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1داﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮى ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ  ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎى ﺗﺠﺴﻤﻰ ،ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎى زﯾﺒﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
 2داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎى ﺗﺠﺴﻤﻰ ،ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎى زﯾﺒﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،92/10/14 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﻰ(92/12/11 :

چکیده
ﻋﺒﺎس اوج اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﻨﺮ در اﯾﻦ دوره
ﺳﻠﺴﻠﻪى ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﺎ روى ﮐﺎر آﻣﺪن ﺷﺎه ّ
ﺗﻮﺳــﻂ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
از
اﻟﻌﺎده
ﻓﻮق
ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﭼﻨﯿﻦ
ﻫﻢ
و
ﺻﻔﻮﯾﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰ
ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺗﺪاوم
ِ
ّ
درﺑﺎر ،ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺷــﻬﺮ ﻣﺸــﻬﺪ در دوران ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن و ﻧﻮادﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄ ّﻣﻠﻰ در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﻫﻨﺮى ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪش ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن دوم از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪى
ﻫﻨﺮﻫﺎى ﻣﮑﺘﻮب ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫـ.ق در ﺷــﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺴﺨﻪى اﻟﺤﺸﺎﯾﺶ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن ﺑﺎ  833ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﺎرهى
رﻧﮕﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﯿﺲﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﻣﺼ ّﻮر ﻋﻠﻤﻰ در ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن،
واﻟﻰ ﻣﺸﻬﺪ ،در ﻋﺼﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻮم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  1038ﻫـ .ق ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ .اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻋﻬﺪهى
ﻣﺒﺮز آن روزﮔﺎر و ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺻﻮرة اﻟﮑﺴﻔﺮة )ﺻﻔﺤﻪ  195ﮐﺘﺎب( ،ﮐﻪ در
ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮاﻟﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ّ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻋﻤﻞ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ« ،دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻀﺎء ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .در
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺎرﯾﺨﻰ دوران ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن و ﻧﻮادﮔﺎﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪى ،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎى
اﯾﺸﺎن از ﻫﻨﺮﻫﺎى ﻣﮑﺘﻮبِ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﺴﺨﻪى اﻟﺤﺸﺎﯾﺶ ،ﻣﻮرد ﻣﺪا ّﻗﻪ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد.
واژههایکلیدی
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻟﺤﺎﻓﻆ.
ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزى ﻋﻠﻤﻰ ،اﻟﺤﺸﺎﯾﺶ ،ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰّ ،
*اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮى ﻧﮕﺎرﻧﺪه اول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزى ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ و ﺟﺎﻧﻮرى ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮى )ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻮردى ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺤﺸﺎﯾﺶ ﮐﺎخ
ﮔﻠﺴﺘﺎن = ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن(« ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﻧﮕﺎرﻧﺪه دوم و ﻣﺸﺎوره آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﻰ راد و دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻟﻮ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎى ﺗﺠﺴﻤﻰ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
** ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﺗﻠﻔﻦ ،09122346778 :ﻧﻤﺎﺑﺮ. E-mail: aboozar_nasehi@ut.ac.ir ،021-66962593 :
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مقدمه

عباس بر اريﮑهی قدرت ،ﺗح ّوﻻت ﭼﺸمﮕيری
با ﺗﮑيهی ﺷــاه ّ
در عرصهی سياســت به وقوع پيوست ﮐه بســياری از بازيﮕران
س ّنتی دربار صفويان را از ميدان به در ﮐرد .ايﻦ ﺗح ّوﻻت سياسی
فرصتی ﺷــد ﺗا طبقات ديﮕر اجتماعی از جمله ﻏﻼمان با ﺗﮑيه بر
اهميت در دستﮕاه حﮑومتی ﺷاه
ﺗوانايیهای ﺧود به مناصبی پر ّ
عباس ا ّول دســت يابند .به نﻈر میرسد ارﺗقای جايﮕاه سياسی
ّ
ﻏﻼمان ،نقﺶ سازندهای در نقﺶآفرينی هر ﭼه بيﺸتر ايﺸان در
حوزهی فرهنﮓ و هنر داﺷته است.
ﺗــا اوايﻞ قــرن يازدهم هﺠری ،ﻏﻼمان ﮐه برﺧیﺷــان مورد
عنايت ﺷــاهان صفــوی بوده و ﺗحــت عناوينی ﭼــون ﻏﻼمان
»ﺧاصه« در دربار آمــوزش میديدند ،به عنوان نﮕارگر و ّ
ﺧطاط
به ﮐتابخانه و ﮐارگاههای هنری ســلطنتی پيوسته بودند و برﺧی
از آنﻬا هم ﺗبديﻞ به نﮕﻬبانان و گردآورندگان ف ّعال نســﺦ ّ
ﺧطی
ﺗﺠملی ﺷده بودند .ﺧيلی زود آنﻬا به عنوان
برجسته و ساير اقﻼم ّ
محافﻈان هنرهای مﮑتوب در رقابت با قﺰلباشها قرارگرفتند و در
ﺗدويﻦ و صورتبندی يﮏ زبان ﺗصويری جديد مﺸارﮐت ﮐردند؛
ﮐه در اواسﻂ ســدهی يازدهم به اوج ﺧود رسيد .ﺷماری از ايﻦ
ﻏﻼمان برجسته حمايتهای گســتردهای از هنرهای مﮑتوب به

عمﻞ آوردنــد .قرﭼﻐای ﺧان ،ﻏﻼم ارمنی و نوادگان وی از جمله
حاميان برجســتهای بودند ﮐه از سال ) 1026هـ  .ق( ﺗا 1076
)هـ  .ق( به طور پی در پی به عنوان حﮑمران ﺷﻬر مﺸﻬد ﺧدمت
پراهميتی ﮐه ايﻦ
ﮐردند .مﺠموعه ﮐارهای نســبتاً ﮐم ولی بسيار
ّ
ﺧانواده انﺠام دادند ،عموماً در فﻀای ﺷﻬر اصفﻬان يعنی پايتخت
مطرح بوده اســت .به هر حال ،هم ﺷــواهد ادبی و هم ﺷــواهد
هنری نﺸــان میدهند ﮐه ﺧلﻖ ايﻦ متون برجســته را میﺗوان
به ﺷــﻬر مﺸﻬد مرﺗبﻂ دانســت؛ يعنی زمانی ﮐه ﺷﻬر مﺸﻬد به
عنوان مرﮐــﺰ جديد قدرت ،جايﮕﺰيﻦ ﺷــﻬرهرات مرﮐﺰ عمدهی
سياسی و هنری در ﺷمال ﺷرق ايران ﺷد؛ ﮐه ﺗحت اقتدار طوايﻒ
ﺷاملوی ﺗرﮐمنستان بود .ايﻦ پژوهﺶ ماهيت و ﺗﺄﺛير حمايتهای
هنری به عمﻞ آمده ﺗحت پﺸتيبانی ﻏﻼمان به ﺧصوص قرﭼﻐای
ﺧــان و نوادگان وی را در حوزه ﺗصويرســازی ﮐتاب و مخصوصاً
ﮐتاب الحﺸــايﺶ در ﭼارﭼوب نﻈم سياســی وسيﻊﺗری ﮐه ﺷاه
عباس ا ّول و جانﺸــينان او ايﺠاد ﮐرده بودند ،بررســی میﮐند.
ّ
ايﻦ ﮐتاب ﮐه ﺗﺄليﻒ ديوســﮑوريدس1حﮑيم صاحﺐ نام يونانی در
ﺗمدن اسﻼمی
حوزهی گياهﺷناسی و جانورﺷناسی است؛ بارها در ّ
بازنويسی ﺷده است.

شاه ع ّباس و حمایت از هنرهای مكتوب
عباس ا ّول در ســال ) 99هـ  .ق( به پادﺷــاهی رسيد،
وقتی ّ
حمايت از هنرهای مﮑتوب ﮐه مرﮐﺰ آن به طور ســ ّنتی در دربار
سلطنتی قرار داﺷــت ،عمدﺗاً ﺗحت ﺗسلّﻂ اعيان قﺰلباش بود ﮐه
ﮐتابخانههای ﺧود را در ﺗمام استانها ﺗﺄسيﺲ ﮐرده بودند )Sou-
 .(davar, 1999, 51-54آﺷــفتﮕی سياســی حﮑومتهای ﺷاه
محمد ﺧدابنده )985هـ .ق(،
اسماعيﻞ دوم ) 984هـ  .ق( و ﺷاه ّ
فرصتی ايدهآل برای قﺰلباشها فراهم ﮐرد ﺗا نقﺶ ﺧود را به عنوان
حاميان اصلی دستنوﺷــتههای مص ّور ﺗحﮑيــم ﮐنند )Welch,
عباس در قﺰويﻦ
 .(1976, 21-28اگرﭼه برﺧی هنرمندان نﺰد ﺷاه ّ
باقی ماندند ،ولی بســياری از آنﻬا به ســمت استانهايی رفتند
ﮐه در ميان قﺰلباشها ﮐســانی آمادهی پﺸــتيبانی از آنﻬا بودند.
از لحــاظ ﺗاريخی ،ﮐتابخانــه و ﮐارگاههای هنــری از منﻈر
ايدﺋولوژيﮑــی و فيﺰيﮑی به عنوان بخﺸــی جدايیناپﺬير از دربار
ســلطنتی به ﺷــمار میرفتند .ايﻦ بخﺶها هم مانند مخﺰنی از
متون عمﻞ میﮐردند ﮐه آرمانهای سياســی ،فرهنﮕی و مﺬهبی
حﮑمران يا حامی را ﺗعريﻒ میﮐردند و هم مانند ﮐارگاهی عمﻞ
میﮐردنــد ﮐه ايﻦ ﮐارها در آنﺠا ﺗنﻈيم ،ﺛبت ،اصﻼح و به ﺗصوير
متوجه اهداف
ﮐﺸيده میﺷــد و از لحاظ ادبی و باورهای بصری
ّ
عباس ا ّول در ﺗﺄسيﺲ
و ايدﺋولوژی حامی ﺧود بود .ســرعت ﺷاه ّ
مﺠدد ﮐتابخانهی ســلطنتی در قﺰويﻦ ،نﺸاندهندهی آگاهی او
ّ

اهميت ﮐتابخانه به عنوان بخﺸــی فرعی برای قصر ســلطنتی
از ّ
بود .همﭽنيــﻦ ايﻦ ﺗصميم وی را میﺗوان به عنوان بخﺸــی از
ﺗﻼشهای نﻈاممند ﺷــاه در ﺗرميم نقﺶ ﺷــﻬر به عنوان مرﮐﺰ
اداری و فرهنﮕی صفويه و جلوگيری از ﺗﺄﺛير و نفوذ قﺰلباشها در
2
آينده در نﻈر گرفت.

ورود شاه عباس به اصفهان
به نﻈر میرسد ﮐه با حرﮐت از قﺰويﻦ به اصفﻬان ،گرايﺶ ﺷاه
عباس ا ّول به هنر و معماری دستخوش ﺗﻐيير ﺷﮑﻞ قابﻞ مﻼحﻈهای
ّ
ﺷدت ﺷــيفتهی پروژههای معماری ﺷﮕفتآور
ﺷده است .او به ّ
پايتخت ﺷــد و در واﮐنﺶ به ﺗﻐيير ﭼﺸمانداز هنری و فرهنﮕی
اصفﻬان ،گرايﺶ او به هنرهای مﮑتوب گســترش يافت و ﺷامﻞ
عباس
اﺷﮑال و ﺷيوههای جديدی از جلوههای ﺗصويری ﺷد .ﺷاه ّ
ا ّول به جای ايﺠاد متون مص ّور به ﺷيوهی س ّنتی از آﺛار ﮐﻼسيﮏ
طراحیها ،نقّاﺷیها و ّ
ﺧطاطیهای
فارسی ،ﺗمايﻞ بيﺸــتری به ّ
منحصر به فرد به ﺧصوص به قاب عﮑﺲهای مر ّقﻊﮐاری داﺷت.
به هر حال ،به نﻈر میرســد نقّاﺷــان و ﺧوﺷنويسان ﮐارگاه
ســلطنتی در ميــان ﺧانــدان صفوی ،دســت ﮐــم در ﻇاهر از
موقعيت مناســبی برﺧوردار بوده و به عنوان اعﻀای دربار ﺗلقی
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ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﻨﺮﻫﺎى ﻣﮑﺘﻮب
ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ.(Welch, 1976, 69)3
ﺑﺮاى ﻏﻼﻣﺎﻧــﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﺪان ﺷــﺪه
ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻫﻨﺮى ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪى ﺷﺎه ّ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺸﻰ ﻣﻬﻢ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺎزى ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﺪت ﻗﺰﻟﺒﺎشﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﺮد
ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ ّ
).(Schmitz, 1981, 103-13
در ﻣﯿــﺎن ﻏﻼﻣﺎن ،ﻗﺮﭼﻐﺎى ﺧﺎن و ﻧﻮادﮔﺎن وى در ﻧﯿﻤﻪى ا ّول
ﺗﺠﻤﻠﻰ
ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﻓ ّﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎى ّ
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﺷــﻮد ،ﻗﺮﭼﻐﺎى
ﺗﻮﺟــﻪ و ﻋﺎﻟﻰ از ﻇﺮوف
ﺧﺎن ا ّول ﻣﻮ ّﻓﻖ ﺷــﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى ﺟﺎﻟﺐ ّ
ﭼﯿﻨــﻰ را ﮔــﺮدآورى ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﭘﺴــﺮ او ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺧﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮهاش ﻗﺮﭼﻐﺎى ﺧﺎن دوم ﮐﻪ ﻫﻢﻧﺎم او ﺑﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دو
ﺗﻦ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﻣﺼ ّﻮر در ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

قرچغایخان از بردگی تا بیﮕلربیﮕی
ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴــﯿﺤﻰ ارﻣﻨﻰ از اﯾﺮوان ﺑﻮد ،در زﻣﺎن
ﮐﻮدﮐﻰ ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼﻣﺎن و ﺷﺎﻫﺰادهﻫﺎ در
ﺧﯿﺎﻃﻰ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﺷﺮوع
درﺑﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺪ .او ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﮐﺎرﮔﺎه ّ
ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﻰ زود ﺗﺮﻓﯿﻊ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل ) 1012ﻫـ  .ق( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
اﻣﯿﺮ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪ .ﻗﺮﭼﻐﺎى ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪ ِه ﻫﻨﮕﻰ از ﺗﻔﻨﮕﭽﯿﺎن ﺷﺪ و
در ﺳﺎل ) 1015ﻫـ  .ق( ﺑﻪ اﷲ وردﯾﺨﺎن در دﻓﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ در
ﺻﻮﻓﯿﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﻰ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﺑﻄﻮر ﻣﻮ ّﻗﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻔﻮﯾﻪ
را ﺑﺮ اﺳــﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد )ﻣﻨﺸﻰ.(1039-40 ،1350 ،

ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﻰ و ﺑﺨﺸــﻨﺪﮔﻰ ﻗﺮﭼﻐﺎى ﺧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑﺪون
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﺑﻌﺪ از آن ،ﻗﺮﭼﻐﺎى ﺧﺎن ﻣﻔﺘﺨﺮ
ﭘــﺎداش ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ّ
ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺮب اﻟﺤﻀﺮت« ﺷﺪ و ﺟﺰء ﻣﻌﺎﺷﺮان ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷــﺎه در آﻣﺪ .وى در ﺳــﺎل ) 1025ﻫـ  .ق( ،ﻟﻘﺐ »ﺧﺎن« را ﻫﻢ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ارﺗﺶ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻟﻰﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺮاﯾﻰ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮى
از ﭼﻬﺮه اﯾﻦ ﻏﻼم ارﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺻﻔﺤﻪاى ﭼﺎپ ﺷــﺪه ﮐﻪ
او در ﻧﯿﻤﻪى ﺳــﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮﭼﻐﺎى
ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷــﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘّﺎﺷﻰ ﺑﻌﺪ
»ﺧﺎن«
از ﺳــﺎل  1025ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(1او ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﻰ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺒﯿﻞ ﭼﺨﻤﺎﻗﻰ ﺑﺰرگ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﮐﺖ ﻗﺮﻣﺰرﻧﮕﻰ ﺑﻪ ﺗﻦ دارد در
4
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻗﺮﭼﻐﺎى ﺧﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻞ ﭘﺎﺷــﺎى ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ را در ﺳﺎل
 1026ﻫﺠﺮى در »ﺳــﺮﺑﺮوم« ﺷﮑﺴــﺖ داد ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﮑﻤﺮان
ﺗﺒﺮﯾﺰ و ّ
ﮐﻞ اﺳــﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﺑﻌﺪ از
ﻋﺒﺎس ا ّول ﻗﺮﭼﻐﺎى ﺧﺎن را از اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و وى را
آن ،ﺷﺎه ّ
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
ﻋﺒﺎس
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎى ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﺎزى ﮐﺮد زﯾﺮا ﻫﻢ ﻋﺮﺻﻪى ﻫﺮ دو ﻧﺒﺮد ّ
ﻋﺒﺎس ا ّول( وارث ﻣﺴــﻠّﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪى ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻮد و ﻫﻢ
ﻣﯿﺮزا )ﺷــﺎه ّ
ﻣﻨﻄﻘﻪاى ﺑﺮاى رﻗﺎﺑﺖ و ﻫﻢآورى ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ازﺑﮏﻫﺎ ﺑﻮد.

ﻋام شاه ﻋ ّباس ا ّول( 1029 ،هـ  .ق) همراه تﺼویر بﺰرگنمایی شده از قرچغای خان ،محﻔوظ در موزه هنر والترز ،بالتیمر.
تﺼویر -1صحنهی بار ّ
مﺄخﺬ)Canby, 2009, 132-133(:
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بعد از سرﮐوب و مطيﻊ ﮐردن ازبﮏها در سال )1007هـ .ق(،
عبــاس ا ّول ﺗﻼشهــای هدفمنــدی را ﺷــروع ﮐــرد ﺗا
ﺷــاه ّ
ﺷــﻬر مﺸــﻬد ،آرامﮕاه امام هﺸــتم ﺷــيعيان را ﺗبديﻞ به نماد
مﺬهبی سلســلهی صفويــه و جايﮕﺰينــی بــرای زيارﺗﮕاههای
ﺷــيعيان در عراق برای انﺠام ســفرهای زيارﺗــی نمايد )Mel-
 .(ville, 1996, 215ﺷــﻬر 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 قرﭼﻐایﺧان همانند حﮑمرانی اﷲورديخان در فارس
عباس ا ّول در
يا گنﺠعلیﺧان در ﮐرمان حاﮐی از ﺗﻼشهای ﺷاه ّ
دور ﮐردن موازنهی قدرت از امرای قﺰلباش و ايﺠاد يﮏ سيستم
سياسی جديد برای صفويه به ﮐمﮏ ﻏﻼمان بود.
قرﭼﻐای ﺧان ﺗا زمان مرگﺶ در ســال ) 1032هـ  .ق( هم به
عنوان سﭙﻬساﻻر 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 اﷲورديخان
عباس ا ّول به نﺸانهی احترام
در مﺠموعهی حرم دفﻦ ﺷــد .ﺷاه ّ
به ﻏﻼم وفادار ﺧود ،پســر ديﮕر او»ابوالفتﺢ منوﭼﻬرﺧان« را ﮐه
در آن زمــان فرمانده ﺗوپخانه بود ،به ســمت حﮑمران )حاﮐم يا
بيﮕلربيﮕی( مﺸــﻬد منصوب ﮐرد ).(Babaie, 2004, 114-147

منوچهر خان و حمایت از نسخهی الحشایش
ّ
مﺸــخﺺ نيســت ﮐه آيا منوﭼﻬر ﺧان هم مانند پدر ﺧود به
ﻇروف ﭼينی عﻼقه داﺷته يا ﺧير ،ولی او و برادر ﮐوﭼﮏﺗرش ،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 ﺷــد .5در بخﺸــی از ﺗرقيمهی نسخهی الحﺸايﺶ
محمدباقر ،ﺗوصيفاﺗی ﭼون »مربّی ارباب اﻻستعداد« و »معيﻦ
نيﺰ ّ
العلمــاء اﻻعﻼم« بــه ﮐار میبرد ﮐه البته ﺧالــی از ﻏلو ﮐاﺗﺐ در
ستايﺶ ولی نعمتﺶ)منوﭼﻬر ﺧان( نيست.
به نﻈر میرسد جايﮕاه علمی و سياسی منوﭼﻬرﺧان در حمايت
او از بازﺗوليد دســت ﮐم دو نسخهی ﺗصويرسازی علمی بیﺗﺄﺛير
نبوده است؛ نخســت ﺗرجمهی ﮐتاب الحﺸايﺶ "ديسﮑوريدس"
گياهﺷناس و جانورﺷناس بﺰرگ يونانی ﮐه در سال ) 1038هـ  .ق(
به اﺗمام رسيد و ﺗرجمهی ديﮕر ﮐه در سال ) 1041هـ  .ق( ﺗﮑميﻞ
ﺷده و در باب ستارگان و جايﮕاهﺸان در آسمان بحﺚ میﮐند و با
نام صورالﮑواﮐﺐ "عبد الرحمان صوفی رازی"ﺷﻬرت يافته است.
نﮑتهی حاﺋﺰ اهميت همﮑاری مﺸترك دو هنرمند در استنساخ
محمدباقر الحافﻆ در حوزهی
هر دو نسخهی مورد اﺷاره است؛ يﮑی ّ
ﺧوﺷنويسی و ديﮕری ملﮏ حسيﻦ اصفﻬانی در زمينهی ﺗصويرسازی
ﮐه با حمايتهــای هوﺷــمندانهی منوﭼﻬرﺧان ﺷــاهﮑارهای
بیبديلی از ﺗصويرسازی علمی عﻬد صفويه به يادگار گﺬاﺷتهاند.
محمدباقر و ملﮏ حســيﻦ در
گمان میرود موفقيت ﭼﺸــمگير ّ

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

پیشینهی علمی و تاریخی کتاب الحشایش
(منوچهر خان) موجود در کاخ گلستان
ايــﻦ ﮐتاب نســخهای گرانقــدر )محفــوظ در ﮐتابخانه ﮐاخ
گلســتان يعنی ﮐتابخانه سلطنتی پيﺸــيﻦ( از ﺗﺄليﻒ پﺰﺷﮏ و
يونانی نامآور سدة اول ميﻼدی پِدانيوس
گياهﺷناس و داروﺷناس
ِ
ديوســ ُﮑريدس /ديوســﮑوريدس با عنوان ﻻﺗينی»De material
ُ
 «medicaمیباﺷد؛ هوﺷــنﮓ اعلم در مورد عنوان ﮐتاب ماﺗريا
مديﮑا در ﺗمدن اسﻼمی بر ايﻦ باور است» :در آﺛار و منابﻊ دوره
اســﻼمی ﮐتاب ديوسﮑوريدس را با عنوانهای ﮐمابيﺶ نادرستی
مانند»ﮐتاب الحﺸــايﺶ«» ،ﮐتاب اﻻدويــه المفرده« و »هيولی
عﻼج الطﺐ« ياد ﮐردهاند )اعلم ،مقدمه.(1 ،1383 ،
اصﻞ ايﻦ ﮐتاب به زبان يونانی اســت و مﺆلّﻒ بالﻎ بر ﺷﺸصد
گونــه نباﺗات و ﺗعداد ﮐﺜيری از پرندگان و حيوانات ّبری و بحری
را در پنــﺞ مقاله مورد مطالعه و مدا ّقه قرار داده اســت .ﻏﻼمعلی
عرفانيان سرگﺬﺷــت ﮐتاب ديوســﮑوريدس را به اﺧتصار ﭼنيﻦ
روايت میﮐند:
نسﺦ موجود به زبان يونانی:
 .1نسخهی ﮐتابخانهی ملّی پاريﺲ ،محفوظ ﺗحت رقم .2129
 .2نسخهی ﮐتابخانهی ملّی ناپﻞ متعلّﻖ به قرن هﺸتم ميﻼدی.
 .3نســخهی ﮐتابخانهی مــورگان در نيويورك متعلّﻖ به قرن
دهم ميﻼدی.
 .4نسخهی معروف به نسخهی قسطنطينی يا قيصری محفوظ
در ﮐتابخانهی ويﻦ ،ﮐــه قديمیﺗريﻦ آنﻬا و متعلّﻖ به اوايﻞ قرن
ﺷﺸم ميﻼدی است.
ﺗرجمهها در ممالﮏ مختلﻒ اسﻼمی:
 .1ﺗرجمهی سريانی ابوزيد حنيﻦ بﻦ اسحﻖ العبادی در سال
) 264هـ  .ق(.
 .2ﺗرجمهی عربی اصطفانﺲ بﻦ بسيلوس در قرن سوم )هـ  .ق(.
 .3ﺗرجمهی عربی بﻬنام ابﻦ موسی.
 .4ﺗرجمهی عربی حســيﻦ ابﻦ ابراهيم بﻦ حسﻦ بﻦ ﺧورﺷيد
طبری ناﺗلی در قرن ﭼﻬارم )هـ  .ق(.
 .5ﺗرجمهی عربی ابو سالم ملطی از علمای قرن ﺷﺸم )هـ  .ق(.
 .6ﺗرجمهی مﻬران بﻦ منصور بﻦ مﻬران در قرن ﺷﺸم )هـ .ق(.
 .7ﺗرجمهی فارسی علی بﻦ ﺷريﻒ حسينی در قرن نﻬم )هـ  .ق(.
 .8ﺗرجمهی فارسی ﻏياث الديﻦ محمد رضوی در قرن يازدهم
)هـ  .ق( )عرفانيان.(645 -655 ،1370 ،
ﮐتاب حاضر ﮐــه ابتدا حنيﻦ بﻦ اســحاق آن را برای رﺋيﺲ
7
اﻻطباء بختيﺸــوع بــﻦ جبرﺋيــﻞ 6از زبان يونانی به ســريانی
ﺗوســﻂ مﻬران بﻦ منصور بﻦ مﻬران در حوالی
برگردانده اســتّ ،
ســال) 550هـ  .ق( به دستور پادﺷاه نﺠمالديﻦ )الﭗ اينانﺞ قبلﻎ
8
بﮏ ابوالمﻈ ّفر الﭙی بﻦ ﺗمر ﺗاش بﻦ ايﻞ ﻏازی بﻦ ارﺗﻖ ﺷــﻬاب(
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ﮐه در دياربﮑر و ســرزميﻦهای مﺠاور آن حﮑوت میﮐرد به زبان
علمی آن روزگاران ممالﮏ اســﻼمی يعنی زبــان عربی ﺗرجمه
محمدباقر
گرديده است )دبير ســياقی (1462-1467 ،1370،و ّ
طی  6ماه از روی يﮏ
حافﻆ ،به دستور منوﭼﻬرﺧان بيﮕلربيﮕیّ ،
نسخهی 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 ) 1038هـ  .ق( به پايان رسيده
اســت .ايﻦ نســخهی نفيﺲ و بینﻈير ﮐه به ّ
ﺧﻂ نسﺦ زيبا روی
ﮐاﻏﺬ ســمرقندی حاوی  873نﮕاره رنﮓآميﺰی ﺷــده با آب و
ﺗﻬيه
رنﮓ و دارای جداول و پنﺞ ســرلوح اســت در قطﻊ رحلی ّ
ﺷــده و دارای جلد مقوايی ساﻏری ســياه ﺗرنﺞ و حاﺷيهی دور
مﺬهﺐ به ﺷماره اموالی 2251در ﮐاخ گلستان نﮕﻬداری میﺷود
)ﺗصوير.(2-12
از ﺗرجمهی مﻬران ﺗاﮐنون در ﮐتابخانههای ايران يﮏ نسخهی
ﮐامﻞ از حيﺚ متﻦ )نسخهی منوﭼﻬرﺧان( و نسخهی نسبتاً ناقصی
)نســخهی آستان قدس رضوی ،ش  (5079ﺷناﺧته ﺷده است.
»ايﻦ ﮐتاب را مﻦ از روی يﮏ نسخهی قديمی ﮐه نﺸانههای
آن ﺗباه و ﺧطوط آن محو ﺷــده بود استنســاخ ﮐردهامّ ،
محﻞ
نوﺷــتهها در ﮐتاب مﺬﮐور پاره ﺷــده بود و به واسطهی ﮐﺜرت
ﺗماس دست با آن سياهی ﺧطوط آن زدوده ﺷده بود و با وجود

صحافان ،برﺧی نقاط پاره ﺷــدهی ﮐتاب را با وصلههای
ايــﻦّ ،
ضخيم و سريﺶ ﻏليﻆ همانند پوست ﻏير دبّاﻏیﺷدهی حيوانات
متعــدد بر ﭼيﺰی همانند ﺗار
ﺗرميــم ﮐرده بودند و با ميﺦهای
ّ
عنﮑبوت ميﺦﮐاری ﺷــده بود و ﭼون ﮐســی میﺧواست آن را
بردارد آن ﺗارها از هم جدا میﺷد و اگر انسان با انصافی به ايﻦ
ﮐتاب نﻈر ﮐنــد در میيابد ﮐه جاهای ﺧالی در ميان صفحات
ﮐتــاب از ﮐمﮐاری ﮐاﺗﺐ نيســت بلﮑه به ﺧاطر ناســالم بودن
نســخهی اصلی بوده و مﻦ ﮐوﺷﺶ ﺧود را برای پيراستﻦ آن و
نوﺷتﻦ ﮐلمات ضايﻊﺷده و بازنويسی ﮐلمات محوﺷده و ﺧطوط
ﺗباهﺷــده به ﮐار گرفتم و به قرينه و سياق عبارت ،برﺧی از آنﻬا
را نوﺷتم و در ســاير موارد جای ﮐلمات را برای پيﺶگيری از
اﺷــتباه ﺧالی گﺬاﺷــتم ﺗا صاحﺐ يا ﺧوانندهی ﮐتاب از طريﻖ
مقابله با نسخهی ﮐامﻞ ،آن را ﺗﮑميﻞ نمايد و مرا مورد سرزنﺶ
مقدمه) (36،1383،ﺗصوير.(6
قرار ندهد« )اصفﻬانیّ ،
محمد باقر بر زبان عربی در ﮐار بازنويسی
ﺗسلّﻂ نسبی آﺷﮑار ّ
يا ﺗصحيﺢ البته بســيار مﺆﺛّر بوده است .به هميﻦ قياس میﺗوان
دﺷــواری ﮐار نﮕارگــر ايﻦ نســخه را از روی نســخهای ﭼنان
آسيﺐديده و معيوب حدس زد .نسخهی حاضر ،آراسته به ﺗقريباً
 833نﮕاره است و نﮕارگر آن ملﮏ حسيﻦ اصفﻬانی است ﭼنان
ﮐه در پاييﻦ يﮑی از ﺗصاوير به وضوح نوﺷته ﺷده است )ﺗصوير.(7

تصویر  -۲الحشــایش منوچهرخان( 1038 ،هـ  .ق)«،درخت انگور باغی» ،برگ
 ،357محفوظ در موزهی کاخ گلستان.
ماخﺬ( :متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسكوریدس «کاخ گلستان»)

تصویر -3الحشــایش منوچهرخان( 1038 ،هـ  .ق)«،طریقهی گرفتن شــیره ی
درخت بلسان» ،برگ  ،33محفوظ در موزهی کاخ گلستان.
ماخﺬ( :متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسكوریدس « کاخ گلستان»)
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تصویر -4الحشایش منوچهرخان 1038 ،هجری«،بز کوهی» ،برگ  ،100محفوظ در
موزه کاخ گلستان.
ماخﺬ( :متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسكوریدس « کاخ گلستان»)

تصویر-5الحشایش منوچهرخان 1038 ،هجری« ،انواع مار» ،برگ  ،95محفوظ در
موزه کاخ گلستان.
ماخﺬ( :متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسكوریدس « کاخ گلستان»)

تصویر -6الحشــایش منوچهرخان  1038 ،هجــری « ،ترقیمه کتاب» ،برگ آخر،
محفوظ در موزه کاخ گلستان.
ماخﺬ( :متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسكوریدس « کاخ گلستان»)

تصویر -7الحشایش منوچهرخان( 1038 ،هـ .ق)« ،گشنیز» ،با رقم :ملک حسین
اصفهانی ،برگ  ،195محفوظ در موزهی کاخ گلستان.
ماخﺬ( :متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسكوریدس « کاخ گلستان»)
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تصویر -8الحشایش منوچهرخان( 1038 ،هـ  .ق)« ،نوع پنجم خشخاش» ،برگ .۲71
محفوظ در موزهی کاخ گلستان
ماخﺬ( :متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسكوریدس « کاخ گلستان»)

تصویر -9الحشــایش منوچهرخان( 1038 ،هـ  .ق)«،فیل و پرســتو» ،برگ ،104
محفوظ در موزه کاخ گلستان.
ماخﺬ( :متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسكوریدس « کاخ گلستان»)

تصویر -10الحشایش منوچهرخان( 1038 ،هـ  .ق)« ،طریقه عالج مارگزیدگی» ،برگ
 ،103محفوظ در موزهی کاخ گلستان.
ماخﺬ( :متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسكوریدس « کاخ گلستان»)

تصویر -11الحشــایش منوچهرخان( 1038 ،هـ  .ق)« ،درخت بادرنﮓ» ،برگ ،.83
محفوظ در موزهی کاخ گلستان.
ماخﺬ( :متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسكوریدس « کاخ گلستان»)
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تصویر -1۲الحشــایش 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
مبرز آن روزگار بوده اســت
ملﮏ حســيﻦ ﮐه از نﮕارگــران ّ
محمد باقــر ،ﺗﺠربهی ديﮕری را بــا مو ّفقيت به پايان
بــه همراه ّ
میرسانند و ايﻦ پاسخی مناسﺐ به حسﻦ اعتماد بيﮕلر بيﮕی است.
ﺧلﻖ آﺛار بیبديلی ﭼون نسخهی الحﺸايﺶ و صورالﮑواﮐﺐ ايﻦ
نﮑته را ﺛابت میﮐند ﮐه هماهنﮕی و همراهی مناسﺐ حامی اﺛر هنری
و هنرمند ،نويدبخﺶ ﺧلﻖ آﺛاری گرانقدر در عرصه هنر است .آنﭽه
در ايﻦ ﮐتاب ﭼﺸــمنواز است ،نوع قلمگيری و رنﮓپردازی بینﻈير
آن است ﭼنانﮐه با نسخههای قبلی ﮐتاب ديوسﮑوريدس ﺗفاوتهای
آﺷﮑار دارد و برﺧوردی هنرمندانه و ﻇريﻒ را با موضوعات و متون علمی
به نمايﺶ میگﺬارد .ملﮏ حسيﻦ )و احتماﻻً ﺷاگردان( آنﭼنان 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 ﺗﺠربههای
ﺷــخصی او در ﺗﺬهيﺐ و ﺗصويرسازی ،از او هنرمندی منحصر به
فرد میســازد ،آنﭼنان ﮐه ﺗمايﺰ او با ﺗصويرگران هم عصرش در
مﮑتﺐ اصفﻬان ﺗا حدودی آﺷﮑار است.
اهميت اســت ﮐه در ﺗحليﻞ ﺗصويرسازی متون
ايﻦ نﮑته حاﺋﺰ ّ
علمــی ،ميــﺰان ارادت هنرمند به متﻦ علمی و انتقال ســادهﺗر

مدنﻈر قرار میگيرد؛ ﮐه در ﺗحليﻞ و بررسی
مفاهيم به مخاطﺐ ّ
برﺧی از ﺗصاوير الحﺸايﺶ انتقاداﺗی از ايﻦ منﻈر به آن وارد بوده
و نتوانســته ﺗو ّقﻊ مخاطبان اهﻞ علم را مرﺗفﻊ ســازد .هوﺷنﮓ
ﺗوجه به اﺷــراف به متﻦ نســخه ﭼنيﻦ اﻇﻬارنﻈر میﮐند
اعلم با ّ
ﮐه هنرمند از ســويی به ﺗصويــر ﭼيﺰهايی پرداﺧته ﮐه نيازی به
آن نبوده اســت مﺜ ً
ﻼ درﺗصوير فيﻞ و پرستو ،در حالی ﮐه منﻈور
ﺧاصيت ﺧاﮐه عاج فيﻞ و
مﺆلّــﻒ اصلی نه ﺧود فيﻞ ،بلﮑــه فﻼن
ّ
منﻈور از پرستو ،ﺧواص موهوم ســنﮕريﺰههای موجود در ﺷﮑم
پرســتوها بوده اســت)ﺗصوير(9؛ از ســوی ديﮕر در مورد بيﺸتر
گياهان ،برای آسانسازی ﮐار ﺧود ﺷيوهی ﺗقارن را به ﮐار گرفته،
مطرز يا
ﭼنانﮐه بيننده را به ياد طرحهای متقارن گﻞ و بوﺗههای ّ
قراردادیﺷــدهی رايﺞ در فرشهای ايرانی میاندازد )يعنی ﭼﻬار
بار ﺗﮑــرار يﮏ طرح واحد بر مبنای دو محــور عمودی و افقی(.
ح ّتــی گاهی فﻼن گياه ﮐه قاعدﺗاً ﺷــناﺧته ﺷــده بوده ،نﮕارگر
بعﻀی واقعيات مربوط به گﻞ يا ميوه آن را رعايت نﮑرده اســت.
مﺜ ً
ﻼ در مورد ﺗرنﺞ/بادرنﮓ )ﺗصوير (11و امرود/گﻼبی )ﺗصوير(12
ﮐه میدانيم به دليﻞ ســنﮕينی ميوه نسبت به نازﮐی ﺷاﺧههای
درﺧتﭽه يا درﺧت آنﻬا هميﺸــه نﮕونسارند ،ﺗصويرگر آنﻬا را به
ســوی باﻻ ﺗصوير ﮐرده اســت .در مورد ﺗصاوير انسانی به ﺗصوير
جالبی برمی ﺧوريم )ﺗصوير (10ﮐه در متﻦ ديوسﮑريدس ﭼنيﻦ
روايت میﺷود )ﺗرجمه عربی مﻬران(» :اگر ماﮐيانی را بدريم و ﺗا
هنوز گرم اســت] ،ﺧونﺶ را به جای مارگﺰيدگی[ بماليم ،ايﻦ به
]درمان[ گﺰش مار ﮐمﮏ میﮐند ،اما ماﮐيانها 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 ﺗوصيهی او را برای ﺧارج ﮐردن زهر مار
از حوالی گﺰﺷﮕاه )پيﺶ از سرايت زهر به سراسر ﺗﻦ( میدانسته
است ،در حال سر بريدن ماﮐيان است .از نﮑاﺗی ﮐه دربارهی ايﻦ
ﺗصوير ناواقﻊبينانه میﺗوان گفت يﮑی ايﻦ اســت ﮐه مار پﺲ از
گﺰيدن ،از بيم جان ﺧود فورا ً میگريﺰد و نه ايﻦ ﮐه زالووار به پای
ﺷخﺺ مﺠروح بﭽسبد! ديﮕر ايﻦﮐه ،به فرض موهوم سماجت مار
در ادامهی گﺰش ،حﮑيم پير میبايست نخست مار را بﺰند و براند
و سﭙﺲ به سر بريدن ماﮐيان بﭙردازد)اعلم ،مقدمه.(19 ،1383 ،
ﮐتاب مص ّور الحﺸــايﺶ دورهی منوﭼﻬرﺧــان ﮐه آﺧريﻦ و
مﺠلّﻞﺗريﻦ نسخهی عربی )ﮐه در زمان انﺠام ايﻦ پژوهﺶ ،ﺷناﺧته
ﺗمدن اسﻼمی است،
و يافته ﺷده است (.از ﮐتاب ديوسﮑوريدس در ّ
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 عﻼوه بر حمايت ازﮐتاب الحﺸــايﺶ با نﮕارش
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ﯾﮑﻰ از ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﻣﺼ ّﻮر ﻋﻠﻤﻰ در دورهى ﺻﻔﻮﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﻰ
ﺣﺲ
ﺗﺮﺟﻤﻪى ﻓﺎرﺳﻰ » ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ« ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺻﻮﻓﻰ رازىّ ،
ﮐﻨﺠﮑﺎوى ﻓﮑﺮى و ﻋﻘﻼﻧﻰ ﺧﻮد را اﺑﺮاز داﺷﺖ )Schmitz, 1992,
ﻣﻘﺪﻣﻪى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪهى آن،
) (18ﺗﺼﻮﯾﺮ .(14اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ّ
ﺣﺴﻦ اﺑﻦ ﺳــﻌﺪ اﻟﻐﯿﻨﻰ ،ﺷﺮوع ﻣﻰﺷــﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ رﯾﺎﺿﻰدان _
ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس ﺑﻮد .او ﻋﻨﻮان ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدى ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﻰ داﺷﺖ و"اﻟﺼﻮﻓﻰ" ﻋﺮﺑﻰ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮاﻟﺤﺎﻓﻆ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮدارى ﺷﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ّ
ﺗﻮﺳﻂ ّ
ﮐﻪ ﻧﺎم وى ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎلﻫﺎى  1041ﺗﺎ ) 1042ﻫـ  .ق( در
ﺻﻔﺤﻪى آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪى اﻟﻐﯿﻨــﻰ وﻗﺘﻰ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺷــﺪ ،ﻫﺮ ﺳــﺘﺎره ﯾﺎ
ﺗﻮﺳــﻂ ﯾﮑــﻰ از ﻧﻘّﺎﺷــﺎن ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧــﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺻــﻮرت ﻓﻠﮑﻰ ّ
اﺳــﺘﺎد ﻣﻠﮏ ﺣﺴــﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑــﻪ او ﺗﺤﺖ ﻋﻨــﻮان »ﻧﺎدر اﻟﻌﺼﺮ« ،اﻇﻬﺎر ﻣﻰدارد ﮐﻪ او ﺷــﻬﺮت
ﺧﺎﺻــﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻧﻘّﺎﺷــﻰﻫﺎﯾﺶ داﺷــﺘﻪ و در زﻣﯿﻨﻪى
ّ
ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺮك و ّ
ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده اﺳــﺖ .ﻧﻘّﺎﺷﻰﻫﺎى
او ﻧﻤﺎﯾﺸــﻰ دﻗﯿﻖ از ﺳــﺘﺎرﮔﺎﻧﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل) 1040ﻫـ  .ق(
در آﺳــﻤﺎنﻫﺎ دﯾــﺪه ﻣﻰﺷــﺪ ).(Babaie, 2004, 114-147
»ﺗﺮﺟﻤﻪى ﮐﺘﺎب ﺳــﺘﺎرﮔﺎن« ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧــﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﻰ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳــﺖ .از زﻣﺎن ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﻰ در ﺳــﺎل647

)ﻫـ.ق( اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪى ﻓﺎرﺳﻰ از ﮐﺘﺎب ﺻﻮﻓﻰ رازى
اﺳــﺖ و ﻧﻘّﺎﺷﻰﻫﺎى اراﺋﻪ ﺷﺪه در آن ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهى ﺳﺒﮑﻰ ﺟﺪﯾﺪ
در ﻧﻘّﺎﺷﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ).(D.Pingree, 1985, 860
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺴــﯿﻦ در ﺻﻮراﻟﮑﻮاﮐﺐ ﺑﺎ
اﺷــﮑﺎل ﺗﺮﺳﯿﻢﺷﺪه ّ
د ّﻗﺖ زﯾﺎد اراﺋﻪ ﺷــﺪه و ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎى آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺣﺲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺳﺎﯾﻪروﺷــﻦﻫﺎى رﻧﮕﻰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﮐﻪ ّ
ﺑﻮدن اﯾﺠﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ ).( Wellesz, 1959, 1-59
در ﻣﯿﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢﺷﺪه ﺑﺮاى ﺻﻮﻓﻰ رازى ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻮرت
ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ
ﻓﻠﮑﻰ ﮐﻤﺎﻧﺪار) ،(Sagittariousاز ّ
ﺗﻮﺟﻪ ّ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ .(13ﺗﺼﻮﯾﺮ رﯾﺶدار اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﻰ ،دﺳــﺘﺎرى ﺷــﺒﯿﻪ
ﻗﺮﭼﻐــﺎى ﺧﺎن را در ﺻﺤﻨﻪى ﺑﺎر ﻋﺎم ﺷــﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺮ ﺳــﺮ دارد
)ﺗﺼﻮﯾﺮ .(1ﺑﺎرﺑﺎرا اﺷــﻤﯿﺘﺰ ﺑﺮ اﺳــﺎس وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى دﻗﯿﻖ ﻓﺮدى و
ﺳﺮﭘﻮش ﻣﺘﻤﺎﯾﺰى ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ دارد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﻄﺮح
ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﻰ ﮐﻤﺎﻧــﺪار ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن ﺣﺎﻣﻰ
ﮐﺘﺎب را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻰدﻫﺪ ).(Babaie, 2004, 114-147
وﻗﺘﻰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن در ﺳﺎل ) 1045ﻫـ  .ق( در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ازﺑﮏﻫﺎ
درﮔﺬﺷﺖ ،ﭘﺴــﺮ او ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪى
ﺧﻮد ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﺷــﺪه ﺑــﻮد )و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑــﻪ او ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن
دوم ﻣﻰﮔﻮﯾﯿﻢ( ،ﺑﻪ ﺟﺎى وى ﺣﮑﻤﺮان ﺷــﺪّ .
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻤﻰ
درﺑﺎرهى ﻓ ّﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن دوم در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ

تﺼویر -13صورالکواکﺐ ( 1042 ،هـ  .ق)« ،برج کماندار» ،ﺟوهر و ﻃﻼ روی کاﻏﺬ ،محﻔوظ در
کتابخانهی ﻋمومی نیویورك ،مجموﻋه اسﭙنسر.
مﺄخﺬ)Babaie, 2004, 147( :

تﺼویر -14شاهنامه قرچغای خان ( 1058 ،هـ .ق)« ،سلیمان و بلقیﺲ
بر مسند نشــانده» ،با رقم :ملﮏ ﺣسیﻦ اصﻔهانی آبرنﮓ مات و ﻃﻼ
روی کاﻏﺬ ،محﻔوظ در کتابخانهی رویال ،کاخ وینﺰور ،بریتانیا.
مﺄخﺬ)Babaie, 2004, 132( :
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ولی به نﻈر میرســد ﮐــه او نيﺰ همﭽون پدر ﺧــود از هنرهای
مﮑتوب به ﺧصوص از متون ادبی فارسی پﺸتيبانی میﮐرده است.
عباس
در فاصلهی ســالهای ) 1053 -1054هـ  .ق( ،ﺷــاه ّ
دوم موقتــاً قرﭼﻐایﺧان دوم را به دليﻞ گﺰارشهايی ﮐه از رفتار
متﮑبرانهی او دريافت ﮐرده بود ،از حﮑمرانی مﺸــﻬد عﺰل ﮐرد و
به جای وی حاﮐم مرو يعنی مرﺗﻀی قلیﺧان را ﮐه يﮏ قﺰلباش
ﺗرﮐمــﻦ بود ،منصوب ﮐرد .وقتــی مرﺗﻀی قلی ﺧان در فاصلهی
ســالهای ) 1055 -1056هـ  .ق( به ســمت سﭙﻬساﻻر ارﺗﺶ
)موســوم به قورﭼیباﺷی( منصوب ﺷد ،قرﭼﻐایﺧان دوم هم به
ســمت قبلی ﺧود بازگﺸت و ﺗا ســال) 1073هـ  .ق( به عنوان
حﮑمران مﺸــﻬد ﺧدمت ﮐرد )ﺷاملو .(283-296 ،1371 ،زمان
ﮐوﺗاهــی بعد از ﺗﺜبيت مﺠدد در مقــام ﺧود بود ﮐه طرح هنری
بلندپروازانــهی ﺧود را آﻏاز ﮐرد؛ يعنی نســخهبرداری ﺗاريخی و
ﺷﮕفتانﮕيﺰ از ﺷاهنامه )ﺗصوير 15و (16ﮐه اﮐنون در مﺠموعهی
ﮐتابخانه ســلطنتی ﮐاخ وينﺰر در انﮕلســتان نﮕﻬداری میﺷود
).(Robinson, 1958, 133-38
فقــﻂ دو نقّاﺷــی از مﺠموع  148نقّاﺷــی به امﻀا رســيده
اســت و نام مالﮏ حســيﻦ ،هنرمند نقّاش نسخهی الحﺸايﺶ و

تصویر -15شاهنامهی قرچغایخان( 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)16 ،1390،

صورالﮑواﮐﺐ منوﭼﻬرﺧان بر روی نقّاﺷی بسيار عالی دو صفحهای
در ديباﭼهی ﺷــاهنامه قرﭼﻐایﺧان دوم به ﭼﺸم میﺧورد ﮐه
ﺗصاوير ســليمان و ملﮑهی صبا در آن به ﺗصوير ﮐﺸــيده ﺷــده
محمد
است )ﺗصوير  .(15-14نقّاﺷی بعدی )صفحه ّ (320
ﺗوسﻂ ّ
يوسﻒ امﻀاء ﺷده است ﮐه از پرﮐارﺗريﻦ هنرمندان ايﻦ پروژه نيﺰ
میباﺷد)ﺗصوير.(Babaie, 2004, 132) (16
عﻼوه بر هنرمندان ذﮐر ﺷــده؛ فرزند ملﮏ حسيﻦ اصفﻬانی،
محمدقاسم نيﺰ
محمدعلی ،و نيﺰ يﮏ نقّاش ديﮕر ايﻦ دوره ،يعنی ّ
ّ
روی ﺷاهنامه قرﭼﻐایﺧان دوم مﺸــﻐول ﮐار بودند ﮐه در سال
) 1058هـ  .ق( به اﺗمام میرسد )آژند.(76 ،1385 ،
پتروسيان بر ايﻦ باور است ﮐه اعتماد قرﭼﻐایﺧان دوم به برﺧی از
ﺗوسﻂ پدرش استخدام ﺷده بودند،
ايﻦ نقّاشها و ﺧوﺷنويﺲها ﮐه ّ
دﻻلت بر ايﻦ مسﺄله دارد ﮐه يا او ﮐارﮐنان ﮐتابخانهی منوﭼﻬر ﺧان را
مﺠددا ً آنﻬا را گرد هم آورده بود ﺗا ﺷاهنامهی
هم به ميراث برده بود و يا ّ
بﺰرگ و ﺗاريخــی او را ﺗﮑميﻞ نمايند.(Petrosyan ,1995, 51) 9
به نﻈر می رسد ﺷيوههای مختلﻒ ﺗصويرسازی را ﮐه همزمان
در ايران قرن يازدهم ﺷــﮑوفا ﺷد ،نمیﺗوان به سادگی بر اساس
يﮏ ســبﮏ درباری مرﮐﺰی و گونههای ايالتی يا حﮑومتی مربوط

تصویر -16شــاهنامهی قرچغایخان( 1058 ،هـ  .ق) « ،زال در کاخ سودابه» ،با رقم:
مح ّمد یوسﻒ ،آبرنﮓ مات و طال روی کاغﺬ ،محفوظ در کتابخانهی رویال ،کاخ وینزور،
بریتانیا.
مأخﺬ)Babaie, 2004, 132 (:
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ﺑــﻪ آن ﺗﻮﺿﯿــﺢ داد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﻣﺼــ ّﻮر ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن و
ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧــﺎن دوم از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﯿﺎس و ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،دﺳــﺖ
ﮐﻤﻰ از ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﻣﺼ ّﻮر ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ درﺑﺎرﯾﺎن در اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺪارد.
ﻋﺒﺎﺳﻰ ﯾﺎ
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ از ﻧﻘّﺎﺷﺎﻧﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻔﯿﻊ ّ
ﻋﺒﺎﺳﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎى ﺗﮏﺻﻔﺤﻪاى آﻧﻬﺎ در درﺑﺎر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪى
ﺷﯿﺦ ّ
ﺧﺎﺻﻰ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزى ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺨﻰ ،ﻋﻠﻤﻰ
اﻓﺮاد ّ
ﻣﮑﺮرا ً ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻰ ﮐﻮﭼﮏ از
و ادﺑــﻰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﻣﺴــﯿﺮ ّ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮐﻪ ﺳــﺒﮑﻰ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﺼﻮﯾﺮﮔــﺮى را اراﺋﻪ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ،
ﺳــﻔﺎرش ﻣﻰدادﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺰﻟﺒﺎشﻫﺎ در اواﺧﺮ ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫـ .ق،
ﺧﺎﻧــﺪان ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن ﻧﻪ از ﺳــﺒﮏ درﺑﺎر ﺗﻘﻠﯿــﺪ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ
ﺑــﺮاى ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮى ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان درﺑﺎرى ﺑﺎ دﯾﮕﺮان رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻰﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳــﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮى اروﭘﺎﯾﻰ ﯾﺎ
ﻫﻨﺪى ﻣﻮﺟﻮد در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﻰ در ﻣﺸﻬﺪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده

اﺳــﺖ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن و ﻧﻮادﮔﺎن وى ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در
راﺳــﺘﺎى ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻫﺎى ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺳ ّﻨﺘﻰ و
ﻣﺤﻠّــﻰ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻠــﻖ ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﻣﺼ ّﻮر از
آﺛﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ اﯾﺮاﻧﻰ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊآورى ﻇﺮوف ﭼﯿﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺸﺎن
ﻣﺪت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن
دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﻮﻻﻧﻰ ّ
ﺣﺎﮐﻢ آﮔﺎﻫﻰ داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﺷﺎه و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻰ از ﺧﺎﻧﻮادهى ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ،ﯾﮏ ﺷﯿﻮهى ﺗﺼﻮﯾﺮى ﻣﻮازى
را ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎى
درﺑــﺎر در ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻫﻨﺮى ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﯿﻮﺳــﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪى ﺻﻔﻮى ﺑﻮد.
ﺑﺎزﺗﺎبﮐﻨﻨﺪهى ّ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن و ﭘﺴــﺮش ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞﻫﺎى
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎى
دوم و ﺳــﻮم ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎم ّ
ﻣﮑﺘﻮب ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾّﺖ اﯾﺮاﻧﻰ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

نتیجه
 -1ﺷﻬﺮ 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 ﮐﺘﺎبﻫﺎ و دﺳﺖﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷــﯿﻮهاى 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 ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪاى ﭼﻮن ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن

ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎى ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮى از ﻫﻨﺮ ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮى ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ.
 -2از آﻧﺠﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎز ﻧﺴﺨﻪى ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻋﺸﺎب
)ﮔﺮدآورﻧﺪهى ﮔﯿﺎه( ﻧﺒﻮده ،در ﺗﺼﻮﯾﺮﺳــﺎزى ﺑﺮﺧﻰ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ
ﺗﺼ ّﻮرات 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 ﻧﺴﺨﻪى ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن( ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺎرﮔﺮى در ﮐﺎر ﺗﺬﻫﯿﺐ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻰ داﺷﺘﻪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄ ّﻣﻞ اﺳﺖ.
 -3ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳــﺪ دوران ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺧﺎن ) ﺑﺮ ﺷﻬﺮ
ﻣﺸﻬﺪ ( ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزى ﻧﺴﺦ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.

سﭙاسﮕﺰاری
ﺑﺎ ﺗﺸــﮑﺮ ﻓﺮاوان از زﺣﻤﺎت اﺳﺘﺎد ﻓﻘﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﻰ راد )داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ در ﺳﺎﻣﺎندﻫﻰ ﻣﻘﺎﻟﻪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﺮوﻓﺴــﻮر ﻣﺎرﮐﻮس رﯾﺘﺮ ) Markus Ritterﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ اﺳــﻼﻣﻰ داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻦ( ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ در ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن
ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ.

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

 2ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﺎﻟﺺ و اﺻﯿﻞ ﻗﺰﻟﺒﺎشﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎى ﻣﮑﺘﻮب ،ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ
ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﻰ را ﻫﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰﮐﺮد .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺘﻮﻧﻰ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف ّ
ﺑﺎ ﮔﺸﺎدهدﺳــﺘﻰ ﺗﺬﻫﯿﺐ و ﻣﺰﯾّﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻋﻤﺪى از ﺳﺒﮏ
درﺑﺎرﻫــﺎى ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺰﻟﺒﺎشﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﺒﺎى ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﺻﻔﻮى ﻧﺸــﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ )Uluc,
(2000, 75-78) (75-78, 2000 , Uluc
 3وﻗﺘــﻰ ﺻﺎدقﺑﯿﮓ در ﻓﺎﺻﻠﻪى ﺳــﺎلﻫﺎى  1005ﺗــﺎ ) 1006ﻫـ  .ق( از

رﯾﺎﺳــﺖ ﮐﺘﺎﺑﺪاران ﻋﺰل ﺷﺪ ،اﺟﺎزه داده ﺷــﺪ ﺗﺎ ﻋﻨﻮان و ﺣﻘﻮق وى ﻣﺤﻔﻮظ
»ﻋﺒﺎﺳﻰ« )ﻣﻨﺴﻮب
ﺑﻤﺎﻧﺪ .در ﺳﺎل ) 1012ﻫـ  .ق( ﺷﺎه ﺑﻪ رﺿﺎى ﻧﻘّﺎش ،ﻟﻘﺐ ّ
ﻋﺒﺎس( را اﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﻣﻮ ّﻗــﺖ از درﺑﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪى ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ
ﺑــﻪ ّ
ﺑﻌﺪ از آن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن آن ﻟﻘﺐ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻠﻰرﺿﺎى ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
ﻋﺒﺎﺳــﻰ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه
ﻟﻘﺐ اﻋﻄﺎ ﺷــﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ّ
ﻋﺒــﺎس دوم ) ) 1052-77ﻫـ  .ق(( ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد ،آﺛﺎر ﻫﻨﺮى ﺧﻮد را ﺑﺎ
ّ
ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﻏﯿﺮﻋﺎدى اﻣﻀﺎ ﻣﻰﮐﺮد و ﻣﻰﻧﻮﺷــﺖ »ﺑﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺷــﯿﺦ
ﻋﺒﺎﺳــﻰ« ﮐﻪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪى ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺣﺎﻣﻰ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ )Skelton,
ّ
.(1985, 86-88
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ﻋﺒﺎس ا ّول در
 4دو ﻧﻔــﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﻰ آﻟﭙــﺎن ﺑﯿﮓ ،آﺟﻮدان ﻣﺨﺼﻮص ﺷــﺎه ّ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و دﯾﮕﺮى اﷲ وردﯾﺨﺎن،
ﺳــﺎلﻫﺎى ) 1014-15ﻫـ  .ق(ّ ،
اﯾﺸــﯿﮏ آﻗﺎﺳﻰ ﺑﺎﺷﻰ ،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺎى دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ
دﺳــﺘﺎر ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ زﯾﺒﺎﯾﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﻰ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن از آن
ﻋﺒﺎس ا ّول ﻣﺮﺳﻮم
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺎه ّ
ﺷــﺪ ،ﺑﻪﯾﺎدآورﻧﺪهى ﺷــﮑﻠﻰ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺗﺎج ﺣﯿﺪرى اﺳﺖ ﯾﻌﻨﻰ دﺳﺘﺎرى ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺲ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ،ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ دﺳﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞّ ،
ﻧﺸــﺎﻧﻪاى از رﺗﺒﻪﺑﻨــﺪى و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋهى اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮده اﺳــﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻧﻤﺎدى از اﻟﺘﺰام ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ). (Schmitz ,1984 ,103-13
 5ﻋﻠﻰﻗﻠﻰﺧﺎن ﺑﺮادر ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﺧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادى از ﻣﺤﻘّﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
در ﻗــﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻈﺮى و ادﺑﻰ ﻣﻬﻢ ﻧﻮﺷــﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاى ﭘﺴﺮ ﯾﮏ
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟّﻰ ﺷــﻬﺮ ﻗﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖآوردى ﻗﺎﺑﻞ ّ
ﻏﻼم اﺳﺖ .در ﺳــﺎل ) 1051ﻫـ  .ق( او ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪى ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ
ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪى ادﺑﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺷﺪ )ﻣﺪرﺳﻰ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ.(236 -41 ،1355 ،
ﻋﺒﺎﺳﻰ و
 6ﺑﺨﺘﯿﺸﻮع ﺑﻦ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺘﯿﺸﻮع ﺳﻮم ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪى ّ
رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﺟﻨﺪى ﺷﺎﭘﻮر ،ﻣﺘﻮ ّﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،250ﯾﮑﻰ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﺎﻣﺪار
آل ﺑﺨﺘﯿﺸﻮع ﻣﻰﺑﺎﺷﺪّ .
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻰ در ﻣﻮرد او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺘﺐ ﻋﯿﻮن اﻻﻧﺒﺎء
ﻓــﻰ ﻃﺒﻘﺎت اﻻﻃﺒﺎء )اﺑﻦ اﺑﻰ اﺻﯿﺒﻌﻪ( و ﻣﻄﺮح اﻻﻧﻈﺎر )ﻓﯿﻠﺴــﻮف اﻟﺪوﻟﻪ( ،در
ﮐﺘﺎب ﭘﺰﺷﮑﻰ اﯾﺮان ﺟﻠﺪ) 2ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻢ آﺑﺎدى( ﻣﻰﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
 7زﺑﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﻰ از ﻣﺸﺘﻘّﺎت زﺑﺎن آراﻣﻰ اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﺮق درﯾﺎى ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ
)ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ( ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺗﮑﻠّﻢ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
 8ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردﯾﻒ ﺳــﻮم ﺳﻠﺴــﻠﻪاى 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 ﻣﺴــﺘﻘ ً
ﻼ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻐﻮﻻن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﻰ
ﻣﻰﮐﺮدﻧﺪ )رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب Syrie du Nord a Lepoque. Des Crois-
.(ases Paris ,1940
 9ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ّاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪى ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن دوم رﺟﻮع
ﺷﻮد ﺑﻪ :ﺣﺴﯿﻨﻰ ،ﻣﻬﺪى ) ،(1390ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪى ﻗﺮﭼﻐﺎىﺧﺎن )ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪى وﯾﻨﺰر(،
ﺗﺠﺴﻤﻰ ،ﺷﻤﺎرهى  ،45ﺻﺺ  ،13-21ﺗﻬﺮان،
ﻧﺸﺮﯾﻪى ﻫﻨﺮﻫﺎى زﯾﺒﺎ  -ﻫﻨﺮﻫﺎى ّ
ﺑﻬﺎر ،1390داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
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