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

محمد رضا غیاثیان*
استاد یار گروه مطالعات عالی هنر د انشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران.

)تاریخ د ریافت مقاله: ۹7/2/۱۱، تاریخ پذیرش نهایی: ۹7/7/8(

چکید ه
نسخة پراکند ة مجمع التواریخ یکی از هشت کتاب مصّور شناخته شد ه ای است که برای شاهرخ پاد شاه تيموری 

کتابت شد ه است. د ر حقيقت، بخش تاریخ پيش از اسالِم آن، مجمع التواریخ حافظ ابرو و سایر بخش های آن 

جامع التواریخ رشيد الد ین را تشکيل می د هد . این کتاب د ر اوایل قرن بيستم به د نيای غرب راه یافت و د ر سال 

نشان  د رآمد . شواهد   نمایش  به  پنسيلوانيا  موزة  د ر  ایران  بين المللی هنر  نمایشگاه  د ر  کامل  به صورت   ۱۹26

آغاز شد ه است.  برگهای مصّور آن  ُمثله شد ه و روند  فروش  نمایشگاه، نسخه  از آن  بالفاصله پس  می د هد  که 

پراکند گی اوراق این کتاب د ر بيش از پنجاه مجموعة خصوصی و عمومی د ر سراسر جهان اگرچه سبب شهرت 

آن شد ه، اما مجال بررسی د قيق متن و تصاویر آن را از محققان گرفته بود ه است. پس از هشت سال جستوجو، 

از مجموع۱50 برگ مصّور نسخه، ۱4۹ مورد  شناسایی شد ه است. از طریق مقایسة متن و تصاویر این نسخه با 

کتاب د یگری که به د ستخِط حافظ ابرو برای شاهرخ کتابت شد ه، سه سبک متمایز را می توان د ر نقاشی های 

نسخة پراکند ه تشخيص د اد . این نوشتار با بررسی سبک شناختی این نقاشی ها نشان می د هد  که حد ود  نيمی از 

صفحات مصّوِر آن توسط جّعاالن یا د الالن آثار هنری ساخته و یا د ستکاری شد ه اند .
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مقد مه
د ومين پاد شاه تيموری، شاهرخ   )حک: 807-850ق/۱405-۱447م( 
کتب  کتابت  سفارش  و  خطی  نسخ  جمع آورِی  به  زیاد ی  عالقة 
تاریخی و مذهبی د اشت. او به مورخ د ربار خویش، حافظ ابرو)متوفی 
را  جغرافيایی  و  تاریخی  اثر  چند ین  تأليف  سفارش  8۳۳ق/۱4۳0م( 
ابرو مجمع التواریخ است که براساس الگوی  اثر حافظ  د اد . مهم ترین 
جامع التواریخ رشيد الد ین   )متوفی 7۱8ق/۱۳۱8م( و البته حد ود  چهار 

برابر مبسوط تر از آن تحریر شد .
اول،  بود : جلد   تد وین شد ه  بد ین شرح  جامع التواریخ د ر سه مجلد  
تاریخ مغوالن و ترکان؛ جلد  د وم، تاریخ ایران و اسالم از آغاز تا انقراض 
نيز  آن  و جلد  سوم  ملل؛  سایر  تاریخ  و  د ر656 ق/۱258م  عباسيان 
اثری جغرافيایی بود ه که به جای نماند ه است. مجمع التواریخ نيز د ر 
اسالم؛ جلد   از  تاریخ پيش  اول،  تأليف شد : جلد   چهار مجلد  حجيم 
تا  صفاریان  تاریخ  سوم،  جلد   عباسيان؛  انقراض  تا  اسالم  تاریخ  د وم، 
مرگ ابوسعيد  بهاد ر د ر 7۳6ق/۱۳۳5م؛ و جلد  چهارم که زبد ه التواریخ 
نافرجام  تا ترور  ابوسعيد   از زمان مرگ  تاریخ  به  نام د ارد ،  بایسنغری 

شاهرخ د ر8۳0ق/۱427م می پرد ازد .
شاهرخ  کتابخانة  د ر  که  مجمع التواریخ  مصّور  نسخة  د و  امروزه 
حافظ  خود   توسط  که  آنها  از  یکی  است.  ماند ه  به جای  کتابت شد ه 
ابرو کتابت شد ه، د رکتابخانة کاخ توپکاپی به شمارة   »خزینه ۱65۳« 
»خزینه   ۱65۳«  روی  از  که  است  نسخه ای  د یگری  است.  محفوظ 
استنساخ شد ه و د ر حال حاضر به صورت گسترد ه د ر سراسر جهان 
پراکند ه شد ه است. این نوشتار به بررسی نگاره های نسخة اخير، که 

به»نسخة پراکند ه« موسوم است، می پرد ازد .
نسخة محفوظ د ر توپکاپی د ر اصل نسخه  ای از جلد  د وم جامع التواریخ 
بود ه که د ر سال 7۱4ق/۱۳۱4م د ر ربع رشيد ی کتابت شد ه است. د ر 
آغاز سد ة نهم/پانزد هم، این کتاب که بخش تاریخ پيش از اسالِم آن 
مفقود  شد ه بود ه به کتابخانة شاهرخ راه یافته است. همانگونه که حافظ 
ابرو د ر مقد مة این نسخه نوشته است، شاهرخ به او فرمان تکميل کتاب 
را می د هد .۱ او نيز د ر پاسخ پيشنهاد  می د هد  که بخش مفقود ِی کتاب 

را از مجمع التواریخ خود  بگيرد  که مورد  قبول شاهرخ قرار می گيرد . 
بنابراین بخش تاریخ پيش از اسالِم»خزینه۱65۳« مجمع التواریخ حافظ 
ابرو و بخش تاریخ اسالم و سایر ملل آن جامع التواریخ رشيد الد ین را 
۱48ر  برگ  بر  آن  مجمع التواریِخ  بخش  انجامة  د ر  می د هد .  تشکيل 
ذکر شد ه که کتابت قسم اول کتاب د ر ششم محرم 82۹ق ]۱8 نوامبر 
۱425م[ توسط خود  مؤلف به اتمام رسيد ه است. »خزینه ۱65۳« د ارای 
4۳5 برگ، ۱42 صفحة مصّور)6۹ نقاشی ایلخانی، 47 نگارة تيموری 
از  از پيکر پاد شاهان چين( است.2نسخة پراکند ه  و 27 صفحه طراحی 
کتب  خزانة  ُمهر  به  ممهور  و  شد ه  استنساخ   »۱65۳ »خزینه  روی 
شاهرخ است. اگرچه این نسخه فاقد  تاریخ انجام است، ولی به احتمال 
زیاد  د ر زمان حيات حافظ ابرو کار شد ه است. د ليل اهميت این نسخه 
د ر این است که یکی از هشت کتاب مصّور توليد  شد ه برای شاهرخ 
کتب  از  بسياری  د ر  اگرچه  است.۳  شد ه  شناخته  ما  بر  که  می باشد  
عمومِی نوشته شد ه د ر مورد  تاریخ نگارگری ایران به این نسخه اشاره 
شد ه، اما به د ليل پراکند گی آن د ر بيش از پنجاه مجموعة عمومی و 
خصوصی د ر سراسر جهان، تاکنون کسی مجال بررسی د قيق آن را 
د ر  پراکند ه  نسخة  تاریخچة  بررسی  عالوه بر  مقاله  این  است.  ند اشته 
سد ة بيستم، به سبک شناسی نقاشی ها، د ستکاری های د ورة مد رن، و 
مشکل اصالت د رصد  قابل توجهی از نقاشی های آن می پرد ازد . د ليل 
وجود  سبک های متفاوت د ر نگاره ها، و علت عد م ارتباط ميان متن و 
تصویر د ر موارد  متعد د ، از سواالت عمد ه  ای هستند  که د ر این تحقيق 
پاسخ د اد ه می شوند . گرد آوری د اد ه ها که هشت سال طول کشيد ه از 
طریق مطالعة کتابخانه ای و ميد انی، جستجوی اینترنتی، و ارتباط با 
موزه د اران، مجموعه د اران، محققان و کارشناسان حراجی ها بود ه است. 
بنياد  برکات4د ر آکسفورد  و موسسه تباد الت آکاد ميک آلمان )د آآد ( از 
حاميان مالی این پروژه بود ه اند . این نوشتار حاصل آزمایش اصل اوراق 
اصل نسخة  نيز مشاهد ة  و  و کپنهاگ،  برلين  این نسخه د ر د و شهر 

»خزینه ۱65۳« د ر کتابخانه کاخ توپکاپی است. 

مشخصات نسخۀ پراکند ه
آن  جد اول  اند ازة  و  سم  حد ود 4۳×۳4  نسخه  این  برگ  هر  اند ازة 
۳4,5×22,7 سم می باشد . صفحات نامصّور کتاب۳۳ سطر به خط نسخ 
نسخه  این  د و صفحة  نوشته شد ه اند .  رنگ شنگرف  به  عناوین  د ارد . 
نقش ُمهر با عبارت »ِمن کتب خزانة السلطان االعظم شاهرخ بهاد ر« 
د ارد )نک: Ghiasian, 2015, 873(. ُمهر د ولتی با عبارت »مراجعه و 
تفتيش شد « با تاریخ ۱۳00ق/۱88۳م بر حاشية یکی از صفحات آن 
به چشم می خورد . این کتاب به صورت کامل د ر »نمایشگاه بين المللی 
هنر ایران د ر موزة پنسيلوانيا« از ماه اکتبر تا د سامبر سال ۱۹26 به 
نمایش د ر آمد )Holter, 1937, 21(. شواهد  نشان می د هند  که بالفاصله 

پس از آن نمایشگاه، نسخه به د و بخش تقسيم شد ه و به تملک اميل 
طباق د ر پاریس و پریش-واتسون د ر نيویورک د ر آمد ه است.5 این د و 
مجموعه د ار نسخه را ُمثله کرد ه و روند  فروش اوراق مصّور آن را قبل 
از سال ۱۹28 آغاز کرد ند . د ر ماه ژانویه تا فوریه ۱۹۳۱ هجد ه برگ 
مصّور کتاب د ر »نمایشگاه بين  المللی هنر ایران د ر آکاد می سلطنتی 

هنرهای لند ن« به نمایش د ر آمد .6
مربوط  مقاله ای  به  نسخه  این  مورد   د ر  اول ما  د ست  اطالعات 
نگاشته شد   آلمانی  زبان  به  مارتينوویچ  نيکوالس  توسط  می شود  که 
)Martinovitch, 1935(. مارتينوویچ که نسخه را د ر نمایشگاه ۱۹26 
د ید ه بود ، آن را »جامع التواریخ رشيد الد ین« ناميد ه و محل کتابتش را 
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تبریز د ر آغاز سد ة چهارد هم ميالد ی د انست.
بررسی  به  که  مقاله ای  د ر  اتينگهاوزن  ریچارد    ،۱۹55 سال  د ر 
پراکند ه  نسخة  پرد اخت،   »۱65۳ تيمورِی»خزینه  بخش  نقاشی های 
سبک  که  آنجا  از  نمود .  معرفی  ابرو«  حافظ  »مجمع التواریخ  را 
نقاشی های مجمع التواریخ براساس نقاشی های ایلخانِی یک قرن قبلتر 
شکل گرفته بود ، اتينگهاوزن آن را »سبک تاریخی شاهرخ« نام نهاد  

 .)Ettinghausen, 1955, 42(
امروزه 2۳8 برگ نامصّور نسخة پراکند ه د ر مجموعة بنياد  هنر و تاریخ 
- که امروزه به طور امانی به گالری هنر فریر/سکلر د ر واشنگتن سپرد ه 
شد ه- نگهد اری می شود ،7 و اوراق مصّور آن به طور گسترد ه ای پراکند ه 
شد ه است. براساس مشاهد ة مارتينوویچ، نسخه د ارای جلد  چرم قهو ه ای 
 Martinovitch,(   است مصّور  آن  فقرة  که۱50  بود ه  برگ   407 و 
مقاله اش،  نگارش  د ر زمان  که  کرد ه  اعالم  مارتينوویچ   .)1935, 218

42 برگ مصّور نسخه به فروش رفته بود ه است   )همان، 2۱8(. 

معمای برخی از نگاره های نسخۀ پراکند ه
چند  سال قبل، نگارند ة این سطور بخش هایی از تاریخ پيش از اسالِم 
مجمع التواریخ حافظ ابرو را از فارسی به انگليسی ترجمه نمود  )نک: 

Ghiasian, 2018a, appendix I(. از آنجا که این متن تصحيح نشد ه 
 ،۱65۳ خطی   )خزینه  نسخة  سه  مطابقت  طریق  از  ترجمه  کار  بود ، 
نسخة پراکند ه و نسخه  ای د ر کتابخانة ملی ایران به شماره ۱۱575-

5( پيگيری شد . د ر روند  بررسی متن این نسخه ها، مشکلی د ر نسخة 
آن،  نقاشی های  از  برخی  اینکه د ر محل  آن  و  پراکند ه وجود  د اشت 
مقد ار قابل توجهی از متن حذف شد ه بود . پس از ماه ها، این معّما با 
بازسازی این نسخه و آزمایش برخی از اوراق آن رمزگشایی شد ، که 

بعد تر بد ان می پرد ازیم.
براساس سبک شناسِی نقاشی ها و صحت ارتباط ميان متن و تصویر، 
نگاره های نسخة پراکند ه را د ر سه گروه متمایز می توان د سته بند ی 
زیاد ی  با  شباهت  که  است  شاهرخ«  تاریخی  اول،»سبک  سبک  کرد . 
۱654«د ر  »خزینه  و   »۱65۳ نسخه های»خزینه  تيمورِی  نگاره های 
شد ه  انتخاب  صحنه های  موارد ،  بيشتر  د ر  حتی  د ارد ،8و  توپکاپی 
برای مصورسازی یکسان است. برای ساد گی د ر بيان مطلب، د ر این 
نوشتار، این نقاشی ها را »نگاره های شاهرخی« و سبک آنها را »سبک 
شاهرخی« می ناميم. نقاشی های سبک د وم، تفاوت کمی با سبک اول 
د ارد ، و د ر بسياری از موارد ، صحنه هایی را به تصویر می کشند  که د ر 

 

)www.thedigitalwalters.org( :مأخذ .)W.676 Daتصویر 1- راست: »تقد یم پیشکش به اُغوز«، برگی از نسخۀ پراکند ه)سبک شاهرخی(، موزۀ هنر والترز) ش
تصویر 2- چپ: »یک امیر شالقی را به یک خلیفه می د هد .« برگی از نسخۀ پراکند ه)سبک د وم(، موزۀ هنر نلسن-آتکینز )ش 47-3/44(. مأخذ: )خرید اری شد ه از موزه(

 

تصویر 3- »الظافر بامراهلل، خلیفۀ د وازد هم«، برگی از نسخۀ پراکند ه )سبک سوم(، حراجی بونهامز، 28 آپریل 2005، رقم 14. مأخذ: )کاتالوگ حراجی(
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سایر نسخه های جامع التواریخ و مجمع التواریخ مصّور نشد ه اند    )تصاویر 
۱ و2(. سبک سوم، که براساس طراحی های موجود  د ر بخش تاریخ 
چيِن جامع التواریخ شکل گرفته اند ، پاد شاهانی را بر تخت های زّرین 
شد ه اند    )تصویر۳(.  رسم  رنگ  از  تهی  زمينه ای  بر  که  می د هد   نشان 
پس از سال ها جستوجو د ر موزه ها و مجموعه های خصوصی د ر سراسر 
د نيا از توکيو تا لس آنجلس، از ۱50 برگ مصّوری که مارتينوویچ ذکر 
برگ سبک  برگ شاهرخی، ۳۹  مورد  شناسایی شد :7۹  کرد ه، ۱4۹ 
بد ان  بعد تر  که  شد ه  وّصالی  برگ  و۱0  سوم  سبک  برگ   2۱ د وم، 

می پرد ازیم.
نقاشی های شاهرخی د ر نسخة پراکند ه از طریق مقایسه با نگاره های 
»خزینه ۱654«  و   نسخه های»خزینه ۱65۳«  د ر  موجود   شاهرخِی 
آیکونوگرافيک  و  شباهت های  است.۹  شناسایی  قابل  توپکاپی  د ر 
سبک شناختی این گروه از نقاشی ها د ر این سه نسخه به قد ری زیاد  
است که شاید  بتوان آنها را کار هنرمند ی واحد  د انست. ویژگی های 
ترکيب بند ی ها  نمود :  تبيين  می توان  صورت  بد ین  را  نقاشی ها  این 
انسانی د ر صحنه کم است و اغلب  ساد ه و افقی اند ؛ تعد اد  پيکرهای 
با  تپه ای  نگاره ها منظرهای  بيشتر  د ارند ؛  بر سر  آنها د ستاری سفيد  

آسمان الجورد ین را نشان می د هند ؛ رنگ ها به صورت خالص و اشباع 
به کار رفته اند ؛ و از همه مهم تر، این نقاشی ها ارتباطی نزد یک با متن 
نسخه های  د ر  موجود   تصاویر  نگاره ها،  این  الگوی  مهم ترین  د ارند . 
بسياری  البته  است.  بود ه  برای رشيد الد ین  توليد  شد ه  جامع التواریِخ 
د ر کتابخانة  هشتم/چهارد هم  سد ة  هنر  زیباشناختی  جنبه های  از 
خاکستری  رنگ های  خطی،  طراحی های  است.  شد ه  به روز  شاهرخ 
شد ه و رنگ گذاری آبرنگی د ر نقاشِی ایلخانی، جای خود  را به خطوط 

شکل ساز و رنگ های د رخشان و تخت د اد ه است.
شاهرخی  نگاره های  با  شباهت هایی  اگرچه  د وم  سبک  نقاشی های 
د ارند ، اما با بررسی های د قيق، می توان تفاوت هایی د ر آنها تشخيص 
و  منظم تر،  علف  بوته های  ظریف تر،  خطوط  د وم،  د ر سبک  د اد . 
پيکرهای انسانی راست قامت تر ترسيم شد ه است. د ر حقيقت، تمام 
موجود   نگاره های شاهرخِی  از  تقليد ی  د وم،  ترکيب بند ی های سبک 
مشکالتی  سوم  و  د وم  سبک  نقاشی های  می باشند .  نسخه  خود   د ر 
این  اینکه د ر محل  اول  اد امه تشریح می شوند . مشکل  د ر  د ارند  که 
نقاشی ها مقد ار قابل توجهی از متن حذف شد ه است. به عنوان مثال، 
تصویری که نوذر را بر تخت شاهی نشان می د هد  با برگ 25پ نسخة 

 

تصویر4 راست- »نوذر نشسته بر تخت شاهی«، برگی از نسخۀ پراکند ه)سبک د وم(، مجموعۀ د یوید  )ش 9-1381(. مأخذ: )خرید اری شد ه از مجموعۀ د یوید (

تصویر 5 چپ- برگ 25پ از نسخه ا ی از جامع التواریخ و مجمع التواریخ، کتابخانۀ کاخ توپکاپی )ش خزینه 1653(. مأخذ: )خرید اری شد ه از توپکاپی(

 

)Ruhrdanz, 1984, 17( :مأخذ .)7016.Iتصویر 6 راست- »رستم نشسته بر تخت شاهی«، برگی از نسخۀ پراکند ه    )سبک د وم(، موزۀ هنر اسالمی برلین)ش
تصویر 7 وسط- »قربانیان اسماعیلیان نزاری«، برگی از نسخۀ پراکند ه   )سبک د وم(، موزۀ آقاخان د ر تورنتو )شAKM 40(. مأخذ: )خرید اری شد ه از موزۀ آقاخان(

)Stierlin, 2009, 80( :مأخذ .)تصویر 8 چپ- »تقد یم پیشکش به امپراطور چین«، برگی از نسخۀ پراکند ه   )سبک د وم(، موزۀ رضا عباسی، تهران)ش 2855
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»خزینه ۱65۳« قابل مقایسه است   )تصاویر4 و5(. د ر نسخة پراکند ه 
د ه سطر از ابتد ای »ذکر نوذر« حذف شد ه و متن با مصرع »به پيش 
پد ر شد  گشاد ه زبان« آغاز می شود . متن نسخة پراکند ه د ر محل تمام 
این تصاویر   )۳۹ نقاشِی سبک د وم و2۱ نقاشِی سبک سوم( با نسخة 
»خزینه ۱65۳« مقایسه شد ، و جالب اینکه د ر تمام موارد ، مقد ار متن 
حذف شد ه به اند ازة محل اشغال شد ه توسط تصویر است. از آنجایی 
که حجم متون حذف شد ه زیاد  است، به هيچ وجه نمی توان آنها را 

ناشی از سهو کاتب د انست.
یا  و  ارتباط  عد م  و سوم،  د وم  نقاشی های سبک  بيشتر  د وِم  مشکل 
ارتباط کم ميان متن و تصویر است. این مشکل د ر حالی رخ می د هد  
که نقاشی های شاهرخی ارتباط بسيار نزد یکی با روایت د ارند . به عنوان 
مثال، تصویر6 به طور عجيبی، رستم را نشسته بر تخت شاهی نشان 
می د هد . تصویر7 مربوط به تاریخ اسماعيليان و »ذکر تفصيل جماعتی 

 

تصویر   9 راست- »پاد شاهی کیومرث«، برگی از نسخۀ پراکند ه )سبک شاهرخی(، مجموعۀ کی یر. مأخذ:
)www.harvardartmuseums.org( :مأخذ .)تصویر   10 چپ- »پاد شاهی یزد جرد  اثیم«، برگی از نسخۀ پراکند ه )سبک د وم(، موزه های هنر هاروارد  )1960، شماره 189

 

تصویر 11 راست- بخشی از نگارۀ »بود ا به استقبال یک برهمن می رود «، نسخۀ پراکند ه )سبک شاهرخی(، مجموعۀ د یوید  )ش 1980/85(. مأخذ: )خرید اری شد ه از مجموعۀ د یوید(
)www.metmuseum.org( :مأخذ .)تصویر 12 وسط- بخشی از نگارۀ »حج کرد ن آد م و صفت بیت المعمور«، نسخۀ پراکند ه )سبک د وم(، موزۀ هنر متروپولیتن )ش 57. 51. 37. 5

)www.clevelandart.org( :مأخذ .)b.1945 .384 تصویر 13 چپ- بخشی از نگارۀ »آد م و اوالد  او«، نسخۀ پراکند ه )سبک د وم(، موزۀ هنر کلیولند  )ش

اینکه فهرست  ایام کيا بزرگ اميد  کشته شد ند .« جالب  است که به 
اسامی مقتوالن د ر باالی نقاشی ناقص است. تنها هشت نفر از یازد ه 
به  مربوط  نيز  تصویر8  ماند ه اند .  ناتمام  نيز  جمله ها  و  شد ه  ذکر  نفر 
الحسن  بن  د ولت عالءالد ین محمد   »ایام  و  اسماعيليان  تاریخ  بخش 
امپراطور  به  پيشکش  »تقد یم  اشتباه  به  که  می باشد   هفتم«  د اعی 
چين« نام گذاری شد ه است. همان طور که پيد است د ر این سه تصویر 
ترکيب بند ی های تکراری و کليشه ای از صحنه های تاج گذاری ترسيم 
شد ه است که هيچ ارتباطی با متن ند ارند . نمونه های ترکيب بند ی های 

تکراری د ر سایر نقاشی های سبک د وم و سوم فراوان است. 
شواهد   نسخه  این  بازسازی  و  پراکند ه  اوراق  تصاویر  گرد آوری 
شد ،  ذکر  پيشتر  که  همانگونه  می د هد .  نشان  را  جد ید تری 
تمام نقاشی های سبک د وم تقليد ی از نگاره های شاهرخِی همين نسخه 
براساس  یزد جرد اثيم«  نقاشی»پاد شاهی  مثال،  عنوان  به  هستند . 

  )Robinson et al., 1976: color pl. 6.(

دستکاری های  د الالن   آثار   هنری   د ر   نسخة   پراکند ة   مجمع التواریخ-
جامع التواریخ
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نگارة »پاد شاهی کيومرث« شکل گرفته است )تصاویر۹ و۱0(. از د یگر 
نگاره ها، چند   بعضی  د ر  و  2 می باشد .  تصاویر۱  قابل ذکر،  نمونه های 
عنصر بصری خاص با تقليد  از نمونه های شاهرخی رسم شد ه اند . مثاًل 
پيکر برهمن د ر نگارة »بود ا به استقبال یک برهمن می رود « الگویی 
برای پيکر آد م د ر نقاشی های »ذکر حج کرد ن آد م« و »آد م و اوالد  او« 

بود ه است     )تصاویر۱۳-۱۱(.  
نقاشی ها  این  که  نمود   پيشنهاد   می توان  شد ه  ذکر  د الیل  براساس 
بعد اً به اوراق نسخه اضافه شد ه اند . با د ر نظر گرفتن این نکته که د ر 
تمام نقاشی های سبک د وم و سوم، مقد ار متن حذف شد ه با فضایی 
که توسط نقاشی اشغال شد ه متناسب است، می توان فرض نمود  که 
نقاشی ها بر روی نوشته ها کار شد ه اند . نگارند ة این سطور نمونه هایی 
از هر سه سبک نقاشی را د ر مجموعة د یوید  د ر کپنهاگ مورد  بررسی 
قرار د اد . کاغذ این اوراق به قد ری ضخيم است که با استفاد ه از ميز 
نور نمی توان اثری از نوشته ها د ر زیر نقاشی های سبک د وم مشاهد ه 
نمود . البته کاغِذ برخی از نقاشی های سبک د وم د ر محل پشت نگاره 
تا حد ود ی آسيب د ید ه و اثراتی از آبد ید گی و پارگی د ارد  که نشان 
د هند ة تالشی برای افزود ن نقاشی است. براساس مشاهد ات مستقيم 
خانم آنه-ماری کبلو  د یوید ،  مجموعة  مرمتکار  با  مشورت ها  نيز  و 
به وسيلة خراشيد ن  نوشته ها  برنستد ،.۱ می توان گفت که پاک کرد ن 
قسمت های  از  برخی  هم  االن  همين  که  چرا  است،  بود ه  آسانی  کار 
د ر همين مجموعه  که  برگ هایی  از  یکی  د ر  د ارد .  پاک شد گی  متن 
نگهد اری می شود ، د و نقاشی از سبک سوم با پس زمينة تهی از رنگ 
وجود  د ارد     )جد ول۱، شماره ۳۳(. رنگ کاغِذ پس زمينة این نقاشی ها، 
اند کی با رنگ سایر قسمت های کاغذ متفاوت است. این نشان می د هد  
که نوشته ها به طور حرفه ای با خراشيد ن پاک شد ه و نقاشی ها افزود ه 
هنرمند   سوم،  د ر سبک  به خصوص  موارد ،  برخی  د ر  البته  شد ه اند . 
ناشيانه کار کرد ه است. مثاًل د ر تصویر ۳، د و عنوان د ر باال و پایين 
نقاشی مشهود  است. عنوان باالیی »ذکر الظافر بامراهلل خليفة د وازد هم« 
و عنوان پایينی»ذکر خالفت الفائز بنصراهلل خليفة سيزد هم« است. این 
فاطميان  د وازد هم  خليفة  به  مربوط  متن  روی  بر  ساد گی  به  نقاشی 
از  انقالب، هشت برگ مصّور  از  افزود ه شد ه است. د ر سال های پيش 
این نسخه توسط موزة رضا عباسی خرید اری و به ایران منتقل شد ه 
به سبک سوم     )ش.  آنها  از  یکی  است   )جد ول۱، شماره های  2۹-22(. 

2856( و مابقی متعلق به سبک د وم هستند .

تاریخ گذارِی نقاشی های بعد اً افزود ه شد ه
براساس د الیل ذکر شد ه باید  گفت که نقاشی های سبک د وم و سوم 
متعلق به زمان شاهرخ نيستند  و باید  بعد اً اضافه شد ه باشند . اطالعات 
ما از تاریخچة این نسخه از مقالة مارتينوویچ می آید  که نسخه را به طور 

کامل د ر جلد  چرم قهوه ای د ید ه است. او د ر مقاله اش می نویسد :
»د ر 2۹ د سامبر ۱۹28 نگارند ة این سطور د ر نشست ساالنة انجمن 
او  نمود .  سخنرانی  نسخه  این  مورد   د ر  پراوید نس۱۱  د ر  کالج  هنر 

همچنين به حفظ نمود ن این نسخه به صورت کامل برای جلوگيری 
بيهود ه  این حال، ]تالشی[  با  تأکيد  کرد .  از فروش برگ های منفرد  
بود . اوراق مصّور زیاد ی به فروش رفته اند  و بنابراین متن این نسخه 

.)Martinovitch, 1935، 218( »برای هميشه از بين رفته است
همانطور که ذکر شد ، مارتينوویچ این نسخه را به صورت کامل د ر 
نمایشگاه ۱۹26 د ید ه بود . د ر آن سال ها، نقاشی های هر سه سبک 
د ر نسخه موجود  بود ه است چرا که یکی از نقاشی های سبک د وم، 
 fig. مقاله اش چاپ کرد ه است   )همان،  را د ر  »تاجگذاری هوشنگ« 
4(. به همين د ليل، نقاشی های بعد اً اضافه شد ه، باید  د ر بازة زمانی 
نظر  به  باشند .  شد ه  افزود ه   ۱۹26 سال  تا  شاهرخ  حکومت  از  پس 
تاریخ گذاری  د قيق تری  به طور  را  نقاشی ها  این  که می توان  می رسد  
د وره های  از  یکی  به  نمی توان  را  نقاشی ها  این  د ليل  چهار  به  کرد . 
سبکی،  نظر  از  نقاشی ها  این  اینکه  اول  نمود .  منسوب  تاریخی 
نگاره های شاهرخِی همين نسخه را تقليد  می کنند . به عنوان مثال، 
الگویی برای یک  ترکيب بند ی نگارهای د ر بخش تاریخ پيشد اد یان، 

نقاشی د ر بخش ساسانيان بود ه است. 
د ليل د وم اینکه هنرمند  تالش کرد ه تا هيچ رد پایی از افزود ن نقاشی 
بر روی متن به جا نگذارد  و کارش را به قد ری حرفه ای انجام د اد ه 
تا مخاطب را بفریبد . او تالش کرد ه تا نقاشی ها را به گونه ای بيفزاید  
برای  باشند .  پایين تصاویر کامل  و  باال  امکان جمالت د ر  تا حد   که 
آسان تر کرد ن این کار، د ر بسياری موارد ، نقاشی ها د ر ابتد ا یا انتهای 
»ذکر«ها اجرا شد ه اند  تا از عناوین د ر باال یا پایين نقاشی ها استفاد ه 
شود    )مانند  تصاویر ۳، 4، 6 و۱0(. استفاد ه از عناوین به عنوان بخشی 
از نقاشی ها سبب کم تر آسيب رساند ن به متن شد ه است. د ر موارد  
متعد د ی نيز از ترکيب بند ی های پله د ار استفاد ه کرد ه اند  که جمالت 

ناقص نشوند    )مانند  تصاویر 4 و ۱0(.
نگارند ه، هيچ مد رکی د ر خود   براساس د انش  اینکه  سومين د ليل، 
نسخه که نشان د هند ة تغيير مالکيت آن باشد  وجود  ند ارد  و هویت 
مورد ،  این  د ر  است.  نامعلوم  شد ه  افزود ه  بعد اً  نقاشی های  حامی 
د ر  لغت الفرس  و  نظامی  خمسة  شاهنامه،  از  نسخه  ای  با  کتاب  این 
است.  مقایسه  قابل  »خزینه۱5۱0«  شمارة  به  توپکاپی  کتابخانة 
این  شاهنامة  بخش  د ر  نقاشی  چغمن2۱  فيليز  و  سوچک  پریسال 
 Soucek &(   شد ه اند کار  متن  روی  بر  که  شناسایی کرد ه اند   نسخه 
کتابخانة  د ر  نقاشی ها  این  احتماالً   .)Çağman, 1995, 179-208
آنها  که  است  این  مهم  نکتة  اما  شد ه اند .  کار  بایقرا  حسين  سلطان 
مظفریان  به  متعلق  نسخة  یک  »تيموری سازی«  جهت  تالش هایی 
مانند  شمسه های مجد د  رنگ شد ه،  د ر خود  کتاب کشف کرد ه اند ؛ 

انجامه های د ستکاری شد ه و افزود ن مهرهای کتابخانه ای.
که  است  پراکند ه  اوراق  از  برخی  د ر  عجيبی  اتفاق  چهارم،  د ليل 
د ستکاری ها  د ر این  هنری  د الالن  شک  بد ون  که  می کند   اثبات 
نسخة  و  »خزینه  ۱654«  همانند »خزینه  ۱65۳«،  د اشته اند .  د خالت 
عربی جامع التواریخ،۱2 بخش تاریخ چيِن نسخة پراکند ه حاوی حد ود  
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و  امپراطوران  از  تن  حد ود  صد   که  بود ه  طراحی هایی  بيست صفحه 
پراکند ه  نسخة  د ر  که  عجيبی  نکتة  می د هد .  نشان  را  آنها  مالزمان 
تاریخ چين د ر  از بخش  این است که د ه طراحی  به چشم می خورد  
فصل های نامرتبط کتاب شناسایی شد ه است.۱۳ به عنوان مثال، تصویری 
از امپراطور شيون د ر بخش ساسانيان نسخه وجود  د ارد    )تصویر۱4(. 
تاریخ چين می باشد ، و د ر  این طراحی مربوط به بخش  متن اطراف 
می شود .  د ید ه  روم«  جانب  به  ارد شير  توجه  »ذکر  عنوان  آن،  پایين 
تاریخ  از بخش  این طراحی ها  نشان می د هد  که  نگارند ه  بررسی های 
این  با  وّصالی شد ه اند .  نسخه  نامصّوِر  اوراق  د ر  و  برش خورد ه  چين 
ترفند ، هر برگ از تاریخ چين توانسته بين د و تا سه برگ نامصّور را 

د ارای تصویر کند  و تعد اد  اوراق مصّور کتاب را افزایش د هد . 
بنابر د الیل ذکر شد ه، می توان فرض نمود  که نقاشی های بعد اً افزود ه 
مد ارک  براساس  شد ه اند .  کار  بيستم  قرن  آغازین  سال های  د ر  شد ه 
محفوظ د ر سازمان اسناد  و کتابخانة ملی ایران، بازار صاد رات اشياء 
عتيقه د ر آن زمان بسيار پر رونق بود ه است. نظامنامة جد ید  عتيقات 
از  ماد ة۱  برطبق  شد .  تصویب   ۱۳0۳ جوزای     )خرد اد (   ۱8 د ر  ایران 
ایران  و... به خارج  نقاشی قلمی  اول آن، »حمل کتب خطی و  فصل 
اجازة رسمی وزارت معارف ممنوع است«   )حسن زاد ه و ميری،  بد ون 
۱۳۹۱، ۱7-۱8(. ماد ة 5 فصل اول می گوید : »از کتب و قطعات نقاشی 
و خطوط و غيره آنچه برای سالطين ایران تهيه شد ه یا به مهر یکی 
نمی شود «   )همان،  د اد ه  صد ور  جواز  باشد   رسيد ه  ایران  سالطين  از 
۱8(. بر اساس نامة اعتراضی که جمعی از طبقة حفار د ر واکنش به 
تصویب قانون عتيقات د ر سال۱۳۱0 نوشته اند ، »بالغ بر د و، سه هزار 
تاریخی و صاد رات عتيقات و  اماکن  ایران د ر زمينة حفاری  نفر« د ر 
نسخ خطی فعاليت می کرد ند    )همان، 28(. بر طبق این مد ارک، د ر آن 
زمان، گروهی از ایرانيان، تمایل زیاد ی به خارج کرد ن اشياء هنری از 

ایران د اشتند . 
د ر مورد  نسخة پراکند ه به نظر می رسد  که انگيزة فروش این نسخه 

و  نقاشی  افزود ن  60  د ليل  تنها  حراجی ها  د ر  برگ  برگ  صورت  به 
وّصالی کرد ن ۱0 برگ بود ه است. از نظر اقتصاد ی، مالکان این نسخه 
بيشتری  بسيار  منفعت  به  تکبرگ  صورت  به  مصّور  اوراق  فروش  با 
رسيد ه اند . به عنوان مثال، نسخة مصّوری از خمسة نظامی با 2۹0 برگ 
و ۱۱ نقاشی که برای شاهرخ توليد  شد ه، د ر سال۱۹۹6 د ر حراجی 
بونهامز به قيمت 60 تا 80 هزار پوند  قيمت گذاری شد ه است     )نک: 
Sims, 1996(؛ د ر حالی که تنها یک برگ مصّور از نسخة پراکند ه 
»ابتد اء پاد شاهی بوقره خان پسر قراخان« د ر مورخ 20 اکتبر 20۱6 

د ر حراجی کریستی به قيمت ۳2500 پوند  به فروش رفته است.۱4

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

همانطور که این تحقيق نشان می د هد ، بررسی نگاره های موجود  
بسا  چه  است.  آن  متن  به  بيشتری  توجه  نيازمند   نسخه  یک  د ر 
نسخه های د یگری نيز شناسایی شوند  که حاوی د ستکاری های د وران 
گرفت  نتيجه  می توان چنين  پراکند ه،  نسخة  مورد   د ر  باشند .  مد رن 
که برای اولين بار د ر سال ۱۹26 به صورت کامل به نمایش د ر آمد ؛ 
د و سال بعد ، مارتينوویچ برای جلوگيری از فروش اوراق آن سخنرانی 
کرد ؛ و براساس گفته اش، 42 نگارة آن د ر سال ۱۹۳5 به فروش رفته 

بود ند . این بد ان معنی است که پس از نمایش نسخه برای اولين بار و 
تأیيد  اصالت آن توسط مورخان هنر، به سرعت ُمثله شد ه و روند  فروش 
آن آغاز شد ه است. فروش برگ ها و پراکند گی گسترد ة نسخه، فرصت 
مطالعة د قيق آن را از محققان معاصر گرفته بود ه است. به طور یقين، 
این نقاشی های کليشه ای متعلق به د وران تيموری نيستند ، و با توجه 
اول  نيمة  ایران د ر  نقاشی  از  این نکته، می توان تصور صحيح تری  به 

سد ة نهم/پانزد هم به د ست آورد . 

پی نوشت ها
1 برای فرمان شاهرخ به حافظ ابرو جهت تکمیل این نسخه، نک: غیاثیان، 1396، 

۳۱-۳2، و تصویر ۱.
نسخه برگرد ان چاپ شد ه  به صورت  تازگی  به  نسخة»خزینه ۱65۳«   .2

است   )غياثيان، ۱۳۹8(.
.Ghiasian, 2018a, table 2 :۳. برای این نسخه ها، نک

4. The Barakat Trust.

دستکاری های  د الالن   آثار   هنری   د ر   نسخة   پراکند ة   مجمع التواریخ-
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 عنوان آثار و شماره دسترسی محل نگهداری ردیف
 16 (.57.51.37.2)ش «خلیفۀ هشتم ،المستنصر باللّه» 15(.57.51.37.5)ش «المعمورحج کردن آدم و صفت بیت» موزۀ هنر متروپولیتن 2و  1
 17(.MSS0657)ش « اسکندر و درخت وقواق» مجموعۀ خلیلی در لندن 3
 18(.I.7016)ش « رستم نشسته بر تخت شاهی» موزۀ هنر اسالمی برلین 4
)ش «اردشنیر بنر تخنت شناهی    (. »1960.181)ش «بنه کوهنه   )ع( ورود امام حسنن » 19(.1960.180)ش «در نبرد با خوارج )ع( امام علی» های هنر هارواردموزه 10تا  5

)ش «ای از زنندیی بنودا  صنحنه »22(.1960.189)ش «اثنیم رد جن یزدپادشناهی  »21(.1960.188)ش «منوچهر بر تخت شاهی»20(.1960.187
1984.771.) 

 23(.1966،1010،0.13)ش « آورندحکمای چین کتب تاریخ برای اولجایتو می» موزۀ بریتانیا 11
المستعصم، آخنرین خلیفنۀ   »25 (.AKM 41)ش « تعذیب مشرکان مسلمانان ضعیف را»24(.AKM 40)ش «قربانیان اسماعیلیان نزاری» موزۀ آقاخان در تورنتو 14 تا 12

 26.(AKM 89)ش « عباسی
 مجموعۀ بنیاد هنر و  16و  15

 27تاریخ
 29«.اجتماع حکمینذکر »28.«شودالدین خورشاه تسلیم هوالکو میرکن»

17 
 

 های آسیایی  موزۀ تمدن
 30سنگاپور

 31 (.03596-2009)ش « کندیشتاسب مضمون مکتوب ارجاسب را بیان می»

(. 1983.94.3)ش « منصنور، خلیفنۀ هنا می مصنر    » 33(.1983.94.4)ش « دربار معاوینه »32 (.1983.94.5)ش « شاپور بر تخت شاهی» یالری هنر دانشگاه ییل 21تا  18
 34 (.1983.94.8)ش «  راحی دو مرد ایستاده»

و بحینرای   )ص(محمد امنین » 36(.2529)ش « عزیمت کردن اغوز به جانب ارّان و موغان» 35(.2528)ش « کالب و حزقیل علیهما السالم» در تهران موزۀ رضا عباسی 29تا  22
حوادث سنۀ ثمان و » 39(.2834)ش « و پیروان او )ع( امام علی»38 (.2855)ش « تقدیم پیشکش به امپرا ور چین» 37(.2841)ش « راهب

« ذکر اسالم عمر بن الخطاب» (.2856)ش « پادشاهی نشسته بر تخت و مالزمان او(. »2815)ش « ثلثین: ورود هرستادیان معاویه به مصر
 40(.2938)ش 

 42(.a.1931.452)ش « هوشنگ بر تخت شاهی» .(b.1945.384)ش « السالم و اوالد اوآدم علیه» 41موزۀ هنر کلولند 31و  30
 (.24/2006)ش « پادشاهانی نشسته بر تخت» 43.(1381-9)ش « نوذر نشسته بر تخت شاهی» مجموعۀ دیوید در کپنهاگ  33و  32
 44(.F1936.8)ش « بریی از تاریخ بنی امیه» های هریر و سکلریالری 34
مجموعننۀ حسننین اهشننار در  36و  35

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

 46(.MS 350)ش « خلیفۀ دهم اآلمر باحکام اهلل» هحموزۀ هنر اسالمی دو 37
 (.70.27.1)ش « هایی از شش پیکر انسانی راحی» 47موزۀ هنر پورتلند 38
 50(.40-46)ش « کشیشان ارمنی»49(.44/3-47)ش « دهدیک امیر شالقی را به یک خلیفه می» 48آتکینز-هنر نلسنموزۀ  40و  39
 52«.هریدون نشسته بر تخت شاهی» 51سم هاگ در لندن 41
 41.54، رقم 1965ژوالی  5، «و معجزۀ ا عام یروهی بسیار با غذایی اندک )ص( حضرت رسول» 37.53، رقم 1965ژوالی  5، «سران قریش» حراجی ساتبی 46تا  42

اسفندیار و دو مالزمش ایستاده . »32، رقم 2000آپریل  13، «لشکر روم بانبرد پسران اُغوز . »37، رقم 2008اکتبر  8، «سرنگونی قوم عاد»
 .27رقم ، 2005اکتبر  12و یا  510، رقم 1992اکتبر  22، «شاهپادیک  برابردر 

 بنه  )ع( خبر شهادت حضرت علنی . »92، رقم 2013آپریل  25، «مسلمانان در حبشه. »43، رقم 2005اکتبر  11، «التواریخمجمعبریی از » حراجی کریستی 49تا  47
  .90، رقم 2013آپریل  25، «رسدمعاویه می

 6، «خالهت القائم بامراهلل» 14.56، رقم 2005آپریل  28، «خلیفۀ دوازدهم، الظاهر بامراهلل»5.55، رقم 2009آپریل  2، «خلیفۀ پنجم، المنصور» حراجی بونهامز 57تا  50
 6، «در بیرون آمدن شاکمونی به اشکال و صور متنوع. »7، رقم 2008اکتبر  6، «پادشاهی نشسته بر تخت و وزیرش»7.57، رقم 2008اکتبر 
پادشاهی . »8، رقم 2008اکتبر  6، «مسیر اُغوز به زمین تاریکی. »8، رقم 2008کتبر ا 6، «پادشاهانی نشسته بر تخت. »7، رقم 2008اکتبر 

 .8، رقم 2008اکتبر  6، «نشسته بر تخت در مقابل وزیرش
 «.پادشاهی نشسته بر تخت شاهی«. »ذکر نوبت و جلوس نورالدین محمد بن حسن داعی پنجمین» 58یک حراجی در توکیو 59و  58
 French & Company )no. 50420( .59، قبالً محفوظ در«الولید ابن مغیره بن عبداهلل ابن مخزوم» نامعلوممکان  60

جد ول 1- نقاشی های مجعول نسخۀ پراکند ه.

5. Emile Tabbagh, M. Parish-Watson.
 Catalogue, 1931, cases 214, 219, :6. برای این هجد ه برگ، نک

.431, 447-448
.Soudavar, 1992, no. 22 :7. برای اوراق نامصّور نسخه، نک

8 .»خزینه ۱654« نسخه ای از جامع التواریخ کتابت شد ه د ر ربع رشيد ی 
تحقيق  جد ید ترین  برای  است.  شد ه  نوسازی  شاهرخ  کتابخانة  د ر  که  است 

.Ghiasian, 2018b :انجام شد ه د ر مورد  این نسخه، نک
۹. د ر مجموع، 7۳ نقاشِی شاهرخی و شش برگ مصّور د ست نخورد ة تاریخ 
 Ghiasian, 2018a, tables 6 :چين از این نسخه شناسایی شد ه است. نک

.& 7 
10. Anne-Marie Keblow Bernsted.
11. College Art Association in Providence.

۱2. نسخة عربی با تاریخ انجام 7۱4ق/۱۳۱4م د ر د و بخش د ر مجموعة 
 Or.MS ( و کتابخانة د انشگاه اد ینبرو )شmss727خليلی د ر لند ن )ش

.Blair, 1995 :20( نگهد اری می شود . نک
.Ghiasian, 2018a, table  5 :۱۳. برای فهرست این د ه برگ مصّور، نک

14. “The Accession of Boghra Khan in Kashgar,” Christie’s, 
sale 12241, Art of the Islamic and Indian Worlds, Lot 1, Lon-
don: 20 October 2016. www.christies.com/lotfinder/Lot/the-
accession-of-boghra-khan-in-kashgar-6024679-details.aspx 
)accessed 20 August 2019(.

 15. Tabbagh, 1936: no. 190; Pope & Ackerman, 1939: pl. 
848; Ghiasian, 2015: fig. 5. 

16. Binyon et al., 1933: no. 28h; Pope & Ackerman, 1939: 
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pl. 829; Ghiasian, 2015: fig. 12. 
17. Khalili, 2005: 69. 
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19. Simpson, 1980: 113, no. 59. 
20. Hillenbrand, 1977: 37, no. 67; Simpson, 1980: no. 65.
21. Ibid., no. 66.
22. Ibid., no. 67.

 Hillenbrand, 1977: 2۳. حراجی ساتبی، ۱۱ ژوالی ۱۹66، رقم 26؛ 
.Canby, 1993, 57 ؛ وno. 115

24. Canby, 1998: 30; Ghiasian, 2015: fig. 6.
و  Canby, 1998: 29؛  رقم ۱2؛  فوریه ۱۹68،  25 حراجی ساتبی، ۱4 

.Ghiasian, 2015: fig. 5
26. Canby, 1998, 31.
27. Art and History Trust Collection.

.Soudavar, 1992، 66 28. حراجی ساتبی، ۱۳ اکتبر ۱۹8۹، رقم 50؛ و
29. Soudavar, 1992, 66. 
30. Asian Civilisations Museum, Singapore.

۳۱. حراجی بونهامز، ۱4 اکتبر 2004، رقم ۱2.
32. Binyon et al., 1933, no. 28f.
33. Tabbagh, 1936, no. 213; Pope & Ackerman, 1939: pl. 

848.
  34. Tabbagh, 1936: no. 225. 
35. Binyon et al., 1933: no. 28c; Tabbagh, 1936: no. 193. 

۳6. حسينی راد  )ویراستار(،۱۳84: 4۹۱. 
.Ghiasian, 2015: fig. 8 ۳7. همان، 488؛ و

Ghia- ؛ وStierlin, 2009: 80 ۱۳84: 48۹؛ ،حسينی راد  )ویراستار(  .۳8
.sian, 2015: fig. 11

Ghia- ؛ وStierlin, 2009: 80 ۳۹  حسينی راد  )ویراستار(،  ۱۳84: 4۹0؛ 
.sian, 2015: fig. 9

آن  تصویر  و  نيافت  را  مصّور  برگ  این  عباسی  رضا  موزة  کارشناس   40
اختيارم  د ر  توکيو  د انشگاه  از   )Osamu Otsuka( اوتسوکا  اوسامو  د کتر  را 

گذاشت. 
41. Cleveland Museum of Art, Cleveland, OH.
42. Binyon et al., 1933: no. 28d; Martinovitch, 1935: 221.
43. Binyon et al., 1933: no. 28a. 
44. Tabbagh, 1936: no. 211; Macy, 1938: 104, no. 443.

 “Bestowing Beauty: 45. اخيراً این د و برگ د ر نمایشگاهی با عنوان
”Masterpieces from Persian Lands د ر موزة هنرهای زیبای هوستون 
از ۱۹ نوامبر 20۱7 تا ۱۱ فوریه 20۱8 به نمایش د ر آمد . با تشکر از د کتر 
روبرت هيلن براند    )Robert Hillenbrand( برای ارسال تصاویری از این د و 

برگ. 
46. با تشکر از د کتر یوکا کاد ویی  )Yuka Kadoi( برای ارسال تصویری 

از این برگ.
47. Portland Art Museum.
48. Nelson-Atkins Museum of Art.
49. Hillenbrand, 1977: 38, no. 68. 
50. Pope & Ackerman, 1939: pl. 23; Hillenbrand, 1977: 79.
51. Sam Fogg.

52  حراجی کریستی، ۱ می200۱، رقم ۹۹؛ Tabbagh, 1936: no. 205؛ 
.Black & Saidi, 2000: no. 24 و

53. Sotheby & Co., 1965: 10. 

54. Ibid., 11.
55. Ferber, 1975: no. 73.
56. Riefstahl, 1934: no. 10.
57. Tabbagh, 1936: no. 222.

58. با تشکر از د کتر یویی کاند ا   )Yui Kanda( از د انشگاه توکيو برای د ر 
Sorima- اختيار گذاشتن کاتالوگ حراجی. برای چاپ این د و نقاشی، نک:

.chi, 1975. 29, 31
5۹. با تشکر از خانم ميشل ولنتاین   )Michele R. Valentine( از موزة 
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he bibliophile character of the Timurid ruler 
Shahrukh )r. 1405–1447( and his patronage of 

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

of which one hundred fifty are illustrated. Presently, 238 
unillustrated folios of this manuscript belong to the Art 
and History Trust Collection, and the illustrated leaves 
are widely dispersed. After eight years of research, 149 
illustrated folios have been identified. 

By means of comparison of the text and images of 
this codex with Hazine 1653, which was copied by 
Hafiz-i Abru, three distinct groups of painting can be 
discerned. The first is the established “historical style 
of Shahrukh,” but the second and the third styles posses 
several problems. Careful examination of the text and 
image shows that these paintings have been executed 
over the text, and as a result, at the location of these 
miniatures a considerable amount of the text is missing. 
Moreover, in most of the cases, these repetitious or 
stereotyped compositions bear no relation to the text. 
This paper, which surveys the history of the manuscript, 
shows that approximately half of the illustrated leaves 
of the dispersed manuscript are manipulations done by 
the greedy European dealers of oriental art in the early 
twentieth century.
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