماره  ،R.1022محفوظ در توپکاپی سرای استانبول
را خوشنویسی کرده ،نخستین گزینهها برای بررسی سبک شناسی
تطبیقی بودند .حتی خوشنویسان دیگری چون عبدالرحمن خوارزمی
و فرزندانش عبدالکریم و عبدالرحیم نیز که بیشتر در غرب ایران و در
دربارهای ترکمانان فعالیت داشتهاند ،مورد بررسی قرار گرفتند .8اما در
این میان ،تنها سبک خوشنویسی اظهر تبریزی بود که شباهتهای
قابل توجهی را با کلیله و دمنۀ کاخ گلستان نشان میداد.

خالصهای از زندگی موالنا اظهر تبریزی

تصویر  -4کلیله و دمنه بهرامشــاهی ،برگه  107چپ ( ،)fol. 107rکتابخانه کاخ
گلستان ،تهران.
مأخذ(:بخش نسخ خطی کاخ گلستان)

چپ واژۀ «بیت» به خط نســتعلیق نوشته شــدهاند .تک واژهها در
بعضی ســطور بزرگتر و در بعضی دیگر کوچکتر آمدهاند که نشان
میدهد خوشنویس به فضاهای «پر و خالی» و یا بنا به آنچه در سنت
خوشنویسی گفته میشود به «سواد و بیاض» تسلط کافی داشته و
ترکیب بندی کل صفحه را از لحاظ زیباییشناســی مد نظر داشته
است .آنچه در خوشنویسی کلیله و دمنۀ  2198مهم به نظر میرسد،
اســتفاده از چهار نوع خط است که هر کدام نیز در کمال پختگی و
مهارت کتابت شــدهاند .خطوط ثلث ،نسخ و رقاع به دفعات در میانۀ
متن نستعلیق دیده میشــود و حتی در بعضی صفحات ،چهار نوع
خط را با چهار رنگ مختلف در کنار یکدیگر میبینیم (تصویر  .)4این
مسئله نشان میدهد که کاتب متن نستعلیق بی تردید خود ،خطوط
دیگر را نیز خوشنویسیکرده و بالطبع این مسئله نیز اثبات میکند که
وی تسلط کافی بر خطوط ششگانهداشته است .به عالوه میبایست
توجه داشته باشیم که رنگه نویسی ،یعنی کتابت با زر و نقرۀ حل و یا
با الوان الجوردی ،زنگاری ،شنگرف و سفیدآب به دلیل دشواری در
برداشت مرکب و تنظیم غلظت و چسبندگی رنگ که همواره دانههای
ریز و ناخالص آن سر قلم میچسبیده و مانع روانی و یکدستی کتابت
میشده است ،نشان از مهارت خوشنویس دارد (مایل هروی،1380 ،
 .)128به این موضوع باید روانی ،اســتحکام و یک دستی قلم را نیز
افزود .پس برای آن که بتوان کاتب این اثر را شناسایی کرد ،طبیعتاً
میبایست استادانی را مد نظر قرار داد که در خطوط ششگانه استاد و

راجع به زمان تولد و مرگ موالنا اظهر تبریزی هیچ ســند و نوشتۀ
تاریخی در دست نیست و آنچه گفته شده صرفاً بر اساس آثاری است
که از وی باقی مانده اســت .در واقع اولین و آخرین اثر یک هنرمند
میتواند تاریخ تولد و مرگ وی را تا حدودی مشــخص سازد .راجع
به اظهر دو نســخه وجود دارد که در حدود  56سال فعالیت حرفه
ای وی را در دربارهای مختلف نشان میدهد .اولین اثر ،یک نسخه
از خســرو و شیرین نظامی است با تاریخ  824ق و آخرین نیز یک
گلچین کوچک از اشعار شعرای مختلف است که تاریخ  880ق را بر
خود دارد .اگر فرض را بر آن بگیریم که موالنا اظهر در زمان کتابت
نســخۀ خسرو و شــیرین نظامی حدودا ً  24سال سن داشته است،
پس میبایســت در حدود  800ق به دنیــا آمده و عمر طوالنی در
حدود هشتاد سال را تجربه کرده باشد .در اغلب کتابهای تاریخی
از موالنا اظهر و یا ظهیرالدین اظهر تبریزی به عنوان یکی از شاگردان
ممتاز جعفر تبریزی که در تحریر انواع خطوط درجۀ کمال را داشته
اســت ،نام برده میشود .عالی افندی وی را تبریزی مینامد و البته
این احتمال وجود دارد که وی در تبریز در کســوت شاگردی موالنا
جعفر درآمده و ســپس با وی به هرات مهاجرت کرده باشــد .اظهر
خود به این امر اشــاره کرده است« :مفردات و مرکبات نسخ تعلیق
تغمده اهلل بغفرانه و مخترع
علی طریق واضع االصل خواجه امیرعلی ّ
الثانی و هوالشیخی و قبلتی موالنا کمال الملة والدین جعفر التبریزی
روح اهلل روحه العزیز کتبه اظهر» (بیانی .)70 ،2536 ،بعضی از آثار
باقــی مانده از اظهر تاریخ اجرا ندارند و در برخی نیز مکان اجرا قید
نشده است ،اما از آنچه که باقی مانده میتوان یقین داشت که وی در
زمرۀ خوشنویسان کتابخانۀ سلطنتی بایسنقر میرزا بوده است .واله
اصفهانــی نیز این امر را تایید میکند و از موالنا ظهیری نام میبرد
که در حدود ســال  834ق در خدمت بایسنقرمیرزا بوده است (واله
اصفهانی .)524 ،1379 ،اثری از این خوشنویس به دست ما رسیده
که امروزه به ُجنگ مرآثی مشــهور و در زمان مرگ بایسنقر نوشته
است .پیشتر ،این اثر متعلق به مجموعۀ حاجی محمد نخجوانی بود
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جدول  -2موالنا اظهر تبریزی از نگاه تاریخ نگاران.

عبدالرزاق سمرقندی

میرزا محمد حیدر
دوغالت
خواندمیر
حسن بیگ روملو
دوست محمد گواشانی
واله اصفهانی

مطلع السعدین و مجمع
البحرین
(حدود  880ق)

تاریخ رشیدی
(حدود  948-53ق)

مینویسد ... « :و خطاطان این دوره نظیر موالنا ظهیرالدین و موالنا شهابالدین بی نظیر عصرند و این
جماعت در علم و عمل خطوط ستهاند و در باقی فنون اقسام قلمگذاری و رقمنگاری از تصویر و تذهیب
و سایر شعب و جلد ساختن و باقی نقوش و صنایع و پرداختن چنان نازک و زیبا عمل میکردهاند که از
زمانهای گذشته تاکنون ،مردم کمتر چنین هنرمندان و هنرهایی دیدهاند» (سمرقندی.)431 :2 ،1383 ،

مینویسد« :موالنا اظهر  ...همه شاگردان اواند [موالنا جعفر] چه نوع که موالنا جعفر از مخترع بهتر نوشته
موالنا اظهر از وی خوبتر نوشته است و موالنا جعفر کند و شکسته نوشته است ،اما محکم و به مالحت
و سخته ،اما موالنا اظهر با وجود این لطایف که مذکور شد ،درست نوشته است اما ناهمواری دارد ».و
میگوید ... « :همان نسبت که میان میرعلی تبریزی و موالنا جعفرست و در میان موالنا اظهر و موالنا
جعفر بود ( »...دوغالت.)315 ،1383 ،

مینویسد ... « :و موالنا اظهر  ...که چون ابن مقله  ...بودند در شاگردی موالنا جعفر بآن مرتبه تصاعد
حبیب السیر
(نیمه دوم سدۀ دهم هجری) نمودند» (خواندمیر ،1380 ،ج .)19 ،4
احسن التواریخ
(حدود  980ق)
مرقع بهرام میرزا
(نیمۀ دوم سدۀ دهم ق)
خلد برین
(حدود  1078ق)

مینویسد« :موالنا اظهر ،که در این فن اظهر من الشمس است ،با وی [موالنا جعفر خطاط] همچو نسبت
سها است با آفتاب عالمتاب و یا نسبت شب یلداست با روز پر غمام و سحاب» و همچنین میگوید موالنا
اظهر از جمله نوادر استادان است (روملو ،1384 ،ج .)1077-1078 ،2

مینویسد ... « :و موالنا ظهیرالدین اظهر نیز شاگرد موالنا جعفراند اما بمرتبۀ خوشنویس بودهاند که خط
ایشانرا از خط استاد ایشان استادان این فن بهتر میدانند» )(Thackston, 2001, 10

واله اصفهانی از جملۀ ارباب استعداد در دربار بایسنقرمیرزا از تعدادی خوشنویس نام میبرد که «به
حسن خطوط سبعه در شش جهت هفت اقلیم» معروف بودهاند .در میان ایشان نام «موالنا ظهیر» دیده
میشود (واله اصفهانی.)524 ،1379 ،

مینویسد« :اظهر که به جای صیرفی بود /حسن جلیاش به از خفی بود /هر چند که جعفر اوستاد
است /اظهر به صفا ازو زیادستُ /درجی ُد ِر پر صفای اظهر /به بود ز درجهای جعفر» (قلیچ خانی،1373 ،
.)181-182

مجنون رفیقی هروی

آداب الخط
(نیمۀ اول سدۀ دهم ق)

میرعلی هروی

رسالۀ مداد الخطوط
(نیمۀ دوم سدۀ دهم ق)

علی بن حسن
خوشمردان معروف به
«سید بابا»

سیم موالنا جعفر مذکور در قلم نسخ تعلیق موالنا اظهر هروی است که او در عالم،
مینویسد ...« :و شاگرد ّ
رسالۀ تعلیم الخطوط
اظهر من الشمس است و نسخ تعلیق را در مرتبه [ای] به اصول و نازک و صاف و گرد و رعنا و زیبا نوشته
(شاید حدود  900-26ق)
که تعریف [آن] به بیان و بنان متصور نیست ،و تمام مبتدیان را پسند است( ».شکراللهی.)320 ،1381 ،

سلطان علی مشهدی
قطبالدین محمد قصه
خوان
مصطفی عالی افندی

مالک دیلمی
میر سید احمد
شمسالدین محمد
وصفی

محمد حسن

حکم خواجه عبداهلل صیرفی
مینویسد ... « :موالنا مال اظهر هروی رحمة اهلل علیه در برابر حکیم جعفر
ِ
دارد نسبت به خواجه یاقوت اگر چه صافتر از موالنا حکیم جعفر نوشت لیکن در اصول به وی نرسیده
1
( »...همان.)8 ،

صراط السطور
(حدود  920ق)

در بیان واضع خط نسخ تعلیق مینویسد« :کاتبانی که کهنه و نویند /خوشه چینان خرمن اویند /مولوی
جعفر و دگر اظهر /خوشنویسان اظهر و اطهر» (قلیچ خانی.)24 ،1373 ،

رساله خط و نقاشی
(حدود  964ق)

مینویسد ... « :و موالنا جعفر تبریزی که شاگرد مذکور عبیداهلل است و استاد موالنا اظهر و اظهر استاد
موالنا سلطان علی مشهدی ( »...سکی.)312 ،1381 ،

مناقب هنروران
(حدود  995ق)

وی مینویسد« :باز از شاگردان ماهر اشهر موالنا جعفر ،که کن ِز اظه ِر رمو ِز مرکو ِز یراعت بود ،موالنا اظهر
است که احتماالً وی نیز تبریزی است .حقا که نهال خامهاش شاخسار میوه ریز باغ و را ِغ کتابت است.
متانت خطش از استاد فزونتر و شیوۀ شیمۀ کتابش در نزاکت برتر از اکثریت و فراتر از اقلیت است»
(عالی افندی.)59 ،1369 ،

مرقع امیر حسین بیگ

مینویسد که سلطان علی مشهدی نسبت شاگردی به جناب موالنا اظهر هروی دارد اگر چه سر خط از
او نگرفته و از روی کتابات و قطعاتش مشق نموده است و موالنا اظهر نیز خود شاگرد جعفر تبریزی بوده
است ).(Thackston, 2001, 21

مرقع میر غیب بیگ
(نیمۀ اول سدۀ دهم ق)

مینویسد که موالنا اظهر شاگرد موالنا جعفر و استاد موالنا سلطان علی مشهدی بوده است ).(Ibid, 25

مرقع شاه اسماعیل
(احتماالً  916ق)

مینویسد که موالنا جعفر تبریزی در خط نسخ تعلیق استاد موالنا اظهر بوده است و موالنا اظهر نیز استاد
موالنا سلطان علی مشهدی بوده است ).(Ibid, 33

دیباچۀ یک مرقع صفوی

مینویسد که موالنا اظهر شاگرد موالنا جعفر است ).(Ibid, 36

و امروزه تحت مالکیت و حفــظ کتابخانه ملی تبریز قرار دارد .این
ُجنگ ،شامل مرثیههایی اســت که شاعران دربار بایسنقر از جمله
جعفر بایسنقری در مرگ جانگداز این حامی هنر سروده بودند .واله
اصفهانی دربارۀ این اشعار میگوید ...« :و شعرای بالغت شعار مرآثی

آبدار شرار گفته به عرض شهریار گردون وقار میرسانیدند» (همان،
ُ .)526جنگ مرآثی زمان کتابت ندارد ،هر چند که به نظر نمیرسد
بتوان انتساب دیگری به جز تاریخ  837ق یعنی زمان مرگ بایسنقر
برای آن در نظر گرفت .سبک خوشنویسی اظهر در این ُجنگ کام ً
ال
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پخته و جا افتاده است که در قسمت مطالعه تطبیقی به نمونههایی
از آن اشــاره میکنیم .محتم ً
ال اظهر تا زمان مرگ شاهرخ تیموری
یعنی ســال  850ق در خدمت وی بوده است ،هر چند پیش از آن
نیز اثری را برای ابراهیم سلطان فرزند دیگر شاهرخ که حاکم شیراز
بود ،اجرا کرده است (بیانی .)72 ،2536،این اثر دارای زمان و مکان
اجرا نیست ،ولی نشان میدهد وی برای حاکمان دیگر نیز آثاری را
کتابت میکرده است.
پس از مرگ شاهرخ در  850ق ،تاریخ پر فراز و نشیبی در منطقۀ
شرق ایران رقم میخورد .عالء الدوله فرزند بایسنقر در هرات اعالم
استقالل میکند و در اواخر ذیالحجه  852هجری ،ابوالقاسم بابر
فرزند دیگر بایســنقر به هرات وارد شــده و در اکثر بالد خراسان
خطبه و سکه به نام خود میزند (واله اصفهانی.)556 ،1379 ،
در حدود  853ق ،میرزا الغبیگ ،هرات را از ابوالقاسم بابر گرفته
و به فرزندش میرزا عبداللطیف واگذار میکند .او خود به ســوی
سمرقند بازمی گردد اما پیش از آن ،به تعبیر واله اصفهانی مانند
کسی که مال از یاغی بازستاند ،دست تصرف به خزانۀ هرات دراز
میکند« :آنچه در نظر دیده ور پســندیدهتر بود از ســیم و زر و
ُدر و گوهر و نفایس امتعه و کرایم اقشمه مصحوب خود گردانید
و بســیاری از اهل هنر را کوچانیده با بعضی از بدایع به سمرقند
فرستاد ( »...همان .)512 ،دوست محمد نیز در مرقع بهرام میرزا
مینویســد ...« :و بعد از آن عالیحضرت  ...الغبیگ گورکان  ...از
ســمرقند عازم خراسان شــد و  ...علم دولت عالءالدوله میرزا را
سرنگون کرده  ...و عرصۀ خراسان را در حیطۀ تسخیر او انداخت

و موالنا شهابالدین عبداهلل و موالنا ظهیرالدین اظهر و سایر اهل
کتابخانــه را در ظل رأفت گورکانی بســمرقند برد و روی تربیت
کلی بجانب ایشــان آورده مصاحب خود نمود و امر کتابت تاریخ
زمان فضیلت نشــان خود را بایشــان فرمود (Thackston, »...
) .2001, 14احتماالً اظهر در این ســالها در سمرقند میماند
و در  855ق 1451/م که ســلطنت طوالنی سلطان ابوسعید بن
محمد بن میرانشاه تیموری بر ماوراءالنهر ،هرات ،غزنه ،سیستان
و خوارزم آغاز میگردد ،بــه خدمت وی درمی آید .میرزا محمد
حیدر دوغالت میگوید موالنا اظهر مالزم میرزا سلطان ابوسعید
گورکان بوده است (دوغالت .)315 ،1383 ،به اضافۀ آن که یک
قطعه از وی در مرقع شاه اسماعیل باقی مانده است که اشاره به
«سلطان اعظم ابوالمظفر سلطان ابوسعید گورکان» دارد.
یک اثر دیگر اظهر متعلق به  4رجب  864ق 1459/م است که در
مشــهد تهیه شده و مهدی بیانی معتقد است برای پیربداق فرزند
جهانشاه قره قویونلو استنساخ گردیده است (بیانی .)72 ،2536،اثر
دیگر او که نسخهای از خمسۀ نظامی به همراه خمسۀ امیر خسرو
دهلوی است و در رجب  877ق تهیه شده ،نشان میدهد که موالنا
اظهر در آن سال در اصفهان به سر میبرده است .آخرین اثر رقم دار
این خوشنویس ،همان طور که در ابتدا نیز ذکر کردیم ،یک مرقع
کوچک  25برگی است که در محرم  880ق در هرات نوشته شده
است .بدین ترتیب به نظرمی رسد موالنا اظهر در سالهای آخر عمر
دوباره به هرات بازگشــته است .در جدول ،2موالنا اظهر را از نگاه
تاریخ نگاران و در جدول ،3آثار باقیمانده از این هنرمند را میبینیم.

جدول  -3آثار باقی مانده از موالنا اظهر تبریزی.

 824ق 1421/م

بی جا
(هرات؟)

 26ذیالحجه 834
ق 1430/م

بی جا
(هرات؟)

 837ق 1433/م

بی جا
(هرات؟)

بی تا

بی جا

 10شعبان  846ق/
 1442م

بی جا

 13ذیالحجه 851
ق 1447/م

بی جا

 853ق 1449/م

هرات

یک نسخه خسرو و شیرین نظامی با رقم «اظهر» و تاریخ  824ق 1420/م (حبیبی ،کتابخانه جان رایلندز منچستر،
انگلستان
)439 ،2535
یک نسخه کلیات عماد فقیه کرمانی به قلم کتابت خوش ،شمسه« :برسم خزانة السلطان
االعظم بایسنغر بهادر خان خلد اهلل ملکه» (بیانی72-73 ،2536 ،؛ حبیبی،2535 ،
)619
جنگ مرآثی (شامل اشعاری در رثای بایسنقر) (تصویر )5
پیش از مرگ ابراهیم سلطان برای او اثری نوشته است « :اللهم خلد دولة السلطان
االعظم االعدل االکرم المختص بعنایة الملک الرحیم سلطان ابراهیم خلد ملکه کتبه
العبد  ...اظهر ( »...بیانی.)72 ،2536 ،
خوشنویسی فراق نامۀ سلمان ساوجی ،سرلوح مذهب ،مجدول طالیی ،عنوانها طالیی.
انجامه« :کتبه العبد الفقیر الحقیر الی اهلل الغنی اظهر کاتب تجاوز اهلل عن سیآته فی
ست و اربعین و ثمانمائه من الهجرة النبویّه» (هاشم پور
عاشر شهر شعبان الم ّعظم سنه ّ
سبحانی( )69 ،1374 ،تصویر .)6

خوشنویسی کلیات اوحدی ،خط نستعلیق ممتاز ،عنوانها طالیی ریز درون
مرصع مزدوج
مستطیلهای مذ ّهب ،مجدول طالیی قرمز و الجوردی ،سرلوح مذ ّهب ّ
نفیس (هاشم پور سبحانی .)648 ،بیانی این رقم را الحاقی میداند (بیانی)73 ،2536 ،
(تصویر )7
یک قطعه مرقع« :کتبه العبد  ...اظهر الکاتب  ...فی شهور سنه ثالث و خمسین و
ثمانمائه بدارالسلطنه هرات ( »...بیانی.)72 ،2536 ،

Elliot 210

کتابخانه بودلیان ،آکسفورد
شماره 2967
کتابخانه ملی تبریز
توپکاپی سرای ،استانبول
F. 131

کتابخانه دانشگاه استانبول

F. 1489

کتابخانه دانشگاه استانبول

F. 1422

کتابخانه دانشگاه استانبول
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بی تا

 861ق 1456/م
 4رجب  864ق1459/
م

سمرقند

نوشته شده است ... « :پادشاه مغفور بابر میرزا را داعیۀ استکتابِ کتابِ بالغت نصاب و خطابِ مستطاب
که منسوبست بگنجور کنج گنجه و گنج فشان گنجینۀ خمسه ،یعنی سلطان سخنوران نظامی شد ،و
ِ
گل مرام از گلزار اتمام آن
بموالنا اظهر که از نوادر وقت خویش بود در کتابت،
کتابت آن فرمود .هنوز ِ
گلبن عمرش نگذاشت.(Thackston, 2001, 50) ».
خزان اجل برگی از
نچیده که صرص ِر
ِ
ِ
مشهد

ربیعاالول 872
ق 1467/م

بی جا

 840-873ق-1468/
 1436م

بی جا
اصفهان

رجب  877ق 1472/م

یک قطعه از آثار اظهر دارای چنین رقمی است« :اللهم خلد دولة السلطان االعظم
والخاقان االعدل االعلم االکرم معزالسلطنة والدنیا والدین غیاث االسالم والمسلمین
ابوالمظفر سلطان ابوسعید گورکان خلداهلل تعالی ملکه و سلطنته (؟) کتبه العبد المذنب
المحتاج الی رحمة اهلل و غفرانه اظهر تجاوزاهلل عن سیآته بداراالمان سمرقند» (بیانی،
72 ،2536؛ حبیبی.)640 ،2535 ،

بی جا

یک نسخه مقطعات ابن یمین به قلم خفی نستعلیق خوش برای پیربداق فرزند جهانشاه
قره قویونلو؛ انجامه« :تمة فی رابع شهر رجب المرجب سنه اربع و ستین و ثمانمائة
بمشهد الرضویة علیهالسالم و التحیة اظهر» (بیانی72 ،؛ ).)Soudavar,1992, 135

مرقع شاه اسماعیل
H. 2138

برگۀ  28راست
توپکاپی سرای ،استانبول
شماره  ،H. 762برگه 316
چپ 317 -راست توپکاپی
سرای ،استانبول
Ms. 1927

موزه ترک و اسالم ،استانبول

مثنوی معنوی ،چهار ستونی ،نستعلیق خفی و عناوین رقاع ،دیباچهها به نسخ ،عنوان
شنگرف ،جدول زر و الجورد و شنگرف با کمند با شش سرلوح آراسته و زرین ،دو
صفحه با گل و بوته زر ،با تملک و ُمهر محمد جعفر که از حاج میرزا محمد صادق در
شماره 258
 1257ق به او رسیده )(www.aghabozorg.ir؛ انجامه« :تم کتاب المثنوی المولوی
کتابخانه مجلس ،تهران
المنتخب من کالم اهلل مجید و احادیث رسوله الوحید الفرید مرشد اصحاب االیقان
(درایتی ،بیتا ،ج  ،1276 ،8ش
والعرفان موضح مفصالت آیات الفرقان المنسوب الی قدوة العرفاء المحققین المتقین
)241383
و زبدة االتقیاء المتقدمین والمتأخرین طاب اهلل ثراه و جعل فرا دیس جنانه مضجعه و
مثواه علی یدی اضعف العباداهلل اال قدر العبد اظهر ستراهلل عیوبه فی ربیعاالول سنة اثنی
و سبعین و ثمانمایة».
 29قطعه در مرقعهای بهرام میرزا ،شاه اسماعیل ،امیر حسن بیگ و امیر بیگ به خطوط
ممتاز رقاع عالی و نستعلیق (حبیبی.)640 ،2535 ،

استانبول

یک نسخه خمسۀ نظامی و خمسۀ امیر خسرو دهلوی « :تمت الکتاب بعون الملک
الوهاب بید االحقر اظهر تبریزی شهر رجب المرجب سنه سبع و سبعین و ثمانمائه در کتابخانه دانشگاه پنجاب ،الهور
داراالمان اصفهان» (بیانی.)73 ،2536 ،
یک سفینۀ اشعار در مجموعۀ محمد آقای نخجوانی در تبریز که متن به خط نستعلیق و
عناوین به رقاع نوشته است« :تمت الکتاب بعون الملک الوهاب بید االحقر اظهر تبریزی
شهر رجب سنۀ سبع و سبعین و ثمانمائه» (همان.)71 ،

کتابخانۀ ملی تبریز

محرم  880ق 1475/م

هرات

یک آلبوم کوچک  25برگی دارای سه ترجیع بند از عراقی ،یکی از اوحدی ،یکی از
خواجوی کرمانی و یکی نیز از امیر نعیمی .خط نستعلیق خفی خوش ،بین نقوش
تذهیب رنگی .جهانگیر پادشاه هند بر روی آن با دستخط خویش نوشته است« :اهلل
و اکبر پنجم آذر سنه  1داخل کتابخانۀ این نیازمند درگاه الهی در دارالخالفه آگره کتابخانه دانشگاه علیگره ،هند
حرره نورالدین جهانگیر بن اکبر پادشاه سنه  .»1014در پایان نسخه نوشته شده است:
«الحمداهلل علی االتمام  ...فی شهر محرمالحرام  ...عام ثمانین و ثمانمائه  ...علی ید العبد
المذنب  ...اظهر الکاتب فی بلدة هراة حفت بالزهراة( ».حبیبی.)736-737 ،2535 ،

---

---

هفت پیکر نظامی به خط و امضای اظهر (همان( )397 ،تصویر .)8

---

---

دیوان جامی به اندازه  130 ×220میلی متر 219 ،برگه و هر برگه دارای  17سطر به
خط نستعلیق زیبای اظهر الکاتب السلطانی ،دارای سرلوحهای مذ ّهب و خاتمۀ مزین به
جداول زنگاری و آبی و جلد چرمی (همان)681 ،

---

---

هفت قطعه نستعلیق خفی خوش در مرقع گلشن (همان)548 ،

---

---

یک قطعه به قلم متوسط با رقم «مشقه اظهر» (همان)311 ،

کتابخانه عمومی لنینگراد

---

---

قطعات :برگههای  9چپ و راست ،برگۀ  37چپ به تاریخهای  853-854ق-50 /
 1449م .ابتدای این متن که دعایی است منسوب به علی بن ابی طالب در برگۀ 71
راست چسبانده شده است )(Roxburgh, 2005, 344

مرقع شاه تهماسب
کتابخانۀ دانشگاه استانبول

---

---

قطعه از مرقع امیر بیگ :برگۀ  67راست )(Ibid, 346

شماره 13.228.13
موزه متروپولیتن نیویورک
A. 2540

توپکاپی سرای
استانبول
کتابخانه کاخ گلستان
تهران
F. 1422

H. 2161

مرقع امیر غیب بیگ
توپکاپی سرای ،استانبول
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نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسمی دوره ،18شماره ،۴زمستان1392

تصویر  -5جنگ مرآثی ،خوشنویسی اظهر تبریزی ،کتابخانۀ
ملی تبریز ،شماره .2967
مأخذ (:دکتر حمیدرضا قلیچ خانی)

تصویر  -6فراق نامه ســلمان ســاوجی ،خوشنویسی اظهر
تبریزی 846 ،ق 1442/م ،F. 131 ،کتابخانه دانشگاه استانبول.
مأخذ( :دکتر حمیدرضا قلیچ خانی)

تصویر  -7کلیات اوحدی ،خوشنویســی اظهر تبریزی13 ،
ذیالحجه  851ق ،کتابخانۀ دانشگاه استانبول.F. 1489 ،
مأخذ (:دکتر حمیدرضا قلیچ خانی)

تصویر  -8هفت پیکر نظامی ،خوشنویســی اظهر تبریزی،
شماره  ،13.228.13.2موزه متروپولیتن ،نیویورک.
مأخ:ذhttp://www.metmuseum.org/Collec�(:
)tions/search-the-collections/455055
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بررسی سبک شناسانۀ خوشنویسی اظهر
تبریزی و کلیله و دمنۀ کاخ گلستان
در بخش پیشین ،گذر مختصری بر زندگی و آثار این خوشنویس
نامی داشتیم و در این قسمت به تطابق سبک شناسانۀ نمونههای
مختلفی از کتابت وی با خوشنویســی کلیله و دمنۀ کاخ گلستان
میپردازیم .این نمونهها با توجه به محدودیتی که در دسترســی
به منابع با کیفیت تصویری وجود داشــت ،تهیه شــده است .در
مقایسههای زیر ســعی گردیده بر اساس سنت خوشنویسی ،ابتدا
مفردات و ســپس ترکیبات مورد بررسی قرار گیرند؛ بدین ترتیب
که مقایســهها را از حروف آغاز کرده به کلمات و سپس به ترکیب
واژگان در یک بیت میپردازیم .در این میان شکل دوایر ،کشیدهها،
نقطه گذاریها و همچنین کرسیهای افقی و عمودی مورد توجه
قرار میگیرد.
الزم بــه یادآوری اســت که برخــی از ایــن ویژگیها همچون
قلمگذاری (زاویۀ نوشــتن هر حرف) ،در طول زندگی هنری یک
کاتب به ندرت تغییر محسوسی پیدا میکند ،در حالی که کیفیت
خوشنویسی در ســالهای مختلف عمر افت و خیزهایی خواهد
داشت .به طور کلی شاید بتوان گفت هر خوشنویس در سالهای
میانــی عمر خــود زیباترین آثــار را از لحاظ قــدرت و پختگی
میآفریند .اما پیش از این میبایست به نکتهای مهم اشاره کنیم.
هر چند خوشنویسی را نیز مانند دیگر هنرها میتوان با مقایسات
سبک شناسانه عجین ســاخت و برای پژوهشهای علمی از آن
بهره بــرد ،اما نباید فراموش کنیم که فراتــر از تمامی مطالعات
ســاختاری و قواعد خوشنویسی ،روح جاری در یک اثر است که
بی تردید میبایست در بَدو امر مورد توجه قرار گیرد .قطعاً برای
هر پژوهشــگری ،نخســتین دریافت ،نقش تعیینکنندهای دارد
و شــاید این تأثیر اولیه اســت که در ابتدا روشــن کنندۀ مسیر
هر پژوهشی اســت و در مرتبۀ دوم ،بررسیهای سبک شناسانه
و کندوکاوهــای تاریخی انجام میگیرند .اگــر تأثیر اولیه بتواند
منطبــق بر یافتههای تاریخی و شــباهتها و تفاوتها در اصول
سبک شناختی باشد ،میتوان امیدوار بود که یک استنتاج مقرون
به حقیقت قابل دســتیابی اســت ،در غیر این صورت جهت و
راستای پژوهش بی تردید تغییر خواهد کرد.
در انتخــاب عبارات زیر ســعی گردیده اســت تا حــد امکان از
شــکلهای شــبیه به هم در کتابت حروف و ترکیبات متصل و
منفصل اســتفاده شود تا تشــخیص تفاوتها و شباهتها برای
خواننده به راحتی انجام پذیــرد .دقت به نمونههای «ترکیبات»
ضروری اســت ،چرا که نگارنده باور دارد کلیت ســبک و سیاق
خوشنویسی را میتوان در مجموعۀ واژگان بهتر دریافت .در این
نمونهها ،شاهد پختگی و زیبایی خط این خوشنویس هستیم که
بر اثر رعایت کرسی خط و بافت ،حروف و کلمات ایجاد شده است.
در تصاویر  9و  ،10مفردات «ی» و «ج» را با توجه به کرسیهای
افقی در باال و پایین میبینیم؛ شــباهت در نحوۀ چرخش قلم در

قوسها و همچنین زوایای ایجاد شده با خط کرسی قابل توجه است.
در تصاویــر  11و  ،12واژۀ «لطیف» را با توجه به کشــیدگی در
حرف «ف» و واژۀ «خصال» را با توجه به کرسیهای عمودی در
ابتدا ،انتها و میانۀ واژه ارائه کردهایم که انطباق خطوط کرسی با
حروف به خوبی رد آنها دیده میشود.
تصاویر  13تا  ،17پنج واژۀ «سخن»« ،آفاق»« ،چرخ»« ،جنگ»
و «نخجیر» را نشــان میدهند .در واژۀ «ســخن» ،نحوۀ اتصال
حــرف دندانهدار «س» به «خن» ،زاویــه و گودی حرف «ن» و
همچنین جایگاه و شــیوۀ نقطه گذاری در راستای کرسی افقی
جالب توجه است .در واژۀ «آفاق» نه تنها سرکش «الف» تقریباً با
زاویۀ مشابهی گذاشته شده ،بلکه زاویۀ نسبتاً مایل در «فاق» نیز
یکسان به نظر میرسد .در واژۀ «چرخ» ،کرسی افقی و همچنین
مفردات

تصویر  -9مفــردات ،نمونه میانی از جنگ مرآثی ،نمونههای
راست و چپ از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلستان.

تصویر  -10مفردات ،نمونه میانی از جنگ مرآثی ،نمونههای
راست و چپ از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلستان.

کلمات :بررسی کرسی عمودی

تصویر  -11تطبیق واژۀ لطیف ،نمونه
میانــی از جنگ مرآثــی ،نمونه باال
(برگه  8چــپ) و نمونه پایین (برگه
 67راست) از کلیله و دمنۀ  2198کاخ
گلستان.

تصویــر  -12تطبیق واژۀ خصال،
نمونه میانی از هفت پیکر نظامی،
موزه متروپولیتن نیویورک ،شماره
 ،13.228.13نمونــه باال (برگه 12
چپ) و نمونه پایین (برگه  7راست)
از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلستان.
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کلمات :بررسی کرسی افقی

تصویر  -13تطبیق واژۀ سخن ،نمونه میانی از جنگ مرآثی ،نمونه راست (برگه
 76راست) و نمونه چپ (برگه  12راست) از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلستان.

تصویر  -14تطبیق واژۀ آفاق ،نمونه میانی از جنگ مرآثی ،نمونه راست (برگه
 100چپ) و نمونه چپ (برگه  11راست) از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلستان.

تصویر  -15تطبیق واژۀ چرخ ،نمونه میانی از جنگ مرآثی ،نمونههای راســت
کرسی
کلمات :بررسی
افقی(برگه  107راست) از کلیله و دمنۀ  2198کاخ
نمونه چپ
راســت) و
(برگه 50
گلستان.

تصویر  -16تطبیق واژۀ جنگ ،نمونه میانی از فراق نامه سلمان ساوجی846 ،
ق 1442/م ،کتابخانه دانشــگاه استانبول ،شماره  ،131نمونههای راست (برگه
 50راست) و نمونه چپ (برگه  107راست) از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلستان.

تصویر  -17تطبیق واژۀ نخجیر ،نمونه راســت از هفــت پیکر نظامی ،موزه
متروپولیتن نیویورک ،شماره ( ،13.228.13برگه  17چپ) و نمونه چپ (برگه
 21راست) کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلستان.

ترکیبات در یک مصراع شعر

تصویر  -18نمونه باال (برگه  107چپ) از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلســتان و
نمونه پایین از جنگ مرآثی.

زاویۀ قلم خوشــنویس با این خط نشــان داده شده است .تقریباً
تمامی این ویژگیها به اضافۀ نحوۀ نقطه گذاری ،کشیدگی «چ»
و قوس «خ» ،شــباهتهای قابل توجهی را نشــان میدهد .در
«جنگ» و «نخجیر» نیز کشــیدگیها و زوایا همانگونه رعایت
شدهاند .در بیشتر موارد دیده میشود که کوتاهی و بلندی حروف
در کل متن به طور یکسان پیش رفتهاند که گویای وحدت سبک
هنرمند اســت .نمونههای بعدی به ترکیبــات اختصاص یافته تا
سبک خوشــنویس در یک قالب کلی دیده شود .در تصویر ،18
نوع نقطه گذاری و همچنین کشــیدگی حرف «ت» در واژههای
«افروخت» و «بوقت» و حرف «ش» در آخر مصراع ،از یک شیوه
پیروی کردهاند.
در تصویر  ،19بجز کشیدگیهای «ش» در میانۀ مصراع ،ترکیب
«ســت» در آخر مصراع نیز مشابه به نظر میرسند .در ضمن در
تمامی نمونهها میبایســت به ســرکش حروف «ک» و «گ» و
زاویه ای که با کرسی عمودی و افقی میسازد ،دقت شود.
در تصویر  ،20کشــیدگی «ف» در «فرمان» ،در برابر کشیدگی
«ع» در «تعلیق» قرار داده شــده اســت .از سوی دیگر کوتاهی
«ک» در دو واژۀ «سماک» و «پاک» نیز از شیوهای مشابه پیروی
کردهاند.
در تصویر « ،21باشــدی» و «لنگری» در برابر هم قرار گرفتهاند
و علیرغــم این که در دو مصراع مطرح شــده ،واژگان عیناً تکرار
نشدهاند ،ولی تشابهات ساختاری قابل توجه به نظر میرسد.
در تصویــر  ،22مصراعی از کتابت فراق نامۀ ســلمان ســاوجی
ارائه شــده است .کشیدگی حروف «ت» در «عفوت» و «ک» در
«فلک» با یک شیوه انجام شدهاند ،همچنین واژههای «بر کناه»
«پر کاله» نیز مخصوصاً در سرکش حرف «ک» و امتداد «الف»
شبیه به نظر میرسند.
تصویر  ،23از مرقع شاه تهماسب انتخاب شده است .در این قطعه
نیز شــباهت قوس به کار رفته در حــرف «غ» و «ع» در واژگان
«تیغ» و «تبع» نشــانگر همسانی در نحوۀ چرخش دست خطاط
و قلم گذاری وی است.
در تصویر  ،24که آخرین مقایســۀ این پژوهش است ،کشیدگی
«ج» در «جز» و «ح» در «حســن» تقریباً دارای زاویۀ مشابهی
با کرســی افقی هستند و نحوۀ نگارش واژگان «کنده» و «بنده»
از یک شــیوه پیروی میکند .مصراع پاییــن که نمونهای از یک
قطعه در مرقع گلشن محفوظ در کتابخانۀ کاخ گلستان است ،به
صورت چلیپا نوشته شده و به همین دلیل از نظمبندی بر اساس
کرسی افقی خارج شده است.
بی تردید نمیتوان از چنین شــباهتهایی که مکررا ً در مفردات
و ترکیبات خوشنویســی کلیله و دمنه  2198با آثار اظهر دیده
میشــود ،به راحتی گذر کرد .این مقایسهها میتواند تا حدودی
سبک و شیوۀ کتابت خوشنویسی در شرق ایران را که پیرو سبک
جعفر تبریزی بودهاند ،روشــن ســازد و همچنین دالیل متقنی
باشــد که حضور قلم و سبک خوشنویسی موالنا اظهر تبریزی را
ثابت کند.
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بررسی تطبیقی خوشنویسی نسخهنگارۀ کلیله و دمنۀ  2198محفوظ
درکاخ گلستان با شیوۀ خوشنویسی اظهر تبریزی

تصویر  -19نمونه باال (برگه  107چپ) از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلســتان و نمونه
پایین از جنگ مرآثی.

تصویر  -22نمونه باال (برگه  75چپ) از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلســتان و نمونه
پایین از فراق نامه سلمان ســاوجی ،131 .F ،کتابخانه دانشگاه استانبول (اهدایی
دکتر قلیچ خانی).

تصویر  -23نمونه باال (برگه  26راست) از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلستان و نمونه
پایین از مرقع شاه تهماسب  ،1422 .Fدانشگاه استانبول (اهدایی دکتر قلیچ خانی).

تصویر  -20نمونه باال (برگه  107راست) از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلستان و نمونه
پایین از جنگ مرآثی.

تصویر  -21نمونه باال (برگه  12چپ) از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلســتان و نمونه
پایین از جنگ مرآثی.

نتیجه

هدف این پژوهش ،روشــن ســازی ویژگیهای خوشنویسی
و همچنین شناخت احتمالی کاتب نســخۀ کلیله و دمنۀ 2198
کاخ گلســتان بود و متذکر شدیم که به دلیل فقدان پژوهشهای
مستقل و یا منتشرشده راجع به خوشنویسی این اثر ،مقالۀ حاضر
احتماالً جزء نخستین کندوکاوها در این زمینه به شمار میآید .در
جمعبندی و نتیجهگیری میتوان گفت که ویژگیهای ساختاری
و زیباشناسانۀ خوشنویسی در کلیله و دمنۀ کاخ گلستان ،آن را در
دســتۀ آثار تهیه شده در سدۀ نهم ق در شرق ایران قرار میدهد.
همچنین به دلیل تنوع به کار گرفته شــده در انواع خطوط ،گمان
میرود که خوشنویس این اثر در خطوط ششگانه مهارت و تسلط
کافی داشته است .با مقایســههایی که بر اساس مفردات ،کلمات

تصویر  -24نمونه باال (برگه  105چپ) از کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلســتان و نمونه
پایین از مرقع گلشن (اهدایی دکتر قلیچ خانی).

و ترکیبات در عبارات کلی میان خوشنویســی کلیله و دمنۀ کاخ
گلستان و آثار رقم دار موالنا اظهر تبریزی انجام شد ،روشن گردید
سبک ،شیوه و مایۀ خوشنویسی وی شباهت قابل توجهی به خط
نستعلیق نوشــته شــده در کلیله و دمنۀ مورد بحث دارد و روند
تاریخــی زندگی و آثار وی نیز بر ایــن امر صحه میگذارند .عالوه
بر آن که پختگی خط اجرا شــده در کلیه و دمنۀ کاخ گلســتان
همانند پختگی خط اظهر است که در مقایسههای مطرح شده نیز
این ویژگی به خوبی دیده میشود .بدین ترتیب به عقیدۀ نگارنده،
خوشنویس نسخۀ کلیله و دمنۀ  2198کاخ گلستان ،محتم ً
ال اظهر
تبریزی است که از استادان مسلم در خطوط ششگانه و همچنین
فعال در نیمۀ سدۀ نهم ق بوده است.
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