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مقدمه

م بـر ۱۴۱۴/ق۸۱۷م تـا ۱۴۰۵/ق۸۰۷های عمر شیخ و نوۀ تیمور که بین سالاسکندر فرزند

کـرد، گروهـی از شـاعران، علمـا، هنرمنـدان و مـیشهرهای یزد، شیراز و اصفهان حکومت 

الـدین نطنـزی، از جملۀ این افـراد مـوّرخ نامـدار معـین١.موّرخان را در دربار خود گرد آورد

الـدین جمشـید کاشـی و منّجمانی چون غیـاثمحمد، طبیبانی مانند عمادالدین منصور بن 

موالنـا الـدین محمـد صـاینی و، قـواماسحاق اطعمـهابوشاعرانی چونو،محمود بن یحیی

اسـکندر ٢.)۱۶۸-۱۶۷: ۱۳۸۷؛ و آژنـد، Soucek, 1998: 604(بودنـدحیـدر خـوارزمی

اید حمایت او از ش. پانزدهم بود/ترین حامیان استنساخ کتب مصّور در سدۀ نهمیکی از مهم

های حکومتش در اصفهان ادامـه و تا آخرین سال٣تولید نسخ خطی در یزد شروع شده باشد

٤.پیدا کرده باشد

.Binbaş, 2016: 185-198؛ Manz, 2007: 29-31, 154-165؛Soucek, 1996. نامۀ اسکندر، نکزندگیبارۀ در. ١

.Richard, 1996؛ ۱۳۴۰بیانی، .نکهنرمندان و فضالی دربار اسکندر، بارۀبرای پژوهش مفّصل در . ٢

گاهی داریمکه برای اسکندر در یزد کتابت شده داریک نسخۀ خطی تاریخاز . ٣ عالوه بر این، سه نسخۀ بی نـام و . آ

: مشخصات این چهار نسخه بدین شرح است. ستانشان دیگر نیز به دورۀ حکومت او در یزد منسوب شده

م، کتابـت شـده در یـزد و محفـوظ در کتابخانـۀ کـاخ توپکـاپی۱۴۰۷/ق۸۱۰گلچین اشعار با تاریخ انجام ـ 

.Brend, 2003: 44-59, 68, 285, 286, pls. A-C, 7.نک). Hazine 796ش(

:نک. قزوینی که تنها چند برگ مصّور از آن باقی مانده استعجایب المخلوقاتای از نسخهـ 
Robinson, 1990: 5, 13-14, figs. 5, 6; Rührdanz, 2005: 233-234, figs. 4-5.

.Robinson, 1957. نک. )Or. 13529ش(ابخانۀ بریتانیا اسکندرنامۀ نظامی محفوظ در کتـ 

:نک). ٥٩٣٢ش (گلچینی در کتابخانه و موزۀ ملی ملک در تهران ـ 

Robinson, 1988: 91-97, figs. 1-12 ؛Sims & Tourkin, 2007: figs. 1-4.

بـر ) م۱۴۱۴/ق۸۱۷تا م ۱۴۱۲/ق۸۱۴از (سه نسخۀ تولیدشده برای اسکندر در طول دورۀ حکومت او در اصفهان .٤

:شده استما شناخته

الثـانی م و جمـادی۱۴۱۳/ق۸۱۶االول که دو انجامه بـه تـواریخ جمـادی) ۳۸۵۷ش (گلچینی در ایاصوفیه ـ 

. م دارد و در شیراز کتابت شده است۱۴۱۳/ق۸۱۶

بولو مـوزۀ هنرهـای اسـالمی و ترکـی اسـتان) L.A. 158ش(بخـش در مـوزۀ گلبنکیـان گلچینـی کـه در دوـ 

تـرین آن تـاریخایـن نسـخه در مجمـوع ده انجامـه دارد کـه قـدیمی. شـودنگهداری مـی) TIEM 2044ش(

م۱۴۱۳/ق۸۱۶و جدیـدترین آن تـاریخ سـیزدهم صـفر )TIEM 2044, fol. 277b(م۱۴۱۲/ق۸۱۵االولربیع
←



٥٧/...  شده برای اسکندر بن عمر شیخای شاهانه کتابتنسخه

در (هـاآنطـور مشـخص در بهاسکندردوازده نسخۀ خطی که نام در حال حاضر،
ً
مـثال

ثبت شده و ) هاها و یا انجامهها، متن اصلی، کتیبهشمسه
ً
جای به،ابت شدهبرای او کتمسلما

هـا هـا و تـذهیبشناختی و سبک نقاشـیهای نسخهمحققان بر اساس ویژگی١.مانده است

. )Soucek, 1992: 128. نـک(داننـد میاسکندرحداقل شش نسخۀ دیگر را نیز منسوب به 

های مصّور از متون ها یا گلچینمصّور و هم شامل ُجنگاین نسخ هم شامل کتب اشعار غیر

ــور هســتندمنظــوم و م ــا ۱۴۱۰/ق۸۱۳هــای ســالدر فاصــلۀ ،ۀ مــذکوردوازده نســخ. نث م ت

هـایی کـه بـرای اسـکندر تولیـد طور جالبی تمـام کتـاببه٢.اندم کتابت شده۱۴۱۳/ق۸۱۶

بـه . بوده و در حقیقت هر کدام گلچینـی از آثـار مؤلفـان مختلـف اسـتمنتخبات،اندشده

بخـش در بخـشبـه صـورتدیگـربرخـیهـا ناتمـام بـوده و ، برخـی از ایـن نسـخهعالوه

شـده بـرای هیـه در میان کتـب ت. اندسراسر جهان پراکندههای خصوصی و عمومِیمجموعه

اسکندر، دو نسخه از نظر هنری حائز اهمیت بیشتری بوده که توجـه پژوهنـدگان را بـه خـود 

→
)TIEM 2044, fol. 250b (دارد و محل کتابت آن ذکر نشده است .

م در ۱۴۱۳/ق۸۱۶االول ربیع۲۱که در ) Baghdad 411ش(کتابخانۀ کاخ توپکاپی بخشی از یک گلچین درـ 

.Lentz & Lowry, 1989: 157, figs. 48–50.نک. اصفهان کتابت شده است

شده را شود، پریسیال سوچک چند نسخۀ دیگر که برای اسکندر تولیدهایی که در این مقاله نام برده میجز نسخهبه.١

): Soucek, 1992: 128, appendix 1(ایی کرده استبدین شرح شناس

که شامل منتخب ) ر۱۹۶بر برگ (م ۱۴۱۲/ق۸۱۴القعده با تاریخ انجام ذی) ۳۹۴۵ش (گلچینی در ایاصوفیه ـ 

الدین اسماعیل، ظهیرالـدین فاریـابی، کمالخاقانی، اوحدالدین انوری،: اشعار بیست شاعر بدین شرح است

الدین رومی، سعدی، فخرالدین عراقی، عمادالدین فقیه، اخسیکتی، عطار، موالنا جاللعبدالواسع جبلی، اثیر 

اثیر جزری، سعدالدین شیرازی، کمال خجندی، ناصر بخاری، سلمان ساوجی، حافظ، خواجوی کرمانی، ابن

.حسن دهلوی و امیرخسرو دهلوی

.م۱۴۱۱/ق۸۱۴با تاریخ ) A 3513ش (گلچینی در کتابخانۀ کاخ توپکاپی ـ 

.در یک مجموعۀ شخصی در پاریسالتاجدّرة ای بدون تاریخ از نسخهـ 

).Supp. pers. 1963ش(در کتابخانۀ ملی فرانسه الطّبیهاغراض ای بدون تاریخ از نسخهـ 

را نیـز منسـوب بـه او دانسـته و ) Or. 2870ش(البته پریسیال سوچک گلچین اشعار محفوظ در کتابخانۀ بریتانیا .٢

).جاهمان(گرداند م برمی۱۳۹۷/ق۸۰۰ابراین تاریخ آغاز حمایت او از تولید نسخ خطی را به سال بن
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.Addش (یکـی گلچـین تـک جلـدی محفـوظ در کتابخانـۀ بریتانیـا : جلب کـرده اسـت

) L.A. 161ش (و دیگری گلچین دو جلدی موجود در موزۀ کالوسـت گلبنکیـان ١،)27261

هـایی از گلچـین گلبنکیـان در دانـیم کـه بخـشمـی، البته. استدر لیسبون پایتخت پرتغال

WMSش (٢ۀ تـاریخ پزشـکی ولکـاممؤسسـو ) F 1418ش (کتابخانۀ دانشـگاه اسـتانبول 

Pers. 474 (کـه پردازیم میبررسی گلچین اخیر به این مقاله در . شوددر لندن نگهداری می

ۀ مؤسسـو ) بـرگ۲۴۵بـا (، دانشـگاه اسـتانبول )بـرگ۴۴۱با (در موزۀ گلبنکیان پارهدر سه 

. شودنگهداری می) برگ۸۴با (ولکام 

یعقـوب ٣.انجـام نشـده اسـتدر ایرانپژوهش درخور توجهی در مورد این نسخ خطی

الـف؛ ۱۳۸۷آژنـد، (ده برای اسکندر را معرفی کرده است آژند برخی از نسخ خطی تولیدش

اجمـالیکلـی و به صـورتمحققان غربی در متون متعددی ). ۲۰۲-۱۹۰: ب۱۳۸۷همو، 

سـابقۀ چـاپ تصـاویر . انـداشاره کردههاآنها و نیز حمایت اسکندر از کتابتبه این نسخه

و ِهنـری ) Martin, 1912(گردد کـه فردریـک مـارتین بر می۱۹۱۲نسخۀ گلبنکیان به سال 

های خود بـه معرفـی ایـن شـاهکار هنـری دوران در کتاب) Thompson, 1912(تامپسون 

گلچـین ۱۹۷۶در سـال ٤.تیموری پرداختند و برای اولین بار تصاویری از آن منتشـر کردنـد

. Titley, 1977: 39. م دارد، نـک۱۴۱۱/ق۸۱۴م و ۱۴۱۰/ق۸۱۳بریتانیا که تـواریخ ۀبرای گلچین اسکندر در موز.١

): ۱۳۹۸اسفند : تاریخ دسترسی(آنالین قابل مشاهده است به صورتاین نسخه 
www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_27261
2. Wellcome Institute for the History of Medicine.

هـای بررسـی نگـاره«تحت عنـوان نامۀ کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس شایان ذکر است که یک پایان. ٣

دهکردی، ۀزاداحمدپناه و نظری(ده شچاپهانجام شده و در قالب یک مقال» هـ ق۸۱۳گلچین اسکندر سلطان 

نگارنـدگان ایـن . پـردازدآرایی نسخۀ گلبنکیان میبسیار سطحی به مسائل صوری و صفحهبه صورتکه ) ۱۳۹۵

اطالع بوده و به هیچ کدام از مقاالت مهم ز آن در لندن و استانبول بیهایی امقاله از تاریخچۀ نسخه و وجود بخش

. اندنوشته شده در مورد این نسخه ارجاع نداده

:کتابشناسی مختصر گلچین محفوظ در موزۀ گلبنکیان به ترتیب تاریخی بدین شرح است. ٤
Martin, 1912: 30-31; Thompson, 1912: 9-10, pls. 28–44; Martin, 1926: 23, pls. 14–16; Sakisian,
1929: 40-41, figs. 44–48; Gray, 1930: 50-51; Ettinghausen, 1938: 1963, 1965; Kühnel, 1938: 1845,
1846; Pope & Ackerman, 1938: pls. 859–861B, 942B, 943B; Stchoukine, 1954: 40-41, cat. 14;
Gray, 1961: 69–77; Kirketerp-Møller, 1974: 108–110; Papadopoulo, 1974: 56, 57, fig. 3; Sims,
1974: 60-61; Hillenbrand, 1977: 47, cat. 95; Gray, 1979: 126, 133-134, pl. 38, fig. 74; Lentz &
←
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کاالی تنیندی معرفـیایهمحفوظ در کتابخانۀ دانشگاه استانبول در مقال کوتاه توسط زرین آ

بـه اختصـار ۱۹۸۴در نیز فاطمه کشـاورزرا ۀ ولکام مؤسسگلچین ). Akalay, 1976(شد 

ای اسـت کـه مقالـهدر ایـن بـابتـرین پـژوهشکامل). Keshavarz, 1984(کرد عرفیم

ساختار و محتوای نسخ خطی تولیدشده برای اسـکندر نوشـته اسـت بارۀ پریسیال سوچک در

)Soucek, 1992 .( هـا صـورت نگرفتـه این نسخهبارۀدرتحقیق سزاواریبا این حال، هنوز

که حاصل مشاهدۀ اصل نسخه در شهرهای لندن، لیسـبون و اسـتانبول حاضرنوشتار. است

را هـا ایـن نـوع گلچـینسفارِشبرایهای آن و انگیزۀ اسکندر است، محتوای کتاب، نقاشی

.کندبررسی می

کتابمشخصات . ۱

لیسبوننسخۀ. ۱-۱

و بیشتر،تر، مطالببا گلچین کتابخانۀ بریتانیا، گلچین لیسبون به دلیل قطع بزرگدر مقایسه

به عالوه، چون نسخۀ بریتانیا فهرست مطالب نـدارد، . بیشتری داردهای هنری اهمیِتارزش

بـرگ در ۴۴۱نسخۀ لیسبون دارای . توانیم درک صحیحی از ساختار اولیۀ آن داشته باشیمنمی

.)۴۴۱-۲۳۵هایبرگ(به نثرجلد دومو )۲۳۴-۱هایبرگ(به نظم اول جلد: دو جلد است

.اسـتمتـر سـانتی۲۴×۱۵متر و انـدازۀ فضـای نوشـتار سانتی۲۷×۱۸اندازۀ هر برگ کتاب 

نـوامبر سـال ۱۵های عمدۀ جلد اول به خـوبی حفـظ شـده، سـیل غیرمنتظـرۀ اگرچه بخش

راهـای آنای کـه رنـگگونهبهکرده،رد هایی جدی به کتاب وادر شهر لیسبون آسیب۱۹۶۷

های قبل از وقوع سیل حدود یکصـد عکـس خوشبختانه موزۀ گلبنکیان در سال. استشسته

دهد که نسخه تا قبل چاپ شده و نشان میهاآنسیاه و سفید از نسخه تهیه کرده که برخی از 

گلبنکیـان مرّمـت مسـئوالن بنیـاد. از آن تاریخ وضعیت فیزیکی بسیار خوبی داشـته اسـت

→
Lowry, 1989: 114, 116, 118, 140, 336, 370, cat. 35, fig. 45; Robinson 1990: 6-7, 14, fig. 8-9;
Soucek, 1992: figs. 1–9; Baetjer & Draper, 1999: 70-71, cat. 32; Brend, 2003: 44, 48; Barry, 2004:
31; Fidalgo & Leite, 2006: 64, 69, fig. 10; Bruckstein Çoruh, 2009: 165-166, cat. XIV/8; Weis,
2009: 176–177; Hillenbrand, 2010: 107; Wright, 2012: 85, 89-91, 95, 99-104, 120-31, 170, figs.
61-62 .
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,Baetjer & Draper(کردنـدواگـذار١نسخه را به یک هنرمند ترک به نـام ریکـات ُکنـت

ای گونـهد، بـهشگذاری های نسخه رنگها و اکثر تذهیبتمام نقاشی،در نتیجه). 70 :1999

هـای ها و حاالت چهرههای اولیه و تزیینات ظریف نقاشیتوان تصّوری از رنگکه دیگر نمی

. ه اسـتمانـدنخـورده بـاقیدر جریان مرّمت، متن نسـخه دسـت. داشتهاآناشخاص در 

صـفحۀ دهد نشان میر پیداست که ۴پ و ۳های در برگ،تفاوت نسخه قبل و بعد از مرّمت

). ۱تصویر (سمت راست مرّمت نشده است 

، )L.A. 161, fols. 3b-4a(گلبنکیانۀموز، م۱۴۱۱/ق۸۱۳شیراز، گلچین اسکندر، دو برگ از . ۱تصویر 

).گلبنکیانۀموز: منبع(.لیسبون

. بر ما معلـوم نیسـت کـه پـس از مـرگ اسـکندر چـه کسـی مالـک نسـخه بـوده اسـت

بـر » ۱۱۹۰سـّهل امـور عبـدالفّتاح رّب«ترین نشان مالکیت، نقش ُمهری با عبـارت قدیمی

1. Rikkat Kunt.



٦١/...  شده برای اسکندر بن عمر شیخای شاهانه کتابتنسخه

ایـن . ا داردرم ۱۷۷۶-۷۷/ق۱۱۹۰تـاریخر گلچین لیسـبون اسـت کـه ۲۳۴ر و ۲های برگ

دالر در قــاهره ۱۲۰م توســط فردریــک مــارتین بــه قیمــت ۱۸۹۵در ســال بخــش از نســخه

خریده بود که قـدر آن را ندانسـت و در هدیه عنوانبهدوستیاو نسخه را برای . خریداری شد

ارزیدنـد بـیش از ده دالر نمـی،به نظر مـارتین،بازار پاریس با چند شئ ژاپنی عوض کرد که

)Martin, 1926: 23 .(آن را بـه ،دار انگلیسـیمجموعـه،١هنـری تامپسـون،یک سال بعد

۵۶۰۰نسخه را بـه قیمـت ٢بارون ادموند روتشیلد،م۱۹۱۹در سال . دالر خرید۱۶۰قیمت 

دار ارمنی کالوسـت دالر در حراجی ساتبی لندن به دست آورد و مدتی بعد، آن را به مجموعه
ُ
.)Fidalgo & Leite, 2006: 69(روختدالر ف۷۰۰۰به قیمت ٣لبنکیانگ

شـامل کلمـات ۀ آن انجامـه دارد کـه پـانزده فقـر۳۶نسخۀ لیسـبون در وضـعیت فعلـی 

الکتاب«و »تّمت«، »تّم«، »و الّسلم«: مختصری مانند از تعـداد قابـل تـوجهی. است»تّم

دعایی نیز بـه و گاهی ،که این بخش از فالن کتاب تمام شدکنندمیاشاره فقطهااین انجامه

:موّرخ هستندزیرتنها چهار فقره به شرح . همراه دارند

کـه نشـان ،رنـگپ به خـط نسـتعلیق طالیـی۲۹۴بر حاشیۀ برگ تاریخ گزیدهپایان . ۱

الحجـۀ سـال محمود بن مرتضـی الحسـینی در ذیو به قلمدهد کتاب به فرمان اسکندر می

:م کتابت شده است۱۴۱۱/ق۸۱۳
علیاحضـرتمطـاعجهـانبفرمـانرشـیدیۀگزیدتاریخسعدطالعوبمبارکیشدتمام
یخاقان کشورگشاپناهگیتی

ّ
هدخل

ّ
سلطانهتعالیالل

َ
للملک ملکه و خالفته و ال زال

ً
جالال

و الدین
ً
ـهعبـاِداضـعفالحقیـرالفقیرالعبدیدیعلیاسکندرا

ّ
ـهاحـوجوالل

ّ
خلـق الل

وعشـرةثـالثةحّجـةالحجـذیفـیلـهاحوااللـهاحسنالحسینیمرتضیبنمحمود
ه تعـاليةثمانمائ

ّ
لل

ً
یاومـهنَععلـیحامدا

ّ
ومحّمـٍدنبّیـهعلـیمصـل

ُ
االئمـةرّیـةآلـه و ذ

.المعصومین

که دربردارندۀ نـام همـان کاتـب در همـان تـاریخ ) پ۳۲۵گ (پایان تاریخ آل بویه . ۲

):۲تصویر (است 
فصـلدرازیـنبعـدوبویـهآلحکاملمهدیاملوکاوضاعواحوالازبعضیگشتتمام

1. Henry Yates Thompson (1838–1928).
2. Baron Edmund de Rothschild (1845–1934).
3. Calouste Sarkis Gulbenkian (1869-1955).



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٦٢

ذکـراختصـارسـبیلبـراخباروقصصازسلجوقیانسالطیندر ذکررابعبابازششم
مطالعهبعّزرااوراقاینناظران.شدکردهکتاباز اّولحاشیهدرآنابتداءرفت وخواهند

ومشّرفمالحظهو
ّ

تعـالیاللـهرحمـةلـیاالّراجـیحّرره العبد.دارندطلبآنجاازاال
حّجةةالحّجفی ذیبالحسنیلهاللهختمالحسینیالحافظاحمدبنمرتضیبنمحمود

ه تعالیالحمدوةثمانمائوعشرةثالث
ّ
.من ال نبی بعدهعلیالّسالمووحدهلل

،م۱۴۱۱/ق۸۱۳شیراز، های گلچین اسکندر، یکی از انجامه. ۲تصویر 

.)گلبنکیانۀموز: منبع(.لیسبون، )L.A. 161, fol. 325b(گلبنکیانۀموز

شـنگرف گـذاریبه رنگ طالیی با اعراب) پ۴۰۸حاشیۀ گ (کتاب االغراضپایان . ۳

م توسط حسن الحافظ ۱۴۱۱/ق۸۱۳الحجۀ سال کند که متن و حاشیۀ کتاب در ذیکید میأت

:کتابت شده است
هبعونةالعالئیالمباحثوةالطبّیاالغراضالکتابتّم

ّ
الحمـدوتوفیقـهحسنوتعالیالل

ه رب العالمین
ّ
الطـابون عّزتـهوالطّیبـینآلهمحّمد وخلقهخیرعلیالّسلموالّصلوةولل

حـافظالعالمالّسالطین فیالّسلطانةالخاقانّیةالخزانة العامرة معنویبرسمیاسینآلمن
هبالد

ّ
االکبربالملکالواثقالطینوالماءاالرضین قهرمانفیاللهظلاللهعبادناصرالل

هخلداسکندرالدینوجالل الدنیا
ّ
العـالمینعلـیو افـاضسـلطانهوملکـهتعـالیالل

علیهةالّنبویالهجرةمنةثمانمائوعشروثالثةلسنحّجةةالحّجذيفياحسانهورحمته
الحافظحسنالفقراءاماقدترابالضعیفالعبدحّررهوالتحّیاتاکملوالّصلواتافضل
.کتبهةالحاشیوالمتنالله حاله واصلح

:که تنها سال کتابت را ثبت کرده است) پ۴۲۸حاشیۀ گ (رسائل در علم اکسیرپایان . ۴
.ةثمانمائوعشرةثلثةسنفیتوفیقهواللهبعوناسرارکتابشدتمام



٦٣/...  شده برای اسکندر بن عمر شیخای شاهانه کتابتنسخه

نسخۀ استانبول. ۱-۲

متر و فضاییسانت۷/۲۶×۴/۱۷آن اندازۀ هر برگ 
ّ

. باشـدمتـر مـیسانتی۲۴×۱۵نوشتار کل

مصـّور )»مـان در رصـدخانهمنّج«: پ۱گ (برگ است که با یک نقاشی ۲۴۵نسخه دارای 

جـدول .شـودصـور فلکـی یافـت مـیاز های ظریفـی طراحیدر پانزده برگ نیز. شده است

نیـزهاحاشیه.استسطر ۲۸برخی دیگر دارایوسطر ۲۷برخی از صفحات دارایمرکزی

نمودارها و جداول با دقت زایدالوصفی با خطـوطی . اندرا در خود جای دادهسطر موّرب۷۲

ایـن جـداول در .اندبه رنگ طالیی که در میان دو خط باریک سیاه احاطه شده، ترسیم شده

بر حاشیۀ ) م۱۵۱۲-۱۴۸۱. حک(ُمهر سلطان بایزید دوم . خورندبیشتر صفحات به چشم می

دهد که کتاب یا در زمان افول تیموریان و یا زمان بـه قـدرت رسـیدن شـاه ر نشان می۲برگ

بـر حاشـیۀ . از ایران خارج شـده اسـت) م۱۵۲۴-۱۵۰۱/ق۹۳۰-۸۹۲. حک(اسماعیل اول 

به » ۲۴۶خادم الله ممدوح سنه «ای کوچک با عبارت اثر یک ُمهر دایره،اولین صفحۀ کتاب

م بـه نسـخه افـزوده شـده ۱۸۳۱-۱۸۳۰/ق۱۲۴۶د در سال رسخورد که به نظر میچشم می

کتاب بـا جلـدی مـدرن تجلیـد شـده کـه بـا ُمهـر طغـرای سـلطان عبدالحمیـد دوم.است

زرکوب شده » ملوکانهجنابهمایونکتبخانه«شکل و کتیبۀ هاللی) م۱۸۷۶-۱۹۰۹. حک(

) پ۱۰۸گ (مینمنّجالروضة در پایان ن انجامهاولی: وجود داردانجامه در نسخه دو . است

: بدین شرح استق۸۱۳الحجۀ ذی۱۷با تاریخ 
تمام شد کتاب روضة المنّجمین بعون الله سـبحانه و تعـالی و ُحسـن توفیقـه و الّصـلوة و 

کثیراالّس
ً
کثیرا

ً
م تسلیما

ّ
اهرین و سل

ّ
و آله الطّیبین الط و قد فـرغ . الم علی خیر خلقه محمٍد

.ةثلث عشر و ثمانمائةسنةالحجةالحجشر من ذیمن تحریر هذا الکتاب فی سابع ع

:دارد۸۱۴تاریخ دهم صفر ) پ۲۱۰گ حاشیۀ (کتاب البازهدر پایان انجامۀ دوم
و آلـه تّم الکتاب بعون الله الملک الوّهاب و الّصـلوة و الّسـلم علـی خیـر خلقـه محمـٍد

فی یوم االربع
ً
کثیرا

ً
م تسلیما

ّ
ا سابع عشر صفر ختم بـالخیر الطّیبین و عترته الطاهرین و سل

.ةاربع عشر و ثمانمائةو الظفر سن

سخۀ ولکامن. ۱-۳

مشـابههای لیسبون و استانبول ۀ ولکام با نسخهمؤسسهای اوراق محفوظ در ساختار و اندازه



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٦٤

۸۴نـام داشـته و » رسالۀ مولـود همـایون«ۀ ولکام محفوظ است، مؤسسآنچه که در ١.است
متـر سـانتی۲۴٫۲×۱۵٫۱متر، و فضای نوشـتار سانتی۲۶٫۵×۱۷رگ ابعاد هر ب٢.برگ دارد

بـر اسـاس . متنـی افـزوده نشـده اسـتهـادر حاشیهسطر و ۲۹هر صفحه شامل . باشدمی
محمود بن «لف آن ؤپ، رسالۀ مولود همایون را نه یک کاتب معمولی بلکه م۶۸برگ ۀانجام

ـب بـه عمـاد المـنّجم ال
ّ

سـالالحّجـهذی۲۲در » کاشـییحیی بن الحسن بن محمد الملق
:متن انجامه بدین شرح است). ۳تصویر (م به خط نسخ کتابت کرده است ۱۴۱۱/ق۸۱۳

فرغ من عمله و تحریره العبد المذنب المحتاج الی رحمة الله تعالی محمود بن یحیی بـن 
ب به عماد المنّجم الکاشی احسن الله احواله فی الّدارین فی ثا

ّ
نی الحسن بن محمد الملق

کثیراةالهجریةثالث عشر و ثمانمائةسنةالحجعشرین ذی
ً
کثیرا

ً
م تسلیما

ّ
.المصطفوّیه و سل

روز دوشـنبه سـوم «تاریخ تولد اسکندر را ) ر۲گ (عماد المنّجم در مقدمۀ نسخۀ ولکام 
اسکندر در زمان کتابـت ایـن نسـخه ،ثبت کرده و بنابراین» در ناحیۀ اوزگند۷۸۶االول ربیع
این کتاب یک جلد اروپایی متعلق بـه قـرن هجـدهم ،در حال حاضر. داشته استسال۲۷

.میالدی دارد

یر  سسۀ تاریخ پزشکی ولکام ؤم، م۱۴۱۱/ق۸۱۳شیراز، های گلچین اسکندر، یکی از انجامه. ۳تصو

)WMS Pers. 474, fol. 68b(،لندن) .سسۀ ولکامؤم:منبع.(

:به ترتیب تاریخی توسط این محققان بررسی شده استولکامۀمؤسسۀ محفوظ در نسخ. ١
Elwell-Sutton, 1984; Keshavarz, 1984; Idem, 1986; Lentz & Lowry, 1989: 119, 145–147, 336;

Soucek, 1992; Tourkin, 2004; Caiozzo, 2005.

.های بعدی به کتاب افزوده شده استدو برگ آن متأخر بوده و در سدهبرگ دارد که۸۶این نسخه در اصل . ٢
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یر  ، )L.A. 161, fol. 80b(گلبنکیانۀموز، م۱۴۱۱/ق۸۱۳راز، شیگلچین اسکندر،برگی از .۴تصو

).گلبنکیانۀموز: منبع(.لیسبون



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٦٦

محتوای نسخه. ۲

هـاآنآیـد کـه آرایی در این سه نسخه برمیهای اوراق و صفحهها، اندازهخطاز محتوا، دست

متعلق به یک نسخۀ دو جلدی هستند
ً
ول تـر ذکـر شـد، جلـد اطور کـه پـیشهمان. احتماال

هر دو جلـد شـامل مـتن . گیردنسخۀ لیسبون متون منظوم و جلد دوم متون منثور را در بر می

تـرین تفـاوت ایـن دو جلـد در مهم. اصلی و حاشیه است که حاوی مطالب مجزایی هستند

پـنج لد دوم تک ستونی و در جلد اول به صورتاست که متن اصلی در جهاآنآرایی صفحه

سطور پنجمین ستون که در مجـاورت حاشـیه اسـت ). ۴تصویر (ستونی طراحی شده است 

درجه و در تقارن با سطور حاشیه نوشته شده و جلوۀ خاصـی بـدان بخشـیده ۴۵به صورت

. است

ترین انواع نسخ خطی در شیراز در های مرّکب از متون منظوم و منثور یکی از رایجگلچین

ای از یـک گلچـین نسـخه. دهم بوده استپانز/چهاردهم و اوایل سدۀ نهم/اواخر سدۀ هشتم

اکنــون در مـوزۀ هنــر اسـالمی بــرلینم در شـیراز تولیــد شـده و۱۴۲۰/ق۸۲۳کـه در ســال 

، اطالعات جـالبی در مـورد ایـن گونـه از نسـخ خطـی در شودنگهداری می) I. 4628ش (

ه این دهد کهای نوشته شده در صفحۀ فهرست این کتاب نشان میکتیبه. گذارداختیار ما می

و متـون حاشـیه ،»متن ُجنـگ«در اینجا متن اصلی . ه استشدنامیده می» ُجنگ«نوع نسخ 

در نسـخۀ بـرلین ١).Kühnel, 1931: fig. 2. نـک(خوانـده شـده اسـت » حاشیۀ جنـگ«

فهرست مطالب در دو ردیف جدول درونی و برونی طراحی شده که جدول درونـی فهرسـت 

امـا در فهرسـت . سـت مطالـب حاشـیه را در بـر داردمطالب متن ُجنگ و جدول برونی فهر

ر کـه ۳پ و ۲در صفحات ٢.نسخۀ گلبنکیان تمایزی میان مطالب متن و حاشیه وجود ندارد

.Bloom & Blair, 2009, vol. 2: 227؛ و Kühnel, 1931. نسخه، نکبرای این .١

در گلچـین مـوزۀ . های اسکندر تمایزی میان متن اصلی و حاشیه وجود ندارددر فهرست اکثر گلچین،البته.٢
ً
مـثال

در . م دو صفحۀ فهرست روبروی هم وجود دارد۱۴۱۱/ق۸۱۴االول با تاریخ جمادی) 13.228.19ش (متروپولیتن 

ر درون یـک قـاب مسـتطیلی نوشـته عناوین در دوایـر کـوچکی د،نسخۀ لیسبوناین گلچین تک جلدی، همانند

نیز دو صفحۀ فهرست دارد که عناوین را در دوایر کـوچکی در درون یـک ) ۳۸۵۷ش (گلچین ایاصوفیه . اندشده

.اندای نوشتهقاب دایره



٦٧/...  شده برای اسکندر بن عمر شیخای شاهانه کتابتنسخه

اند، فهرست مطالـب دو جلـد کتـاب بـه رنـگ طالیـی تمام مذّهب طراحی شدهبه صورت

حۀ فهرسـت مطالـب جلـد اول و صـفصفحۀ سمت راسـْت). ۵تصویر (نگاشته شده است 

در هر کدام از این صفحات، هجده قاب . فهرست مطالب جلد دوم را در بر داردسمت چْپ

: محتوای کتاب به شرح ذیل نوشته شده استهاآنشکل تعبیه شده که در بیضی

:پ۲برگ 
ۀنامـدهـ منتخـب مثنـوی موالنـا رومـی ـالطیـر منتخـب منطـقـنظامی ۀمنتخب خمس

ـ فقـه ۀنصـاب و منظومــ سـنایی ۀمنتخـب حدیقــ سـرو ناصرخۀنامروشناییـاوحدی 
قصـاید ـ قصـاید توشـیحات و مصـنوعات ـ نامه، ابکار االفکار گشتاسبـ مدخل منظوم 

عـات، رباعیـات ـمنتخب نتایج االفکارـغزلیات ـ عروضیه و ترجیعات 
ّ

مفـردات، ـمقط
.لیدتحاویل سنین و تواـاحکام االعوامـروضة المنجمین ـیات معّم

:ر۳برگ 
ـ ین جـدول سـّتـ بیطـره و بازنامـه ـةبرهان الکفایـ زیج ایلخانی ـ مولود همایون و تقویم 

ـاقلیدس ـصنعت اکسیر ـمختصر در کیمیا ـاغراض طب ـفقه درة التاج ـتاریخ گزیده 
.سخنان گلستانـعروض ـلغات فرس ـتحفة الغرایب ـابومعشر ـاحکام ـمجسطی 

. که بخشی از اوراق نسخه افتـاده اسـتدریافتتوان یسۀ فهرست با متن نسخه میاز مقا

روضـة (سـه مـورد آخـر جـز همـه منظـوم اسـت بـه،پ فهرست شده۲مطالبی که در برگ 

بنـابراین، .نددر نسخه موجـود نیسـتکه ) المنّجمین، احکام االعوام و تحاویل سنین و توالید

باشد که شامل متـون منثـور تعلق به جلد دوم نسخه میتوان فرض کرد که این سه مورد ممی

تنهـا هفـت ،از هجده مورد ذکر شـده در فهرسـت. جلد دوم بیشتر استموارد مفقوِد.است

تاریخ گزیده، فقه درة التاج، اغراض طب، مختصر در کیمیا، صـنعت اکسـیر، لغـات (مورد 

ریاضیات و جغرافیـا در آن باقی مانده و مطالبی در باب نجوم، صور فلکی،) فرس و عروض

.موجود نیست



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٦٨

، م۱۴۱۱/ق۸۱۳شیراز، گلچین اسکندر،دو برگ از .۵تصویر 

).گلبنکیانۀموز: منبع(.، لیسبون)L.A. 161, fols. 2b-3a(گلبنکیانۀموز

های نوشتار بلکه از نظر ارتباط متن اصـلی و ساختار جلد دوم نه تنها از نظر تعداد ستون

کتـاب اختصـاص دارد و مـابقی آن تـاریخ گزیـدهصد بـرگ اول بـه . اوت داردحاشیه نیز تف

در هر دو مورد، متن به دو بخش یا گفتار تقسیم شده و بخـش کهاینجالب . استاالغراض

تاریخ گزیده هایانجامه،به همین دلیل. دوم آن در حاشیۀ همان بخش اول ادامه یافته است

. ها آمده استحاشیهنمتدر انتهاِیکتاب االغراضو 

هایی کـه بـرای اسـکندر پریسیال سوچک از مقایسۀ فهرست نسخۀ لیسبون با متون کتاب

هـای افتـادۀ جلـد دوم نسـخۀ ، این فرضیه را مطرح کرده که برخی از بخـشستاتولید شده

ۀ تـاریخ پزشـکی ولکـام مؤسسـو ) F. 1418ش(لیسـبون در کتابخانـۀ دانشـگاه اسـتانبول 

محتـوای نسـخۀ اسـتانبول بـدین شـرح). Soucek, 1992: 126-27(شـود نگهـداری مـی

،)ر۹۲-پ۲هـای حاشـیۀ بـرگ(احکـام االعـوام، )پ۱۰۸-پ۲(روضـةالمنجمین: است



٦٩/...  شده برای اسکندر بن عمر شیخای شاهانه کتابتنسخه

علـم ، )پ۲۰۲-پ۱۰۹هـای حاشیۀ برگ(ةبرهان الکفای، )پ۲۴۵-پ۱۰۹(زیج ایلخانی

ای رسـاله). پ۲۱۰-پ۲۰۳هـای حاشیۀ بـرگ(ةکتاب البازو ) پ۱۰۹حاشیۀ برگ (ةالبیطر

نـام دارد، در نسـخۀ ولکـام موجـود » مولود همایون و تقـویم«که در فهرست نسخۀ لیسبون 

بخـش اول بـه زمـان و : این رساله در نسخۀ ولکام از سه بخش تشـکیل شـده اسـت.است

موضع والدت اسکندر و محاسـبات ریاضـی زایچـه و طـول و عـرض جغرافیـایی سـیارات 

ن یک نمودار مصّور و مذّهب دو صفحهپردازد و در انتهای آمی
ً
ای درج شده است کـه بعـدا

احکـام طـالع را در بـر ) ر۶۵-پ۲۰هـای بـرگ(بخـش دوم ). ۱۱تصویر (پردازیم به آن می

۴۰تـا ۲۸ساالنه از سـن به صورتدارد؛ و سومین بخش به پیشگویی وقایع زمان اسکندر 

بـه صـورتگلچـین را این مانده از باقیمحتوای اوراق ۱ۀشمارجدول. پردازدسالگی او می

.دهدتجمیع شده نشان می

کاتبان . ۳

را کتابت کرده، دو کاتب نام خـود را در نسـخۀ لیسـبون نسخۀ ولکامجز عماد المنّجم که به

کاتـب اول نـام خـود را در ١.محمود بن مرتضـی الحسـینی و حسـن الحـافظ: اندثبت کرده

او کل جلـد اول و . ر درج کرده است۳۲۹پ و ۲۹۴پ و حاشیۀ۳۲۵های صفحات انجامه

بـر اسـاس سـبک ٢.بخش قابل توجهی از جلد دوم را به خط نستعلیق کتابت نمـوده اسـت

هـای اصـلی نسـخۀ تمام بخشمحمود بن مرتضی الحسینیتوان گفت که خوشنویسی، می

خۀ اسـتانبول هـا را در نسـحسن الحافظ نیز متـون حاشـیه. استانبول را نیز کتابت کرده است

و مـوزۀ هنرهـای ) L.A. 158ش (طور مشترک گلچینی که امروزه در دو بخش در مـوزۀ گلبنکیـان کاتب بهاین دو. ١

انجامۀ نسخۀ گلبنکیان بر بـرگ . اندشود را کتابت کردهنگهداری می) TIEM 2044ش (اسالمی و ترکی استانبول 

نـام ) ر۲۷گ (در انجامۀ دیگری در این نسـخه . ق است۸۱۶و تاریخ سوم محرم » حسن الحافظ«ر دارای نام ۱۹

هـای بـدون تـاریخ نسـخۀ از انجامـهییکـ. ق ثبت شده است۸۱۶م به تاریخ اواسط محر» حسن القاری«کاتب 

.است» محمود الحسینی«دارای نام ) پ۱۴۰گ (استانبول 

-پ۲۳۵هـای بـرگ: جدول مرکـزی(تاریخ گزیده : باشدجلد دوم به خط محمود بن مرتضی میهایاین بخش.٢

و ) پ۳۲۴-پ۳۲۳هـای گبـر: حاشیه(، مختصر در علم عروض )پ۲۹۴-پ۲۳۵های برگ: پ و حاشیه۳۲۵

).ر۳۲۹-پ۳۲۴های برگ: حاشیه(لغت فرس 



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٧٠

. خـط محمـود اسـتر کـه بـه دسـت۹۲-ر۸۷پ و ۷۹-ر۶۱هـای جز برگنوشته است، به

شناسیم که توسط محمود بـن مرتضـی الحسـینی در نیمـۀ های متعددی را مینسخه،امروزه

هـای صـفحات حسـن الحـافظ نـامش را در انجامـه١.انـداول قرن نهم هجری نوشته شـده

شـامل (او رسایل علمی جلد دوم نسخه . رده استپ ذکر ک۴۰۸پ و حاشیۀ ۴۴۱پ، ۴۲۸

. را به خط نسخ نوشته اسـت) کتاب االغراض، درة التاج، رسائل در علم اکسیر و جواهرنامه

هـای متعـددی را بـرای اسـکندر و پسـرعمویش ابـراهیم کتابـت کـرده حسن الحافظ نسخه

اضافه شده که متونیا بعدهها سفید مانده بوده، که حاشیهۀ لیسبوندر دو جای نسخ٢.است

٣.در جریان سیل شسته شده و به راحتی قابل خواندن نیست

هاها و نقاشیتذهیب. ۴

نقاشی ها و نیز استفاده فـراوان از طـال در تزئینـات، ها و تذهیبها، طراحیتعداد بسیار زیاِد

:توان اشاره کردهایی که محمود بن مرتضی الحسینی کتابت کرده به این موارد مینسخهاز. ١

).Or 2833ش (ق در کتابخانۀ بریتانیا ۸۰۷با تاریخ رمضان شاهنامهحمدالله مستوفی و ظفرنامۀای از نسخه-

).پ۱۲۷، گ 13.228.19ش (ق ۸۱۷یتن به تاریخ گلچین موزۀ متروپول-

.ق در شیراز کتابت شده است۸۲۳که در سال ) I. 4628ش (گلچین موزۀ هنر اسالمی برلین -

که در ) Fâtih Millet Kütüphanesi, Faizullah 489ش (فاتح استانبول ۀکتابخاندرنسخۀ صحیح بخاری-

.ق در شیراز کتابت شده است۸۳۲سال 

: بدین شرح بر ما شناخته شده استکتابت شده توسط حسن الحافظچند نسخه. ٢

).۳۹۴۵ش (ق در ایاصوفیه ۸۱۴گلچین تولیدشده برای اسکندر در تاریخ -

احتمال زیاد برای اسکندر نوشته شده به۸۱۶که در تاریخ سوم محرم ) L.A. 158(گلچین اشعار موزۀ گلبنکیان -

.است

محفوظ در ایاصوفیه ۸۱۶الثانی االول و جمادیر شیراز به تاریخ جمادیگلچین کتابت شده برای اسکندر د-

.ر آمده است۸۴برگنام کاتب در انجامۀ ). ۳۸۵۷ش (

Bryn Mawr College, Bryn(خمسۀ نظامی کتابت شده برای ابراهیم سلطان، کالج برین مار در پنسیلوانیا -

Mawr, PA Ms. BV 51.(

افزوده شده شام. ٣
ً
مختصـربـه خـط نسـتعلیق و ) پ۱۱۸-ر۹۸(ل مثنوی یوسف و زلیخا نوشـتۀ جـامی متون بعدا

.به خط شکسته است) ر۴۳۹-ر۴۳۵(نامهفرس



٧١/...  شده برای اسکندر بن عمر شیخای شاهانه کتابتنسخه

کـارترین پر. حکایت از این دارد که هزینۀ هنگفتی صرف تولید این کتاب سلطنتی شده است

در دو رنـگ باشـد کـهمیچهار صفحۀ آغازین نسخۀ لیسبون صفحات مذّهب این گلچین، 

هـای نسـخۀ عالوه بر این، عنوان). ۵و ۱تصاویر (اجرا شده استی دغالب طالیی و الجور

هب شده۲۴لیسبون نیز در 
ّ

در قالـب نیـز عناوین متون حاشیه . اندصفحه به همین سبک مذ

ها دهدر ). ۴تصویر (استطراحی شدهدر کنج باالیی صفحات ضالع االیک جدول متوازی

بـاکـه سـفید مانـده بـودهبخشـی از صـفحه های لیسبون، استانبول و ولکـام،برگ از نسخه

های اسلیمی و ختایی و جانوری به رنگ طالیی و گاهی مایهاز نقشچشمگیری هایطراحی

هـا یـا گاهی نیز این طراحی١).۶و ۳، ۲ویر اتص(شده استمزّینها در ترکیب با سایر رنگ

هـای جداکننـدۀ بخـشای اسـت کـه در حقیقـت صـفحهتمـامبه صورتصفحات مذّهب 

همانند آنچه در هنرهای کتاب در شهر . )۱۰و ۸، ۷تصاویر (دباشمیمختلف کتاب از هم 

ا تحت تأثیر هنـر ها مانند سیمرغ و اژدههای این تذهیبهرات اتفاق افتاد، برخی از نقشمایه

درجـه نوشـته ۴۵بـه صـورتهـا از آنجـایی کـه سـطور حاشـیه. اندشرق دور طراحی شده

هایی به وجود آمده کـه بـا نقـوش گیـاهی و ها و وسط اکثر صفحات مثلثاند، در کنجشده

نقوش این مثلث).۱۳و ۹، ۶، ۴ویر اتص(اند جانوری پر شده
ً
ها در هـر صـفحه بـا معموال

حاشیه نوشـته نشـده، ی درهای کتاب که متندر برخی قسمت. متفاوت استسایر صفحات

در گلچـین .)Gray, 1961: 74. بـرای نمونـه، نـک(استفضای حاشیه با تذهیب پر شده 

(خوردچشم میموزۀ بریتانیا چنین مواردی بیشتر به 
ً
عمده .)۷۱: همان. ، نکمثال دو کارکرِد

ماننـد فضـاهای (های خالی نسـخه فضاکهایناول : شدتوان متصّورها میبرای این تذهیب

هـای مختلـف کتـاب را خبـر آغاز و پایان بخشکهایناند و دیگر را تزیین کرده) شکلمثلثی

).Roxburgh, 2001: 125-28(دهند می

:نکبرخی از این اوراق، چاپ تصاویربرای.١

Thompson, 1912: pls. 30-32 ؛Pope & Ackerman 1938, pl. 942B .Soucek, 1992: figs. 6, 8-9؛



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٧٢

یر  دانشگاه استانبولۀ، کتابخانم۱۴۱۱/ق۸۱۳شیراز، گلچین اسکندر،برگی از . ۶تصو

)F. 1418, fol. 87a.()دانشگاه استانبولۀکتابخان: منبع.(



٧٣/...  شده برای اسکندر بن عمر شیخای شاهانه کتابتنسخه

یر  ،م۱۴۱۱/ق۸۱۳شیراز، ،با نقش اژدهای چهارپاگلچین اسکندربرگی از . ۷تصو

).ولکامۀمؤسس: منبع(.، لندن)WMS Pers. 474, fol. 1a(ۀ تاریخ پزشکی ولکام مؤسس



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٧٤

یر  ،م۱۴۱۱/ق۸۱۳شیراز، گلچین اسکندر،برگی از . ۸تصو

).گلبنکیانۀموز: منبع(.، لیسبون)L.A. 161, fol. 130a(کیان گلبنۀموز



٧٥/...  شده برای اسکندر بن عمر شیخای شاهانه کتابتنسخه

،م۱۴۱۱/ق۸۱۳شیراز، گلچین اسکندر،، »حمل و ثور: های منطقة البروجصورت«. ۹تصویر 

).دانشگاه استانبولۀکتابخان:منبع). (F. 1418, fol. 104b(دانشگاه استانبول ۀکتابخان



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٧٦

یر  دانشگاه استانبول ۀ، کتابخانم۱۴۱۱/ق۸۱۳شیراز، گلچین اسکندر،، »منّجمان در رصدخانه«. ۱۰تصو

)F. 1418, fols. 1b-2a.()دانشگاه استانبولۀکتابخان:منبع.(

هـای های نسخۀ لیسبون مرّمت شده هسـتند، نسـخهها و تذهیباز آنجا که تمام نقاشی

این نسـخه را بهتـر نشـان توانند هنرهای به کار رفته در ۀ ولکام میمؤسسدانشگاه استانبول و 

در نسخۀ استانبول)پ۱۰۸-ر۱۰۱های برگ(مینالمنّجروضة در پانزده برگ از کتاب . دهند

صور فلکی ستارگان شمالی، منطقة البـروج و سـتارگان جنـوبی دیـده از ظریف طراحی۳۲

ده ها به رنگ طالیی و اسامی نوشـته شـها به رنگ سیاه، ستارهطراحی١).۹تصویر (شود می

تنهـا نقاشـی نسـخۀ اسـتانبول، در دومـین صـفحۀ آن، . برای ستارگان به رنگ شنگرف است

یک سـاختمان به صورترصدخانه ). ۱۰تصویر (دهد را نشان می» منّجمان در رصدخانه«

مشبک در میان یک آسمان طالیی ترسـیم شـده اسـت رفیع و گریو بلنِد
ً
. با گنبد آجری نسبتا

جـای دارد و در زیـر آن یـک » بنـام خداونـد جـان و خـرد«با عبارت ای در زیر گنبد، کتیبه

.Akalay, 1976: 421-423.نکها، طراحیبرای فهرست این .١
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در داخل ساختمان، پنج منّجم که دستار و ریـش سـفید . اسطرالب بزرگ زرین آویزان است

یکـی دیگـر . کندایستاده و با اسطرالب بزرگ کار میهاآنیکی از . دارند مشغول کار هستند

سـمت راسـت کـه بـه نظـر در . اسطرالب کوچکی در دست داردهاآناز  پشت سر شـخِص

رسد جایگاه باالتری نسبت به بقیه دارد، تعداد زیادی کتاب بـا جلـدهایی بـه رنـگ زرد، می

در سمت راست، در فضای بیرونی ساختمان، ابزار فنی . شودای دیده میکهربایی، قرمز و قهوه

.از نقشۀ ستارگان باشدای و چرخان ای دایرهرسد صفحهشود که به نظر میبزرگی دیده می

، م۱۴۱۱/ق۸۱۳، برگی از گلچین اسکندر، شیراز، »ها در زمان والدت اسکندرموقعیت آسمان«. ۱۱تصویر 

).ۀ ولکاممؤسس:منبع. (، لندن)WMS Pers. 474, fols. 18b-19a(ۀ تاریخ پزشکی ولکام مؤسس

تمامبهنسخۀ ولکام  و پایان، یـک ) ۷صویر ت(ای در صفحات آغاز صفحهجز دو طراحِی

ــی ــارۀ ب ــفحهنگ ــر دو ص ــمان«ای از نظی ــت آس ــکندرموقعی ــان والدت اس ــا در زم دارد» ه

طـور مانده از دنیـای اسـالم اسـت کـه بـهجایاین یکی از معدود تصاویر به١).۱۱تصویر (

.Caiozzo, 2005.نکای، برای بحث مفّصل در مورد این نگارۀ دو صفحه.١
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احاطه شده در میـان فرشـتگان بازنمـایی به صورتزمان نقوش صور فلکی و سیارات را هم

ای بـه رنـگ الجـوردی و زمینـهاین تصـویر بـا پـس). Caiozzo, 2005: 116(ت کرده اس

در هـر قطـاع، . دهـدهای زرین، دایرۀ آسمان را که به دوازده قطاع تقسیم شـده نشـان مـیاسلیمی

هـا و هـا، نقطـهای مـزّین بـه سـتارهزمینـهای رسم شده و در میان هر دایره صور فلکی با پسدایره

نقوش صور فلکی، کتیبه. ینی، نقاشی شده استابرهای به سبک چ هایی بـه خـط نسـخ در پاییِن

در . هـای هـر بـرج را نوشـته اسـتدر شش سطر آمده که یک در میان به رنگ سیاه و قرمز ویژگی

چهار فرشتۀ تاجدار نیـز کـه . های سیارات طراحی شده استباالی برخی از صور فلکی نیز نشانه

.استهای بیرونی دایرۀ بزرگ ترسیم شدهند، در کنجدر دستان خود هدایایی دار

. اسـتایصـفحهدو بـه صـورتهـاآنه از چهار فقـرکهنقاشی دارد۳۴نسخۀ لیسبون 

، الطیـرمنطـقنظامی، خمسۀ، متون شدهکشیدههای جلد اول که در بخش مثنوی آن نقاشی

متون ه،شانزده نگار. اندر کردهرا مصّوابکار االفکارو نامهگشتاسب، ده نامه، مثنوی معنوی

تـاریخ ،در جلـد دوم. انـدای کتاب را تصویرسـازی کـردهاصلی و هفت نگاره متون حاشیه

کـه نکتـۀ جالـب توجـه ایـن.داردقاشـیدو نکتاب االغراضو قاشیهفت نگزیده
ً
معمـوال

فتـه و کنند، در همان جدول مرکزی جـای گرهایی که متن جدول مرکزی را مصّور مینقاشی

هـایی نگـارهاز طرف دیگر، ). ۱۲تصویر (یابد متون حاشیه کتاب در اطراف نقاشی ادامه می

های جدول مرکـزیستونیکی از در محل حاشیه و ،اندکه متون حاشیه را تصویرسازی کرده

رسد که این اولین گلچین به جا مانده در هنـر اسـالمی اسـت کـه به نظر می. اندجای گرفته

ای وجود ندارد در گلچین موزۀ بریتانیا هیچ نگاره. طور مجزا مصّور شده استبهمتن حاشیه

گرویدن شـیخ «های متون حاشیه، صحنۀ یکی از نقاشی. که متن حاشیه را مصّور کرده باشد

در ایـن تصـویر ). ۱۳تصویر (عطار را مصّور کرده است الطیرمنطقاز » صنعان به مسیحیت

شش ضلعی در حاشـیۀ سـمت چـپ، بـه خـوبی حـس پرسـپکتیو گیری از یک کادربا بهره

.ساختمان القا شده است

تمـام های متون حاشیه همه جا در محل خـود قـرار ندارنـد، و در دو مـورد، البته نقاشی

و دیگری نگـارۀ » اوگتای خان بر تخت شاهی«تصویر یکی : اندفضای صفحه را اشغال کرده

های نسـخۀ فهرست نقاشی۲جدول شمارۀ . )۱۴ر تصوی. (»جاجیان در مکه«ای دو صفحه

.دهدرا در صفحه نشان میهاآنلیسبون و محل قرارگیری 
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ارتباطشـان بـا ،مصـّور و مـذّهب تولیدشـده بـرای اسـکندردو ویژگی متمـایز نسـخ خطـِی

های هنری جالیریان در بغداد و تبریز و به کارگیری عناصر تزیینی هنر چین است کـه هـر دو سنت

. )Sturkenboom, 2018: 201, 211(کنـدگی تا هنر اواخر دورۀ تیموری ادامه پیـدا مـیویژ

-۱۴۴۷/ق۸۰۷-۸۵۰. حـک(م، شـاهرخ ۱۴۱۴/ق۸۱۷در سال کهآنعالوه بر این، پس از 

اسکندر را از حکومت خلع کـرد، نسـخ خطـی تولیدشـده بـرای او و نیـز فضـال و ) م۱۴۰۵

اینها سبب شکوفایی هرچـه بیشـتر علـوم و . تقل کردهنرمندان تحت حمایتش را به هرات من

.هنرها در هرات و سمرقند شد

شیراز، گلچین اسکندر،نظامی، برگی از پیکرهفت، »فتنه در حال حمل گوساله بر دوش«. ۱۲تصویر 

).گلبنکیانۀموز: منبع(.، لیسبون)L.A. 161, fol. 64a(گلبنکیان ۀموز،م۱۴۱۱/ق۸۱۳



۷۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٨٠

شیراز، گلچین اسکندر،عطار، برگی از الطیرمنطق، »گرویدن شیخ صنعان به مسیحیت«. ۱۳تصویر 

).گلبنکیانۀموز: منبع(.، لیسبون)L.A. 161, fol. 13a(گلبنکیان ۀموز،م۱۴۱۱/ق۸۱۳



٨١/...  شده برای اسکندر بن عمر شیخای شاهانه کتابتنسخه

یر  شیراز، گلچین اسکندر،حمدالله مستوفی، برگی از تاریخ گزیده، »حاجیان در مکه«. ۱۴تصو

).گلبنکیانۀموز: منبع(.، لیسبون)L.A. 161, fols. 317b-318a(گلبنکیان ۀموز،م۱۴۱۱/ق۸۱۳

گیرینتیجه. ۵

هایی داشت و از دستورات شاهرخ تبعیت در عرصۀ سیاست بلندپروازیبن عمر شیخاسکندر

های نماز جمعه حـذف او نام شاهرخ را از خطبه. کرد و به دنبال استقالل از پایتخت بودنمی

اقداماتی که به کـور : ام خود سکه ضرب نمود و اصفهان را پایتخت خویش قرار دادکرد، به ن

). Binbaş, 2016: 261؛ ۱۶۶: ۱۳۸۷؛ آژنـد، Soucek, 1998: 603(شدنش منجـر شـد

های سیاسی این امیرزادۀ تیموری در عرصۀ حمایت از علـوم و هنرهـا نیـز نمـود بلندپروازی

ادگان تیموری، او نیز در رقابـت بـا دیگـران بـه دنبـال همانند سایر شاهز. آشکار داشته است

تـرین یکـی از مهـمجذب عالمان، شاعران و هنرمندان به دربار خود بود و، از این رهگـذر، 

حدود هجده نسخۀ خطی کـه بـرای .شدپانزدهم /حامیان استنساخ کتب مصّور در سدۀ نهم

با سایر حامیان کتاب در عصر تیموری، ، تا به امروز بر جای مانده که در مقایسه او تولیدشده
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پادشاهی که بـیش از چهـار دهـه بـر ایـران عنوانبهاز شاهرخ . رقم بسیار قابل توجهی است

عالوه بـر ). Ghiasian, 2018: 1(حکومت کرد، تنها هشت نسخۀ مصّور باقی مانده است 

کایـت از ایـن دارد ها در کتب تولیدشده برای اسـکندر حها و تذهیباین، تعداد زیاد نقاشی

.کردآرایی میکه او هزینۀ هنگفتی صرف کتاب

بوده و در حقیقت هر کدام گلچینی از منتخبات ،برای اسکندرتولیدشدههایتمام کتاب

ترین انواع های مرّکب از متون منظوم و منثور یکی از رایجگلچین.آثار مؤلفان مختلف است

.پـانزدهم بـوده اسـت/چهاردهم و اوایل سدۀ نهم/نسخ خطی در شیراز در اواخر سدۀ هشتم

این ُجنگ
ً
شـواهدی نشـان . بـا مطالـب مجـزا هسـتندشامل متن اصلی و حاشیه هامعموال

ۀ ولکام متعلق به مؤسسدهد که سه نسخۀ محفوظ در موزۀ گلبنکیان، دانشگاه استانبول و می

ر محتـوای ایـن گلچـین و برای اولین بـا. یک گلچین دو جلدی از متون منظوم و منثور است

برگ از این گلچـین در مـوزۀ ۴۴۱. گردیدشده عرضه تجمیع به صورتها فهرستی از نقاشی

آن در دانشگاه استانبول و ۲۴۵گلبنکیان،  آن در ۸۴برِگ ۀ ولکـام اسـت کـه در مؤسسـبرِگ

یکی از علل اهمیت این نسـخه در ایـن اسـت کـه اولـین . شودبرگ می۷۷۰مجموع شامل 

بـه . طور مجزا مصّور شده اسـتشده در هنر اسالمی است که متن حاشیه بهچین شناختهگل

ُجنگ بازتاب سالیق ادبی قشـر فرهیختـۀ عصـر این های منظوم رسد که بیشتر بخشنظر می

، ریاضیات، شـیمی، بینیطالعهای علمی کتاب که مرتبط با نجوم، اما بخش. تیموری باشد

پـس از برکنـاری . یک حاکم جوان بوده اسـتبهآموزش دادنمناسب ،جغرافی و طب بوده

اسکندر از قدرت، نسخ خطی تولیدشده برای او و نیز هنرمندان تحـت حمـایتش بـه هـرات 

بنابراین، شکوفایی علوم و هنرها در قلمرو تحت سیطرۀ اسـکندر سـهم مهمـی . منتقل شدند

.در تکامل هنر تیموری در خراسان ایفا کرد
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رست مطالب گلچین اسکندرفه. ۱جدول

)منظوم(جلد اول

جدول مرکزی 

نسخۀ (

)لیسبون

لیلـی و ؛ )ر۳۸-پ۱۳(نظـامی خسـرو و شـیرین؛ )ر۱۳-پ۴(نظـامی االسرار مخزن

نظـامی نامـهشـرف؛ )ر۸۰-پ۵۷(نظامی هفت پیکر؛ )ر۵۷-پ۳۸(نظامی مجنون

؛)ر۱۲۲-پ۱۱۵(نامـهگشتاسب؛ )ر۱۱۵-پ۱۰۳(نظامی نامهاقبال؛ )ر۱۰۳-پ۸۰(

کتـاب ؛ )ر۱۲۹-پ۱۲۲(رشـیدالدین وطـواط ابکار االفکار فـی الرسـائل و االشـعار 

شــامل قصــایدی از عراقــی، انـواری، عبدالواســع جبلــی، وطــواط، ســلمان القصـاید

؛ غزلیاتی از سلمان ساوجی، )پ۲۰۰-پ۱۳۰(ای ساوجی، جاجرمی، اوحدی مراغه

).پ۲۳۴-پ۲۰۱(الدین خجندی، امیرخسرو دهلوی حافظ، کمال

ها حاشیه

نسخۀ (

)لیسبون

منطـق یا ده نامه؛ )ر۵۷-پ۳۸(رومی مثنوی معنوی؛ )ر۳۸-پ۴(عطار الطیر منطق 

؛ )ر۷۴-ر۶۷(ناصرخسـرو نامـهروشـنایی؛ )ر۶۶-پ۵۷(ای اوحدی مراغـهالعشاق

ابونصر فارابی نصاب الصبیان؛ )ر۸۰-پ۷۴(سنایی حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه

؛ )پ۸۸-ر۸۵(الـدین بخـاری شـرفمقدمة الصـلوةیا منظومه فقه؛)پ۸۴-پ۸۰(

گلسـتان؛ )ر۹۵-پ۸۸(مدخل منظوم از نصـیرالدین طوسـی و عبـدالجبار خجنـدی 

افزوده شده)پ۹۷-ر۹۵(سعدی 
ً
؛ )پ۱۱۸-ر۹۸(جـامی یوسـف و زلیخـای: ؛ بعدا

؛ منتخـب )پ۱۵۹-پ۱۳۰(عراقی نتایج االفکار ؛ )ر۱۳۰-ر۱۱۹(سفید مانده ۀحاشی

؛ منتخب اشـعار )پ۲۱۰-ر۱۶۰(یمینی لیات انواری، اوحدی، سنایی، نظامی، ابنغز

الـدین الدین اسماعیل، خجندی، خواجـوی کرمـانی، شـمسعطار، جاجرمی، کمال

).پ۲۳۴-ر۲۱۱(سمرقندی 

)منثور(جلد دوم

جدول مرکزی 

نسخۀ(

)انبولاست

).پ۲۴۵-پ۱۰۹(زیج ایلخانی؛)پ۱۰۸-پ۲(روضةالمنجمین

ل مرکزی جدو

)نسخۀ ولکام(

یم های متأخر که دو برگ آن در سدهبرگ دارد۸۶در مجموع (مولود همایون و تقو

).ها متنی نوشته نشده استدر حاشیه. افزوده شده است

جدول مرکزی

نسخۀ (

)لیسبون

؛ گفتـار )پ۳۲۵-پ۲۳۵(حمدالله مستوفی تا تاریخ آل بویه تاریخ گزیدۀبخش اول 

نوشتۀ اسماعیل بن الحسن جرجـانی یهئغراض الطّبیه و المباحث العالکتاب االاول از 

).پ۴۴۱-پ۳۲۹(
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هاحاشیه

نسخۀ (

)استانبول

-پ۹۲(؛ سـفید مانــده )ر۹۲-ر۶۱(؛ احکـام تحاویــل )ر۹۲-پ۲(احکـام االعــوام

بازنامـهکتـاب ؛)ر۲۰۳(علم البیطرهفی؛ )پ۲۰۲-پ۱۰۹(برهان الکفایه؛ )پ۱۰۸

).پ۲۴۵-پ۲۱۰(ده ؛ سفید مان)پ۲۱۰-پ۲۰۳(

ها حاشیه

نسخۀ (

)لیسبون

الـدین قطـبدّرة التاج؛ )پ۲۹۴-پ۲۳۵(حمدالله مستوفی تاریخ گزیدۀبخش دوم 

لغـت الفـرس؛ )پ۳۲۴-پ۳۲۳(وطـواط علم عـروض؛ )ر۳۲۳-پ۲۹۵(شیرازی 

کتـاب االغـراض الطّبیـه و المباحـث ؛ گفتـار دوم از )ر۳۲۹-پ۳۲۴(اسدی طوسی 

رسـائل در علـم ؛ )پ۴۰۸-پ۳۲۹(ل بـن الحسـن جرجـانی نوشتۀ اسـماعییهئالعال

ــیر ــامی )پ۴۲۸-پ۴۰۹(رازی اکس ــه نظ ــر؛ )ر۴۳۵-پ۴۲۹(؛ جواهرنام مختص

به خط شکسته افزوده شده نامهفرس
ً
-پ۴۳۹(؛ سفید مانـده )ر۴۳۹-ر۴۳۵(که بعدا

).پ۴۴۱

های نسخۀ لیسبونفهرست نقاشی. ۲جدول

ی نقاشیمحل قرارگیر نام کتابمضمون نقاشیبرگ

مالقات شیخ صنعان و دختر پ۱۱۰

ترسا

های حاشیه و یکی از ستونمنطق الطیر

جدول مرکزی

گرویدن شیخ صنعان به ر۲۱۳

مسیحیت

های حاشیه و یکی از ستونمنطق الطیر

جدول مرکزی

تمام صفحهخسرو و شیریننبرد خسرو با شیرپ۳۲۰

ات شیرین با فرهاد در کوه مالقر۴۲۵

تونبیس

جدول مرکزیخسرو و شیرین

-پ۵۲۷

ر۲۸

تمام صفحهخسرو و شیرینکندخسرو عدالت را اجرا می

اش در پای ویش و معشوقهدرر۶۳۳

چوبۀ دار

های حاشیه و یکی از ستونمنطق الطیر

جدول مرکزی

جدول مرکزیلیلی و مجنوننبرد قبایلر۷۴۴

جدول مرکزیونلیلی و مجنمجنون در میان حیواناتپ۸۴۸

ریزه در سخن آمدن سنگبه پ۹۵۰

دست ابوجهل

های حاشیه و یکی از ستونمثنوی معنوی

جدول مرکزی
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جدول مرکزیلیلی و مجنونمدهوش شدن لیلی و مجنونپ۱۰۵۳

جدول مرکزیلیلی و مجنونسوگواری مجنون بر قبر لیلیپ۱۱۵۵

جدول مرکزیپیکرهفتبهرام گور و فتنه در حال شکارپ۱۲۶۲

فتنه در حال حمل گوساله بر ر۱۳۶۴

دوش

جدول مرکزیپیکرهفت

یک عاشق در برابر معشوقپ۱۴۶۵

خود

های حاشیه و یکی از ستوننامهده

جدول مرکزی

در حال نظارۀ تصاویر بهرامپ۱۵۶۶

هفت شاهدخت

تمام صفحهپیکرهفت

جدول مرکزیپیکرهفتماهان در میان دیوان و ددانر۱۶۷۳

جدول مرکزینامهشرفاسارت دارا توسط اسکندرر۱۷۸۷

مشورت کردن اسکندر با مرد ر۱۸۹۲

زاهد

جدول مرکزینامهشرف

های حاشیه و یکی از ستونگلستانسعدی و جوان گل به دامنر۱۹۹۶

جدول مرکزی

مردان در حال غرق شدن از پ۲۰۹۷

د که خواهنملوانان می

هایشان را نجات دهندهمعشوق

های حاشیه و یکی از ستونگلستان

جدول مرکزی

سکندر در حال نظارۀ پریان اپ۲۱۱۱۱

دریایی

جدول مرکزینامهاقبال

تمام صفحهنامهگشتاسبگشتاسب در حال چوگان بازیپ۲۲۱۱۹

جدول مرکزیابکار االفکاربزم در کنار استخرپ۲۳۱۲۷

تمام صفحهاریخ گزیدهتآدم و حوار۲۴۲۴۰

تمام صفحهتاریخ گزیدهکشتی نوحر۲۵۲۴۱

بخشی از حاشیه و نیمۀ تاریخ گزیدههوشنگ بر تخت شاهیر۲۶۲۴۸

باالیی جدول مرکزی

بخشی از حاشیه و نیمۀ تاریخ گزیدهجمشید بر تخت شاهیر۲۷۲۴۹

پایینی جدول مرکزی
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تمام صفحهزیدهتاریخ گاوگتای خان بر تخت شاهیپ۲۸۲۶۰

-پ۲۹۲۶۵

ر۲۶۶

سیحیان نجران در برابر م

)ص(حضرت رسول

تمام صفحهتاریخ گزیده

- پ۳۰۳۱۷

ر۳۱۸

تمام صفحهتاریخ گزیدهحاجیان در مکه

-پ۳۱۳۲۶

ر۳۲۷

تمام صفحهتاریخ گزیده)ع(به آتش انداختن ابراهیم

)ع(قربانی کردن ابراهیمپ۳۲۳۲۸

اسماعیل را

مام صفحهتتاریخ گزیده

بخشی از جدول مرکزیکتاب االغراضدرمان بیماری اختالل نبضپ۳۳۳۵۱

بخشی از جدول مرکزیکتاب االغراضدرمان تبپ۳۴۳۸۰
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