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د ستکاری های د الالن آثار هنری د ر نسخۀ پراکند ۀ
مجمع التواریخ-جامع التواریخ
محمد رضا غیاثیان

*

استاد یار گروه مطالعات عالی هنر د انشگاه کاشان ،کاشان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ د ریافت مقاله ،97/2/11 :تاریخ پذیرش نهایی)97/7/8 :

چکید ه
نسخۀ پراکند ۀ مجمع التواریخ یکی از هشت کتاب مص ّور شناخته شد ه ای است که برای شاهرخ پاد شاه تیموری
کتابت شد ه است .د ر حقیقت ،بخش تاریخ پیش از اسال ِم آن ،مجمع التواریخ حافظ ابرو و سایر بخش های آن
جامع التواریخ رشید الد ین را تشکیل می د هد  .این کتاب د ر اوایل قرن بیستم به د نیای غرب راه یافت و د ر سال
 1926به صورت کامل د ر نمایشگاه بین المللی هنر ایران د ر موزۀ پنسیلوانیا به نمایش د رآمد  .شواهد نشان
می د هد که بالفاصله پس از آن نمایشگاه ،نسخه ُمثله شد ه و روند فروش برگهای مص ّور آن آغاز شد ه است.
پراکند گی اوراق این کتاب د ر بیش از پنجاه مجموعۀ خصوصی و عمومی د ر سراسر جهان اگرچه سبب شهرت
آن شد ه ،اما مجال بررسی د قیق متن و تصاویر آن را از محققان گرفته بود ه است .پس از هشت سال جستوجو،
از مجموع 150برگ مص ّور نسخه 149 ،مورد شناسایی شد ه است .از طریق مقایسۀ متن و تصاویر این نسخه با
کتاب د یگری که به د ستخطِ حافظ ابرو برای شاهرخ کتابت شد ه ،سه سبک متمایز را می توان د ر نقاشی های
نسخۀ پراکند ه تشخیص د اد  .این نوشتار با بررسی سبک شناختی این نقاشی ها نشان می د هد که حد ود نیمی از
صفحات مص ّو ِر آن توسط ج ّعاالن یا د الالن آثار هنری ساخته و یا د ستکاری شد ه اند .
واژههای کلیدی
شاهرخ ،مجمع التواریخ ،جامع التواریخ ،ارتباط متن و تصویر ،د الالن هنری ،خروج اشیاء عتیقه.
* تلفن ،09133629034 :فکس.E-mail: mrgh73@yahoo.com ،031-55913132 :
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مقدمه
د ومین پاد شاه تیموری ،شاهرخ   (حک۸۵۰-۸۰۷ :ق۱۴۴۷-۱۴۰۵/م)
عالقۀ زیاد ی به جمع آوریِ نسخ خطی و سفارش کتابت کتب
تاریخی و مذهبی د اشت .او به مورخ د ربار خویش ،حافظ ابرو(متوفی
833ق1430/م) سفارش تألیف چند ین اثر تاریخی و جغرافیایی را
د اد  .مهم ترین اثر حافظ ابرو مجمع التواریخ است که براساس الگوی
جامع التواریخ رشید الد ین   (متوفی 718ق1318/م) و البته حد ود چهار
برابر مبسوط تر از آن تحریر شد .
جامع التواریخ د ر سه مجلد بد ین شرح تد وین شد ه بود  :جلد اول،
تاریخ مغوالن و ترکان؛ جلد د وم ،تاریخ ایران و اسالم از آغاز تا انقراض
عباسیان د ر 656ق1258/م و تاریخ سایر ملل؛ و جلد سوم آن نیز
اثری جغرافیایی بود ه که به جای نماند ه است .مجمع التواریخ نیز د ر
چهار مجلد حجیم تألیف شد  :جلد اول ،تاریخ پیش از اسالم؛ جلد
د وم ،تاریخ اسالم تا انقراض عباسیان؛ جلد سوم ،تاریخ صفاریان تا
مرگ ابوسعید بهاد ر د ر 736ق1335/م؛ و جلد چهارم که زبد ه التواریخ
بایسنغری نام د ارد  ،به تاریخ از زمان مرگ ابوسعید تا ترور نافرجام
شاهرخ د ر830ق1427/م می پرد ازد .
امروزه د و نسخۀ مص ّور مجمع التواریخ که د ر کتابخانۀ شاهرخ
کتابت شد ه به جای ماند ه است .یکی از آنها که توسط خود حافظ
ابرو کتابت شد ه ،د رکتابخانۀ کاخ توپکاپی به شمارۀ   «خزینه »1653
محفوظ است .د یگری نسخه ای است که از روی «خزینه   »1653
استنساخ شد ه و د ر حال حاضر به صورت گسترد ه د ر سراسر جهان
پراکند ه شد ه است .این نوشتار به بررسی نگاره های نسخۀ اخیر ،که
به«نسخۀ پراکند ه» موسوم است ،می پرد ازد .
نسخۀ محفوظ د ر توپکاپی د ر اصل نسخه  ای از جلد د وم جامع التواریخ
بود ه که د ر سال 714ق1314/م د ر ربع رشید ی کتابت شد ه است .د ر
آغاز سد ۀ نهم/پانزد هم ،این کتاب که بخش تاریخ پیش از اسال ِم آن
مفقود شد ه بود ه به کتابخانۀ شاهرخ راه یافته است .همانگونه که حافظ
ابرو د ر مقد مۀ این نسخه نوشته است ،شاهرخ به او فرمان تکمیل کتاب
را می د هد  1.او نیز د ر پاسخ پیشنهاد می د هد که بخش مفقود یِ کتاب

را از مجمع التواریخ خود بگیرد که مورد قبول شاهرخ قرار می گیرد .
بنابراین بخش تاریخ پیش از اسال ِم«خزینه »1653مجمع التواریخ حافظ
ابرو و بخش تاریخ اسالم و سایر ملل آن جامع التواریخ رشید الد ین را
التواریخ آن بر برگ 148ر
تشکیل می د هد  .د ر انجامۀ بخش مجمع
ِ
ذکر شد ه که کتابت قسم اول کتاب د ر ششم محرم 829ق [ 18نوامبر
1425م] توسط خود مؤلف به اتمام رسید ه است« .خزینه  »1653د ارای
 435برگ 142 ،صفحۀ مص ّور( 69نقاشی ایلخانی 47 ،نگارۀ تیموری
و  27صفحه طراحی از پیکر پاد شاهان چین) است2.نسخۀ پراکند ه از
روی «خزینه  »1653استنساخ شد ه و ممهور به ُمهر خزانۀ کتب
شاهرخ است .اگرچه این نسخه فاقد تاریخ انجام است ،ولی به احتمال
زیاد د ر زمان حیات حافظ ابرو کار شد ه است .د لیل اهمیت این نسخه
د ر این است که یکی از هشت کتاب مص ّور تولید شد ه برای شاهرخ
می باشد که بر ما شناخته شد ه است 3.اگرچه د ر بسیاری از کتب
عمومی نوشته شد ه د ر مورد تاریخ نگارگری ایران به این نسخه اشاره
ِ
شد ه ،اما به د لیل پراکند گی آن د ر بیش از پنجاه مجموعۀ عمومی و
خصوصی د ر سراسر جهان ،تاکنون کسی مجال بررسی د قیق آن را
ند اشته است .این مقاله عالوه بر بررسی تاریخچۀ نسخۀ پراکند ه د ر
سد ۀ بیستم ،به سبک شناسی نقاشی ها ،د ستکاری های د ورۀ مد رن ،و
مشکل اصالت د رصد قابل توجهی از نقاشی های آن می پرد ازد  .د لیل
وجود سبک های متفاوت د ر نگاره ها ،و علت عد م ارتباط میان متن و
تصویر د ر موارد متعد د  ،از سواالت عمد ه  ای هستند که د ر این تحقیق
پاسخ د اد ه می شوند  .گرد آوری د اد ه ها که هشت سال طول کشید ه از
طریق مطالعۀ کتابخانه ای و مید انی ،جستجوی اینترنتی ،و ارتباط با
موزه د اران ،مجموعه د اران ،محققان و کارشناسان حراجی ها بود ه است.
بنیاد برکات4د ر آکسفورد و موسسه تباد الت آکاد میک آلمان (د آآد ) از
حامیان مالی این پروژه بود ه اند  .این نوشتار حاصل آزمایش اصل اوراق
این نسخه د ر د و شهر برلین و کپنهاگ ،و نیز مشاهد ۀ اصل نسخۀ
«خزینه  »1653د ر کتابخانه کاخ توپکاپی است.

مشخصات نسخۀ پراکند ه
اند ازۀ هر برگ این نسخه حد ود  34×43سم و اند ازۀ جد اول آن
 22.7×34.5سم می باشد  .صفحات نامص ّور کتاب 33سطر به خط نسخ
د ارد  .عناوین به رنگ شنگرف نوشته شد ه اند  .د و صفحۀ این نسخه
نقش ُمهر با عبارت «مِن کتب خزانۀ السلطان االعظم شاهرخ بهاد ر»
د ارد (نکُ .)Ghiasian, 2015, 873 :مهر د ولتی با عبارت «مراجعه و
تفتیش شد » با تاریخ 1300ق1883/م بر حاشیۀ یکی از صفحات آن
به چشم می خورد  .این کتاب به صورت کامل د ر «نمایشگاه بین المللی
هنر ایران د ر موزۀ پنسیلوانیا» از ماه اکتبر تا د سامبر سال  1926به
نمایش د ر آمد ( .)Holter, 1937, 21شواهد نشان می د هند که بالفاصله

پس از آن نمایشگاه ،نسخه به د و بخش تقسیم شد ه و به تملک امیل
طباق د ر پاریس و پریش-واتسون د ر نیویورک د ر آمد ه است 5.این د و
مجموعه د ار نسخه را ُمثله کرد ه و روند فروش اوراق مص ّور آن را قبل
از سال  1928آغاز کرد ند  .د ر ماه ژانویه تا فوریه  1931هجد ه برگ
مص ّور کتاب د ر «نمایشگاه بین  المللی هنر ایران د ر آکاد می سلطنتی
6
هنرهای لند ن» به نمایش د ر آمد .
اطالعات د ست اول ما د ر مورد این نسخه به مقاله ای مربوط
می شود که توسط نیکوالس مارتینوویچ به زبان آلمانی نگاشته شد
( .)Martinovitch, 1935مارتینوویچ که نسخه را د ر نمایشگاه 1926
د ید ه بود  ،آن را «جامع التواریخ رشید الد ین» نامید ه و محل کتابتش را
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تبریز د ر آغاز سد ۀ چهارد هم میالد ی د انست.
د ر سال  ،1955ریچارد اتینگهاوزن د ر مقاله ای که به بررسی
نقاشی های بخش تیموریِ «خزینه  »1653پرد اخت ،نسخۀ پراکند ه
را «مجمع التواریخ حافظ ابرو» معرفی نمود  .از آنجا که سبک
ایلخانی یک قرن قبلتر
نقاشی های مجمع التواریخ براساس نقاشی های
ِ
شکل گرفته بود  ،اتینگهاوزن آن را «سبک تاریخی شاهرخ» نام نهاد
(.)Ettinghausen, 1955, 42

امروزه  238برگ نامص ّور نسخۀ پراکند ه د ر مجموعۀ بنیاد هنر و تاریخ
 که امروزه به طور امانی به گالری هنر فریر/سکلر د ر واشنگتن سپرد هشد ه -نگهد اری می شود  7،و اوراق مص ّور آن به طور گسترد ه ای پراکند ه
شد ه است .براساس مشاهد ۀ مارتینوویچ ،نسخه د ارای جلد چرم قهو ه ای
و  407برگ بود ه که 150فقرۀ آن مص ّور است   (Martinovitch,
 .)1935, 218مارتینوویچ اعالم کرد ه که د ر زمان نگارش مقاله اش،
 42برگ مص ّور نسخه به فروش رفته بود ه است   (همان.)218 ،
معمای برخی از نگاره های نسخۀ پراکند ه
چند سال قبل ،نگارند ۀ این سطور بخش هایی از تاریخ پیش از اسال ِم
مجمع التواریخ حافظ ابرو را از فارسی به انگلیسی ترجمه نمود (نک:

 .)Ghiasian, 2018a, appendix Iاز آنجا که این متن تصحیح نشد ه
بود  ،کار ترجمه از طریق مطابقت سه نسخۀ خطی   (خزینه ،1653
نسخۀ پراکند ه و نسخه  ای د ر کتابخانۀ ملی ایران به شماره -11575
 )5پیگیری شد  .د ر روند بررسی متن این نسخه ها ،مشکلی د ر نسخۀ
پراکند ه وجود د اشت و آن اینکه د ر محل برخی از نقاشی های آن،
معما با
مقد ار قابل توجهی از متن حذف شد ه بود  .پس از ماه ها ،این ّ
بازسازی این نسخه و آزمایش برخی از اوراق آن رمزگشایی شد  ،که
بعد تر بد ان می پرد ازیم.
شناسی نقاشی ها و صحت ارتباط میان متن و تصویر،
براساس سبک
ِ
نگاره های نسخۀ پراکند ه را د ر سه گروه متمایز می توان د سته بند ی
کرد  .سبک اول«،سبک تاریخی شاهرخ» است که شباهت زیاد ی  با
نگاره های تیموریِ نسخه های«خزینه  »1653و «خزینه »1654د ر
توپکاپی د ارد 8،و حتی د ر بیشتر موارد  ،صحنه های انتخاب شد ه
برای مصورسازی یکسان است .برای ساد گی د ر بیان مطلب ،د ر این
نوشتار ،این نقاشی ها را «نگاره های شاهرخی» و سبک آنها را «سبک
شاهرخی» می نامیم .نقاشی های سبک د وم ،تفاوت کمی با سبک اول
د ارد  ،و د ر بسیاری از موارد  ،صحنه هایی را به تصویر می کشند که د ر

تصویر  -1راست« :تقد یم پیشکش به اُغوز» ،برگی از نسخۀ پراکند ه(سبک شاهرخی) ،موزۀ هنر والترز( ش .)W.676 Daمأخذ)www.thedigitalwalters.org( :

تصویر  -2چپ« :یک امیر شالقی را به یک خلیفه می د هد  ».برگی از نسخۀ پراکند ه(سبک د وم) ،موزۀ هنر نلسن-آتکینز (ش  .)3/44-47مأخذ( :خرید اری شد ه از موزه)

تصویر « -3الظافر بامراهلل ،خلیفۀ د وازد هم» ،برگی از نسخۀ پراکند ه (سبک سوم) ،حراجی بونهامز 28 ،آپریل  ،2005رقم  .14مأخذ( :کاتالوگ حراجی)
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سایر نسخه های جامع التواریخ و مجمع التواریخ مص ّور نشد ه اند    (تصاویر
 1و .)2سبک سوم ،که براساس طراحی های موجود د ر بخش تاریخ
زرین
ِ
چین جامع التواریخ شکل گرفته اند  ،پاد شاهانی را بر تخت های ّ
نشان می د هد که بر زمینه ای تهی از رنگ رسم شد ه اند    (تصویر.)3
پس از سال ها جستوجو د ر موزه ها و مجموعه های خصوصی د ر سراسر
د نیا از توکیو تا لس آنجلس ،از  150برگ مص ّوری که مارتینوویچ ذکر
کرد ه 149 ،مورد شناسایی شد  79:برگ شاهرخی 39 ،برگ سبک
وصالی شد ه که بعد تر بد ان
د وم 21 ،برگ سبک سوم و 10برگ ّ
می پرد ازیم.
نقاشی های شاهرخی د ر نسخۀ پراکند ه از طریق مقایسه با نگاره های
شاهرخی موجود د ر نسخه های«خزینه  »1653و «خزینه »1654
ِ
9
د ر توپکاپی قابل شناسایی است .شباهت های آیکونوگرافیک و
سبک شناختی این گروه از نقاشی ها د ر این سه نسخه به قد ری زیاد
است که شاید بتوان آنها را کار هنرمند ی واحد د انست .ویژگی های
این نقاشی ها را بد ین صورت می توان تبیین نمود  :ترکیب بند ی ها
ساد ه و افقی اند ؛ تعد اد پیکرهای انسانی د ر صحنه کم است و اغلب
آنها د ستاری سفید بر سر د ارند ؛ بیشتر نگاره ها منظرهای تپه ای با

آسمان الجورد ین را نشان می د هند ؛ رنگ ها به صورت خالص و اشباع
به کار رفته اند ؛ و از همه مهم تر ،این نقاشی ها ارتباطی نزد یک با متن
د ارند  .مهم ترین الگوی این نگاره ها ،تصاویر موجود د ر نسخه های
التواریخ تولید شد ه برای رشید الد ین بود ه است .البته بسیاری
جامع
ِ
از جنبه های زیباشناختی هنر سد ۀ هشتم/چهارد هم د ر کتابخانۀ
شاهرخ به روز شد ه است .طراحی های خطی ،رنگ های خاکستری
نقاشی ایلخانی ،جای خود را به خطوط
شد ه و رنگ گذاری آبرنگی د ر
ِ
شکل ساز و رنگ های د رخشان و تخت د اد ه است.
نقاشی های سبک د وم اگرچه شباهت هایی با نگاره های شاهرخی
د ارند  ،اما با بررسی های د قیق ،می توان تفاوت هایی د ر آنها تشخیص
د اد  .د ر سبک د وم ،خطوط ظریف تر ،بوته های علف منظم تر ،و
پیکرهای انسانی راست قامت تر ترسیم شد ه است .د ر حقیقت ،تمام
شاهرخی موجود
ترکیب بند ی های سبک د وم ،تقلید ی از نگاره های
ِ
د ر خود نسخه می باشند  .نقاشی های سبک د وم و سوم مشکالتی
د ارند که د ر اد امه تشریح می شوند  .مشکل اول اینکه د ر محل این
نقاشی ها مقد ار قابل توجهی از متن حذف شد ه است .به عنوان مثال،
تصویری که نوذر را بر تخت شاهی نشان می د هد با برگ 25پ نسخۀ

تصویر 4راست« -نوذر نشسته بر تخت شاهی» ،برگی از نسخۀ پراکند ه(سبک د وم) ،مجموعۀ د یوید (ش  .)1381-9مأخذ( :خرید اری شد ه از مجموعۀ د یوید )
تصویر  5چپ -برگ 25پ از نسخه ا ی از جامع التواریخ و مجمع التواریخ ،کتابخانۀ کاخ توپکاپی (ش خزینه  .)1653مأخذ( :خرید اری شد ه از توپکاپی)

تصویر  6راست« -رستم نشسته بر تخت شاهی» ،برگی از نسخۀ پراکند ه    (سبک د وم) ،موزۀ هنر اسالمی برلین(ش .)7016.Iمأخذ)Ruhrdanz, 1984, 17( :

تصویر  7وسط« -قربانیان اسماعیلیان نزاری» ،برگی از نسخۀ پراکند ه   (سبک د وم) ،موزۀ آقاخان د ر تورنتو (ش .)40 AKMمأخذ( :خرید اری شد ه از موزۀ آقاخان)
تصویر  8چپ« -تقد یم پیشکش به امپراطور چین» ،برگی از نسخۀ پراکند ه   (سبک د وم) ،موزۀ رضا عباسی ،تهران(ش  .)2855مأخذ)Stierlin, 2009, 80( :
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«خزینه  »1653قابل مقایسه است   (تصاویر 4و .)5د ر نسخۀ پراکند ه
د ه سطر از ابتد ای «ذکر نوذر» حذف شد ه و متن با مصرع «به پیش
پد ر شد گشاد ه زبان» آغاز می شود  .متن نسخۀ پراکند ه د ر محل تمام
نقاشی سبک سوم) با نسخۀ
نقاشی سبک د وم و21
این تصاویر   (39
ِ
ِ
«خزینه  »1653مقایسه شد  ،و جالب اینکه د ر تمام موارد  ،مقد ار متن
حذف شد ه به اند ازۀ محل اشغال شد ه توسط تصویر است .از آنجایی
که حجم متون حذف شد ه زیاد است ،به هیچ وجه نمی توان آنها را
ناشی از سهو کاتب د انست.
مشکل د و ِم بیشتر نقاشی های سبک د وم و سوم ،عد م ارتباط و یا
ارتباط کم میان متن و تصویر است .این مشکل د ر حالی رخ می د هد
که نقاشی های شاهرخی ارتباط بسیار نزد یکی با روایت د ارند  .به عنوان
مثال ،تصویر 6به طور عجیبی ،رستم را نشسته بر تخت شاهی نشان
می د هد  .تصویر 7مربوط به تاریخ اسماعیلیان و «ذکر تفصیل جماعتی

است که به ایام کیا بزرگ امید کشته شد ند  ».جالب اینکه فهرست
اسامی مقتوالن د ر باالی نقاشی ناقص است .تنها هشت نفر از یازد ه
نفر ذکر شد ه و جمله ها نیز ناتمام ماند ه اند  .تصویر 8نیز مربوط به
بخش تاریخ اسماعیلیان و «ایام د ولت عالءالد ین محمد بن الحسن
د اعی هفتم» می باشد که به اشتباه «تقد یم پیشکش به امپراطور
چین» نام گذاری شد ه است .همان طور که پید است د ر این سه تصویر
ترکیب بند ی های تکراری و کلیشه ای از صحنه های تاج گذاری ترسیم
شد ه است که هیچ ارتباطی با متن ند ارند  .نمونه های ترکیب بند ی های
تکراری د ر سایر نقاشی های سبک د وم و سوم فراوان است.
گرد آوری تصاویر اوراق پراکند ه و بازسازی این نسخه شواهد
جد ید تری را نشان می د هد  .همانگونه که پیشتر ذکر شد ،
شاهرخی همین نسخه
تمام نقاشی های سبک د وم تقلید ی از نگاره های
ِ
هستند  .به عنوان مثال ،نقاشی«پاد شاهی یزد جرد اثیم» براساس

تصویر    9راست« -پاد شاهی کیومرث» ،برگی از نسخۀ پراکند ه (سبک شاهرخی) ،مجموعۀ کی یر .مأخذ(Robinson et al., 1976: color pl. 6.) :

تصویر    10چپ« -پاد شاهی یزد جرد اثیم» ،برگی از نسخۀ پراکند ه (سبک د وم) ،موزه های هنر هاروارد ( ،1960شماره  .)189مأخذ)www.harvardartmuseums.org( :

تصویر  11راست -بخشی از نگارۀ «بود ا به استقبال یک برهمن می رود » ،نسخۀ پراکند ه (سبک شاهرخی) ،مجموعۀ د یوید (ش  .)1980/85مأخذ( :خرید اری شد ه از مجموعۀ د یوید)
تصویر  12وسط -بخشی از نگارۀ «حج کرد ن آد م و صفت بیت المعمور» ،نسخۀ پراکند ه (سبک د وم) ،موزۀ هنر متروپولیتن (ش  .)5 .37 .51 .57مأخذ)www.metmuseum.org( :
تصویر  13چپ -بخشی از نگارۀ «آد م و اوالد او» ،نسخۀ پراکند ه (سبک د وم) ،موزۀ هنر کلیولند (ش  .)b.1945 .384مأخذ)www.clevelandart.org( :
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نگارۀ «پاد شاهی کیومرث» شکل گرفته است (تصاویر 9و .)10از د یگر
نمونه های قابل ذکر ،تصاویر 1و   2می باشد  .د ر بعضی نگاره ها ،چند
عنصر بصری خاص با تقلید از نمونه های شاهرخی رسم شد ه اند  .مث ً
ال
پیکر برهمن د ر نگارۀ «بود ا به استقبال یک برهمن می رود » الگویی
برای پیکر آد م د ر نقاشی های «ذکر حج کرد ن آد م» و «آد م و اوالد او»
بود ه است     (تصاویر.)13-11
براساس د الیل ذکر شد ه می توان پیشنهاد نمود که این نقاشی ها
بعد ا ً به اوراق نسخه اضافه شد ه اند  .با د ر نظر گرفتن این نکته که د ر
تمام نقاشی های سبک د وم و سوم ،مقد ار متن حذف شد ه با فضایی
که توسط نقاشی اشغال شد ه متناسب است ،می توان فرض نمود که
نقاشی ها بر روی نوشته ها کار شد ه اند  .نگارند ۀ این سطور نمونه هایی
از هر سه سبک نقاشی را د ر مجموعۀ د یوید د ر کپنهاگ مورد بررسی
قرار د اد  .کاغذ این اوراق به قد ری ضخیم است که با استفاد ه از میز
نور نمی توان اثری از نوشته ها د ر زیر نقاشی های سبک د وم مشاهد ه
نمود  .البته کاغ ِذ برخی از نقاشی های سبک د وم د ر محل پشت نگاره
تا حد ود ی آسیب د ید ه و اثراتی از آبد ید گی و پارگی د ارد که نشان
د هند ۀ تالشی برای افزود ن نقاشی است .براساس مشاهد ات مستقیم
و نیز مشورت ها با مرمتکار مجموعۀ د یوید  ،خانم آنه-ماری کبلو
برنستد  1.،می توان گفت که پاک کرد ن نوشته ها به وسیلۀ خراشید ن
کار آسانی بود ه است ،چرا که همین االن هم برخی از قسمت های
متن پاک شد گی د ارد  .د ر یکی از برگ هایی که د ر همین مجموعه
نگهد اری می شود  ،د و نقاشی از سبک سوم با پس زمینۀ تهی از رنگ
وجود د ارد    (جد ول ،1شماره  .)33رنگ کاغ ِذ پس زمینۀ این نقاشی ها،
اند کی با رنگ سایر قسمت های کاغذ متفاوت است .این نشان می د هد
که نوشته ها به طور حرفه ای با خراشید ن پاک شد ه و نقاشی ها افزود ه
شد ه اند  .البته د ر برخی موارد  ،به خصوص د ر سبک سوم ،هنرمند
ناشیانه کار کرد ه است .مث ً
ال د ر تصویر  ،3د و عنوان د ر باال و پایین
نقاشی مشهود است .عنوان باالیی «ذکر الظافر بامراهلل خلیفۀ د وازد هم»
و عنوان پایینی«ذکر خالفت الفائز بنصراهلل خلیفۀ سیزد هم» است .این
نقاشی به ساد گی بر روی متن مربوط به خلیفۀ د وازد هم فاطمیان
افزود ه شد ه است .د ر سال های پیش از انقالب ،هشت برگ مص ّور از
این نسخه توسط موزۀ رضا عباسی خرید اری و به ایران منتقل شد ه
است   (جد ول ،1شماره های   .)29-22یکی از آنها به سبک سوم     (ش.
 )2856و مابقی متعلق به سبک د وم هستند .
گذاری نقاشی های بعد ا ً افزود ه شد ه
تاریخ
ِ
براساس د الیل ذکر شد ه باید گفت که نقاشی های سبک د وم و سوم
متعلق به زمان شاهرخ نیستند و باید بعد ا ً اضافه شد ه باشند  .اطالعات
ما از تاریخچۀ این نسخه از مقالۀ مارتینوویچ می آید که نسخه را به طور
کامل د ر جلد چرم قهوه ای د ید ه است .او د ر مقاله اش می نویسد :
«د ر  29د سامبر  1928نگارند ۀ این سطور د ر نشست ساالنۀ انجمن
هنر کالج د ر پراوید نس 11د ر مورد این نسخه سخنرانی نمود  .او

همچنین به حفظ نمود ن این نسخه به صورت کامل برای جلوگیری
از فروش برگ های منفرد تأکید کرد  .با این حال[ ،تالشی] بیهود ه
بود  .اوراق مص ّور زیاد ی به فروش رفته اند و بنابراین متن این نسخه
برای همیشه از بین رفته است» (.)Martinovitch, 1935، 218
همانطور که ذکر شد  ،مارتینوویچ این نسخه را به صورت کامل د ر
نمایشگاه  1926د ید ه بود  .د ر آن سال ها ،نقاشی های هر سه سبک
د ر نسخه موجود بود ه است چرا که یکی از نقاشی های سبک د وم،
«تاجگذاری هوشنگ» را د ر مقاله اش چاپ کرد ه است   (همانfig. ،
 .)4به همین د لیل ،نقاشی های بعد ا ً اضافه شد ه ،باید د ر بازۀ زمانی
پس از حکومت شاهرخ تا سال  1926افزود ه شد ه باشند  .به نظر
می رسد که می توان این نقاشی ها را به طور د قیق تری تاریخ گذاری
کرد  .به چهار د لیل این نقاشی ها را نمی توان به یکی از د وره های
تاریخی منسوب نمود  .اول اینکه این نقاشی ها از نظر سبکی،
شاهرخی همین نسخه را تقلید می کنند  .به عنوان مثال،
نگاره های
ِ
ترکیب بند ی نگارهای د ر بخش تاریخ پیشد اد یان ،الگویی برای یک
نقاشی د ر بخش ساسانیان بود ه است.
د لیل د وم اینکه هنرمند تالش کرد ه تا هیچ رد پایی از افزود ن نقاشی
بر روی متن به جا نگذارد و کارش را به قد ری حرفه ای انجام د اد ه
تا مخاطب را بفریبد  .او تالش کرد ه تا نقاشی ها را به گونه ای بیفزاید
که تا حد امکان جمالت د ر باال و پایین تصاویر کامل باشند  .برای
آسان تر کرد ن این کار ،د ر بسیاری موارد  ،نقاشی ها د ر ابتد ا یا انتهای
«ذکر»ها اجرا شد ه اند تا از عناوین د ر باال یا پایین نقاشی ها استفاد ه
شود    (مانند تصاویر  6 ،4 ،3و .)10استفاد ه از عناوین به عنوان بخشی
از نقاشی ها سبب کم تر آسیب رساند ن به متن شد ه است .د ر موارد
متعد د ی نیز از ترکیب بند ی های پله د ار استفاد ه کرد ه اند که جمالت
ناقص نشوند    (مانند تصاویر  4و .)10
سومین د لیل ،اینکه براساس د انش نگارند ه ،هیچ مد رکی د ر خود
نسخه که نشان د هند ۀ تغییر مالکیت آن باشد وجود ند ارد و هویت
حامی نقاشی های بعد ا ً افزود ه شد ه نامعلوم است .د ر این مورد ،
این کتاب با نسخه  ای از شاهنامه ،خمسۀ نظامی و لغت الفرس د ر
کتابخانۀ توپکاپی به شمارۀ «خزینه »1510قابل مقایسه است.
پریسال سوچک و فیلیز چغمن 21نقاشی د ر بخش شاهنامۀ این
نسخه شناسایی کرد ه اند که بر روی متن کار شد ه اند   (& Soucek
 .)Çağman, 1995, 179-208احتماالً این نقاشی ها د ر کتابخانۀ
سلطان حسین بایقرا کار شد ه اند  .اما نکتۀ مهم این است که آنها
تالش هایی جهت «تیموری سازی» یک نسخۀ متعلق به مظفریان
د ر خود کتاب کشف کرد ه اند ؛ مانند شمسه های مجد د رنگ شد ه،
انجامه های د ستکاری شد ه و افزود ن مهرهای کتابخانه ای.
د لیل چهارم ،اتفاق عجیبی د ر برخی از اوراق پراکند ه است که
اثبات می کند که بد ون شک د الالن هنری د ر این د ستکاری ها
د خالت د اشته اند  .همانند «خزینه  « ،»1653خزینه   »1654و نسخۀ
چین نسخۀ پراکند ه حاوی حد ود
عربی جامع التواریخ 12،بخش تاریخ
ِ
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بیست صفحه طراحی هایی بود ه که حد ود صد تن از امپراطوران و
مالزمان آنها را نشان می د هد  .نکتۀ عجیبی که د ر نسخۀ پراکند ه
به چشم می خورد این است که د ه طراحی از بخش تاریخ چین د ر
فصل های نامرتبط کتاب شناسایی شد ه است 13.به عنوان مثال ،تصویری
از امپراطور شیون د ر بخش ساسانیان نسخه وجود د ارد    (تصویر.)14
متن اطراف این طراحی مربوط به بخش تاریخ چین می باشد  ،و د ر
پایین آن ،عنوان «ذکر توجه ارد شیر به جانب روم» د ید ه می شود .
بررسی های نگارند ه نشان می د هد که این طراحی ها از بخش تاریخ
وصالی شد ه اند  .با این
چین برش خورد ه و د ر اوراق نامص ّو ِر نسخه ّ
ترفند  ،هر برگ از تاریخ چین توانسته بین د و تا سه برگ نامص ّور را
د ارای تصویر کند و تعد اد اوراق مص ّور کتاب را افزایش د هد .
ً
بنابر د الیل ذکر شد ه ،می توان فرض نمود که نقاشی های بعد ا افزود ه
شد ه د ر سال های آغازین قرن بیستم کار شد ه اند  .براساس مد ارک
محفوظ د ر سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران ،بازار صاد رات اشیاء
عتیقه د ر آن زمان بسیار پر رونق بود ه است .نظامنامۀ جد ید عتیقات
ایران د ر  18جوزای     (خرد اد )  1303تصویب شد  .برطبق ماد ۀ 1از
فصل اول آن« ،حمل کتب خطی و نقاشی قلمی و ...به خارج ایران
بد ون اجازۀ رسمی وزارت معارف ممنوع است»   (حسن زاد ه و میری،
 .)18-17 ،1391ماد ۀ  5فصل اول می گوید « :از کتب و قطعات نقاشی
و خطوط و غیره آنچه برای سالطین ایران تهیه شد ه یا به مهر یکی
از سالطین ایران رسید ه باشد جواز صد ور د اد ه نمی شود »   (همان،
 .)18بر اساس نامۀ اعتراضی که جمعی از طبقۀ حفار د ر واکنش به
تصویب قانون عتیقات د ر سال 1310نوشته اند « ،بالغ بر د و ،سه هزار
نفر» د ر ایران د ر زمینۀ حفاری اماکن تاریخی و صاد رات عتیقات و
نسخ خطی فعالیت می کرد ند    (همان .)28 ،بر طبق این مد ارک ،د ر آن
زمان ،گروهی از ایرانیان ،تمایل زیاد ی به خارج کرد ن اشیاء هنری از
ایران د اشتند .
د ر مورد نسخۀ پراکند ه به نظر می رسد که انگیزۀ فروش این نسخه

وصالی
تصویر « -14امپراطور چین ،شیون» ،برگی از نسخۀ پراکند ه (سبک شاهرخیّ ،
شد ه) ،گالری هنر د انشگاه ییل (ش   .)1983.   94.   20مأخذ(    :خرید اری شد ه از د انشگاه ییل)

به صورت برگ برگ د ر حراجی ها تنها د لیل افزود ن   60نقاشی و
وصالی کرد ن  10برگ بود ه است .از نظر اقتصاد ی ،مالکان این نسخه
ّ
با فروش اوراق مص ّور به صورت تکبرگ به منفعت بسیار بیشتری
رسید ه اند  .به عنوان مثال ،نسخۀ مص ّوری از خمسۀ نظامی با  290برگ
و  11نقاشی که برای شاهرخ تولید شد ه ،د ر سال 1996د ر حراجی
بونهامز به قیمت  60تا  80هزار پوند قیمت گذاری شد ه است     (نک:
)Sims, 1996؛ د ر حالی که تنها یک برگ مص ّور از نسخۀ پراکند ه
«ابتد اء پاد شاهی بوقره خان پسر قراخان» د ر مورخ  20اکتبر 2016
14
د ر حراجی کریستی به قیمت  32500پوند به فروش رفته است.

نتیجه
همانطور که این تحقیق نشان می د هد  ،بررسی نگاره های موجود
د ر یک نسخه نیازمند توجه بیشتری به متن آن است .چه بسا
نسخه های د یگری نیز شناسایی شوند که حاوی د ستکاری های د وران
مد رن باشند  .د ر مورد نسخۀ پراکند ه ،می توان چنین نتیجه گرفت
که برای اولین بار د ر سال  1926به صورت کامل به نمایش د ر آمد ؛
د و سال بعد  ،مارتینوویچ برای جلوگیری از فروش اوراق آن سخنرانی
کرد ؛ و براساس گفته اش 42 ،نگارۀ آن د ر سال  1935به فروش رفته

بود ند  .این بد ان معنی است که پس از نمایش نسخه برای اولین بار و
تأیید اصالت آن توسط مورخان هنر ،به سرعت ُمثله شد ه و روند فروش
آن آغاز شد ه است .فروش برگ ها و پراکند گی گسترد ۀ نسخه ،فرصت
مطالعۀ د قیق آن را از محققان معاصر گرفته بود ه است .به طور یقین،
این نقاشی های کلیشه ای متعلق به د وران تیموری نیستند  ،و با توجه
به این نکته ،می توان تصور صحیح تری از نقاشی ایران د ر نیمۀ اول
سد ۀ نهم/پانزد هم به د ست آورد .

 1برای فرمان شاهرخ به حافظ ابرو جهت تکمیل این نسخه ،نک :غیاثیان،1396 ،
 ،32-31و تصویر .1
 .2نسخۀ«خزینه  »1653به تازگی به صورت نسخه برگرد ان چاپ شد ه

است   (غیاثیان.)1398 ،
 .3برای این نسخه ها ،نک.Ghiasian, 2018a, table 2 :

پی نوشت ها

4. The Barakat Trust.
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جد ول  -1نقاشی های مجعول نسخۀ پراکند ه.
ردیف

محل نگهداری

عنوان آثار و شماره دسترسی

1و2

موزۀ هنر متروپولیتن

«حج کردن آدم و صفت بیتالمعمور»(ش « 15.)57.51.37.5المستنصر باللّه ،خلیفۀ هشتم»(ش .)57.51.37.2

3

مجموعۀ خلیلی در لندن

«اسکندر و درخت وقواق» (ش .)MSS0657

4

موزۀ هنر اسالمی برلین

«رستم نشسته بر تخت شاهی» (ش .)I.7016

 5تا 10

موزههای هنر هاروارد

«امام علی (ع) در نبرد با خوارج»(ش « 19.)1960.180ورود امام حسنن (ع) بنه کوهنه»(ش « .)1960.181اردشنیر بنر تخنت شناهی»(ش

16

17
18

«20.)1960.187منوچهر بر تخت شاهی»(ش «21.)1960.188پادشناهی یزدجنرد اثنیم»(ش «22.)1960.189صنحنهای از زنندیی بنودا»(ش
.)1984.771

11

موزۀ بریتانیا

«حکمای چین کتب تاریخ برای اولجایتو میآورند» (ش .)1966،1010،0.13

 12تا 14

موزۀ آقاخان در تورنتو

«قربانیان اسماعیلیان نزاری»(ش «24.)AKM 40تعذیب مشرکان مسلمانان ضعیف را» (ش .)AKM 41

 15و 16

مجموعۀ بنیاد هنر و

«رکنالدین خورشاه تسلیم هوالکو میشود»« .ذکر اجتماع حکمین».

17

موزۀ تمدنهای آسیایی

«یشتاسب مضمون مکتوب ارجاسب را بیان میکند» (ش .)2009-03596

 18تا 21

یالری هنر دانشگاه ییل

«شاپور بر تخت شاهی» (ش .)1983.94.5

 22تا 29

موزۀ رضا عباسی در تهران

«کالب و حزقیل علیهما السالم» (ش « 35.)2528عزیمت کردن اغوز به جانب ارّان و موغان» (ش « 36.)2529محمد امنین(ص) و بحینرای

 30و 31

موزۀ هنر کلولند

 32و 33

مجموعۀ دیوید در کپنهاگ

«نوذر نشسته بر تخت شاهی» (ش « .)9-1381پادشاهانی نشسته بر تخت» (ش .)24/2006

34

یالریهای هریر و سکلر

«بریی از تاریخ بنی امیه» (ش .)F1936.8

 35و 36

مجموعننۀ حسننین اهشننار در

«الحاهظ لدین اللّه ،خلیفۀ یازدهم» (ش « .)TR:368-2015پادشاهی نشسته بر تخت» (ش .)TR:1656-2015

37

موزۀ هنر اسالمی دوحه

«خلیفۀ دهم اآلمر باحکام اهلل» (ش .)MS 350

38

موزۀ هنر پورتلند

 39و 40

موزۀ هنر نلسن-آتکینز

عباسی» (ش .)AKM 89

تاریخ

27

23

26

28

25

«المستعصم ،آخنرین خلیفنۀ

29

31

سنگاپور

30

32

« راحی دو مرد ایستاده» (ش .)1983.94.8

«دربار معاوینه» (ش « 33.)1983.94.4منصنور ،خلیفنۀ هنا می مصنر» (ش .)1983.94.3

34

راهب» (ش « 37.)2841تقدیم پیشکش به امپرا ور چین» (ش .)2855

38

«امام علی (ع) و پیروان او» (ش « 39.)2834حوادث سنۀ ثمان و

ثلثین :ورود هرستادیان معاویه به مصر» (ش « .)2815پادشاهی نشسته بر تخت و مالزمان او» (ش « .)2856ذکر اسالم عمر بن الخطاب»
(ش .)2938

40

«آدم علیهالسالم و اوالد او» (ش « .)1945.384.bهوشنگ بر تخت شاهی» (ش .)1931.452.a

41

کویت

42

43

44

45

46

« راحیهایی از شش پیکر انسانی» (ش .)70.27.1

47
48

«یک امیر شالقی را به یک خلیفه میدهد» (ش «49.)47-44/3کشیشان ارمنی» (ش .)46-40

50

«هریدون نشسته بر تخت شاهی».

41

سم هاگ در لندن

 42تا 46

حراجی ساتبی

 47تا 49

حراجی کریستی

«بریی از مجمعالتواریخ» 11 ،اکتبر  ،2005رقم « .43مسلمانان در حبشه» 25 ،آپریل  ،2013رقم « .92خبر شهادت حضرت علنی (ع) بنه

 50تا 57

حراجی بونهامز

«خلیفۀ پنجم ،المنصور» 2 ،آپریل  ،2009رقم «5.55خلیفۀ دوازدهم ،الظاهر بامراهلل» 28 ،آپریل  ،2005رقم « 14.56خالهت القائم بامراهلل»6 ،

 58و 59

یک حراجی در توکیو

60

مکان نامعلوم

52

51

«سران قریش» 5 ،ژوالی  ،1965رقم « 37.53حضرت رسول (ص) و معجزۀ ا عام یروهی بسیار با غذایی اندک» 5 ،ژوالی  ،1965رقم 41.54
«سرنگونی قوم عاد» 8 ،اکتبر  ،2008رقم « .37نبرد پسران اُغوز با لشکر روم» 13 ،آپریل  ،2000رقم « .32اسفندیار و دو مالزمش ایستاده

در برابر یک پادشاه» 22 ،اکتبر  ،1992رقم  510و یا  12اکتبر  ،2005رقم .27
معاویه میرسد» 25 ،آپریل  ،2013رقم .90

اکتبر  ،2008رقم «7.57پادشاهی نشسته بر تخت و وزیرش» 6 ،اکتبر  ،2008رقم « .7در بیرون آمدن شاکمونی به اشکال و صور متنوع»6 ،
اکتبر  ،2008رقم « .7پادشاهانی نشسته بر تخت» 6 ،اکتبر  ،2008رقم « .8مسیر اُغوز به زمین تاریکی» 6 ،اکتبر  ،2008رقم « .8پادشاهی

58

نشسته بر تخت در مقابل وزیرش» 6 ،اکتبر  ،2008رقم .8

«ذکر نوبت و جلوس نورالدین محمد بن حسن داعی پنجمین»« .پادشاهی نشسته بر تخت شاهی».
«الولید ابن مغیره بن عبداهلل ابن مخزوم» ،قبالً محفوظ در (.French & Company )no. 50420

59

5. Emile Tabbagh, M. Parish-Watson.

 .6برای این هجد ه برگ ،نکCatalogue, 1931, cases 214, 219, :
.431, 447-448
 .7برای اوراق نامص ّور نسخه ،نک.Soudavar, 1992, no. 22 :
«. 8خزینه  »1654نسخه ای از جامع التواریخ کتابت شد ه د ر ربع رشید ی
است که د ر کتابخانۀ شاهرخ نوسازی شد ه است .برای جد ید ترین تحقیق
انجام شد ه د ر مورد این نسخه ،نک.Ghiasian, 2018b :
نقاشی شاهرخی و شش برگ مص ّور د ست نخورد ۀ تاریخ
 .9د ر مجموع73 ،
ِ
چین از این نسخه شناسایی شد ه است .نکGhiasian, 2018a, tables 6 :
.& 7

10. Anne-Marie Keblow Bernsted.
11. College Art Association in Providence.

 .12نسخۀ عربی با تاریخ انجام 714ق1314/م د ر د و بخش د ر مجموعۀ
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 )20نگهد اری می شود  .نک.Blair, 1995 :
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T

he bibliophile character of the Timurid ruler
Shahrukh (r. 1405–1447) and his patronage of
historical, religious, poetical and scientific books in
Herat are well known. He commissioned his court
historiographer, Hafiz-i Abru (d. 1430) to compose a series
of historical and geographical works. Hafiz-i Abru was
also commanded to complete several fragmentary copies
of the Jamiʿ al-Tawarikh, which had been transcribed for
Rashid al-Din (d. 1318) in the early fourteenth century.
One of these Jamiʿ al-Tawarikh manuscripts is preserved
in the Topkapi Palace Library with the inventory number
of “Hazine 1653” and is in part an autograph of Hafiz-i
Abru. Since the pre-Islamic part of Hazine 1653 was
missing, Hafiz-i Abru replaced the missing part with
the first volume of his own Majmaʿ al-Tawarikh. Some
years later, a further manuscript was copied from
Hazine 1653 and nowadays is known as the “dispersed
manuscript.” The contents of these two manuscripts
are almost identical and thus their pre-Islamic sections
comprise the first volume of Hafiz-i Abru’s Majmaʿ
al-tawarikh and their other sections consist of Rashid
al-Din’s Jamiʿ al-tawarikh. These two manuscripts are
the only surviving illustrated copies of the Majmaʿ altawarikh. The Dispersed Manuscript is one of the eight
surviving illustrated books produced for Shahrukh. In the
beginning of the twentieth century, the manuscript was
transferred to the West, and for the first time, as a whole
was included in the International Exhibition of Persian
Art in the Pennsylvania Museum in 1926. Evidence
shows that immediately after the exhibition of 1926, the
manuscript was divided into two fragments and found
its way into collections of Emile Tabbagh in Paris and
M. Parish-Watson in New York. These two dealers of
oriental art dismounted the manuscript and started to sell
the illustrated leaves before 1928. The dispersal of the
codex in more than fifty public and private collections
around the world restricted the opportunity for its careful
examination by scholars. The book once had 407 folios,
*

of which one hundred fifty are illustrated. Presently, 238
unillustrated folios of this manuscript belong to the Art
and History Trust Collection, and the illustrated leaves
are widely dispersed. After eight years of research, 149
illustrated folios have been identified.
By means of comparison of the text and images of
this codex with Hazine 1653, which was copied by
Hafiz-i Abru, three distinct groups of painting can be
discerned. The first is the established “historical style
of Shahrukh,” but the second and the third styles posses
several problems. Careful examination of the text and
image shows that these paintings have been executed
over the text, and as a result, at the location of these
miniatures a considerable amount of the text is missing.
Moreover, in most of the cases, these repetitious or
stereotyped compositions bear no relation to the text.
This paper, which surveys the history of the manuscript,
shows that approximately half of the illustrated leaves
of the dispersed manuscript are manipulations done by
the greedy European dealers of oriental art in the early
twentieth century.
Keywords
Shahrukh, Majmaʿal- Tawarikh, Jamiʿal-Tawarikh,
Text- Image Relationship, Dealers of Oriental Art,
Export of Antiques.
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