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چکیده
گیاه شناســی و جانورشناســی، زمینه ســاز  کتاب الحشــایش در تاریخ علم  نقــش مؤّثــر دیوســکوریدس )حکیم یونانــی(، مؤّلف 
کتــاب او در جهــان اســام شــده اســت. در بیشــتر ایــن نســخه ها، نگاره هایــی مرتبــط متــن علمــی را  ترجمه هــای متعــّدد از 
همراهــی می کننــد. هنرمندان تصویرســاز در اعصار مختلف، ضمن تعّهد به متن و نگاره های پیش از خود تا حدودی ســلیقۀ 
کتاب آرایی و تصویرســازی موجب خلق یکی  کمان عهد صفوی به  کرده اند. اهتمام حا زیبایی شناســی دورۀ خود را نمایندگی 
گردیده است. معرفی هرچه  کیفیتی مناسب همچنان حفظ  که با  از نفیس ترین نسخه های الحشایش در جهان اسام شده 
گلســتان به عنــوان نفیس ترین و  کاخ  بهتــر ایــن نســخه بــرای هنرمندان تصویرســاز علمی، از اهداف این مقاله اســت. نســخۀ 
آخرین نســخه از ترجمۀ عربی الحشــایش، جایگاه منحصربه فردی در تاریخ تصویرســازی علمی جهان اسام دارد. این نسخه 
توسط محّمدباقر حافظ و به دستور منوچهرخان بیگلربیگی )والی مشهد(، طّی شش ماه از روی یک نسخۀ قدیمی بازنویسی 
گردیده و ســرانجام در عصر روز جمعه ســوم ماه مبارک رمضان ســال  و تصاویر آن به وســیله ملک حســین اصفهانی بازنگاری 
کنار توصیف و تحلیل تاریخی تصاویر به نتایج  1038 به پایان رســیده اســت. نگارندگان از طریق مطالعه تطبیقی نســخه ها در 

تحقیق دست یافته است.
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مقدمه
کاخ  کتابخانــۀ  گران قــدر محفــوظ در  کتــاب الحشــایش )نســخۀ 
کتابخانۀ سلطنتی پیشین( ترجمۀ عربی مهران بن منصور  گلستان؛ 
بــن مهــران از روی ترجمۀ ســریانی حنین بن اســحاق عبادی )260-
گیاه شناس و داروشناس  194 ه.ق(، تألیف دیوســکوریدس1 پزشك، 
کی های درمانی و به ویژه داروهای ســاده یا مفرد  یونانی دربارۀ خورا
گیاهــی اســت. دیوســکوریدس در تمــدن  کانــی2، جانــوری و به ویــژه 

اسامی به دیوسقوریدس شهرت دارد.
کتــاب به زبــان یونانی اســت و مؤّلــف بالغ بر ششــصد  اصــل ایــن 
کثیری از پرندگان و حیوانات بّری و بحری را در  گونــه نباتــات و تعداد 
پنــج مقاله مورد مطالعه و مداّقه قرار داده اســت. غامعلی عرفانیان 
کتاب دیوسکوریدس را  به اختصار چنین روایت می کند:   سرگذشت 

نسخ موجود به زبان یونانی:
کتابخانه ی مّلی پاریس، محفوظ تحت رقم 2129 ؛ 1. نسخۀ 

کتابخانه ی مّلی ناپل متعّلق به قرن هشتم میادی؛ 2. نسخۀ 
کتابخانــه ی مــورگان در نیویورک متعّلــق به قرن دهم  3. نســخۀ 

میادی؛
4. نســخۀ معروف به نســخه ی قســطنطینی یا قیصــری محفوظ 
که قدیمی ترین آنها و متعّلق به اوایل قرن ششــم  کتابخانۀ وین،  در 

میادی است.
 ترجمه ها در ممالک مختلف اسامی: 

1. ترجمۀ سریانی ابو زید حنین بن اسحق العبادی در سال 264 
)هـ . ق(؛

2. ترجمۀ عربی اصطفن بن بسیل در قرن سوم هجری؛
3. ترجمۀ عربی بهنام ابن موسی؛

4. ترجمــۀ عربــی حســین ابــن ابراهیــم بــن حســن بــن خورشــید 
طبری ناتلی در قرن چهارم هجری؛

5. ترجمۀ عربی ابوسالم ملطی از علمای قرن ششم هجری؛
6. ترجمۀ مهران بن منصور بن مهران در قرن ششم هجری؛ 

7. ترجمۀ فارسی علی بن شریف حسینی در قرن نهم هجری؛
ترجمۀ فارسی غیاث الدین محمد رضوی در قرن یازدهم هجری 

)عرفانیان، 1370، 655- 645 (.
کــه خــود را در  گلســتان را خوشــنویس فاضلــی  کاخ  نســخۀ  حاضــر 
ترقیمــه )در صفحــۀ پایانی نســخه( »محّمدباقــر الحافــظ« نامیده، به 
کمان توانمند روزگار شــاه عّبــاس اّول صفوی )حک  :  دســتور یکــی از حا
1038-996 ق(، یعنی »ابوالفتح منوچهرخان بیگلربیگی« طی شــش 
ماه و سه روز قمری در 1038 ه.ق )سال درگذشت شاه عّباس( نگاشته 
اســت. نفاســت صوری این نســخه )چه از حیث خط نســخ جلی آن و 
کی از اقتدار بانی  چه از لحاظ زیبایی ظاهری نگاره های رنگینش( حا

آن )منوچهرخان( است3.
نســخۀ حاضــر، بــه 833 بــرگ نــگاره رنگین، آراســته شــده اســت 
کــه تصویرســاز آنها، »ملک حســین اصفهانی« )و احتمــااًل همکاران( 
کار برای بیگلربیگی و نظر به زیبایی  بوده اســت. نظر به اهّمیت این 
کــه وی از تصویرســازان مبّرز  گمان نمــود  صــوری نگاره هــا، می تــوان 

آن روزگار بــوده اســت. با حضــور هنرمندان توانمنــد و مبتکری چون 
کنار  کارگاه شــهر مشــهد در  گردان در  محمد باقر، ملک حســین و شــا
حسن اعتماد، اهتمام و حمایت خاندان قرچغای خان شاهکارهای 

کب و شاهنامه نیز فراهم آوردند. بی بدیل دیگری چون صور الکوا
کتاب الحشــایش، با استنســاخ  منوچهرخــان عاوه بر حمایت از 
کب«  کتاب های علمی، یعنی ترجمۀ فارســی »صورالکوا یکی دیگر از 
کنجــکاوی فکری و عقانی خود را  عبدالرحمــان صوفی رازی، حّس 
کتاب با مقّدمۀ طوالنی از حســن ابن سعد قاینی،  ابراز داشــت. این 
که  ریاضــی دان – ستاره شــناس شــروع مــی شــود. او عنــوان می کند 
و  بــه ستاره شناســی داشــت  زیــادی  بســیار  اشــتیاق  منوچهرخــان 
کتاب را محّمد  کرد. ایــن  "الصوفــی" عربــی را به زبان فارســی ترجمه 
که نام وی به همراه تاریخ سال های  کرد  باقر الحافظ نسخه برداری 
کتــاب مشــاهده می شــود  تــا 1042 )هـــ . ق( در صفحــۀ آخــر    1041

 .)Schmitz, 1992, 18(
به گفتۀ قاینی، پس از کامل شدن کتاب، ستاره  ها یا صورت های 
فلکی را یکی از نّقاشــان منوچهرخان به نام اســتاد ملک حســین به 
کشــید. نویســنده با اشــاره به او با عنوان »نادرالعصر«، اظهار  تصویر 
کــه او شــهرت خاّصــی بــه دلیــل تصاویــر و نّقاشــی هایش  مــی دارد 
داشــته و در زمینۀ ستاره شناســی، بســیار زیرک و مّطلع بوده است. 
که در سال1040 )هـ .  نّقاشی های او، نمایشی دقیق از ستارگانی بود 
ق( در آســمان ها دیده شدند )Babaie, 2004, 114-147(. وام گیری 
ملــک حســین از اســاتید مکتــب هــرات و تجربه هــای شــخصی او در 
تذهیــب و تصویرســازی، از او هنرمنــدی منحصــر بــه فرد می ســازد، 
که تمایــز او با تصویرگــران هم عصــرش در مکتب اصفهان  آن چنــان 

تا حدودی آشکار است. 
بــا  کــب  صورالکوا در  حســین  ملــک  را  شــده  ترســیم   شــکل های 
کمک  کرده و نقش برجســته های آن را بــه خوبی به  دّقــت بســیار ارائه 
که حّس برجســته  گونه ای  سایه روشــن های رنگی ترســیم نمــوده، به 
بودن ایجاد می کند )Wellesz, 1959, 1-59 (. شاهنامه قرچغای خان، 
که  از جملــه نفیــس تریــن آثــار هنری قرن یازدهم شــهر مشــهد اســت 
بــا حمایــت قرچغای خــان فرزنــد منوچهرخــان بــه ســرانجام رســیده 
اســت. فقط دو نّقاشــی از مجموع 148 نّقاشــی به امضا رســیده است 
کب  و نام ملک حســین، هنرمند نّقاش نســخۀ الحشایش و صور الکوا
منوچهرخــان بــر روی نّقاشــی بســیار عالــی دوصفحــه ای در دیباچــۀ 
که تصاویر سلیمان و  شــاهنامه قرچغای خان دوم به چشــم می خورد 

.)Babaie, 2004, 132( کشیده شده است ملکۀ صبا در آن به تصویر 
بــر هنرمنــدان ذکرشــده؛ فرزنــد ملک حســین اصفهانــی،  عــاوه 
محّمدعلــی، و نیــز یک نّقــاش دیگر این دوره، یعنی محّمدقاســم نیز 
کار بودند که در سال 1058  روی شاهنامه  قرچغای خان دوم مشغول 
هـ. ق. به پایان می رسد )آژند، 1385، 76(. در این مقاله،سعی بر آن 
گلســتان )منوچهرخان(،  کاخ  اســت ضمن معرفی نسخۀ الحشایش 
به تحلیل و بررسی تصویرسازی آن از منظر علمی و هنری پرداخته و 

رگه هایی از هنر فاخر عهد صفوی را در آن بیابیم. 
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گلستان )منوچهرخان(، اوج تصویرسازی علمی  کاخ  نسخه الحشایش 

در تمدن اسامی

پیشینه تحقیق

کتاب الحشــایش در  بیش از هزار ســال استنســاخ و تصویرســازی 
کتاب دیوسکوریدس  جهان اسام، حکایت از پیشینۀ غنی و وسیع 
در غــرب و شــرق جهــان دارد. در ایــن مــّدت، مســلمانان از طریــق 
که متن  ترجمه هــای متعــّدد و فراهــم آوردن نســخه های الحشــایش 
علمی بیشــتر آنها با نگاره های مرتبط همراه می شوند، تأثیر غیرقابل 

گرفته اند. کتاب دیوسکوریدس  انکاری از 
درباره اثر دیوســکوریدس، تحقیقات تاریخی و علمی بســیاری در 
که پژوهشگران ایرانی نیز دستی در آن داشته اند.  جهان وجود دارد 
ج افشــار، هوشــنگ اعلم، غامعلــی عرفانیان  پژوهشــگرانی چون ایر
و نجیــب مایــل هــروی و برخــی دیگــر، نقــش مهّمــی در شناســاندن 
نســخه های الحشایش در جهان اسام داشــته اند. شایان ذکر است 
کتاب الحشایش  که اهتمام اغلب پژوهشگران بر روی مباحث علمی 
اســت.  شــده  کمتــری  توجــه  آن  تصویــری  جنبه هــای  بــه  و  بــوده 
نگارنــدگان بــا جمــع آوری حّداقــل 15 نســخۀ خّطی قدیمــی از اروپا و 
آســیا، پشــتوانه ای قابل قبول از منابع دســت اّول برای تحقیق خود 

فراهم آورده است.

گلســتان  كاخ  الحشــایش  نســخه  ارتبــاط   -1
)منوچهرخان( با دیگر نسخه های الحشایش

دوران طایی حکومت صفویه در ایران همراه با تحّوالت عمده ای 
در مبانی زندگی مردم بود. هنر و صنایع مســتظرفه به اوج شــکوفایی 

خود رسید. در زمینۀ معماری، بناهای باشکوهی برپا گشت که امروزه 
هــم موجب فخر و مباهات می باشــد. به لحاظ اقتصادی در ســایه ی 

گام های بلندی برداشته شد4. امنیت به وجود آمده، 
در دوره ی صفویه، علم پزشــکی در ایران حالت ثابت و پابرجایی 
کمــی در آن پیــدا شــد و در تمــام  کــرد و تغییــرات فوق العــاده  پیــدا 
دوره ی مزبــور، فقــط چنــد داروی جدید به داروهــای قدیمی اضافه 
گردیــد و یــا چنــد روش جدیــد درمان باب روز شــد و خیلــی به ندرت 
کشــف و عــوارض و عائم آن بازگو شــد. در نتیجه،  بیمــاری جدیدی 
کتب پزشکی قدیمی به خوبی می توانستند نیازمندی های پزشکان 
کتــب جدید احســاس  را بــرآورده ســازند و نیــاز شــدیدی بــه نــگارش 

نمی شد )الگود، 1375، 105(5.
کم ســه نســخۀ الحشــایش  تأیید ســخن "الگود"، بازتولید دســت 
نســخۀ  و  گلســتان  کاخ  نســخۀ  مجلــس،  )نســخۀ  دیوســکوریدس 
ســن پترزبورگ( )تصاویر 6و8 و7 ( و رســاله جامع المفردات غافقی در 

دورۀ صفوی می باشد6.
نســخه های  ســایر  هماننــد  گلســتان  کاخ  الحشــایش  نســخۀ 
کپی بــرداری از نســخه های  الحشــایش در تمــّدن اســامی، حاصــل 
کم نظیــری از ســبک ها و مکاتب  کــه باعث حضــور  قبلــی خود اســت 
گلستان  کاخ  متنّوع هنری در تصویرســازی نســخۀ نهایی الحشایش 
کاخ  )ترجمــه ی مهــران بــن منصــور( شــده اســت. تصویرگــر نســخۀ 
گلســتان، برخــی تصاویــر را به جهت تعّهد نســبت به نســخۀ منبع )و 
گیاهــی و جانوری(  احتمــااًل عدم اشــراف بصری نســبت بــه نمونه ی 

.Codex Vindob. Med gr 1  كتابخانه ملی اتریش در وین، به نشانی كتاب ماتریا مدیکا  دیوسکوریدس معروف به نسخه یولیانا، 512 م ، محفوظ در  تصویر 1- تصویر»ایرسا« و »شلغم« از 
)Der Wiener Dioskurides(  :مأخذ

كلیه صفحات نسخه در آرشیو نگارندگان موجود است( )كپی 
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کرده اســت و برخی دیگر، سلیقه و برداشت  کپی  کاســت  کم و  بدون 
بصری هنرمند عهد صفوی را نمایندگی می کنند. 

کاخ  تصویرگــران اغلــب نســخه های الحشــایش و از جمله نســخۀ 
گیاهان ناآشنا، بدون آنکه از روی طبیعت  گلســتان، در تصویرسازی 
گیاهــان  کمــک تخّیــل خــود از روی اوصــاف  کننــد، بــه  الگوبــرداری 
کار پشــینیان،  موجود در متن علمی دیوســکوریدس و یا به تقلید از 

کرده اند. اقدام به تصویرسازی 
هوشــنگ اعلــم در توجیــه عمــل این تصویرگــران چنیــن می گوید: 
»هدف این نگارگران، بیشــتر زیباسازی و آرایش ترجمه های خشک و 
گیاه شناختی  غالبًا ناخوانا و نامفهوم بوده است تا ارائۀ واقعّیات عینی 
 .)18 اعلــم،  مقدمــه   ،1383 )دیوســکوریدس،  جانورشــناختی«  یــا 
کهن ترین نســخۀ موجــود در این پژوهش، نســخه ای به زبــان یونانی 
که به نسخۀ "یولیانا" شهرت یافته است )تصویر 1(7. این نسخه  است 
کتــاب دیوســکوریدس موجــود در جهــان  کــه قدیمی تریــن نســخه از 

کتابخانــۀ مّلــی اتریــش نگهداری می شــود.  اســت، در حــال حاضــر در 
که در عصر طایــی اّول هنر بیزانــس و تحت تأثیر  تصاویــر نســخۀ وین 
هنر یونانی به شیوۀ واقع گرا تصویرسازی شده است، عیار خوبی برای 

بررسی صّحت صوری نمونه ها می باشد8. 
نســخۀ الحشــایش "لیدن" بــا ترجمه اصطفن بن بســیل و اصاح 
اســامی  تمــدن  در  موجــود  نســخه های  کهن تریــن  جــزء  ناتلــی، 
اســت )تصویــر2(. تصویرســاز دّقــت چندانــی در تناســبات و روابــط 
گیاهــان و جانــوران نداشــته اســت. نداشــتن دّقت  اجــزای مختلــف 
هندســه  وجــود  عــدم  صفحــه،  در  بصــری  عناصــر  ترکیب بنــدی  در 
زیربنایــی دقیق، اســتفاده از رنگ های خام و طّراحی خام دســتانه، 

گی های نسخۀ لیدن است9.   از ویژ
کتابخانۀ  کار شده و در  که بر روی پوســت حیوان  نســخۀ پاریس، 
مّلــی فرانســه نگهداری می شــود )تصویــر 3(10. تصویر تمــام صفحات 
ایــن نســخه )245 صفحــه( از طریــق ارتبــاط بین فرهنگســتان علوم 

كتابخانه لیدن، هلند، قرن پنجم هجری. تصویر 2- تصویر »ایرسا« و »شلغم« در نسخه الحشایش، محفوظ در 
ماخذ: )كپی تصاویر نسخه الحشایش، ارسالی از لیدن، موجود در آرشیو نگارندگان(

كتابخانه ملی فرانسه، به شماره 7494، قرن ششم هجری. تصویر3- تصویر »ایرسا« و »شلغم« در نسخه الحشایش، محفوظ در 
ماخذ: )كپی تصاویر نسخه الحشایش، ارسالی از پاریس، موجود در آرشیو نگارندگان (

  
 .، محفوظ در کتابخانه لیدن، هلند، قرن پنجم هجریالحشایشدر نسخه « شلغم»و « ایرسا»تصویر  -2 تصویر

 (نگارندگانماخذ: )کپی تصاویر نسخه الحشایش، ارسالی از لیدن، موجود در آرشیو 
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گرفتــه  کتابخانــۀ مّلــی فرانســه در اختیــار نگارنــدگان قــرار  پزشــکی و 
اســت. تصویرســازی های این نســخه احتمااًل به دلیل مهارت اندک 
گیاهــان و جانــوران و یــا تحــت تأثیر منع  تصویرســاز در تصویرســازی 
تصویــری قــرون اّولیــۀ تمّدن اســامی، ســاده و بــدون حجم پردازی 

می باشند11.
نسخۀ "آســتان قدس"، قدیمی ترین نســخۀ الحشایش با ترجمۀ 
کســیمیله اش به تازگی  که فا مهران بن منصور در این پژوهش اســت 
کتابخانۀ آســتان قدس بــرای تحقیق به  چــاپ و بــه امانــت از طــرف 
نگارنــدگان ســپرده شــده اســت )تصویــر 4(. نســخۀ آســتان قــدس 
مشــتمل بــر 667 شــکل از َاشــکال نباتــات و 284 تصویــر از تصاویــر 
کــه تمــام ایــن شــکل ها بــه وســیله ی تصویرســاز با  حیوانــات اســت 
کاتب نســخه هماهنگ شــده و هر یــک از تصاویــر را دقیقًا در  کتابــت 

جنب موضوع مورد بحث آن، قرار داده است. 
به دلیل تأثیرات بســیار متن و تصاویر این نســخه بر نســخه های 

بعد از خود، بررسی تصویرسازی های آن از اهّمیت ویژه ای برخوردار 
گی هــای هندی در تصویرســازی  اســت. حضــور پررنــگ فرم ها بــا ویژ
کــه ایــن  گمــان را تقویــت می کنــد  گیاهــی و جانــوری، ایــن  انســانی، 
نســخه و یا نســخۀ منبع آن را هنرمندان هندی انجام داده باشــند. 
گیاهی و جانوری، تقارن موجود  مهارت تصویرگر در طّراحی فرم های 
گیاهی، رنگ های پخته، توّجــه به جزئیات و تعّهد  در اغلــب تصاویــر 
نســبی به متن علمی در نســخۀ الحشــایش آســتان قدس، سرمشــق 
نســخه های بعــد از خــود اســت. نگارنــدگان بــر پایــۀ دالیــل متعــّدد 
تاریخی و هنری، منبع استنســاخ و تصویرســازی نســخۀ الحشــایش 
گلســتان را باواســطه و یا احتمااًل بی واســطه، نســخۀ الحشایش  کاخ 
که  آســتان قدس رضوی می دانند. مایل هــروی نیز مکررًا اصرار دارد 
گلســتان، ضرورتًا از روی نسخۀ آستان قدس  کاخ  استنســاخ نســخۀ 

رضوی انجام یافته است12. 
بررســی تصاویر نسخۀ الحشایش اســتانبول، تأثیر انکارناپذیر این 
نســخه از نسخۀ آســتان قدس را نشــان می دهد )تصویر 5(. هر چند 
کرده، ولی  کید  در برخــی نمونه هــا، هنرمند بر تجارب بصری خــود تأ
گرفته اســت.  کپی بــرداری دقیــق صورت  در بیشــتر تصویرســازی ها، 
هنرمنــد بــرای جّذابیت بیشــتر نســخۀ اســتانبول از امکانــات متنّوع 
ترکیب بنــدی ســود برده اســت. در تعداد زیــادی از صفحات، فضای 
بین نگاره ها با خط نوشــتاری از متن علمی به زبان فارســی پر شــده 
کهن ترین نســخه از مجموع نسخه های  اســت. نسخه ی استانبول، 
کــه در آن حاشــیه اندازی بــه صورت  الحشــایش ایــن پژوهش اســت 

نواری باریک دیده می شود13.
کتابخانۀ مجلس شورای اسامی،  نسخۀ الحشــایش محفوظ در 
احتمااًل نخستین نسخۀ عهد صفوی است. به دلیل نفاست صوری 
این نســخه، می توان آن را در ردیف نسخه های شاهانه جای داد. از 

گیاهی باقی مانده است )تصویر6(. این اثر، تنها 18 تصویر 
کاســت تصاویر باقیماندۀ نســخۀ  کپی بی کم و  نکتۀ جالب توّجه، 
مجلــس از روی نمونــه ی مشــابه در نســخۀ آســتان قــدس اســت. از 
ویژگی های نسخۀ مجلس، حاشیه اندازی دقیق و سرلوح نویسی تمیز 

تصویــر4- تصویر »ایرســا« و »شــلغم« در نســخه الحشــایش، محفــوظ درموزه آســتان قدس، 
 قرن هفتم هجری.

ً
مشهد  به شماره 9507، احتماال

ماخذ: )متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسکوریدس »آستان قدس مشهد«(

كتابخانه توپقاپوسرای  تصویر 5- تصویر »ایرسا« و »شلغم« در نسخه الحشایش، محفوظ در 
اســتانبول، مجموعــه احمــد ســوم، به شــماره4712/2، قرن نهــم هجری. ماخــذ: )تصویری از 

نسخه تهیه شده از تركیه، موجود در بنیاد دایره المعارف(

كتابخانه مجلس  گیاه »ایرسا« و »سوسن« در نسخه الحشایش، محفوظ در  تصویر 6- تصویر 
 قرن نهم و دهم هجری.

ً
شورای اسالمی، تهران، به شماره 50398،  احتماال

كتابخانه مجلس از تمام صفحات نسخه(  ماخذ: )كپی تصاویر دریافتی از 

گلستان )منوچهرخان(، اوج تصویرسازی علمی  کاخ  نسخه الحشایش 
در تمدن اسامی
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گلستان قابل مشاهده است14. کاخ  که مشابه آن در نسخۀ  است 
کتابخانۀ سن پترزبورگ  نســخه ای از الحشایش به زبان فارســی در 
کار شده،  نگهداری می شود. این نسخه که بعد از نسخۀ کاخ گلستان 
متأّخرتریــن نســخۀ الحشــایش در ایــن پژوهــش اســت )تصویــر 7(15. 
تصویرســازی نســخۀ ســن پترزبورگ را هنرمنــدان مکتــب اصفهــان در 

اواخر قرن یازدهم انجام داده اند.
نــوع پوشــش دوران صفــوی در فیگورهــای انســانی، قلم گیــری 
ماهرانه، پرکردن فضاهای خالی با بوته ها، جانوران و ابرهای مکتب 
اصفهان و اســتفاده از رنگ های شفاف و درخشنده، خاصه نگاری، 
گی های نسخۀ سن پترزبورگ  تمایل به طّراحی و آزادی خطوط از ویژ
کــه  باالســت  انــدازه ای  بــه  تصاویــر  برخــی  تزئینــی  جنبــۀ  اســت. 
می دهــد.  قــرار  تحت الّشــعاع  را  کتــاب  متــن  علمــی  واقعّیت هــای 
تصویرســازی های نســخۀ ســن پترزبورگ، نماینــدۀ تمام عیــار مکتب 
کمتری به  هنری اصفهان عهد صفوی اســت. در این نســخه، توّجه 

کتاب الحشایش دیده می شود. تصاویر نسخه های پیشین 

گلســتان )ترجمــۀ عربــی  كاخ  2- نســخۀ مــوزۀ 
مهران بن منصور بن مهران (

کتاب ترجمه ای اســت از  که پیش از این اشــاره شــد،  همان گونه 
که ابتدا حنیــن بن اســحاق آن را برای رئیس  کتــاب دیوســکوریدس 
االطباء بختیشــوع بن جبرئیل از یونانی به سریانی برگردانده است و 
مهــران بــن منصور بن مهران در حوالی ســال 550  هجری به دســتور 
پادشاه نجم الدین )الپ اینانج قبلغ بک ابوالمظفر الپی بن تمر تاش 
که در دیاربکر و ســرزمین های مجاور  بن ایل غازی بن ارتق شــهاب( 
آن حکوت می کرد، به زبان علمی آن روزگاران ممالک اسامی، یعنی 
که در ترجمۀ سخن پایانی  کرده است و به شرحی  زبان عربی، ترجمه 
کاتب این نســخه آمــده، محّمدباقــر حافظ، به دســتور منوچهرخان 
بیگلربیگــی از ســرداران دورۀ صفویــه طــّی 6 مــاه از روی یــک نســخۀ 
کار  قدیمی بازنویســی و تصاویر آن را بازنگاری نموده و ســرانجام این 
بزرگ را در عصر روز جمعه سوم ماه مبارک رمضان سال 1038 هجری 

كتابخانه انستیتوی مطالعات شرقی فرهنگستان علوم روسیه، شعبه سن پترزبورگ، به شماره341، اواخر قرن 11 ه. تصویر 7- تصویر »ایرسا« و »شلغم« در نسخه الحشایش، محفوظ در 
كتابخانه دانشگاه تهران(  ماخذ: )میکرو فیلم شماره 3134 مخزن نسخه های خطی 

گلستان به شماره 1522، قرن یازدهم هجری. كاخ  تصویر 8- تصویر »ایرسا« و »شلغم« در نسخه الحشایش، محفوظ در 
گلستان«( ماخذ: )متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسکوریدس »كاخ 
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که به خّط نســخ  به پایان برده اســت. این نســخۀ نفیس و بی مانند 
کاغذ سمرقندی حاوی 833 تصویر رنگ آمیزی شده با آب  زیبا روی 
و رنگ و دارای جداول و پنج ســرلوح اســت در قطع رحلی تهّیه شده 
و دارای جلــد مقوایــی ســاغری ســیاه ترنــج و حاشــیۀ دور مذهب به 

گلستان نگهداری می شود. کاخ  شماره اموالی 2251 می باشد و در 

كاخ  گی های تصویری نسخه  3- درآمدی بر ویژ
گلستان)منوچهرخان( 

 گفتنی است کتاب دیوسکوریدس از دیرباز منبعی ارزشمند در حوزۀ 
گیاه شناســی و جانورشناسی بوده است، ولی نسخه های متعّدد  علم 
گیاهان  گونه های متنّوع  گــذر زمــان، حاوی تصاویر متعّددی از  آن در 
و جانوران اســت. این فرم های تفکیک شــده و علمی، منبعی باارزش 
برای هنرجویان و پژوهشــگران تاریخ هنر اســت تا از طریق آن، فرآیند 
کنند.  تغییــر و تحّول تصویرســازی علمی در تمّدن اســامی را بررســی 
گلســتان )منوچهرخــان(، اثــری علمــی-  کاخ  کتــاب الحشــایش 
هنری و بازگوکنندۀ طبع زیبایی شناســی انســان عهد صفوی اســت. 
عاقمندان و پژوهشگران هنر تصویرسازی می توانند با اندکی دّقت، 
شــاخصه های هنــر عهــد صفــوی را در البــای تصاویــر علمی نســخۀ 
کننــد. ایــن نســخه  گلســتان، بــه روشــنی مشــاهده  کاخ  الحشــایش 
گذشته را در  همچنین، هم نشــینی عناصر هنر عهد صفوی و مکاتب 
ج افشار در بررسی  تمدن اسامی به خوبی نشان می دهد. استاد ایر
کتــاب به نّقاشــی دوران صفویه  کتــاب الحشــایش می گوید: »تصاویر 
کتاب مطابقت ندارد و نشاندهندۀ  نزدیک اســت و با نســخۀ یونانی 
که نّقاش این نسخه در دورۀ صفوی، از روی نسخه  این مسأله است 
موجود و پیشین به نقاشی پرداخته است« )جعفری،1383 ،146(.

در خلــق ایــن اثــر مکتــوب، از حضور هنرمنــدان بنــام عرصه های 
مختلــف اســتفاده شــده اســت. محّمدباقــر الحافــظ، خوشــنویس و 
ملک حسین اصفهانی نّقاش و تذهیب کار و احتمااًل دیگر هنرمندان 
کارگاه هنــری شــهر مشــهد، در فراهــم آمــدن ایــن نســخه همــکاری 
کید بر صفحه آرایی متنّوع  کرده انــد. رابطۀ منطقی متن با تصاویر، تأ
هــر صفحــه و حضور خــّط نوشــتاری در درون فرم های تصویرســازی 
کنــار طّراحی قــوی و رنگ آمیزی پخته،  بــه منظــور توضیح بیشــتر در 
کاخ  گی های منحصر به فرد نســخۀ الحشــایش  همــه و همــه جزء ویژ

گلستان )منوچهرخان( است. 
نفاســت صــوری، ظرافــت و انســجام خطــوط قلم گیــری، از دیگــر 
گی های تصویرســازی الحشــایش منوچهرخان اســت. این نکته،  ویژ
که به  گی هــای قلــم ملک حســین اصفهانــی نیز بوده اســت  جــزء ویژ
کــت قلــم اخاف خــود انجامید. عــاوه بر ظرافت هــای قلم گیری،  نزا
پرداخت پرشــکوه و رنگ پردازی حیرت آور و تخّیلی طبیعت، دســت 
به دست یکدیگر داده تا شکوه و لطافت را نمایش دهند و در نهایت 

به غنای تصویرسازی در این عصر بیفزایند.
اســتفادۀ  گلســتان،  کاخ  نســخۀ  هنــری  از جملــه شــاخصه های 
اســت.  ترکیب بنــدی  متنــّوع  امکانــات  از  خــّاق  و  هوشــمندانه 
ترکیب بندی هــای آثــار بــه تبــع تغییــر در موضــوع و ســاختار تصویر، با 
که یک نظام  گونه ای است  تغییر همراه است و ترکیب بندی اغلب به 
گاه بر مبنای شکل لوزی را به صورت تک پانی در صفحه  تک کانونی و 
به نمایش گذاشته است. صفحه آرایی خّاقانه، نقشی مؤّثر در جّذابیت 
گیاهی و  صــوری ایــن اثــر هنری دارد. توّجه بــه ورود و خــروج فرم های 
جانــوری در صفحــه، تنــّوع در زاویــۀ دیــد نمونه ها، زیربنای هندســی 
منســجم و همچنیــن روابط پیچیــدۀ بصری بین خطوط نوشــتاری و 
نگاشتاری، از جملۀ این موارد است. این شاهکار هنری عهد صفوی، 

گلستان  به شماره 1522، قرن یازدهم هجری. كاخ  گیاه سقمونیا« در نسخه الحشایش، محفوظ در  تصویر 9- تصویر» االغ و اسب« و»گرفتن شیرابه 
گلستان«( كاخ  ماخذ: )متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسکوریدس » 

گلستان )منوچهرخان(، اوج تصویرسازی علمی  کاخ  نسخه الحشایش 
در تمدن اسامی
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کتاب دیوســکوریدس در تمّدن  پایان باشــکوهی را برای ترجمۀ عربی 
اسامی )البته تا زمان نگارش این متن( رقم زده است. 

بــا  قیــاس  بــه  گلســتان،  کاخ  نســخۀ  تصویرســا زی های  تمــام 
تصویرســازی نسخۀ آستان قدس، بســیار هنرمندانه فراهم شده، تا 
گلستان را نمونه ای  کاخ  که می توان تصویرسازی های نسخۀ  جایی 
ممتاز از پیوند میان هنر و طبیعت دانســت. تصاویر و َاشــکال نسخۀ 
کشــیده شــده  گلســتان، در نیمــۀ نخســت قــرن یازدهم هجری  کاخ 
گلستان همراه نسخۀ  کاخ  است و پس از فراهم شدن تصاویر، نسخۀ 
گرفته تــا توضیحات  آســتان قــدس در اختیــار محّمدباقر حافــظ قرار 
کند. ضمن بررســی ارتباط ســه  کتابت  مربوط به تصاویر و َاشــکال را 
گفت  گلســتان و ســن پترزبورگ می تــوان  کاخ  نســخۀ آســتان قدس، 
گلســتان در خراســان- یعنی مشهد، در  کاخ  که تصویرســازی نســخۀ 
کار محّمدباقر  قلمــرو حکمرانی منوچهرخان بیگلربیگی و در حوزه ی 
حافــظ- فراهــم شــده باشــد. بــه عقیــده قاضــی احمــد قمــی رونــق 
گزیدن عّده ای  که با ســکنی  نسخه نویســی و نســخه آرایی در مشــهد 
از تصویرگران، جدول کشــان و خوشنویسان هرات در مشهد، در قرن 
گلســتان هنر،  دهــم هجری، به اوج خود رســید )قاضی احمد قمی، 
141-160(، از جمله دالیل فراهم آمدن چنین نســخۀ شــاهانه ای در 

کارگاه منوچهرخان )در مشهد( بوده است.

گلســتان، ضمــن تعّهــد بــه متــن علمی و  کاخ  تصویرســاز نســخۀ 
تصویرســازی های نسخۀ آستان قدس، در بسیاری موارد خّاقیت و 
کشــیده و تغییراتی  خ  مهــارت خــود را در بازآفرینی محیط اطراف به ر
انــدک را ایجــاد نمــوده اســت. حضــور نســخۀ آســتان قــدس، هنگام 
گلستان در شهر مشهد و هم چنین افتادگی  کاخ  فراهم آمدن نسخۀ 
کنــار قدمــت آن، دالیــل  برخــی صفحــات نســخۀ آســتان قــدس در 
کاخ  کــه منبع استنســاخ نســخۀ  دیگــری بــر ایــن نتیجه گیــری اســت 

گلستان، نسخۀ آستان قدس می باشد. 
عشــاب  خــود  گلســتان،  کاخ  نســخۀ  تصویرســاز  کــه  آنجایــی  از 
گیاهــان بــه  گیــاه( نبــوده، در تصویرســازی برخــی از  )گرد آورنــده ی 
کــرده و از واقعیت جهان پرهیز  تصــّورات ذهنــی و واقعیت خود تکیه 
کار ملک حســین )تصویرساز  کرده اســت. براین قرار، وجود تقارن در 
کــه عاوه بر نگارگری  گلســتان(  کاخ  تمامی یا برخی از تصاویر نســخۀ 
کار تذهیــب نیــز دســتی داشــته، قابــل تأّمل اســت. تصویرســازی  در 
کتاب  کــه از متــن علمی ایــن  گلســتان، حّتــی آنهایــی را  کاخ  نســخۀ 
کتاب  بی اّطــاع هســتند یــا قــادر بــه خوانــدن آنهــا نیســتند، جــذب 
کرده اســت. از ســوی دیگــر توجه تصویرســاز نســخۀ منوچهرخان به 
کپی برداری از نســخۀ اصلی )نســخۀ آســتان قدس(، دشــواری هایی 

برای تصویرسازی ایجاد نموده است.

1- اهتمام انســان عهد صفوی به دانش پزشکی قدیم و مفردات 
کتــاب آرایــی و تصویرســازی، موجــب خلــق  کنــار رشــد  دارویــی، در 
که با  یکی از نفیس ترین نســخه های الحشــایش جهان اســام شــده 

گردیده است. کیفیتی مناسب همچنان حفظ 
گــر تصویرســازی علمی را بیــان تصویری روایــات، مضامین و  2- ا

موضوعات علمی در جهت فهم بهتر آن بدانیم، تصویرســازی علمی 
گلســتان )منوچهرخــان(، همچنــان دچــار  کاخ  الحشــایش  نســخه 
که به نظر می رســد هنرمند بیشــتر بــه جنبه های  اشــکال اســت؛ چرا
گیاهان  زیبایی شناســی اثر خود  توجه داشته تا نشان دادن خواص 

و جانوران متن علمی. 

نتیجه

گلستان به شماره 2251، قرن یازدهم هجری. كاخ  تصویر 10- تصویر »سرو« و »خارپشت« در نسخه الحشایش، محفوظ در 
گلستان«( ماخذ: )متن چاپ تصویری نسخه الحشایش دیوسکوریدس »كاخ 
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پی نوشت ها 

1 Dioskurides.
2 غیر مرّکب، بسیط. 

که تــا زمان مرگــش در ســال 1032 )هـ .  3 قرچغــای خــان )پــدر منوچهرخــان( 
کرد؛   ق( هم به عنوان سپهســاالر ارتش و هم به عنوان حکمران مشــهد خدمت 
یعنــی دو پســت بســیار مهــم در دولت صفویه. وقتــی او و یکی از پســرانش به نام 
کشته شدند، اجساد آنها به  گرجستان  »امام وردیخان« در جریان لشگرکشی به 
مشــهد آورده و همانند اهلل وردیخان در مجموعه ی حرم دفن شــد. شــاه عّباس 
اّول به نشانه ی احترام به غام وفادار خود، پسر دیگر او»ابوالفتح منوچهر خان« 
کم یا بیگلربیگی(  که در آن زمان فرمانده توپخانه بود، به ســمت حکمران )حا را 
کرد )Babaie, 2004, 114-147(. جهت مطالعه بیشــتر در مورد  مشــهد منصوب 
گلســتان )منوچهرخان(، رجوع شود  کاخ  حامی و محل اسنتنســاخ الحشــایش 
بــه مقاله نگارنــدگان با عنوان "نقش خاندان قرچغای خان در پیشــبرد هنرهای 
مکتوب قرن یازدهم شهر مشهد" نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی. دوره 

19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 38-27.
گرایش شــاه عّباس  کــه با حرکــت از قزویــن به اصفهــان،  4 بــه نظــر می رســد 
اّول به هنر و معماری دســت خوش تغییر شــکل قابل ماحظه ای شــده است. 
کنش  او به شــّدت شــیفته ی پروژه های معماری شگفت آور پایتخت شد و در وا
گرایش او بــه هنرهای مکتوب  بــه تغییر چشــم انداز هنــری و فرهنگی اصفهان، 
گســترش یافت و شــامل اشــکال و شــیوه های جدیــدی از جلوه هــای تصویری 
شــد. شــاه عّبــاس اّول بــه جــای ایجــاد متــون مصّور بــه شــیوه ی ســّنتی از آثار 
کاســیک فارســی، تمایــل بیش تری بــه طّراحی هــا، نّقاشــی ها و خّطاطی های 

منحصر به فرد به خصوص به قاب عکس های مرّقع کاری داشت.
5 شاردن، ردۀ پزشکان و منّجمان درجه اّول را از افراد مهم و ثروتمند ایران 
کردم، صنف اطّبا و منّجمان درجه اول آغاز  که ذکر  می داند: »پس از مشــاغلی 
که شــخصّیت  گروه در ایران از افراد مردمی تشــکیل می یابد  می گــردد. ایــن دو 

ممتازی دارند و ثروتشان نیز بسیار قابل ماحظه است« )1345، 257(.
کتــاب جامــع المفــردات تألیــف ابــو جعفر احمد بــن محّمد بــن احمد بن   6
کتابخانه  که به شمارۀ 5958 در  گذشــته در 560 ه.ق  ســید غافقی اندلســی در 
کتاب به نسخ محّمد مظفر  و موزه ی مّلی ملک تهران نگهداری می شــود. این 
بــن حکیــم در چهارشــنبه بیســت و نهــم ذی حّجه 1077 به دســتور میرزا شــاه 
کتابت شــده اســت. عنوان ها و نشان شنگرف، دارای 343 شکل  ابوالمهدی، 
کاغذ  گیاهان رنگارنگ، 262برگ، 19 سطر، اندازۀ 15/7 در 18/1،  از حیوانات و 
ترمــه، جلد میشــن قهوه ای الیی اســت. عدم نفاســت ســوری و شــتابزدگی در 
فراهم آمدن این رساله، حکایت از حامی ضعیف آن دارد)افشار، 1352، 195(.
که با  7 از ســال 1576، این مجموعه نســخه خّطی دارویی-جانورشــناختی 
کتابخانۀ دربار بوده است  نام wiener Diskurides مشهور می باشد، متعّلق به 
کســیمیلیان دوم )احتمااًل امپراتور وقت ســرزمین اتریش( دســتور  کایــزر ما کــه 
کنند. محــور اصلِی  داد ایــن مجموعــه مســتندات را در قســطنطنیه خریــداری 
که  این نســخۀ خّطی و  مشــهورترین اثر آن با نام de matreia medica می باشــد 
به عنوان معروف ترین اثر دارویی در دوران عهد عتیق شناخته شده و در تمام 
گســتردهای رواج داشته  دوران قرون وســطا تا اوایل دوران عصر جدید به طور 
است. این نسخۀ خّطی ارزشمند متعّلق به سال 512 بعد از میاد مسیح بوده 
و به دستور فرمانروای شهر هنقا )بخشی از قسطنطنیه( برای »آنیکا جولیانا«، 
کلیســا به  شــاهزاده ی بیزانســی )روم شــرقی( بــه پــاس قدردانی از تأســیس یك 

  .)Mazal, 1981, 3( تحریر و تصویر درآمده است
کســیمیله )چاپ تصویری نســخه با  کپی برداری از فا 8 نگارنــدگان از طریــق 
کپی تمامی تصاویر آن را )حدود 500 تصویر( از اتریش  کیفیت باال( نسخۀ وین، 

کرده است. به ایران منتقل 
9 دانشــمندی ایرانــی از اهل طبرســتان، حســین بــن ابراهیم طبری، بیشــتر 
که  معــروف بــه »ابوعبــداهلل ناتلی«، بــه اصاح »اضطــراب و تشویشــی« پرداخت 
بــه ســبب نادانی و یــا اهمال ناســخان پیاپی به نســخه های متعــّدد متن عربی 
که ابن ســینا مقّدمــات منطق،  راه یافتــه بــود. ناتلــی همان دانشــمندی اســت 

کار ستودنی ناتلی،  هندسه، اخترشناسی و فلسفه را نزد او در بخارا آموخت. این 
کتاب دیوســکوریدس پنداشــته اند، در  که بعضی به ناروا آن را ترجمۀ جدیدی از 
گرفت و ناتلــی آن را )احتمااًل در ســمرقند( به ابوعلی محّمد  380 هجــری انجــام 
که »سپهساالر«  ســیمجوری )از خاندان مقتدر ســیمجوریان در عهد سامانیان( 

کرد )دیوسکوریدس، 1383، مقّدمه ی هوشنگ اعلم، 9(. خراسان بود، اهدا 
کتاب را  کتابخانۀ آســتان قدس، ایــن  کتــب خّطی  10 عرفانیــان در فهرســت 
که یک نســخۀ مصّور  چنیــن معّرفــی می کنــد: »ترجمۀ عربــی بهنام بن موســی 
کتابخانه ی مّلی  کتابت شــده در  که روی پوســت آهو  فوق العاده نفیســی از آن 
کامــل مترجم مطابق با مســطورات آخر مقاله اّول  پاریــس محفوظ اســت و نام 
کتاب دیوسقوریدس الحکیم نقل  از این قرار اســت: »نجزت المقاله االولی من 
العبد الفقیر الراجی رحمه ربه بهنام بن موسی بن یوسف المسیحی المتطبب 
کلمــات و الفــاظ یونانــی ایــن ترجمــه در  المعــروف بابــن البــواب رحمــه اهلل«. 

کم است )عرفانیان، 1370، 649-50(. مقایسه با ترجمۀ اصطفن بسیار 
کتــاب الحشــایش بــدون تصویــر بــا شــمارۀ 2849 در  11 نســخۀ دیگــری از 
کتاب  کتابخانــۀ مّلی پاریس نگهداری می شــود. این نســخه ترجمــه اصطفن از 
که در 210 ورق و برای عبدالملک بن ابی الفتح در ســنه  دیوســکوریدس اســت 

گردیده است. 616 هجری استنساخ 
12 هوشــنگ اعلم بر خاف نظر مایل هروی، اعتقادی به استنســاخ نســخۀ 
نــدارد. وی معتقــد اســت منبــع  از روی نســخۀ آســتان قــدس  گلســتان  کاخ 
گلســتان بــه فــرض تأییــد ســخنان محّمــد باقــر )کاتــب  کاخ  استنســاخ نســخۀ 
گزارش شده، نمی تواند نسخۀ آستان قدس با  که بسیار آسیب دیده،  نسخه( 
کنونی باشد )دیوسکوریدس، 1383، مقدمه اعلم ، 17(. وضعیت نسبتًا خوب 
13 در ایران، نســخه ای غیررنگی از صفحات نســخۀ الحشــایش استانبول به 

هّمت مؤّسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی چاپ شده است.
که با خّط نسخ مایل به  کتاب "قوی االغذیه" الحشــایش می باشــد  14 عنوان 
گردیده است. عناوین به شنگرف،  رقاع در قرن دهم یا یازدهم هجری استنساخ 
گیاهان رنگین و بسیار دقیق،  صفحات مجدول به مشکی و زر، دارای 18 شکل 
لبۀ برخی از برگ ها ترمیم شــده اســت. یک برگ در صّحافی جابجا شــده اســت. 

کاغذ ترمه و نسخه بدون جلد می باشد)حسینی اشکوری، 1389، 331(.
کتابخانۀ  15 میکرو فیلم این نســخه به شــمارۀ 4313 در بخش نســخ خّطی 

مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می شود.
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