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ــی  ــاه و مقطع ــی کوت ــه خیل ــد ک ــر می کنن و فک
ــه  ــه و ارائ ــه عرض ــه صحن ــری ب ــار هن ــت. آث اس
ــا  ــه آنه ــد و ارائ ــکاء دارن ــدیداً ات ــود ش ــی خ عموم
ــا  ــه در گالری ه ــت ک ــگاه هایی اس ــتلزم نمایش مس
ــزار می شــود.  ــر برگ ــی هن ــای معرف ــر نهاده و دیگ
ــردی  ــه کارب ــه جنب ــری ک ــای بش ــایر فرآورده ه س
دارنــد بــا چنیــن مشــکلی کمتــر مواجــه هســتند، 
چــون متقاضیان شــان بــه هــر حــال در هــر جایــی 
بــه دنبالشــان می رونــد و آن را پیــدا می کننــد. 
ــگاه به شــکل  ــک فروش چنانچــه آن محصــول در ی
به خاطــر  مخاطبیــن  نشــود،  ارائــه  نفیســی 
ــی  ــره آن را در جای ــا باالخ ــد ت ــان می گردن نیازش
پیــدا می کننــد. اگــر در داروخانــه دارویــی نیســت، 
می توانیــم آن را از یــک دستفروشــی در ناصرخســرو 
ــم. ــاز داری ــه آن نی ــم، چــون باالخــره ب هــم بگیری

ــد  ــه مصــرف می توان ــد ب ــدة تولی ــن ای ــورد ای در م
ــن مســأله در  ــی ای ــه مطــرح باشــد، ول ــک گزین ی
مــورد هنــر بــه نــدرت اتفــاق می افتــد. هنرمنــدان 
را دعــوت کننــد در  زیــادی  نمی تواننــد عــدة 
ــی  ــا خانه شــان و در یــک شــرایط نامطلوب کارگاه ی
ــه  ــد این ک ــه امی ــد ب ــان را نشــان دهن ــر هنریش اث
ــه  ــد ک ــه منتظرن ــه هم ــد. در نتیج ــا را بخرن آن ه
اوضــاع بــه حالــت عــادی برگــردد و نمایشــگاه های 
ــه  ــری، عالق ــار هن ــتاندارد آث ــه اس ــا ارائ ــوب ب خ
ــا در  ــد ت ــب کنن ــا جل ــه آنه ــبت ب ــی را نس عموم
نهایــت بــه فــروش آنهــا هــم منجــر شــود. در ایــن 
وضعیــت بــه نظــر مــن یــک فرصــت اســتثایی بــه 
وجــود آمــده بــرای این کــه کاری را کــه مــا به طــور 
معمــول در شــلوغی های زندگــی روزمــره موفــق بــه 

انجامــش نمی شــویم، در ایــن ایــام انجــام دهیــم و 
ــای  ــا و کیفیت ه ــاء آگاهی ه ــرای ارتق ــالش ب آن ت
ــدان و  ــه هنرمن ــه هم ــه ام ب ــت. توصی ــردی اس ف
دانشــجویان هنــر ایــن اســت کــه در ایــن فرصــت 
بــه تقویــت مهارت هــا و دانــش هنــری خــود 
ــار  ــتر آث ــد بیش ــه و تولی ــه، تجرب ــق مطالع از طری
هنــری بپردازنــد تــا بهتریــن بهــره را از ایــن دوران 
ــه  ــن دوران ک ــم از ای ــر می کن ــد. فک ســخت بگیرن
دیــر یــا زود تمــام می شــود، بعدهــا به عنــوان 
ــای  ــرد؛ ماه ه ــم ک ــاد خواهی ــتثنایی ی ــی اس فرصت
کرونــا کــه به شــکل بی ســابقه ای وقــت زیــاد 
داشــتیم چــون نمی توانســتیم به راحتــی اینجــا 
ــرت  ــت حس ــن اس ــان ممک ــم. آن زم ــا بروی و آنج
بخوریــم کــه می توانســتیم از آن همــه وقــت بهتــر 
ــد  ــا می توان ــن کرون ــر م ــه نظ ــم. ب ــتفاده کنی اس
یــک توفیــق اجبــاری باشــد بــرای این کــه تــا حــد 
ــه  ــی ک ــرده، وقت های ــوت ک ــا را خل ــادی ســر م زی
ــه شــکل  ــا ب ــده ت ــا برگردان ــه م ــف می شــد را ب تل

ــم.  ــتفاده کنی ــری از آن اس مفیدت

 مقدمه
کتــاب قرآن هــای دوره تیمــوری، درآمــدی بــر 
بــر نســخه های خطــی  نظــام بصــری حاکــم 
ــه  ــال 1397 ب ــار در س ــتین ب ــرای نخس ــی ب ایران
صــورت چهــار رنــگ در 114 صفحــه، توســط 
ــه چــاپ  انتشــارات فرهنگســتان هنــر در تهــران ب

ــت.  ــیده اس رس
ــو  ــتی، عض ــه بهش ــط طبی ــده توس ــاد ش ــاب ی کت
هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد پرنــد، 
در دو فصل تالیف شــده اســت. براســاس یادداشــت 
ناشــر، ایــن کتــاب تالشــی اســت در جهــت نشــر 
ــش و  ــه و پژوه ــط مطالع ــش، و بس ــی و دان آگاه
براســاس آنچــه مولــف در بخــش پیشــگفتار بیــان 

کــرده، کتــاب حاضــر نخســتین گامــی اســت کــه 
بــه منظــور معرفــی کلیــه  مخطوطــات قرآنــی 
تیمــوری محفــوظ در مــوزه ی ملــی ایــران برداشــته 
شــده و نیــز یکــی از نخســتین تالش هایــی اســت 
کــه هــدف از آن بازیابــی اصــول و قواعــد حاکــم بــر 

ــی اســت. طراحــی نســخ خطــی ایران
»قرآن هــای  عنــوان  بــا  کتــاب  اول  فصــل  در 
ــه  ــران« س ــی ای ــوزه ی مل ــوظ در م ــوری محف تیم
بخــش مشــاهده می شــود: نخســت، معرفــی و 
ــوزه  ــوظ در م ــوری محف ــای تیم ــف قرآن ه توصی
ــل و  ــی کام ــخه های قرآن ــپس نس ــران، س ــی ای مل
ــاره ای از قــرآن  ــده پ دیگــری نســخه های دربرگیرن

ــم.  کری

کاردارطهران1 دالرام 
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ــی  ــوان »نظــام کتاب آرای ــا عن ــز ب در فصــل دوم نی
حاکــم بــر مجموعــه جزءهــای قرآنــی شــمارة 
9232 مــوزه  ملــی ایــران«  دو بخــِش معرفــی 
ــوزه  ــماره 9232 م ــی ش ــای قرآن ــه جزه مجموع
ــر  ــم ب ــام حاک ــن نظ ــری تدوی ــران و دیگ ــی ای مل
طراحــی مجموعــه جزهــای قرآنــی شــماره 9232 
مــوزه ملــی ایــران مشــاهده می شــود و پــس از آن 
بــه ترتیــب نتیجه گیــری، فهرســت منابــع و مآخــذ، 
ــخه های  ــت نس ــر و فهرس ــع تصاوی ــت مناب فهرس
ــوزه  دوران  ــوظ در م ــوری )محف ــی دوره  تیم قرآن
ــده اســت.  ــران( آورده ش ــی ای ــوزه  مل اســالمی م

ــت  ــه کیفی ــد ب ــاب بای ــن کت ــت ای ــکات مثب از ن
بــاالی تصاویــر و رنگــی بــودن آن هــا اشــاره کــرد. 
همچنیــن آوردن تصاویــری از نســخه ها و جزئیــات 
ــر  ــع دیگ ــر در مناب ــش ت ــاید پی ــه ش ــا ک آن ه
ــد، امریســت نیکــو. از چگونگــی تنظیــم  نیامــده ان
ــن در  ــب مت ــتطیل قال ــری مس ــای گی ــل ج مح
صفحــه مصاحــف نیــز جدولــی مفصــل تهیــه شــده 
کــه بررســی آن اطالعــات ســودمندی را در اختیــار 
مخاطبــان قــرار خواهــد داد. جــدول فهرســت 
ــای  ــه در انته ــوری ک ــی دوره  تیم نســخه های قرآن
ــد  ــردی اســت. بای کتــاب آمــده نیــز جامــع و کارب
اذعــان داشــت کــه معرفــی و توصیــف ویژگی هــای 
برجســته ترین قرآن هــای تیمــوری محفــوظ در 
مــوزه  ملــی ایــران امــری مهــم اســت کــه در ایــن 
کتــاب صــورت گرفتــه امــا رعایــت برخــی نــکات در 
ایــن تالیــف ارزشــمند از قلــم افتــاده و امیــد اســت 
ــع  ــن اشــکاالت رف کــه در چاپ هــای بعــدی ای
ــود.  ــدان ش ــش دو چن ــن پژوه ــا ارزش ای ــود ت ش

ــاب پیــش  ــر ارزش کت ــاره ب ــد دوب ــا تاکی ــون ب اکن
ــبختانه  ــه خوش ــه ک ــن نکت ــار ای ــن اظه رو و ضم
ایــن اثــر فاقــد اشــکاالت صــوری چشــمگیر اســت، 
ضــروری اســت تــا بــه برخــی از اشــکاالت محتوایی 

ــه اشــاره شــود. ــاب، در ادام کت

  تحلیل محتوایی کتاب 
ــکاالت  ــش اش ــه در بخ ــه ای ک ــن نکت 1( مهم تری
محتوایــی کتــاب مشــاهده می شــود آن اســت کــه 
ــن  ــۀ ای ــدف اولی ــف، ه ــگفتار، مول ــش پیش در بخ
ــم  ــری حاک ــام بص ــن نظ ــی را تدوی ــرح پژوهش ط
ــوری  ــف دوره  تیم ــی از مصاح ــم یک ــت ک ــر دس ب
ــا  ــا ی ــی از کتابخانه ه ــه در یک ــرده ک ــار ک اظه
نگهــداری  و  موزه هــای داخــل کشــور حفــظ 
ــی  ــه دلیــل محدودیــت مال ــا ب می شــده اســت. ام
ــی  ــه معرف ــده، ب ــاد ش ــرح ی ــوای ط ــی محت و زمان
ــالمی  ــش اس ــوظ در بخ ــوری محف ــف تیم مصاح
ــران و ســپس تدویــن نظــام بصــری  مــوزه  ملــی ای
ــی  ــای قرآن ــه جزءه ــی مجموع ــر طراح ــم ب حاک
ــدود  ــوزه مح ــن م ــوظ در ای ــماره  9232 محف ش
ــن  ــفانه ای ــا متاس ــه 9(. ام ــت )صفح ــده اس ش
ــاب  ــوان کت ــش، در عن ــن در پژوه ــر بنیادی تغیی
صــورت نگرفتــه و عنــوان کتــاب »قرآن هــای دوره  
ــر  ــم ب ــری حاک ــام بص ــر نظ ــدی ب ــوری: درآم تیم
نســخ خطــی ایرانــی« ذکــر شــده کــه ایــن عنــواِن 
ــراه  ــیار گم ــان بس ــرای مخاطب ــیع، ب ــی و وس کل
کننــده اســت زیــرا بــه محــض رجــوع به فهرســت 
مطالــب و همچنیــن مطالعــه ی محتــوای کتــاب، 
ــا »اکثــر«  درمی یابیــم کــه صحبتــی از »تمــام« ی

ــه  ــا ب ــه تنه ــت بلک ــوری نیس ــای دوره  تیم قرآن ه
ــران  ــی ای ــوزه  مل ــوظ در م ــی قرآن هــای محف معرف
ــی از  ــن صحبت ــت. همچنی ــده اس ــه ش پرداخت
ــی«  ــر نســخ خطــی ایران ــم ب ــام بصــری حاک »نظ
ــی  ــام کتاب آرای ــا نظ ــه تنه ــده بلک ــاب نش در کت
ــماره   ــه ش ــی ب ــای قرآن ــه از جزءه ــک مجموع ی

ــت. ــده اس ــی ش ــی بررس ــوزه  مل 9232 در م
ــای تیمــوری  ــوان »قرآن ه ــا عن 2( در فصــل اول ب
ــه  19  ــران« و در صفح ــی ای ــوزه  مل ــوظ در م محف
ــوزه   ــخه در م ــه 91 نس ــده ک ــار ش ــاب، اظه کت
ــت  ــوری اس ــه دوره تیم ــق ب ــالمی، متعل دوران اس
ــه  ــخه و مجموع ــط 38 نس ــان فق ــن می ــه از ای ک
احتمــال  بــه  و  قطــع  طــور  بــه  می تــوان  را 
ــا  ــت. ام ــوری دانس ــه دوره تیم ــوب ب ــاد منس زی
ــار  ــت چه ــه کتاب ــده ک ــان ش ــه 20، بی در صفح
نســخه را بــا قطعیــت بیشــتری می تــوان بــه دوره 
ــاز در همــان صفحــه  تیمــوری منســوب کــرد! و ب
ــار  ــی اظه ــده و در پاورق ــی ش ــی معرف )20(، قرآن
شــده کــه  بــه بــاور شــماری از کارشناســان، 
ــوی  ــه دوره صف ــق ب ــخه متعل ــن نس ــاال ای احتم
اســت! اشــکالی کــه بــه معرفــی نســخه ها و 
توضیحــات در خصــوص آن ها وارد اســت آن اســت 
کــه اگــر قــرار بــر ایــن اســت کــه ویژگی هایــی در 
خصــوص یــک مکتــب خــاص ارائــه شــود، بایــد از 
ــود  ــتفاده ش ــاری اس ــه ی آم ــی در جامع نمونه های
کــه قطعــا متعلــق بــه آن دوره و مکتــب هســتند 
ــه  ــر نمون ــوص ه ــبه در خص ــا ُش ــه ب ــه اینک و ن
صحبــت و در انتهــا نیــز نتیجه گیــری کلــی کــرد. 
ــود نمونه هایــی در ایــن کتــاب  در نتیجــه بهتــر ب

معرفــی و بررســی شــوند کــه »قطعــاً« متعلــق بــه 
ــدس  ــن ح ــفانه ای ــتند. متاس ــوری هس دوره تیم
ــخ و  ــوص تاری ــت در خص ــدم قطعی ــان و ع و گم
ــاب  ــق نســخه ها، در جــای جــای کت ــب دقی مکت

مشــاهده می شــود. 
ــت  ــش ضروریس ــر پژوه ــه در ه ــی ک 3( از نکات
ــازه  ــه پژوهشــگر اج ــت شــود آن اســت ک ــا رعای ت
ــه  ــته ب ــای گذش ــکاالت و خطاه ــا اش ــد ت نده
ــن  ــی از ای ــد. یک ــدا کن ــد راه پی ــش جدی پژوه
ــه در  ــت ک ــث، آن اس ــورد بح ــاب م ــوارد در کت م
ــد  ــخه ها، همانن ــذ« در نس ــوع کاغ ــوص »ن خص
ــت  ــذ دول ــی همچــون »کاغ ــا نام های پیشــینیان ب
ــه   ــه« )صفح ــذ ترم ــه 27( و »کاغ ــادی« )صفح آب
29( صحبــت شــده ایــن در حالیســت کــه امــروزه 
ــوع  ــوص ن ــا در خص ــت ت ــح نیس ــم صحی می دانی
ــا در  ــج کاغذه ــا قاطعیــت از نام هــای رای ــذ، ب کاغ
گذشــته نــام بــرد و بهتــر آن اســت کــه تنهــا بــه 
ــه  ــذ« و در صــورت دسترســی، ب ــگ کاغ ــر »رن ذک

ــرد.  ــاره ک ــا اش ــت« آن ه »ضخام
 4( در صفحــه 60 کتــاب، در خصــوص »کتابــت« 
مصحفــی اینگونــه اظهــار شــده اســت کــه 
ــه  ــه ب ــن مجموع ــب ای ــرد کات ــا ک ــوان ادع »می ت
انــدازه  کافــی در نــگارش ایــن قلم{محّقــق} پخته 
نبــوده ...« ایــن در حالیســت کــه تصویــری از نــوع 
ــتادانه« و  ــش غیراس ــر کمابی ــا »ظاه ــت ب کتاب
ــه نشــده  ــاد کــرده، ارائ ــف از آن ی »خــام« کــه مول
تحلیل هــا،  اینگونــه  می دانیــم  نیــک  اســت. 
ارائــه  تصاویــر مســتند و همچنیــن  نیازمنــد 
بررســی های دقیــق بــه کمــک ابــزار مناســب اســت. 
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ــی  ــوان »نظــام کتاب آرای ــا عن ــز ب در فصــل دوم نی
حاکــم بــر مجموعــه جزءهــای قرآنــی شــمارة 
9232 مــوزه  ملــی ایــران«  دو بخــِش معرفــی 
ــوزه  ــماره 9232 م ــی ش ــای قرآن ــه جزه مجموع
ــر  ــم ب ــام حاک ــن نظ ــری تدوی ــران و دیگ ــی ای مل
طراحــی مجموعــه جزهــای قرآنــی شــماره 9232 
مــوزه ملــی ایــران مشــاهده می شــود و پــس از آن 
بــه ترتیــب نتیجه گیــری، فهرســت منابــع و مآخــذ، 
ــخه های  ــت نس ــر و فهرس ــع تصاوی ــت مناب فهرس
ــوزه  دوران  ــوظ در م ــوری )محف ــی دوره  تیم قرآن
ــده اســت.  ــران( آورده ش ــی ای ــوزه  مل اســالمی م

ــت  ــه کیفی ــد ب ــاب بای ــن کت ــت ای ــکات مثب از ن
بــاالی تصاویــر و رنگــی بــودن آن هــا اشــاره کــرد. 
همچنیــن آوردن تصاویــری از نســخه ها و جزئیــات 
ــر  ــع دیگ ــر در مناب ــش ت ــاید پی ــه ش ــا ک آن ه
ــد، امریســت نیکــو. از چگونگــی تنظیــم  نیامــده ان
ــن در  ــب مت ــتطیل قال ــری مس ــای گی ــل ج مح
صفحــه مصاحــف نیــز جدولــی مفصــل تهیــه شــده 
کــه بررســی آن اطالعــات ســودمندی را در اختیــار 
مخاطبــان قــرار خواهــد داد. جــدول فهرســت 
ــای  ــه در انته ــوری ک ــی دوره  تیم نســخه های قرآن
ــد  ــردی اســت. بای کتــاب آمــده نیــز جامــع و کارب
اذعــان داشــت کــه معرفــی و توصیــف ویژگی هــای 
برجســته ترین قرآن هــای تیمــوری محفــوظ در 
مــوزه  ملــی ایــران امــری مهــم اســت کــه در ایــن 
کتــاب صــورت گرفتــه امــا رعایــت برخــی نــکات در 
ایــن تالیــف ارزشــمند از قلــم افتــاده و امیــد اســت 
ــع  ــن اشــکاالت رف کــه در چاپ هــای بعــدی ای
ــود.  ــدان ش ــش دو چن ــن پژوه ــا ارزش ای ــود ت ش

ــاب پیــش  ــر ارزش کت ــاره ب ــد دوب ــا تاکی ــون ب اکن
ــبختانه  ــه خوش ــه ک ــن نکت ــار ای ــن اظه رو و ضم
ایــن اثــر فاقــد اشــکاالت صــوری چشــمگیر اســت، 
ضــروری اســت تــا بــه برخــی از اشــکاالت محتوایی 

ــه اشــاره شــود. ــاب، در ادام کت

  تحلیل محتوایی کتاب 
ــکاالت  ــش اش ــه در بخ ــه ای ک ــن نکت 1( مهم تری
محتوایــی کتــاب مشــاهده می شــود آن اســت کــه 
ــن  ــۀ ای ــدف اولی ــف، ه ــگفتار، مول ــش پیش در بخ
ــم  ــری حاک ــام بص ــن نظ ــی را تدوی ــرح پژوهش ط
ــوری  ــف دوره  تیم ــی از مصاح ــم یک ــت ک ــر دس ب
ــا  ــا ی ــی از کتابخانه ه ــه در یک ــرده ک ــار ک اظه
نگهــداری  و  موزه هــای داخــل کشــور حفــظ 
ــی  ــه دلیــل محدودیــت مال ــا ب می شــده اســت. ام
ــی  ــه معرف ــده، ب ــاد ش ــرح ی ــوای ط ــی محت و زمان
ــالمی  ــش اس ــوظ در بخ ــوری محف ــف تیم مصاح
ــران و ســپس تدویــن نظــام بصــری  مــوزه  ملــی ای
ــی  ــای قرآن ــه جزءه ــی مجموع ــر طراح ــم ب حاک
ــدود  ــوزه مح ــن م ــوظ در ای ــماره  9232 محف ش
ــن  ــفانه ای ــا متاس ــه 9(. ام ــت )صفح ــده اس ش
ــاب  ــوان کت ــش، در عن ــن در پژوه ــر بنیادی تغیی
صــورت نگرفتــه و عنــوان کتــاب »قرآن هــای دوره  
ــر  ــم ب ــری حاک ــام بص ــر نظ ــدی ب ــوری: درآم تیم
نســخ خطــی ایرانــی« ذکــر شــده کــه ایــن عنــواِن 
ــراه  ــیار گم ــان بس ــرای مخاطب ــیع، ب ــی و وس کل
کننــده اســت زیــرا بــه محــض رجــوع به فهرســت 
مطالــب و همچنیــن مطالعــه ی محتــوای کتــاب، 
ــا »اکثــر«  درمی یابیــم کــه صحبتــی از »تمــام« ی

ــه  ــا ب ــه تنه ــت بلک ــوری نیس ــای دوره  تیم قرآن ه
ــران  ــی ای ــوزه  مل ــوظ در م ــی قرآن هــای محف معرف
ــی از  ــن صحبت ــت. همچنی ــده اس ــه ش پرداخت
ــی«  ــر نســخ خطــی ایران ــم ب ــام بصــری حاک »نظ
ــی  ــام کتاب آرای ــا نظ ــه تنه ــده بلک ــاب نش در کت
ــماره   ــه ش ــی ب ــای قرآن ــه از جزءه ــک مجموع ی

ــت. ــده اس ــی ش ــی بررس ــوزه  مل 9232 در م
ــای تیمــوری  ــوان »قرآن ه ــا عن 2( در فصــل اول ب
ــه  19  ــران« و در صفح ــی ای ــوزه  مل ــوظ در م محف
ــوزه   ــخه در م ــه 91 نس ــده ک ــار ش ــاب، اظه کت
ــت  ــوری اس ــه دوره تیم ــق ب ــالمی، متعل دوران اس
ــه  ــخه و مجموع ــط 38 نس ــان فق ــن می ــه از ای ک
احتمــال  بــه  و  قطــع  طــور  بــه  می تــوان  را 
ــا  ــت. ام ــوری دانس ــه دوره تیم ــوب ب ــاد منس زی
ــار  ــت چه ــه کتاب ــده ک ــان ش ــه 20، بی در صفح
نســخه را بــا قطعیــت بیشــتری می تــوان بــه دوره 
ــاز در همــان صفحــه  تیمــوری منســوب کــرد! و ب
ــار  ــی اظه ــده و در پاورق ــی ش ــی معرف )20(، قرآن
شــده کــه  بــه بــاور شــماری از کارشناســان، 
ــوی  ــه دوره صف ــق ب ــخه متعل ــن نس ــاال ای احتم
اســت! اشــکالی کــه بــه معرفــی نســخه ها و 
توضیحــات در خصــوص آن ها وارد اســت آن اســت 
کــه اگــر قــرار بــر ایــن اســت کــه ویژگی هایــی در 
خصــوص یــک مکتــب خــاص ارائــه شــود، بایــد از 
ــود  ــتفاده ش ــاری اس ــه ی آم ــی در جامع نمونه های
کــه قطعــا متعلــق بــه آن دوره و مکتــب هســتند 
ــه  ــر نمون ــوص ه ــبه در خص ــا ُش ــه ب ــه اینک و ن
صحبــت و در انتهــا نیــز نتیجه گیــری کلــی کــرد. 
ــود نمونه هایــی در ایــن کتــاب  در نتیجــه بهتــر ب

معرفــی و بررســی شــوند کــه »قطعــاً« متعلــق بــه 
ــدس  ــن ح ــفانه ای ــتند. متاس ــوری هس دوره تیم
ــخ و  ــوص تاری ــت در خص ــدم قطعی ــان و ع و گم
ــاب  ــق نســخه ها، در جــای جــای کت ــب دقی مکت

مشــاهده می شــود. 
ــت  ــش ضروریس ــر پژوه ــه در ه ــی ک 3( از نکات
ــازه  ــه پژوهشــگر اج ــت شــود آن اســت ک ــا رعای ت
ــه  ــته ب ــای گذش ــکاالت و خطاه ــا اش ــد ت نده
ــن  ــی از ای ــد. یک ــدا کن ــد راه پی ــش جدی پژوه
ــه در  ــت ک ــث، آن اس ــورد بح ــاب م ــوارد در کت م
ــد  ــخه ها، همانن ــذ« در نس ــوع کاغ ــوص »ن خص
ــت  ــذ دول ــی همچــون »کاغ ــا نام های پیشــینیان ب
ــه   ــه« )صفح ــذ ترم ــه 27( و »کاغ ــادی« )صفح آب
29( صحبــت شــده ایــن در حالیســت کــه امــروزه 
ــوع  ــوص ن ــا در خص ــت ت ــح نیس ــم صحی می دانی
ــا در  ــج کاغذه ــا قاطعیــت از نام هــای رای ــذ، ب کاغ
گذشــته نــام بــرد و بهتــر آن اســت کــه تنهــا بــه 
ــه  ــذ« و در صــورت دسترســی، ب ــگ کاغ ــر »رن ذک

ــرد.  ــاره ک ــا اش ــت« آن ه »ضخام
 4( در صفحــه 60 کتــاب، در خصــوص »کتابــت« 
مصحفــی اینگونــه اظهــار شــده اســت کــه 
ــه  ــه ب ــن مجموع ــب ای ــرد کات ــا ک ــوان ادع »می ت
انــدازه  کافــی در نــگارش ایــن قلم{محّقــق} پخته 
نبــوده ...« ایــن در حالیســت کــه تصویــری از نــوع 
ــتادانه« و  ــش غیراس ــر کمابی ــا »ظاه ــت ب کتاب
ــه نشــده  ــاد کــرده، ارائ ــف از آن ی »خــام« کــه مول
تحلیل هــا،  اینگونــه  می دانیــم  نیــک  اســت. 
ارائــه  تصاویــر مســتند و همچنیــن  نیازمنــد 
بررســی های دقیــق بــه کمــک ابــزار مناســب اســت. 
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ــد  ــه ایــن پژوهــش، بای ــرادات وارده ب 5( از دیگــر ای
ــات  ــی توضیح ــل برخ ــر ذی ــه  تصاوی ــدم ارائ ــه ع ب
اشــاره کــرد. بــه عنــوان مثــال، در صفحــه 39 
ــتر  ــات در بیش ــان آی ــان پای ــه نش ــت ک ــده اس آم
قرآن هــای دوره  تیمــوری »نقش مایــه  گل پنــج 
پــر زریــن« اســت، ایــن در حالیســت کــه نــه تنهــا 
ــه  4268  ــات مجموع ــان آی ــان پای ــری از نش تصوی
ــر، از  ــر ایــن ام ــر شــاهد ب ارائــه نشــده بلکــه تصاوی
ــز آورده نشــده  ــوری نی ــخه های دوره  تیم ســایر نس
اســت. ایــن اتفــاق در صفحــات دیگــر کتــاب نیــز از 

ــاهده اســت.  ــل مش ــه 29 قاب ــه صفح جمل

 نتیجه گیری
امــروزه، بــا توجه بــه گســتردگی راه های دسترســی 
بــه منابــع متعــدد و امــکان جســتجو و جمــع آوری 
ــا را  ــه پژوهش ه ــاال، آنچ ــرعت ب ــا س ــات ب اطالع
از یکدیگــر متمایــز می کنــد، دقــت پژوهشــگر، 
ــت و  ــزان صح ــت اول، می ــع دس ــتفاده از مناب اس
ــری از ورود  ــده و جلوگی ــه ش ــات ارائ ــقم اطالع س
ــد  ــه پژوهش هــای جدی ــِط گذشــته ب ــات غل اطالع
اســت. از ایــن رو در گام نخســت هــر تحقیــق، 
ضروریســت تــا موضــوع، دامنــه ی  پژوهــش و 
ــه  ــرای پژوهشــگر بلک ــا ب ــه تنه ــاری، ن ــه  آم جامع
ــخص  ــق مش ــور دقی ــه ط ــز ب ــان نی ــرای مخاطب ب
ــا پژوهشــگر از  ــر ســبب می شــود ت ــن ام شــود. ای
ورود اطالعــات اضافــی بــه تحقیــق خــود جلوگیری 
کنــد و بــه منظــور انتخاب عنــوان پژوهش خــود، با 
دقــت و ظرافــت عمــل کنــد. همچنیــن ضروریســت 
یافته هــای پیشــینیان را بــدون هیــچ تغییــری 

ــک  ــر روی ت ــد و ب ــود وارد ننمای ــات خ در تحقیق
تــک آن هــا بررســی و مطالعــه کــرده و در صــورت 
ــرد  ــورت گی ــز ص ــی نی ــاهدات میدان ــکان، مش ام
ــه  ــا بازبینــی مجــدد، ب ــا اطالعــات گذشــتگان، ب ت
صــورت صحیــح در اختیــار آینــدگان قــرار گیــرد. 
ــا بازبینــی  امیــد اســت کــه کتــاب مــورد بحــث، ب
نــکات ارائــه شــده و ویرایــش مجــدد، روانــه  بــازار 
ــرای مخاطبــان و عالقمنــدان ســودمند  ــا ب شــود ت
باشــد زیــرا موضــوع ایــن کتــاب، حــوزه  وســیعی از 
مخاطبــان را در بــر می گیــرد شــامل: پژوهشــگران 
نســخه های خطــی، کتــاب  آرایــی و تزیینــات، 

ــرآن  پژوهــان.  خــط و خوشنویســی و ق

کرونــا! پدیــده ای کــه همــه مناســبات انســان 
خودپســند هــزاره ســوم را مقهــور و منهــزم خویش 
ــش  ــار فردری ــه اعتب ــه ب ــانی ک ــت. انس ــرده اس ک
ــری  ــر از ویرانگ ــه هن ــدن ب ــت یازی ــا دس ــه ب نیچ
ــاری  ــری بیم ــا همه گی ــه اســت. ب ــت گریخت حقیق
ــرات گســترده در  ــار تغیی ــر دچ ــر ســاحت هن اخی
ــه  ــی ک ــد. تاثیرات ــش ش ــی و نمای ــگاه بازنمای منزل
علی رغــم تنگناهــا و خانــه نشــینی پیش آمــده 
ــر  ــاحت هن ــازه ای در س ــگاه ت ــدان ن ــرای هنرمن ب
ــالش  ــه ت ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــرد. ب ــه ک ارائ

ــه و  ــران در جهــت ارائ ــای معاصــر ته ــوزه هنره م
تشــریح روزانــه یــک اثــر فاخــر از گنجینــه خویــش 
ــری  ــی هن ــز فرهنگ ــالش مراک ــتاگرام و ت در اینس
ــری  ــاب و گال ــهر کت ــدان، ش ــه هنرمن ــر خان نظی
ویســتا جهــت گفتگوهایــی علمــی پیرامــون هنــر، 
ــراج  ــزاری ح ــرد. برگ ــاره ک ــت اش ــتر اینترن در بس
ــا  ــن ب ــورت آنالی ــه ص ــاتبیز ب ــه س ــر خاورمیان هن
ارائــه 17 اثــر از 13 هنرمنــد معاصــر ایرانــی و 
ــای  ــران از رویداده ــراج ته ــادن ح ــق افت ــه تعوی ب
مهــم اقتصــادی هنــر در نیمــه اول امســال بودنــد. 

اصالنی1  حافظ 

هنر ایران در سال پایانی هزاره

ــر،  ــر نزدیکت ــرج آزادی-یــک ســانتی مت ــی ب ــی، جابه جای ــر ملک نص
)1399(
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