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چكيده
مرقع گلشــن، موجود در کاخ گلســتان در تهران، يکــي از مهم ترين و کامل ترين مرقعــات باقي مانده از 
نقاشخانةسلطنتي جهانگيرشاه بابري است، اما اوراق ديگري نيز از اين مرقع در اقصي نقاط جهان پراکنده 
است. يکي از اين اوراق تنها برگ مرقع گلشن مضبوط در کتابخانةچستربيتي دوبلين است و مي تواند با اين 
مرقع در ارتباط باشد. از آنجا که اوراق اين مرقع به صورت جدا از هم نگهداري مي شود، ترتيب قرارگيري 
آن ها حاثز اهميت است. بدين منظور، براي شناخت و مطالعةبهتر اين اثر مي بايست اوراق پراکندةآن به همراه 
ساير اوراق مجدداً به صورت ترتيبي نظم داده شود. لذا ارائةشناختي منطقي از صفحات مقابل در چيدمان 
ترتيبي مجدد اوراق اين مرقع بسيار مؤثر خواهد بود. از آنجا که يکي از اوراق مرقع گلشن مضبوط در کاخ 
گلستان در منظر نخست شباهت زيادي به برگ مرقع چستربيتي دارد، اين سوال مطرح مي گردد که آيا اين 

دو برگ را مي توان به عنوان صفحات مقابل در نظرگرفت؟
 هدف از مقالةحاضر کمک به شناسايي بخشي از صفحات پراکندةمرقع گلشن و ترتيب قرارگيري آنها خواهد 
ـ تحليلي و تطبيقي با رجوع به اصل اثر اين دو برگ معرفي شده و چه به لحاظ  بود. از اين رو به روش توصيفي 
عناصر مشابه ظاهري از قبيل تزيينات به کاررفته و نقوش ترسيم شده و چه به لحاظ متن به کاررفته در آنها با 
يکديگر مقايسه شده و نحوةارتباط و مقابل بودن اين دو تبيين شده است. در نهايت اين نتيجه حاصل شده است 

که اين دو صفحه با يکديگر مرتبط بوده و مي توانند به عنوان صفحات مقابل در نظر گرفته شوند.
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مقدمه
مرقعات  انواع  از  که  گلشن،  مرقع  اوراق  از  مهمي  بخش 
گلستان  کاخ  خطي  نسخ  کتابخانة  در  است،  غيرپيوسته 
نگهداري مي شود و تعداد قابل توجهي از برگ هاي آن نيز 
در ساير مراکز فرهنگي هنري دنيا پراکنده اند. پژوهش هاي 
گسترده بر روي مرقع گلشن و رايزني با محققان برجسته اي 
چون دکتر مايلو بيچ و سوزان استرانگ، که به صورت ويژه 
بر روي اين مجموعه پژوهش کرده اند، زمينة ايدة بازبيني 
چيدمان فعلي اوراق مرقع را براي نگارنده فراهم کرد. در 
اين راستا مواجهه با برگي از اين مرقع موجود در کتابخانة 
اوراق  از  يکي  به  زيادي  شباهت  که  دوبلين،  چستربيتي 
مضبوط در کتابخانة کاخ گلستان دارد، اين پرسش را ايجاد 
کرد که آيا اين دو صفحه را مي توان به عنوان صفحات مقابل 
در نظر گرفت؛ و در صورت پذيرش و اثبات مقابل بودن 

صفحات مذکور آيا با ساير صفحات مرقع مرتبط اند؟
به طور کلي، در مرقع گلشن صفحات نقاشي روبه روي 
هم و صفحات خوشنويسي شده نيز به همين صورت و نظم، 
روبه روي يکديگر قرار گرفته اند. بايستي در نظر داشت که با 
وجود برگ برگ بودن اين گونه مرقعات، به طور قطع چيدمان 
اوراق آن ها هدفمند بوده است. از اين رو، دستيابي به الگوي 
چيدمان و دانستن نحوة قرارگيري صفحات مقابل در تحليل 
هنري و محتوايي اثر بسيار حايز اهميت است. اين پژوهش 
مي کوشد تا به بازبيني چيدمان ترتيبي اوراق و، در سطح 
وسيع تر، دستيابي به الگوي موضوعي و محتوايي قرارگيري 
صفحات مرقع گلشن دست يابد و، براي رسيدن به اين هدف، 
مطالعه و بررسي ساير اوراق اين مرقع از ضروريات است. 
مقالة حاضر سعي دارد تا دو قطعه از اوراق پراکندة مرقع 

گلشن را در کنار هم قرار دهد. 

پيشينة  تحقيق
احمد محيط طباطبايي، سهيلي خوانساري، مايلو بيچ١ و سوزان 
استرانگ٢ به تفصيل در خصوص مرقع گلشن و تاريخچة آن 
بررسي و مقاالتي را منتشر کرده اند. اتينگهازون بخشي از 
مرقع گلشن را زماني که در مجموعة خصوصي بوده در 
کتابي با عنوان شواهد تصويري جديد فعاليت هاي مبلغين 
مذهبي در هند٣ چاپ کرده است. احمد سهيلي خوانساري 
نيز در خصوص نوع مالکيت اولية مرقع گلشن اشاره کرده 
که اين مرقع زماني به ميرزا محمدحسين وفا فراهاني٤ تعلق 
داشته و سپس به کتابخانة آقا محمدخان قاجار درآمده است 
(سهيلي خوانساري، ١٣٤٧). همچنين احمد محيط طباطبايي 
معتقد است که اين اثر متعلق به ناصرالدين شاه بوده و آن 
را در دو قسمت شامل مرقع سلطنتي و بخش ديگر را جزو 
به يکديگر  مجموعه اي خصوصي دانسته است که بعدها 
الحاق شده اند (محيط طباطبايي، ١٣٤٦). موضوع خريد و 
انتقال ۲۵ برگ از مرقع گلشن توسط فردي به نام بروچس 
پاشا٥ به برلين در زمان ناصرالدين شاه توسط خود وي در 

سفرنامه اش مطرح شده است، همان تعدادي که هم اکنون 
 Brugsch, 1861: 92-93;) دارد  برلين شهرت  مرقع  به 
 .(Kühnel and Goetz, 1926: 8-9; Beach,1965: 303
در ميان محققان غيرايراني مي توان اذعان داشت دکتر بيچ 
گسترده ترين تحقيقات را دربارة اين اثر انجام داده است. 
او در مقاالت متعدد هم به تاريخچه و هم ريشه يابي برخي 
تصاوير اروپايي موجود در مرقع پرداخته است، ازجمله 
در مقاله اي با عنوان «مرقع گلشن و منابع اروپايي آن»٦ که 
در سال ١٩٦٥ منتشر شده است. سوزان استرانگ نيز در 
کتابي که با مشارکت خانم الين رايت٧ نگاشته، عالوه بر ذکر 
تاريخچة مختصر مرقع گلشن، تنها برگ موجود در کتابخانة 

چستربيتي٨ را معرفي کرده است. 

روش تحقيق 
اين مقاله به شيوة توصيفي ـ تحليلي و تطبيقي انجام شده است. 
براي انجام پژوهش با توجه به محدوديت هاي مکاني، نگارنده 
فقط به اوراق موجود در کاخ گلستان دسترسي داشته و 
برگ شمارة ٢٥٠ مرقع گلشن در قياس با تنها برگ موجود 
در موزة چستربيتي قرار گرفته و براي دانستن در مورد 
ساير اوراق پراکنده ناچار به روش کتابخانه اي و يا مراجعه 

به وب سايت مؤسسات و موزه ها اکتفا شده است. 

معرفي مرقع گلشن 
مرقع گلشن يکي از نسخ منحصربه فرد کتابخانه نسخ خطي 
کاخ گلستان است که از وجوه مختلف من جمله مطالعه و 
بررسي تاريخ نقاشي ايران و هند، زمينه هاي ادبي، تاريخ 
سياسي، اجتماعي و مردم شناسي و بسياري جهات ديگر 
واقع  بررسي  مورد  مي تواند  و  است  فراوان  اهميت  حائز 
نگارگري،  آثار  از  مجموعه اي  واقع  در  مرقع  اين  شود. 
خوشنويسي، تذهيب، تشعير ايراني و هندي و گراوورهاي 
اروپايي است. برخي از خطوط و مجالس تصويري اين مرقع 
از شاهكارهاي استادان و هنرمندان مشهور ايران چون بهزاد 
است. آغاز گردآوري و تهية اين مرقع به دوران زمامداري 
جهانگيرشاه بابري٩ (حک ١٠١٤ – ١٠٣٦ق) بازمي گردد. 
از نحوة رسيدن اين مرقع به کاخ گلستان اطالع چنداني در 
دست نيست اما به استناد نوشتة موجود در حاشية پايين 
برگ شمارة ٢٥٤، مرقع مذکور در زمان نادرشاه افشار به 
ايران آورده شده است. در زير آن متني بسيار کمرنگ است 
که نام «مرقع نادرشاه» در آن ديده مي شود (تصوير١). 
اين اثر به استناد کتيبة پايين صفحة ٩١ آن، بعدها در زمان 
واليت عهدي ناصرالدين شاه به کاخ گلستان راه يافته و به 

مالکيت وي درآمده است (تصوير ٢).
متن: اين مرقع مال ناصرالدين ابن محمدشاه غازي خلداهللا 

ملکه و دولته انشاهللا تعالي غره جمادي االخر ١٢٦٣
با شماره  و  دارد  گلشن شهرت  مرقع  به نام  امروز  آنچه 
اموالي ١٦٦٣ ثبت شده (مجموعة ١٥٥ قطعه اي از ترکيب 

1.Milo Cleveland Beach
2.Susan Stronge
3.   New Pictorial Evidence Of 
Catholic Missionary Activity 
In Mughal India
 ٤. ميرزا محمد حسين  فراهاني

 (متوفي ۱۲۱۲ق) شاعر و سياست مدار 
عصر زنديه، متخلص به وفا. در سال 
۱۱۸۰ به وزارت شاهان زند اشتغال 
پادشاه  سه  صدراعظمي  او  يافت. 
و  عليمردان خان  صادق خان،  زند، 
داشت.  برعهده  را  محمدجعفرخان 
دربار  وارد  زنديه،  سقوط  از  پس 
ولي  شد  قاجار  محمدخان  آقا 
به واسطةپيري و ناتواني جسمي 
از ادامةخدمت ديواني عذرخواهي 
به  اجازةسفر  شاه  از  و  کرد 
ق   ۱۲۱۲ در  او  گرفت.  عتبات 
(متشرعي،  درگذشت  قزوين  در 

.(١٣٧٨: ٣٧٦
5.Bruches Pasha
6.The Gulshan Album and Its 
European Sources
7.Elaine Wright
8.Chester Beatty Library 

 ٩.  نورالدين محمد جهانگيرشاه 
پادشاه  چهارمين  غازي  پادشاه 
هند)  (مغوالن  بابريان  سلسلة 
از  بود.  اکبرشاه  فرزند  او  است. 
سال ها  از  پس  اکبرشاه  که  آنجا 
که  پسري  داشتن  براي  انتظار 
به  باشد  او  تخت  و  تاج  وارث 
درگاه شيخ سليم چشتي (١٥٧٢- 
آن  بزرگ  صوفيان  از  ١٤١٨م) 
از  پس  و  کرده  دعا  بود  دوران 
مدت ها صاحب فرزند پسر شد نام 
سليم  گذاشت.  سليم  را  فرزندش 
در ٢٠ سپتامبر ١٥٦٩ ميالدي در 
روستاي  در  سليم  شيخ  درگاه 
سيکري اگرا متولد شد که بعدها 
فاتح پور  شهر  به  اکبر  توسط 
سيکري تبديل شد. شاهزاده سليم 
(١٦٠٠م)  شاهزادگي  زمان  در 
در  را  خود  و  شوريد  پدر  عليه 
شهر اهللا آباد بادشاه خواند. و در 
خالل سال هاي ١٦٠٥ تا ١٦٢٧ بر 
پادشاهي  او  راند.  حکومت  هند 
هنرمند  و  فرهنگ دوست  بسيار 
بود و از دوران باشکوه سلطنت 
من جمله  زيادي  بسيار  آثار  وي 
مانده  برجاي  گلشن  نفيس  مرقع 
است (جاللي ناييني، ١٣٧٥: ٩٨).
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دو مرقع دربار بابري هند است؛ يعني همان مرقع گلشن و 
مرقع گلستان.١ از اين تعداد، ١٠١ قطعه در اندازة رحلي به 
ابعاد ٢٥×٤٠/٦ سانتي متر و ٥٤ برگ به اندازة ٢٦/٥×٤٢/٥ 
سانتي متر است. گوشة حاشية پاييني هر دو مرقع از شمارة 
١ تا ٢٦٢ شماره گذاري شده است. بدري آتاباي در فهرست 
مرقعات کاخ گلستان از صفحة ١ تا ١٧٦ که با مرکب قرمز در 
زمان قاجار شماره گذاري شده را مرقع گلشن و از شمارة 
١٧٧ تا ٢٦٢ را که با مداد شماره گذاري شده مربوط به مرقع 
گلستان دانسته است. گفتني است از صفحة ٢٥١ تا ٢٦٢ (که 
بديع الزمان  توسط مرحوم  است)  قطعه  در مجموع شش 
فروزانفر، که در دهة ١٣٤٠ ش مدير وقت کتابخانة نسخ 
خطي کاخ گلستان بود، پس از خريداري به اين مجموعه 
افزوده شده است.٢ تعداد ٢٤ قطعه ديگر نيز از در سال ١٣٧٥ 

از موزة هنرهاي تزييني به مجموعه فوق اضافه شد.٣
از تعداد دقيق اوراق اين مرقع، اطالع دقيقي در دست نيست، 
زيرا در مراکز فرهنگي ـ    هنري دنيا پراکنده اند و شايد حتي 
برخي نيز متأسفانه از ميان رفته باشند. دکتر بيچ ساير اوراق 

پراکندة اين مرقع را چنين بر مي شمارد:٤
تعداد ۲۵ برگ در استيتس بيبليوتک برلين٥ ( اوراق پشت رو)، 
هشت برگ در موزة مؤسسة اسميت سونيان واشنگتن،٦ پنج 
برگ در موزة اسالمي قطر،٧ دو برگ در موزة نلسون اتکينز 
کانزاس،٨ دو برگ در موزة هنرهاي زيباي بوستون،٩ دو 
برگ در دانشگاه هاروارد،١٠ يک برگ در کتابخانة چستربيتي 
دوبلين،١١ يک برگ در موزة الکما در لوس آنجلس،١٢ يک 
برگ در موزة شرق مسکو،١٣ دو برگ يک رو در موزة گيمة 
پاريس،١٤ يک برگ در موزة ناپرستاک پراگ،١٥ يک برگ 
يک رو در موزة سنت لوييس در ايالت ميسوري امريکا،١٦ يک 
برگ در موزة سن ديگو کاليفرنيا ١٧، دو برگ در مجموعة 

خصوصي سون ريتال.١٨
قضاوت در مورد سال دقيق تهية مرقع گلشن، به دليل عدم 
دسترسي به صفحات آغازين و انجامه، اندکي مشکل به نظر 

مي رسد، ولي صفحة انجامة مرقع گلستان داراي ماده تاريخ 
و به سال ١٠١٩ق است و مطالبي در شرح و تمجيد چگونگي 
تهيه و تنظيم اين مرقع و ختم آن در عصر «ابوالمظفر نورالدين 
محمد جهانگير پادشاه غازي» و وصف ارزش و نفاست آن 
دارد که با قلم دودانگ و مرکب مشکي توسط محمدحسين 
زرين قلم کشميري معروف به جهانگير شاهي خوشنويسي 

شده و در انتهاي آن چنين آمده است:
 اين مرقع که به توفيق اله 

صورت آراي شد از لوح قلم
رشک گلزار ارم تاريخش (١٠١٩) 

چهره پرداز خرد کرد رقم
عبارت «رشک گلزار ارم» به حساب جمل برابر ١٠١٩ است؛ 
يعني مطابق با حکومت جهانگيرشاه در هند و شاه عباس در 
ايران. در اين دو مرقع، آثار برجسته اي از نقاشان ايراني 
ازجمله بهزاد، ميرسيدعلي، ميرمصور، عبدالصمد، آقا رضا، 
هندي  نقاشان  و  منصور  نادرالزمان،  ابوالحسن  فرخ بيک، 
ازجمله بساوان، منوهر، گواردهن، بشنداس، بالچند، دولت، 
بيچتر، آنانت، پدراث، گيسو داس، نانها، نادره بانو، شفيقه بانو 

وجود دارد. 
افزوده و  به غناي هر چه بيشتر آن  اثر  اين  تنوع سبکي 
سبک به کاررفته در تصاوير ترکيبي از سبک هاي مختلف 
فالت ايران (از جمله مکتب هرات، تبريز، مشهد، اصفهان)، 
گراورهاي فرنگي و نگاره هاي متأثر از نقاشي هاي اروپايي و 
هندي است که با تردستي هنرمندان به زيبايي هرچه تمام تر 
بسياري  که  است  اين  توجه  قابل  نکتة  است.  شده  کار 
حتي  و  شده  اند  الحاق  بعدها  مرقع  دو  هر  حواشي  از 
بخش هاي الحاقي را در آثار متني نيز مي توان يافت. از 
کپي  و  اصلي  اثر  جمع  مرقع  دو  اين  ديگر  ويژگي هاي 
همان اثر است و به عنوان نمونه مي توان به جنگ شتران 
کرده  مشق  آن  روي  از  نانها  که  کرد  اشاره  بهزاد  اثر 

است. 

تصوير ٢. صفحة شمارة ٩١ مرقع گلشن، ماخذ: همان

١.براي اجتناب از اشتباه خواننده تصوير ١. دست نوشته در زير صفحة ٢٥٤ مرقع گلشن، ماخذ: کاخ گلستان
دو  هر  ـ  ثبت  شمارة  روال  به  ـ 
مرقع يک مجموعه فرض شده و 
گلشن  مرقع  نام  با  هم  مقاله  در 
ذکر شده است. عالوه بر اين در 
مايلو  دکتر  با  نگارنده  گفتگوي 
 ١٣٩٣/٦/٢٣ تاريخ  در  که  بيچ 
دو  هر  ايشان  گرفت  صورت 
در  تفاوت  علي رغم  را  مرقع 

اندازه، جزو يک مرقع مي دانند.
٢. تنظيم در سال ١٣٥٠ و انتشار 

در سال ١٣٥٣.
در  که  تفاوت هايي  به  توجه  ٣.با 
ساختار کلي اين ٢٤ قطعه به چشم 
مي خورد به نظر مي رسد که تنها 
گلشن  مرقع  مجموعة  به  عدد   ٩
اين  اثبات  دارند.  تعلق  گلستان  و 
موضوع نياز به کارشناسي مجدد 

دارد.
است  نشده  چاپ  فهرست  ٤.اين 
مصاحبه  يک  طي  ايشان  ولي 
اختيار  در  را  آن  شدند  حاضر 

نگارنده قرار دهند.

5.  Berlin, Staatsbibliothek
6.Washington, D.C.: Freer 
Gallery of Art, Smithsonian 
Institution
7.Doha: Museum of Islamic Art
8.San Diego, California: San 
Diego Art Museum
9.Boston, Massachusetts: 
Museum of Fine Arts
10.Cambridge, 
Massachusetts:  Harvard  
University Art Museums
11.Dublin: A. Chester Beatty 
Library
12.Los Angeles, California: 
Los Angeles County Museum 
of Art
13.Moscow: Museum of 
Oriental Art
14.Paris: Musee Guimet
15.Prague, Czech Republic: 
Naprstek Museum
16.St. Louis, Missouri: St. 
Louis Art Museum
17.San Diego, California: San 
Diego Art Museum
18.Formerly Sohn-Rethel 
Collection



روي بر خاک عجز مي گويم
هر سحرگه که باد مي آيد

اي که هرگز فرامشت نکنم
هيچت از بنده ياد مي آيد

است  تشعير  حاشية  و  متن  شامل  صفحه  اين  ب  روية 
(تصوير ٤). متن با جدول کشي از حاشيه جدا شده و مشتمل 
بر پنج قسمت الحاقي است. بخش ها دربردارندة سه نقاشي 
ايراني به همراه يک گراور اروپايي است، که مجموعًا يک کادر 
مستطيل شکل را ساخته و در باالي آن يک کتيبه تکميل کنندة 
متن است. تصوير سمت چپ سه مرد را نشان مي دهد که دو 
نفر آن ها ايستاده در پشت يک مرد نشسته قرار دارند و در 
مورد آن ها مي توان اين فرضيه را مطرح ساخت که حسنين 
و حضرت علي(ع) هستند، به ويژه بدين دليل که دورتادور 
آنها شعله هايي به نشانة تقدس ديده مي شود. در دست يکي 
شمشير و در دست ديگري کتابي قرار دارد که بر روي آن 
امضايي با رقم بهزاد١ ديده مي شود. در قاب کناري جوان 

معرفي برگ شمارة ٢٥٠ مرقع گلشن کاخ گلستان
متن  شامل  گلشن،  مرقع   ٢٥٠ شمارة  برگ  الف  روية 
و  جدول کشي  با  که  است  حاشيه  و  خوشنويسي شده 
(تصوير ٣). حاشيه شامل  هم جدا شده  اند  از  کمندکشي 
تصاوير زمينه اي از گل و بوته و نقاشي شده با طال منظره اي 
با آبرنگ  انساني  را نشان مي دهد که در آن شش پيکرة 
مصورسازي شده و موضوع آن بي ارتباط با شعر متن 
نيست. در حاشية بااليي شاهزاده اي لميده بر بالش تصوير 
شده که مردي به حالت سجده به سوي وي اداي احترام 
نموده و غالمي نيز تقريبًا پشت سر او دست به سينه ايستاده 
است. در ميانة حاشية چپ مردي کتاب در درست ايستاده 
و در بخش حاشية پاييني نيز دو غالم در حال مهيا کردن 
و پذيرايي از شاهزاده ديده مي شوند. متن متشکل از چهار 
مصرع به خط نستعليق چليپا، احاطه شده در تذهيب با نقوش 
ختايي رنگين، بخشي از سرودة سعدي در گلستان (باب دوم؛ 
در اخالق پارسايان) است که خوشنويس آن ناشناس است:

هجري يازدهم  سدة  گلستان،  کاخ  مرقع  الف  روية  تصوير٣. 
cm ٢٦/٥ × ٤٢/٣، خوشنويسي، حاشيه تزئينات انساني، قاب متن

cm ١٦ ×٢٤/٩، مأخذ: کتابخانة نسخ خطي کاخ گلستان، شمارة 
اموالي ١٦٦٣

تصوير ٤. روية ب مرقع کاخ گلستان، ترکيب بندي گراور با سه نقاشي 
 ١٥/٠ × ٢٣/١ cm ايراني، کادر ترکيبي گراوور و سه نقاشي

باال سمت راست: گراور ژوپيتر از سری گراوورهای هفت سياره، 
 ٨/٣ × ٤/٨ cm ،چاپ از گراوور ويرجيل سوليس، ١٦٠٠-١٥٣٠

  ٨/٢ × ١٢/٥ cm ،ميانه سمت راست: مرد ايستاده با عصا، نقاش ناشناس
 ٦/٩ × ١٧/٤ cm ،باال چپ: يک مرد نشسته و دو نفر ايستاده پشت سر او

قاب  پايين: شير خوابيده، ١٥/٠ × ٦/٠، ماخذ: همان

 ١.  به  اعتقاد نگارنده احتماًال هنرمند 
ديگري به نام بهزاد در همان دوره 
زندگي مي کرده و يا شايد هم رقم 

بهزاد کپي شده است. 

مطالعة تطبيقي دو برگ از مرقع 
گلشن درکاخ گلستان تهران 
و کتابخانة  چستربيتي دوبلين
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شد، در قاب بااليي سمت راست، يک گراور اروپايي کپي شده 
با عنوان «ژوپيتر» از سري «هفت سياره» کپي معکوس از اثر 
ويرجيل سوليس، محفوظ در موزة بريتانيا٢ الحاق شده است. 
اين سري تاريخ ندارد اما احتماًال مابين ١٥٣٠ تا ١٥٦٠ميالدي 
تهيه شده  است.٣ گراور يادشده احتماًال به همراه ساير آثار 
هنري از سوي مبلغان مذهبي و تجار به دربار بابريان راه 
يافته و از آنجا که سليم به نقاشي ها و گراور هاي اروپايي 
بسيار عالقه مند بوده، به عنوان تکميل کنندة صفحات مرقع و 
همانند بسياري از اوراق ديگر در متن نقاشي جاي گرفته 
است. در باالي اين سه کادر، کتيبه اي از گلستان سعدي 
(باب هفتم، در تأثير تربيت، داستان هفدهم) الحاق شده است. 
حاشية اين صفحه نيز تزيينات طالاندازي و نقوش گياهي و 

پرندگان زيبا دارد.

برگ مرقع گلشن محفوظ در کتابخانة چستربيتي
اين برگ از مرقع، که تنها برگ از مرقع گلشن مضبوط در 
کتابخانة چستربيتي دوبلين است، توسط سوزان استرانگ 

در کتاب مرقعات سلطنتي مغوالن٤ معرفي شده است. 

وجود دارد که با يک دست گوشه لباسش را گرفته و با دست 
ديگرش که در زير جامه اش پنهان است، يک نيزه بلند را نگاه 
داشته است. در کادر پاييني هم شيري به صورت نشسته 
درحالي كه سرش به سمت كادر سه نفره کشيده شده با رنگ 
روشن و سايه پرداز در کنار بوته ها و تک گل هايي مصور 
شده است. نقاش هر سه تصوير ناشناس است. چنان که ذکر 

تصوير٥. روية الف مرقع چستربيتي، اندازه ٦/ ٢٥ × ٤١/١، شمارة 
دسترسي: a ٤٧,١٢، مأخذ: بخش ديجيتال کتابخانة چستربيتي١  

 ww.cbl.ie
ترکيب بندي سه نقاشي ايراني با يک چاپ اروپايي، اندازه ١٥/٠ × 

٢٣/١
قاب باال سمت چپ: گراوور از لونا، هنرمند: ويرجيل سوليس، قرن 

١٦، آلمان
قاب ترکيبي گراوور و سه نقاشي، ١٥/٠ × ٢٣/١ سانتيمتر

باال سمت چپ: گراوور از لونا، ويرجيل سوليس، قرن ١٦ آلمان، 
 ٨ × ٥/٠/cm١

 cm ،ميانه سمت چپ: کاتب به زانو نشسته، نقاش رضا عباسي
 ٨/١ × ١٢/٦

 × ٦/٥ cm ،باال راست: مرد نشسته و دو نفر ايستاده پشت سر او
 ١٦/٣

١٥/٠ × ٦/٧ cm ،قاب پايين : شير خوابيده

تصوير٦. روية ب مرقع چستربيتي، خوشنويس ناشناس، شمارة 
دسترسي: b 47.12، ماخذ: همان

چستربيتي  کتابخانة  اجازة  با   .۱
دوبلين

2.www.britishmuseum.org/
research/collection 
3. www.britishmuseum.org/
4. Muraqqa Imperial Mughal 
Albums from Chester Beatty 
Library



روية الف. ترکيب بندي اين صفحه به صورت متن و حاشيه 
است که حاشيه آن دربردارندة نقوش گياهي طال اندازي و به 
تصاوير رنگي پرندگان مزين است و با جدول و کمندکشي 
از متن جدا گشته است (تصوير٥). متن اين صفحه متشکل از 
پنج کادر الحاقي است شامل: سه نقاشي، يک گراوور اروپايي 

نقاشي  سه  کتيبة خوشنويسي.  يک  نيز  آنها  باالي  در  و 
ذکرشده اثر هنرمندان ايراني هستند و هرکدام در يک کاغذ 
مجزا ترسيم شده اند. در کادر چپ مردي به زانو نشسته با 
کاغذي در دست و مرکب داني در کنار قرار دارد و در کنار آن 
نوشته شده است: مشق رضا»، که استرانگ در ادامه به نقل 

 تصوير ٧. نحوة قرارگيري و قرينگي صفحات دو برگ مرقع کاخ گلستان و مرقع چستربيتي در کنار هم

تصوير ٨ . حاشيه پايين دو مرقع.

مطالعة تطبيقي دو برگ از مرقع 
گلشن درکاخ گلستان تهران 
و کتابخانة  چستربيتي دوبلين
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از شيال کنبي تاريخ اين نقاشي را به سال هاي ١٠١٥ تا ١٠١٧ 
ق نسبت مي دهد (Stronge, 2008: 282). در قاب سمت 
راست اثر، سه مرد توسط يک نقاش ناشناس تصوير شده   
که برخي از ويژگي هاي قلمگيري رضا عباسي را داراست. 
شعله هاي طاليي احاطه شدة دورتادور اين سه مرد و تسبيح 
موجود در دستان آنها، نشان از تقدس دارد. همانند نگارة 
مشابه در مرقع گلشن، احتماًال مرد دوزانو نشسته حضرت 
علي (ع) و دو مرد ايستاده امام حسن (ع) (فرد کتاب به دست 
به عنوان نماد صلح) و امام حسين (ع) (فرد شمشير به دست 
قاب ها  قرارگيري  هستند.  نبرد)  از  نمادي  به عنوان  شايد 
به نوعي  مي تواند  که  است  به گونه اي   نقاشي  سه  اين  در 
اثباتگر اين مدعا باشد: موقعيت کادر تک پرترة کاتب دوزانو 
نشسته، درحالي که نگاهش به نگاه مرد دوزانو نشسته در 
قاب مقابل دوخته شده تصادفي نيست و مي تواند نشان از 
اهميت مرد نشسته در تصوير سه نفره داشته باشد. وجود 
دقيقًا  به سمت راست و  پاييني، که سر آن  قاب  شير در 
زير کادر سه نفره قرار دارد، به نوعي تداعي گر لقب اسداهللا 
يا همان شيرخداست. اين سه کادر با يک گراوور اروپايي 
اثر ويرجيل سوليس١، ماه»،  لونا و «خداي  ـ نشان دهندة 

 بخشي از سري پرينت هاي معروف «هفت سياره و فرزندان 
سيارات»ـ  تکميل شده است. قالب هاي چوبي اين گراوورها، 

حتي پس از مرگ اين هنرمند، به عنوان منشأ چاپ هاي بعدي 
تا قرن هفدهم مورد استفاده مي گرفت. احتماًال نمونه هايي از 
گراوورها و يا قالب هاي آنها به دربار بابريان هند به ويژه 
جهانگير نيز راه يافته و به دليل عالقة وافر شاه به گردآوري 
گراوورهاي اروپايي هنرمندان نقاشخانة سلطنتي از آنها بهره 
جسته اند. اين موضوع در يادداشت هاي مبلغين مذهبي که به 
دربار جهانگير رفت و آمد داشتند ثبت شده است. نمونه هاي 
زيادي از اين گراورها را مي توان در مرقع گلشن مشاهده 
کرد (همان). در کتيبة باالي تصاوير نيز، بخشي از حکايت 

هفدهم باب هفتم سعدي در گلستان چنين آمده است: 
«آر و چندين جفا بر وي مپسند نبايد که فرداي قيامت به از 

تو»
است  حاشيه  و  متن  داراي  نيز  صفحه  اين  ب)  روية 
(تصوير٦). حاشية تشعير (داراي صور حيواني) و شامل 
منظره اي است که با طال ترسيم شده و مزين به تصاوير 
انساني رنگ آميزي شده با آبرنگ است و از ساختاري مشابه 
ساير اوراق مرقع برخوردار است. حاشية بااليي احتماًال 
تصوير يکي از شاهزادگان را نشان مي دهد که در محضر 
وعظ استاد نشسته و در نزديکي آنها دو غالم ايستاده اند. 
حاشية راست مردي نشسته را نشان مي دهد که يک شاهين 
شکاري بر روي دست داشته و در کنارش سگ شکاري ديده 

تصوير ٩. کتيه هاي دو اثر، بااليي: مرقع کاخ گلستان و پاييني مرقع چستربيتي

تصوير ١٠. گراوورهاي هر دو اثر: سمت راست متعلق به مرقع کاخ گلستان و سمت چپ متعلق به مرقع چستربيتي

Virgil Solis .۱ هنرمندي از نورمبرگ، 
بخشي از آلمان کنوني( 1562-1514) 
 



مي شود و در حاشية پايين نيز مهتري افسار اسب شاهزاده 
را به دست نگاه داشته و به سمت اسب نگاه مي کند و غالم 

ديگر در حال آماده سازي غذاست. 
توسط   ١٩٤٥ سال  در  لندن  ساتبيز  حراج  از  برگ  اين 
چستربيتي خريداري شده و به عنوان قطعة ١٦٥ از کاتالوگ 
کلکسيون چين و هند١ از مجموعة کاخ لنگسميد هال٣ شناخته 
مي شود. اين کاتالوگ اطالعات بيشتري در مورد منبع اين 
اثر به دست نمي دهد. هرچند يک مهر به خط طغري در پايين 
روية الف ديده مي شود که با روية ب مطابقت دارد و نشان 
مي دهد که احتماًال در زمان امپراطوري عثماني مدتي در 

اختيار يک گردآورنده بوده است (همان).
متن نيز از دو بخش تشکيل شده و خوشنويس آن ناشناس 
است. خوشنويسي بخش مرکزي روية ب به زبان ترکي و 

فارسي و بدين شرح است: 
 قايدا بولسون مضطرب گونگلومکا آرام  اي رفيق 

توتماديم آرام چون بير دم دالرا بتيم بيله 
الاله الله اي است از باغ هدايت که مکحله وار ميل الف احديت 
در وي نهاده  اند و بدان مکحله و ميل کوردالنرا بينايي مشاهدة 

اال اهللا که مشار اليه با ال اهللا است داده *** 
در صورت ال اله اال اهللا بين وز شکل دو ها کن چهار کن چشم 

يقين
خوشنويسي بخش حاشية متن: غزلي از ديوان خواجه 

عمادالدين علي فقيه کرماني (قرن هشتم)
درون خستة ما را شفا ز حضرت اوست

که درد عشق ندارد طبيبي اال دوست
حکيم عقل به ياري فکر نگشايد

 طلسم چهرة زيبا که گنج حسن دروست

تويي که در خم چوگان زلف مشکينت
 دل شکستة سرگشتگان عشق چو گوست 

خدنگ غمزه ات از هفت پوش مي گذرد
 ببخش بر دل ريشم که پوشش يک توست

ز بس که درد فراغت وجود من بگداخت
 بر استخوان ضعيفم نماند اال پوست

مرا ز صحبت خوبان شد اين قدر معلوم
 که هرکه صاحب روي نکو بود خوش خوست

عماد اگر نفسي مشکبوي زد چه عجب
 دخان شمع معنبر هميشه غاليه بوست

دردمند غم عشق تو دوا يافته است
 وآن که بيمار تو بوده ست شفا يافته است 

هر کمالي که من از صحبت جان مي يابم
 دل من از نظر لطف شما يافته است

آنچه سجاده نشين مي طلبد در خرقه
 اي بسا رند که در زير قبا يافته است

آنکه انداخته اند از نظرش بي بصران
 به حقيقت نظر لطف شما يافته است

ارتباط دو برگ 
الف. اندازه: مرقع کاخ گستان ٢٦/٥ × ٤٢/٣ سانتي متر و مرقع 
چستربيتي، اندازه ٦/ ٢٥ × ٤١/١ سانتيمتر است. علي رغم 
اينکه مرقع چستربيتي يک سانتي متر کوچک تر است، کادر 
داخلي اين دو مرقع با اختالف سه ميلي متر در طول، داراي 
يک عرض هستند. اين نکته به خصوص با در نظر داشتن 
نقوش ناقص در لبه هاي بيروني مي تواند نشان دهد که شايد 

مرقع چستربيتي برش خورده است. 
از مرقع کاخ  ب. شباهت هاي شکلي و محتوايي: روية ب 
گلستان با روية الف مرقع چستربيتي شباهت هاي ظاهري 
و محتوايي دارند و با اندکي اختالف به شرح زير مشابه و 

قرينة يکديگرند (تصوير ٧):
برگ  دو  هر  در  حاشيه ها  قرارگيري  نحوة  حاشيه ها:   .١
بيروني به صورت قرينه و  به طوري است که حاشيه هاي 
بزرگ تر از حاشية داخلي بوده و هر دو به صورت مناسب 
مقابل هم قرار مي گيرند. نقوش حاشيه نيز با اختالف اندک 
در نقش پرندگان و تفاوت در تناليتة رنگي حاشيه، به صورت 

قرينه مصور شده  اند (تصوير ٧ و ٨).
٢. متن ها

در هر دو اثر، کتيبه ها داراي تزيينات کامًال مشابه و به داستان 
شانزدهم از باب هفتم «در تأثير تربيت» گلستان سعدي تعلق 
داشته و مکمل يکديگرند. بنابراين مي توانند به عنوان صفحات 
مقابل در نظر گرفته شوند عالوه بر اين که تمام تزيينات اين 
دو کتيبه کامًال مشابه بوده و بر هم منطبق اند. تنها تفاوت 
کتيبه ها تفاوت رنگي است (تصوير ٩). متن کتيبه ها در دو اثر 

به قرار زير است:
پارسايي بر يکي از خداوندن نعمت گذر کرد که بنده اي راست 

تصوير ١٠. گراوورهاي هر دو اثر: سمت راست متعلق به مرقع کاخ 
گلستان و سمت چپ متعلق به مرقع چستربيتي

1.Catalogue of the Well 
Known Collection of Chinese 
and Indian Art. The property 
of Lionel Edwards 
2.Langsmead Hall

مطالعة تطبيقي دو برگ از مرقع 
گلشن درکاخ گلستان تهران 
و کتابخانة  چستربيتي دوبلين
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و پاي استوار بسته عقوبت همي کرد. گفت:  اي پسر همچو تو 
مخلوقي را خداي عّزوجل اسير حکم تو «گردانيده است و ترا 
بر وي فضيلت داده شکر نعمت باري [تعالي] بجاي»(مرقع 
کاخ گلستان) «آر و چندين جفا بر وي مپسند نبايد که فرداي 
قيامت به از تو» (مرقع چستربيتي) باشد و شرمساري بري.

در هر دو اثر يک قطعه گراوور از سري گراوورهاي «هفت 
سياره و فرزندان آنها» وجود دارد که شرح آن پيش تر آمد، 
عالوه بر اينکه به لحاظ قرارگيري در صفحه به صورت آينه اي 

قرينه  اند (تصوير ١٠). 
به نظر مي رسد سه نقاشي ترسيم شده متعلق به مرقع کاخ 
گلستان کپي ضعيفي از نقاشي هاي برگ کتابخانة چستربيتي 
باشند١ که توسط هنرمندان هندي دربار بابري انجام شده  اند 

و در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرند:
 نقاشي سه پيکره: در مقايسة نقاشي سه پيکره در کاخ 
گلستان، که رقم بهزاد، دارد٢ با نقاشي سه پيکره چستربيتي، 
مشابهت ها و تفاوت ها را مي توان چنين بر شمرد: مرقع کاخ 
گلستان به لحاظ اندازه اي يک سانتي متر از مرقع چستربيتي از 
 ،٦/٨ ×١٧/٤ cm ناحية طول بزرگ تر است (مرقع کاخ گلستان
مرقع چستربيتيcm ٦/٥×١٦/٣). اين تفاوت در اندازة کادرها، 
حاصل بزرگي ابعاد بخشي از کادر شير در مرقع چستربيتي 
است و با دقت در دو تصوير مي توان مشاهده کرد که اين 
بزرگي فقط در فضاي زمينه تأثيرگذار بوده است. خطوط 
اصلي پيکره ها کامًال بر خطوط پيکره هاي مرقع چستربيتي 
منطبق اند، اگرچه در بررسي هاي ديجيتالي تصاوير دو اثر 
مشخص شد که دو تصوير با چرخش  چهاردرجه اي بر هم 
منطبق اند. اين امر نشان مي دهد که احتماًال هنرمند بابري 
با انداختن کاغذ پوستي بر روي اثر آن را کپي کرده است، 
اما به رغم انطباق در خطوط اصلي با دقت در سايه پردازي 
و  لب ها  بيني،  (چشم ها،  صورت  اجزاي  ترسيم  نحوة  و 
ابروان) مي بينيم که نسبت به مرقع ديگر، از ظرافت کمتري 
برخوردار است. عالوه بر اين، در دست شخصيت هاي مرقع 
کاخ تسبيح وجود ندارد، درحالي که در دست شخصيت هاي 
مرقع چستربيتي تسبيح به کار رفته است. در مرقع کاخ 
به جاي هاله طرحي شبيه به ابر به کار رفته، در حالي که هالة 
نوراني طرح شده در مرقع چستربيتي شبيه شعله هاي آتش 

است. افرون بر اين تک شاخة گل منقوش در دو اثر در کليت 
مشابه اما در جزئيات از يکديگر متفاوت است. شايد تمام اين 
تفاوت هاي جزئي عمداً از سوي هنرمند اجرا شده باشد که 

کپي عين به عين محسوب نشود. 
شير نشسته (تصوير ١٢): شير نشسته در قاب پاييني مرقع 
کاخ گلستان به صورت آيينه اي نسبت به مرقع چستربيتي قرار 
دارد و در مقايسه با آن کوچک تر است و حالتي واقع گرايانه تر 
دارد. اندازة قاب در مرقع کاخ cm ١٥/٠×٦/٠ و اندازة قاب 
در مرقع چستربيتي cm ١٥/٠×٦/٧ است و چنان که مشاهده 
مي شود به دليل داشتن نظم در چيدمان قاب ها ٧ ميلي متر 
کوچک تر و فضاي خأل در آن بسيار بيشتر از فضاي مشابه 

است ولي تزئينات بيشتري دارد. 
تفاوت دو اثر متعلق به تک پرتره هاست. تک پرترة مرقع کاخ 
گلستان مردي ايستاده را نشان مي دهد که به مانند دو نقاشي 
ديگر از روي نقاشي هاي صفوي و احتماًال توسط هنرمند 
ناشناس هندي کپي شده اما در تک پرترة مرقع چستربيتي 
عباسي  رضا  توسط  که  است  نشسته اي  زانو  به  کاتب 
نقاشي شده است. هر دو تک پرتره از اندازه تقريبًا يکساني 
 ٨/٢ cm ،برخوردارند (مرد ايستاده با عصا، نقاش ناشناس
 cm ،١٢/٥ و کاتب به زانو نشسته، نقاش رضاعباسي ×
٨/١ × ١٢/٦). در نقاشي مرد ايستاده، گل ها، رنگ روشن 
لب ها، مسير نگاه مرد، سايه هاي اطراف چشم و نحوة خطوط 
ناشيانة تاي آستين لباس، همگي، نشان از شيوه هاي رايج 
نقاشي دورة صفوي دارند که چندان در هنر نقاشي سدة 

يازدهم (قمري) هند مرسوم نبوده اند.٣
٣- جدول کشي و کمنداندازي: هر دو اثر در مقايسه با يکديگر 
داراي مشابهت هاي بسياري در شيوة اجرا، تزيين و رنگ 
هستند. به عنوان نمونه نوارهاي باريک اطراف متن در هر 
دو اثر با يک تناليتة رنگي و داراي تزئينات مشابه هستند. 
به لحاظ نحوة قرارگيري و چيدمان قاب ها نيز مي توان گفت 

که به صورت قرينه ترسيم شده اند. 
٤- نقاط آسيب ديده در هر دو اثر تقريبًا مشابه است.

رويه هاي ديگر اين دو اثر با در نظر داشتن چيدمان کلي 
مرقع بايستي با اوراق ديگري مقايسه شوند که خود نيازمند 

پژوهش ديگري است و در اين مقاله نمي گنجد.٤ 

تصوير ١٢. شير ها در دو اثر

تاريخ  به  ايميلي  در  نظر  اين   .۱
سوزان  خانوم  توسط   ۱۳۹۳/۸/۶

استرانگ نيز تأييد شد. 
۲.شايد نام نقاش بهزاد بوده باشد 
نقاش  بهزاد  الدين  کمال  نه  ولي 

مشهور تيموري.
۳.اين نکته در مکاتبة نگارنده با شيال 
کنبي به تاريخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ مورد تأييد 

ايشان نيز قرار گرفت.
دکتر  از  است  الزم  اينجا  در   .٤
شيال کنبي، دکتر مايلو بيچ و سوزان 
استرانگ براي اطالعاتي که در اختيارم 
منصوره  خانم  همچنين  نهادند، 
آزادواري براي ويرايش متن و خانم 
نسرين مرجاني، امين اموال کتابخانه 
نسخ خطي براي در اختيار قراردادن 
نسخه خطي مرقع،  تشکر و قدرداني 

نمايم.



توضيحاتمرقع چستربيتيمرقع کاخ گلستان 
٦/ ٢٥ × ٤١/١س٢٦/٥ × ٤٢/٣ ساندازه
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٥ عدد٥ عددقاب متني
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متنکا

هر دو بخشي از داستان «در تأثير تربيت» هفدهم 
از باب دوم گلستان سعدي به شرح ذيل اند: و متن 
مرقع چستربيتي ادامة متن مرقع کاخ گلستان چنين 
است: گردانيده است و ترا بر وي فضيلت داده شکر 
نعمت باري [تعالي] به جاي (مرقع کاخ گلستان) «آر 
و چندين جفا بر وي مپسند نبايد که فرداي قيامت 

به از تو» (مرقع چستربيتي)

ار 
کن

ي 
ين

زي
ب ت

قا
ها

به 
تي

ک

قاب تزييني خوشنويسي مرقع کاخ داراي اندازه هاي 
يکسان بوده و نقوش بر هم انطباق تقريبي دارند اما 
مرقع چستربيتي به لحاظ ترسيمي از کيفيت باالتري 

برخوردار است.

گراوورها

 
٨/٣ × ٤/٨ cm

 
٨   × ٥/٠/cm١

قرارگيري گراوور هر دو اثر به صورت قرينه اي 
هستند. هر دو بخشي از سري گراوورهاي «هفت 

سياره و فرزندان آنها» هستند.

تن
ي م

ش
نقا

ني
سا

 ان
رة

نگا
تک 

٨/٢ × ١٢/٥ cm 
 

٨/١ × ١٢/٦ cm

 به رغم تفاوت در نقش انساني هر دو نگاره 
به صورت قرينه بوده و خط به رنگ رجحان

 دارد.

رد
ه م

س
رة 

نگا

٦/٩  × ١٧/٤ cm ٦/٥  × ١١٦/٣ cm

اين دو نگاره از نظر قرارگيري در صفحه به صورت قرينه 
واقع شده اند.  شخصيت ها آينه نيستند و در بررسي هاي 
ديجيتالي تصاوير دو اثر مشخص شد که دو تصوير 
با چرخش ٤درجه اي بر هم منطبق اند. در هر دو اثر هاله 
نوراني ديده مي شود؛ در مرقع کاخ به جاي هاله طرحي 
شبيه به ابر به کار رفته، درحالي که هاله نوراني طرح شده 
در مرقع چستربيتي شبيه شعله هاي آتش است. افرون بر 
آنکه تک شاخة گل منقوش در دو اثر در کليت مشابه اما 

در جزييات از يکديگر متفاوت است.

ير
ش

رة 
نگا

١٥/٠ × ٦/٧ cm 

هردو شير به صورت نشسته هستند و آينه اي 
نسبت به هم تصوير شده اند.

ول
جد

و 
يه 

ش
حا

ب 
هي

تذ

نحوة قرارگيري حاشيه ها در هر دو برگ به طوري 
و  قرينه  به صورت  بيروني  حاشيه هاي  که  است 
بزرگ تر از حاشية داخلي بوده و هر دو به صورت 
مناسب مقابل هم قرار مي گيرند. نقوش حاشيه نيز 
با اختالف اندک در نقش پرندگان و تفاوت در رنگ 

حاشيه به صورت قرينه مصور شده اند.

جدول تطبيقي دو برگ از مرقع گلشن کاخ گلستان و کتابخانة چستربيتي دوبلين

مطالعة تطبيقي دو برگ از مرقع 
گلشن درکاخ گلستان تهران 
و کتابخانة  چستربيتي دوبلين
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نتيجه
از مطالعه و بررسي برگ شمارة ٢٥٠ موجود در کتابخانة نسخ خطي کاخ گلستان و برگ مرقع گلشن 
موجود در کتابخانة چستربيتي دانسته مي شود که اين دو اثر بنا به داليل متعدد مانند تطابق اندازه اي 
در کادرهاي داخلي، مشابهت هاي پرشمار شکلي و سبکي و وجود گراوورهاي اروپايي که هر دو به 
يک سري تعلق دارند و همچنين موضوع نوشته هاي به کاررفته مي توانند به عنوان صفحات مقابل در نظر 
گرفته شوند. مهم ترين دليل اين نتيجه گيري را شايد بتوان متن کتيبهـ  که دو جمله متوالي از حکايت «در 
تأثير تربيت» گلستان سعدي استـ  دانست. به تمام موارد گفته شده اين نکته اضافه مي شود که به دليل 
آسيب هاي مشابه وارده بر اثر مانند خوردگي، پارگي و پوسيدگي هاي کنار حاشيه احتماًال در زماني 

اين دو اثر به عنوان صفحات مقابل در کنار هم بوده اند.
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The Gulshan Album (Muraqqa,-e Gulshan) keptin the Golestan Palace in Tehran, is one 
of the most significant and intact remaining albumsfrom the Mughal Emperor Jahangir’s 
workshop, though other pages of this album are dispersed throughout the world. One of 
these pages is the only page of the Gulshan Album kept in the Chester Beatty Library 
in Dublin which may be connected to the mentioned album. Whereas the folios of this 
album are kept separate from each other, the order of their arrangement is very important.
In order to appreciate and study this manuscript more thoroughly, its separate pages should 
be rearranged along with other pages. Therefore offering a logical explanation of the facing 
folios, in the rearranged order of the album’s folios, would be highly influential. Since one 
of the pages of the Gulshan Album in the Golestan Palace, seems very similar to the page 
of the Chester Beatty album at first glance, the question is whether these two pages can be 
considered as facing folios?
The goal of this paper is to help identify some of the scattered pages of Gulshan Album and 
their order of arrangement. Therefore using comparative and descriptive- analytical methods, 
withreference to the original works, these two pages were introduced and compared in both 
similar visual elements including ornamentations and depicted motifs, and the text they 
contain,alsothe way these pagesrelated to each other asfacing folios were articulated.Lastly 
it is concluded that these two pages related to each other and can be considered as facing 
pages.

Keywords: Golestan and Gulshan Album, Persian and IndianMiniature Painting,Golestan 
Palace, Chester Beatty Library.
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