
20 
دورة دوم، سال پنجم، شمارة چهل و نهم، بهمن و اسفند 1390

ــطرها.چندي.پیش.در.مقاله.اي.با.نام.»احوال.و. نویسندۀ.این.س

ــاهرخ.تیموري«.)در:. ــیمي.نیشابوري.و.مهر.کتابخانۀ.ش آثار.س

ــان.1389[،.صص.13.–  ــزارش.میراث،.پیاپي.41.]مهر.و.آب گ

ــاندن.دو.نسخه.پرداخت.که.در.آنها.مهر.کتابخانۀ. 18(.به.شناس

ــده.است..اندکي.پس.از. ــاهرخ.فرزند.تیمور.گورکاني.درج.ش ش

آن.مقاله.اي.با.عنوان.»مهر.کتابخانۀ.شاهرخ.تیموري«.از.جناب.

ــد.)در:.نامۀ.بهارستان،.پیاپي.17. آقاي.رسول.جعفریان.منتشر.ش

ــایي. ]فروردین.1390[،.صص.225.– 228(.که.در.آن.به.شناس

ــده.بود.که.یکي.از.آنها. ــخۀ.داراي.همین.مهر.پرداخته.ش دو.نس

ــان. ــترك.بود..همچنین.در.ذیل.مقالۀ.ایش ــان.دو.مقاله.مش می

یادداشتي.به.درخواست.مجلّه.توّسط.فرانسیس.ریشار.نگاشته.و.

ــده.بود.که.در.آن.نیز.به.شماري.از.نسخه.هاي.ممهور. افزوده.ش

ــت..پس.از.آن.نویسندۀ.این.سطرها. ــاره.شده.اس به.این.مهر.اش

به.این.مهر.در.نسخۀ.انیس.الّناس.اثر.شجاع.)دستنویس.9518.

کتابخانۀ.مجلس،.بي.تا.]سدۀ.نهم[،.گ.130.ر(.نیز.برخورد.کرد..

ــخه.هاي.داراي.مهر.کتابخانۀ. ــماري.از.نس ــا.این.آگاهي.ها.ش ب

ــت.وجوهاي.بیشتر.به. ــده.که.باید.با.جس ــناخته.ش ــاهرخ.ش ش

ــتي.از. ــخه.هاي.دیگر.آن.کتابخانه.و.تهیۀ.فهرس ــایي.نس شناس

آن.پرداخت.

ــه،.کتابخانۀ.دیگري.در.همان.زمان.در. اّما.جز.آن.کتابخان

شهر.هرات.فراهم.آمد.که.مربوط.به.فرزند.شاهرخ.یعني.بایسنغر.

ــواهد.نشان.مي.دهد. تیموري.)زندگي:.802.– 837.ق(.بود.و.ش

که.گویا.کتابخانۀ.پدر.و.پسر،.دو.مجموعۀ.جداگانه.بوده.است.

ــتیباني. ــخه.پردازي.هرات.به.پش ــم.که.کارگاه.نس مي.دانی

ــخه.هاي.خّطي.پدیدآمده.در.این. ــد.و.نس ــنغر.اداره.مي.ش بایس

کارگاه.یکي.از.مهم.ترین.و.نفیس.ترین.نمونه.هاي.بازماندۀ.دورۀ.

ــماري.از.نسخه.هاي.این.کارگاه.اکنون.براي. اسالمي.است..ش

ــناخته.شده.است.اّما.باید.توّجه.داشت.که.در.کتابخانه.هاي. ما.ش

ــان. ــده.با.حمایت.خودش ــًا.کتاب.هاي.تولیدش ــان.صرف تیموری

ــد.بلکه.دیگر.نسخه.ها.نیز.در.این.کتابخانه.ها. نگهداري.نمي.ش

ــت.کم.دو.نمونه.از.نسخه.هاي. ــت؛.چنان.که.دس موجود.بوده.اس

داراي.مهر.کتابخانۀ.شاهرخ.مربوط.به.سده.هاي.پیش.از.او.بوده.

ــخه.هاي.کتابخانۀ.بایسنغر. است.1.بنابراین.براي.شناسایي.نس

صرفًا.نباید.در.نسخه.هاي.کارگاه.نسخه.پردازي.او.به.جست.وجو.

پرداخت.

چندي.پیش.نویسندۀ.این.سطرها.به.تصویري.از.مجموعۀ.

1762.کتابخانۀ.ایاصوفیا.دست.یافت.که.در.صفحۀ.بیاض.پشت.

ــنغر.درج.شده.است.)مشّخصات.نسخه.یاد. انجامۀ.آن.مهر.بایس

ــکل.1«.مي.بینیم.که.چنین. ــد(..تصویر.مهر.را.در.»ش خواهد.ش

خوانده.مي.شود:

الواثق.بالغفور.بایسنغر.بن.شاه.رخ.]بن[2.امیر.تیمور

.

مهر بایسنغر تیموري و کتابت هاي

 مسعـود بن منصـور بن احمـد متطبّب

علـي صفـري آق قلعـه

شکل )1(

ــتنویس.هاي.داراي.مهري.که.از.آن.شناسایي.شده.مربوط.به.پیش.از.روزگار. ــیدي.که.شماري.از.دس ــخه.هاي.کتابخانۀ.ربع.رش ــباهت.دارد.به.نس 1..این.موضوع.ش

زندگي.رشیدالّدین.فضل.هلل.است.

2..واژۀ.»بن«.)ابن(.فقط.یک.بار.در.مهر.کنده.کاري.شده.اّما.در.جایگاهي.است.که.مي.توان.آن.را.هم.براي.»بایسنغر.بن.شاه.رخ«.و.هم.براي.»شاه.رخ.بن.امیر.تیمور«.

به.شمار.آورد.
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ــته.هاي.این.مهر.باید.توّجه.داشت.که.نام.پدر.و. در.خواندن.نوش

نیاي.بایسنغر.از.روي.احترام.بر.فراز.نام.وي.حکاکي.شده.است؛.

بویژه.که.در.دوران.زندگي.بایسنغر.پدرش.پادشاه.بود.و.بایسنغر.

ــیدن.مرگ.زودهنگامش.تنها.یک.شاهزاده.باقي. تا.زمان.فرارس

ــارتي. ــه.مي.بینیم.در.این.مهر.به.نام.کتابخانه.اش ــد..چنان.ک مان

نشده.ولي.از.آنجا.که.مهر.را.بر.یک.نسخه.زده.اند.مي.توان.گمان.

برد.که.این.مهر.ویژۀ.کتابخانۀ.بایسنغر.بوده.است.

ــق.آن.را.به. ــت.که.تعلّ ــخه.هس ــانۀ.دیگري.بر.نس جز.این،.نش

کتابخانۀ.بایسنغر.تأیید.مي.کند.و.آن.ترنج.پشت.نسخه.است.که.

در.آن.نوشته.شده:

ــلطان.بن.الّسلطان.بایسنغر. ــم.خزانة.الّسلطان.بن.الّس برس

ــورکان.ادام.هلل.ظالل. ــن.امیر.تیمور.ک ــاه.رخ.ب بهادر.بن.ش

دولته.في....]ناخوانا[

با.توّجه.به.دورۀ.زندگي.بایسنغر.و.این.نکته.که.کتابت.نسخه.در.

ــال.791.ق.به.پایان.رسیده.مي.توان.گفت.که.شمسۀ.یادشده. س

ــت.و.بعدها.هنگام.پیشکش. ــخه.نیس مربوط.به.دورۀ.کتابت.نس

نسخه.به.بایسنغر.بدان.افزوده.شده.است.

ما.عجالتًا.به.نسخۀ.دیگري.که.داراي.این.مهر.باشد.دست.

ــۀ.»مهر.کتابخانۀ. ــه.آقاي.جعفریان.در.مقال ــم.اّما.چنان.ک نیافتی

ــد،.عبدالحّي.حبیبي. ــاهرخ.تیموري«.)ص.227(.یاد.کرده.ان ش

ــات.آن.)ص.412(.به. ــد.تیموریان.و.متفرع ــاب.هنر.عه در.کت

ــعدي.کتابخانۀ.چستربیتي.)موّرخ.830. نسخه.اي.از.گلستان.س

ــته. ــاره.کرده.و.دربارۀ.آن.نوش ــنغري(.اش ق،.به.خّط.جعفر.بایس

است:

ــنغرمیرزا.تعلّق. ــخۀ.مزّین.و.مصّور.به.کتابخانۀ.بایس این.نس

داشته.و.عالمت.کتابخانۀ.او.را.دارد.

بدرستي.نمي.توان.مقصود.حبیبي.را.از.واژۀ.»عالمت.کتابخانه«.

دریافت.اّما.شاید.بشود.گفت.که.مقصود.وي.مهر.کتابخانه.بوده.

است.

ــته.آمد.تا.هم.توّجهي.به.این.مهر.مبذول. ــت.نگاش این.یادداش

ــود.و.نیز.اگر.دیگران.به.مهر.کتابخانۀ.بایسنغر.بر.نسخه.هاي. ش

دیگر.دست.یافتند.به.یادکرد.آن.بپردازند.تا.آگاهي.هاي.ما.دربارۀ.

ــود..همین.گونه. ــودي.کتابخانۀ.او.نیز.رفته.رفته.تکمیل.ش موج

ــاهرخ.یعني.الغ.بیک3.)در. ــخه.هاي.دو.فرزند.دیگر.ش است.نس

ــیراز(.که.هرکدام.جاي.بررسي. ــمرقند(.و.ابراهیم.میرزا.)در.ش س

جداگانه.دارد.

***

ــت.بدان.خواهیم.پرداخت،. ــا.نکتۀ.دیگري.که.در.این.یادداش اّم

ــط.کاتب.مجموعۀ.1762.کتابخانۀ. ــخه.هایي.است.که.توّس نس

ــت..این.کاتب.که.مسعود.بن.منصور. ــده.اس ایاصوفیا.کتابت.ش

ــتعلیق. ــان.قلم.نس بن.احمد.متطّبب.نام.دارد.یکي.از.خوشنویس

ــیوه.اي.که.کاربردش.از.نیمۀ.سدۀ. ــیرازي.است..ش ــیوۀ.ش به.ش

ــتم.هجري.آغاز.شد.و.نمونه.هاي.پختۀ.آن.در.نیمۀ.نخست. هش

ــیوۀ.تبریزي.از. ــتعلیق.ش ــدۀ.نهم.پدید.آمد.اّما.از.آنجا.که.نس س

ــتري.برخوردار.بود.شیوۀ.شیرازي.تا.پایان. پختگي.و.زیبایي.بیش

سدۀ.نهم.رفته.رفته.منسوخ.شد.4.نستعلیق.شیوۀ.شیرازي.داراي.

ــوده.و.در.واقع.ترکیبي. ــخ.و.تعلیق.ب ویژگي.هایي.از.دو.قلم.نس

ــتعلیق. ــیوۀ.تبریزي.-.که.پایۀ.نس ــت.اّما.ش از.این.دو.قلم.اس

ــخ. ــمار.مي.آید.-.کاماًل.از.هر.دو.قلم.نس ــین.به.ش ادوار.سپس

ــن.احمد.متطّبب.از. ــعود.بن.منصور.ب و.تعلیق.جدایي.دارد..مس

آغازگران.نگارش.شیوۀ.شیرازي.است.اّما.تا.جایي.که.مي.دانیم.

ــي. ــون.به.وي.و.آثارش.در.پژوهش.هاي.تاریخ.خوشنویس تاکن

ــان.زنده.یاد.مهدي.بیاني. -.بویژه.کتاب.احوال.و.آثار.خوشنویس

-.پرداخته.نشده.است.

نویسندۀ.این.سطرها.تاکنون.سه.نسخه.از.دستنویس.هاي.

ــه.در.اینجا.به.ترتیب. ــط.این.کاتب.را.یافته.ک ــده.توّس کتابت.ش

3..تا.جایي.که.مي.دانیم.الغ.بیک.به.جاي.پرداختن.به.هنر.نسخه.پردازي.سرگرم.کارهاي.ریاضي.و.بویژه.تشکیل.رصدخانه.و.بستن.زیج.بوده.اّما.قطعًا.او.نیز.کتابخانۀ.

ارزشمندي.براي.خود.تدارك.دیده.بود.و.در.دستگاه.او.کتابت.نسخه.هایي.به.انجام.رسیده؛.چنان.که.دستنویسي.از.کتاب.فیما.یحتاج.الیه.الصانع.من.اعمال.الهندسه.

ــخه.در.صص.111.-.180(..با.این.حال.گمان.مي.رود.که. ــت.)نک:.بوزجاني.نامه،.ص.13.و.تصویر.نس ــته.شده.اس ــم.خزانۀ.او.نوش ــخۀ.2753.کتابخانۀ.ایاصوفیا(.به.رس )نس

ــي.به.شمارۀ.2595.در.کتابخانۀ.ایاصوفیا.موجود.است.که.در. ــخه.اي.از.ترجمۀ.صورالکواکب.به.قلم.نصیرالّدین.طوس ــت.چرا.که.نس کتابخانۀ.او.داراي.مهر.نبوده.اس

ــت.تملّکي.به.قلم.الغ.بیک.بدین.قرار.دیده.مي.شود:.»الحوج.خلق.هلل.الیه.الغ.بیک«؛.اّما.مهري.از.الغ.بیک.بر.نسخه.دیده.نمي.شود..این.نسخه. ــخۀ.آن.یادداش پشت.نس

توسط.مرحوم.عباس.اقبال.آشتیانی.در.مقاله.ای.با.نام.»یک.نسخۀ.نفیس.به.خّط.خواجه.نصیرالدین.طوسی.با.امضاهای.سلطان.احمد.جالیر.و.الغ.بیگ«.شناسانده.

شده.)نک:.مجموعۀ.مقاالت.عباس.اقبال.آشتیانی،.بخش.چهارم،.صص.573-579(؛.و.چاپ.نسخه.برگردان.آن.نیز.توّسط.بنیاد.فرهنگ.ایران.منتشر.شده.است..همچنین.

نسخه.ای.از.صورالکواکب.به.شمارۀ.5036.عربی.در.کتابخانۀ.ملی.پاریس.نگهداری.می.شود.که.آن.هم.دارای.یادداشت.مالکیت.الغ.بیگ.است،.اما.مهری.از.وی.بر.

نسخه.دیده.نمی.شود..)نک:.جلوه.های.هنر.پارسی،.ص.78(.

4..از.نمونه.هاي.کهِن.این.شیوه.دستنویس.هاي.نسبتًا.فراواني.در.کتابخانه.ها.موجود.است.که.از.میان.آنها.مي.توان.به.چند.نمونه.از.یادداشت.هاي.مندرج.در.بیاض.

تاج.الّدین.احمد.وزیر.و.همچنین.مجموعۀ.1589.کتابخانۀ.فاضل.احمد.پاشا.و.نیمۀ.دوم.و.جداشده.از.آن.یعني.مجموعۀ.1447.کتابخانۀ.حمیدیه.اشاره.کرد.
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تاریخ.کتابت.بدان.ها.خواهد.پرداخت:

ــخه.اي.که. ــتین.نس 1. جنگ 280 چلبي عبدهلل افندي. نخس

ــر.از.آثار. ــت.به.نظم.و.نث ــیم.جنگي.اس ــن.کاتب.مي.شناس از.ای

ــوّرخ.763.ق.در.107.برگ.که.به. ــي.م گوناگون.عربي.و.فارس

ــدي.)در:.کتابخانۀ. ــمارۀ.280.در.مجموعۀ.چلبي.عبدهلل.افن ش

ــود..فیلمي.از.این.جنگ.به.شمارۀ. ــلیمانیه(.نگهداري.مي.ش س

ــود. ــگاه.تهران.نگهداري.مي.ش 508.در.کتابخانۀ.مرکزي.دانش

ــاي.کتابخانۀ.مرکزي. ــت.میکروفیلم.ه که.به.اختصار.در.فهرس

دانشگاه.تهران.)ج.1،.صص.493.-.494(.شناسانده.شده.است..

نسخه.اي.است.که.آگاهي.هاي.ارزنده.اي.مي.توان.از.آن.به.دست.

آورد..دوستانم.محّمد.افشین.وفایي،.پژمان.فیروزبخش.و.ارحام.

ــي.این.جنگ.براي.چاپ.نسخه.برگردان. ــرگرم.بررس مرادي.س

ــکل.2«.تصویر.یکی.از. ــتند..در.»ش آن.در.کتابخانۀ.مجلس.هس

صفحات.جنگ.را.می.بینیم.

2. شاهنامۀ فردوسي شمارۀ 1511 خزینۀ طوپقاپي سرایي.5.

ــخه.موّرخ.771.ق.بوده.و.ششمین.دستنویس.تاریخ.دار. این.نس

شناخته.شده.از.شاهنامۀ.فردوسي.است؛.اّما.تا.جایي.که.مي.دانیم.

ــاهنامه.مورد.استفاده.قرار.نگرفته. در.هیچ.کدام.از.تصحیحات.ش

است..با.آشنایي.که.نگارندۀ.این.سطرها.با.کاتب.این.دستنویس.

ــته.مي.تواند.بگوید.که.اگر.کاتْب. در.تصحیح.تحفةالعراقین.داش

ــته.حتمًا.نسخۀ. ــت.داش ــاهنامه.را.به.دس ــخۀ.مطلوبي.از.ش نس

ــه.قرار.داد.چرا. ــد.در.تصحیحات.بعدي.مورد.توّج ــي.را.بای کنون

ــت..نسخه. که.کاتب.از.دّقت.خوبي.در.کتابت.برخوردار.بوده.اس

ــت.که.اگرچه.نمي.توان.آنها.را.از.نمونه.هاي. داراي.12.نگاره.اس

ــیوۀ.پرداخت.و. ــمار.آورد.اّما.با.توّجه.به.ش نفیس.نگارگري.به.ش

شکل )2(

5. Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu, p 127.

شکل )3(



23 
دورة دوم، سال پنجم، شمارة چهل و نهم، بهمن و اسفند 1390

ترکیب.بندي.نگاره.ها.مي.توان.گفت.که.از.نخستین.نمونه.هاي.

ــیوۀ.انتزاعي.و.تزئیني.مکتب.شیراز.پیش.از.تیموریان.است.. ش

ــیوه.اي.که.چند.دهه.پس.از.آن.در.کارگاه.اسکندرمیرزا.فرزند. ش

عمرشیخ.و.سپس.ابراهیم.میرزا.فرزند.شاهرخ.پیشرفت.بیشتري.

ــتنویس.را.در.»شکل. حاصل.کرد..تصویر.یکي.از.نگاره.هاي.دس

3«.مي.بینیم.6.

3. مجموعـۀ 1762 کتابخانـۀ ایاصوفیا..این.مجموعه.داراي.

ــنائي.)موّرخ.صفر.سال.791.ق(.و. دو.منظومۀ.حدیقةالحقیقة.س

تحفةالعراقین.خاقاني.)موّرخ.ربیع.اآلخر.سال.791.ق.در.شیراز(.

و.همان.نسخه.است.که.مهر.بایسنغر.در.آن.دیده.مي.شود..هردو.

ــط.مسعود.بن.منصور.بن.احمد. اثر.مندرج.در.این.مجموعه.توّس

ــت..براي.این.که.نمونۀ. ــهر.شیراز.کتابت.شده.اس متطّبب.در.ش

ــد،.در.»شکل. دیگري.از.خّط.این.کاتب.به.نظر.خوانندگان.برس

ــدرج.در.همین. ــۀ.آغازین.حدیقة.الحقیقة.من ــر.صفح 4«.تصوی

مجموعه.را.مي.بینیم.

متن تحفةالعراقین.در.این.مجموعه.دومین.نسخۀ.شناخته.شده.

ــوط.اثر. ــمار.مي.آید.و.متن.حديقۀ.آن.از.تحریر.مبس از.اثر.به.ش

ــطور.بررسي.کرده.از. ــندۀ.این.س ــد.و.تا.جایي.که.نویس مي.باش

دیدگاه.ترتیب.ابیات.و.بخش.بندي.هاي.اثر.یکي.از.منطقي.ترین.

نسخه.هاي.حدیقه.به.شمار.مي.آید.
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