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ناهیدامیری1

نسخٔهخطیتاریخروضة
الصفا)کتابت1012ق(
محفوظدرکتابخانٔه
دولتیبرلین


روضة الصفا يف سیرة االنبیا وامللوک واخللفاکتایبتارخیی
نوشتٔهحممدبنخاوندشاهبنحممودشناختهشدهبهنام
خینامهایعمومی تار میرخواندیامیرخونداست.ایناثر
یکمقدمه،هفتقسمویکخامتهاستکه مشتملبر
ابتدایخلقتتااواسطعهد یخعمومیاز موضوعآنتار
سلطانحسنیبایقراست.اینهفتقسمبدینشرحاند:
یخانبیاو یخوتار فوایدعلمتار قسماولمقدمهایدر
در دوم پایانسلسلٔهساساین؛قسم تا ایران پادشاهان
سیرٔهرسولاکرمصوخلفایراشدینتاپایانخلقتعیل
بنایبطالب؛قسمسومحاویزندگیامامانشیعهونیز
بارٔهسلسلههایمستقل خالفتعباسیان؛قسمچهارمدر
یان، یان،صفار ایرانشاملطاهر ونیمهمستقلحاکمبر
و سلجوقیان یه، بو آل یان، غزنو یان، یار ز سامانیان،
ایلخانان یخمغوالن، تار  در پنجم خوارزمشاهیان؛قسم
یانوسربداران؛ پانیان،جالیر وحکومتهایحمیلچو
یونلوها؛قسمهفمت یانوقراقو یختیمو تار قسمششمدر
875قتا حاویحکومتسلطانحسنیبایقرایعیناز
کهبهجغرافیااختصاص سال929ق؛وسراجنامخامته

یافتهاست.2
خبشهفمتاینکتاببهعلتبیماریمؤلفنامتام
،تمکیلشدوبه ماندوبعدهاتوسطنؤهوی،خواندمیر
کهبهنامعیلشیر شرحوقایعتاسال929قپیشرفت،
ارزشتارخیی نواییتألیفشدهاست.اینکتابعالوهبر
استودر گهگاهمتکلفبرخوردار روانوخپتهو نثر از
مجلهمنشاتخوبعهدتیموریاست.این جمموعاز
مببیئبهطبعرسید. سال1261قدر در کتابخنستنیبار
یهو یخصفو رضاقیلخانهدایتسهجملدمربوطبهتار
یهرابهاینکتابالاقکردوآن یهوزندیهوقاجار افشار

را»روضةالصفایناصریوتتمٔهروضةالصفا«نامید.3
از )فنخا( ایران  خطی  نسخه های  فهرستگان   در
نسخه تهنایک الصفا روضة نسخٔهخطِی میان573
یخکتابتوکاتب داراینگارهاست.ایننسخهبدونتار
بامشارٔه ودارایپنججملسنگارهاست.نسخٔهمذکور
کتاخبانٔهعمومیآیتاهللالعظمیمرعشیجنیف  8202در

نگهداریمیشود.4
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کهدر یخمیرخوانداست قسمچهارمتار نسخٔهحاضر
حاجی بن حممود توسط 1012ق سال شعبان ماه  آخر
حاجی بن حممود است. شده کتابت  شیراز  در حممد
و دهم سدٔه  اواخر کاتبان و یسان خوشنو  از اجلهرمی
خطیاوبهنوشتٔه آثار اوایلسدٔهیازدهمهجریمقریواز
یسانقرندهمیکنسخه خوشنو فهرستاسامیوآثار
کتاخبانٔهچستربییتدوبلنی روضةالصفایمیرخوانددر
از یخکتابت1003قوبامشارٔه254Pونسخٔهدیگر بهتار
پقایپسرای کتاخبانٔهخزانٔهتو روضةالصفایمیرخوانددر

استانبولبهکتابت1005قومشارٔه1510Rاست.5
برگآن هر ایننسخٔههنری264برگداردکهدر
فضایمتینبهعرض102وطول202مییلمتر در 25سطر
285  در  مییلمتر 155 نسخه قطع است. شده کتابت
بهمهراه  نمیتاجدار بایکسرلوحٔه است.منت مییلمتر
کهعنواننسخٔه شده آغاز ومذهب ین زر کتبیٔه یک
آن یخمیرخواند«بالعابسفیدرنگدر »جلدچهارمتار
دوصفحٔهابتداییمنتطالاندازی کتابتشدهاست.در
وآیب ونقوشتزئیینگلوگیاهبهرنگزر میانسطور
نسخهبارنگهای مشاهدهمیشود.جدولبندیسطور
برایمشارهگذاری و ترسمیشده نارجنی و آیب ، زر ، قرمز
رکابهاستفادهشدهاست.یازدهنگارٔهموجود صفحاتاز

شیراز مکتب  در و یه صفو دورٔه به مربوط نسخه  در
گیاهی ییین تز نقوش نگارهها متام حاشیٔه  در است.
متونمربوطبهآنها وطالاندازیمیانسطور بهرنگزر
بهچشممیخورد.منتنسخهباخطنستعلیقوبامرکب
کتابتشده  قرمز بامرکب منت از مشکیوخبشهایی
،اجنامواجنامٔهایننسخهبهشرحذیلاست: است.آغاز
دیباچٔه و ابدی سخاوات نسخه فهرست آغاز:
جود از که مییراست کر کراماتسرمدیثنای جمموعٔه
وجود خلعت را سفیل علوی عامل خملوقات یبغایت
حمضحمکتانتظامحالعبادرا پوشانید،حکیمیکهاز
آفاقوبالدبرافتوسیادتسالطنیذواالقتدار اقطار در

منوطومربوطگردانید...
وخاکوتوچونآفتاب اجنام:...منمهچوخار

تربیتکین. ،گلهاواللههادهمار وابر
اجنامه:متتاملجلدالرابعمنروضةالصفاحبمداهلل

ً
یرا تعایلوحسنتوفیقهوالمدهللربالعاملنیآمنی،حتر
اثینعشر املعظمسنة شعبان االحدسلخشهر یوم يف
حممودبنحاجيحممد،بدار القیر والفعیلیدالفقیر

. امللکشیراز
مبناییادداشتمالکیتدرجشده ایننسخه،بر
کتاخبانٔهسلطانحممد ینآن،متعلقبه صفحٔهآغاز در

نسخٔه یدهایاز گز
خطیهنریروضة 
الصفا)کتابت1012ق(
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قطبشاهبودهاست.منتاینیادداشتبدینشرحاست:
کهمسماستبروضة یخمیرخ[وا]ند تار »جلدچهارماز
بینعباس بیانقضایایپادشاهاینکهمعاصر الصفادر
بودهاند.کتبهالعبداخلالصملوالهسلطانحممدقطبشاه
رمضاناملبارک ینشهر یخعشر زادتوفیقهیفما...يفتار
بامشارٔه حالحاضر سنة1023«.ایننسخٔهارزمشنددر
برلنی دولیت کتاخبانٔه  در Ms. or. fol. 169 دستریس

نگهداریمیشود.
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attitude towards the arts, however, did 
not last forever. Under his long reign, 
about 53 years, Shah Tahmasp did not 
implement a same approach to arts. 
His attitude would actually be divided 
into two distinct sections: first, 
patronage of arts; second, the time of 
decline and rejection. 
This essay aims to study the features of 
miniature painting in the mentioned 
periods. Evaluating some valuable 
works, it is supposed to answer the 
following questions: Why did Shah 
Tahmasp turn his face away from arts? 
What were the consequences of such 
an attitude shift?

Ali-Asghar Mirzayimehr
A New Edition of Golestān-e 
Honar by Seyyed Kamal Haj-
Seyyed-Javadi: A Critical Review
Golestān-e Honar is the first and most 
important book compiled in Iran on the 
Safavid and earlier arts and artists. A poet, 
calligrapher and man of letters, Qāzi 
Ahmad Monshi Qomi as the author wrote 
the book in 1005 AH/ AD 1597 and he 
made some amendments later on. Owing 
to the significance of this historical work 
in the Persian art history, calligraphy, 
miniature painting and arts of book, many 
Iranian scholars as well as foreigners, 
particularly those in the field of visual arts, 
have inevitably devoted serious attention 
to it.
Golestān-e Honar was formerly edited by 
Ahmad Soheyli Khansari in Iran. Receiving 
a warm welcome from readers and 
addressees, the book soon became scarce 
until recently when a critical edition by Dr. 
Kamal Haj-Seyyed-Javadi was published 
by Matn Publishers in 554 pages with 
useful indexes and other annotations. This 
piece of writing is to present a review of 
the newly released version. 

Nahid Amiri
The Tārikh-e Rawzat as-Safā 
Manuscript (1012 AH/ AD 1603-
4), Preserved at the Berlin 
Museum


