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چکیده
گلچین ادبی می باشند.  کتب و  که قسمت عمده این آثار در قالب  آثار متعددی در طول تاریخ در مکاتب هنری ایران پدید آمد 
کشورها نگهداری  ج شده و در موزه ها و بنیادهای هنری دیگر  برخی از نفیس ترین این نسخ بنا به دالیل متفاوت از ایران خار
گیرند. هدف از نگارش این  کمتر این آثــار موردپژوهش و مطالعه محققان داخلی قــرار  گردیده  کــه همیــن امر باعث  می گردنــد 
که با رویکــردی تحلیلی - توصیفی به جســتجوی  گلچین اســکندر ســلطان8۱۳ه.ق اســت  مقالــه، معرفــی و بررســی جلد اول 
گلبنکیان در لیســبن پرتغال  که امروزه در مــوزه بنیاد  گلچین اســکندر ســلطان  گی هــای تصویــری آن می پردازد.  صفــات و ویژ
کاتب  نگهداری می شــود، در ســال 8۱۳ ه.ق در دو جلد به دســتور اســکندر ســلطان در زمان تیموریان نگاشــته شــده اســت. 
آن محمود بن مرتضی الحســنی هســت. جلد اول این نســخه دارای بیست وســه نگاره و شــامل اشــعار شــاعرانی نظیر: نظامی 
گلچین از دو قســمت حاشیه نویســی و متن مرکزی تشکیل شــده اســت.  گنجوی، موالنای رومی و عطار نیشــابوری می باشــد. 
کوچک نقــوش حیوانات و  کتاب برای تزیین ترسیم شــده اســت. درون ایــن مثلث های  کوچکــی در اطــراف  کادرهــای مثلثــی 

کم بر نگاره ها فضای روایتگری می باشد. کشیده شده است. فضای حا گل ها و انواع اسلیمی ها 
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 نظــام حکومتــی ایــران، نوعی هنرپــروری متمرکــز در دربــار را پدید 
آورد. دســت کم تــا همیــن اواخــر، شــاهان و شــاهزادگان، مهم تریــن 
ســفارش دهندگان آثار هنری و نافذترین حامیان هنرمند بوده اند. در 
کز حکومتی احداث  کتاب نگاری درباری در مرا کارگاه های  این راســتا، 
گرد هم آمدند. شهر شیراز در  گردید و هنرمندان زبده در این مکان ها 
دوران حمله مغوالن به ایران یکی از معدود شهرهایی بود که از هجوم 
کمک بزرگی به حفــظ و در امان  که ایــن خود  بیگانــگان در امــان ماند 
بــودن فرهنــگ و هنــر ثابت ایرانی- اســالمی از دســت بیگانــگان بود. 
"ابوبکر برادر خود ســعد را برای بزرگداشت ایلخان به دربار وی فرستاد 
گرفت، این بهایی بود  کوخان لقب مغولی »قتلع خان«  و ســعد از هال
ارزان برای نجات مرکز حیات فرهنگی کشور ایران آن هم در روزگاری که 
کم مانده بود آن همه سوابق فرهنگی دیرین این کشور و هر آنچه بدان 
وابسته بود به کلی درهم پیچیده شــود") جوادی، ۱۳87، ۱6(.گلچین 
گذشــته  ســازی متون ادبی و علمی یکی از عالیق پادشــاهان در ادوار 
می باشد. اضافه کردن نگاره هایی مرتبط با مضامین کتاب، به هر چه 
کردن این نســخ کمک شــایانی می نمود. نقاشــان ما همواره  نفیس تر 
کالم شــاعران و عارفــان ســترگ، راه به عالم مقصــود برده و  بــا الهــام از 
بدیع ترین معانی حکمی و احساســی را به مدد استعارات و نمادهای 
هنــری بــه خط و رنگ مبــدل ســاخته اند. ارزش نســخه های خطی از 

کیفیت نگاره های موجود در  نظر پرداخت تزیینات و بیش از هر چیز با
کتــاب برآورده می شــود. جهان و مضامین ادبی در نقاشــی، به صورت 
تجســم  هماهنــگ  قوانیــن  پرتــو  در  هنرمنــد،  دگرگون شــده  اراده  ی 
می  یابــد. آژنــد، مکتــب نگارگــری شــیراز را ام  المکاتــب ایــران در قلمــرو 
کتاب آرایی می داند. با این وجود مکتب نگارگری شیراز علی الخصوص 
کــه بایــد مــورد ارزیابی شایســته  کنــون آن طــور  گلچین هــای ادبــی، تا
شأنش قرار نگرفته است. در زمان تیموریان در دوره حکومت اسکندر 
که این  گردیــد  گلچین اشــعار تهیه  کم شــیراز-، چندیــن  ســلطان-حا
خود نشان از اهمیت و جایگاه این نوع اثر هنری دارد. کارستان هنری 
اســکندر ســلطان در عرض یک دهه بســیار درخشــان بود. مهم ترین 
گلچین ســازی متون ادبی و  ویژگی نســخه پردازی زمان او، حمایت از 
گلچین 8۱۳ .ه.ق، ازجمله نســخی  علمی بوده اســت. نســخه خطی 
می  باشدکه در دو جلد در زمان تیموریان و به دستور اسکندر سلطان 
کم هنردوست شیراز نگاشته و مصور شده است. متأسفانه بررسی و  حا
تحلیل گلچین های ادبی به خصوص آثار مربوط به مکتب شیراز، کمتر 
که مطالعه عمیق  مورد توجه هنرشناسان قرارگرفته و همین امر است 
بر روی این نگاره ها را ضروری می نماید. نگارندگان، با مکاتبه با بنیاد 
گردید.  گلچین  گلبنکیــان پرتغال، موفق به دریافــت تصاویر صفحات 
گلچین پرداخته شــده اســت. در ایــن مقالــه بــه معرفی جلــد اول این 

مقدمه

گلچینادبی

آثار فاخر ادبی در ایران بی شمارند و آوازه شاعران و داستان سرایان 
ایرانــی در سرتاســر جهان پیچیده اســت. عالقه ایرانیــان به ادبیات، 
دلیــل محکمی بــرای به تصویر در آمدن آثار شــاعران بزرگ اســت. در 
کــه دارای مطالب  فرهنــگ مــا ایرانیــان، آثار ادبی بی شــماری اســت 
موردتوجه و استقبال وافری می باشند؛ آثاری چون قصص، حکایات 
که برخی از این مطالب در طول تاریخ دســت چین  رباعیات و اشــعار 
که درواقع به نام  گلچین ادبی  گردآمده اســت.  کنار هم  گردیده و در 
ُجنگ ادبی مشــهور می باشد، نســخی ازاین دست هستند. با رجوع 
گان ادبی آســیای مرکزی  که واژ به جلد یکم دانشــنامه ادب فارســی 
گلچین  که نام اصلی  گیــرد، به این مطلب در مورد ُجنــگ  را دربرمــی 

می باشد، برمی خوریم. 
که باسلیقه  ُجنگ:مجموعه ای اســت از مطالب به ویژه اشعاری، 
گردآوری  شــده باشــد. ُجنگ احتمــااًل واژه ای  و همــت یک یا چند نفر 
چینــی )یــا هنــدی( و ســفینه لغتــی عربــی اســت و هــر دو بــه معنــی 
کشــتی اند. علــت این نام گــذاری، قطــع دراز این مجموعه هاســت و از 
که از طول باز می شــود( نیز  همیــن رو آنهــا را بیاض )به معنای دفتری 
کشــکول بر  نامیده انــد و همچنیــن نام  هــای جریــده، خرقه، دســتور و 
کهن ترین ایــن ُجنگ ها و  آن نهاده انــد. مونس  االحــرار بــدر جاجرمــی 
بیاض صائب تبریزی از مشــهورترین آنها است) انوشه ، ۱۳7۵، ۱۳۹(.

اسکندرسلطان

اسکندر سلطان فرزند عمر شیخ بن تیمور در حوالی سال 786ه ق 
کنار پدرش عمر شیخ و جدش تیمور  گشــود. وی در  چشــم به جهان 
کرد. از آثار بازمانده از دوره اسکندر  بزرگ شد و در اردوکشی ها شرکت 
کتاب آرایی آن هم در محدوده  که حمایت او از هنر  سلطان پیداست 
کتابخانه او  گلچین سازی در  چهار سال بسیار درخشان بوده است. 

کمال خود رسید. به اوج 
"اســکندر ســلطان به تعبیر دولتشــاه سمرقندی در شــیوه مکارم 
گــوی ســبقت را از اقــران ربــوده بــود و  کــرم،  اخــالق و مردانگــی و 
شــاهزاده ای خوش مشــرب و خوش طبع و اهل معاشــرت بود. او 
دوســت  دار علمــا و فضــال و شــعرا بود و آنهــا را در دربــار خود جمع 
می کــرد. خــود او نیــز طبــع شــعر داشــت. میرعلی شــیر نوایــی او را 
کتــاب مجالــس النفائــس ســلطان اســکندر شــیرازی می نامد  در 
گرایش و رویکرد اســکندر  و یــك شــعر ترکی به او نســبت می دهــد. 
کــرد. او در  ســلطان بــه عالــم هنر بــا درخشــندگی بیشــتری جلوه 
که حکومت شــیراز و اصفهان را داشــت به ساخت کوتاهی   مدت 
گــون دســت زد. در اصفهــان میــدان  گونا  و پرداخــت عمــارات 
ح افکند")آژند،  نقش جهــان و نیز چهارباغ را پیــش از صفویان طر



۳۳
گلچین اسکندر سلطان8۱۳ ه.ق پژوهشی برای معرفی جلد اول 

.)۱68-۱67 ،۱۳87
اســکندر ســلطان، مجــذوب قانــون اســالم و الهیات بــود. او یکی 
کوشــاترین حامیان نســخ خطی ســده ی نهم هجری قمری ایران  از 
کنده بر اساس  کامل یا پرا کنون بیش از هفده نســخه  بوده اســت. تا

گواهی مستند، به او نسبت داده شده است. 
موقعیــت،  دو  در  او  دســت کم  لــوری  لنتــزو  گفته هــای  "طبــق 
فرشــتگان،  عشــق،  ماهیــت  دربــاره ی  مکتــوب  پرســش های 
کارشناســان  شــیطان، معراج پیامبر و اصول شــیعه و ســنی برای 
که از قدرت معزول  الهیات فرســتاد. اســکندر ســلطان، پس  از آن 
گرفــت و برای ماه ها خود  شــد، زندگــی ریاضت گونه ای را در پیش 
را وقــف زیارتــگاه امــام زاده ســهل علی، )نزدیــك اصفهــان( نمود. 
که اسکندر  گری و برخی دیگر از منابع مکتوب نیز معتقدند  بازیل 

سلطان شیعه ای حقیقی بوده است")شایسته فر، ۱۳8۴، 86(.
گلچین  از آثار بازمانده منتسب به این شاهزاده هنرپرور، چندین 
کتاب  اشــعار و ُجنگ ادبی، چندین زیج نامه، دره التاج لغزه  الدباج، 

والدت اسکندر را می توان برشمرد.

گلچیناسکندرسلطان

کــه نســخه موردپژوهــش مــا  گلچیــن اســکندر ســلطان 8۱۳ ه.ق 
گلچینی ادبی از سی وچهار اثر متفاوت در شعر و نثر امروزه  می باشد، 
گلچین  گلبنکیان در لیسبن پرتغال قرار دارد. این  گالوست  در بنیاد 
دربردارنــده ۳۴ نــگاره و ۴۴۴ بــرگ در ۲ جلــد می باشــد. قطــع ایــن 
گلچیــن نســبتًا بزرگ و انــدازه برگ ها ۱۵ ×۲۴/۲۴ ســانتی متر اســت.
"ایــن نســخه توســط محمودالحســنی و حســن  الحفیظ در شــهر 
شــیراز به رشــته تحریر درآمده اســت تصاویر این نسخه ی خطی، 
تحــت  تیموریــان،  زمــان  در  بی تردیــد  و  اســت  دوران  شــاهکار 
سرپرستی شخص اسکندر سلطان تعبیه شده است")شایسته فر، 

.)۲۳ ،۱۳8۴
گلچیــن از اشــعار شــاعران نامــدار پارســی می باشــد. در  جلــد اول 
گردآوری و  کاتــب نام اثــر را برگزیده ذکر نموده اســت و دلیــل  گلچیــن 
گذاشتن اثر ادبی و تاریخی معاصر خود، برای  تولید این اثر را بر جای 
کنند،  کتاب دست پیدا  که در ادوار بعدی ممکن بود به آن  مردمانی 
گاهی از چگونگی حکومت اســکندر ســلطان  کســب معرفت و آ برای 

ذکر نموده است.
که تمامًا به نظم می باشــد، از دو قســمت متن  جلــد اول ایــن اثــر 
و حاشــیه تشکیل شــده اســت. ابیــات برگزیــده ای از اشــعار شــاعران 
نامــی چــون نظامی، عطــار نیشــابوری، جالل الدین موالنــای رومی، 
گردآوری شــده اســت.  موالنا جمال الدین ســلیمان و ســعدی در آن 
که بیشــتر ابیات  با توجه به مطالعه اشــعار، این طور به نظر می رســد 
گر در باب عشق نیز سخن  آموزنده و معنوی مدنظر بوده اند و حتی ا
کتاب  که قســمت آموزنــده آن در ایــن  گفته شــده، ســعی بــر آن بــوده 
گلچین در هر بخش شامل سرآغاز و سرانجام مخصوص  آورده شود. 
گــر قســمتی بــه مخزن االســرار  کــه ا گونــه  بــه خــود می باشــد بدیــن 
اختصــاص داده شــده اســت، در آغــاز آن بخــش ســرآغازی از همــان 

مخزن االســرار آورده شــده و در ختم آن بخش با سرانجام مخصوص 
خود مخزن االسرار استفاده شده است. 

"در بیان شــیوه تغزلی در ادب و نقاشــی ایرانی، می توان اشاره به 
که از روی نســخه هایی مانند خمســه ی نظامی و  کرد  تصاویــری 
پس از او شــاعرانی مانند عطار، حافظ، جامی و ده ها شــاعر دیگر 
نــام بــرد. ایــن شــاعران، داســتان هایی را در غالــب درس هایــی 
اخالقــی یــا صوفیانــه بــا خالقیــت تصویــری بــاال بیــان می  کردند" 

)مقدم اشرفی،۳۲،۱۳67(.
گلچین درباره افسانه های ایرانی هستند  برخی از نگاره های این 
کامــاًل پیداســت. پیکره ها  و در آنهــا عشــق نقــاش بــه منظره پــردازی 
کل صفحــه را تحت الشــعاع  گاهــی  که  شــکوه زیــادی دارنــد، طــوری 
قرار داده اند. وجود تصویر ریزنقش از خصوصیات این نســخه اســت 
یعنــی در درون تزیینــات مثلثی  شــکل، تصاویــر ریزنقــش حیوانــات 
مثــل خرگــوش، غــزال و پرنــدگان )مرغابی در حــال پــرواز( و ابرها قرار 
گرفته انــد. برخــی از صفحــات دربردارنــده اســلیمی های غنی اســت.
گرفته  گلچین به حد اشباع صورت  "به کارگیری طال و نقره در این 
اســت. در نگاره هــای آن می تــوان آمیــزه ای از خــام کاری پیشــین 
نگارگــری شــیراز و طراحــی توانمند مکتــب تبریــز دوره آل جالیر را 
گلچین، پختگــی نگارگری مکتب  کــرد. نگاره های ایــن  مشــاهده 
گلچین نســبتًا بــزرگ و اندازه  شــیراز را نشــان می دهــد. قطع این 

برگ ها ۱۵ ×۲۴/۲۴ سانتی متر است")آژند ، ۱۳87، ۱۹۹(.
کــه برخی از  ایــن نســخه دارای صفحــات مصور فراوانی می باشــد 
کانون صفحه و برخی دیگر در حاشــیه صفحه تصویر  این نگاره ها در 
شــده اند. ترکیب بندی هــای زیبــا و بادرایــت این نســخه، بــه زیبایی 
کمك شــایانی نموده اســت. اغلب فضاسازی ها به گونه ای  کار نهایی 

که فعالیت هایی را در دامن طبیعت ارائه می کند.  است 
کشــیده و بازتاب تغزلــی طبیعت در نگاره ها، یادآور شــیوه  "انــدام 
جالیریــان اســت، ولی آســمان های الجوردی به همراه ســتارگان 
نگاره هــای  پیش درآمــد  »بافــت«  اســفنجی  تپه هــای  و  طالیــی 
درخشــان دوره تیموری ســال های 8۳۳ و 8۴۳ ه.ق. است")کن 

بای، ۱۳8۹، ۵۵(.
کار تپــه ای با رنگ  آمیــزی یکنواخت و پوشــیده از   زمینــه 

ً
معمــوال

گیاهــان و علف هاســت. رأس تپــه بــا نــواری تیره تــر از رنــگ اصلی آن 
متمایــز می شــود و پیچ وتاب آن با خطوط مشــخصی نمایان اســت. 
تپــه، بخــش اعظــم مینیاتــور را به خــود اختصاص می دهــد و تنها در 
کوچک در  قســمت باالیی، نواری از آســمان پیداست. وجود تصاویر 
کمرنــگ و اندکی  کمرنــگ و قرمز  کنــار هــر صفحــه با رنگ آبــی  مرکــز و 
طال از خصوصیات اصل این نســخه می باشــد. در این نســخه بیشتر 
خرگــوش، آهو و پرنده )بخصوص مرغابی در حال پرواز و اســتراحت ( 
که با ســبک چینی هســتند و پس از اســتیالی  بــه چشــم می خورنــد 

مغوالن بر ایران به نگارگری  ایرانی آورده شده اند.
که اســکندر ســلطان اهل تصوف  " آنچه مســلم اســت این اســت 
که  بــوده و از صوفی  گــری پیروی می کرده اســت و هیچ تعجبــی ندارد 
ایــن طراحی ها نســبت به زندگی طبیعی، احساســی عمیق به وجود 
مــی آورد. ایــن احســاس عمیــق نیــز در بهتریــن مینیاتورهــای ایــن 
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کردن مجنون جنــگ دو قبیله  کوچــک نظیر تابلــوی »تماشــا مجلــه 
را« و تابلــوی »مجنــون و حیوانات« به چشــم می خورد. حتی حالتی 
کاماًل مشاهده  بیشــتر رمانتیک در تابلوی »مالقات اســکندر و زاهد« 
کمپوزیســیون دوصفحه ای بوده و  می شــود. برخی از نگاره ها دارای 
اصیل تریــن مینیاتورهــا هســتند. در اینجــا رنگ به نهایت پیشــرفت 
خــود رســیده اســت و رنگ های مختلف طــال با دســت و دل بازی در 
کتاب هــای دوره جالیریــان  از  و درنتیجــه  اســت  آنهــا مصرف شــده 
که به خاطر غنی  بودن  گاهی احساس می شــود  بســیار غنی تر اســت. 
رنــگ، چیزهای زیاد دیگری قربانی شــده و همین عمــل، مینیاتور را 
که در تابلوی دســتگیری دارا مشــاهده می شود، به طرف  همان طور 
کتاب  کشــانده اســت. در هیچ  نقش و نگاری صرف و بدن احســاس 
کشیده نشده است. مینیاتورهایی  دیگری منظره با چنین خلوصی 
کتاب های خطی ایران  کنــار هم در برمی گیرد، در  کــه دو صفحه را در 
کتــاب موضوعاتــی تکراری  کمیــاب هســتند و فقــط در صفحــات اول 
کــه دوصفحــه ای می باشــند. ولــی در  ماننــد شــکار، مهمانــی اســت 
کتاب هــای خطی اوایل دوران تیموری این نــوع تصاویر به طور مکرر 

مشاهده می شود" )گری، ۱۳8۵، ۴۵(.
را  شــیراز  مکتــب  نگارگــری  پختگــی  گلچیــن،  ایــن  نگاره هــای   
کــه بیشــتر ترکیب  بندی  هــای ایــن  گفتنــی اســت  نشــان می دهــد. 
گلچیــن بعدهــا به صورت الگویــی برای هنرمنــدان مکتب نگارگری 

هرات درآمد.

ظاهــری مشــخصات و صفحهآرایــی بررســی
گلچیناسکندرسلطان

گلچیــن در داخل به رنگ قرمز و در بیــرون به رنگ قهوه ای  جلــد 
ح لوزی با نقوشــی دوار به رنگ  ســوخته می باشــد. بر روی جلد، طــر

طالیی درون حاشیه ای طالیی رنگ نقش بسته است )تصویر۱(.
گلچین، تذهیب با نقوش اســلیمی و شمسه ای  در جلد اول این 
کوچــک  گل هــای  در وســط آن بــا رنگ هــای طالیــی و الجــوردی و 
کادر مســتطیلی  قرمز نقش شــده اســت. در باال و پایین صفحات در 
پوشــیده از نقــوش اســلیمی، بــا زمینــه الجــوردی جمــالت و ابیاتــی 
نوشته شــده اســت. در حاشــیه ایــن صفحــات در میــان دایره هــای 
گرفته اســت. رنگ  کتــاب جــای  کوچــک، فهرســت مطالــب  تزیینــی 

غالب در این صفحات رنگ طال می باشد)تصویر۲(.
گردیده و  کتــاب در آغــاز با حمد و ســتایش خداوند متعال شــروع 
کتاب با مدح حضرت ختمی مرتبت  این روال در آغاز همه فصل های 

و امامان شیعه ادامه یافته است. 
 در آخــر فصل هــا، اشــعاری در بــاب پنــد و نصیحــت آورده شــده 
که فصل جدیدی شــروع می گردد، عنوان فصل  اســت. در صفحاتی 
کادری با نقوش اسلیمی به رنگ طالیی نوشته شده  جدید در میان 
که تمامًا  اســت. صفحه آرایــی و نحوه چیدمــان مطالب در جلــد اول 
کادر  شــعر می باشــد، در حاشــیه به صــورت مورب بــا عنوان هایــی در 
کادرها و  طالیی مورب می باشــد و در متن مرکــزی به صورت افقی در 
جدول کشــی عمودی می باشــد. اما این اصول فقط در جدول بندی 

گردیده بطوریکه برای خواندن اشــعار نه به صورت ســتونی و  رعایــت 
عمودی بلکه به ترتیب افقی و خطی باید پیش رفت.

کتاب هــای  "ایــن اســلوب نقاشــی مــا را بــا نحــوه ی تصویرســازی 
فارســی به طــور اعــم آشــنا می کنــد، ضمــن آنکــه نشــان می دهد، 
موجــود  ایرانــی  نقاشــی  تاریخــی  پیشــینه  گی هــای  ویژ چگونــه 
خصایصــی منحصربه فــرد چــون رنگ هــای جالــب، مــاده زایی از 
فرهنــگ، تجدید احساســات، تجدیــد خاطرات ظریــف و ترکیبی 

گلبنکیانپرتغال. گلچیناسکندرسلطان813ه.ق.،بنیاد تصویر2-صفحهآغازین

گلبنکیانپرتغال. گلچیناسکندرسلطان813ه.ق.،بنیاد تصویر1-جلد
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توأمان از رزم و بزم شــده اســت. خصایص نقاشی ایران، حالتی از 
زیبایی شناســی مرتبط با شــعر و عرفان فارسی را در بیننده ایجاد 

می کند" )گرابار، ۱۳8۴، ۱۹(.
جدول کشــی های  و  کادربنــدی  شــامل  تمامــًا  کتــاب  صفحــات 
طالیی برای حاشــیه، عنوان، متن و نگاره ها می باشــد. ســتون های 
که با اختصاص  دادن فضای  عمــودی غالبًا حدود ۵ ردیف می باشــد 
صفحــه بــه نــگاره، تعداد این ســتون ها به فراخور صفحــه بین ۴ تا 6 

ردیف می باشد)تصویر۳(.
گرفته   کادرهای طالیی و خط طالیی در صفحات جای  عنوان با 
و فضــای طولی دو ســتون را بــه خود اختصاص داده  اســت.در برخی 
از صفحــات، بیــش از پنج تیتر تعبیه شــده اســت. برای نوشــتن متن 
از ُمرکب ســیاه استفاده شده اســت و عنوان ها تمامًا با رنگ طالیی و 
در برخی از آنها با دورگیری ســیاه می باشــند. در برخی از صفحات در 

کلماتی بارنگ قرمز نوشته شده است. متن 
نکته قابل توجه، در نظر گرفتن کادرهای مثلثی کوچک در اطراف 
کتــاب بــرای تزییــن می باشــد. در درون ایــن مثلث هــای  صفحــات 
گل ها  کادر طالیی مشخص شده اند، نقوش حیوانات و  که با  کوچک 
که بارنگ های  کشــیده شــده است  و انواع اســلیمی ها با مهارت زیاد 
کمرنــگ و مالیــم رنگ آمیزی شــده اند. نقــوش حیوانات  آبــی و قرمــز 
کوچک،  شــامل آهــو، مرغابــی در حــال شــنا و پــرواز، انــواع پرنــدگان 

خرگوش، سرشیر می باشد)تصویر۵(.
نیم صفحــه  صفحــه،  کنــار  در  عمــودی  بــه  صــورت  نگاره هــا 
محصورشــده در حاشیه نویســی، تمــام صفحــه و دو صفحــه روبــرو 
گلچیــن تعبیه شــده اند و از اصــول خاصــی برای چیدمــان پیروی  در 
گیاهی، حیوانی، اســلیمی در  نمی کننــد. در برخــی صفحات نقــوش 
کتاب بخشیده است.  تذهیب تمام صفحه، شکوه و جلوه ای زیبا به 
کتاب ابتدا جدول کشی شده و سپس متن و نگاره ها اضافه  صفحات 
کتاب، قبل از آغــاز فصل بعدی،  گردیــده اســت. در اتمــام فصل های 
تذهیب های پرکار و باشــکوه با نقوش هندســی و اســلیمی یا تلفیقی 
از هــر دو بــه چشــم می خورد)تصویــر6(. در برخــی از فصــول، تعــداد 

نگاره ها بیشتر و در برخی از آنها فاقد نگاره می باشند.

گلچین تصویر3-نمونهصفحهجلداول
اســکندرســلطانشــیراز813ه.ق.،بنیاد

گلبنکیانپرتغال.
گلچیــن در مطالــب چیدمــان تصویــر4-

اسکندرسلطان.

بنیــاد ه.ق.، ســلطان813 اســکندر گلچیــن صفحــات حاشــیه تزیینــی نقــوش تصویــر5-
پرتغال. گلبنکیان

گلچیــناســکندرســلطان813ه.ق.،بنیــاد کتــاب تصویــر6-تذهیــباتمــامفصــلصفحــات
گلبنکیانپرتغال.

گلچین اسکندر سلطان8۱۳ ه.ق پژوهشی برای معرفی جلد اول 



۳6
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵

گلچیــــــــناسکنـــــــــدر نگارههــــــــــایجلـــداول
سلـــــطان813ه.ق

بــا متــن حاشــیه  ارتبــاط  کــه برخــی در  ایــن نســخه  نگاره هــای 
صفحــات و برخــی در ارتبــاط بــا متــن مرکــزی صفحــات می باشــد، 
محصول یکی از ریشه دارترین مکتب های نگارگری است. نگارگران و 
کز دیگر، بسیار  که در مقایســه با نگارگران تبریز و مرا هنرمندان شــیراز 
گرفتند، بــه تصویرکــردن مضامین  کمتــر تحــت تأثیر هنــر بیگانه قــرار 
گونه ای باشــکوه پرداختند. قرینه ســازی،  داســتانی ادبیات ایران به 
پیچــان،  ابرهــای  منظره هــا،  در  رفیــع  افــق  درخشــان،  رنگ هــای 
قلم گیری صخره ها به شکل دندانه  ای از مشخصات بارز نقاشی های 
گرد با آسمان باریك  گلچین به شمار می آیند. "افق های مرتفع و  این 
گی های بارز نگاره های مکتب  جلوه یافته در میان دو تپه بلند، از ویژ
شــیراز اســت. به طوری که در نگارگری ســده های بعد ایران هم آن را 

می توان مشاهده نمود")کن بای، ۱۳8۹، ۴۱(.
کــه   اســت  روایتــی  نگاره هــا، فضــای   فضــای مشــترك در همــه 
به صــورت پرداختــن تصویر بــرای متن ادبــی اما نه همــه متن بلکه 
گلچین موردنظر در یك  گوشــه ای از آن آمده اســت. فضابندی های 
گل ها و  گرفتــه و بــا صخره  بندی هــا و  کوهســتانی صــورت  ســرزمین 
گلچین  درختــان آرایش یافته اســت. در هر صحنــه ای از نگاره های 
اســکندر ســلطان، پیکر انسان قســمت اعظم تابلو را در برمی گیرد و 
کمپوزیســیون تابع آن هســتند و به عنوان تزیین به  عناصــر دیگر در 
که بقیــه فضای تصویر را پــر می کنند.  گرفته شــده اند بــه صورتی  کار 
اســتفاده غنــی از رنــگ طالیــی بــه حالت شــکوه و اشــرافیت فضای 

نگاره ها افزوده است. در برخی از نگاره ها قسمت های پوشانده  شده 
گردیده است و به رنگ سیاه درآمده است. تصاویر در  با نقره تخریب 
گلچین در محاصره متن است و عالقه نقاش به منظره پردازی  این 
کل  گاه  کــه  هویداســت. پیکره هــا شــکوه زیــادی دارنــد به گونــه ای 
صفحــه را تحت الشــعاع قــرار داده انــد. نقوش تزیینی بــر روی لباس 
بیشــتر پیکره هــای موجــود در نگاره ها به چشــم می خــورد و فضای 
که مضامین  کــم بــر نگاره ها فضایی چند مکانی و مســطح اســت  حا
گذاشــته اســت. اســتفاده از رنگ طالیی نشان از  ادبی را به نمایش 
کتاب اول جدول کشــی  دربار ی  بــودن ایــن ســفارش دارد. صفحات 
گردیده اســت. این نگاره ها در  شــده و ســپس متن و نگاره ها اضافه 
گلچین های دیگر  ادوار بعــدی سرمشــق هنرمندان بــرای نگارگــری 
گرایش های مذهبی اسکندرســلطان   بوده اســت. نگاره ها رویکرد و 
کــه ذکــر  گلچیــن همان طــور  را حکایــت می کنــد. در جلــد اول ایــن 
گردیــد ۲۳ مجلــس، با اندازه های متفاوت در صفحات نقش بســته 
کاماًل با ســبک و سیاق مکتب شــیراز به تصویر درآمده اند  که  اســت 
کتاب هســتند. نکتــه قابل توجه  گوشــه ای از اشــعار  و هرکدام راوی 
کتاب می باشــد  کادر نگاره  هــا و جایگــذاری آنها در صفحات  انــدازه 
کتاب به همراه اندازه و موضوع  که در ذیل لیست تعداد نگاره  های 

گردیده است. نگاره ارائه 
- نگاره شیخ سمعان و بت زیبارو. ۴*۱۱سانتی متر )تصویر7(.

ســمعان  شــیخ  حلقــه  در  خردمنــد  مریــد  آمــدن  نــگاره   -
۴*۱۳سانتی متر.

کشتن شیر به دست خسرو 8*۱۳سانتی متر)تصویر8(. - نگاره 
 ۱۱*7 فرهــاد  دیــدار  در  بیســتون  بــه  شــیرین  رفتــن  نــگاره   -

تعدادنگارهنامبخششماره

۳سرآغاز1

۴خسرو و شیرین2

۵لیلی و مجنون3

۵هفت پیکر4

۴شرف نامه اسکندری5

۱اقبال نامه اسکندری6

۱گشتاسب نامه7

۱کتاب ابکار االفکار8

0کتاب القصاید9

0غزلیات موالنا جمال الدین سلیمان10

گلچین. جدول1-نگارههایموجوددرهربخشجلداول

صنعــان شــیخ تصویــر7-
گلچیــن زیبــارو. وبــت
اسکندرســلطان813ه.ق،

گلبنکیانپرتغال. بنیاد
گلچیناسکندرسلطان، کشــتنشــیربهدستخســرو، تصویر8-

گلبنکیانپرتغال. بنیاد
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سانتی متر)تصویر ۹(.
- نگاره تاج گذاری خسرو و انتظار زندانیان برای مرگ )تصویر۱0(. 

- نگاره آمدن شیرین به دنبال خسرو در شب ۴*۱۱سانتی متر.
کردن مجنون جنگ دو قبیله را 7*۱۱ سانتی متر. - نگاره تماشا

- نگاره مجنون در بیابان 8*۱۱سانتی متر.
- نگاره به سخن آمدن سنگ ریزه در دست ابوجهل ۴*۱۳سانتی متر.

- نگاره زاری  کردن مجنون در مرگ لیلی 7*۱۱ سانتی متر.

- نگاره مجنون بر مزار لیلی 7*۱۱ سانتی متر.
گور در شکارگاه 7*۱۱ سانتی متر )تصویر۱۱(. - نگاره بهرام 

گل اندام 7*۱۱  گوساله توسط  کشیدن  گور وبدوش  - نگاره بهرام 
سانتی متر)تصویر۱۲(.

- نگاره طلب بخشش ۴*۱۳سانتی متر.
کاخ هفت پیکر 8*۱۳سانتی متر)تصویر۱۳(. - نگاره بهرام در 

- نگاره ماهان در میان دیوان و ددان 7*۱۱ سانتی متر.

گلچیــن تصویــر9-رفتــنشــیرینبــهبیســتوندردیــدارفرهــاد،
گلبنکیانپرتغال. اسکندرسلطان813ه.ق.،بنیاد

 تصویر10-تاجگذاریخسرووانتظارزندانیانبرایمرگ،
گلبنکیانپرتغال. گلچیناسکندرسلطان813ه.ق،بنیاد

اســکندر گلچیــن تصویــر شــکارگاه، در گــور بهــرام - 11 تصویــر
گلبنکیانپرتغال. سلطان813ه.ق.،بنیاد

تصویر12-بدوشکشیدنگوسالهتوسطگلاندام)فتنه(،
گلبنکیانپرتغال. گلچیناسکندرسلطان813ه.ق.،بنیاد

گلچیناسکندر کاخهفتپیکر، گوردر تصویر13-بهرام
گلبنکیانپرتغال. سلطان813ه.ق.،بنیاد

گلچین اسکندر سلطان8۱۳ ه.ق پژوهشی برای معرفی جلد اول 
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نتیجه

کم  اسکندرســلطان-حا حکومــت  دوره  در  تیموریــان  زمــان  در 
کــه این خود نشــان از  گردید  گلچیــن اشــعار تهیــه  شــیراز-، چندیــن 
اهمیــت و جایــگاه این نوع اثــر هنری دارد.کارســتان هنری اســکندر 
گی  ســلطان در عــرض یک دهه بســیار درخشــان بود. مهم تریــن ویژ
گلچین  سازی متون ادبی و علمی  نســخه پردازی زمان او، حمایت از 
گلچیــن اســکندر ســلطان8۱۳ه.ق از اشــعار  بــوده اســت. جلــد اول 
شــاعران نامدار پارســی می باشــد. ابیات برگزیده ای از اشــعار شاعران 
نامــی چــون نظامی، عطــار نیشــابوری، جالل الدین موالنــای رومی، 
گردآوری شده است. در  موالنا جمال الدین سلیمان و سعدی در آن 
کــه تمامًا  کاتــب نــام اثــر را برگزیده ذکــر نموده اســت. این اثر  گلچیــن 
به نظم می باشــد، از دو قســمت متن و حاشــیه تشکیل شــده است. 
که بیشــتر ابیاِت  با توجه به مطالعه اشــعار، این طور به نظر می رســد 
گلچین در هر بخش شامل سرآغاز  آموزنده و معنوی مدنظر بوده اند. 
و ســرانجام مخصوص به خود می باشــد. این نسخه دارای صفحات 
کانون صفحه و  کــه برخی از این نگاره هــا در  مصــور فراوانی می باشــد 

برخی دیگر در حاشیه صفحه تصویر شده اند. ترکیب بندی های زیبا 
 و بادرایت این نسخه، به زیبایی کار نهایی کمك شایانی نموده است.
کادربندی و جدول کشــی های طالیی  کتــاب تمامًا شــامل  صفحــات 
برای حاشــیه، عنوان، متن و نگاره ها می باشد. ستون های عمودی 
که با اختصاص دادن فضای صفحه به  غالبًا حدود ۵ ردیف می باشد 
نگاره، تعداد این ستون ها فراخور صفحه بین ۴ تا 6 ردیف می باشد. 
کوچک در اطراف  کادرهای مثلثــی  گرفتن  نکتــه قابل توجه، در نظــر 
کتــاب بــرای تزییــن می باشــد. در درون ایــن مثلث هــای  صفحــات 
گل ها  کادر طالیی مشخص شده اند، نقوش حیوانات و  که با  کوچک 
که بارنگ های  کشــیده شده اســت  و انواع اســلیمی ها بامهارت زیاد 
کمرنــگ و مالیــم رنگ آمیزی شــده اند. نقــوش حیوانات  آبــی و قرمــز 
کوچک،  شــامل آهــو، مرغابــی در حــال شــنا و پــرواز، انــواع پرنــدگان 
خرگــوش، سرشــیر می باشــد. در انتهــا اطالعــات مربــوط بــه تعــداد 
گلچیــن و نگاره هــای مربــوط بــه هــر بخش در  بخش هــای جلــد اول 

گردیده است. غالب جدول ارائه 
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