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  دهکیچ

مصور است  یخط یهای نسخهدرباره ییهاازمند دادهین یرانیا ینقاش خیتار پژوهش در

. دیتر نماروشن ران هنر یخ ایتحوالت تار ی، چگونگیافکه بتواند با فراهم آوردن شواهد ک

 ه درک ین رو نگارنده با مراجعه به اطالعات ارائه شده در مورد مخطوطاتیاز ا

به طور خاص در ( استآنها منتشر شده فهرست شوند وران نگهداری مییا یها تابخانهک

ن به یه مّز ک یآثار یموضوع یده تا فراوانیوشک، )ی خطی ایرانها نسخهفهرستگان 

دام کموضوع  هکن پرسش پاسخ دهد یا به یاز طرف ند وکهستند را مشخص  ینقاش

انتخاب شده  ها افزودن انواع تصاویر و طراحی یش از همه برایب) ا منظومیمنثور ( متون

با یک رویکرد  و بر اساس آمار حاصله و دارریتصو یهانسخه ین رو با احصایاز ا. است

ار از یات با فاصله بسیی مصور، موضوع ادبها فراوانِی نسخه کّمی ، مشخص شد از نظر

ا یجغراف خ، سفرنامه ویتار ،)ینقاش( ، مرقعات هنریی بعدها ر موضوعات و در ردهیسا

ی ها دیگر آرایه طرح، و رسم و نقشه، ،یر از جمله نقاشین آثار با انواع تصاویا. قرار دارند

ی ر هر نسخهین موضوع تصاویتدو یبرا یین پژوهش مبنایا. اند شده نییتصویری تز
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  مقدمه

 متکی هنری یها داشته از پرباری میراث بر ایرانی بصری و تصویری فرهنگ شناخت

 جای به ،"مینیاتور" اندنامیده را آن غربیان چنانکه یا نقاشی شکل در بیشتر که است

 صورت به اطالعات کمبود یا نبود هاپژوهش از دست این مشکالت از یکی. است مانده

 نقاشی میراث. است اختصاصی صورت به شده مدیریت و بندی دسته اطالعات و عمومی

 و مختلف یها روش و ها سبک با را تصاویر اطالعات که است ییها کتابخانه در ایرانی

 نقاشی هنر شاهکارهای از برخی چه گرا. اند هکرد ارائه خود حداقلی شکل در غالبا

  و هستند  هشد شناخته ،بزرگ یها کتابخانه در ایرانی
ً
 قرار توجه مورد هم بیشتر معموال

 چندان کلی طور به ایران در موجود مصور یها نسخه کمیت دربارۀ ما دانش گیرند، می

 نسخ، این در موجود هاینقاشی کمیت و مصور یها نسخه موضوعات کلی درک. نیست

 ایرانی نقاشی پژوهش در آن اهمیت و تاثیر که موضوعی است؛ نوشتار این اصلی هدف

 یها نسخه کّمی شناخت کنار در. Roxburgh, 2000, 2)( است شده دانسته آور حیرت

 مصور یها نسخه از کلی درکی حدودی تا حاضر پژوهش نتیجۀ ایران، در موجود مصور

 شناخته کمتر هنرهای و ظرایف میان طرفی، از و دهدمی دست به نیز را اسالمی فرهنگ

  که ای هشد
ً
 نوع در شاهکارهایی توانندمی اما اند،نگرفته قرار نقاشی هنر تعریف در غالبا

 زمینۀ در تنها پژوهش این انجام ضرورت. شوند می شناخته نیز، شوند حساب خود

 فرهنگ و جامعه از درست فهمی به دستیابی برای بلکه گیرد، نمی قرار هنر مطالعات

  .است الزامی نیز ایرانی تاریخی

 
  قیتحق روش

 با هک ،ینقاش هنرِ  خیتار یپژوهشها در معمول یفکی وۀیش خالف بر پژوهش، نیا در

 بر ،ها فهرست در موجود یها نمونه و رفته کار به یّم ک روش است، همراه تحلیل و ریتفس

 ها نسخه موضوع تعیین در محقق گرچه است؛ شده تنظیم کتاب هر فروانی و آمار اساس

 صورت یاصالحات ،اند هکرد انتخاب خود قۀیسل با نگاران فهرست هک یموضوعات در ناچار

 تر روشن جۀینت ،یدهموضوع به مربوط اشتباهات گاه و آرا تشّتت از پرهیز با تا است داده

 شده، یبررس یها نسخه. دهد دست به مصور آثار یموضوع یبند دسته یبرا یترقیدق و

 یتقر
ً
 ٥٠٠ از بیش در و اند محفوظ ١)یدولت ای یخصوص( رانیا یها تابخانهک در همه، با

 و مطالعه ها فهرست در یخط نسخه هزار ۳۲٠ اطالعات. اند شدهیمعرف فهرست عنوان

                                                                                                                                            
–،چهـل وشـش ۱ج  درایتی،:گیرد رککتابخانه را در برمی ۳۲٠ها  که حدود برای فهرست این کتابخانه. ١

  صد ویک



 یها درآمدی بر تقسیم بندی موضوعی نسخه 
ِ
  ٧٧   تصویرسازی شده در تمدن ایرانی خطی

 فهرست همۀ شاید و اکثر برای. است شده ییشناسا آنها در میترس ای ریتصو هرگونه

 اطالعات رو این از. ١اند نبوده آشنا هنر خیتار با آنها شتریب و داشته تیاولو متن نگاران،

 موجود ریتصاو شمارِ  حالت نیبهتر در و است ناقص و متفاوت اریبس ها فهرست در ریتصاو

  .اند هردک رکذ فهرست یبرگه کار تکمیل و مستندساختن یبرا را نسخه یک در

  
   نهیشیپ

 به موضوع، این در ها پژوهش نخستین ایرانی، نقاشی هنر نویسی تاریخ سنت بر بنا
 های نویسی تاریخ نخستین که ها کاتالوگ این. شد ظاهر نمایشگاهی یها کاتالوگ صورت
 برخی و) ۵٢ ،بلوم و بلر( آغاز نوزدهم سدۀ اول نیمۀ از بودند، غرب در ایرانی نقاشی هنر
   .شود می داده ارجاع آنها به ها پژوهش در نیز هنوز و شدند ترجمه هم فارسی به آنها از

 خاص یها مجموعه بر تمرکز با غرب در مصور خطی یها نسخه کردن فهرست شیوۀ
. است شده ایرانی نقاشی هنر یدرباره پژوهش و معرفی برای منبعی و است گرفته انجام

 برگزار آمریکا و اروپا در اسالمی هنر آثار از نوزدهم سدۀ نخست نیمۀ در که ییها نمایشگاه

 مطالعات اولین از بخشی و داشت مهمی نقش مسلمان کشورهای هایهنر فهم در شد

 یشیوه. دادند تشکیل را بودند، مصور خطی یها نسخه غالبا که یآثار بر مندنظام

 آنها ومعرفی ضبط و ثبت به بیشتر که بود ایانهوار فهرست یشیوه اولیه، کاتالوگهای

 چند و پژوهشگرانه رویکردی به را خود فهرستی رویکرد کاتالوگها آن، از پس و پرداخت می

) Robinson(  رابینسون بازل که مختلفی ییها کاتالوگ. .دادند اختصاص موضوعی

 تهیه مصور هاینسخه به متمرکز نگاه با و روندمی شمار به نخست دسته از کردتهیه

. شوندمی شناخته ایرانی نقاشی هنر تاریخ منابع عنوان به امروزه ها کاتالوگ این. شدند
 کتابخانه مصور یها نسخه فهرست کاتالوگ و داد ادامه را او کار تیتلی نورا وی، شاگرد
 روند این بیستم سدۀ آخر یها دهه در). Titley,1977( کرد تهیه را آکسفورد در بادلیان
 که( کرد فهرست را ولکام مجموعه خطی های نسخه کشاورز فاطمه. یافت ادامه
 بر تمرکز یا نگارش شیوۀ در البته .)شودمی نگهداری آن در مهمی مصور یها نسخه
 اشمیتز باربارا). Keshavarz,1985( است گفتهپیش یها نمونه از فقیرتر مصور یها نسخه

                                                                                                                                            
بـا آنکـه  های خطـی ایـران از آن اوسـت، تقی دانش پژوه که فهرست بیشترین شمار نسخهاستاد محمد . ١

توجـه  هـای ایرانـی کـم نظیـر بـود، عالقه خاصی به تاریخ هنر ایرانی داشت و در متن شناسی تاریخ هنر

  .های مصور نداشته است چندانی به نسخه
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 چون کسانی همکاری با آن، از پس و) 1992( نیویورک عمومی کتابخانه مجموعه دو نیز
 بر وی پژوهشهای). 1997( است کرده فهرست را مورگان پونت پیر مجموعه تاکستون،

 و بلر( ساخت روشن را آن بودن جعلی اسپنسر، مجموعه در شاهنامه از مصور اینسخه
 در یطراز ید پیلیف عرب، محققان میان از بیستم، سدۀ دوم نیمۀ در ).٧٠ بلوم،
 اختصار به دارند مصور یها نسخه که را ای شده شناخته موضوعات برخی وتاهک یا مقاله
 برای) ۱۹٤۲(١عندالعرب التصویر در تیمورپاشا احمد او از پیش). ١٩۴۶( کرد معرفی

 فرهنگ در نقاشی به مربوط تاریخی متون در ارزشمند کاوشی ضمن بار نخستین
  .بود کرده معرفی را مصر در موجود یها وعهمجم از هایینمونه مسلمانان،
 معرفی مرادی وفادار مقاله در قدس آستان کتابخانه مصور هاینسخه از معدودی

 و کم آنها شده معرفی مصور یها نسخه از بسیاری که) ١٣٧۴ مرادی، وفادار( اندشده
 کتابخانه مصور یها نسخه مورد در نیز، مختصری فهرست. بودندشده شناخته بیش

 پور، مدد( استشده منتشر چهارگانه موضوعات ذیل ،)مطهری شهید( سپهساالر مدرسه

  ).١٣٨۵ شیرازی، جعفری،
 ینگارگر یارهاکشاه در یداخل یها تابخانهک سینف مصور یها نسخه یبرخ ریتصو

 را فهارس از یا مجموعه نیشیپ یها پژوهش از دامکچیه اما ،)١٣٨۴( یافت انتشار رانیا
 تمام مصور ٢"یها نسخه" نونک تا و استدهیاوکن مصور آثار ردنک یبند دسته یبرا

 که سبب بدین دیشا ؛اندنشده بندی طبقه یموضوع حیث از رانیا های کتابخانه
 شده، منتشر یمیقد یاهینشر در ای همقال قالب در یگاه هک ،ها فهرست به دسترسی

 یخط یها نسخه فهرستگان حاضر، پژوهش یبرا مرجع نیتر مهم. است نبوده میسر
 با( جلد ۴۵ در جایک صورت به را رانیا در شده منتشر یفهرستها هک است) فنخا(رانیا

 یها نسخه از موجود میکروفیلمهای از برخی .است آورده گرد) آن مختلف یها نمایه
 قلم از را فهرستها از برخی نیز فنخا البته. است آمده فهرستگان این در نیز ایران از خارج

 تا) ١٣٩۴( آن انتشار زمان از طرفی، از و) ١٣٨٩ نایینی، خودداری: مثل( است انداخته
 در موجود تصاویر توصیفی فهرست نیز نگارنده. اندشده منتشر جدیدی فهرستهای کنون
 منتشر هنوز که است کرده تهیه) ١٣٨٥(پیش سالها را ملک کتابخانه خطی های نسخه

                                                                                                                                            
  Contadini : 17:برای بحث در انتساب هنر نقاشی به عرب، رک گرابار در . ١

  .همانطور که خواهیم گفت ها است نه موضوع تصاویر موجود در آنها ،در اینجا تاکید بر خود نسخه ٢



 یها درآمدی بر تقسیم بندی موضوعی نسخه 
ِ
  ٧٩   تصویرسازی شده در تمدن ایرانی خطی

 به کتابخانه این های نسخه به بیشتر استناد حاضر پژوهش در رو، این از و استنشده
  .است بیشتر اطالعات وجود سبب

  
  ریتصو انواع و اربردک

 و افزودیم دیتول نۀیهز بر ریتصو: است داشته یگوناگون یاربردهاک متن به ریتصو افزودن

 
ً
 شدیم استنساخ یعاد افراد یبرا مصور یانسخه اگر و نبود یعاد افراد توان در غالبا

 بدون یها نسخه به مصور یهانسخه کاند  نسبت گر،ید طرف از. شدیم حذف آن ریتصو

 نشان خوش یرو مصور یهانسخه به ،مردم عموم هک است حدس این دیمؤ تصویر،

. است شده امحا ها چهره صورت اقل حد ای رفته نیب از ریتصو ی،یها نسخه در. دادند ینم

 مثال داشت؛ زین یگرید یردهاکار ک اءیاش یرو ریتصاو مثل تابهاک از خارج در ریتصو البته

 است شده یاد غذاخوری میز روی اشتها برانگیختن در جادویی ابزار عنوان به تصاویر از

 مقام به ناظر موضوع بلکه نیست، مطرح فرمی بحث نمونه، این در). ۱۷۹ زبیر، ابن(

 و فارسی های نسخه که( دمنه و کلیله ،مولف مقفع ابن. است کژدم آن تصویر طلسمانی

 را تابک در ریتصو ارکردک هک است یسانک نینخست از) دارد متعددی تصاویر آن عربی

 : کندمیتبیین

 انسا ونیکل. وااللوان االصباغ بصنوف وان،یالح االتیخ اظهار یالثان و[...] 

 ونیک ان والثالث ،الصور کتل یف للنزه اشّد  هیعل حرصهم ونیکو کالملو  لقلوب

 خلقیف بطل،یوال  انتساخه کبذال ثریکف والسوقه کالملو  تخذهیف الصفه هذه یعل

  )۷۳مقفع، ابن[....]( ابدا والناسخ المصور کبذال نتفعیول امیاال  مرور یعل

 جانوران از خیالی تصاویر گوناگون، رنگهای از استفاده با کهآن دوم و [...] 

 زیادی اشتیاق تصاویر، دیدن سبب به و باشد پادشاهان قلب انیس تا کنند پدیدار

 را کتاب بازرگانان و پادشاهان کار این با آنکه سوم و کنند پیدا کتاب این به

 تولید هایشنسخه پیوسته و ماند واهدخن ارزشبی و کنندمی برداری نسخه

  [....] برندمی یهمیشگ سود کاتب و نقاش راه این از و شوند می

 ابن حنین. اندداشته توجه آن کاربرد با متناسب ترسیم، شیوۀ به نیز مؤلفان دیگر

 پرداخته تصویر اهمیت به الفالسفه نوادر کتاب در که است کسانی نخستین از اسحاق

) القلوب ارتیاح( قلبی آسایش برای را) صورتخانه( الصور بیوت در تصاویر وجود وی: است

 این در که کودکانی آموزش هدف برای نیز و آنها به نگاه برای مردم در اشتیاق ایجاد و
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 اصیبعه ابی ابن). ۹٥ اصیبعه، ابی ابن( است دانسته سودمند کنند،می آمد و رفت بناها

 دارویی، مفردات در کتابی مؤلف صوریابن که آورده االطبا طبقات فی االنبا عیون در

 کمال در لبنان کوههای در را دارویی گیاهان تا برد می خود همراه را نقاش یک چگونه

 در حوقل ابن انتقادی رای)). ۷٠۳ همان،(  کند تصویر) محاکاتها فی اجتهد( واقعگرایی

 نیز )۲/۳۲۹حوقل، ابن( الممالک و المسالک یها نقشه در خطا و دقت باب

 این، بنابر .است ها پدیده برخی با مصوران یا و مولفان عینی آشنایی عدم یدهنده نشان

 زمینۀ است الزم مختلف، یها حوزه در نقاشی و نگارگری مبانی تعمیم از پرهیز برای

 مهم هایمولفه از نسخه یک در تصویر داشتن. شود گرفته نظر در نیز نقاشی کاربرد

 یاد مصور یها نسخه از آن در که مأخذ ترین قدیمی. شدمی قلمداد آن شناختیفهرست

 و ثبت در محاسبات نگارش آموزش در که ق نهم سدۀ از است فلکیه رسالۀ احتماال شده،

 از ای هنسخ و تقسیم دواوین و ١تواریخات مصاحف، دستۀ سه به را آنها ،ها کتاب ضبط

  )مجلس خطی نسخه ۲۱ ص مازندرانی،( استکرده ثبت را نظامی مصور خمسه

  
  موضوعات تدقیق ضرورت و تابهاک موضوعات

 اساس بر را ایران در موجود خطی هاینسخه) فنخا( رانیا یخط یها نسخه فهرستگان

 اساس اما.استردهک یبند طبقه یموضوع لکش به ، کتابخانه هر یمنتشره فهرستهای

 برای پیشین نگاران فهرست که است موضوعاتی متشّتت، و متنوع بسیار دهیموضوع این

 در را تابک یک از نسخه دو ،واحدنگار  فهرست یک یگاه رو، نیا از. اندبرگزیده نسخه هر

 یبرخ یبرا یموضوع زین یگاه. است ردهک یبنددسته متفاوت موضوع دو با تابخانهک دو

 و اندداده اختصاص آن به یموضوع فنخا کنندگان تدوین هک بوده نشده گرفته نظر در آثار

 یبندموضوع رو نیا از .اندنکرده اتخاذ کار این برای مشخصی روش رسدمی نظر به

 یبرا هکبل نبود، مناسب مصور آثار یموضوع فهرست نیتدو یبرا تنها نه فنخا ینونک

 یعموم موضوعات گرید طرف از .استیافکنا زین مشخص موضوع کی لیذ آثار یافتن

 در سنتی دهیموضوع به توجه با نگارنده و بود ارگستردهیبس یاسالم دوره در تابهاک

 ارائه جدیدی بندی موضوع کتاب متن مجدد برررسی یا و اسالمی کتابشناختی منابع

 وجود با طرفی، از و دهد پوشش جامعیت حیث از را مشابه های حوزه بتواند که است کرده

 معرفی را تاریخی کتابهای فهرستها درواقع. گیرد نظر در هم را مانعیت گرایی،کلی

                                                                                                                                            
  سا: برای آگاهی از این شیوه جمع بستن رک همایی التفهیم مقدمه ص. ١
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 کنند می یاد ها مجموعه در موجود )های(نسخه از آن کنار در و )کتابشناسی( کنند می

 آنها نام از سادگی به تواننمی را کتابها موضوع اسالمی تمدن در). شناسی نسخه(

  .شودمی دیده اثر یک برای متعدد های نام و نیستند کم نام هم کتابهای بازشناخت،

 ثبت اطالعات استخراج از پس نگارنده ،ها فهرست در موضوعات تشتت به توجه با

 یا شناسی کتاب قراین به توجه با را آنها موضوعات مصور، یها نسخه همۀ دربارۀ شده

 ادبیات، در مثال. کرد موضوع تعیین مرحله دو در آنها، شدۀ منتشر متن به رجوع

 یها تذکره برخی نحو، ،)لغت(شناسی واژه عروض، بالغت، شعر، مانند موضوعاتی

 زیست، محیط شیمی، فیزیک، چون موضوعاتی علوم، موضوع در و شدند ادغام شاعران

 تاریخ پیامبران، تاریخ پادشاهان، تاریخ مانند موضوعاتی تاریخ، در و) حَیل(مکانیک

 را موضوع دو که آثاری باب در. گرفتند قرار آنها مانند و معصومان تاریخ اروپا، تاریخ جهان،

 نزدیکی تناسب به و بررسی کتاب متن شد سعی اخالقی، ادبیاِت  مانند دادند،می پوشش

 کتابخانۀ( منظوم اخالق نام به یتابک مثال، طور به. شود تعیین موضوع دو آن از یکی به

 زین و آن نیشیپ یدهموضوع سبب به هک است آمده در نظم به) ۲۳٠۱ شمارۀ ملی،

 تعیین در بخش دشوارترین. اخالق نه گرفت قرار اتیادب بخش در آن بودن منظوم

. گرفتند جای هم سیاست موضوع در برخی که بود منشآت و بیمکات ،ها ُجنگ موضوع،

  .شد تفکیک علوم از نیز پزشکی طریق، همین به

 هم باز نهایی جدول در موضوعات یبرخ.گرفتند قرار دسته ٤٠ در موضوعات سرانجام

 مانند یموضوعات ای میتقو و یامکاح نجوم ،نجوم مانند هستند، یکنزد بسیار یکدیگر به

 خود فنخا در موضوع چند نیا واقع در گفت دیبا. نثر و نظم یها دهیگز و داستان ات،یادب

 موضوعی فراوانی طرفی، از و اندگرفته قرار همنام ای گرید مستقل موضوع نیچند لیذ

 آثار موضوع تدقیق رو، این از. کندتوجیه را نزدیک موضوع یک وضع توانستمی آنها

  .آید می دست به پژوهش این از که است دیگری مهم نتیجۀ خود مصور

 تنها و است نشده یبررس پژوهش نیا در نسخه هر در موجود هاِی ینقاش موضوِع 

 یهاینقاش از یجزئ اطالعات گونه چیه رایز ایم، کرده یبند دسته را نسخه خود موضوع

 یسک گرید طرف از). ملک کتابخانۀ جز( ستین شده یمعرف یها نسخه شتریب در موجود

 یشناسجانور یهانسخه به فقط تواندینم ندکیم جستجو را جانوران ریتصاو مثال هک

 موضوع نارک در دیبا ها،نسخه در موجود یهانقشه در قیتحق برای همچنین، و ندک تفاکا

 و بهیغر علوم بر مشتمل آثار. شوند دهید زین ینظام فنون و سفرنامه یهانسخه ا،یجغراف
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 بر) یک شماره جدول( زیر جدول در گانه چهل موضوعات. اند همشاب زین یامکاح نجوِم 

  . است شده تنظیم) مانندآنها و عکس شکل نقاشی، از اعم( تصاویر همۀ شمار اساس

  ) نگارنده( رانیا یها تابخانهک در موضوع هر در مصور یهانسخه یفراوان ،۱ شماره جدول

 یها نسخه شمار

  ینقاش به مصور

 به( مصور یها نسخه شمار

 انواع شامل یعموم لکش

 جلد داشتن و تصویرسازی

 )مصور

  ردیف  موضوع

  ۱  اتیادب ٥٦۷ ٤۳۸

 و ینقاش  ۱٤۳  ۱۳۲

  )مرقعات(یسیخوشنو

۲  

  ۳  خیتار ۱۱۱ ٤۲

  ٤  سفرنامه ۸۱ ۲۷

  ٥  ایجغراف ۷۸ ٥۲

  ٦ بهیغر علوم ۷۲ ۱۸

  ۷  کیپزش ٦۷ ٥۷

  ۸  داستان ٥۸ ٥۱

  ۹  ئتیه  ٥٤  ۷

  ۱٠  ونثر نظم یها دهیگز  ٥۱  ۳٥

  ۱۱  ینظام فنون  ٤٠  ۳٠

  ۱۲  ها نامه یزندگ ۳۲ ۸

  ۱۳  گوناگون  ۳۱  ۲٠

  ۱٤   اخالق ۳۱ ۱٤

  ۱٥ فقه ۳٠ ۷

  ۱٦  وگزارشها اسناد ۲۹ ۹

  ۱۷ عرفان ۲۷ - 

  ۱۸  نجوم  ۲٥  ۱۷

  ۱۹  واعتقادات المک  ۲٤  ٦

  ۲٠ علوم ۲۳ ۱۲
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 یها نسخه شمار

  ینقاش به مصور

 به( مصور یها نسخه شمار

 انواع شامل یعموم لکش

 جلد داشتن و تصویرسازی

 )مصور

  ردیف  موضوع

  ۲۱  اسطرالب ۲۲ ٦

  ۲۲  ینگار بیعجا ۲٠ ۱۸

  ۲۳  یقیموس  ۲٠  ٤

  ۲٤  یشناس جانور ۱٦ ۱٤

  ۲٥  دعا  ٤۳  ۳۷

  ۲٦  اتیاضیر ۱٤ - 

  ۲۷ یقران علوم ۱٤ - 

  ۲۸  عیصنا ۱۳ ۱۲

  ۲۹  یدانش چند ۱۳ ۹

  ۳٠  )یامکاح نجوم(ینیب اختر ۱۳ ٥

  ۳۲ سکع ۱۳ - 

  ۳۲  ومتکوح استیس ۱۱ ٦

  ۳۳  ثیحد  ۱۱  ۱

  ۳٤  هندسه  ۱٠  ۲

  ۳٥ فلسفه ۹ - 

  ۳٦  ریتفس ۸ ۲

  ۳۷  ییدارو اهانیگ  ٦  ٦

  ۳۸  میتقو ٦ ٤

  ۳۹  فالحت ٦ ۲

  ٤٠  یوسرگرم هایباز ٤ ۳

  

 طراحی، با نحوی به که شودمی نگهداری ایران یها کتابخانه در نسخه ۱۱۱۳ تعداد

 این. اند شده تزیین گیردمی قرار تجسمی هنرهای شمار در که هایی ترسیم یا و نقاشی

 ادبیات، موضوع با کتابهایی. ستها نسخه این مصور جلدهای احتساب بدون رقم
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 بیشترین که هستند موضوعی سه ترتیب به تاریخ، و نقاشی و خط آلبومهای و مرقعات

 مذهبی موضوعات برخی در نقاشی وجود. اند هداد اختصاص خود به را مصور هاینسخه

 نسخه خود به متعلق تصویر آیا کند مشخص تا است بیشتری پژوهش و بررسی نیازمند

  .نه یا شود می دیده آن در وتصویر متن میان معناداری ارتباط آیا و است؟ بوده

  
  رهایتصو یخیتار دامنۀ

 با و گیرد می بر در را ینقاش یمعن به مصور یهانسخه پژوهش، نیا یاصل دامنۀ هک آنجا از

 یبند طبقه و استنتاج مرحله این در شدند، احصا) آن غیر و نقاشی( ریتصاو همۀ هکنیا

 فاتیتوص در هک آنجا از اضافه، به. شد انجام دارنقاشی یها نسخه به توجه با یموضوع

 نگارنده گمان به هک ییها نسخه بود، یافکنا ای گنگ اطالعات یگاه یشناختفهرست

 به طرح نیا جینتا که رسدمی نظر به. شدند انتخاب یینها لیتحل یبرا داشتند ینقاش

  . است میتعم قابل اسالم جهان در مصور یها نسخه لک یبرا ینسب صورت

 نسخه ریتصاو. است اثر یشناخت نسخه تحوالت ریتصاو یخگذاریتار التکمش از یکی

 کتابخانۀ( المآثر تاج نسخۀ مانند باشد؛ شده افزوده آن به بعد یها دوره در است نکمم

 شمارۀ ملک، کتابخانۀ( بایسنغری دوم شاهنامۀ و)  ۸۲۸ مورخ ۸٥٥٦ مجلس،شمارۀ

 سپهساالر، کتابخانۀ( بیرونی ابوریحان نوشتۀ الخالیه القرون عن الباقیه اآلثار یا) ٦٠۳۱

) Or.Ms.161 ( ادینبروست در اینک که دیگری نسخۀ از آن تصاویر که )۱/۱٥۱۷ شمارۀ

 از ریتصاو یگاه و اند هافزود ها نسخه به معاصر دورۀ در را تصاویر برخی. اندشده تقلید

 به. اند هشد مندرج دیگر نسخه یک در و )تصاویر حفظ شایدبرای( شده ندهک گرید تابیک

 نیتدو طرح، این در شده یمعرف یها نسخه ریتصاو یفیتوص فهرست هک یزمان حال هر

 یک یساز ریتصو ای ،یلک صورت به یساز ریتصو به توجه اهشک ای شیافزا توانیم شود،

  .ردک یابیارز و تحلیل مختلف یها دوره در را خاص صورت به اثر
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 یکتابخانه ،۷۳۹ مورخ ،الدین تاج محمود رقم با عجم اشعار معاییر نسخه یانجامه: ۱ تصویر

  .پ ۲٤٠ ،برگ۱٤۷۱ یمجلس،شماره

 
ً
 تصویر ٦ و پزشکی یها نسخه به ایران در موجود مصور یها نسخه ترین قدیمی ظاهرا

) ٥-۱۱۸۹٠( شماره ایران ملی کتابخانه خوارزمشاهی ذخیره نسخۀ در موجود تشریح

 و ها نسبت و روابط بیان برای ییها جدول ترسیم. است مربوط قمری ٦۷٦ مورخ

. استانجامیده سازیتصویر به گاهی) عروض( ادبی یا علمی موضوعات یساختارها

 نام به کاتبی را) نخست بخش ،۱٤۷۱ شماره مجلس کتابخانۀ( ١رساله چند از ای همجموع

 ق ۷۳۹ سال االولیجمادی ۲۹ تاریخ در الحسن ابن الحسین ابن یوسف ابن محمود

 و کتاب آغاز سرلوح در موجود یها طراحی شباهِت  از غیر). ۱ تصویر( است کرده کتابت

 هانقاشی از یکی در که ظرفی پایۀ در نسخه، یها نقاشی با رنگ سرخ آزاِد دست یها طرح

 اتب نسخه استک نام به ای هاشار " باد محمود عاقبت" عبارت است،شده کشیده

 حسن ابوالمکارم هاینسخه با نسخه یها نقاشی طراحی شیوۀ و نقوش). ۲تصویر(

) ق۷٠۷( عصر همین در که است مقایسه قابل ایاندازه تا) نایینی،الف خودداری(

                                                                                                                                            
را دو ی مجلـس رسـالۀ سـوم در نوشتۀ برگ آغاز نسخه، از سه رساله یاد شده، اما فهرست نگار کتابخانـه. ١

از همـان  اختیـارات مسـیر قمـر ،طوسـی معـاییر اشـعار عجم،معرفـه التقـویم(رسالۀ جدا دانسته اسـت 

  .قلم مناظره سیف وطوسی و 
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 یادآور محمود الدین تاج نسخۀ یها نقاشی گرچه. بود کتاب نقاشی و تذهیب دار عهده

 الدینمحمودتاج هاینقاشی بتوان بیشتری قوت با شاید رو این از. است سلجوقی سبک

 نسخۀ مقایسۀ. دانست ایرانی هنر در تاریخدار و داررقم یها نقاشی نمونه نخستین از را

 نسخه با دارد، خویی عبدالمؤمن رقم که) Hazine 841 شم نسخۀ توپقاپی،( گلشاه و ورقه

 و یافته ادامه نیز دوره آن از پس سلجوقی تصویری یها سنت گاهی دهدمی نشان معاییر

 میان در. ندانیم هفتم سدۀ از پیشتر نیز را گلشاه و ورقه نسخۀ تاریخ باشد بهتر شاید

 صور) تصویر ۷۸( پرتصویر نجومی یها نسخه از توانمی متقدم مصور هایدیگرنسخه

. برد نام هفتم سدۀ از)  ٦٥٤۹ شم مجلس کتابخانۀ( االربعین و الثمانیه الکواکب

 که هستند ١وخوشنویسی نقاشی موضوع، این در هم شده ثبت یها نمونه جدیدترین

 استاد اثر) ۱٥٥۱۳ شم رضوی،( السالم علیه رضا حضرت ضریح یها طرح شامل

   .است رزاقی وحسین ظریف شمها فرشچیان،

  
  نقاشی و ترسیم با مربوط شده شناخته کمتر یها هنر

 یها نسخه چون .شد معنا یونگارگر ینقاش از شتریب ر،یتصو ییمعنا دامنۀ پژوهش این در

 انیب را نسخه یهنر یارزشها و داشتند هنرمندانه یمیترس آثار هک بودند یفراوان

 یعبارات با ها فهرست در زین ینگارگر. گرفتندینم قرار ینگارگر یحوزه در یول ردندک یم

. اند هشد فیتوص رهیکپ یگاه ای نگاره مجلس، صورت، ر،یتصو ،ینقاش اتور،ینیم: مانند

 برای ساده یها ترسیم و ریاضی و هندسی نقوش ترسیم قلم، اهیس یمداد یها طرح

. هستند ها کتاب در موجود تصاویر دیگر از فلسفی و فقهی کالمی، مطالب تفهیم

 و یاضیر مسائل حیتوض یبرا یریتصاو هک) قمری ۳٥۸( خداریتار یها نسخه ترین قدیمی

 ۲٤٥۷(است فرانسه ملی کتابخانۀ یاضیر رساالت مجموعه مهم نسخۀ دارد، یمعمار

Arabe  .(ریتصاو از را ها نقشه هنرمندان، تیخالق با یجغراف یهانسخه در ها رسم نیا 

 مختلف الکاش و است ردهک لیتبد) نقاشی( هنرمندانه ینزهتگاه به روح بی و رنگ کت

 متاثر متن فاتیتوص از ها رنگ یبرخ هک اندافتهی مختلف یها رنگ آنها در اهایدر و وههاک

 را ها نقشه اندازه، هم یها نقطه لکش به ،ها شهر میمستق اتصال از مسیرهایی. است بوده

                                                                                                                                            
آثار ذیل  این موضوع، مرقعات و قطعـات نقاشـی و تصـاویری اسـت کـه بـه صـورت جـدا گانـه فهرسـت . ١

 )قطاعی  و معـرق و کـالژ(تری ای متنوعه شوند و هنرها در این موضوع دیده می بیشترین رقم. اند شده

  .آنها اجرا شده استهم در 
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 طرفی از و یشکنقشه علم از یریپذریتاث با هانقشه بعد به یصفو دورۀ از. دهدیم لکش

 از و شدند تحول دچار قدیم، اقالیم تغییر و جغرافیایی مرزهای جدید بندی تقسیم از متأثر

 ،هانقشه یدوره این در .آوردند روی جزئی هایترسیم به اقالیم و کیهان تمام ترسیم

 )جهت و اسیمق مانند( استاندارد میعال با و شده یساز ساده رنگکت رگرافیکییتصاو

 سعد بن محمد والممالک کالمسال .بودند قدیمی تالیفات که هایی نسخه مگر هستند

 از اینسخه در ریتصو ۷ و یاصطخر از نام نیهم به یتابک از است ای هترجم ،ینخجوان

 دست در آن از یگرید نسخۀ. است شده گزارش) هشتم سدۀ تابتک ٥٤٠٥ یرضو( آن

 شماره( ق ۷۲٦ مورخ ،یمل موزۀ نسخۀ یرو از ۱۳۱٦ سال در هک) ۷۱۲٥ مجلس( است

  .است شده نقل اساس نسخۀ از عینا زین آن یها نقشه و تابتک )۳٥۱٥

  

  
 یمجلس،شماره یکتابخانه ،۷۳۹ مورخ ،عجم اشعار معاییر نسخه در الدین تاج محمود رقم: ۲ تصویر

  پ۱٠۲ ،برگ۱٤۷۱
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 کتابخانه ،۳٥۹۷ یشماره قمری، ٦۸۹ مورخ نجار، آبلونیوس ینوشته ،)عربی ترجمه( المخروطات :۳ تصویر

  ۲٦۹ صفحه ملک،

  
. است نگرفته قرار یبررس مورد نونک تا هک است یگرید هنر) تشکیل( سازی شکل

 ات،یاضیر هندسه، مانند یعلم موضوعات با یتابهایک در هک است یهنر یساز لکش

 دهید فلسفه و ادبیات فا،یاست یحت یشناس هانکی و نجوم یکزیف یکانکم موسیقی،

 بیان برای سرخ رنگ تک شدۀ ترسیم هندسی سادۀ اشکال از متون گونه این در. شودیم

 رسم آن با ابداعی یها ترسیم یا هندسی اشکال مانند اشکالی و استفاده علمی مطالب

 در که است سازی شکل خطی، یها نسخه در موجود هایترسیم نخستین. کنند می

 بوزجانی الهندسیه االعمال کتاب هندسی اشکال مانند شود، می دیده متقدم یها نسخه

 مجموعه مانند ایران از خارج در دیگر هاینمونه و پنجم سدۀ از تهران دانشگاه ۲۸۷٦

 ملی کتابخانۀ(  کروک ابوبکر الهندسیه اعمال چهارم، سدۀ ازر کالذ سابق ریاضی رساالت

). ٥٤٠/ ٤درایتی،:  شده توصیف دقیق یها رسم دارای که P.169 شمارۀ نسخۀ فرانسه،

 مفتاح( اندشده ترسیم ابزار از استفاده با و دقیق هارسم این استادانه، هاینمونه در



 یها درآمدی بر تقسیم بندی موضوعی نسخه 
ِ
  ٨٩   تصویرسازی شده در تمدن ایرانی خطی

 صحت احراز البته). ۳۲٥۲: شمارۀ ملک، جمشیدکاشانی، الدین غیاث الحساب

 نسخۀ چندین در گاهی، و دارد نیاز علمی مقایسۀ به ها نسخه در ترسیمی یها شکل

 مثال برای( استشده یافت صحیح شکلی ندرت به اثر، یک از) تیموری از پیش( متقدم

  ))بیرونی،قکج( التفهیم مقدمۀ در همایی استاد شدۀبررسی یها نسخه :رک

 گرفته انجام هنرمندانه اریبس و بسیار دقت با یگاه یعلم یها نسخه در یساز لکش

 در ١)مسعود ابن محمد ابن محمود( هنرمندان این از یکی نام نادر موردی در. است

).  ۲۸/۷٤٥درایتی،( است مانده یجا به) ۱ تصویر المخروطات،( هفتم سدۀ از ای هنسخ

 به اشاره است ممکن و بوده کشیده نسخه برای شکل ۳۸۹ وی رسام، یادداشت بر بنا

   .باشد بوده آن هزینۀ محاسبه برای ،لهاکش تعداد

 یتبارشناس موضوع با ییهانسخه خصوصا تابهاک به شده افزوده یریتصو یهنرها از

. برد نام توانمی را تشجیر) است گرفته قرار ها نامه یزندگ موضوع لیذ طرح، نیا در هک(

 هنرمند هک یانسخه نیتر مییقد و یشکجدول به یکنزد است یهنر ریتشج

 است ق ٥۹۷ مورخ ماسویه، ابن الکبیر المشجر میشناس می را آن تشجیر کنندۀ ترسیم

 )٦٥۷ ،پژوه دانش(

  
 قاجار، دوره از ۲۷۱ شماره مجلس کتابخانه )شاه فتحعلی نامه شجره(سلیمانی التواریخ مختصر:  ٤ تصویر

  پ ٤۳ و ر ٤۲ برگه

                                                                                                                                            
. ها  کار قطب الدین شیرازی است سهیلی خوانساری در صفحه عنوان کتاب نوشته است که این ترسیم. ١

  .اند نه محمد اما منابع نام پدر وی را مسعود آورده ساله بوده، ٥٦)٦۸۹( وی در این تاریخ
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 شد میترس خیالتوارجامع یهانسخه در هفتم سدۀ در ماننددرخت یها رسم گونه این

 انیوصوف عارفان میان استادی روابط دادن نشان یبرا فراوان صورت به یموریت دوره در و

 ،ف٦٦٠ شماره عکسی نسخه ،االنساب شجرۀ فی معزاالنساب مانند( شد استفاده

َسبها تیاهم افزایش با یصفو دورۀ در). تهران دانشگاه کتابخانۀ
َ
 ،یمذهب ین

 تهیه مستقل سند یک صورت به یگاه هک گرفت لکش سادات یبرا بسیاری یها تبارنامه

). ۱۳۹۳.٠۳.٠٠٠۳۱: شماره ملک موزه صفوی نامه شجره ملک سند نسخه( اندشده

 میترس قاجار شاهان انکاین کردن مشخص یبرا دیگر بار ریتشج قاجار، دورۀ در سرانجام

 دورۀ فرهنگی یها سنت به که را یعثمان پردازان نسخه توجه هنر نیا). ٤ تصویر( شد

  )Binbas  :رک هانامه شجره برای( برانگیخت داشتند، عالقه تیموری

 یها هنر از یکی عنوان به نخست. شد تعریف پژوهش این در دومعنی به عکس هنر

 نکمم و شدیم اجرا صفحه کی یرو یطرح شابلون ای الگو کی از استفاده با هک ینییتز

 اما ،)۱٤٠٠نایینی، خودداری: رک آن، یها نمونه برای( شود تذهیب یا و یریقلمگ بود

 منظور دو به ها نسخه در) یفتوگراف( سکع از آن دیجد یمعنا به یاسکع ورورد از پس

 افزودن قاجار، دورۀ در آرایی کتاب تغییرات از دیگر یکی. شد استفاده تزیین و استناد

 با گاه را ها عکس این. است دوره این کتابهای ابتدای در ها شخصیت یا مولف از عکسی

 و اسناد یا ٤۷٤۹ ملک،شمارۀ قاجار شعاعی دیوان نسخۀ مانند( اند هکرد تزیین تذهیب

 سهام مرقع( اند هشد کار الکی زیر شیوۀ به یا)  ٥٦٦۷شمارۀ ملک کتابخانۀ در یادداشتها

  )۱٦٤٤ شمارۀ گلستان کاخ الملک

) آن غیر و سنگی( چاپی یها نسخه از شده جدا ریتصاو از خطی یها نسخه در گاه

 آمیزی رنگ چاپ از پس نیز سنگی چاپ هاینسخه برخی. اند هکرد استفاده نییتز برای

 یا دستنویس از اعم تاریخی، هاینسخه در نقاشی میراث شمار در را آنها باید و اندشده

 گونه این چون وجود، این با.باشد مشابه پژوهشی موضوع تواندمی که بدانیم چاپی،

 شوند،نمی ثبت معموال هافهرست در ،)سنگی چاپ تصاویر از استفاده و عکس( هاآرایه

  . نشدند بررسی پژوهش این در

 آهار یاغذهاک یرو خوشنویسی و ریتصاو آن در هک است یناخن ترسیمهای دیگر هنر

 آغاز از آن هاینمونه نخستین و شدیم اجرا آن مشابه ابزار ای ناخن با میضخ نسبتا زدۀ

 وجلوۀ منظر نیز، چاپ هنگام در چون رنگتک هنر این. است دست در ق۱۳ سدۀ

 ناخنی قطعات بر ها آن نام که هنرمندانی میان از.است شده بررسی کمتر ندارد، چندانی
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 در وی آثار که است) ق۱۳ سدۀ نیمۀ( اصفهانی اکبر علی شود، می دیده نقاشی و خط

  .دارد وجود گلستان کاخ ۱٥٦۹ و۱٥٦۸ ،۱٥۷٠ شمارۀ مرقعات

  
  شده سازی تصویر کمتر موضوعات

 به نسبت یفقه و ینید یونظرها نقد و گاهیجا هنر خیتار در یشگیهم یها بحث از یکی

 تری دقیق صورت به باید و هستند اندک بسیار مصور فقهی متون. است بوده ریتصو هنر

 بهایی شیخ مشهور آثار از عباسی جامع نسخۀ است جمله این از. کرد بررسی را آنها

 جامع تتمیم برای. است بعدی هایافزوده از آن در موجود نقاشی ۳ که)  ۳٥۹٦ مجلس(

 متون یها نسخه. استشدهگزارش نقاشی سه نیز)  ٥۳- ۲ خارجه وزارت تهران( عباسی

 یپارسا،کتابخانه محمد تالیف تحقیقات ازجمله( اندشدهتصویر ندرت به نیز عرفانی

  )٥تصویر .۱٠۱۳۹ یشماره مجلس

. مندک اریبس باشند،شده مصور و اندداشته یشهوان و یجنس موضوعات هک ییتابهاک

 با هندی منابع از که است ینخشب اییض فیتأل لنساا لذه ،ها تابک این نیتر معروف از یکی

 کتاب این در موجود تصاویر. استبرده بهره) کوکاشاسترا( وکامگیری کامیابی موضوع

   هاینقاشی شمار در و است هنری یهاجنبه فاقد و زناشویی مختلف اشکال

 چیه که دهدیم نشان اثر این متعدد یهانسخه. گیردمیقرار متوسط و ساده ایرانیـ  هندو

 زبان به گرچه آن یشده هشناخت یهانسخه و ستین یرانیا هنرمندان وپرداختۀ ساخته یک

 نیست یمعن این به نیا. است بوده یرفتنیپذ هندوستان یبصر فرهنگ در است، یفارس

 ریتصاو با ای هنسخ هکبل است، نداشته وجود یرانیا فرهنگ در هیشلف و هیالف قطعات که

 بانیوطب انکپزش را یفراوان یوعرب یفارس منابع ١.است دهینرس نگارنده تیرؤ به یجنس

 یم مربوط جنسی بهداشت زین و آن تیوتقو باه قوه به یبخش هک اند ردهک نیتدو یرانیا

 دامکچیه یول شودیم دهید یکپزش ردکیرو نیا زین یکپزشریغ موضوعات در یوگاه شود

- هقو تقویت چگونگی مورد در یعنی. است متنی بیشتر هانسخه این کارکرد. اندنشده مصور

  .شودنمی دیده آنها در تصویری و گویندمی سخن خوراکیها و داروها با باه ی

                                                                                                                                            
نیز .ق ۷۹٤اند، مثل کلیات ساوجی مجلس از  روشهایی پوشیده نگهداشته شدههای زناشویی با صحنه. ١

توصـیفات غزولـی از نقاشـیهای  )۱٤٠تـاریخ بیهقـی،(ای  به جز خیشـخانه سـلطان مسـعود  برای نمونه

های قاجاری متعدد از الفیـه  شـلفیه در  نمونه) ۱٤۲الغزولی، (حمام پسر شمس الدین جوینی را ببینید 

  .م و یا کاخ گلستان وجود دارندکتابخانه ولکا
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 کار که بدانیم این در شاید را، پزشکی به نسبت دارویی هاینسخه تصاویر بودن کمتر

 افزون. شناسی کالبد و تشریح به نیاز تا استبوده تر معمول درمان روند در دارو، با درمان

  . است نشده دیده انسانیغیر کالبدهای از تصویری هیچ اینکه بر

 در تنها. اندگرفته قرار پزشکی موضوع در گیاهان به مربوط کتابهای از برخی

 و دارند انسان بدن داخلی اعضای از تصاویری ها نسخه برخی که است اخیر یها سده

 االنسان اعضا تشریح فی االبدان مرآت مانند چاپی هاینسخه در چه نیز آنها ترسیم شیوۀ

 سدۀ از۱٥۷۷٠ شماره مجلس(  االمراض احکام مانند خطی چه و) ۱۸۲٠،زاده شانی(

  ترتیب همین به وضع هم جغرافیایی مصور هاینسخه در. است جدید شیوۀ به) ۱۳

 یهانقشه و شدند فیتأل یفرنگ منابع از متاثر دیجد دورۀ در یجغراف یتابهاک: است

 میترس رهیت یرنگها از محدودی طیف با و مشخص یریگ جهت و اسیمق با آنها در موجود

   .اندشده

 
  ر۲٥ یبرگه ،۱٠۱۳۹یشماره مجلس، کتابخانه پارسا، محمد ابن محمد نوشته ،تحقیقات :٥ تصویر
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-شماره مجلس، کتابخانه ،قمری ۱۳سدۀ غفاری، مسعود از نقاشی ،شونفرت یسفرنامه یترجمه: ٦ تصویر

  ٤۸ص ،۷۸۸ ،ی

 نیا لیذ در آنچه و ندارد مصور نسخۀ هک است موضوعاتی از دسته آن شمار در ریتفس

 در ریتصو دو مورد، یک در تنها. است نسخه جلد یرو ریتصاو به مربوط دیآیم موضوع

 هم آن موضوع هک) ۲۱۷۹ تهران دانشگاه( استشده ثبت ریتفس موضوع با اینسخه

 یرانیا یمذهب یها نسخه در مصور جلد اما ست، خایزل و وسفی یقرآن داستان ریتفس

 عیدب ابن از االصول جامع یال الوصول از یانسخه در حدیث، در. دارد فراوان یها نمونه

 ریتصو مجلس ۲۱ ،ق۱۳ سدۀ تابتک) ۲۷۸٥ یرضو قدس آستان مرکزی کتابخانه(

  .است شده گزارش

 این از .اندشده تهیه ایران قلمرو از خارج ایران، در موجود مصور هاینسخه از برخی

 برای که کرد یاد) ٥۱۳٥ شمارۀ رضوی، قدس آستان( رازی الخاص مفید از توانمی دسته

 و است شده تهیه ق۸ سدۀ در مصر در مملوکی قالوون سلطان نوادۀ الناصر، الملک خزانۀ

 زبان به هک یخراط صنعت دربارۀ یارساله یفن یهامیترس یا. دارد گیاهان از تصویر ٥٠



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ٩٤

 یا۱٤ سدۀ از مجلس کتابخانۀ اردو، بان ز به خراطی در رساله( است شده نوشته اردو

 ترجمه که بود بهاییاکت تصویرگری، منابع از یکی قاجار دوره در). ۱۲٦٠۱ شمارۀ ق،۱۳

 از بخشی قاجار، رزایم یبخش یعل. شدمی تقلید اصل نسخۀ روی از آنها تصاویر و شدمی

 از تصویر ۱٤۲ گویا که) ۷۸۹ گلستان، کاخ،سفرنامه( کرد ترجمه را توردوموند روزنامه

 قایآفر سفرنامۀ. ١است شده میترس آن در احمد بن حسن قلم به شورهاک مردمان و مناظر

 در شونفرت ژرژ نوشتۀ است اینامه سیاحت از ترجمه) ۷۸۸ شمارۀ مجلس کتابخانۀ(

 ۱۲۹۲ در یاشانک یغفار مسعود قلم به چاپی نسخه یرو از نایع آن ریتصاو هک م ۱۹ سدۀ

  ).٦ تصویر( است شده میترس و دیتقل

 مصور نسخۀ نیتر مییقد. است نامشخص هم شده ثبت یها نسخه برخی وضعیت

 رمضان ۲٠ مورخ ریتصو ۲٠ با است بوده ارزشمندی نسخۀ دمنه، و لهیلک از شده شناخته

 روشن اینک نسخه آن سرنوشت اما همدان، در یزدیا تابخانۀک به متعلق ق، ۷٥٠

 برای هیالمرشد فردوس از ای هنسخ در هیمرشد قیطر ریپ مرشد، خیش چهرۀ. ٢ستین

 بود، شده ترسیم) ۳ شمارۀ ات،یب عبدالحسین مجموعۀ ،کارا( شیراز در و سلطان ابراهیم

 از کیی و شده فیتوص ق ۸۲۱ مورخ و یعال اریبس آن ینقاش که هم نسخه این از اما

  .ستین دست در ینشان امروزه است، بوده ینگار چهره یها نمونه نینخست

 صدر در ها نگاریعجایب مانند متنوع، موضوعات با ییها نسخه تصاویر، شمار نظر از

 ۲٠٠ از بیش به گاه قزوینی الخلوقات عجایب کتاب یها نسخه در تصاویر. گیرندمی قرار

 ق دهم و نهم سدۀ از) ٥۹٥۷ شمارۀ( ملک کتابخانۀ االدویه فی الکامل. رسدمی ۳٠٠ تا

. دارد درختان و گیاهان و گلها از کوچک تصویر ۳٤۳ معمول، شیوۀ به نگاره سه از غیر

 ابوالمهدی شاه میرزا برای که) ملک کتابخانۀ ٥۹٥۸ شمارۀ(  المفرده االدویه فی الجامع

 ای هنسخ پیشین، نسخۀ مانند تصاویر، شمار همین با نیز شده تهیه ق۱٠۷۷در یزد حاکم

 کتابخانۀ در موجود قطب محمد کتابت شیراز، از جنگی در آن، از گذشته. است سفارشی

 کوچک، قطع نسخۀ یها لچکی در کوچک تصویر ٤٠٠ حدود ،)٥۹۳۲ شمارۀ( ملک

  .است آمده تصویر برای کوتاهی توضیح تصویر، کنار و شده ترسیم

                                                                                                                                            
های مختلف این روزنامـه ترجمـه شـده اسـت و گـاهی از تصـاویر اصـل روزنامـه  فرانسـوی بـرای  شماره. ١

  .اند سازی آن استفاده کردهتصویر 

جست و جوی این نسخه در همدان، تا کنون نتیجه نداده است و ممکن است از کشور خارج شده یـا از . ٢

) سـوخته( دهد احتماال نسخه از بین رفتهنشان می نیز فردوس المرشدیهیگیری نسخه پ. بین رفته باشد

  .باشد
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  نتیجه

 و شناخت به سازی، تصویر و نگارگری هنر و ایران تصویری میراث شناخت برای پژوهش

 وجود با. دارد نیاز مصور خطی یها نسخه اطالعات شدۀ بندی طبقه استخراج و تدوین

 کردن دیجیتالی به دستنویس هاینسخه نگهداری مراکزِ  و ها موزه ها، کتابخانه رویکرد

 این از. کاهدمی ها پژوهش دقت از ساماندهی بدون اطالعات زیاد خود،حجم های داشته

 ویا هنری(ترسیم از شکلی هر یا و نقاشی دارای که هایینسخه شناسایی مرحله از پس رو

 را کار این.شود بندیطبقه و تهیه نیز نسخه هر تصاویر فهرست باید هستند، )هنری غیر

 تصویری میراث از ای داده پایگاه و داد انجام نیز ایران از خارج های نسخه مورد در توانمی

 گستردگی به گرچه نیز سنگی چاپ مصور های نسخه فهرست. کرد تهیه اسالمیـ  ایرانی

  .طلبدمی مستقل پژوهشی خود نیست، خطی های نسخه

 وبدون نقاشی با نسخه٤۳۸( مصور های نسخه بیشترین شد،می تصور که همانطور

 عبارتی به. هستند ادبیات موضوع در) داستان موضوع با دار نقاشی نسخه ٥۱ احتساب

 تجسمی هنری آثار محمل که مرقعات از حتی دارند نقاشی که ادبی های نسخه فراوانی

 های نسخه تهیه وسیعتر تاریخی یگستره به توانمی را امر این.است بیشتر هم هستند

 معمول آنها یگر ریتصو که هم موضوعاتی در. داد نسبت مرقعات با قیاس در خطی

 چگونگی و استشده دیده مصور ینسخه گاهی )فقه و حدیث ،تفسیر مانند( نیست

 به .باشد محققان برای توجهی قابل موضوع تواندمی آنها تصویر نوع و تصویر افزودن

 مختلف، زبانهای در ویا زمانها در اثر، یک متعدد هاینسخه در گریتصویر روند عالوه

 در تصاویر نخستین. کند روشنتر را اسالمی دوره در ایران مادی فرهنگ تحوالت تواند می

 که شوندمی دیده)  پزشکی،جغرافیا( علمی موضوعات در مانده جای به های نسخه

 بسیار ادبی کتابهای در موجود نقاشیهای با نیز آنها ترسیم شیوه و دارند آموزشی کارکرد

  .است بوده موثر نیز آنها تصاویر تعداد در علمی موضوعات کارکرد .است متفاوت
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