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نویسنده: چارلز ملویل 
مترجم: نیلوفر الری 1

مصورسازِی تاریخ در نقاشِی نسخه  خطِی عصر صفوی1 

در بیســت ســال اخیــر، افزایــش بی ســابقه و چشــمگیری 

ــده شــده اســت.  ــران صفــوی دی ــه ای ــه ب ــزان عالق در می

ــه   ــدازه ای ناشــی از برنام ــا ان ــال ت ــه هرح ــن مســئله ب ای

همایش هــای صفــوی اســت کــه هــر چهــار ســال 

ــال 19۸9  ــرد س ــاز آن از میزگ ــده و آغ ــزار ش ــار برگ یکب

ــه بعــد، جلســات  ــان ب ــوده اســت.2 از آن زم در پاریــس ب

ــای  ــا و تک نگاری ه ــدند، گزارش ه ــکیل ش ــیاری تش بس

بســیاری منتشــر شــدند و نمایشــگاه های بســیاری ترتیب 

ــان،  ــن زم ــش از ای ــدند. پی ــت ش ــدند و فهرس داده ش

بجــز آثــار متعــدد راجــر ســیوری –کــه کتــاب ایــراِن 

عصــر صفــوی )Cambridge , 1980 ( اوج آن هــا 

ــی  ــان انگلیس ــترس جه ــی در دس ــار اندک ــت- آث اس

ــی  ــک بخــش کوتاه ــاً ی ــاب صرف ــن کت ــود. ای ــان ب زب

ــیوری  ــه س ــت، اگرچ ــری داش ــای تصوی ــاره  هنره درب

ــه  ــرد، ب ــر ک ــال 1975 منتش ــه در س ــه ای ک در مقال

ــا  صــورت کمــال و تمام تــر دربــاب رابطــه قزلباشــان ب

ــن  ــت.3 در ای ــرده اس ــت ک ــری صحب ــای فک فعالیت ه

ــاِب  ــِد کت ــی از تولی ــه  خاص ــد دارم جنب ــته، قص نوش

صفویــان را مجــدداً بررســی کنــم و بــر برخــی منابــع 

مکتــوب تاریخــِی دوران و بــر مصورســازِی آن هــا نگاهی 

دقیق تــر بینــدازم؛ مســئله ای کــه در گذشــته بــه حــد 

ــرار نگرفتــه اســت و امیــدوارم  کفایــت مــورد توجــه ق

مــورد اســتقبال مخاطبــان ایــن نوشــته و ســایر 

ــرد.  ــرار گی ــه ق ــن زمین ــال در ای ــکاراِن فع هم

تقریبــاً نیــم قــرن پیــش، ایــوان اشــتوکین2 در دو 

مجلــد مهــم و تأثیرگــذار کــه بــه [بحــث] مصورســازِی 

نســخه های خطــی فارســی در عصــر صفــوی اختصــاص 

ــد  ــه می ش ــمرد ک ــی را برش ــار اندک ــا آث ــت، تنه داش

آن هــا را متــون تاریخــی واقعــی در نظرگرفــت؛  از 

ــر دو  ــه ه ــوی ک ــر صف ــه «  عص ــه دو »وقایع نام جمل

ــاره  شــاه اســماعیل اول )906-930(  شــرح عامــی درب

صحنه هــای  انتخــاِب  مســئله   اشــتوکین  بودنــد.5  

ــر  ــداِن عص ــرای هنرمن ــوع ب ــاِم موض ــی در مق تاریخ

تأییــد  صرفــاً  کتــاب  ایــن  نمی کنــد.  مطــرح  را 

انگاره هــای پژوهش هــای پیشــین یــا پژوهش هــای 
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ــی،  ــور ایران ــی مینیات ــاره  نقاش ــل درب ــدان کام ــه چن ن

ــل  ــون )Binyon(، کوهن ــای بینی ــون پژوهش ه همچ

)Kuhnel(، گــری )Gray( و تیتلــی )Titley(6 و نیــز 
ــاب عصــر صفــوی اســت؛7  ــِر منحصــر درب ــار متاخرت آث

ــون  ــم، مت ــم و یازده ــای ده ــه در قرن ه ــد اینک تأیی

ــده اند. در  ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــدرت ب ــی به ن تاریخ

ــورت  ــری ص ــار نظ ــچ اظه ــدون هی ــال ب ــن اهم کل ای

ــن  ــا ای ــه آی ــت ک ــخص نیس ــه مش ــرد، بطوریک می گی

ــق  ــده  عالی ــط بازتاب دهن ــا فق ــت دارد ی ــگاره واقعی ان

ــد در نقاشــی  ــه ترســیم عناصــر جدی ــر ب مورخــان هن

ایرانــی بجــای ترســیِم تــداوم روندهــای مقــرر از اعصــار 

ــر اســت؛ عناصــر جدیــدی همچــون مجموعــه  متقدم ت

ــا  ــر ی ــره و تصاوی ــی روزم ــای زندگ ــات، صحنه ه مرقع

ــده  ــر دی ــن عص ــه در ای ــه ای  ک ــای تک رقع طراحی ه

می شــوند.

از ســوی دیگــر، برخی از نویســندگان مخصوصــاً ریچارد 

اتینگهــاوزن،۸ جــی. ام. مردیث-اونــز9، الینــور ســیمز11 و 

اخیــراً بــاری دی. وود11 بــه موضــوع مصورســازی متــون 

تاریخــی اشــاره کرده انــد. اتینگهــاوزن خاطرنشــان 

ــرون دهــم و یازدهــم نشــان از عصــر  می کنــد کــه »ق

مهمــی در نقاشــی تاریخــی12 در جهــان اســالم دارد«، 

امــا چنیــن ادامــه می دهــد کــه ایــن مســئله در ایــران 

نســبت بــه عثمانــی یــا گورکانــی بــه میــزان کمتــری 

رشــد و توســعه یافــت.13 بــا ایــن حــال، مردیــث- اونــز 

تنهــا یــه پاراگــراف کوتــاه بــه عصــر صفــوی اختصــاص 

داد و چنیــن نوشــت: »بطــور کلــی، تنهــا تعــداد اندکــی 

ــد  ــر بودن ــِی هن ــوی، حام ــدان صف ــان خان از فرمانروای

و [...] پیشــرفت چشــمگیری در ایــن دوران دیــده 

نشــد.«14 ســیمز نیــز، در مقالــه ای بســیار مفصل تــر کــه 

بــر هنــر ترکــی و عثمانی تمرکز دارد، نســبت بــه دوران 

صفــوی بی اهمیــت اســت و چنیــن مالحظــه ای صــورت 

می دهــد: »جنبــه  شــگفت انگیز [...] تولیــد متــون 

تاریخــی مصــور [...] توســط عثمانیــان و گورکانیــان در 

ایــن زمــان ایــن اســت کــه [...] صفویــان ایــران اصــاًل 

ــار  ــگ گراب ــزرگ ال ــد.«15 اســتاد ب ــال آن نبودن ــه دنب ب

نیــز در پژوهــش جالبــش بــا نــام مــروری بــر نگارگــری 

ــه مصورســازی  ــه  آشــکار ب ــه ایــن عــدم عالق ــی ب ایران

متــون تاریخــی اشــاره می کنــد؛ در ایــن کتــاب او 

ــخ  ــه از تاری ــن برگرفت ــه مضامی ــد ک ــاهده می کن مش

ــه نقاشــی  ــام بخشــیدن ب ــی در اله ــش مهم ــران نق ای

ــد.16 در حقیقــت، همانطــور کــه  ــی ایفــا نمی کردن ایران

ــب  ــن قال ــدودی در ای ــار مع ــد آث ــاره می کن ــار اش گراب

بــه تصویــر کشــیده شــده اند و چنیــن آثــاری بــه 

دالیــل مختلــِف نامشــخصی، در عصــر تیمــوری )قــرن 

ــات  ــا موضوع ــا ب ــال ی ــد، ح ــده بودن ــع ش ــم( جم نه

ــا  ــان ب ــه  تیموری ــب رابط ــا در قال ــان ی ــِر روزش معاص

تاریــخ دوره هــای پیشینشــان. گرابــار می نویســد »جــای 

شــگفتی اســت کــه ایــن مضامیــن تقریبــاً بطورکامــل 

ــزد  ــه ن ــوند، درحالی ک ــد می ش ــان ناپدی ــا ورود صفوی ب

عثمانیــان و حتــی بــه میــزان بیشــتر نــزد گورکانیــان 

هنــد –کــه وقایع نامه هــای سلطنتی شــان را واقعــاً 

ــو  ــد- بنح ــازی می کردن ــاهکار مصورس ــتادانه و ش اس

ــد  ــر می رس ــن، بنظ ــد.«17 بنابرای ــت دارن ــی اهمی خاص

کــه بی اعتنایــی آشــکاِر نقاشــان صفــوی بــه موضوعــات 

ــک  ــه اوِج ی ــود بلک ــع نب ــر واق ــک ام ــا ی ــْی تنه تاریخ

غفلــت درازمــدت نســبت بــه چنیــن مــواد و مصالحــی 

بــود.

ــم چــرا ممکــن  ــم بررســی کنی پیــش از آنکــه بخواهی
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ــر  ــان عص ــرا نقاش ــا چ ــد، ی ــوده باش ــن ب ــت چنی اس

صفــوی آشــکارا بــا همتایــان عثمانــی یــا گورکانی شــان 

تفــاوت داشــتند، مهــم ایــن اســت کــه درصــدد برآییــم 

ــم  ــش دریابی ــاد و اندازه های ــا ابع ــود مســئله را ب ــا خ ت

و مخصوصــاً اقنــاع شــویم کــه واقعــاً مضامیــن تاریخــی 

ــان،  ــه  مصورســازی نســخه های خطــی صفوی از گنجین

ــاًل  ــواهد کام ــد. ش ــب  بوده ان ــمگیری غای ــرز چش به ط

ــن  ــس در ای ــتند؛ پ ــوع نیس ــن موض ــده  ای اثبات کنن

صــورت، می بایســت ســوال را از نــو صورت بنــدی 

کنیــم: بــا توجــه بــه عــدم عالقــه عمومــی بــه 

از  کدامیــک  تاریخــی،  وقایع نامه هــای  مصورســازی 

ــه  ــا چ ــرا؟ و ت ــر کشــیده شــده اند و چ ــه تصوی ــار ب آث

ــت  ــات جه ــاب موضوع ــرای انتخ ــم ب ــزان می توانی می

بــه تصویــر کشــیدن، اهمیــت قائــل شــویم؛ البتــه اگــر 

ــند؟ ــته باش ــی داش اهمیت

اکنــون بیاییــد بــا امر مهــم و ضــروری جمــع آوری اطالعات 

راجــع بــه مصورســازی متــون تاریخــی در عصــر صفــوی 

ــز  ــک تمای ــت ی ــدا، می بایس ــن ابت ــم. از همی ــروع کنی ش

ــت و  ــه حــد کفای ــه ب ــزی ک ــم مشــخص شــود؛ تمای مه

ــده  ــرح نش ــین مط ــای پیش ــح در پژوهش ه ــور واض بط

 اســت: یعنــی تمایــز میــان مصورســازی گذشــته  تاریخــی 

ــان  ــز می ــر تمای ــارت دیگ ــر )بعب ــخ معاص ــیم تاری و ترس

منابــع تاریخــی پیــش از صفویــان و خــود وقایع نامه هــای 

ــخ  ــر وقایع نامه  »تاری ــر در ه ــه اگ ــالوه آنک ــان(. بع صفوی

بــا  وقایع نامــه ای  یــا   [a World History] جهــان« 

ــر  ــه تصوی ــن ب ــی« [Universal]، بی ــتره ای »عموم گس

ــای  ــازِی رویداده ــاً دور و مصورس ــته  گاه ــیدِن گذش کش

معاصــر تمایــز قائــل شــویم، مفیــد خواهــد بــود. در ایــن 

حالــت، انتخــاب موضــوع تصویــری می توانــد در نقــش یک 

رهنمــون بــر دغدغــه  حامــِی اثــر یــا محیط هــای دربــاری 

عمــل کنــد، درســت بــه همــان انــدازه  کــه مضمــوِن خــود 

متــن می توانــد ایــن کار را کنــد.1۸ مــا بعــداً بــه ایــن نکتــه 

بــاز خواهیــم گشــت، چــرا کــه لزومــاً مشــخص نیســت تــا 

چــه میــزان بایــد بــرای مصورســازِی آثــار تاریخــی اهمیت 

قائــل شــد، بخصــوص در نظــر بــه ایــن حقیقــت کــه در 

بیشــتر مــوارد، شــمارِ نســخه های غیرمصــور از نســخه های 

ــد. ــر تجــاوز می کنن ــه تصاوی ــن ب مزی

نکتــه  دومــی کــه بایــد بخاطــر ســپرد ایــن اســت کــه در 

مباحثــات پیشــین، پیــش فرضــی وجــود دارد کــه نقاشــی 

ــر  ــان« ب ــا »صفوی ــان« ی ــان«، »گورکانی تاریخــی »عثمانی

عالقــه  خــاص یــا ســفارِش فرمانروایــان عثمانــی، گورکانی، 

ــای سلســله ای  ــن خاندان ه ــایر اعضــای ای ــا س ــوی ی صف

داللــت دارد. بــه طــور کلــی، به خصــوص در مــورد عثمانی 

ــاً  ــد؛19 و مطمئن ــن باش ــت چنی ــن اس ــی، ممک و گورکان

ــتور  ــه دس ــا ب ــا ی ــب تاریخ نگاری ه ــه اغل ــت دارد ک حقیق

فرمانــروا یــا بــرای عرضــه بــه وی تولیــد می شــدند؛ همین 

امــر ممکــن اســت در مــورد نقاشــی متــون تاریخــی نیــز 

ــت  ــوان حمای ــه نت ــال، زمانی ک ــن ح ــا ای ــد. ب ــدق کن ص

ســلطنتی از ایــن نســخه های خطــی را نشــان داد، طبیعتــاً 

چگونگــِی تفســیِر مــا را از موضوعــات تاثیــر قــرار می دهــد: 

موضوعاتــی چــون انگیــزه   خلــق اثــر، مخاطــِب قصدشــده  

آن و هــر هــدف یــا پیامــی کــه از دل ایــن برنامــه  تصویری 

ــه  ــر ب ــگاه دقیق ت ــا ن ــا ب ــد. تنه ــش در می آی ــه خوان ب

نمونه هــای نقاشــی  تاریخــی اســت کــه می توانیــم بفهمیم 

ــد در  ــری را می توانن ــاد دیگ ــه ابع ــازی ها چ ــن مصورس ای

خوانــش مــا از تواریــخ مــورد بحــث زیــر ســوال ببرنــد یــا 

متوجــه اهمیــِت قائل شــده بــرای منابــع مکتــوب تاریخــی 
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در عصــر صفویــان شــویم. 

در ایــن بررســی مختصــر، ممکــن نیســت که همــه  جوانب 

ــری  ــوارد دیگ ــز م ــاً نی ــم )و واقع موضــوع را بررســی کنی

ــی  ــازی های تاریخ ــون ارزش مصورس ــد همچ ــود دارن وج

در مقــام شــواهد بصــری از جامعــه، لبــاس، جنگ افزارهــا، 

تزیینــات داخلــِی آن عصــر و غیــره.(20 بــا ایــن حــال، فکــر 

می کنــم هنــگام بررســِی ایــن بخــش خــاص از مجموعــه  

هنــری ایــران کــه ســاده ترین هــدف ایــن نوشــتار اســت، 

داشــتن چنیــن ســواالتی در ذهــن، اهمیــت دارد.

  نسخه های صفویان از آثار متقدمین
مشــهورترین آثــار تاریخــی کــه در قرن هــای دهم-یازدهــم 

بــه تصویــر کشــیده شــده اند، ظفرنامــه  شــرف الدین علــی 

یــزدی و روضه الصفــای محمــد بــن خواندشــاه میرخوانــد 

اســت. ظفرنامــه مشــهورترین تاریخچــه  زندگــی و فتوحات 

تیمور اســت کــه نــوه اش، ابراهیم ســلطان، ســفارش دهنده  

ــا  ــت؛ روضه الصف ــام یاف ــز اتم ــال ۸2۸ نی ــود و در س آن ب

کتــاب »تاریــخ عمومــی« اســت کــه در حــدود ۸73 اتمــام 

یافتــه اســت امــا تکمیلــش تــا ســال 929 بــه دســت نــوه  

میرخوانــد، یعنــی غیــاث الدیــن خواندمیــر ادامــه یافــت. 

بنابرایــن، بــه یــک معنــا، ایــن کتــاب می توانــد در زمــره 

ــا از نظــرگاه  ــرد، ام ــرار گی ــدم ق ــاِن متق ــه  صفوی وقایع نام

مصورســازی آن، همانطــور کــه خواهیــم دیــد، می بایســت 

یــک اثــر کامــالً تیمــوری در نظــر گرفتــه شــود. چندیــن 

نمونــه از ایــن دو متــن وجــود دارد کــه متعلــق بــه عصــر 

ــک جــداول 1 و 2(. الزم اســت ذکــر  صفــوی هســتند )ن

ــا  ــداد نســخه های شناخته شــده ی ــاً تع ــه طبیعت شــود ک

موجــود، لزومــاً بــر کِل مجموعــه نســخه های خطــی ای که 

تولیــد شــدند )اعــم از آن هایــی کــه اکنــون از بیــن رفته اند 

یــا هنــوز شناســایی نشــده اند( اشــاره نمی کنــد. همچنیــن 

نمی توانــم ادعایــی در مــورد کامــل بــودَن اطالعاتــی کــه 

جمــع آوری کــرده ام، داشــته باشــم؛ اطالعاتــی کــه هنــوز 

خــودم نتوانســته ام بخــش زیــادی از آن هــا را بــا توجــه بــه 

ــه   ــا ب ــب آن ه ــم. اغل ــی کن ــان، بررس ــت پراکنده  ش ماهی

حــد کفایــت و بــه  طــور کامــل فهرســت نشــده اند )فقــط 

گــه گاه لیســتی از تصاویــر موجــود در آنهــا ارائه می شــود(.

  ظفرنامه  علی یزدی
ــه  ــق ب نســخه های مصــور ظفرنامــه از عصــر صفــوی متعل

ــماعیل اول(  ــلطنت اس ــان س ــِی رجــب 929 )پای ــازه  زمان ب

تــا 103۸ )پایــان ســلطنت شــاه عبــاس اول( هســتند )نــک 

جــدول 1(. تمــام ایــن نســخه ها در ایــران تولیــد نشــده اند: 

اگرچــه عمــده  آن هــا در شــیراز تولیــد شــده اند، امــا دو نمونه  

آخــر متعلــق بــه هنــد و آســیای مرکــزی هســتند، یعنــی 

آنجــا کــه ایجــادِ پیوســتی الینقطــع بــه میــراث تیمــوری 

ــت. اهمیــت شــیراز  ــر صــورت می گرف ســریع تر و طبیعی ت

به عنــوان مرکــزِ تولیــد کامــالً ثابــت شــده اســت و مــا هــم 

در [بحــث] انتقال نســخه  تاریخ محلی شــیرازی، )شــیرازنامه 

ــز  ــرن دهــم نی ــه ق ــگاره دارد و ب ــک ن ــن زرکــوب( کــه ی اب

ــه،  ــم.19 البت ــه می کنی ــه] توج ــن نکت ــه [ای ــردد، ب بازمی گ

شــیراز هیــچ گاه پایتخــِت دربــار صفویــان نبود و هیــچ دلیلی 

وجــود نــدارد کــه تولیــد ظفرنامــه را بــا حمایت و پشــتیبانی 

ــی  ــای ایدئولوژیک ــا برنامه ه ــاهزاده ها ی ــوی ش ــژه ای از س وی

مرتبــط کنیــم: بلکــه عکــس ایــن امــر درســت اســت. اللــه 

اولــوچ حمایــت حکمرانــان ذوالقــدری21 را )کــه از آن ســندی 

نیــز در دســت نیســت( دلیــِل عالقه بــه تولید نســخه  خطی 

ــا بدســت آوردن  ــه ب ــی ک ــد، فعل ــرض می کن ــاری« ف »تج

مجــدد کنتــرل دولــت مرکــزی از ســوی شــاه عباس بــر این 
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منطقــه در حــول و حــوِش آغــاز ســلطنتش، بتدریــج کاهش 
یافــت.22

محبوبیــت ظفرنامــه تــا حــدی بازتاب دهنــده  ایــن واقعیــت 

اســت کــه از قبــل ســنت دیرپایــی وجود داشــته که یــک اثر 

می بایســت حتمــاً مصورســازی شــود، و واقعــاً هــم در زمــان 

حیــات نویســنده ایــن امــر صــورت می گرفــت )نخســتین 
ــا تصاویــر در ۸39 کامــل شــد(.23  نســخه شــناخته شــده ب

ــا وقایع  نامه هــای مهــِم رشــیدالدین و نیــز  ایــن مشــخصه ب

شــاید حافــظ ابــرو مشــترک اســت: نســخه های مصــوری از 

هــر دو ایــن مــوارد از زمــان صفویــان وجــود دارنــد )هرچنــد 

ــوده  ــران نب ــان در ای ــاً تولیدش ــم لزوم ــه گفتی ــور ک همانط

باشــد(.24 بنابرایــن بجاســت اگر  تولیــد مــداوِم ظفرنامه  مصور 

را تابعــی از جریانــات هنری –فعالیت هنرمنــدان و کارگاه های 

هنــری ای کــه از مصورســازِی متن در گذشــته، بخصــوص در 

شــیراز ) شــهری کــه ایــن اثــر بــرای نخســتین بــار بــه آن جا 

ســفارش داده شــده بــود( آگاه بودنــد- و تاریخ نگارانه بببینیم، 

زیــرا ایــن اثــر بــه عنوان یــک مــدل ادبی مشــهور باقــی مانده 

اســت25 و ده ها نســخه از آن شناســایی شــده اســت.26 بسیاری 

ــه در  ــد ک ــت کردن ــی کتاب ــای مصــور را کاتبان از ظفرنامه ه

ــی،  ــدی کازرون ــحاق مرش ــو اس ــیخ اب ــگاه( ش ــتاِن )آرام آس

ظاهراً در شــیراز، نشســت و برخاســت می کردنــد.27 همچنین 

تــا انــدازه ای آدمــی وا داشــته می شــود تــا [مســئله] اقتبــاس 

عناصــر تیمــوری بــرای [ایجــادِ] مشــروعیت سلســله  صفوی 

را دســتاویزی قــرار دهــد. بــه راســتی، ایــن ایــده کــه صفویان 

آگاهانــه ســنت فرهنگــی تیموریــان را بــه میراث گرفتنــد در 

تاریخ نــگاری متقدم صفویان، یعنــی در دوران پس از تســخیر 

ــا ایــن حــال از  هــرات در 915، کامــالً ریشــه دوانــده بــود. ب

عالقــه  خــاص بــه ظفرنامــه در مقــاِم تقریــری از آرمان هــای 

ســلطنتی تقریبــاً حرفــی زده نشــده و واقعاً هم بطــور عینی، 

ارتبــاط کمــی بیــن زندگی یــا منابع الهــام تیمور بــا صفویان 

وجــود دارد. تــا آنجــا کــه مصورســازِی متــن بــه ایــن مســائل 

مربــوط اســت، از جــدول بــاال مشــخص اســت که ایــن عالقه 

در ســلطنت شــاه طهماســب بــه اوج می رســد؛ در واقــع اصاًل 

ممکــن اســت گفتــه شــود کــه ایــن موضــوع فقــط منحصر 

بــه دوران ســلطنت طهماســب اســت. طهماســب می گویــد 

کــه وی عــادت بــه خوانــدن »تاریــخ تیمــور« داشــته، وگرنــه، 

همانطــور کــه ماریــا زوپــه اشــاره می کنــد، خــود تیمــور تــا 

بــه ایــن انــدازه در تاریخ نــگاری متقــدم صفویــان نقــش اصلی 

نداشــته اســت.2۸ در میــان مشــهورترین نســخه های خطــی 

ــه  کاخ گلســتان در تهــران،  ــه، نســخه ای در کتابخان ظفرنام

ــِد  ــه هنرمن ــه  آن ب ــر وجــود دارد کــه در انجام ــا 24 تصوی ب

معــروف، بهــزاد منســوب اســت و به تاریــخ 934، یعنــی اوایل 

ســلطنت طهماســب بازمی گــردد. ایــن موضــوع بعید اســت 

کــه واقعیــت داشــته باشــد، هرچنــد ممکــن اســت بهــزاِد 

ســالخورده بــر کار نظــارت می داشــت. ســلطان محمــد نــور 

خوشــنویس ایــن متــن را در هــرات کتابــت کــرد، ولــو آنکه 

احتمــاالً ایــن اثــر سفارشــی بــه کتابخانــه  ســلطنتِی تبریــز 

ــْن تنهــا  ــه هــر صــورت، بنظــر می رســد، ای ــوده باشــد. ب ب

ــلطنتی  ــفارش س ــوان آن را س ــه می ت ــت ک ــخه ای اس نس

ــق خــود  ــه تاحــدودی عالی ــت؛ سفارشــی ک در نظــر گرف

طهماســب و نیــز ســنت های به ارث رســیده از هــرات 
ــد.29 ــاب می ده ــان را بازت تیموری

ــرای  ــه ظفرنامــه بعنــوان محملــی ب  اینکــه چــرا عالقــه ب

نقاشــی ها پــس از ســلطنت طهماســب کاهش یافــت، هنوز 

ســوالی جالــب توجــه اســت. بخشــی از پاســخ، بی درنــگ در 

بحــث دربــاره دومیــن وقایع نامــه پیشــاصفوی )کــه بیشــتر 

اوقــات بــرای مصورســازی انتخــاب می شــد(، قابــل حصــول 

ست. ا
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 روضه الصفای میرخواند
روضه الصفــا برخــالف ظفرنامــه علــی یــزدی از همــان ابتــدا 

مصورســازی نشــد. نخســتین نســخه مصور آن ظاهراً به 934 

بازمی گــردد، یعنــی همــان آغــاز ســلطنت شــاه طهماســب. 

ــاز  ــب اســت: 1( آغ ــن ترتی ــه ای ــد ب ــت جل ــر در هف ــن اث ای

آفرینــش جهــان تــا مــرگ یزدگــرد ســوم، 2( محمــد و چهــار 

خلیفــه  نخســت، 3( دوازده امــام و خلفــای اموی و عباســی، 4(  

سلسله های معاصر با عباســیان، 5( چنگیزخان و جانشینانش، 

6( تیمور و جانشــینانش تا ابوســعید )وفات ۸73(، و 7( آخرین 

جلــد کــه به دســت خواندمیر افزوده شــد، از ســلطان حســین 

و جانشــینانش تــا ســال 929 را در بــر می گیــرد.44 توجــه بــه 

اینکــه کدامیــک از ایــن مجلدات بیشــترین توجــه را بــه خود 

جلــب کــرده بودنــد –البتــه تا آنجــا که بتوانیــم این مســئله را 

از نســخه های مصــور بجا مانــده تشــخیص دهیــم- می توانــد 

اطالعاتــی را در اختیــار مــا قــرار دهــد.

جــدول 2 صــورت جزییــاِت مجلــدات مختلــف را بــه ترتیب 

زیــر بــه مــا نشــان می دهــد: جلــد اول: 5 نســخه، جلــد دوم: 

4 نســخه، جلــد ســوم: 1 نســخه، جلــد چهــارم: 4 نســخه، 

جلــد ششــم: 5 نســخه. ایــن اعــدادِ مطلــق ممکــن اســت تا 

ــدازه ای گمراه کننــده باشــند، چراکــه برخــی از مجلداتــی  ان

جدول 1: خالصه ای از ظفرنامه های مصوِر عصر صفوی                        
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کــه اکنــون پراکنــده شــده اند ظاهــراً جزیــی از همــان تولیــد 

ــی نســخه های مصــوِر  ــداد واقع ــه تع نخســتین اند، بطوریک

ــن در نظــر  ــر از ای ــر، می بایســت کمت ــن اث تولیدشــده از ای

گرفتــه شــود. همچنیــن ایــن مســئله نشــان می دهــد کــه 

نســخه های دیگــری نیــز بایــد در بیــن مجلــدات »مفقــود« 

در کار باشــند )یــا بــوده باشــند(، بطوریکــه طبقه بنــدِی آن ها 

ــه« ممکــن اســت گمراه کننــده  ــار] »عالق ــر اســاِس [معی ب

باشــد: بــه راســتی تنهــا معیــاری کــه اکنــون در کار اســت، 

موجودیــِت آن هــا اســت. بررســی اینکه چه موضوعاتــی برای 

ــده اند،  ــاب ش ــف انتخ ــخه های مختل ــازی در نس مصورس

بســیار مهــم خواهــد بــود؛ البته کــه ایــن عمل مســتلزم آن 

اســت مجموعــه  کاملــی از صحنه هــا و تصاویــر در دســترس 

باشــد. حــال بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه حداقــل 

ســه نســخه  خطــی از جلــد ششــم، نقاشــی هایی از نبــرد 

تیمــور بــا توقتمــش خــان –خــاِن اردوی زریــن- در ســال 
ــر دارد.45 793 را در ب

جدول 2: خالصه ای از مجلدات مصوِر روضه الصفا                  
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ــا ایــن حــال، قیاســی مابیــن ایــن صــورت جزییــاِت   ب

مجلــداِت مصــور و یــک نمونــه  تصادفــی از 106 جلــد 

ــا )چــه مصــور،  ــان 75 نســخه خطــِی روضه الصف از می

 Felix( که در فهرســِت اســتانبوِل تــاور )چــه غیرمصــور

ــد:62  ــت می ده ــه دس ــی ب ــج جالب ــده، نتای Tauer( آم

مشــهورترین  درصــد(   23 )هرکــدام   2 و   1 جلــد 

ــا 15  مجلــدات هســتند کــه بعــد از آن هــا، جلــد 6 )ب

درصــد( قــرار می گیــرد. تفــاوت مابیــن ایــن ســه جلــد 

و باقــِی مجلــدات در قیــاس بــا 47 جلــد دیگــری کــه 

ــود:  ــخص می ش ــتر مش ــی بیش ــده اند، حت ــت ش فهرس

ــا )24  ــد 2، 12 ت ــد(؛ جل ــا )24 درص ــد 1، 12 ت جل

درصــد(؛ جلــد 3، 3 تــا )6 درصــد(؛ جلــد 4، 5 تــا )10 

ــا  ــد 6، 9 ت ــد(؛ جل ــا )10 درص ــد 5، 5 ت ــد(؛ جل درص

ــا )2 درصــد(. ــد 7، 1 ت )1۸ درصــد( و جل

ایــن آمــار قویــاً حاکــی از آن انــد کــه نمونــه بجامانــده 

ــت  ــت محبوبی ــا در حقیق ــور روضه الصف ــخه مص از نس

نســبِی مجلــدات مختلــِف ایــن اثــر را  نشــان می دهــد. 

در ایــن جــدول دیــده می شــود کــه جلــد ســوم، درباب 

امامــان و خلفــا، تنهــا یکبــار بازنمایــی می شــود و جلــد 

ــود؛  ــی نمی ش ــاًل بازنمای ــوالن، اص ــاب مغ ــم درب پنج

آخریــن جلــد نیــز در جــدول نیامــده اســت. بــه 

ــا  ــر ی ــخ متأخ ــه تاری ــه ای ب ــچ عالق ــی، هی ــک معن ی

معاصــر وجــود نــدارد؛ تکیــه بــر دوران پیشا-اســالمی، 

ــیان  ــت عباس ــول خالف ــه در ط ــی ک ــله های ایران سلس

ســر برآوردنــد و روزگار تیمــور اســت. مــورد آخــر 

ــلطنت  ــد از س ــه بع ــازی ظفرنام بنحــوی زوال مصورس

طهماســب را کــه در بــاال اشــاره کردیــم، توضیــح 

ــان  ــورد هم ــوان در م ــون در اینجــا می ت ــد: اکن می ده

موضوعــات صحبــت کــرد امــا ایــن بــار در مــورد یــک 

ــن  ــاً ای ــا]. مطمئن ــه الصف ــور روض ــر [منظ ــن دیگ مت

ــور  ــخه های مص ــده نس ــه عم ــت ک ــم اس ــوع مه موض

بجامانــده از روضه الصفــا ) و احتمــاالً همــه نســخه های 

ــه دوران ســلطنت  ــده از جلــد ششــم( متعلــق ب بجامان

شــاه عباس انــد. فاصلــه گرفتــن از تواریخــی کــه 

دربــاره تیمورانــد و حرکــت بــه ســمت ترجیحــی بــرای 

یــک تاریــخ عمومــی دربــاره  جهــاِن مســلمانان، ظاهــراً 

ــگاه  ــاره  جای ــر درب ــی بالیده ت ــک برداشــت همگان ــر ی ب

صفویــان در تمهیــد و طــرِح اوضــاع داللــت دارد. 

ــا ســایر روندهــای  ــه هیــچ وجــه ب ــن مســئله ب ــا ای ام

ــه  ــل ب ــای آن، تمای ــدارد؛ بج ــت ن ــگاری مطابق تاریخ ن

ــر سلســله  ــز ب ــا تمرک ــخ ب ــد هرچــه بیشــتر تواری تولی

صفــوی و حتــی تأکیــد بیشــتر بــر مشــروعیت تیمــوری 

اســت کــه شــعله کوییــن ایــن موضــوع را در ســاحِت 

ــان  ــاس نمای ــاه عب ــاِن روزگار ش ــگاری صفوی ــخ ن تاری

ــات  ــون و موضوع ــاب مت ــن، انتخ ــازد.63 بنابرای می س

ــرار  ــر ق ارجــح جهــت مصورســازی بنظــر می رســد اگ

ــل از  ــد، حداق ــت کن ــت حرک ــالف جه ــت در خ نیس

ــت. در  ــب اس ــی عق ــود تاریخ نویس ــرفِت خ ــیر پیش س

هــر صــورت، عــدم مصورســازِی تاریــِخ امامــان )پــس از 

خلفــای راشــدین( تعجب برانگیــز بنظــر می رســد، امــا 

ــه  ــه ظفرنام ــه ن ــن مســئله پابرجاســت ک ــان ای همچن

ــِی  ــوِل تاریخ نویس ــدام محص ــا هیچ ک ــه روضه الصف و ن

ــن دوران )دوران  ــه در ای ــد. آنچ ــوی نبودن ــر صف عص

کلیــدی عبــاس( بیشــتر اهمیــت دارد تولیــِد روزافــزوِن 

ــا  ــه مجراه ــت و اینک ــان اس ــله ای صفوی ــخ سلس تواری

ــز  ــر کشــیدن دوران پیشا-اســالمی نی ــه تصوی ــرای ب ب

ــود. در حــال رشــد و توســعه ب

شــاید بــه همــان روشــی کــه مصورســازِی صحنه هــای 
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ــال  ــا انتق ــه روضه الصف ــه ب ــور از ظفرنام ــی تیم زندگ

ــور  ــران و ظه ــی پیامب ــازی زندگ ــرد، مصورس ــدا ک پی

ــی  ــر [یعن ــِی« اخیرالذک ــخ »عموم ــز از تاری ــالم نی اس

ــه  ــرد ک ــت ک ــاری حرک ــمت آث ــه س ــا] ب ــه الصف روض

فقــط بــه ایــن موضــوع اختصــاص داشــتند، کــه ژانــر  

نســخه های  بــود.  آن  برجســته ترین  قصص االنبیــا 

ــون،  ــن مضم ــا همی ــار ب ــایر آث ــر و س ــن اث ــوِر ای مص

در اواخــر قــرن دهــم بتدریــج فزونــی یافتنــد و بطــور 

ــده  ــخ« نوشته ش ــی و »تواری ــداد عثمان ــا بغ ــژه ای ب وی

ــی  در ترکیــه عثمانــی همچــون حدیقه الســعدای فضول

معاشــر شــدند.64 زبده التواریــخ معــروِف ســعید لقمــان 

)متوفــی حــدود 1009( در میــاِن آثــاری از ایــن دســت 

قــرار می گیــرد؛ اثــری کــه تحــت ســلطنت مــراد ســوم 

ــازِی بی حــد و حصــری  ــا دســت و دل ب )1574-95( ب

مصورســازی شــد و گواهــی اســت بــر یــک زیرشــاخه  

ــه از  ــی، ک ــی« عثمان ــخ مذهب ــی »تاری ــم از نقاش مه

ــا  ــد ت ــران و جانشــیناِن بالفصــل محم ــی پیامب زندگان
ــرد.65 ــر می گی ــی را در ب ــالطین عثمان ــلطنت س س

ــه  ــم ب ــران، می توانی ــدوده ای ــارج از مح ــن خ همچنی

نســخه  مطلــع ســعدیِن عبدالــرزاق ســمرقندی کــه بــه 

ــادر-  ــری ن ــه  ام ــه منزل ــردد -ب ــخ 1001 بازمی گ تاری

اشــاره کنیــم، امــا از آنجایی کــه ایــن نســخه در بخــارا 

تولیــد شــده، تــا آنجــا بــه بحــث مربــوط می شــود کــه 

تنهــا به عنــوان یــک همتــا بــرای نســخه  عصــر صفــوی 

در نظــر گرفتــه شــود. ازبــکان بــرای عالقه منــدی 

ــن  ــان آخری ــتگی های می ــر پیوس ــه ب ــی ک ــه تاریخ ب

ــل  ــرد، دالی ــد می ک ــان بعــدی تاکی ــان و تیموری ایلخان

بیشــتری داشــتند )ازبکانــی کــه بجــای صفویــان، وارِث 
ــد(.66 ــان بودن پادشــاهِی تیموری

 تواریخ عمومی صفویه
ــان  ــتیِن صفوی ــان و نخس ــِس تیموری ــن تاریخ نوی آخری

ادامــه داد،  را  تواریــخ عمومــی  ژانــر ســنتی  کــه 

ــا 930(  ــر وی، حبیب الســیر )ت ــه اث ــود ک ــر ب خواندمی

ــد،  ــش، میرخوان ــاب پدربزرگ ــای کت ــر مبن ــاً ب عمدت

اســتوار شــده بــود )همانطــور کــه قبــال ذکــر شــد، در 

ــاب در ســه  ــن کت ــرد.( ای ــل ک حقیقــت وی آن را کام

مجلــد و هــر مجلــد بــا چهــار جــزء ســامان داده شــده 

اســت: 1( تاریــخ پیشا-اســالمی و دوران اولیــه  خالفــت، 

2( تاریــخ اســالم تــا پایــان خالفــت، 3(  دوران مغــول و 

تیمــوری، بــه انضمــام شــاه اســماعیل صفــوی.67 اگرچه 

بــه معنــی دقیــق کلمــه می تــوان خواندمیــر را مــورخ 

صفــوی خوانــد امــا در عمــل، تفــاوت چندانــی مابیــن 

ایــن دو نفــر نیســت، و بــا اینکــه وقایع نامــه  خواندمیــر 

بــه شــدت محبــوب شــد امــا ظاهــراً نتوانســت عالقــه  

ــد.  ــب کن ــود جل ــازی بخ ــرای مصورس ــی را ب چندان

ــا- ــه پیش ــان روحی ــا هم ــاًل ب ــی ها کام ــاب نقاش انتخ

ــد.  صفــوی ادامــه می یاب

در ســال 9۸7  قزویــن  در  مصــوْر،  نســخه   اولیــن 

ــگاره  ــا ده ن ــوم ب ــد س ــامل جل ــه ش ــد ک ــد ش تولی

ــخه  ــن نس ــد ای ــت.6۸ تولی ــور اس ــی تیم ــاره زندگ درب

ــان  ــه  صفوی ــه ای از برنام می توانســت احتمــاالً باز-بیانی

ــه  ــر گرفت ــماعیل دوم در نظ ــرده  اس ــان پ ــس از می پ

محمــد  نــه  آْن  ســفارش دهنده  هرچندکــه  شــود، 

وی  بی ضــرر69«  درباره »غفلــت  )ولــش  خدابنــده 

میــرزا  بلکــه  می کنــد(  هنــری صحبــت  کارگاه  از 

ــات  ــی از مقام ــه -یک ــرزا عالءالدول ــن می ــب ب ابوطال

ــای  ــود. نگاره ه ــن- ب ــار قزوی ــک در درب ــمی تاجی رس

ایــن نســخه شــامل اثــری از نقاشــان معــروف، صادقــی 
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ــیراز(  ــزدی )از ش ــر ی ــرزا مظف ــیاوش و می ــگ، س بی

ــه تاریــخ ربیــع الثانــی  اســت.70  نســخه  دیگــری کــه ب

ــی از  ــش اعظم ــامل بخ ــردد و ش ــال 1000 بازمی گ س

جلــد ســوم اســت در اســتانبول به دســت حکیــم اوغلــو 
ــد.71 ــته ش ــگاره نگاش ــش ن ــا ش ــا ب ــی پاش عل

ــوم را  ــد س ــی از مجل ــه بخش های ــخه، ک ــومین نس س

ــخ 30 رجــب  ــه تاری ــرار می دهــد و ب تحــت پوشــش ق

ــن  ــی ب ــِر عل ــه اث ــگاره ب 1007 بازمی گــردد،72 هفــت ن

ــارت گِر  ــخ اش ــن تاری ــاالً ای ــر دارد. احتم ــر در ب مظف

ــکان  ــرات از دســت ازب ــن ه ــرای گرفت ــاس ب ــفر عب س

ــازی  ــرای مصورس ــه ب ــی ک ــت صحنه های ــت. اهمی اس

ــه و تحلیــل دقیق تــری  ــه تجزی انتخــاب شــدند نیــاز ب

بــه فتــح  بــه صحنه هایــی مربــوط  )باتوجــه  دارد 

ــاه اســماعیل  ــات ش ــور و اقدام ــترآباد به دســت تیم اس

ــه  ــراً همیش ــه ظاه ــد ک ــالن(، هرچن ــیروان و گی در ش

ــر] را در  ــی تصاوی ــا [یعن ــر، آن ه ــمایل نگاری تصاوی ش
ــد.73 ــرار نمی ده ــن ق ــود مت ــا خ ــی ب ــه  تنگاتنگ رابط

ــک  ــی از ی ــکلر برگ های ــری س ــا، گال ــر این ه ــزون ب اف

ــوم )دو  ــد س ــگاره از مجل ــه ن ــا س ــده ب ــخه  پراکن نس

ــه  ــوط ب ــول و یکــی مرب ــه دوران مغ ــوط ب ــه مرب صحن

ــرگ  ــک ب ــت(، و ی ــان اس ــه مظفری ــور علی ــدام تیم اق

ــان نســخه  خطــی  ــد اوِل هم ــاالً از جل جداشــده احتم

ــیروان را نشــان  ــاج و تخــت نشســتن انوش ــه ت ــه ب )ک

ــه تاریــخ 100۸-99۸ در  می دهــد( دارد کــه حــدوداً ب
قزویــن بازمی گــردد.74

و ســرانجام، کتابخانــه کاخ گلســتان نســخه  خطــِی 

ــد اول و دوم  ــه جل ــم دارد ک ــرن ده ــی از ق بی تاریخ

ــه  ــان و سلســله های معاصــر عباســیان را ب شــامل اموی

ــن  ــود. ای ــامل می ش ــور ش ــا 15 و 5 مینیات ــب ب ترتی

از تاریــخ صــدر اســالم  نگاره هــا بــر صحنه هایــی 

ــح دروازه   ــد. فت ــز دارن ــی تمرک ــرت عل ــی حض و زندگ

خیبــر به دســت علــی یــک صحنــه  بســیار رایــج 
می شــود.75 محســوب 

ایــن نمونه هــای شناخته شــده، کــه برخــی از آنهــا بطــور 

ناقــص چــاپ و منتشــر شــده اند، همــان تاکیــِد تصاویــر 

روضه الصفــای متقدم تــر را نشــان می دهنــد، یعنــی 

ــورد عصــر تیمــوری،  ــی دل مشــغولِی اساســی در م نوع

نوعــی عالقــه بــه تاریــخ صــدر اســالم، و همانطــور کــه 

ــای  ــه قهرمانی ه ــژه ب ــه  وی ــی رود، نوعــی عالق انتظــار م

حضــرت علــی. ظاهــراً هیــچ نمونــه ای از ایــن متــن کــه 

پــس از 100۸ مصــور شــده باشــد، وجــود نــدارد. 

تواریــخ  مصورســازی  تقریبــاً  حبیب الســیر،  بجــز 

عمومــی دیــده نمی شــود؛ بــا همــه  ایــن احــوال تولیــِد 

چندیــن اثــر از ایــن دســت در طــول قــرن دهــم نیــز 

ــن  ــن التواریخ حس ــتثنا، احس ــک اس ــت. ی ــه داش ادام

روملــو )9۸5( اســت کــه تنهــا دو جلــِد آخــر از دوازده 

ــده اســت؛  ــی مان ــرای آن] باق ــِد پیش بینی شــده [ب جل

هیچــی هــم نباشــد یــک نســخه مصــور از آخریــن جلد 

وجــود دارد. ایــن نمونــه ای نــادر – اولیــن مــوردی کــه 

بایــد در اینجــا ذکــر شــود- از نســخه ای بــا نگاره هایــی 

ــه  ــان را ب ــر صفوی ــخ معاص ــش تاری ــه کمابی ــت ک اس

تصویــر می کشــند؛ هرچنــد کــه ایــن انتخــاب موضــوع 

ایــن نســخه شــامل  کامــاًل تعجب برانگیــز اســت. 

ــِی  ــو76  در محــالت ییالق ــری از دیوســلطان رومل تصوی

دره  الر در ســال 117r .fol( 931: نــک تصویــر 1( 

ــاط  ــه ارتب ــت ک ــرد اس ــه نب ــن صحن ــامل چندی و ش
ــان دارد.77 ــا صفوی ــی ب مســتقیم اندک

خالصه التواریــخ قاضــی احمــد قمــی )999( مــورد مشــابه 
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ــن  ــا آخری ــه تنه ــد ک ــج جل ــا پن ــری ب ــری اســت؛ اث دیگ

جلــدش دربــاب صفویــان بجــای مانــده اســت. هینــز برخی 

از وجــوه نســخه  مصــور ایــن کتــاب را بحــث کــرده اســت 

)تصویــر 2(.7۸ ایــن نســخه ده نــگاره دارد، بــا صحنه هایــی از 

ســلطنت طهماســب، اســماعیل دوم و خدابنده و عبــاس، از 

جملــه تاج گــذاری همــه  آن هــا بجــز خدابنــده و تاج گــذاری 

پیــش از موعــد عبــاس در خراســان در ســال 79.9۸9 هــر دو 

اثــر )کــه بخش هــای ابتداییشــان از بیــن رفتــه اســت( عماًل 

اکنــون تواریــخ سلســله ای محســوب می شــوند تــا تواریــخ 

عمومــی؛ حتــی اگــر ایــن هــدف اصلــی آنهــا نبــوده باشــد، 

بازتاب دهنــده  جریــان روزافــزون در تاریخ نــگارِی آن زمانــه 
اســت.۸0

 تواریخ سلسله ای صفویان
بــه عصــر  تواریخــی کــه  اینکــه در  بــا توجــه   

ــم  ــه  حت ــه ب ــوِن توج ــد، کان ــاص دارن ــوی اختص صف

ــخه های  ــِت نس ــس قل ــت، پ ــر اس ــخ معاص ــر تاری ب

ــر  ــه تصوی ــکار از ب ــزاری آش ــای بی ــه معن ــور ب مص

کشــیدِن وقایــع جــاری اســت. هیچکــدام از تواریــخ 

اگرچــه  نشــدند،۸1  مصورســازی  صفویــان  مهــم 

آرای  عالــم  یعنــی  مشهورترینشــان  از  نســخه  ای 

ــر  ــه تصوی ــا س ــی، ب ــکندربیگ منش ــر اس ــی اث عباس

ــاًل  ــه قب ــر )ک ــده  دیگ ــخه های تهیه ش ــیاری نس و بس

در کتابخانــه  دانشــگاه ملــی ســنت پترزبــورگ۸2 

ــده  ــم ش ــون گ ــفانه اکن ــدند( متاس ــه داری می ش نگ

انــد. ایــن متــن انــدک ســالی پــس از مــرگ عبــاس 

تمــام شــد امــا برنامــه  مصورســازِی [آن]  بــه اتمــام 

ــخ  ــا از دو تاری ــن تنه ــن، م ــز ای ــه ج ــید.۸3 ب نرس

محلــی مصــوِر دیگــر اطــالع دارم: نخستینشــان، 

ــن  ــات 941( اســت. ای ــی )وف ــاهی امین ــات ش فتوح

تــا  و  دارد  بســیاری  منظــوم  قســمت های  متــن 

حــدی رونــد متفاوتــی را در منابــع مکتــوب تاریخــی 

نشــان می دهــد )نــک زیــر(. دومیــن مــورد فتوحــات 

همایونــی اثــر ســیاقی نظــام )1007( اســت کــه بــه 

شــرح وقایــع ســفر شــاه عبــاس بــرای پــس گرفتــن 

ــس از آن،  ــردازد.۸4 پ ــکان می پ ــت ازب ــرات از دس ه

تــا تواریــخ نادرشــاه )ســلطنت 1160-114۸( ظاهــراً 

چیــز دیگــری وجــود نــدارد؛ در ایــن تواریــخ مجــدداً 

دنیــوی  و  نظامــی  قهرمانی هــای  از  صحنه هایــی 

ــه ای  مصورســازی می شــوند، کــه البتــه بطــور آگاهان

احیاگــِر خاطــرات روزگار تیمــور هــم در متــن و هــم 

ــتند. ــر هس در تصوی

 تواریخ عامه85 از شاه اسماعیل
وزیــِن  رســمِی  وقایع نامه هــای  از  جــدا  معهــذا،   

ــه  ــه وجــود داشــتند ک ــخ عام ــاری، گروهــی تواری درب

ــی شــاه اســماعیل اول  ــاره  زندگ ــه طــور خــاص درب ب

ــا انتهــای قــرن  ــد و ت )موســس سلســله صفــوی( بودن

ــور  ــیمز بط ــور س ــدند. الین ــته ش ــز نوش ــم نی یازده

ــا اشــاره بــه حداقــل ســه  مختصــر و تاحــدی مبهــم ب

متــن مصــور، از ایــن تواریــخ ســخن گفتــه اســت: دو 

ــژن  ــر بی ــران اث ــان صاحبق ــای خاق ــخه از جهانگش نس

)British Library, Or .3248. , متعلــق بــه حــدود 

ســال 1101 و یــک نســخه  پراکنــده متعلــق بــه حــدود 

ســال 1099( و [کتــاِب] تاریــخ بســیار مشــابه دیگــری 

ــخ آن  در مــوزه رضــا عباســی در تهــران، کــه وی تاری

ــیمز  ــد.۸6 س ــال های 1099 و 1100 می دان ــان س را می

ــماعیل  ــاه اس ــور ش ــخ مص ــر تواری ــه دیگ ــن ب همچنی
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و بطــور کلــی صفویــان )بــا تاریخ گــذاری مشــابه( 

اشــاره می کنــد کــه هــر دو در کتابخانــه چســتر 

ــورد  ــاری وود م ــراً، ب ــوند. اخی ــه داری می ش ــی نگ بیت

ــرار داده و آن را  نخســت را مــورد تحلیــل و بررســی ق

گونــه ای از عالــم آرای شــاه اســماعیل۸7 دانســته اســت، 

ــه  ــم مقایس ــوز ه ــت هن ــال، می بایس ــر ح ــه ه ــا ب ام

پرتفصیــل میــان ایــن متــون )کــه بــه وضــوح همگــی 

ــورد  ــرد. م ــد( صــورت گی ــط و نســبت دارن ــا هــم رب ب

دوم هنــوز بایــد بطــور کامــل تجزیــه و تحلیــل شــود، 

ــاس دوم  ــلطنت عب ــر س ــز ب ــر آن متمرک ــا تصاوی ام

 .fol( ــی اول ــذاری صف ــای تاج گ ــراه صحنه ه ــه هم ب

ــِی  ــه باق ــه ب ــت ک ــی دوم ) fol .87r ( اس 10r( و صف

تصاویــر شــکل می دهنــد. ایــن کتــاب ترکیبــی از نثــر 

ــار  ــایر آث ــه آن را از س ــخصه ای ک ــت، مش ــم اس و نظ

ــوط  ــِش مرب ــد.۸۸ پرس ــز می کن ــز متمای ــروه نی ــن گ ای

ــه  ــماعیل در ده ــخ اس ــِی تواری ــت ناگهان ــه محبوبی ب

ــخ داده  ــدی پاس ــا ح ــد و ت ــرح ش 1100-1090 مط

ــار  ــا آنجــا پیــش رفــت کــه زمینــه تولیــد آث شــد و ت

ــه ایــن موضــوع کــه چــرا  را نیــز بحــث کــرد؛۸9 امــا ب

ــی  ــده اند، توجه ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــون ب ــن مت ای

ــوال محســوب  ــن اصــال س ــی، ای ــک معن ــه ی ــرد. ب نک

ــرا  ــه چ ــش ک ــن پرس ــل، از ای ــا حداق ــود –ی نمی ش

متــون تاریخــی مصورســازی شــده اند، فراتــر نمــی رود. 

ــرای محبوبیــت نســخه های مصــور از  اگــر توضیحــی ب

ــد،  ــاص درکار باش ــور خ ــماعیل بط ــای اس قهرمانی ه

مــن معتقــدم کــه ایــن در سرشــِت خــود متــن نهفتــه 

ــه خــود را  ــک قصــه حماســی اســت ک ــن ی اســت. ای

ــه دســت نوعــی ســلوک تصویــری ای می ســپارد کــه  ب

ــب  ــد. اغل ــرار ده ــا شــاهنامه ق ــر ب ــراز براب آن را در ط

ــن  ــباهِت مضامی ــه ش ــن، متوج ــش از ای ــان پی مولف

ــنایی  ــی آش ــاهنامه و حت ــن ش ــا مضامی ــاب ب ــن کت ای

هنرمنــدان خاصــی همچــون معیــن مصــور بــا ایــن نوع 

ــکارها،  ــان، ش ــقگِی حریف ــا، دو ش ــات –نبرده موضوع

ــه  ــدند.90 ب ــره - ش ــلطنتی و غی ــتقبال س ــم اس مراس

ــم  ــرض می گیری ــوع را ف ــن موض ــا ای ــه م ــرد اینک مج

ــرای  ــات خاصــی، ب ــه موضوع ــر نســبت ب ــن ژان ــه ای ک

ــت کــه  مصورســازی جالب تــر اســت، آن زمــان اس

ــماعیل در  ــنِد اس ــار عامه پس ــم رفت ــم بفهمی می توانی

روایت هــای خیال انگیــِز »تاریخــی« و مصورســازی 

قهرمانانــه  از ایــن روایت هــا دســت در دســت یکدیگــر 

ــد. دارن

ایــن حقیقــت کــه متــون منثــور و شــعرِی دیگــری نیــز 

ــا سرشــتی یکســان( در عصــر صفــوی مصورســازی  )ب

ــوص  ــد؛ به خص ــتیبانی می کن ــا پش ــن ادع ــده اند از ای ش

کــه آن هــا نیز اوالً و اساســاً درباره  شــاه اســماعیل هســتند. 

ــور و منظــوِم  ــه  منث ــن ترتیــب، نســخه ای از وقایع نام بدی

فتوحــات شــاهی یــا شــاهنامه امینــی، کــه در بــاال ذکــر 

شــد، هشــت تصویــر دارد و جاهایــی در نســخه برای ســایر 

تصاویــر خالــی مانــده اســت؛91 در میــان نگاره هایــی کــه 

کامــل شــده اند، تعــدادی نــگاره بــا موضوعاتــی مشــابه بــا 

نگاره هــای تواریــخ عامــه  متأخــر، همچــون اســماعیل در 

حــال کشــتن خــرس )  fol .v 24 نــک تصویــر 10.3( 

ــال  ــاه در ح ــوه )fol  . 110r ( و ش ــره  فیروزک ، محاص

ــود دارد.92 بنحــو  ــیرها ) fol . v 133 ( وج شــکار ش

چشــمگیری، شــاعر قاســم جنابــدی )وفــات 9۸1( 

شــاهنامه  اســماعیل را بــه تقلیــد از شــاهنامه  فردوســی 

نوشــت و در ســال 939 کامــل کــرد. مصورســازی 

ــان دهنده   ــماعیل نش ــاهنامه  اس ــخه های ش ــی نس برخ
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خــاص  موضــوع  ایــن  بــرای  دائمــی  تقاضــای 

ــوم  ــر منظ ــماعیل( و ژان ــانه ای اس ــای افس )قهرمانی ه

حماســی در سرتاســر قــرن دهــم اســت.93 همیــن 

مولــف، شــاهرخ نامه )پیشکشــی بــرای شــاه طهماســب 

ــه  ــه  شــخصی طهماســب ب ــر عالق – شــاهد دیگــری ب

تیموریــان( و شــاهنامه  طهماســبی را نیــز نوشــته اســت 

ــه اواخــر  ــق ب و دســت کم یــک نســخه از آن کــه متعل

قــرن دهــم اســت، بــا شــکوِه تمــام مصورســازی شــده 

اســت.94 اگــر یــک زمانــی چنیــن آثــاری کمرنــگ شــده 

ــان ســلطنت شــاه  ــاره در زم ــد، بنظر می رســد دوب بودن

ــد. ــان را بازیافتن ــلیمان محبوبیتش س

در همیــن زمینــه، یــک اثــر روایــِی دیگــری از همیــن 

نــوع و بــا همیــن تقاضــای دائمــی شــایان ذکــر اســت، 

ــه از آن در اوایــل قــرن  یعنــی ابومســلم نامه. یــک نمون

ــو  ــه آنس ــم ب ــرن ده ــپس از ق ــد و س ــق ش ــم خل پنج

ــای  ــددی از آن بج ــی ِ متع ــخه های خط ــه نس ــود ک ب

مانــد.95 یــک نمونــه از نســخه ای مصــور متعلــق بــه قرن 

یازدهــم در کتابخانــه  کاخ گلســتان در تهــران نگــه داری 

ــر  ــه اث ــت ب ــاالً می بایس ــت احتم ــود.96 و در نهای می ش

ــیخ  ــن ش ــیخ حســین ب ــه از ش ــله النســب صفوی سلس

ــا شــماری  ــی کــه ب ــدال زاهــدی اشــاره کنیــم، کتاب اب

از حکایــات در مــورد شــیخ صفــی و اعقــاب او بــه 

ــر  ــان نظــر دارد. ایــن اث ســیر پیشــرفت معنــوی صفوی

ــخه ای از آن در  ــت و نس ــلیمان اس ــاه س ــکش ش پیش

کمبریــج شــامل پنج نــگاره اســت.97 وجــود تقاضــا برای 

چنیــن متونــی و ایــن حقیقــت کــه آنهــا مصورســازی 

ــرای دوره  صفویــه چیــز جدیــدی نیســت.  می شــدند، ب

شــمس الدین  چنگیزنامــه   از  مصــوری  نســخه های 

دارد  تبریزی9۸وجــود  احمــد  شــاهنامه  و  کاشــانی 

ــاز  ــم آغ ــرن نه ــان از ق ــْم، مصورسازی ش ــِم ک ــه ک ک

ــن  ــده از ای ــون بجامان ــا مت ــع، تنه ــود؛ در واق ــده  ب ش

دو وقایع نامــه  منظــوم )نگاشته شــده در دهــه 730( 

مصورســازی شــده اند. پــس از آن، ایــن جریــان بــا آثــار 

هاتفــی )وفــات 92۸( ادامــه می یابــد؛ همــان هاتفــی ای 

ــه  ــام ب ــوری اش )اتم ــه  تیم ــا ظفرنام ــه ی ــه تیمورنام ک

حــدود ســال 903( در بیــش از 100 نســخه باقــی 

مانــده اســت، کــه البتــه بســیاری از آنهــا مصورســازی 

شــدند.99 در واقــع، بــه همــان بســیاری ظفرنامــه  

ــور  ــخه های مص ــز نس ــه نی ــزدی، از تیمورنام ــی ی عل

وجــود دارد کــه در کل دوره صفــوی پراکنده انــد و 

ــته های  ــی از نوش ــخه های خط ــا را در  نس ــماِرِش م ش

ــک نســخه  مصــور  ــد. ی ــاال می برن »تاریخــی« بســیار ب

کــه بــه تاریــخ 1105 بازمی گــردد، متنــی از تیمورنامــه  

ــردارد؛  ــر قاســم را درب هاتفــی و شــاهنامه  اســماعیل اث

ــان  ــوی می ــه  ق ــر رابط ــت ب ــی اس ــوع گواه ــن موض ای

ایــن دو اثــر و تقاضــای الینقطــع بــرای آن هــا در قــرن 

یازدهــم )بــاری دیگــر در ســلطنت ســلیمان(.100 نســخه 

دیگــری کــه در شــیراز در 974 تولیــد شــد، در حواشــِی 

ــی و  ــار هاتف ــن آث ــی، ای ــاهنامه  فردوس ــخه ای از ش نس

قاســمی را دربــردارد.101 یافتــن رابطــه ای صریح تــر 

میــان ماهیــِت یــک متــن و تصمیــم بــرای مصورســازی 

ــن  ــدی، ای ــاِل قاســمی جناب ــه دنب ــوار اســت. ب آن دش

ژانــر از وقایع نامــه  منظــوِم مصــور کــه بازتابــی از 

شــاهنامه اســت، تــا پایــان دوراِن تولیــد نســخه  خطــی 

ــرای مثــال  ــا قــرن ســیزدهم ادامــه داشــت؛ ب یعنــی ت

ــا نــام  ــان صب ــی خ ــاه نامه  فتحعل ــوان از شهنش می ت

بــرد.102 همچنیــن دو روایــت منظــوم از عصــر صفــوی 

ــر پرتغالی هــا  وجــود دارد کــه خاطــره  پیــروزی  در براب
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در ســال 1031 را بــزرگ مــی دارد، یکــی از ایــن 

روایــات کــه اثــِر قــدری شــیرازی اســت بصــورت یــک 

نســخه مصــور بــه تاریــخ 1109 )اندکــی بعــد از مــرگ 
ــود اســت.103 ــلیمان( موج س

ــل  ــک ناکام ــدون ش ــریع و ب ــاً س ــِی تقریب ــن بررس ای

ــی  ــون تاریخ ــور از مت ــی مص ــخه های خط ــاب نس درب

کــه در دوران صفــوی تولیــد شــدند حاکــی از آن اســت 

کــه ایــن چنتــه بــه آن انــدازه هــم کــه در ابتــدا تصــور 

می کردیــم، خالــی نیســت. مضافــاً اینکــه، ایــن امــکان 

ــتری  ــات بیش ــا مالحظ ــی آورد ت ــم م ــان فراه را برایم

ــی  ــده  عموم ــِی آن عقی ــد و چون ــنجِش چن ــرای س ب

)اینکــه صفویــان اصــاًل متــون تاریخــی را مصورســازی 

نمی کردنــد( صــورت دهیــم - بــی آنکــه ضرورتــاً آن را 

رد کــرده باشــیم.

در وهلــه  اول، تعــدادی نســخه  خطــی مصــور )هرکــدام 

ــین  ــار پیش ــی از اعص ــون اصل ــخه( از مت 10 - 15 نس

و  یــزدی  علــی  ظفرنامــه   بخصــوص  دارد،  وجــود 

روضه الصفــای میرخوانــد کــه هــر دو آثــار تیموریان انــد: 

ایــن تصاویــر روی هم رفتــه متمرکــز بــر قهرمانی هــای 

تیمــور )یــک چهــره  قهرمانانــه  آرکــی تایــپ( در کنــار 

ــتند.  ــر( هس ــدی کمت ــا تاکی ــالم )ب ــدر اس ــخ ص تاری

ــر  ــدادی نســخه از حبیب الســیر خواندمی ــن تع همچنی

وجــود دارد کــه بــاری دیگــر متمرکز بــر همــان انتخاِب 

موضوعــات اســت. هیچکــدام از مجلــدات پــر و پیمــان 

مصورســازی نشــده اند، یعنــی در مجلداتــی بــا بیــش از 

400 بــرگ، عمومــاً 10 تــا 15 نــگاره )و نهایــت امــر 20 

تــا 30 نــگاره( وجــود دارد؛ کــه بــه لحــاظ موضوعشــان، 

صحنه هــای  دارنــد.  اندکــی  نســبتاً  هم پوشــانی 

اندکــی وجــود دارنــد کــه بیــش از یکبــار تکــرار شــوند 

ــدرت  ــابه، به ن ــات مش ــم موضوع ــن ه ــی در مت و حت

کنــار هــم قــرار می گیرنــد، امــا بنظــر نمی رســد 

ــه   ــا چرخ ــدوال ی ــای مت ــرای صحنه ه ــی ب ــچ مالک هی

ــال،  ــرای مث ــد. ب ــده باش ــاد ش ــر ایج ــتاندارِد تصاوی اس

ازدواج جهانگیــر، پســر تیمــور، بارهــا نزدیــک بــه هــم 

قــرار داده شــده )نــک تصویــر 10.4(، امــا یــک صحنــه  

معــروف دیگــر دربــاره مــرگ تیمــور و ســوگواری بــرای 

او، کــه حداقــل 5 مرتبــه در نســخه  خطــی ظفرنامــه )و 

حداقــل یکبــار در روضه الصفــا( دیــده می شــود، در 

جاهــای کامــاًل مختلــف در متــن قــرار گرفته انــد، کــه 

ــِی یــزدی از ایــن  بازتاب دهنــده  شــرح مفصــل و طوالن
وقایــع اســت.104

تعــداد نســخه های خطــی مصــور از ایــن آثــار بــا 

ــه  ــل مقایس ــی قاب ــی خیل ــی و گورکان ــدات عثمان تولی

ــاد  ــوری ی ــن مص ــش از 30 مت ــیمز از بی ــت. س نیس

می کنــد کــه »دســتاوردهای سلســله ای ســالطین 

عثمانــی« را حکایــت می کننــد و میــان ســال های 

931 و 1039 تولیــد شــده اند؛ همچنیــن از 10 نســخه 

در هنــد گورکانــی متعلــق بــه ســال های 992 و 1013 

نــام می بــرد )دو مــورد از ایــن نســخه ها، تاریــِخ مغــول 

)ایلخانــی( اثــر رشــیدالدین هســتند(.105 ممکــن اســت 

گســتره  متــون در بیــن عثمانیــان بیشــتر باشــد، بعــالوه 

آنکــه مجلــدات عثمانــی و گورکانــی هــر دو بــا دســت 

ــده اند  ــازی ش ــری مصورس ــد و حص ــازِی بی ح و دل ب

امــا بــا ایــن حــال، تفاوت هــا بســیار عظیــم نیســتند، و 

ــا در  ــد ت ایــن تفاوت هــا در ســایر جنبه هــا وجــود دارن

ــاً عــددی .  شــماِرش صرف

ــخه های  ــن نس ــام ای ــِد تم ــاً تولی ــه  دوم، تقریب در وهل
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ــود،  ــر می ش ــوی منحص ــر صف ــل عص ــه اوای ــی ب خط

یعنــی تــا انتهــای قــرن دهــم و تــا ســال های نخســتین 

ــاهِد  ــا ش ــلطنت وی نه تنه ــاس. س ــاه عب ــلطنت ش س

ــه  ــود )از جمل ــی« ب ــخ »عموم ــازِی تواری اوِج مصورس

ــه  ــی(، بلک ــد قم ــی احم ــو و قاض ــن رومل ــار حس آث

ــردی همچــون  ــار منحصربف ــداد کمــی از آث شــاهد تع

ــه هــرات در  ــاره لشکرکشــی های او ب ــه ای درب وقایع نام

ــه به نظــر  ــن حــال، اینک ــا ای ــود. ب ــز ب ســال 1007 نی

می رســد هیــچ آثــار مصــور دیگــری وجــود نــدارد کــه 

ــم  ــه علی رغ ــد و اینک ــز باش ــلطنت وی متمرک ــر س ب

موفقیت هــای نظامــی و شــهرت عظیــم عبــاس، از 

قــرار معلــوم او هیچــگاه بــه جایــگاه حماســِی محبوبــی 

ــت،  ــت نیاف ــود، دس ــوردار ب ــماعیل برخ ــاه اس ــه ش ک

شــایان توجــه اســت.

مــا بــاری دیگــر بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنیــم 

ــد نســخه  ــا تولی ــاال در رابطــه ب ــه در ب ــی ک ــه ارقام ک

ــد،  ــان آم ــی نقلش ــد گورکان ــی و هن ــه عثمان در ترکی

ــان  ــرن اول صفوی ــادل ق ــان دوره  مع ــه هم ــوط ب مرب

ــد  ــاس، تولی ــلطنت عب ــد از س ــک بع ــدون ش ــت. ب اس

متــون تاریخــی مصــور در ایــران تقریبــا بطــور کامــل 

ــدان  ــن »فق ــر قیاســی مابی ــن اگ ــف شــد. بنابرای متوق

ــی  ــی های روایــی تاریخ عالقــه  « صفویــان بــه نقاش

بــا همسایگانشــان صــورت می گیــرد، شــاید بایــد 

ــا  ــد. ام ــز باش ــم متمرک ــرن یازده ــر روی ق ــتر ب بیش

خــود تاریخ نــگاری عثمانــی نیــز بخاطــر حمایــِت 

ــداد  ــود تع ــلطان، وج ــوی س ــری از س ــتقیم کمت مس

کمتــری تواریخ-ســلطنتی، و ناپدیــد شــدن نقــش 

دربــاری  رســمِی  تاریخ نــگار  یــا  شــاهنامه چی 

ــم شــد؛ بی شــک  ــرن یازده ــری در ق دســتخوش تغیی

ــز  ــور را نی ــای مص ــد وقایع نامه ه ــا تولی ــن فاکتوره ای

تحــت تاثیــر قــرار می دادنــد.106  در هنــد نیــز »فــوران 

ــه  ــم ک ــرن ده ــِی مصــور« در ق ــون تاریخ ــکوِه مت باش

ــات 1605( اســت رخ  ــا ســلطنت اکبــر )وف همزمــان ب

ــاه  ــر و ش ــلطنت های جهانگی ــا س ــه ت ــد؛ اگرچ می ده

جهــان نیــز دغدغــه ای بــرای وقایع نامه هــای دربــاری و 

مصورســازِی آن هــا ادامــه داشــت، امــا ایــن موضــوع در 

ســطح بســیار پایینــی در جریــان بــود و کاًل هــم تحــت 

ناپدیــد شــد.107 در  اورنگ زیــب  رژیــم ســخت گیر 

ســلطنت عثمانیــان و گورکانیــان، تقریبــاً چهره پــردازی 

صحتــی بــود بــر عالقــه بــه پادشــاه؛ کــه تــا انــدازه ای 
ــود.10۸  ــده می ش ــز دی ــان نی در صفوی

ــی  ــاه صف ــلطنت ش ــه، در س ــورد آنک ــومین م ــا س ام

دوم/ ســلیمان )1105-1077(، پــس از گــذر فاصلــه ای 

ــز  ــز و متمرک ــورد موج ــک م ــل، ی ــک نس ــل ی حداق

کــه  شــد  دیــده  عامــه  مصــور  وقایع نامه هــای  از 

ــگاه  ــه ن ــود ک ــه ای ب ــان تاریخ نگاران ــده جری بازتاب دهن

ــوی  ــت صف ــاِن دول ــای بنی ــه عظمت ه ــردی ب عقب گ

ــا  ــن ی ــد بری ــون خل ــی«  همچ ــخ »وزین ــت. تواری داش

قصص الخاقانــی کــه در ایــن دوران نوشــته شــدند 

ــِن« نوشته شــده  ــِخ »وزی ــی بیشــتر از تواری ــاً خیل واقع

ــازی  ــاس دوم، مصورس ــی اول و عب ــاه صف در دوران ش

نشــدند: بجــای آن، ســلیقه  مناســب بــرای روایت هــای 

ــد  ــم تمهی ــا تعلی ــاً جهــت ســرگرمی ی غلوشــده عمدت

ــوند  ــور ش ــه مص ــار در اینک ــن آث ــی ای ــر ادب ــد. ژان ش

ــر  ــز ب ــر آن، تمرک ــزون ب ــود. اف ــذار ب ــه، تاثیرگ ــا ن ی

ــی  ــر زندگ ــه ب ــا حــدی در ادام ــی اســماعیل و ت زندگ

طهماســب، طنینــی از آن دل مشــغولی اولیــه در مــورد 

ــه  ــه( دارد ک ــی پرجذب ــده  نظام ــر فرمان ــور )دیگ تیم
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بعدهــا بــا ظهــور نادرشــاه احیــا شــد. [ایــن بــار] بجــای 

»سلســله«، ایــن هویــت قهرمانانــه اســت کــه توجــه را 

بخــود می کشــاند.

ــی«  ــان »عثمان ــول نقاش ــه محص ــر ب ــه دقیق ت زمانیک

کــه  متوجــه می شــویم  و »گورکانــی« می نگریــم، 

ــده اند  ــازی ش ــه مصورس ــاری ک ــی از آث ــداد عظیم تع

ــخ  ــز هســتند: تواری ــان نی داســتان های خــوِد فرمانروای

دربــاری  تاریخ نــگاران  نوشــته   منظــوم  قهرمانــی 

)شــاهنامه چیان( پیشکشــی بــرای ســلطان ســلیم، 

ســلیمان، مــراد و دیگــران بودنــد کــه بــه زبــان فارســی 

ــار قاســمی کــه  و ترکــی تالیــف شــده اند؛ همچــون آث

ــن  ــد. م ــد می کن ــی تقلی ــاهنامه  فردوس ــه از ش خاص

ــاره صحبــت خواهــم کــرد.  در ادامــه بیشــتر در ایــن ب

ــل  ــود، تجلی ــاوت ب ــدی متف ــا ح ــت ت ــد، موقعی در هن

ــر  ــر و اکب ــور، بابُ ــون تیم ــف همچ ــان مختل فرمانروای

وقایع نامه هــای  در  منظــوم،  حماســه های  بجــای 

منثــور آمــده  اســت )تاریــخ خانــدان تیمــوری، بابرنامــه، 

اکبرنامــه(، و بــا تــوزک جهانگیــری و پادشــاه نامه 

ــه اســت. ــه یافت ادام

چهــارم، هرچنــد کــه ایــن هــوس بــه ســرمان می زنــد 

تــا ایــن ریتــم تولیــد را وابســته بــه توســعه های 

سیاســی بدانیــم، در بیشــتر مــوارد، هویــت حامــی یــا 

ــان  ــور صفوی ــخ مص ــدازی تواری ــه در راه ان ــع عالق منب

ــدازه  ــا چــه ان ــه ت مشــخص نیســت. واضــح نیســت ک

ــا  ــون ی ــاب مت ــلْه انتخ ــِی سلس ــای ایدئولوژیک انگیزه ه

ــع،  ــد. در واق ــن می کردن ــگاره را تعیی ــر ن ــوع ه موض

ــِد  ــیر رش ــا س ــون ب ــاب مت ــه انتخ ــد ک ــر می رس به نظ

تاریخ نگارانــه  جــاری در تــوازی نبــود: در ســال های 

ــی  ــخ عموم ــه تواری ــوی، زمانی ک ــر صف ــتین عص نخس

تقریبــا غالــب بودنــد، تمایــل بســوی مصورســازی تاریخ 

ــی  ــتارهای تاریخ ــا نوش ــه بعده ــود، و زمانیک ــور ب تیم

ــن  ــد، ای ــاز ش ــله ای آغ ــخ سلس ــت تاری ــت حمای جه

ــدند.  ــازی می ش ــه مصورس ــد ک ــی بودن ــخ عموم تواری

پایــاِن بــه تصویــر کشــیدِن صحنه هــای ظفرنامــه 

ــروعیت  ــِن مش ــه مضامی ــاس ب ــکاِر عب ــه آش ــا عالق ب

ــار  ــن آث ــال، ای ــن ح ــا ای ــد. ب ــادف ش ــان مص تیموری

می بایســت یــا بــرای مخاطبــی فراهــم آمــده باشــند یــا 

در انتظــار خریــداری بــوده باشــند: احتماالً شــخصی در 

همــان محافــل دربــاری؛ حتــی اگــر خــود شــاه نبــوده 

باشــد. بــه راســتی ایــن می توانــد همــان زمانــی باشــد 

ــر  ــی ب ــرل سیاس ــاس در کنت ــاه عب ــمولیت ش ــه ش ک

ــی  ــان محل ــان دوران حامی ــا پای ــادف ب ــران مص کل ای

شــده بــود، همــان حامیانــی کــه ســفارش دهنده  

ــی  ــان جریان ــاً هم ــد؛ دقیق ــور بودن ــای مص وقایع نامه ه

ــود. از ســوی دیگــر، ســفارش  کــه در شــیراز جــاری ب

آثــاری همچــون فتوحــات همایــون و داســتان جــرون 

ــارس -اهلل  ــد ف ــان قدرتمن ــوی حکمران ــاالً از س احتم

ــه  ــل ب ــا می ــه تنه ــان- ن ــی خ ــان و امامقل وردی خ

ــه  ــد بلک ــان می ده ــم را نش ــای مه ــل پیروزی ه تجلی

جایــگاه طبقــه جدیــد غالمــاِن حکومتــی را در جامعــه 
ــر اثبــات می کنــد.109 ــان هن ــوان حامی و به عن

اســاس  و  بی پایــه  گفته هــای  از  حالی کــه  در 

ضربــه  یــک  بخواهیــم  اگــر  می گیریــم،  فاصلــه 

ــان  ــری را از می ــای هن ــر فعالیت ه ــی ب ــن احتمال معی

رویدادهــای تاریخــی یــا سیاســی برشــماریم، اغلــب از 

ــه  ــب در میان ــاه طهماس ــه  ش ــان متعصبان ــه  فرم نتیج

ــوان  ــال 963( می ت ــان س ــون فرم ــم )همچ ــرن ده ق

صحبــت کــرد.110 یــک پیامــِد ایــن تصمیــم مهاجــرت 
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هنرمنــدان )و نویســندگان( ایرانــی بــه دربارهــای 

ــایه  ــای همس ــه قلمروه ــهد و ب ــون مش ــی همچ والیت

ــن،  ــود ای ــا وج ــود.111 ب ــی ب ــد گورکان ــون هن همچ

همانطــور کــه انــدرو نیومــن اشــاره می کنــد در نیمــه  

دوم ســلطنت طهماســب، ایــن تاثیــر بــر تولیــد هنــری 

آشــکارا مشــخص اســت )تقریبــا نامحتمــل اســت 

ــاْب  ــازِی کت ــون مصورس ــن پیرام ــت معی ــه ممنوعی ک

ــرار  ــر ق ــت تاثی ــلطان را تح ــم س ــرادرزاده اش، ابراهی ب

ــداده باشــد(، درحالی کــه بیــزاری اش از خوشنویســی  ن

ــخصی  ــاًل ش ــکل کام ــک مش ــت ی ــی می بایس و نقاش

ــی  ــار گورکان ــه درب ــدان ب ــوده باشــد. حرکــت هنرمن ب

ــه هنــد]  ــار طهماســب [ب ــا بازگشــت همایــون از درب ب

ــس از آن،  ــک پ ــدون ش ــد و ب ــاز ش ــال 951 آغ در س

ــه  ــد در هندوســتان تغذی ــای جدی ــه  فرصت ه ــا طعم ب

ــی  ــان بدلیس ــرف خ ــی، ش ــب غرب ــد.112 در جان می ش

نویســنده  شــرفنامه - تاریــخ کردســتان- در ســال 9۸6، 

زمانی کــه فرمانــدارِی قلمروهــای اجــدادی اطــراف 

ــت. او  ــی رف ــه عثمان ــد113، ب ــا ش ــه او اعط ــس ب بدلی

ــال  ــه در س ــش را ک ــودش از کتاب ــخه  خ ــراً نس ظاه

1005 نوشــته بــود، بــا 21 مینیاتــور )کــه بســیاری از 
ــرد.114 ــور ک ــد( مص ــا دو برگی ان انه

نمونــه ای از بــه تصویــر کشــیدِن  نهایتــاً، تقریبــاً 

رویدادهــای جــارِی منابــع مکتــوب تاریخــِی آن زمانــه 

ــخه های  ــامل نس ــادر ش ــتثنائات ن ــدارد. اس ــود ن وج

ــد  ــی احم ــخ قاض ــورگ از خالصه التواری ــنت پترزب س

ــره   ــان مقب ــی )نگهب ــی قل ــواِن مرتض ــِخ بی عن و تاری

اردبیــل( از صفویــان بــه همــراه نقاشــی های ایــن 

ــاس دوم  ــاه عب ــای ش ــاً قهرمانی ه ــه عمدت ــاب ک کت

همچــون محاصــره قندهــار را ) fol . V 55 ( بــه تصویــر 

می کشــد، اســت. و البتــه چنــد نقاشــِی تک بــرگ 
به ســختی ایــن شــکاف را پــر می کنــد.115

بــا  صفویــان  میــان  تقابــل  عظیم تریــن  آشــکارا 

ــئله  ــاب مس ــت [درب ــن اس ــی در ای ــی و گورکان عثمان

مصورســازی]: بی عالقگــی آشــکار بــه مصورســازی 

تمایزبخــِش کارگاه هــای  رویدادهــای معاصــر کــه 

هنــری ایــران صفــوی از دو همســایه اش اســت، البتــه 

ــی  ــخ مذهب ــه تاری ــی ب ــه  عثمان ــه از عالق درصورتی ک

پرتره هــا  بــاالی  تعــداد  همچنیــن  و  شــجره ای،  و 

ــان  ــه هم ــم. ب ــر کنی ــرف  نظ ــان ص ــان گورکانی در می

ــدم  ــا ع ــوع را ب ــن موض ــم ای ــه نمی توانی ــدازه ای ک ان

عالقــه بــه ثبــت تاریــخ سلســله و عــدم عالقــه بــه ایجاد 

تصویــری مبلــغ بــرای حاکمیــت صفــوی برابــر فــرض 

بگیریــم – چــرا کــه حجــم عظیــِم وقایع نامه هــای 

ــس  ــش واقعه نوی ــراه نق ــه هم ــوی ب ــی دوره  صف تاریخ

در دربــار گواهــی بــر ایــن موضــوع اســت- نمی توانیــم 

ــه حمایــت از  ــا بی عالقگــی ســلطنتی نســبت ب آن را ب

مصورســازِی ســایر اشــکال نوشــتارها نیــز برابــر بدانیم؛ 

بلکــه بایــد در جایــی دیگــر بــه دنبــال توضیحــی بــرای 

ــازِی نوشــته های تاریخــی  ــرای مصورس ــوِد تقاضــا ب نب

باشــیم.

 بحث
اتینگهــاوزن در تــالش بــرای دور شــدن  ریچــارد 

از دوره بنــدِی متــداول از هنــر اســالمی برحســِب 

تغییــر سلســله یــا رژیم هــای سیاســی، پیشــنهاد 

ــِب  ــر حس ــرون ب ــی ق ــی را ط ــی ایران ــا نقاش ــرد ت ک

ــن  ــم.116 از ای ــدی کنی ــان طبقه بن ــای غالبش ویژگی ه

ــخصه های  ــر مش ــر درگی ــت کمت ــا می بایس ــر، م منظ



نقاشــی»صفوی« باشــیم و بایســتی بیشــتر عالقه منــد 

بــه مجموعــه ارزش هــای پیرامــون اثــر هنــری باشــیم 

کــه موجــب ادامــه  تولیــد اثــر در قــرون دهــم و یازدهم 

شــده اســت. اتینگهــاوزن نخســتین دســته بندی اش را 

ــا تاریخــی« تعیــن  ــوان ســبک »حماســی ی تحــت عن

ــوِر  ــخه های مص ــه  نس ــه غلب ــر ب ــا نظ ــد و ب می بخش

ــی«  ــع فردوس ــتم، آن را »جم ــرن هش ــاهنامه در ق ش

ــقانه«  ــد »عاش ــان، تاکی ــت زم ــا گذش ــد.117 ب می نام

ــر  ــس از آن ژان ــد، و پ ــب ش ــی«( غال ــع نظام )»جم

ــعدی  ــم س ــه اس ــه ب ــتی( ک ــا رئالیس ــی« )ی »تعلیم

نام گــذاری شــد، بــر ســر کار آمــد. کــه در پــی ایــن ژانر 

تعلیمــی نیــز، ژانــر »غنایــی« می آیــد، کــه بــه افتخــار 

حافــِظ شــاعر »جمــع پریشــان« نامیــده شــد. اگرچــه 

ــد،  ــت نمی کن ــاره صحب ــن ب ــی در ای ــاوزن خیل اتینگه

امــا دســته بندی های او را می بایســت ژانرهایــی در 

کنــار هــم در نظــر بگیریــم تــا ژانرهایــی در پــی هــم؛ 

ــد،  ــد آمده ان ــف پدی ــای مختل ــه در دوره ه ــرا اگرچ زی

ــوند  ــی نمی ش ــواع قبل ــن ان ــدی جایگزی ــواع بع ــا ان ام

بلکــه مقــوِم آن هــا هســتند. ســه دســته بندی نخســت 

ــد و  ــه بودن ــورد توج ــیار م ــم بس ــرن نه ــای ق در انته

ــر  ــه تصاوی ــی زود ب ــه خیل ــان« ک ــر »پریش ــروه آخ گ

ــرن اوِل  ــان در اواخــر ق ــل شــدند، ناگه ــی تبدی مجزای

ــن مالحظــه  ــد.11۸ ای ــر آوردن ــر ب ــوی س ــت صف حکوم

بــرای بررســی حــال حاضــر مــا اهمیــت دارد، چــرا کــه 

ــه به نظــر می رســد  ــم ک ــان کردی ــر بی ــم پیش ت ــا ه م

ــی، در  ــی« از نقاش ــا حماس ــی ی ــته بندی تاریخ »دس

حــدود همــان نقطــه  زمانــی یعنــی روزگار شــاه عبــاس 

ــه داشــته اســت.  ادام

ــک  ــه ی ــا ده، ب ــرون هشــت ت ــه  ق ــر در فاصل ــیال بل ش

رونــد رو بــه رشــِد و در حــال تغییــِر »ســلیقه از 

کتاب هــای مصــور بــه برگ هــای مصــوری اشــاره 

می کنــد کــه مناســب جهــت جمــع آوری در مرقعــات 

ــه نمــودار و نمایــش در آوردِن ظهــوِر  ــا ب ــد.« او ب بودن

ایــن عالقــه بــه آثــار تاریخــی تــا دوران مغــول، بــه آغاز 

ایــن فرآینــد و نــه پایــان آن اشــاره دارد؛ یعنــی تــا آن 

ــه  ــله ای ب ــان سلس ــتم، حامی ــرن هش ــه »در ق زمانی ک

ــخ مصــوری ســفارش  ــد و تواری کتــاب روی آورده بودن

می دادنــد کــه نگاره هایــش می توانســت توجیهــی 

بــر جایگاهشــان باشــد. [زیــن پــس] کتاب هــای مصــوْر 

آثــار تعلیمــِی هنــر شــده بودنــد.« همانطــور کــه بلر در 

ادامــه توضیــح می دهــد، قــدم باقیمانــده ایــن بــود کــه 

ــی را  ــخه های خط ــی از نس ــتفاده  بالغ ــن اس ــه ای دامن

ــه  ــد.«120 البت ــه حماســه ها گســترش دهن ــخ ب از تواری

نتیجــه  ایــن امــر، افزایــش نســخه های مصــور شــاهنامه 

اســت کــه خــود می توانــد یــک اثــری از تاریــخ – ولــو 

ــه  ــتان باشــد- در نظــر گرفت ــخ باس ــاً تاری ــه الزام اینک
شــود )و البتــه اغلــب هــم چنیــن گفتــه می شــد(.121

ســپس ایــن ســوال ســر بــر مــی آورد کــه آیــا ســفارش 

در  شــاهنامه  مصــوِر  نســخه های  مــداوم  تولیــد  و 

سراســر عصــر صفــوی در جهــت تغذیــه  مطالبــه بــرای 

»تواریــخ« مصــور کافــی بودنــد و اینکــه آیــا واقعــاً ایــن 

مســئله می توانــد شــاهدی بــر وجــود تمایــل بــه چنین 

آثــاری باشــد؟ از چنیــن نظرگاهــی، شــاهنامه همچنان 

ــای  ــش ارزش ه ــش و افکن ــرای نمای ــی ب ــرای اصل مج

ــور  ــم بط ــود، ه ــوب می ش ــه محس ــلطنتی و ملوکان س

عــام و هــم شــاید از نظــر رویدادهــای خــاص معاصــر 

)نــک زیــر(.

ــرای ایــن ســوال اند،  خــود نقاشــی ها بهتریــن پاســخ ب
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ــای  ــه از وقایع نامه ه ــری ک ــده  تصاوی ــالف، عم ــا اخت ب

ّ هــا را در اینجــا بررســی کردیــم-  تاریخــی  -کــه مــا آن 

شــکار،  از  عمومــی  صحنه هــای  شــد ه اند  پیــدا 

ــت  ــر تخ ــه ب ــی ک ــا و فرمانروایان ــا و محاصره ه نبرده

ــده  ــر عه ــاری را ب ــای درب می نشــینند و ریاســِت بزم ه

دارنــد )تصاویــر 5 و 6( نشــان می دهنــد، کــه می توانــد 

بــه  لحــاظ رویدادهــای یــک لحظــه  تاریخــی یــا 

دربرداشــتِن یــک قهرمــان خــاص، هم پــاِی نســخه ای از 

شــاهنامه باشــد. طبعــاً ایــن موضــوع یــک کلی گویــی 

ــت و [در حقیقــت] نگاره هــای متعــددی وجــود  اس

دارنــد کــه صحنه هــای »تاریخــِی« خاصــی را بــه 

در  بت هــا  تصویــر می کشــند، همچــون شکســتن 

کعبــه یــا در معبــد ســومنات122، کلــه مناره هــای 

ــن  ــا ای ــن شــیرازی.124 ب تیمــور،123 مجــازات قطب الدی

ــدون در  ــب نقاشــی های تاریخــی ب حــال، موضــوع اغل

ــخیص  ــل تش ــان، غیرقاب ــتر ادبی ش ــن بس ــر گرفت نظ

بلــر معتقــد اســت کــه  اســت. از ســوی دیگــر، 

ــان از گذشــته« هدایتگــِر آن هــا  »اسطوره ســازِی ایرانی

ــای »تاریخــی«ای اســت  ــه ســمِت انتخــاب صحنه ه ب

کــه در زندگــی آن زمانه شــان نظیــری بــرای آن وجــود 

داشــته باشــد. بنابرایــن نقاشــی ها معانــی معاصــر 

ــه منظــور اظهــار نظــری  بخــود گرفتنــد و »می شــد ب

دربــاره رویدادهــای معاصــر اســتفاده شــوند.«125 دالیل 

قانع کننــده ای پیرامــون ایــن بحــث دســت کم در بــاب 

دوره  مغــول اقامــه شــده اســت126 امــا همچنــان جــای 

بحــث دارد کــه آیــا اینکــه در هــر اثــری در جســتجوی 

چنیــن معانــی باشــیم امــری شایســته اســت یــا خیــر. 

در هــر رویــدادی، )خــواه شــاهنامه باشــد خــواه یــک 

ــل  ــی مفص ــل و بررس ــوم تر(، تحلی ــی مرس ــر تاریخ اث

مصورســازی،  چرخه هــای(  )یــا  چرخــه   دربــاره  

ــش از  ــی، پی ــخه خط ــر نس ــتر ه ــمایل نگاری و بس ش

ــه  ــت؛ درحالی ک ــر آن، الزم اس ــام معاص ــایی پی شناس

ــورد نســخه های  ــن کار در م ــدرت ای ــه  حــال به ن ــا ب ت
ــه اســت.127 خطــی فارســی صــورت گرفت

نقاشــی های  می تــوان  کــه  روش هایــی  از  یکــی 

را  حماســه ها(  ســایر  نقاشــی های  )یــا  شــاهنامه 

ــای  ــرِی پرتره ه ــرد، بکارگی ــانی ک ــی به روزرس به راحت

ــا  ــی ی ــت، یعن ــر اس ــْی درون تصوی ــا حام ــروا ی فرمان

ــذاری،  ــه تاج گ ــا در صحن ــرد ی ــکار و نب ــه  ش در صحن

ــی.12۸  ــخه های خط ــِن نس ــه  آغازی ــاًل در صفح ــا اص ی

بعــالوه، تغییــرات در شــیوه  لبــاس پوشــیدن، پوشــش 

ســر، جنگ افزارهــا و ســایر جزییــات نیــز در نقاشــی ها 

ــخ باســتان  ــی تاری ــه حت ــا آنجاک ــد ت ــاب می یافتن بازت

نیــز در کســوت یــک امــر معاصــر بــه تصویــر کشــیده 

می شــد. بــا چنیــن میــزان و مالکــی – تــداوم ســبک 

تاریخــی یــا حماســی در گســترده ترین حالتــش- 

ــی از عثمانیــان و  دیگــر قــروِن صفــوی دســت کم

ــدارد. ــان ن گورکانی

بــا ایــن حــال، بنظــر می رســد ایــن پاســخ آنچنــان مــا 

ــد:  ــی نمی کن ــان راض ــش رویم ــوال پی ــر س را در براب

در قیــاس بــا خروجــِی بی شــماِر منابــع مکتــوب 

تاریخــی در قــرون دهــم و یازدهــم و بــا در نظرگرفتــِن 

بجا مانــده  نســخه های  از  عظیمــی  بســیار  شــمار 

از معروف تریــن آثــار )همچــون عالــم آرای عباســِی 

ــور  ــای مص ــه نمونه  ه ــن مجموع ــی(، ای ــکندر منش اس

واقعــاً بســیار اندک انــد. ایــن مجموعــه عمدتــاً متشــکل 

از مــوارد تک افتــاده و تقریبــاً تصادفــی اســت کــه هــر 

ــه در بســتر خــاص  ــا الزم اســت جداگان ــدام از آن ه ک
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خودشــان، پیــش از ســنجِش اهمیتشــان، بررســی 

ــت و  ــدک اس ــیار ان ــا بس ــمار آن ه ــاً، ش ــوند. عموم ش

ــه در نظــر  ــل توج ــارِی قاب ــه  آم ــک نمون ــد ی نمی توانن

گرفتــه شــوند، بنابرایــن ایجــاد هرگونــه نظریه  گســترده 

بــر ایــن اســاس خطرنــاک اســت. البتــه نظریــه اصلــی 

کــه قبــاًل بیــان شــد، ایــن اســت کــه صفویــان عالقــه ای 

بــه مصورســازِی متــون تاریخــی نداشــتند، یــا حداقــل 

قابــل قیــاس بــا همســایگان خــود نبودنــد. بجــای آن، 

مــا ایــن پیشــنهاد را طــرح می کنیــم کــه صفویــان  -در 

مقــام فرمانروایــان یــا حامیــان-  بیشــتر عالقه منــد بــه 

نشــان دادِن مضامیــن تاریخــی و تأییــد جایــگاه خــود 

ــی  ــاهی ایران ــنت پادش ــاِب س ــور و غی ــِب حض در قال

ــخه های  ــرای نس ــتری ب ــود] مش ــه [وج ــد، و اینک بودن

خطــی مصــور شــاهنامه و ســایر داســتان های قهرمانــی 

ــنت ها  ــن س ــه ای ــتند ک ــن هس ــر ای ــی ب ــاهدی کاف ش

ــد. ــا بوده ان ــده و پابرج ــان زن همچن

اصــال چــرا وقایع نامه هــا را مصورســازی می کننــد؟ 

ــری از  ــد دیگ ــاال بع ــوالی احتم ــن س ــه چنی ــخ ب پاس

شکســت ظاهــری صفویــان در انجــام چنیــن کاری 

ــرِی  ــی و هن ــِل ذات ــدا از می ــد. ج ــت می ده را به دس

[موجــود در تصاویــر] بــرای بــه تصویــر کشــیدن 

ــد –کــه  ــه همــان دقتــی کــه اتفــاق افتادن رویدادهــا ب

بــه نظــر نمی رســد مالحظــه ای مهــم در زبــان بصــرِی 

نقاشــان ســنتی مینیاتــور ایرانــی باشــد- تصاویــر 

ــای  ــه معن ــی ب ــت وضوح بخش ــزاری جه ــد اب می توانن

یــک متــن، تقویــت یــادآورِی متن ّهــای مهــم یــا حتــی 

واژگــون کــردِن معنایشــان، یــاری رســاندن بــه فهــم و 

درِک بی ســوادان، ایجــاد لــذت زیباشناســانه، یــا ایجــاد 

ــک  ــاننده  ی ــت رس ــن اس ــه ممک ــاص ک ــی خ تأکیدات

پیــاِم رمــزی باشــد، در نظــر گرفتــه شــوند. یــک متــن 

ــه راحتــی یــک خوانــش بســیار سیاســی از  تاریخــی ب

خــود بــه دســت دهــد تــا در توجیــه حــال حاضــر یــا 

ارائــه  تصویــری خــاص از واقعیــت معاصر از آن اســتفاده 

مخاطبــی  نشــان دهنده   شــود. چنیــن مالحظاتــی 

ــن  ــدی از چنی ــه بهره من ــادر ب ــاده و ق ــه آم ــت ک اس

ــندگان  ــه نویس ــور ک ــا همانط ــت ام ــی اس رویدادهای

ــد، یــک نســخه  یخطــی مصــور  مختلــف اشــاره کرده ان

بــه ســختی وســیله ای کارآمــد بــرای گســترش تبلیغات 

ــر ایــن، بیشــتر  سیاســی محســوب می شــود و عــالوه ب

ــار در محاصره هــا، رزم هــا و بزم هــا حاضــر  اعضــای درب

بودنــد و بــه تصویــری آرمانــی از خودشــان نیــاز ندارنــد. 

ــای  ــان راه ه ــدرت و عظمتش ــج ق ــرای تروی ــان ب صفوی

طریــق  از  بخصــوص  داشــتند،  رویت پذیرتــری 

در  بعدهــا  و  قزویــن  در  ســاختمانی  پروژه هــای 

ــه  ــان )ک ــورد عثمانی ــن مســئله در م ــر ای ــان. اگ اصفه

تقریبــاً یــک قــرن پیــش از صفویــان بــه قــدرت رســیده 

ــان  ــس از صفوی ــی پ ــه اندک ــان )ک ــد( و گورکانی بودن

بــه قــدرت رســیدند( نیــز صــدق کنــد، هــر دوی ایــن 

ــرزمین های  ــود در س ــتقرار خ ــه اس ــاز ب ــله ها نی سلس

بیگانــه و محیط هــای فرهنگــی کمابیــش خارجــی 

ــوری  ــای مص ــی از وقایع نامه ه ــت مال ــتند. حمای داش

از  می کشــید  تصویــر  بــه  را  موفقیت هایشــان  کــه 

جملــه ابزارهایــی بــود کــه از آن بهــره می بردنــد؛ 

کــه هــم ســبک کالمــی و هــم ســبک تجســمِی ایــن 

ــای  ــی و مان ــنت طوالن ــور را از س ــای مص وقایع نامه ه

تاریخ نــگاری، ادبیــات حماســی و هنــر کتاب آرایــی 

ایرانیــان وام می گرفتنــد. برعکــس، صفویــان اصــاًل 

ایــن فرهنــگ بــه آن هــا بــه ارث رســیده بــود و فرهنــگ 
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ــه  ــم ب ــرن ده ــه در ق ــی ک ــود؛ فرهنگ ــان ب ــی آن ذات

ــرای  ــون ب ــود و اکن ــیده ب ــود رس ــکوهمند خ ــوغ ش بل

ورود بــه مرحلــه  جدیــدی از توســعه  هنــری اش آمــاده 

ــد  ــران عالقه من ــی ای ــان مغــول و چغتای ــود. فرمانروای ب

بــه حمایــت از مصورســازِی تاریــخ معاصــر بودنــد 

حتــی اگــر گاهــی فقــط بصــورت اشــاره و کنایــه بــوده 

ــان و  ــه ای اســت کــه عثمانی ــن همــان مرحل باشــد؛ ای

ــیدند.  ــا رس ــه آنج ــم ب ــرن ده ــازه در ق ــان ت گورکانی

امــا صفویــان یــک ســبک منحصربفــرِد حاضرآمــاده ای 

ــتری  ــتکاری بیش ــه دس ــاز ب ــه نی ــد ک ــه ارث بردن را ب

ــر  ــکاس تصوی ــرای انع ــتند ب ــا می توانس ــت: آنه نداش

ــه جهــان حماســِی شــاهنامه  ملوکانه شــان مســتقیماً ب

ــلیقه  ــدِن آن س ــگ ش ــه کمرن ــد درحالیک ــدم بگذارن ق

نوعــی  می تــوان  را  تاریخــی  نقاشــی های  بــرای 

وابســتگِی محافظه کارانــه بــه سرمشــق های عصــر 

پیشــین دانســت. گذشــته  تیموریــان و در میــزان 

بــرای صفویــان  اســالم  گذشــته  صــدر  کمتــری، 

ــرای عثمانیــان و گورکانیــان- جالب تریــن  -همچــون ب

ــه آن  ــه البت ــود؛ ک ــخ ب ــای تاری ــن بخش ه و مفیدتری

ــت  ــان حکوم ــوژی و گفتم ــر درون ایدئول ــاری دیگ را ب

ــاه  ــان در تامیــن رف ــد. بطــور کلــی، صفوی ادغــام کردن

مالــی چنــان توانــا بودنــد کــه بــه هنرمندانشــان ایــن 

اجــازه را میــداد تــا ســالئق زمانه شــان را کــه در حــال 

ــد. ــا منعکــس کنن ــال ی ــود، دنب ــی ب ــر تدریج تغیی

 نتیجه گیری
ــا  ــول ظاهــری ی ــا اف ــود ت ــن نوشــتار در صــدد آن ب ای

ــون تاریخــی ِ مصــور در عصــر  ــدم وجــوِد مت ــی ع حت

صفــوی را نشــان دهــد. مــن بــر ایــن موضــوع آگاهــی 

ــتوار  ــص اس ــی ناق ــر اطالعات ــتار ب ــن نوش ــه ای دارم ک

اســت امــا دقیقــاً نمی دانــم چقــدر ناکامــل اســت. بــه 

هــر حــال روشــن اســت کــه مطلــوب آن اســت بیشــتر 

ــاره  بســیاری از نســخه های خطــِی تحــت بررســی  درب

بدانیــم؛ مــن همچنــان درصــددم تــا چندیــن مــورد از 

آن ّهــا را حتــی شــده در قالــب عکــس ببینــم: بنابرایــن 

مذکــوْر  نســخه های  صحنه هــای  تمــام  هنــوز، 

شناســایی نشــده و در موقعیــت صحیح شــان در متــن 

ــِت  ــن فرص ــورت، ای ــر ص ــه ه ــده اند. ب ــرار داده نش ق

محــدود باعــث می شــود کــه ایــن بحــث تنهــا بــه چنــد 

ــا ایــن حــال،  ــد. ب ــل آی نتیجــه  آزمایشــی و موقــت نائ

ــد.  ــر می آورن ــر ب ــر س ــکات زی ــم ن ــر می کن ــن فک م

مــورد نخســت آنکــه، قــرن دهــم شــاهد تولیــِد 

از نوشــته های  حداقــل 30 نســخه  خطــی مصــور 

ــتثنای  ــه اس ــد )ب ــای مانده ان ــه بج ــت ک ــی اس تاریخ

حماســه های منظــوم معــروف درباره تیمــور و شــاه 

ظفرنامــه   نســخه های  این هــا  عمــده   اســماعیل(. 

ــد هســتند، کــه  ــزدی و روضه الصفــای میرخوان علــی ی

ــی تألیــف شــده اند. ظفرنامــه  ــرن قبل هردویشــان در ق

بــر زندگــی تیمــور نظــر دارد و روضه الصفــا یــک 

ــه به نظــر می رســد  ــد ک ــی اســت، هرچن ــخ عموم تاری

ــور  ــران و ظه ــخ پیامب ــوْر تاری ــای مص ــتر بخش ه بیش

اســالم و همچنیــن زندگــی تیمــور باشــند. نســخه های 

ظفرنامــه جملگــی در مــدت ســلطنت شــاه طهماســب 

تولیــد  درحالی کــه  شــدند،  تولیــد   )930-9۸4(

ــاس  ــان ســلطنت شــاه عب ــا زم ــا ت ــر روضه الصف تصاوی

ــمار  ــورد، ش ــر دو م ــت. در ه ــه یاف )103۸-996( ادام

نســخه های خطــِی مصــور بخــش کوچکــی از کِل 

ــار معــروف را شــکل  ــن آث نســخه های تولیدشــده از ای
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می دهــد. تقریبــاً همیــن موضــوع را مــی تــوان در مورد 

تاریخــی بیــان کــرد کــه کمــی بعــد توســط خواندمیــر 

نوشــته شــد یعنــی حبیب الســیر؛ کتابــی کــه در پایــان 

ســلطنت اســماعیل اول اتمــام یافــت و در قالب چندین 

نســخه  خطــی مصــور تــا پایــان قــرن دهــم تولیــد شــد.

دومیــن مــورد آنکــه، مشــخص نیســت کــه بــرای چــه 

کســی ایــن نســخه ها تولیــد شــده اند و مخصوصــاً 

ــد  ــوم نیســت کــه این هــا ســفارش ســلطنتی بودن معل

یــا خیــر )هرچنــد بخــش اعظــم ایــن نســخه ها بعیــد 

بنظــر می رســد ســفارش ســلطنتی بــوده باشــند(. 

ــد  ــه در شــیراز تولی ــده  نســخه های خطــی ظفرنام عم

ــاس  ــاه عب ــه ش ــش از آنک ــی پی ــم زمان ــدند، آن ه ش

ــی  ــات جنوب ــر والی ــی اش را ب ــرل حکومت ــد کنت بتوان

مســتقر و مســتحکم کنــد. از ایــن رو، از انتخــاب متــن 

ــه  ــراً آشــکار اســت ک ــان ظاه ــد صفوی و سرشــِت تولی

ــان  ــرای صفوی ــی از رویدادهــای معاصــر ب ــت مال حمای

)در مقــام فرمانروایــان و حامیــان( دغدغــه نبــوده اســت 

ــان  ــان و گورکانی ــه عثمانی ــه ای ک ــه آن طریق ــی ب یعن

در همــان زمــان )تقریبــاً دهــه نخســت قــرن یازدهــم( 

ــمار  ــا ش ــد. تنه ــل می کردن ــه عم ــیار فعاالن ــاً بس اتفاق

اندکــی از ایــن دســت نوشــته ها دربــاب تاریــخ معاصــر 

مصــور شــدند )نمونه هــای انگشت شــماری از فتوحــات 

شــاهی طــی ســلطنت اســماعیل اول و احســن التواریِخ 

ــِخ قاضــی احمــد قمــی و  ــو، خالصه التواری حســن رومل

فتوحــات همایــون در زمان ســلطنت شــاه عبــاس اول(: 

ــه زحمــت 30 نقاشــی می شــود. ــه ب ــم رفت روی ه

ــه  ــرای ب ــز ب ــری نی ــه، مجــرای دیگ ــورد آنک ســومین م

ــل  ــه قاب ــلطنتی و ملوکان ــال س ــیدِن اعم ــر کش تصوی

حصــول بــود، یعنــی اســتفاده از گذشــته ای کــه صــورِت 

آرمانــی یافتــه امــا امــکان تأمــل در رویدادهــای معاصــر را 

مــی داد: یعنی ســنت حماســی شــاهنامه و شــمایل نگاری 

بالیــده  آن. عمومــاً شــعر فارســی بجــای آثــار منثــور، ابزار 

اصلــی بــرای نقاشــی نســخه  خطــی بــود امــا فرمانروایــان 

ــوی  ــه س ــی ب ــران چرخش ــورِی ای ــول و تیم ــه مغ بیگان

ــازنده  ــر س ــی در عص ــای تاریخ ــازِی وقایع نامه ه مصورس

هنــر کتاب آرایــی داشــتند، یعنــی زمانی کــه عالقــه 

ــر رشــد  ــخ دســت در دســت یکدیگ ــه و تاری ــه حماس ب

می یافتنــد. ایــن جریــان تــا قــرون دهــم و یازدهــم پابرجا 

ــوم  ــای منظ ــازِی وقایع نامه ه ــتر مصورس ــا بیش ــد، ام مان

-همچــون تیمورنامــه  هاتفــی و شــاهنامه  اســماعیل اثــر 

ــخ  ــا مصورســازِی مجموعه -تواری ــود ت قاســمی- در کار ب

رســمِی دربــاری. همین نمونه از شــعر حماســی )فارســی( 

اســت کــه الهام بخــش بســیاری از وقایع نگاری هــای 

ــه  ــود ک ــی ب ــالطین عثمان ــاب س ــاری درب ــمی درب رس

بــا شــکوه و جــالل بســیار مصورســازی شــدند؛ بــا ایــن 

میــزان و مــالک دیگــر ســخت می شــود آن قیاس هــای 

غیرمنصفانــه  میــان عثمانیــان و صفویــان را تاییــد کــرد: 

تفاوت هــا بیشــتر در ایــن اســت کــه متــون عثمانــی بــه 

ــه  ــی ب ــون ایران ــد و مت ــاره دارن ــر اش ــای معاص رویداده

گذشــته؛ نســخه های خطــی عثمانــی ســفارش های 

رســمی بودنــد درحالی کــه تــا جایی کــه می دانیــم 

نســخه های خطــی ایرانــی اینگونــه نبودنــد- کــه شــاید 

همیــن امــر باعــِث کیفیــت نســبتاً پایین تــِر نســخه های 

صفویــان شــد.

چهارمیــن مــورد آنکــه، آن جریــاِن موجــز دربــاب 

ــی  ــاره  زندگ ــه درب ــبه-تاریخی )ک ــار ش ــازِی آث مصورس

اســماعیل بودنــد( بــه همــراهِ مصورســازِی تاریــخ 

سلســله ای )کــه اواخــر ســلطنت شــاه ســلیمان )1105-
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ــح  ــن ترجی ــده  ای ــد( تاییدکنن ــربرآورده بودن 1077( س

بــرای روایــت قهرمانانــه از »گذشــته ای اسطوره ای شــده« 

اســت؛ ایــن بــار بصــورت نثــر بجــای نظــم و متمرکــز بــر 

قهرمانی هــای موســس پرجذبــه  دولــت سیاســی صفویــان 

یــا بــر شــخصیت ابومســلم خراســانی ـ چهــره ای بســیار 

کلیــدی در یکــی از جریانــات گفتمــان اجتماعی ـ مذهبــِی 

ــه  ــت ک ــته اس ــن گذش ــر، ای ــاری دیگ ــم. ب ــرن یازده ق

ــان  ــود، و زب ــیده می ش ــر کش ــه تصوی ــون ب ــای اکن بج

بصــری همــان تصویر حماســی قهرمانان شــاهنامه اســت: 

ــان  ــی یکس ــت هنرمندان ــد به دس ــب در آن واح ــه اغل ک

ــر شــد. همچــون معیــن مصــور و شــاگردانش تصوی

ــغول آن  ــان« دل مش ــر »صفوی ــه، اگ ــر آنک ــت ام و نهای

دربــاری  وقایع نامه هــای  از مصورســازی  تــا  نبودنــد 

جهــت تبلیــِغ تصویرشــان بهــره ببرنــد تاحــدی ممکــن 

اســت بخاطــر مــوج ســلیقه ای بــوده باشــد کــه از قبــل 

ــت  ــری در حرک ــان هن ــِد بی ــای جدی ــمت فرم ه ــه س ب

بــود، کــه نهایتــاً در قــرن دوم صفویــان بــه ثمــر رســید. 

به عنــوان  تاریــخ  کتاب هــای  مصورســازی  احتمــاالً 

یــک شــیوه  موثــر در نمایــش ایدئولــوژی حکومــت درک 

ــا مباحــث  نمی شــدند، ایدئولــوژی کــه کــه روز بــه روز ب

ــی  ــد؛ یعن ــر می ش ــم آمیخته ت ــی دره ــوی و مذهب معن

ــی کــه پــس از مــرگ عبــاس اول و صلــح  همــان جریان

طوالنی مــدت بــا عثمانیــان طــی معاهــده  ُزهــاب )1049( 
ــر آن تاکیــد شــد.129 بســیار ب

 ،1050 دهــه   در  پرشــکوه  شــاهنامه های  تصاویــر 

ــنده  ــلطنت بس ــدگار از س ــری مان ــِن تصوی ــرای تأمی ب

بودنــد؛ حــال آنکــه وجــوِد تصاویــری از مــردان جــوان 

ژیگــول، عاشــقان، یــا درویشــان پارســا به همــراه 

جوانــان بی ریــش تــا آنجــا محتمــل بــود کــه نقاشــانی 

ــس  ــر را منعک ــه  آن عص ــای جامع ــد واقعیت ه بخواهن

ــد. کنن

 پی نوشت
درحالی کــه ایــن نوشــتار در حــال چــاپ بــود، به نســخه ای 

برخــوردم کــه تــا انــدازه ای اســتدالل اصلــی ایــن نوشــتار 

را اینکــه مصورســازِی نســخه های تاریخــِی صفویــان 

بــا رویدادهــای معاصرشــان ســر و کاری نداشــته اند، 

تکذیــب می کــرد. حــراج آثــار هنــر اســالمی در کریســتی، 

نســخه های خطــی و کتاب هــای مــورد عالقــه ایرانیــان130 

نســخه ای از آخریــن جلــِد حبیب الســیر را بــه همــراه پنــج 

نــگاره کــه برخــی از رویدادهــای مهــم زندگــی اســماعیل 

ــر  ــگاره  دیگ ــه دو ن ــند، دارد و البت ــر می کش ــه تصوی را ب

ــا نســخه مصــور  ــن تنه ــده اند. ای ــدا ش ــه از نســخه ج ک

ــد  ــت و می توان ــر اس ــر اث ــش معاص ــده از بخ شناخته ش

ــد، در  ــت می کن ــده را ثاب ــه قاع ــتثنایی ک ــوان اس به عن

ــه ســال 100۸- 99۸  ــن نســخه ب ــه شــود. ای نظــر گرفت

بازمی گــردد و ظاهــراً بخشــی از همــان نســخه هایی اســت 

ــود،  ــان داده ب ــی از آن را نش ــکلر برگ های ــری س ــه گال ک

نــک بــه پانویــس 69. بنابرایــن، در زمــان مصورســازی آن، 

ــر روی شــخص  ــدی ب ــِز بع ــه ای از تمرک ــه  اولی ــن نمون ای

شــاه اســماعیل بــود. ممکــن اســت در مــورد نســخه  اندکی 

ــری ســکلر )نــک پانویــس  ــِر حبیب الســیر در گال متقدم ت

35(  بــه نتیجه ای مشــابه برســیم. کار بیشــتر بــر روی این 

ــه اثبــات رســیده بــود،  نســخه، درحالی کــه ایــن فصــل ب

نشــان داد کــه چهــار نگارهآخْر ســلطنت شــاه اســماعیل را 

پوشــش می دهنــد؛ آخرینشــان نمایــش جنــگ چالــدران 

ــخص  ــوگ وور )Vever( مش ــح کاتال ــه از توضی ــت ک اس
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این نوشته ترجمه ای است از مقاله :. 1

 نســخه  اولیــه ایــن نوشــتار در چهارمیــن کنفرانــس صفــوی . 2

کــه در بامبــرگ در 2003 برگــزار شــد، ارائــه شــده اســت.

3 .  

4 .Ivan Stchoukine  

5 .

6 .  

7 .

۸ .

9 .

Melville, Charles, "The illustration of history in 

Safavid manuscript painting", in "New Perspectives 

on Safavid Iran", Routledge, 2011, pp. 163-197.

"The Qizilbash, education, and the arts," Turcica, 

1975, Vol. 6:             .168-76

ــر  ــاره  هن ــه درب ــته ک ــمت هایی از نوش ــیوری در آن قس س

ــرف  ــگ ح ــی بی ــه  صادق ــه پیش ــع  ب ــاً راج ــت، عمدت اس

می زنــد، pp. 72-170 ، در خصــوص صادقــی بیــگ، نــک:

Esp., A. Welch, Artists for the Shah. Late Sixteenth-

century Painting at the Imperial Court of Iran, 

New Haven, CT and London: Yale University Press, 

1976, pp. 41-90.

I. Stchoukine, Les Peintures des Manuscrits safavis 

de 1502 a 1587, Paris: Geuthner, 1959, index, P. 

210; Stchoukine, Les Peintures des Manuscrits de 

Shah 'Abbas I" a la fin de safavis, Paris: Geuthner, 

1964, pp. 216-17 and index, pp. 235-36.

L. Binyon, J. V. S. Wilkinson and B. Gray, Persian 
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Press, 1933, esp. pp. 81-105; E. Kuhnel, "History 
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and P. Ackerman )eds(, A Survey of Persian Art, 

Vol. V, The Art of the Book, Oxford: University 

Press, 1939, pp. 1872-97; B. Gray, Persian Painting 

Geneva: Skira, 1961, pp. 127-17; Norah M. Titley, 

Persian Miniature painting, London: British 

Library, 1983, pp. 79-126.

S. R. Canby, The Golden Age of Persian Art 

1501-1722, London: British Museum, 1999; 

J. Thompson and S. R. Canby )Eds(, Hunt for 

Paradise. Court Arts of Safavid Iran 1501-1576, 

Milan: Skira, 2003; Lale Uluc, Turkman Governors, 

Shiraz Artisans and Ottoman Collectors. 

Sixteenth-century Shiraz Manuscripts, Istanbul: 

Is Bankasi Kultur Yayinlari, 2006.

"Historical subjects,' Encyclopaedia of World Art, 

Vol. VII, 1963, cols 495-97.

"Islamic illustrated chronicles Vol. 5  :20- 34.
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10 .

11 .

12 .Historical Painting  

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

1۸ .

ــارزه . 19 ــه مب ــه در ســه جبه ــن زمین ــدارم در ای ــن قصــد ن م

کنــم امــا ضرورتــاً در اینجــا بایــد تنهــا بــر روی مــورد ایــران 

ــی،  ــم. در خصــوص نقاشــی های تاریخــی عثمان ــز کن تمرک

بــرای مثــال نــک:

مردیث-اونــز بطــور خــاص بــر روی ایــن جنبــه کار می کند، . 20

هــر چنــد کــه عالقــه  چندانــی را موجــب نمی شــود. 

21 .

ــن . 22 ــای ترکم ــالت و خاندانه ــی از ای ــدر یک ــدان ذوالق خان

میــان ســال های 921-740 ق اســت کــه بــر جنــوب 

شــرقی آناتولــی فرمــان می راندنــد.)م(

23 .

در خصوص علی یزدی، نک:. 24

"The Turks and illustrated historical texts," in G. 

Feher )ed.(, 5th International Congress of Turkish 

Art, Budapest, 1978, pp. 747-71.

Iranian Studies, 2004, Vol. 37, No. 1 :89 -107.

  Ettinghausen, col. 496.

  Meredith-Owens, pp. 25-26.

  Sims, "The Turks," p. 756.

مشــخص اســت کــه او از مقالــه  مردیث-اونــز بی خبــر 

بــوده اســت. وود در ص p( 93. 93( در مــورد ایــن دیــدگاه 

کــه صفویــان عالقــه  اندکــی بــه مصورســازِی آثــار تاریخــی 

ــد.  ــتناد می ده ــمیز اس ــه س ــتند، ب داش

Oleg Grabar, Mostly Miniatures. An Introduction 

to Persian Painting, Princeton, NJ: University 

Press, 2000, esp. pp. 86-90 ]p.90[: 

در واقــع او از »شــعر الهام بخــش فارســی« ســخن می گویــد 

امــا مــن آن را اشــتباه چاپــی در نظــر می گیــرم.

Cf. Adam Jacobs, Sunni and Shi'I Perceptions, 

Boundaries and Affiliations in Late Timurid and 

Early Safavid Persia: an Examination of Historical 

and Quasi-historical Narratives, unpubl. Ph.D. 

Thesis, University of London, 1999.

  Ibid. p. 90.

"The Tarikh-I Jahanara in the Chester Beatty 

Library: an illustrated manuscript of the 

'Anonymous Histories of Shah Isma'il," Iranian 

Studies, 2004, Vol. 37, No. 1  :89  -107.

Sims, "The Turks';

در خصوص نقاشی گورکانی، نک:

Milo C. Beach, Early Mughal Painting, Cambridge, 

The Art of the Book 1560-1660, London: V&A, 

2002, esp. ch. 2-3, 

و نک به پانویس 69 در ادامه.

St Petersburg, National Library of Russia 

)NLR(, Dorn 305, f. 1r, ســمت چــپ از مدخــل دو برگــی.

در خصوص نقاشی شیراز، نک: 

Uluc, Turkman Governors.

  Uluc, esp. pp. 464-66;

S. Babaie, K. Babayan, I. Baghdiantz-McCabe and 

M. Farhad, Slaves of Shah. New Elites of Safavid 

Iran, London: I. B. Tauris, 2004, p. 119,

همچنین نک:

 و پانویس 24.

E. Sims, "Ibrahim-Sultan's illustrated Zafarnama 

of 1436 and its impact on the Muslim East," in L. 

Golombek and M. Subtenly )eds(, Timurid Art and 

Culture: Iran and Central Asia in the Fifteenth Century, 

Suppl, to Muqarnas, VI, Leiden, 1992, pp. 132-43.
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ــور . 25 ــا 29 مینیات ــی ب ــخه  زیبای ــیدالدین، نس ــرای رش ب

در                      وجــود دارد کــه بــه تاریــخ 935 

کتــاب  ایــن  در  آن  از  بخش هایــی  می گــردد؛  بــاز 

چــاپ شــده:

26 . 

27 .

2۸ .

ــزاد آن را  ــداً به ــه بع ــور ک ــروِف بالتیم ــخه  مع ــدا از نس ج

ــتانبول  ــور کــرد، نســخه های مصــور دیگــری در اس مص

و مشــهد وجــود دارد کــه بــه نیمــه  دوم قــرن نهــم 

بازمی گــردد )از آقــای دکتــر ســید حســین رئیس الســادات 

ــاب موضــوع دوم  ــرای در اختیــار گذاشــتن اطالعــات درب ب

ــم(. ممنون

NLR, Dorn 289

K. Kerimov, Azerbaijan Miniatures, Baku, 1980.

نســخه  شناخته شــده تری در کتابخانــه گلســتان )2254( وجــود 

دارد کــه بــه ســال 1004 بازمی گــردد و در هندوســتان در کتــاب 

زیــر چاپ شــده اســت:

J. Marek and H. Knizkova, The Jenghiz Khan Miniatures 

from the Court of Akbar the Great, London: Spring 

Books, 1963,

و البته بطور مفصل در این کتاب بحث شده است.

Cf. Milo C. Beach, The Imperial Image. Paintings for 

the Mughal Court, Washington, DC: Masterpieces, 

pp. 372-79.

ــی                    و  ــا عباس ــوزه رض ــه م ــک ب ــن ن همچنی

ــه  ــگال ک ــخ نســخه ای در انجمــن آســیایی بن اصــل و تاری

هنــوز محــل مناقشــه اســت و احتمــاال بــه اواخــر قــرن نهــم 

ــردد؛ ــم بازمی گ ــل ده و اوای

)ms. P. 1820(

Barbara Schmitz and Ziyaud-Din A. Desai, Mughal 

and Persian Paintings and Illustrated Manuscripts 

in the Reza Library, Rampur, New Delhi: Aryan 

Books, 2006, esp. pp. 174-75.

ــرن  ــل ق ــه اوای ــق ب ــرو متعل ــظ اب ــخه ای از حاف ــرای نس ب

ــم:  یازده

Bibliotheque nationale )BNF(, Paris, supplement 

person )s.p( 160.

مصورســازی های بخــش مربــوط بــه پیامبــران و فرمانروایــاِن 

دوران پیشــا اســالمی در نســخه  دوم ناتمــام مانده اســت.

Fadlullah b. Ruzbihan Khunji-Isfahani, Tarikh-I 

'Alam-ara-yi Amini, ed. And revised tr. John E. 

Woods, London: Royal Asiatic Society, 1992, p. 11 

)tr.(/p. 92 )text(. 

)فضل اهلل بن روزبهانی خنجی اصفهانی، تاریخ عالم آرای امینی(

احمــد منــزوی، فهرســت نســخه های خطــی فارســی، 

تهــران، جلــد ششــم، صــص. 4346-51؛ نوروزیــان، صــص. 

ــم اســت. ــرن ده ــه ق ــق ب ــه متعل 172، 73 نســخه دارد ک

C. A. Storey, Persian Literature.

 A Bio-biographical Survey, London: Royal Asiatic 

Society, 1970, Vol. 1 Pt 1, pp. 284-86

ــاال بیــش از 100 نســخه را فهرســت کــرده اســت  مــورد ب

ــزوده  ــه آن اف ــر ب ــورد دیگ ــدود 20 م ــگل در ح ــه بری ک

ــتند. ــل نیس ــارس کام ــن فه ــدام از ای ــت؛ هیچک اس

Y. Bregel, Persidskaya Literatura, 3 vols, Moscow: 

Nauka, 1972, pp. 799-804.

F. Cagman and Z. Tanindi, "Manuscript Production 

at the Kazaruni orders in Safavid Shiraz," in S. R. 

Canby )ed(, Safavid Art and Architecture, pp. 43-48.

ــق  ــه در جــدول 1 فهرســت شــدند و متعل ــج نســخه ک پن

ــد  ــت مرش ــه دس ــتند، ب ــا 959 هس ــال های 929 ت ــه س ب

کاتب الدیــن کتابــت شــده اند:

Cf. Uluc, p. 135.
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29 .

30 .  

کاخ گلستان، تهران: . 31

32 .

33 .

34 .

  British Library, London; C. Rieu, Catalogue of the 

Persian Manuscripts in the British Muuseum, Vol. 

I, London, 1879, p. 176a; Stchoukine, Peintures 

des Manuscrits … a 1587, p. 102; N. M. Titley, 

Miniatures from Persian Manuscripts, London: 

British Museum, 1977, No. 369, p. 154 )with list 

of paintings(;

ــه   ــر نســخه  مصــور ظفرنام ــه ای ب ــان، مطالع ــی نوروزی گیت

نامــه  پایــان  )منتشرنشــده(  هجــری،   935 تیمــوری 

 179 ص  تهــران،13۸6،  دانشــگاه  ارشــد،  کارشناســی 

ــار  ــر در اختی ــف بخاط ــن مول ــی ها(. از ای ــت نقاش )فهرس

قــرار دادن نســخه ای از رســاله اش )به فارســی( سپاســگزارم. 

Uluc, pp. 135-39.

Topkapi Saray, Istanbul; F. E. Karatay, Topkapi 

Sarayi Kutuphanesi Farca Yazmalar Katalogu, 

Istanbul, 1961, p. 53; 

تانینــدی  از پروفســور دکتــر زرن  نوروزیــان، ص 174. 

ــم. ــی ها ممنون ــتی از نقاش ــرای فهرس )Zeren Tanindi( ب

Stchoukine, Peintures des Manuscrits … a 1587, p. 59;

نقاشــی ها(؛  )فهرســت   7۸-177 صــص.  نوروزیــان، 

ــه   ــخه ظفرنام ــزاد و نس ــان، »به ــی نوروزی ــن گیت همچنی

ــماره  ــا، 13۸6، ش ــای زیب ــری«، هنره ــوری 935 هج تیم

32: 73-۸0 )بــه فارســی(؛ م. سمســار، کاخ گلســتان: 

گزینــه ای از شــاهکارهای نگارگــری و خوشنویســی، تهــران: 

انتشــارات زریــن و ســیمین، 1379، صــص. 139-130؛ 

محمدعلــی رجبــی، شــاهکارهای نگارگــری ایــران، تهــران: 

ــص. 93-۸4.  ــر، 13۸4، ص ــای معاص ــوزه هنره م

Turk ve Islam Eserleri Muzesi, Istanbul; 

تاریــخ: ۸91، بــا 10 نــگاره ای کــه بعــداً بــه آن افــزوده شــد 

)برخــی از آن هــا در شــیراز در ســال 936 و همچنین شــاید 

ــزوده شــده باشــند(. از ســلین اوغــور بخاطــر  در هــرات اف

بــه اشــتراک گذاشــتن نتایــج رســاله  ارشــدش دربــاره  ایــن 

ــم آوردن  ــر فراه ــه و بخاط نســخه در دانشــگاه حاجــت تپ

تصاویــر ممنونــم.

H. Ethe, Catalogue of Persian Manuscripts 

in the library of the India Office, Oxford, 

1903, No. 175, p. 79; Stchoukine, Peintures 

des Manuscrits … a 1587, pp. 103 -04; B. W. 

Robinson, Persian Paintings in the India 

Office Library. A Descriptive Catalogue, 

London: Sotheby's, 1976, pp. 79 -89; 

ــا در  ــی ظفرنامه ه ــان، »کتاب آرای ــی نوروزی ــن گیت همچنی

ــر، 13۸6، شــماره 10: 73- مکتــب شــیراز«، گلســتان هن

۸6 )بخصــوص 79-7۸(.

Staatliches Museum fur Volkerkunde, 

Munich; Emmy Wellesz and Kurt 

Blauensteiner, "Illustrationen zu einer 

Geschichte Timurs", Wiener Beitrage zur 

Kunst-und Kulturgeschichte Asiens, 1936, 

vol. 10  :20   -34; Hans-Gaspar Graf von 

Bothmer, Die islamischen Miniaturen der 

Sammlung Preetorius, Munich, 1982, pp. 

52-63, various inv. Nos.;

یــک نســخه  پراکنــده، دو بــرگ از آن نیــز در مــوزه ویکتوریا 

ــه شــماره های E.213۸ و 1929-2139  ــدن ب ــرت، لن و آلب

ــرای  ــترونج ب ــوزان اس ــتنلی و س ــم اس ــود دارد. از تی وج

ــم. ــخه ها ممنون ــن نس ــر ای تصاوی
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35 .

36 .

37 .

3۸ .

رجبــی، شــاهکارها، صــص 94-99. از سمســار و بخصــوص . 39

گیتــی نوروزیــان بــرای آنکــه بجــای مــن، ایــن نســخه را در 

تهــران از نزدیــک دیدنــد و از خانــم بهنــاز تبریــزی بخاطــر 

در دســترس قــرار دادن تصاویــر متشــکرم.

40 .

41 .

42 .

43 .

44 .

45 .

46 .

Rieu, Vol. I, p. 176; Stchoukine, Peintures des 

Manuscrits … a 1587, p. 107; Titley, Miniatures, 

No. 371, pp. 154-55

)فهرســت   176 ص   ،[...] بــر  مطالعــه ای  نوروزیــان،  و 

.۸0-79 صــص.  »کتاب آرایــی«،  و  نقاشــی ها( 

Bodleian Library, Oxford; E. Sachau and H. Ethe, 

Catalogue of Persian, Turkish, Hindustani, and 

Pushtu Manuscripts in the Bodleian Library, Vol. 

I, Oxford, 1889, No. 157, p. 87b; B. W. Robinson, 

A Descriptive Catalogue of the Persian Paintings 

in the Bodleian Library, Oxford: Clarendon Press, 

1958, pp. 103-04.

M. E. Kostygova, Persidskie I tadzhikskie rukopisi 

Gosudarstvennoy Publichnoy biblioteki imeni 

Saltykova-Schedrina. Katalog, Vol. II, Leningrad, 

1989, p. 46; Uluc, pp. 246 ff.

میرعلی کاتب از آن نسخه برداری کرد؛

Institute of Oriental Studies, St Petersburg; N. D. 

Miklukho-Maklai, Persidskie I tadzhikskie rukopisi 

Instituta norodov Azii ANSSSR, Moscow: Nauka, 

1964, No. 2908, p. 378; 

برگه های تصاویر نامنظم اند.

Rieu, Vol. I, p. 176b; Titley, Miniatures, No. 370, p. 

154 )list of paintings(;

همچنین

Titley, Persian Miniature painting, pl. 41 )f. 191r(; 

Jeremiah P. Losty, The Art of the Book in India, 

London: British Library, 1982, p. 122.

Beruni Institute of Orientology of the UzSSR 

Academy of Schiences, Tashkent, 1980, nos, 35-37; 

A. Madraimov, Oriental Miniatyres. Volume I; 14th-

17th Centuries, Tashkent: Beruni Institute, 2001, pp. 

212-15. Facsimile ed., A. Urunbayev, Tashkent, 1972.

Maria Szuppe, "L'evolition de L'image de Timour 

et des Timourides dans L'historiographie safavide 

du XVI au XVIII siècle," L'Heritage Timouride, 

Cahiers d'Asie Centrale, 1997, Vols 3  -4:318.

Semsar, pp. 130-39; Norouzian, p. 165; Norouzian, 

"Bihzad".

  Quinn, p. 14.

BL, Or. 5736, f. 97r, BNF, s.p. 151B, f.79v, BL, 

Add.    , 506, f. 70v.23

موضوعــی مشــابه در نســخه های ظفرنامــه نیــز دیــده شــده 

: ست ا

Zafarnama, e.g. GUL, 708, p. 284, TASH, 4472, f. 219v.

Suleymaniye Library, Istanbul, Damad Ibrahim 

906; 910 برگ. 

آن  از  جهرمــی  دیلمــی  طاهــر  بــن  جالل الدیــن 

کــرد؛ نســخه برداری 

F. Tauer, "Les manuscrits persans historiques 

des bibliothequews de Stamboul," Archiv 

Orientalni, 1931, Vol. 87  .3 ff. ]pp. 105-06[; cf. 

R. Milstein, K. Ruhrdanz and B. Schmitz, Stories 

of the Prophets. 
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47 .

4۸ .

49 .  

50 .

51 .

342 برگ. . 52

 Chester Beatty, Dublin; 164 بــرگ. محمــد بــن حاجی . 53

الجهرمــی از آن نســخه بــرداری کرد.

 

54 .

  British Library; 412 بــرگ. علــی بــن محمــد توســتری . 55

ــرد.  ــخه برداری ک از آن نس

نک:

ــن . 56 ــرگ. محمــد ب                  Staatsbibliothek, 264 ب

ــرد . ــیرازی از آن نســخه برداری ک ــد ش ــی محم جام

57 .

5۸ .

Istanbul; 260 برگ. منــــور بن مظفر اســفراینی از آن نسخه برداری کرد

نسخه های مصورِ قصص االنبیا،

و سایر منابع.

Costa Mesa: Mazda, 1999, p. 6

از اللــه اولــوچ بخاطــر فهرســتی از نقاشــی ها )بــا ذکــر 763 

ــکرم. برگ( متش

; Tauer, p. 106.

  Sackler Gallery, Washington, DC;

 20 بــرگ پراکنــده بــا شــماره های مختلــف )S۸6(. عنایــت 

اهلل الکاتــب الشــیرازی از آن نســخه برداری کــرد؛ 

Glen D. Lowry, Milo Cleveland Beach et al., 

An Annotated and illustrated Checklist of the 

Vever Collection, Washington, DC: Smithsonian 

Institution, 1988, pp. 192-95.

Royal Asiatic Society, London; بــرگ  270. B. W. 

Robinson, Persian Paintings in the Collection of 

the Royal Asiatic Society, London: Royal Asiatic 

society, 1998, pp. 63-67 )list of paintings(.

  Istanbul; 312 برگ . Tauer, p. 108.

  Istanbul;526 برگ . Tauer, p. 108.

Ex. Ardabil; Storey, p. 364; Kostygova, I, Leningrad, 

1988, No. 657, pp. 234-35.

A. J. Arberry, B. W. Robinson, et al., The Chester 

Beatty library. A Catalogue of the Persian 

Manuscripts and Miniatures, Vol. III, Dublin: 

Hodges& Figgis, 1962, pp. 30-31.

از الین رایت بخاطر کار بر روی نسخه  نقاشی ها متشکرم.

Israel Museum;                         . ;622.69 ;539.69 

903.69.

3 برگ پراکنده

مشابه نسخه  بعدی؛

R. Milstein, Miniature painting in Ottoman 

Baghdad, Costa Mesa: Mazda, 1990, pp. 85-86.

; in 2  vols,

I. Stchoukine, B. Fleming et al., Illuminierte 

Islamische Handschriften, Weisbaden, 1971, No. 

28, pp. 80-82. 

G. M. Meredith-Owens, "A copy of the Rawzat al-

Safa with Turkish miniatures," in R. Pinder-Wilson 

)ed.(, Paintings from Islamic Lands, Oriental Studies 

IV, Oxford: Bruno Cassirer, 1969, pp. 110-23. Tirley, 

Miniatures, No. 263, p. 121 and Milstein, Ottoman 

Baghdad, pp. 108-09 )list of paintings(.

Paris; بــرگ  407. E. Blochet, catalogue des 

masuscrits persans de la Bibliotheque nationale, 

Vol. I, Paris, 1905, No. 308, p. 219. M. Barrucand, 

"Considerations sur les miniatures sefevides de 

la Bibliotheque nationale," in J. Calmard )ed.(, 

Etudes Safavides, Teheran-Paris: Institut Français 

de Recherche en Iran, 1993, pp. 17-30,

ــاهی در گلکنــده؛ بخشــی از  از کتابخانــه  محمــد قطبش

ــت. ــدی اس ــخه بع ــِد نس ــان تولی هم

]p.28[ اصل این نسخه را هندی در نظر می گیرد و نه ایرانی            ؛
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 Museum of Islamic Art; 324 برگ.یحیــی بــن درویــش . 59

علــی االنصــاری از آن نســخه برداری کــرد.

233 برگ. . 60

273 برگ.. 61

62 ..13-104 .Tauer, pp  

تــا . 63 عمومــی  تواریــخ  )از   26-24  .Quinn, esp. pp   

تســموریان(. اشــاره های  )بــرای   52-44 سلســله ای(, 

64 .

65 .

 

66 .

67 .

6۸ .

69 .benign neglect  

70 . 

71 . 

Cf: Fr: Richard; unpubl. Catalogue notes. 

از ام. ریچــارد بخاطــر کمکــش در اینجــا و در بســیاری 

ــکرم. ــر متش ــوارد دیگ م

Paris; بی تاریــخ بــرگ،   307. Blochet, I, No. 281, p. 

ــر دارد ــم را در ب ــرن یازده ــا ق .213, تنه

Stchoukine, Peintures des Manuscrits … a la Fin, 

pp. 142-43, 

ــاید  ــیله ش ــن وس ــد، بدی ــت می ده ــخ 1013 را به دس تاری

ــی  ــخه  قبل ــِد دو نس ــان تولی ــی از هم ــه آن بخش ــاره ب اش

)برلیــن و پاریــس( باشــد، امــا ایــن پیونــد مشــخص نیســت.

M. Mostafa, "Einillustriertes Manuskript von 

Mirxond's Rawdat al-Safa", in Zeki Velidi togan 

a Armagan. Symbolae in Honorem Z.V. Togan, 

Istanbuk, 1950-55, pp. 339-47. 

Miklukho-Maklai, No. 2093, p. 295. 

Rieu, I, p. 92b. Titley, Miniatures, No. 262, p. 121

)فهرست نقاشی ها(.

Milstein, Ottoman Baghdad, pp. 19 , 100 -5; Milstein 

et al., Prophets, pp. 4-6.

G. Renda, "New light on the painters of the 

'Zubdet al-Tawarikh' in the museum of Turkish 

and Islamic Arts in Istanbul", IVth Congres 

International d'Art Turc, Etudes historiques, 3, 

Aix-en-Provence, 1976, pp. 183-90,

که البته این کتاب آثار معاصر دیگری را هم بررسی می کند.

Sims, "TheTurks," pp. 753-54.

BL, I.O. Islamic 297, scribe Fulad Muhammad b. 

Yar Muhammad al-Bukhari, بــا 10 تصویــر.

Robinson, India Office Library, pp. 182-87.

نســخه ای مصــور از مطلــع الســعدین کــه بــه تاریــخ 1051 

ــا 1۸  بازمی گشــت و ســلطنت شــاهرخ و جانشــینانش را ب

ــنگتن دی  ــر، واش ــری فری ــی داد، در گال ــش م ــگاره پوش ن

ــود  ــه داری می ش ــماره ms. F. 1907,27۸ نگ ــه ش ــی ب س

ــن  ــود. همچنی ــر ش ــل منتش ــور کام ــد بط ــوز بای ــه هن ک

نســخه ای متاخرتــر متعلــق بــه اواســط قــرن دوازدهــم در 

 943 .N ــماره ــه ش ــورگ ب ــنت پطرزب ــی س ــه  مل کتابخان

ــک: ــگاره از کشــمیر دارد، ن وجــود دارد کــه ســه ن

A. Adamova and T. Greck, Miniatures from 

Kashmiri Manuscripts, St Petersburg: Iskusstvo, 

1994, pp. 79  ,132   -38.

  Storey, p. 104; Quinn, pp. 15-16.

  Sackler Gallery,       .393 .0047 fols.S86

کــه ضیاءالدیــن محمــد الکرمــی نســخه برداری کــرده 

ــک: ــت. ن اس

Lowry et al., an Annotated and Illustrated 

Checklist of the Vever Collection, Washington: 

Smithsonian Institution, 1988, pp. 180-86.

 Welch, Artists for the Shah, pp. 28 ,  30 ,        ,85.60-1

517 fols. Tauer, "Les manuscripts persans," p. 

114.
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72 .

73 .

74 .

ــی، شــاهکارها، . 75 ــک: رجب نســخه های شــماره. 2237-3۸، ن

ــر از نقاشــی  ــخ. تمــام صفحــات پ صــص. 17۸-99. بی تاری

اســت و متنــی وجــود نــدارد؛ در خصــوص علــی در خیبــر 

نــک: صــص 1۸2-۸3. همچنیــن:

ــو در . 76 ــه رومل ــاش طایف ــرای قزلب ــو از ام ــو ســلطان رومل دی

ــود. )م( ــب اول ب ــاه طهماس ــماعیل اول و ش ــاه اس ــان ش زم

77 .

7۸ .

ــهر . 79 ــری در ش ــری قم ــال 9۸9 هج ــه س ــرزا ب ــاس می عب

هــرات تاج گــذاری کــرد و بــه ســال 996 هجــری هنگامــی 

کــه هجــده ســاله بــود، قزویــن را بــه تصــرف درآورد و خــود 

را شــاه ایــران خوانــد. )م(

۸0 .

نک به فهرست. ۸1

۸2 .State University Library of St Petersburg  

۸3 .

۸4 .

Berlin, Hs: or. 697 ,309 fols. Stchoukine, Fleming, 

et al., pp. 143-44.

  E.g. ff. 104v, 199r, 215v.

S.86.0057, pers. Comm. Massumeh Farhad, 19 

July 2007; Lowry et al., pp. 187-91.

Raudat al-safa, Sackler Gallery, S.86.0240 and CB, 

Per. 254, f. 65v.

  NLR, PNS 92

Cf. Kostygova, Vol. I, p. 5.

متعلــق بــه هــرات ســال 1012 بــا هشــت مینیناتــور، کــه 

بســیاری از آنهــا دوبــاره بازنویســی شــدند؛

ــس از  ــی پ ــا اندک ــه تنه ــگاره ک ــن ن در خصــوص بســتر ای

ــو،  ــک: حســن رومل تاج گــذاری طهماســب کشــیده شــد، ن

احســن التواریــخ، بــه تصحیــح نوایــی، تهــران: صــص 245-

در  عثمانیــان  محاصــره   نبــرْد شــامل  46. صحنه هــای 

ــکندر  ــا اس ــون ب ــاه همای ــتان در 949            و ش گرجس

ســلطان )حاکــم دهلــی( می جنگــد در ســال 962           .

)f. 191v(

)f. 243r(

W. Hinz, "Eine neuentdeckte Quelle z. 

Geschichte Irans im 16. Jahrh.," ZDNG, 1935, 

Vol. 83:  315 -28. CF. Ettinghausen, "Historical 

subjects"; Stchoukine, Les Peintures de 

Manuscrits … a la Fin, P. 141. Stchoukine, 

Fleming, et al., pp. 100-102.

ــد  ــک: احم ــان، ن ــر قزلباش ــزه ب ــروزی حم در خصــوص پی

تهــران:  اشــراقی،  تصحیــح  التواریــخ،  قمــی، خالصــه 

دانشــگاه، 1359، ص ۸19. عکــس در متــن در صفحــه 

۸22 قــرار دارد.

Quinn, esp. pp. 24-28.

Quinn, pp. 145-48

Iranian Studies, 2002, Vol. 35, Nos.      : 30-225 ]p. 228[ .

و به مقاله من در:

3-1

 )36v     ff. 7v, 19r(و

Ms. Or. 73,

ــد  ــردد؛ محم ــی 1042 بازمی گ ــخ 2 ربیع الثان ــه تاری ــه ب ک

ــنده  ــود نویس ــتخط خ ــی از روی دس ــه وفای ــری خورم مه

نسخه برداری کرده است، با تصاویری                            ، 

و پنجــاه فضــای خالــی،

A.T. Tagirdjanov, Opisanie tadzhikskikh I 

persidskikh eukopisey, Leningrad: University 

Press, 1962, pp. 181-85.

ناپدیدشدن این نسخه بسیار تأسف آور است.

BNF, s.p. 226; cf. Chahryar Adle, "Recherche sur le 

module et trace correcteur dans la miniature orientale," 

Le Monde Iranian et l'Islam, 1973, Vol. 3 :  81 -105; F. 

Richard, Splendeurs Persanes. Manuscrits du XII au XVII 

Siecle, Paris: Bibliotheque nationale, 1997, p. 202; Richard, 

unpubl. Catalogue notes.
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۸5 .Popular Histories  

۸6 .

۸7 .

۸۸ .

۸9 .

90 .

ــا خــط دار وجــود دارد:           و       . . 91 ــی ام ــرگ خال دو ب

ــرای دو  ــرگ اول مقــدار متــن کــم اســت و احتمــاال ب در ب

تصویــر در نظــر گرفتــه شــده بــود، اگرچــه ایــن بعیــد بــه 

نظــر می رســد؛ موضــوع [متــن] ورود اســماعیل بــه بغــداد 

ــرگ دوم می توانســت بزم هــای  ــود در ب ــر مفق اســت. تصوی

ــگاره  ــک ن ــوروزی اســماعیل در هــرات باشــد. احتمــاال ی ن

ــه شــده  ــرگ آخــر              در نظــر گرفت ــرای ب ــر ب دیگ

بــود. نــک بــه متــن چاپــی:

92 .

همچنین نک:

Babaie et al., pp. 119-20.

E: Sims, "A dispersed late-Safavid copy of the 

Tarikh-I Jahangusha-yi Khaqan Sahibqiran," 

in S. Canby )ed.(, Safavid Art and Architecture, 

London: British Museum, 2002, pp. 54-57

که عمدتاً مبتنی بر این کتاب است:

A.H. Morton, "The date and attribution of the 

Ross Anonymous. Notes on a Persian history 

of shah Isma'il I," in C. Melville )ed.(, Persian 

and Islamic Studies in Honour of P.W. Avery, 

Pembroke Papers, 1990, Vol. 1:  179  -212; 

بــا احتســاب مــن Or. 324۸ بیســت و یــک نــگاره دارد و 

نــه بیســت. کامــال مشــخص نیســت کــه ســیمز همیشــه 

بــه نســخه  رضــا عباســی )نســخه شــماره 600( به عنــوان 

ــته   ــک نوش ــا ی ــه ب ــد، ک ــاره می کن ــخه اش ــومین نس س

بازمی گــردد.   1001 ربیــع االول  بــه  دستکاری شــده 

ــردد در  ــال 1105 بازمی گ ــه س ــه ب ــی از آن ک بخش های

ایــن کتــاب چــاپ شــده اســت:

Rajabi, Masterpieces, pp. 368-71.

 در ســایت اینترنتــی کــه روبــرت انــگ در آنجــا یادداشــتی 

ــل  ــای 1100 محتم ــخ 1010 را بج ــت، تاری ــته اس نوش

ــک: ــد، ن می دان

http://a.persianconnection.com/persianpainting/

MoinMsM/

همچنین نک:

A. Soudavar, Art of the Persian court, New York: 

Rizzoli, 1992, p. 290.

ــای ســودآور  ــگاره دارد. از آق ــن نســخه 21  ن ــن ای همچنی

دربــاب  نامعلــوم  مــوارد  برخــی  شفاف ســازی  بــرای 

متنــوع  نســخه های  ایــن  میــان  رابطــه   و  شناســایی 

سپاســگزارم،

 pers. Comms. 13 ,7 Jan. 2008.

  Wood, "The Tarikh-I Jahanara."

 "A dispersed late-Safavid copy" ســیمز  کار  از  وود 

خبــر نداشــت. از الِیــن رایــت )Elaine Wright( متشــکرم 

بــرای آنکــه تصاویــر ایــن نســخه را )کــه ظاهــرا 1۸ نــگاره 

ــرار داد. ــارم ق ــا( در اختی ــه 17 ت دارد، ن

Pers. 279; Arberry et al., Chester Beauty Library, 

Vol. III, pp. 51-52; 

نک:

Morton, "The date and attribution," pp. 203-06; Wood, 

pp. 97-102.

E.g. Sims, "A dispersed late-Safavid copy," p. 56.

Wood, "The Tarikh-I Jahanara," pp. 99-100.

ff. 166233

)f. 285r(

ــران،  ــری، ته ــا نصی ــح محمدرض ــاهی، تصحی ــات ش فتوح

.391  ،63-362  ،97-296 صــص   ،13۸3

  NLR, Dorn 301,            ,بی تاریخ

 نک:
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93 .

94 .

95 .  

:

گلســتان، نســخه. 2236 بــا 14 نــگاره  بی امضــا، نــک: . 96

رجبــی، شــاهکارها، صــص 367-363.

97 .

9۸ .

99 .

Storey, pp. 302-2/Bregel, pp. 850-52; Kostygova, 

Vol. II, pp. 58-59:

ایــن تنهــا یــک نســخه  مصــور از شــش نســخه  شناخته شــده 

اســت کــه در تصحیــح نصیــری نیامــده اســت، نــک: صــص 

20تــا 24. نــک:

J. Aubin, Ächroniques persanes et relations 

italiennes. Notes sur les sources narratives du 

regne de Shah Esma'il ler," Studia Iranica, 1995, Vol. 

24, No. 2:  247  -59 ]pp. 249-50[;

Wood, pp. 100-101.

همچنین نک به صفحات کتاب زیر و البته منابع  آن:

او چنیــن در نظــر می گیــرد کــه نگاره هــا  )و بنابرایــن 

ــد ســال بعــد از مــرگ اســماعیل در 1524/  ــا چن متــن( ت

ــدند. ــل ش 930 کام

Storey, pp. 304-6/Bregel, pp. 855-6; Wood, pp. 101,  

و بــا ارجــاع بــه رســاله  منتشرنشــده  دکتــری  وود در 

نــک: همچنیــن   .2002 هــاروارد، 

Simin Abrahams, A Historiographical Study and 

Annotated Translation of Volume 2 of the Afzal al-

Tavarikh by Fazli Khuzani al-Isfahani )sic(, unpubl. 

Ph.D. thesis, university of Edinburgh, 1999, pp. 50-68, 

and below, n. 61.

  Storey, pp. 305/Bregel, pp. 856;

شــاهنامه قاســمی، »درباب فتوحات شــاه طهماســب«، در موزه 

ــا  ــگاره  بی امض ــراه 11 ن ــه هم ــماره. 4362؛ ب ــران، ش ــی ای مل

ــال1000  ــه س ــه ب ــی رود ک ــان م ــی گم ــورت تجرب ــه بص ک

ــص 325-322. ــاهکارها، ص ــی، ش ــردد؛ رجب برمی گ

Irene Melikoff, Abu Muslim. Le Porte-Hache 

du Khorasan dans la Tradition epique turco-

iranienne, Paris: Maisonneuve, 1962, pp. 73 ff., 

کامال مشخص نیست.

نک

Kathryn Babayan, Mystics, Monarchs, and Messiahs. 

Cultural Landscapes of Early Modern Iran, Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 2002, esp. pp. 121-60; 

J. Calmard, "popular literature under the Safavids," in 

A. J. Newman )ed(, Society and Culture in the Early 

Modern Middle east. Studies on Iran in the Safavid 

Period, Leiden: Brill, 2003, pp. 315-39 ]pp. 318-21[.

Cambridge University Library, Browne ms.       )11(. 

Storey, p. 318; fol. 80r

H.12

که در مجلد زیر دوباره منتشر شد:

Safavid Studies, ed. C. Melville, Pembroke Persian 

Papers, 1996, Vol. 4.

Paris, BNF, S.P. 1443; Istanbul, TIEM ms. 1953; London, 

BM. Or. 2780.

برای اثر کاشانی، نک:

"Between Firdausi and Rashid al-Din: Persian 

verse chronicles of the Mongol Period," Studia 

Islamica, 2007, Vols 104-05:         .45-65

Storey, pp. 288   -90  ,303; cf. Michele Bernardini, 

"Hatifi's Timurnameh and Qasimi's Shahnameh-yi 

Isma'il: considerations for a double critical edition," 

in A. J. Newman )ed.(, pp. 3-18 ]pp. 10-17[;

دربــاری  آثــاری  این هــا  کــه  می کنــد  خاطرنشــان  او 

]p. 9[نیســتند          .
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100 .

101 .

102 .

جنگنامه کشم و داستان جرون )داستان جرون در                                    (. . 103

نک:

درخصوص عروسی جهانگیر، نک: ظفرنامه. 104

105 .

106 .

107 .

10۸ .

109 .

صــص . 110 بــود،  داده  خبــر  )پیشــاپیش   3۸6 ص  قمــی، 

3۸0-۸3(. همچنیــن حســن روملــو، صــص 50۸-509؛ 

بــه  تاریــخ عالــم آرای عباســی،  اســکندربیگ منشــی، 

Ibid., pp. 5-6; and M. Bernardini, "II Timurname 

di Hatefi e lo Sahname-ye Esma'il di Qasemi )II 

ms. Frazer 87 della Bodleian Library di Oxford(," 

in Bernardini )ed.(, La Civilta Timuride come 

Fenomeno Internazzionale, Oriente Moderno, 

1996, Vol. 76, No. 2:   97  -118. 

ایــن ظاهــراً تنهــا نســخه  مصــور قــرن یازدهــم از قاســمی 

اســت و حتــی تیمورنامــه  هاتفــی بنظــر می رســد از ســال 

42-1041 تصویرســازی نشــده باشــد.

BNF, s.p. 2113, cf. Richard, Splendeurs, No. 132, p. 195.

Robinson, India office Library, pp. 244-50; cf. 

Robinson, Persian Miniature Painting from 

Collections in the British Isles, London, HMSO, 1967, 

p. 79; Robinson, Bodleian Library, pp. 175-79.

اکنون نک:

Layla Diba, "Introduction Fath 'Ali Shah: 

Production and dispersal of the Shahanshahnama 

manuscripts," in C. Melville )ed.(, Shahnama Studies 

I, Pembroke Papers, 2005, Vol. 5:   239  -58.

BL, Add. 7801

Storey, p. 309, Titley, Miniatures, No. 226 )فهرست تصاویر(

ــول  ــی و عبدالرس ــر وثوق ــط محمدباق ــر توس ــاپ آخ و چ

خیراندیــش، تهــران: میــراث مکتــوب، 2005.

 BL, Add. 7635, f.102r; TOP, H. 1370, f. 89r; Munich, 

77-11-297 )f. 88v(; NLR, Dorn 295, f. 98r.

در خصوص مرگ تیمور:

GUL, 708, p. 712; I.O. 137, f. 450r; GUL, 2178; BL, 

O r.  1 3 5 9 ,  f .  4 8 5 r ;  D o r n  2 9 5 ,  f .  5 3 5 v ;

.BL, Add. 506 ,23, f. 152vهمچنین روضه الصفا, 

  Sims, "The Turks," pp. 747-48 ,754-55. 

ــد  ــن اشــاره می کن ــه بیــش از 30 مت در صفحــه 747، او ب

ــن کاًل  ــه م ــخه، ک ــش از 30 نس ــه بی ــه 74۸ ب و در صفح

ــان  ــا از زم ــداد آنه ــرم. شــاید تع ــه در نظــر می گی 30 نمون

ــن متــن] افزایــش یافتــه باشــد. نوشــتِن [ای

Christine Woodhead,"Ta'rikh," Encyclopaedia 

of Islam, 2nd ed., Vol. X, p. 292; Sara Nur Yildiz, 

"Historiography xiv. The Ottoman Empire," 

Encyclopaedia Iranica, Vol. XII, pp. 10-409.

ــزاِن  ــِی می ــل و بررس ــت تحلی ــی در جه ــچ اقدام ــن از هی م

مصورســازی تواریــخ عثمانــی در قــرن یازدهــم اطــالع نــدارم.

  Sims, "The Turks," pp.756; Milo C. Beach, "The 

Padshahnama and Mughal historical manuscripts," 

in M. C> Beach and Ebba Koch )eds(, King of the 

Worls. The Padshahnama, an Imperial Mughal 

Manuscript from the royal Library, Windsor, 

London: Azimuth Editions, 1997, esp. pp. 123-27; 

همچنین

J. M. Rogers, Mughal Miniatures, London: British 

Museum, 1993.

E.G. 'Abbas and the Indian ambassador, Khan 

'Alam, Stchoukine, Les Peintures…a la Fin, p. 124.

  Babaie et al., Slaves, pp. 21-119;

همچنین نک به پانویس های 47 و 65. 
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تهــران، صــص 123-122، 174، افشــار،  ایــرج  تصحیــح 

111 .

112 .

113 .

114 .

115 .

116 .

117 .

11۸ .

119 .

  این کتاب نیز صراحتاً چنین اظهار می دارد:. 120

R. M. Savory, History of Shah 'Abbas the Great, 

Boulder, CO: Bibliotheca Persica, 1978, pp. 203 ,271 

ــتین  ــه« ی نخس ــه »توب ب ــد  ــاره می کن ــن اش )همچنی

ــخ، ری لتوا ا ــی، افضــل  ن ــی اصفها 939(؛ فضل ــال  در س

 BL, Or. 4678, ff. 210r212-r. Cf.

S. A. Arjomand, "Two decrees of Shah 

Tahmasp concerning statecraft and the 

authority of Shaykh 'Ali al-Karaki', in 

Arjoman )ed.(, Authority and political culture 

in Shi'ism, Albany: SUNY, 1988, pp. 62-250 

]esp. pp. 61-256  ,53-252[.

همچنین نک:

Stuart Cary Welch, Wonders of the Age: 

Masterpieces of Early Safavid Painting, 1501-1576, 

Cambridge, MA, 1979, p. 27, and Eleanor Sims, 

Peerless Images. Persian Painting and Its Sources, 

New Haven, CT and London: Yale University Press, 

2002, esp. p. 65, with references.

  Welch, Artists for the Shah, pp. 4-13, 

ــذاری  ــد تاریخ گ ــه بع ــه ســال 951 ب ــن تحــول را ب ــه ای ک

ــران؛  ــون از ای ــدن همای ــاِن دی ــال زم ــرای مث ــد، ب می کن

ــک: ــن ن همچنی

Canby, the Golden Age, pp. 66, 71 -72.

A. J. Newman, Safavid Iran. Rebirth of a Persian 

Empire, London: I. B. Tauris, 2006, pp. 34-35.

Said Naficy, "Bidlisi," Encyclopaedia of Islam, 2nd 

edn, Leiden, Vol. I, pp. 1208-09; E. Glassen, "Bedlisi," 

Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, pp. 77-78, with bibliography.

Eliott 332, Sachau and Ethe, Catalogue, Vol. I, No. 

312, p. 168.

ــن  ــه چــرا کــه ای ــن نســخه را در نظــر نگرفت رابینســون ای

ــود.  ــران تولیــد نشــده ب ــی ای نســخه در محــدوده  جغرافیای

)Bodleian, p. viii(

E.g. Shah 'Abbas II inspecting a horde, Stchoukine, 

Les Peintures … a la Fin, p. 162.

همچنین نک:

Ernest J: Grube and Eleanor Sims, "The 

Representations of Shah 'Abbas I," in M. Bernardini 

et al. )Ed(, L'arco di fango che rubo la luce alle 

stele. Studi in honore di Eugenio Galdieri, Lugano, 

1995, pp. 177-208.

R. Ettinghausen, "The categorization of Persian 

painting," in S. Morag et al. )Eds(, Studies in 

Judaism and Islam Presented to S.D. Goitein, 

Jerusalem, 1981, pp. 55-63.

  Ibid., pp. 57-59.

.62 ,63 .Ibid., pp

Sheila S. Blair, "the development of the illustrated 

book in Iran," Muqarnas, 1993, Vol. 10:  266  -74 

]pp. 266 ,270[.

او بــه مقالــه ای از لیــزا گلمبــک اشــاره دارد کــه اتینگهــاوزن 

ــاوزن  ــه کار اتینگه ــا ب ــود، ام ــرده ب ــاره ک ــه آن اش ــم ب ه

ــدارد. اشــاره ای ن

Julie Meisami, Persian Historigraphy, Edinburgh: 

University Press, 1999, pp. 37-45;

ــدان  ــه منتق ــر چ ــدی اگ ــگاران بع ــیاری از وقایع ن ــر بس نظ
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121 .

122 .

123 .

124 .

125 .

  در خصوص چنین روشی، نک:. 126

برای مثال: تصاویر شکار عباس، نک:. 127

ــن . 12۸ ــده  ای ــی ممکــن اســت بازتاب دهن ــور نقاشــی مذهب ظه

رونــد باشــد، کــه بطــور کلــی در ایــن کتــاب مــورد بحــث 

قــرار گرفتــه اســت:

129 .

ــود. ــد، نیــز چنیــن ب ادبــی نبودن

Raudat al-safa, Chester Beatty, Pers. 254, f. 83v; 

Berlin, or. Fol. 169, f. 48r.

Zafarnama, BL, Add. 7635, f. 326r; Munich, SMV, 

No. 77-11-294, f. 122v; BL, Or. 1359, f. 389v.

Zafarnama, GUL. 708, p. 662; NLR, Dorn 295, f. 

488v; Raudat al-safa, BNF, s.p. 151B, f. 184v.

Blair, "The development," p. 273, )Bausaniبه نقل از (.

O. Grabar and S. Blair, Epic Images and 

Contemporary History. The Illustrations of the 

Great Mongol Shahnama, Chicago: University 

Press, 1980; A. Soudavar, "The saga of Abu-Sa'id 

Bahador khan. The Abu-Sa'idname," in J. Raby 

and T. Fitzherbert )eds(, The Court of the Il-Khans 

1290-1340, Oxford studies in Islamic Art, No. XII, 

Oxford: University Press, 1996, pp. 95-218.

R. Hillenbrand, "The iconography of the Shah-

nama-yi shahi," in C. Melville )ed.(, Safavid Persia, 

Pembroke Papers, 1996, Vol. 3:  53 -78.

ــی رود در  ــار م ــه انتظ ــان ک ــائلی چن ــن مس ــه چنی مطالع

ــه  ــده های میان ــای س ــی اروپ ــخه های تاریخ ــا نس ــه ب رابط

ــر  ــخ فرویس ــون تاری ــت، همچ ــرفته تر اس ــب پیش ــه مرات ب

 the Grandes( فرانســه  بــزرگ  وتواریــخ   )Froissart(

chroniques de France(؛ بــرای مثــال، نــک:

Anne D. Hedeman, The Royal Image. Illustrations 

of the Grandes Chroniques de France, 1272-1422, 

Berkeley: University of California, 1991,

ایــن نویســنده ســودمندانه نســخه های ســلطنتی را از 

غیرســلطنتی متمایــز کــرد، و

Laetitia Le Guay, Les princes de Bourgogne 

Lecteurs de Froissart. Les Rapports entre le texte 

et l'image dans les Manuscrits enlumines du Livre 

IV des Chroniques, Brepols: CNRS, 1998.

Stchoukine, Peintures … a la Fin, pp. 135-36.

J.M. Rogers, "The genesis of Safawid religious 

painting," Iran, 1970, Vol. 8:  125  -39,

بــا ارجاعــی خــاص بــه دیوارنگاره هــا، همچنیــن نــک 

ــتون  ــس 31. دیوارنگاره هــای کاخ چهلس ــورد پانوی بــه م

ــد  ــر می گردن ــاس دوم ب ــلطنت عب ــه دوران س ــان ب اصفه

موضوعــات  مصورســازِی   بــا   ،)1057  /1647 )حــدود 

فرمانروایــان  از  صفویــان  پذیرایــی  همچــون  تاریخــی 

ــدر  ــان و ن ــد خ ــی محم ــی، ول ــون گورکان ــی )همای خارج

محمــد خــان ازبــک(، نشــان دهنده  حــوزه  گســترده تِر 

ــی اســت.  ــداف تبلیغات ــن میانجــی ای در اه ــرد] چنی [کارب

ــِر شکســت  ایــن چهــار صحنــه بســیار ســازگار گــرِد تصوی

شــیبک خــان ازبــک به دســت شــاه اســماعیل )916(  قــرار 

ــک: ــخ ن ــن تاری ــوص ای ــد. در خص می گیرن

S. Babaie, "Shah 'Abbas II, the conquest of 

Qandahar, the Chihil sutun, and its wall paintings," 

Muqarnas, 1994, Vol. 11:  125  -45.

The Christie's Sale of Islamic Art, Manuscripts and 

Books of Iranian Interest, 19 April 1999, pp. 46-49, 

lot 70.
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