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با تکيه ی شــاه عّباس بر اريکه ی قدرت، تحّوالت چشمگيری 
در عرصه ی سياســت به وقوع پيوست که بســياری از بازيگران 
سّنتی دربار صفويان را از ميدان به در کرد. اين تحّوالت سياسی 
فرصتی شــد تا طبقات ديگر اجتماعی از جمله غالمان با تکيه بر 
توانايی های خود به مناصبی پر اهّميت در دستگاه حکومتی شاه 
عّباس اّول دســت يابند. به نظر می رسد  ارتقای جايگاه سياسی 
غالمان، نقش سازنده ای در نقش آفرينی هر چه بيشتر ايشان در 

حوزه ی فرهنگ و  هنر داشته است.
تــا اوايل قــرن يازدهم هجری، غالمان که برخی شــان مورد 
عنايت شــاهان صفــوی بوده و تحــت عناوينی چــون غالمان 
«خاصه» در دربار آمــوزش می ديدند، به عنوان نگارگر و خّطاط 
به کتابخانه و کارگاه های هنری ســلطنتی پيوسته بودند و برخی 
از آنها هم تبديل به نگهبانان و گردآورندگان فّعال نســخ خّطی 
برجسته و ساير اقالم تجّملی شده بودند. خيلی زود آنها به عنوان 
محافظان هنرهای مکتوب در رقابت با قزلباش ها قرارگرفتند و در 
تدوين و صورت بندی يک زبان تصويری جديد مشارکت کردند؛ 
که در اواسط ســده ی يازدهم به اوج خود رسيد. شماری از اين 
غالمان برجسته حمايت های گســترده ای از هنرهای مکتوب به 

عمل آوردنــد. قرچغای خان، غالم ارمنی و نوادگان وی از جمله 
حاميان برجســته ای بودند که از سال 1026 (هـ . ق) تا 1076 
(هـ . ق) به طور پی در پی به عنوان حکمران شهر مشهد خدمت 
کردند. مجموعه کارهای نســبتاً کم ولی بسيار پراهّميتی که اين 
خانواده انجام دادند، عموماً در فضای شهر اصفهان يعنی پايتخت 
مطرح بوده اســت. به هر حال، هم شــواهد ادبی و هم شــواهد 
هنری نشــان می دهند که خلق اين متون برجســته را می توان 
به شــهر مشهد مرتبط دانســت؛ يعنی زمانی که شهر مشهد به 
عنوان مرکــز جديد قدرت، جايگزين شــهرهرات مرکز عمده ی 
سياسی و هنری در شمال شرق ايران شد؛ که تحت اقتدار طوايف 
شاملوی ترکمنستان بود. اين پژوهش ماهيت و تأثير حمايت های 
هنری به عمل آمده تحت پشتيبانی غالمان به خصوص قرچغای 
خــان و نوادگان وی را در حوزه تصويرســازی کتاب و مخصوصاً 
کتاب الحشــايش در چارچوب نظم سياســی وسيع تری که شاه 
عّباس اّول و جانشــينان او ايجاد کرده بودند، بررســی می کند. 
اين کتاب که تأليف ديوســکوريدس1حکيم صاحب نام يونانی در 
حوزه ی گياه شناسی و جانورشناسی است؛ بارها در تمّدن اسالمی 

بازنويسی شده است.

شاه عّباس و حمایت از هنرهای مكتوب

وقتی عّباس اّول در ســال 99  (هـ . ق) به پادشــاهی رسيد، 
حمايت از هنرهای مکتوب که مرکز آن به طور ســّنتی در دربار 
سلطنتی قرار داشــت، عمدتاً تحت تسلّط اعيان قزلباش بود که 
Sou-) کتابخانه های خود را در تمام استان ها تأسيس کرده بودند

davar, 1999, 51-54). آشــفتگی سياســی حکومت های شاه 
.ق)،  اسماعيل دوم (984  هـ . ق) و شاه محّمد خدابنده (985هـ
فرصتی ايده آل برای قزلباش ها فراهم کرد تا نقش خود را به عنوان 
 Welch,) حاميان اصلی دست نوشــته های مصّور تحکيــم کنند
28-21 ,1976). اگرچه برخی هنرمندان نزد شاه عّباس در قزوين 
باقی ماندند، ولی بســياری از آنها به ســمت استان هايی رفتند 
که در ميان قزلباش ها کســانی آماده ی پشــتيبانی از آنها بودند.

از لحــاظ تاريخی، کتابخانــه و کارگاه های هنــری از منظر 
ايدئولوژيکــی و فيزيکی به عنوان بخشــی جدايی ناپذير از دربار 
ســلطنتی به شــمار می رفتند. اين بخش ها هم مانند مخزنی از 
متون عمل می کردند که آرمان های سياســی، فرهنگی و مذهبی 
حکمران يا حامی را تعريف می کردند و هم مانند کارگاهی عمل 
می کردنــد که اين کارها در آنجا تنظيم، ثبت، اصالح و به تصوير 
کشيده می شــد و از لحاظ ادبی و باورهای بصری متوّجه اهداف 
و ايدئولوژی حامی خود بود. ســرعت شاه عّباس اّول در تأسيس 
مجّدد کتابخانه ی ســلطنتی در قزوين، نشان دهنده ی آگاهی او 

از اهّميت کتابخانه به عنوان بخشــی فرعی برای قصر ســلطنتی 
بود. همچنيــن اين تصميم وی را می توان به عنوان بخشــی از 
تالش های نظام مند شــاه در ترميم نقش شــهر به عنوان مرکز 
اداری و فرهنگی صفويه و جلوگيری از تأثير و نفوذ قزلباش ها در 

آينده در نظر گرفت.2

ورود شاه عباس به اصفهان

به نظر می رسد که با حرکت از قزوين به اصفهان، گرايش شاه 
عّباس اّول به هنر و معماری دستخوش تغيير شکل قابل مالحظه ای 
شده است. او به شّدت شــيفته ی پروژه های معماری شگفت آور 
پايتخت شــد و در واکنش به تغيير چشم انداز هنری و فرهنگی 
اصفهان، گرايش او به هنرهای مکتوب گســترش يافت و شامل 
اشکال و شيوه های جديدی از جلوه های تصويری شد. شاه عّباس 
اّول به جای ايجاد متون مصّور به شيوه ی سّنتی از آثار کالسيک 
فارسی، تمايل بيشــتری به طّراحی ها، نّقاشی ها و خّطاطی های 
منحصر به فرد به خصوص به قاب عکس های مرّقع کاری داشت.

به هر حال، به نظر می رســد نّقاشــان و خوشنويسان کارگاه 
ســلطنتی در ميــان خانــدان صفوی، دســت کــم در ظاهر از 
موقعيت مناســبی برخوردار بوده و به عنوان اعضای دربار تلقی 

مقدمه
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.(Welch, 1976, 69)3مى شدند
براى غالمانــى که به تازگى تبدیل به اعضاى خاندان شــده 
بودند، پشــتیبانى هنرى با توّجه به عالقه ى شاه عّباس به هنر و 
هنرمند نقشى مهم در تقویت جایگاه آنها بازى کرده و به مقابله 
با تأثیر سیاسى و فرهنگى طوالنى مّدت قزلباش ها کمک مى کرد 

 .(Schmitz, 1981, 103-13)
در میــان غالمان، قرچغاى خان و نوادگان وى در نیمه ى اّول 
قرن یازدهم، فّعال ترین حامیان و گردآورندگان هنرهاى تجّملى 
قابل حمل بودند. همان طور که در زیر بحث مى شــود، قرچغاى 
خان اّول موّفق شــد مجموعه اى جالب توّجــه و عالى از ظروف 
چینــى را گــردآورى کند در حالى که پســر او، منوچهر خان و 
همچنین نوه اش قرچغاى خان دوم که هم نام او بود، تبدیل به دو 
تن از حامیان پرنفوذ کتاب هاى مصّور در خاندان صفویه شدند. 

قرچغای خان از بردگی تا بیگلربیگی

قرچغاى خان که یک مســیحى ارمنى از ایروان بود، در زمان 
کودکى به اسارت درآمد و به همراه سایر غالمان و شاهزاده ها در 
دربار بزرگ شد. او کار خود را در کارگاه خّیاطى سلطنتى شروع 
کرد و خیلى زود ترفیع گرفت و در سال 1012 (هـ . ق) تبدیل به 
امیر توپخانه شد. قرچغاى خان فرماندِه هنگى از تفنگچیان شد و 
در سال 1015 (هـ . ق) به اهللا وردیخان در دفع نیروهاى عثمانى در 
صوفیان در نزدیکى تبریز کمک کرد و بطور موّقت، کنترل صفویه 
را بر اســتان آذربایجان تأمین کرد (منشى، 1350، 1039-40).

سرسپردگى و بخشــندگى قرچغاى خان نسبت به شاه بدون 
پــاداش نماند و به مّدت کوتاهى بعد از آن، قرچغاى خان مفتخر 
به دریافت عنوان «مقرب الحضرت» شد و جزء معاشران نزدیک 
شــاه در آمد. وى در ســال 1025 (هـ . ق)، لقب «خان» را هم 
دریافت کرد و به عنوان سپهساالر ارتش منصوب شد و در نتیجه 
به جمع عالى مرتبه ترین مقامات اجرایى صفویه پیوست. تصویرى 
از چهره این غالم ارمنى به صورت دو صفحه اى چاپ شــده که 
او در نیمه ى ســمت راست تصویر دیده مى شود و به نام قرچغاى 
«خان» مشّخص شــده است و نشان مى دهد که این نّقاشى بعد 
از ســال 1025 تکمیل شده است (تصویر1). او با قامتى بلند و با 
سبیل چخماقى بزرگ در حالى که کت قرمزرنگى به تن دارد در 

سمت راست ایستاده است.4
قرچغاى خان بعد از این که خلیل پاشــاى عثمانى را در سال  
1026 هجرى  در «ســربروم» شکســت داد، به سمت حکمران 
تبریز و کّل اســتان آذربایجان منصوب شد. مدت کوتاهى بعد از 
آن، شاه عّباس اّول قرچغاى خان را از این سمت فراخواند و وى را 
به عنوان حکمران به خراسان، استان شمال شرقى ایران، فرستاد. 

قرچغای خان و حکومت مشهد 

تقریباً در تمام قرن دهم، اســتان خراســان نقشــى مهم در 
سیاست هاى صفویه بازى کرد زیرا هم عرصه ى هر دو نبرد عّباس 
میرزا (شــاه عّباس اّول) وارث مســلّم سلسله ى صفویه بود و هم 

منطقه اى براى رقابت و هم آورى میان ایرانیان و ازبک ها بود.

نقش خاندان قرچغاى خان در پیشبرد هنرهاى مکتوب 
قرن یازدهم شهر مشهد

تصویر1- صحنه ی بار عاّم شاه عّباس اّول، 1029 )هـ . ق( همراه تصویر بزرگنمایی شده از قرچغای خان، محفوظ در موزه هنر والترز، بالتیمر.
)Canby, 2009, 132-133(:مأخذ
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.ق)،  بعد از سرکوب و مطيع کردن ازبک ها در سال 1007(هـ
شــاه عّبــاس اّول تالش هــای هدفمنــدی را شــروع کــرد تا 
شــهر مشــهد، آرامگاه امام هشــتم شــيعيان را تبديل به نماد 
مذهبی سلســله ی صفويــه و جايگزينــی بــرای زيارتگاه های 
Mel-) شــيعيان در عراق برای انجام ســفرهای زيارتــی نمايد

ville, 1996, 215). شــهر مشــهد بــه دور از اهميت مذهبی و 
اســتراتژيک آن، در نيمــه اول قــرن يازدهم به همراه اســتان 
کرمان به عنوان مرکز توليد کاشــی و ســفال ايرانی احيا شــد. 
 انتصاب قرچغای خان همانند حکمرانی اهللا ورديخان در فارس 
يا گنجعلی خان در کرمان حاکی از تالش های شاه عّباس اّول در 
دور کردن موازنه ی قدرت از امرای قزلباش و ايجاد يک سيستم 

سياسی جديد برای صفويه به کمک غالمان بود.
قرچغای خان تا زمان مرگش در ســال 1032 (هـ . ق) هم به 
عنوان سپهساالر ارتش و هم به عنوان حکمران خدمت کرد؛  يعنی 
دو پست بسيار مهم در دولت صفويه. وقتی او و يکی از پسرانش 
به نــام «امام ورديخان» در جريان لشگرکشــی به گرجســتان 
کشته شدند، اجســاد آنها به مشهد آورده و همانند اهللا ورديخان 
در مجموعه ی حرم دفن شــد. شاه عّباس اّول به نشانه ی احترام 
به غالم وفادار خود، پســر ديگر او«ابوالفتح منوچهرخان» را که 
در آن زمــان فرمانده توپخانه بود، به ســمت حکمران (حاکم يا 
 .(Babaie, 2004, 114-147) بيگلربيگی) مشــهد منصوب کرد

منوچهر خان و حمایت از نسخه ی الحشایش

مشــّخص نيســت که آيا منوچهر خان هم مانند پدر خود به 
ظروف چينی عالقه داشته يا خير، ولی او و برادر کوچک ترش، علی 
قلی خان مشخصاً جزء برگزيدگان فرهنگی و فکری صفويه بودند. 
از هر دو نفر با عناوينی نظير «اهل فضل و کمال» و «صاحب مآثر 
و آثار» ياد می شــد5. در بخشــی از ترقيمه ی نسخه ی الحشايش 
نيز محّمدباقر، توصيفاتی چون «مربّی ارباب االستعداد» و «معين 
العلمــاء االعالم» بــه کار می برد که البته خالــی از غلو کاتب در 

ستايش ولی نعمتش(منوچهر خان) نيست.
به نظر می رسد جايگاه علمی و سياسی منوچهرخان در حمايت 
او از بازتوليد دســت کم دو نسخه ی تصويرسازی علمی بی تأثير 
نبوده است؛ نخســت ترجمه ی کتاب الحشايش "ديسکوريدس"  
گياه شناس و جانورشناس بزرگ يونانی که در سال 1038 (هـ . ق) 
به اتمام رسيد و ترجمه ی ديگر که در سال 1041 (هـ . ق) تکميل 
شده و در باب ستارگان و جايگاهشان در آسمان بحث می کند و با 
نام  صورالکواکب "عبد الرحمان صوفی رازی"شهرت يافته است.

نکته ی حائز اهميت همکاری مشترك دو هنرمند در استنساخ 
هر دو نسخه ی مورد اشاره است؛ يکی محّمدباقر الحافظ در حوزه ی 
خوشنويسی و ديگری ملک حسين اصفهانی در زمينه ی تصويرسازی 
که با حمايت هــای هوشــمندانه ی منوچهرخان شــاهکارهای 
بی بديلی از تصويرسازی علمی  عهد صفويه به يادگار گذاشته اند. 
گمان می رود موفقيت چشــم گير محّمدباقر و ملک حســين در 

خلق نسخه ی الحشايش دليلی بر سفارش نسخه ی صورالکواکب 
از ســوی منوچهرخان بيگلربيگی  به اين دو هنرمند بوده است. 

پیشینه ی علمی و تاریخی کتاب الحشایش 
)منوچهر خان( موجود در کاخ گلستان

ايــن کتاب نســخه ای گرانقــدر (محفــوظ در کتابخانه کاخ 
گلســتان يعنی کتابخانه سلطنتی پيشــين) از تأليف پزشک و 
گياه شناس و داروشناس يونانِی نام آور سدة اول ميالدی پِدانيوس 
 De material»ديوُســُکريدس/ ديوســکوريدس با عنوان التينی
medica» می باشد؛ هوشــنگ اعلم در مورد عنوان کتاب ماتريا 
مديکا در تمدن اسالمی بر اين باور  است: «در آثار و منابع دوره 
اســالمی کتاب ديوسکوريدس را با عنوان های کمابيش نادرستی 
مانند«کتاب الحشــايش»، «کتاب االدويــه المفرده»  و «هيولی 

عالج الطب» ياد کرده اند (اعلم، مقدمه، 1383، 1).
اصل اين کتاب به زبان يونانی اســت و مؤلّف بالغ بر ششصد 
گونــه نباتات و تعداد کثيری از پرندگان و حيوانات بّری و بحری 
را در پنــج مقاله مورد مطالعه و مداّقه قرار داده اســت. غالمعلی 
عرفانيان سرگذشــت کتاب ديوســکوريدس را به اختصار چنين 

روايت می کند:  
نسخ موجود به زبان يونانی:

1.  نسخه ی کتابخانه ی ملّی پاريس، محفوظ تحت رقم 2129.

2. نسخه ی کتابخانه ی ملّی ناپل متعلّق به قرن هشتم ميالدی.
3. نســخه ی کتابخانه ی مــورگان در نيويورك متعلّق به قرن 

دهم ميالدی.
4. نسخه ی معروف به نسخه ی قسطنطينی يا قيصری محفوظ 
در کتابخانه ی وين، کــه قديمی ترين آنها و متعلّق به اوايل قرن 

ششم ميالدی است.
 ترجمه ها در ممالک مختلف اسالمی: 

1. ترجمه ی سريانی ابوزيد حنين بن اسحق العبادی در سال 
264 (هـ . ق).

2. ترجمه ی عربی اصطفانس بن بسيلوس در قرن سوم (هـ . ق).
3. ترجمه ی عربی بهنام ابن موسی.

4. ترجمه ی عربی حســين ابن ابراهيم بن حسن بن خورشيد 
طبری ناتلی در قرن چهارم (هـ . ق).

5. ترجمه ی عربی ابو سالم ملطی از علمای قرن ششم (هـ . ق).
.ق).  6. ترجمه ی مهران بن منصور بن مهران در قرن ششم (هـ
7. ترجمه ی فارسی علی بن شريف حسينی در قرن نهم (هـ . ق).

8. ترجمه ی فارسی غياث الدين محمد رضوی در قرن يازدهم 
(هـ . ق) (عرفانيان، 1370، 655- 645).

کتاب حاضر کــه ابتدا حنين بن اســحاق آن را برای رئيس 
االطباء بختيشــوع بــن جبرئيــل6 از زبان يونانی به ســريانی7 
برگردانده اســت، توّســط مهران بن منصور بن مهران در حوالی 
ســال550 (هـ . ق) به دستور پادشاه نجم الدين (الپ اينانج قبلغ 
بک ابوالمظّفر الپی بن تمر تاش بن ايل غازی بن ارتق شــهاب)8 
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تصویر ۲-  الحشــایش منوچهرخان، 1038 )هـ . ق(،»درخت انگور باغی«، برگ 
357، محفوظ در موزهی کاخ گلستان.

ماخذ: )متن چاپ تصویری  نسخه الحشایش دیوسكوریدس »کاخ گلستان«(

نقش خاندان قرچغای خان در پيشبرد هنرهای مکتوب 
قرن يازدهم شهر مشهد

که در دياربکر و ســرزمين های مجاور آن حکوت می کرد به زبان 
علمی آن روزگاران ممالک اســالمی يعنی زبــان عربی ترجمه 
گرديده است (دبير ســياقی،1370، 1467-1462) و محّمدباقر 
حافظ، به دستور منوچهرخان بيگلربيگی، طّی 6 ماه از روی يک 
نسخه ی قديمی بازنويســی و تصاوير آن به وسيله ملک حسين 
بازنگاری گرديده و ســرانجام ايــن کار بزرگ در عصر روز جمعه 
ســوم ماه مبارك رمضان ســال 1038 (هـ . ق) به پايان رسيده 
اســت. اين نســخه ی نفيس و بی نظير که به خّط نسخ زيبا روی 
کاغذ ســمرقندی حاوی 873  نگاره رنگ آميزی شــده با آب و 
رنگ و دارای جداول و پنج ســرلوح اســت در قطع رحلی تهّيه 
شــده و دارای جلد مقوايی ساغری ســياه ترنج و حاشيه ی دور 
مذهب به شماره اموالی 2251در کاخ گلستان نگهداری می شود 

(تصوير2-12).
از ترجمه ی مهران تاکنون در کتابخانه های ايران يک نسخه ی 
کامل از حيث متن (نسخه ی منوچهرخان)  و نسخه ی نسبتاً ناقصی 
(نســخه ی آستان قدس رضوی، ش  5079) شناخته شده است.

«اين کتاب را من از روی يک نسخه ی قديمی که نشانه های 
آن تباه و خطوط آن محو شــده بود استنســاخ کرده ام، محّل 
نوشــته ها در کتاب مذکور پاره شــده بود و به واسطه ی کثرت 
تماس دست با آن سياهی خطوط آن زدوده شده بود و با وجود 

ايــن، صّحافان، برخی نقاط پاره شــده ی کتاب را با وصله های 
ضخيم و سريش غليظ همانند پوست غير دبّاغی شده ی حيوانات 
ترميــم کرده بودند و با ميخ های متعــّدد بر چيزی همانند تار 
عنکبوت ميخ کاری شــده بود و چون کســی می خواست آن را 
بردارد آن تارها از هم جدا می شد و اگر انسان با انصافی به اين 
کتاب نظر کنــد در می يابد که جاهای خالی در ميان صفحات 
کتــاب از کم کاری کاتب نيســت بلکه به خاطر ناســالم بودن 
نســخه ی اصلی بوده و من کوشش خود را برای پيراستن آن و 
نوشتن کلمات ضايع شده و بازنويسی کلمات محوشده و خطوط 
تباه شــده به کار گرفتم و به قرينه و سياق عبارت، برخی از آنها 
را نوشتم و در ســاير موارد جای کلمات را برای پيش گيری از 
اشــتباه خالی گذاشــتم تا صاحب يا خواننده ی کتاب از طريق 
مقابله با نسخه ی کامل، آن را تکميل نمايد و مرا مورد سرزنش 

قرار ندهد» (اصفهانی، مقّدمه،36،1383) (تصوير6).
تسلّط نسبی آشکار محّمد باقر بر زبان عربی در کار بازنويسی 
يا تصحيح البته بســيار مؤثّر بوده است. به همين قياس می توان 
دشــواری کار نگارگــر اين نســخه را از روی نســخه ای چنان 
آسيب ديده و معيوب حدس زد. نسخه ی حاضر، آراسته به تقريباً 
833  نگاره است و نگارگر آن  ملک حسين اصفهانی است چنان 
که در پايين يکی از تصاوير به وضوح نوشته شده است (تصوير7).

تصویر3-  الحشــایش منوچهرخان، 1038 )هـ . ق(،»طریقه ی گرفتن شــیره ی 
درخت بلسان«، برگ 33، محفوظ در موزهی کاخ گلستان.

ماخذ: )متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسكوریدس » کاخ گلستان«(
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تصویر6- الحشــایش منوچهرخان ، 1038 هجــری، » ترقیمه کتاب«، برگ آخر، 
محفوظ در موزه کاخ گلستان.

ماخذ: )متن چاپ تصویری  نسخه الحشایش دیوسكوریدس » کاخ گلستان«(

تصویر7- الحشایش منوچهرخان، 1038 )هـ .ق(، »گشنیز«، با رقم: ملک حسین 
اصفهانی، برگ 195، محفوظ در موزه ی کاخ گلستان.

ماخذ: )متن چاپ تصویری  نسخه الحشایش دیوسكوریدس » کاخ گلستان«(

تصویر5-الحشایش منوچهرخان، 1038 هجری، »انواع مار« ،برگ 95، محفوظ در 
موزه کاخ گلستان.

ماخذ: )متن چاپ تصویری  نسخه الحشایش دیوسكوریدس » کاخ گلستان«(

تصویر4- الحشایش منوچهرخان، 1038 هجری،»بز کوهی«، برگ 100، محفوظ در 
موزه کاخ گلستان.

ماخذ: )متن چاپ تصویری  نسخه الحشایش دیوسكوریدس » کاخ گلستان«(
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تصویر10- الحشایش منوچهرخان، 1038 )هـ . ق(، »طریقه عالج مارگزیدگی«، برگ 
103، محفوظ در موزهی کاخ گلستان.

ماخذ: )متن چاپ تصویری  نسخه الحشایش دیوسكوریدس » کاخ گلستان«(

تصویر11- الحشــایش منوچهرخان، 1038 )هـ . ق(، »درخت بادرنگ«، برگ 83.، 
محفوظ در موزهی کاخ گلستان.

ماخذ: )متن چاپ تصویری  نسخه الحشایش دیوسكوریدس » کاخ گلستان«(

نقش خاندان قرچغای خان در پيشبرد هنرهای مکتوب 
قرن يازدهم شهر مشهد

تصویر8- الحشایش منوچهرخان، 1038 )هـ . ق(، »نوع پنجم خشخاش«، برگ ۲71.
محفوظ در موزهی کاخ گلستان

ماخذ: )متن چاپ تصویری  نسخه الحشایش دیوسكوریدس » کاخ گلستان«(

تصویر9- الحشــایش منوچهرخان، 1038 )هـ . ق(،»فیل و پرســتو«، برگ 104، 
محفوظ در موزه کاخ گلستان.

ماخذ: )متن چاپ تصویری  نسخه الحشایش دیوسكوریدس » کاخ گلستان«(
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مفاهيم به مخاطب مّدنظر قرار می گيرد؛ که در تحليل و بررسی 
برخی از تصاوير الحشايش انتقاداتی از اين منظر به آن وارد بوده 
و نتوانســته توّقع مخاطبان اهل علم را مرتفع ســازد. هوشنگ 
اعلم با توّجه به اشــراف به متن نســخه چنين اظهارنظر می کند 
که هنرمند از ســويی به تصويــر چيزهايی پرداخته که نيازی به 
آن نبوده اســت مثًال درتصوير فيل و پرستو، در حالی که منظور 
مؤلّــف اصلی نه خود فيل، بلکــه فالن خاصّيت خاکه عاج فيل و 
منظور از پرستو، خواص موهوم ســنگريزه های موجود در شکم 
پرســتوها بوده اســت(تصوير9)؛ از ســوی ديگر در مورد بيشتر 
گياهان، برای آسان سازی کار خود شيوه ی تقارن را به کار گرفته، 
چنان که بيننده را به ياد طرح های متقارن گل و بوته های مطّرز يا 
قراردادی شــده ی رايج در فرش های ايرانی می اندازد (يعنی چهار 
بار تکــرار يک طرح واحد بر مبنای دو محــور عمودی و افقی). 
حّتــی گاهی فالن گياه که قاعدتاً شــناخته شــده بوده، نگارگر 
بعضی واقعيات مربوط به گل يا ميوه آن را رعايت نکرده اســت. 
مثًال در مورد ترنج/بادرنگ (تصوير11) و امرود/گالبی (تصوير12) 
که می دانيم به دليل ســنگينی ميوه نسبت به نازکی شاخه های 
درختچه يا درخت آنها هميشــه نگون سارند، تصويرگر آنها را به 
ســوی باال تصوير کرده اســت. در مورد تصاوير انسانی به تصوير 
جالبی برمی خوريم (تصوير10) که در متن ديوسکريدس چنين 
روايت می شود (ترجمه عربی مهران): «اگر ماکيانی را بدريم و تا 
هنوز گرم اســت، [خونش را به جای مارگزيدگی] بماليم، اين به 
[درمان] گزش مار کمک می کند، اما ماکيان ها را بايد غالباً عوض 
کرد» [يعنی بايد چندين مرغ را پياپی کشــت و خون گرمشان 

را به کار برد!].
نگارگر ايــن خاصيت خون گرم ماکيان را چنين تصوير کرده 
اســت: جوانی مارگزيده بر زميــن افتاده و مــاری همچنان به 
گزيدن ساق پای او مشغول است! و پيرمردی که به فرض کتاب 
ديوسکريدس را خوانده و توصيه ی او را برای خارج کردن زهر مار 
از حوالی گزشگاه (پيش از سرايت زهر به سراسر تن) می دانسته 
است، در حال سر بريدن ماکيان است. از نکاتی که درباره ی اين 
تصوير ناواقع بينانه می توان گفت يکی اين اســت که مار پس از 
گزيدن، از بيم جان خود فوراً می گريزد و نه اين که زالووار به پای 
شخص مجروح بچسبد! ديگر اين که، به فرض موهوم سماجت مار 
در ادامه ی گزش، حکيم پير می بايست نخست مار را بزند و براند 
و سپس به سر بريدن ماکيان بپردازد(اعلم، مقدمه، 1383، 19).

کتاب مصّور الحشــايش دوره ی منوچهرخــان که آخرين و 
مجلّل ترين نسخه ی عربی (که در زمان انجام اين پژوهش، شناخته 
و يافته شده است.) از کتاب ديوسکوريدس در تمّدن اسالمی است، 
خدمات ارزشمندی به اهل علم و هنر ارائه کرده و منوچهرخان را 
به عنوان يکی از حاميان پيشروی هنرهای مکتوب معرفی می کند.

منوچهر خان و حمایت از تصویر سازی علمی

منوچهرخــان عالوه بر حمايت ازکتاب الحشــايش با نگارش 

تصویر1۲- الحشــایش منوچهرخان، 1038 )هـ . ق(، »درخت گالبی«، برگ 83.، 
محفوظ در موزهی کاخ گلستان.

ماخذ: )متن چاپ تصویری  نسخه الحشایش دیوسكوریدس » کاخ گلستان«(

ملک حسین و تصویر سازی کتاب الحشایش

ملک حســين که از نگارگــران مبّرز آن روزگار بوده اســت 
بــه همراه محّمد باقــر، تجربه ی ديگری را بــا موّفقيت به پايان 
می رسانند و اين پاسخی مناسب به حسن اعتماد بيگلر بيگی است. 
خلق آثار بی بديلی چون نسخه ی الحشايش و صورالکواکب اين 
نکته را ثابت می کند که هماهنگی و همراهی مناسب حامی اثر هنری 
و هنرمند، نويدبخش خلق آثاری گرانقدر در عرصه هنر است. آنچه 
در اين کتاب چشــم نواز است، نوع قلم گيری و رنگ پردازی بی نظير 
آن است چنان که با نسخه های قبلی کتاب ديوسکوريدس تفاوت های 
آشکار دارد و برخوردی هنرمندانه و ظريف را با موضوعات و متون علمی 
به نمايش می گذارد. ملک حسين (و احتماالً شاگردان) آن چنان در 
تصويرسازی مهارت دارد که خيال مخاطب را به عالمی مثالی و رؤيايی 
از گياهان دارويی می برد؛ مکانی که چندان با عالم واقع تناسبی ندارد. 
وام گيری ملک حسين از اســاتيد مکتب هرات و تجربه های 
شــخصی او در تذهيب و تصويرسازی، از او هنرمندی منحصر به 
فرد می ســازد، آن چنان که تمايز او با تصويرگران هم عصرش در 

مکتب اصفهان تا حدودی آشکار است.
اين نکته حائز اهّميت اســت که در تحليل تصويرسازی متون 
علمــی، ميــزان ارادت هنرمند به متن علمی و انتقال ســاده تر 
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قرن یازدهم شهر مشهد

تصویر13- صورالکواکب ، 1042 )هـ . ق(، »برج کماندار«، جوهر و طال روی کاغذ، محفوظ در 
کتابخانه ی عمومی نیویورك، مجموعه اسپنسر.

)Babaie, 2004, 147( :مأخذ

.ق(، »سلیمان و بلقیس  تصویر14- شاهنامه قرچغای خان ، 1058 )هـ
بر مسند نشــانده«، با رقم: ملک حسین اصفهانی آبرنگ مات و طال 

روی کاغذ، محفوظ در کتابخانه ی رویال، کاخ وینزور، بریتانیا.
)Babaie, 2004, 132( :مأخذ

یکى از عالى ترین کتاب هاى مصّور علمى در دوره ى صفویه، یعنى 
ترجمه ى فارسى «صورالکواکب» عبدالرحمان صوفى رازى، حّس 
 Schmitz, 1992,) کنجکاوى فکرى و عقالنى خود را ابراز داشت
18) (تصویر14).  این کتاب با مقّدمه ى طوالنى نویســنده ى آن، 
حسن ابن ســعد الغینى، شروع مى شــود که یک ریاضى دان _ 
ستاره شناس بود. او عنوان مى کند که منوچهرخان اشتیاق بسیار 
زیادى به ستاره شناسى داشت و"الصوفى" عربى را به زبان فارسى 
ترجمه کرد. این کتاب توّسط محّمدباقرالحافظ نسخه بردارى شد 
که نام وى به همراه تاریخ سال هاى 1041 تا 1042 (هـ . ق) در 

صفحه ى آخر کتاب مشاهده مى شود. 
بــه گفته ى الغینــى وقتى کتاب کامل شــد، هر ســتاره یا 
صــورت فلکى توّســط یکــى از نّقاشــان منوچهرخــان به نام 
اســتاد ملک حســین به تصویر کشیده شد. نویســنده با اشاره 
بــه او تحت عنــوان «نادر العصر»، اظهار مى دارد که او شــهرت 
خاّصــى به خاطر تصاویر و نّقاشــى هایش داشــته و در زمینه ى 
ستاره شناســى بســیار زیرك و مّطلع بوده اســت. نّقاشى هاى 
او نمایشــى دقیق از ســتارگانى بود که در سال1040 (هـ . ق) 
.(Babaie, 2004, 114-147) در آســمان ها دیــده مى شــد 

«ترجمه ى کتاب ســتارگان» منوچهرخــان به دالیل فراوانى 
حائز اهمیت اســت. از زمان نصیرالدین طوســى در ســال647 

(هـ.ق) این کار نخســتین ترجمه ى فارسى از کتاب صوفى رازى 
اســت و نّقاشى هاى ارائه شده در آن نشان دهنده ى سبکى جدید 

.(D.Pingree, 1985, 860) در نّقاشى مى باشد
اشــکال ترسیم شده توّسط مالک حســین در صورالکواکب با 
دّقت زیاد ارائه شــده و نقش برجسته هاى آن به خوبى به کمک 
سایه روشــن هاى رنگى ترسیم شده به گونه اى که حّس برجسته 

.( Wellesz, 1959, 1-59) بودن ایجاد مى کند
در میان تصاویر ترسیم شده براى صوفى رازى، تصویر صورت 
فلکى کماندار(Sagittarious)، از توّجه خاّصى برخوردار اســت 
(تصویر13). تصویر ریش دار این صورت فلکى، دســتارى شــبیه 
قرچغــاى خان را در صحنه ى بار عام شــاه عباس بر ســر دارد 
(تصویر1). باربارا اشــمیتز بر اســاس ویژگى هاى دقیق فردى و 
سرپوش متمایزى که این تصویر بر سر دارد، این مسأله را مطرح 
مى کند که تصویــر صورت فلکى کمانــدار، منوچهرخان حامى 

 .(Babaie, 2004, 114-147) کتاب را نمایش مى دهد
وقتى منوچهرخان در سال 1045 (هـ . ق) در جنگ با ازبک ها 
درگذشت، پســر او قرچغاى خان که به نام پدربزرگ برجسته ى 
خود نامگذارى شــده بــود (و از این به بعد بــه او قرچغاى خان 
دوم مى گوییم)، به جاى وى حکمران شــد. اّطالعات نسبتاً کمى 
درباره ى فّعالیت هاى سیاسى قرچغاى خان دوم در دسترس است 



36
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره19، شماره 3، پاييز1393

ولی به نظر می رســد کــه او نيز همچون پدر خــود از هنرهای 
مکتوب به خصوص از متون ادبی فارسی پشتيبانی می کرده است.

در فاصله ی ســال های 1054- 1053 (هـ . ق)، شــاه عّباس 
دوم موقتــاً قرچغای خان دوم را به دليل گزارش هايی که از رفتار 
متکبرانه ی او دريافت کرده بود، از حکمرانی مشــهد عزل کرد و 
به جای وی حاکم مرو يعنی مرتضی قلی خان را که يک قزلباش 
ترکمــن بود، منصوب کرد. وقتــی مرتضی قلی خان در فاصله ی 
ســال های 1056-  1055 (هـ . ق) به ســمت سپهساالر ارتش 
(موســوم به قورچی باشی) منصوب شد، قرچغای خان دوم هم به 
ســمت قبلی خود بازگشت و تا ســال1073 (هـ . ق) به عنوان 
حکمران مشــهد خدمت کرد (شاملو، 1371، 296-283). زمان 
کوتاهــی بعد از تثبيت مجدد در مقــام خود بود که طرح هنری 
بلندپروازانــه ی خود را آغاز کرد؛ يعنی نســخه برداری تاريخی و 
شگفت انگيز از شاهنامه (تصوير 15و16) که اکنون در مجموعه ی 
کتابخانه ســلطنتی کاخ وينزر در انگلســتان نگهداری می شود 

 .(Robinson, 1958, 133-38)
فقــط دو نّقاشــی از مجموع 148 نّقاشــی به امضا رســيده 
اســت و نام مالک حســين، هنرمند نّقاش نسخه ی الحشايش و  

صورالکواکب منوچهرخان بر روی نّقاشی بسيار عالی دو صفحه ای 
در ديباچه ی شــاهنامه قرچغای خان دوم به چشم می خورد که 
تصاوير ســليمان و ملکه ی صبا در آن به تصوير کشــيده شــده 
است (تصوير 14-15). نّقاشی بعدی (صفحه 320) توّسط محّمد 
يوسف امضاء شده است که از پرکارترين هنرمندان اين پروژه نيز 

.(Babaie, 2004, 132) (16تصوير)می باشد
عالوه بر هنرمندان ذکر شــده؛ فرزند ملک حسين اصفهانی، 
محّمدعلی، و نيز يک نّقاش ديگر اين دوره، يعنی محّمدقاسم نيز 
روی شاهنامه قرچغای خان دوم مشــغول کار بودند که در سال 

1058 (هـ . ق) به اتمام می رسد (آژند، 1385، 76).
پتروسيان بر اين باور است که اعتماد قرچغای خان دوم به برخی از 
اين نّقاش ها و خوشنويس ها که توّسط پدرش استخدام شده بودند، 
داللت بر اين مسأله دارد که يا او کارکنان کتابخانه ی منوچهر خان را 
هم به ميراث برده بود و يا مجّدداً آنها را گرد هم آورده بود تا شاهنامه ی 
.(Petrosyan ,1995, 51) 9بزرگ و تاريخــی او را تکميل نمايند

به نظر می رسد شيوه های مختلف تصويرسازی را که هم زمان 
در ايران قرن يازدهم شــکوفا شد، نمی توان به سادگی بر اساس 
يک ســبک درباری مرکزی و گونه های ايالتی يا حکومتی مربوط 

تصویر16- شــاهنامه ی قرچغای خان، 1058 )هـ . ق(، » زال در کاخ سودابه«، با رقم: 
محّمد یوسف، آبرنگ مات و طال روی کاغذ، محفوظ در کتابخانه ی رویال، کاخ وینزور، 

بریتانیا.
)Babaie, 2004, 132 (:مأخذ

تصویر15- شاهنامه ی قرچغای خان، 1058 )هـ . ق(، »سلیمان و بلقیس بر مسند 
نشانده«، لت سمت راست، با رقم: ملک حسین اصفهانی، آبرنگ مات و طال روی 

کاغذ، محفوظ در کتابخانه رویال، کاخ وینزور، بریتانیا.
مأخذ: ) مهدی حسینی،1390، 16(  
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نتیجه

1- شهر مشهد در دوران حکمرانى قرچغاى خان ونوادگانش 
به شــکل یک مرکز مهم مذهبى و تجارى آنچنان شــکوفا شد 
که تبدیــل به مکانى مهم براى خلق کتاب ها و دست نوشــته ها 
به شــیوه اى خاص و متمایز گردید. هنرهاى مکتوب در مشــهد 
به جاى اینکه با دربار رقابت کنند، به صورت یک ســنت هنرى 
موازى توســعه پیدا کردند و بعدها باعث گسترش زبان تصویرى 
صفویه شدند. با حضور هنرمندان توانمند و مبتکرى چون محمد 
باقر، ملک حسین و شاگردان در کارگاه شهر مشهد در کنار حسن 
اعتماد و اهتمام حامیان شایســته اى چون خاندان قرچغاى خان 

شاهکارهاى بى نظیرى از هنر عهد صفوى فراهم آمد.
2- از آنجایى که تصویرساز نسخه ى کاخ گلستان خود عشاب 
(گردآورنده ى گیاه) نبوده، در تصویرســازى برخى از گیاهان به 
تصّورات ذهنــى و واقعیت خود تکیه کــرده و از واقعیت جهان 
پرهیز کرده اســت. براین قرار وجود تقارن در کار ملک حســین 
(تصویرســاز تمامى یا برخى از تصاویر نسخه ى کاخ گلستان) که 
عالوه بر نگارگرى در کار تذهیب نیز دستى داشته، قابل تأّمل است.

3- به نظر مى رســد دوران حکمرانى منوچهر خان ( بر شهر 
مشهد ) با پیشبرد تصویر سازى نسخ  علمى همراه بوده است.

پی نوشت ها

1 Pedanius Dioscorides/ Dioskurides (Πεδάνιος Διοσκουρίδης; 
circa 40_90 AD).

2 با وجود تمایل خالص و اصیل قزلباش ها به هنرهاى مکتوب، حمایت آنها 
از این هنرها یک هدف مهّم سیاسى را هم تأمین مى کرد. حمایت از متونى که 
با گشاده دســتى تذهیب و مزیّن شده بودند و همچنین تقلید عمدى از سبک 
دربارهــاى صفویه به قزلباش ها کمک کرد تا وضعیت فرهنگى خود را تقویت 
 Uluc,) کرده و خود را به عنوان رقباى توانمند خاندان صفوى نشــان بدهند

(2000, 75-78) (75-78, 2000 , Uluc
3 وقتــى صادق بیگ در فاصله ى ســال هاى 1005 تــا 1006 (هـ . ق) از 

ریاســت کتابداران عزل شد، اجازه داده شــد تا عنوان و حقوق وى محفوظ 
بماند. در سال 1012  (هـ . ق) شاه به رضاى نّقاش، لقب «عّباسى» (منسوب 
بــه عّباس) را اعطا کرد که بعد از خروج موّقــت از دربار در فاصله ى کوتاهى 
بعد از آن، همچنان آن لقب را حفظ کرد. به على رضاى خوشنویس نیز همین 
لقب اعطا شــد به گونه اى که شیخ عّباســى که در طول دوران حکومت شاه 
عّبــاس دوم ( 77-1052 (هـ . ق)) مشــغول به کار بود، آثار هنرى خود را با 
یک عبارت غیرعادى امضا مى کرد و مى نوشــت «بها گرفت چو گردید شــیخ 
 Skelton,) عّباســى» که بر رابطه ى میان هنرمند و حامى خود تأکید داشت

.(1985, 86-88

سپاسگزاری

با تشــکر فراوان از زحمات استاد فقید دکتر عبدالمجید حسینى راد (دانشیار دانشگاه تهران)، به جهت کمک در سامان دهى مقاله 
و همچنین از پروفســور مارکوس ریتر Markus Ritter (مدیر گروه تاریخ هنر اســالمى دانشگاه وین)، به جهت کمک در فراهم کردن 

برخى از منابع این مقاله.

بــه آن توضیــح داد. چنان که کتاب هاى مصــّور منوچهرخان و 
قرچغاى خــان دوم از نظر مقیاس و عالى بودن تصاویر، دســت 
کمى از کتاب هاى مصّور مورد حمایت درباریان در اصفهان ندارد. 
حاکمان مشهد به جاى پشتیبانى از نّقاشانى نظیر شفیع عّباسى یا 
شیخ عّباسى که کارهاى تک صفحه اى آنها در دربار مورد عالقه ى 
افراد خاّصى قرار داشت، بر تصویرسازى کتاب هاى تاریخى، علمى 
و ادبــى تأکید کرده و در این مســیر مکّرراً به گروهى کوچک از 
هنرمندان که ســبکى متفاوت از تصویرگــرى را ارائه مى کردند، 
.ق،  ســفارش مى دادند. برخالف قزلباش ها در اواخر قرن دهم هـ
خانــدان قرچغاى خان نه از ســبک دربار تقلیــد مى کردند و نه 
بــراى به کارگیرى هنرمندان دربارى با دیگران رقابت مى کردند. 
مى توان این گونه اســتدالل کرد که منابــع تصویرى اروپایى یا 
هندى موجود در اصفهان به راحتى در مشهد در دسترس نبوده 

اســت یا این که قرچغاى خان و نوادگان وى مجبور بوده اند تا در 
راســتاى حمایت از هنرهاى مکتوب به اســتعدادهاى سّنتى و 
محلّــى تکیه کنند. به هر حال آنها با خلــق کتاب هاى مصّور از 
آثار کالسیک ایرانى یا با جمع آورى ظروف چینى به خوبى نشان 
دادند که از قواعد طوالنى مّدت فرهنگ فارسى مربوط به نخبگان 
حاکم آگاهى داشــته اند. آنها به عنوان خادمان سلطنتى شاه و به 
عنوان بخشى از خانواده ى سلطنتى، یک شیوه ى تصویرى موازى 
را با اهتمام بسیار به پیش بردند؛ به این صورت که به تالش هاى 
دربــار در تنظیم و تدوین یک زبان هنرى جدید، پیوســتند که 

بازتاب کننده ى ماهّیت پیشرفته جامعه ى صفوى بود. 
منوچهرخان و پســرش قرچغاى خان دوم به عنوان نسل هاى 
دوم و ســوم بردگان تبدیل شده، تمام توّجه خود را به هنرهاى 

مکتوب معطوف داشتند تا هویّت ایرانى خود را تقویت کنند. 

نقش خاندان قرچغاى خان در پیشبرد هنرهاى مکتوب 
قرن یازدهم شهر مشهد
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4 دو نفــر دیگر یکى آلپــان بیگ، آجودان مخصوص شــاه عّباس اّول در 
ســال هاى 15-1014 (هـ . ق)، معّرفى شــده اســت و دیگرى اهللا وردیخان، 
ایشــیک آقاسى باشى، مى باشد که در این ترکیب جاى دارند. هر کدام از آنها 
دســتار سفیدرنگ زیبایى بر سر دارند که تعداد کمى از صاحب منصبان از آن 
استفاده مى کردند. این پوشش سر که در زمان حکمت شاه عّباس اّول مرسوم 
شــد، به یادآورنده ى شــکلى متمایز از تاج حیدرى است یعنى دستارى که به 
شاه اسماعیل، مؤّسس این سلسله، منسوب مى باشد. در حالى که دستار جدید 
نشــانه اى از رتبه بنــدى و موقعیت ویژه ى افراد برگزیده بوده اســت، احتماالً 
. (Schmitz ,1984 ,103-13) نمادى از التزام شاه به مذهب شیعه بوده است

5 على قلى خان برادر منوچهرخان به همراه تعدادى از محّققان و پژوهشگران 
در قــم تحصیل کرد و چندین اثر نظرى و ادبى مهم نوشــت. او همچنین به 
عنوان متولّى شــهر قم خدمت کرد که دست آوردى قابل توّجه براى پسر یک 
غالم است. در ســال 1051 (هـ . ق) او به سمت رییس کتابخانه ى سلطنتى 
منصوب شد و بعدها موقعیت او در میان طبقه ى ادبى و مذهبى صفویه تثبیت 

شد (مدرسى طباطبائى، 1355، 41- 236). 
6 بختیشوع بن جبرئیل یا بختیشوع سوم، پزشک معتبر خلیفه ى عّباسى و 
رئیس بیمارســتان جندى شاپور، متوّفى به سال 250، یکى از پزشکان نامدار 
آل بختیشوع مى باشد. اّطالعات جامعى در مورد او عالوه بر کتب عیون االنباء 
فــى طبقات االطباء (ابن ابى اصیبعه) و مطرح االنظار (فیلســوف الدوله)، در 

کتاب پزشکى ایران جلد2 (مرحوم دکتر محمود نجم آبادى) مى توان یافت.
7 زبان سریانى از مشتّقات زبان آرامى است و ساکنان شرق دریاى مدیترانه 

(مردم سوریه، لبنان و فلسطین) به این زبان تکلّم مى کنند. 
8 نجم الدین مربوط به ردیف ســوم سلســله اى از امراى ترك معروف به 
ارتوقیان اســت کــه از پایان قرن پنجم (هـ . ق)  تا آغــاز قرن نهم (هـ . ق)  
بر تمامى یا قســمتى از دیاربکر مســتقًال یا تحت حمایت مغوالن فرمانروایى 
Syrie du Nord a Lepoque. Des Crois-  مى کردند (رجوع شود به کتاب

  .(ases  Paris ,1940
9 جهت کسب اّطالعات بیش تر در مورد شاهنامه ى قرچغاى خان دوم رجوع 
شود به: حسینى، مهدى (1390)، شاهنامه ى قرچغاى خان (شاهنامه ى وینزر)، 
نشریه ى هنرهاى زیبا - هنرهاى تجّسمى، شماره ى 45، صص 21-13، تهران، 

بهار1390، دانشگاه تهران.
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