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Abstract 
The book “Fi Ma'arifat al-Hiyal al-Handasiya” by al-Jazari, 
an engineer and artist of the sixth century AH of Islamic 
Civilization, is a book in which fifty automated devices are 
described in a similar way for the product design process 
with illustrations. The importance of this book becomes 
clear when we know that today dozens of its manuscripts 
are kept in museums around the world. Multiple copying 
of a book in different periods and geographies shows its 
many uses in different ages. In recent centuries and after 
the transfer of books and cultural heritage of Islamic 
civilization to the West, a lot of scientific research has been 
conducted on this book, the absolute majority of these 
researches have been conducted by researchers in the fields 
of mechanical engineering, physics and robotics, and 
therefore its artistic aspects have been almost ignored. It 
must be noted that al-Jazari's book can inspire many artistic 
researches in various fields of art such as product design, 
music, painting and calligraphy. One of the few artistic 
researches about this book is "The treatise of al-Jazari on 
automata ", written in 1924 by Coomaraswamy. This 
booklet, which has not yet been translated into Persian, has 
been analyzed in the present study. This study both 
through its research approach and its author's position has 
a great value in the history of art. The method of this 
research is descriptive – analytic and historical, during 
which the text of the Coomaraswamy was translated into 
Persian and was analyzed and reviewed along with some 
other library data. The main question in this research is: 
What features of al-Jazari’s book are emphasized by 

Coomaraswamy, as art researcher? Therefore, the purpose 
of this study is to find the features of the book of al-Jazari 
from the view of Coomaraswamy. These artistic features 
were extracted from the text of the booklet in 7 cases; 
diagnosing the painting of the door of Amida palace, 
negating the possibility of painting the face of a specific 
sultan, introducing al-Jazari as an artist, the characteristics 
of the illustrations of a manuscript, not changing the names 
of kings in the illustrations of later versions, Arabic and 
Greek markings, and examining 8 paintings. It can be said 
that Coomaraswamy has tried to answer some of the 
ambiguities and errors by limited information in the time 
of text compilation using visual arguments, and the artistic 
features and especially the features that can be applied to 
the history of this work of art and science, providing 
information such as writing, slave names, markings, 
specialty stylistics, and so on, but most of the points that 
Coomaraswamy puts forward is based on the history of art 
rather than on aesthetics and stylistics, and in fact this 
booklet may be the first art historical document about al-
Jazari’s book. One of the most important achievements of 
this text is the one in which Coomaraswamy reads al-Jazari 
in the first place as an artist and eventually second to a 
thinker, and this inference from a historian of art can be 
very important.  
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  یکوماراسوام ۀهنرپژوهان دگاهید لیو تحل یبازخوان

   یجزر الزمانعیکتاب بد ۀدربار

 

  زادهیمحمد خراسان
 هنر، دانشگاه شاهد، شهر تهران ۀدانشکد ،یهنر اسالم یلیو تحل یقیتطب خیتار یتخصص یدکترا ۀآموختدانش

 
 
 
 

 

 چکیده 
 یششرم هررر ۀمهندس، طررا  و هنرمنرد سرد ،یجزر الزمانعیاثر بد «هیالهندس لیمعرفت الح یف»کتاب 

محصول، همراه  یطراح ندیو مشابه فرا قیدق یاوهیشاست که در آن پنراه دستگاه خودکار به یتمدن اسالم
صرورت ررفتره،  ابکتر نیا ۀکه دربار یهنر یهااز معدود پژوهش یکیشر  داده شده است.  یبا مصورساز

کرده اسرت.  فیتأل یالدیم 1924در سال  یاست که کوماراسوام« رخودکا یهادستگاه ۀدربار یجزر ۀرسال»
و هرم  قیتحق ۀهنرپژوهان کردیرو ۀواسطاز آن منتشر نشده، هم به یبه فارس یاکتابچه که هنوز ترجمه نیا
شده اسرت.  یو واکاو یپژوهش، بازخوان نیهنر است که در ا خیدر تار ییارزش واال یمؤلف آن، دارا گاهیجا

بره  یجرزر ۀرسرال رامرونیپ یکوماراسوام ۀآن، متن کتابچ یاست و ط یلتحلی–یفیتوص ق،یتحق نیروش ا
قررار ررفرت. پرسرش  لیرمورد مطالعه و تحل گرید یاکتابخانه یهاداده یهمراه برخترجمه شد و به یفارس
 دیتأک یکتاب جزر یهایژریهنرپژوه بر کدام و کیعنوان به یسوامآن است که کومارا قیتحق نیدر ا یاصل
برود کره در  یاز نگاه کوماراسوام یکتاب جزر یهنر یهایژریو افتنیپژوهش،  نیهدف ا نیبنابرا کند؟یم

با توجه به  دهیکوش یرفت کوماراسوام توانیم ،یطور کل. بهدیمذکور استخراج ررد ۀهفت مورد از متن کتابچ
ابهامرات و  یبرخر ،یریو تصرو یبصرر یهاتداللاز اسر یریررمرتن، برا بهره فیمحدود زمان تأل اتاطالع

ماننرد  ،یو علمر یاثرر هنرر نیا خیو خصوصاً وجوه مرتبط با تار یهنر یهایژریاشتباهات را پاسخ دهد و و
اما اکثر نکات  د،یمان یرا بررس رهیو غ یشناسخاص سبک یهایژریو ها،یرذارنشانه ن،یها، نام سالطنوشته

هنرر اسرت و  خیدانش ترار یۀباشد، بر پا یشناسو سبک یشناسییبایبر ز یاز آن که مبتن شیب ،یکوماراسوام
قابرل توجره آن اسرت کره  ۀدانست؛ نکت یهنر از کتاب جزر ینگارخیتار نیبتوان نخست دیکتابچه را شا نیا

 یاستنباط از سو نیو ا خوانَدیم شمندیاند کیدوم  ۀدرج رد تاًیهنرمند و نها کیرا ابتدا  یجزر ،یکوماراسوام
 .باشد تیپراهم اریبس تواندیهنر م دانخیتار کی
 
 
 

  واژگان کلیدی:

 .هنر خیتار ،ینگاررر ،یکوماراسوام ل،یعلم الح ه،یالهندس لیمعرفت الح یف ،یجزر
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 مقدمه 
 

 ،یجرزر الزمانعیاثرر برد «هیالهندسر لیرمعرفرت الح یفر»کتاب 
اسرت کره در  یقمر یششم هرر ۀمهندس، مخترع و هنرمند سد
 یو همراه با مصورسراز قیدق یاوهیآن پنراه دستگاه خودکار به ش
 راثیرو پس از انتقال کتب و م ریشر  داده شده است. در قرون اخ

 یاریبسر یعلمر یهرابره غررب، پژوهش یتمدن اسالم یفرهنگ
 نیررمطلررق ا تیررکرره اکثر رفتررهیکترراب صررورت پذ نیررا رامررونیپ

و  کیرزیف ک،یرمکان یمهندسر ۀها توسط محققران حروزپژوهش
 براًیآن تقر یهنرر یهارو، جنبره نیبوده اسرت و از همر کیروبات
 یهرادر حوزه یکتراب جرزر کرهیررفته شده است. درحرال دهیناد

و  ینگرراررر ،یقیمحصرول، موسر یطراحرر لیرمختلرف هنرر از قب
 باشد. یمتعدد هنر یهابخش پژوهشالهام تواندیم یخطاط
 لیرکتراب ح ۀکره دربرار یهنرر یهااز معدود پژوهش یکی
 یهادستگاه ۀدربار یجزر ۀرسال»صورت ررفته،  یجزر الزمانعیبد

 شیتوسرط آنانردا کنتر یالدیمر 1924است که در سال « خودکار
 یپرژوهش، ابتردا محتروا نیرشرده کره در ا فیترأل 1یکوماراسوام
آن  لیرحلو سرسس بره نقرد و ت شرودیمر یمذکور بازخوان ۀکتابچ

 .شودیپرداخته م

عنوان بره یآن است که کوماراسوام قیتحق نیدر ا یاصل پرسش
 نیبنرابرا کند؟یم دیتأک یکتاب جزر یهایژریهنرپژوه بر کدام و کی

از نگراه  یکتراب جرزر یهنرر یهرایژریو افتنیپژوهش،  نیهدف ا
 است. یکوماراسوام

کره  شرودیمشرخ  مر یپژوهش زمران نیا تیو اهم ضرورت
 یهراکتراب کره سربب شرده در دوره نیا ژهیو گاهیجا رغمیعل میبدان

 یشود و از وجوه رونارون علمر یبردارآن نسخه یمختلف، بارها از رو
 ۀدربرار یانردک اریبسر یهرامتأسرفانه پژوهش رد،یقرار ر یمورد بررس

 یهنرر تیاسرت و شخصر رفترهیآن صرورت پذ یهنرر یهرایژریو
کره  یمغفول مانده است. از جمله موارد یادیتا حد ز یجزر الزمانعیبد
مورخ هنرر  ،یتوجه خاص کوماراسوام د،ینمایاثر را اثبات م نیا تیاهم

 ۀبه آن اسرت کره در کتابچر یالدیم ستمیب ۀو هنرپژوه سرشناس سد
 یفارسر بره یاکتابچه که هنوز ترجمه نیمذکور به آن پرداخته است. ا
و هرم  قیرتحق ۀهنرپژوهانر کرردیرو ۀواسرطاز آن منتشر نشده، هم به

هنرر اسرت و  خیدر تار یادیز تیاهم یمؤلف آن، دارا گاهیجا ۀواسطبه
مررورد مطالعرره قرررار ررفترره و  یفارسرر یهرراضرررورت دارد در پژوهش

 .رردد یبازخوان شیمحتوا
 
 
 

 وهشژپ ۀنیشیپ. 1
صورت ررفته است کره  ییهاپژوهش یجزر لیالحکتاب علم ۀنیدر زم
در  کیرمکان یمهندسر یو عمل ینظر یمبان»ها کتاب آن نیترمرتبط

( 2001)گررانیمحمد جواد ناطق و د یۀترجمه و تحش ،«یتمدن اسالم
ها و مرتن برر اسراس نسرخه قیردق ۀبرر ترجمراست که در آن، عالوه

کتراب  میزوده شرده، مفراهکره افر یحاتیمختلف، با توضر یهاترجمه
سرنت » ۀنامرانیشرده اسرت. پا انیرصورت روزآمرد و قابرل فهرم ببه

(: یقمرر یهررر 7و  6)قرن  یتمدن اسالم یمتون علم یمصورساز
صرناعت  یالعلم و العمرل النرافع فر نیالرامع ب"کتاب  یمورد ۀمطالع
 یقراتیاز تحق یکری زیر( ن2016)یبه همت زهره اسد «یجزر "لیالح
جهرت برا  نیرپرداخته و از ا یکتاب جزر یهایکه به مصورساز است

 دارد.  یخوانمقاله هم نیموضوع ا
 ه،یالهندسر لیرمعرفرت الح یکتراب فر یخطر یهانسخه ۀدربار
 یدکتررا ۀانرد از رسرالاز نگارنده منتشر شده کره عبارت ییهاپژوهش
 الزمانعیبرد»( برا نرام 2021)یدیخورشر 1400در سال  یو یتخصص
محصرول در تمردن  یطراح یو هنر یعلم ندینقطه عطف فرا ؛یجزر
از  یکریمحصرول و   طررا کیدر قامت  یآن جزر یکه ط «یاسالم

 نیمسرتخرج از همر ۀشده است و مقال یمعرف یطراح ندیآغازرران فرا
در  "یلرریسرراعت ف"دسررتگاه  ییبازنمررا یچگررونگ»رسرراله بررا عنرروان 

 ,.Khorasanizadeh et al) «یجزر الزمانعیکتاب بد یخط یهانسخه

 ۀسره نسرخ یمصورسراز یقیتطب ۀمطالع» یهامقاله نی(، همچن2022
( Khorasanizadeh, 2019a) «یجرزر الزمانعیبد لیالح باز کتا یخط
 یفر"کتراب  یفارسر ۀاز ترجمر یخطر یانسخه یهایمصوّرساز»و 

دانشرگاه  ۀکتابخانر 708شماره  یخط ۀ)نسخ "هیالهندس لیمعرفت الح

هرا ( کره در آنKhorasanizadeh, 2019b« ) تهرران( یمطهرر دیشه
 یهنرر یهاجنبره اب،کتر نیا یخط یهااز نسخه یبرخ یضمن معرف
مورد بحر  قررار ررفتره و از  شدهیو محصوالتِ طراح هایمصورساز

 پژوهش دارند. نیبا ا یقرابت موضوع  ،یح نیا
نگرراه هنرپژوهانرره  لیررکرره برره تحل ییهرراپژوهش انیررم در
و  ییبرایو نقد ز یبررس» ۀدو مقال توانیم زیاند، نپرداخته یکوماراسوام

( و 2008مطلررق) ینررایقلم ببرره «یکمررال از نظررر آنانرردا کوماراسرروام
و مردرن از نگراه  یدر هنرر سرنت ییبایز دیکارکرد مف تیماه ۀسیمقا»

 ( را نام برد.2017و همکاران) یجون یواناثر اصغر ج «یکوماراسوام
 ایرزوا یشدند، از برخر یپژوهش معرف ۀنیشیعنوان پکه به یموارد
 ۀنریدر زم یقیتحق چیحاضر مشابهت دارند، اما تاکنون ه قیبا تحق
انررام نشرده اسرت.  یبره کتراب جرزر ینگاه کوماراسروام لیتحل
سند  کی لیو تحل یبازخوان توانیمقاله را م نیا ینوآور نیترمهم

 یرانیرران اپژوهش انیدر م تاکنونهنر دانست که  خیمهم در تار
 . مورد غفلت بوده است

 

 هابخش روش. 2
 ۀمتن کتابچ ستیبایآن، م یاست و ط یلتحلی–یفیتوص ق،یتحق نیروش ا

مرتن و  برودنیمی. قردشردیترجمه مر یجزر ۀرسال رامونیپ یکوماراسوام
کرار ترجمره را برا  ش،یاصطالحات به حدود صد سال پر یداشتن برختعلق
 یکه اسرام شدیتالش م دیبا گر،ید یو ازسو کردیرو مروبه ییهایدشوار

مشهور هستند، نام برده شود که آن هرم  یچه امروزه در فارسافراد، طبق آن
همراه متن ترجمه شد و به نیا ب،یمشکالت خاص خود را داشت. به هر ترت

 قرار ررفت. یو بررس لیمورد مطالعه، تحل گرید یاکتابخانه یهاداده یبرخ
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ها نگاره یۀکل ،یکوماراسوام ۀبه تمرکز پژوهش بر کتابچ تیعنا با
مرورد  یرتصرادفیصرورت غبه قیتحق نیدر ا یو ۀو اشارات هنرپژوهان
 اند.بح  قرار ررفته

منظور شرناخت ارائه خواهد شد و به قیتحق یادامه، بح  اصل در
و  یجرزر الزمانعیطور مختصرر بردبحر ، ابتردا بره یهاطهیح ینسب

شرده و  یبره کوماراسروام یاو سرسس اشراره شرودیم یکتابش معرف
و برر اسراس پرسرش  شرودیمطرر  مر یجزر ۀرسال ۀاو دربار ۀکتابچ

 .ررددیم لیو تحل یپژوهش، متن آن بازخوان
 
 هاافتهیو  جیبحث در نتا. 3

 و کتابش یجزر الزمانعیبد .3-1
کررده اسرت  یو کتاب او را معرفر یخود، جزر ۀدر کتابچ یکوماراسوام
نگارنرده و البتره  ۀحاضر، همان متن با ترجم ۀموضوع مقال ۀواسطکه به

 .شودیآن ارائه م یحذف ارجاعات درون متن
شرده، اثری که با شش صفحه در موزۀ هنرهای زیبا نمایش داده 

کتراب فری معرفرت »ها اشاره شرد، تر به آنو سایر صفحاتی که پیش
باشرد، بره می« الحیل الهندسیه )کتاب دانش تدابیر هندسی هوشرمند(

الرامع بین العلم و العمل النافع فی صناعت الحیرل )اثرری »بیان دیگر 
که تئوری و عمل را ترکیب کرده و بررای صرنعت ابزارهرای هوشرمند 

امیررده شررده کرره مررتن آن توسررط جررزری در سررال ن« مفیررد اسررت(
میالدی برای و به دستور سلطان ارتقی، محمود الملرک الصرال  1206

در ادامه حکومرت  1222تا  1200تألیف شده بود. این سلطان در آمِد از 
( 1185ترا  1174( و پردرش محمرد )1200تا  1185برادرش سقمان )

)پسرر تراجر بررنا( الررزری  فرمایی نمود. مؤلف، ابوالعز بن الرزّازحکم
یرا  1181الزمان )بی همترای عصرر(، از سرال )اهل بین النهرین( بدیع

در خدمت سلطان آمِد بوده است، کره طبرق آنچره خرودش در  1182
پنا سال قبرل از وروید، زمان آن از بیستاش برای رسالۀ ما میمقدمه

 (.Coomaraswamy, 1924: 5)اتمام این اثر بوده است
ادامۀ متن، کوماراسوامی به نقل از جزری، به نگارش کتراب و در 

 کند.اش اشاره میفرمان حاکم زمانه
من در خدمت الملک الصال  نصیرالدین ابوالفت  محمرود برن 
محمد، ابن قرا ارسالن، ابن داوود، ابن سرقمان، سرلطان دیراربکر 

ده بر این قبل از او، من به برادرش و پدرش خدمت کربودم، عالوه
( بره 1182یرا  1181هررری ) 577که من در سال بودم. از زمانی

پنا سال رذشته اسرت. یرک روز وام، بیستاین خدمت ورود کرده
چره او الصرال  چیرزی را آوردم کره برر اسراس آنمن بررای ملک

خواسته بود، آماده کرده بودم. او به من نگاه کرد، و دربرارۀ نتیرره 
که من اظهار نظر کنم یا برر هردفی تالش من اندیشید؛ بدون این 

چره مرن ام تأکیرد کرنم، او آن را تشرخی  داد و بره آنکه داشته
ای مانندی ابداع کرردهتو اسباب بی»ساخته بودم، پی برد. او رفت: 

ای. مرن میرل دارم ترو ها را از جنبۀ نظری به فعلیت رسراندهو آن
ای و در عمل شتهچه با آن سر و کار دامند دربارۀ آنای نظامرساله
ای و مربوط به تو بوده است، تهیه کنی. از آن جایی که من ساخته
توانستم با او مخالفت کنم، تمام مهارت خود را برای آن به کار نمی

  (.Coomaraswamy, 1924: 5)«بستم و این رساله را ایراد کردم
هرای جرزری سسس کوماراسوامی بره توصریف و تحلیرل ویژری

کند. شاید این متن، یکی از بر توانمندی هنری او تأکید میپردازد و می

یراد « هنرمنرد»عنوان یک هایی باشد که از جزری بهنخستین پژوهش
 دهد.می قرارهای فنی و علمی او را در مراتب بعدی و جنبه کندمی

کنیم که جزری ابتدا و در درجۀ نخست یرک ما استنباط می
نویسنده بود. قابل فهرم برودنِ  هنرمند، و تنها در درجۀ دوم یک

واسطۀ دانش عملری بایست بهها میهای او و وضو  شکلنوشته
دهد از اختراعاتی که توصیف شده، شر  داده شود. او توضی  می

و بسریاری از ابزارهرای دیگرر را  پذیرکه خودش فنران بررشت
تنها توسط حامیانش یعنی سره ابداع کرده است. این زحماتش نه

ارتقی بسیار مورد قدردانی قرار ررفته، بلکره در واقرع برا  سلطان
اش که در چند قرن پرس از اتمرام برداری از رسالهچندین نسخه

هایی که بره فارسری و ترکری کارش صورت پذیرفته، و با ترجمه
 .وجود دارد، تقدیر شده است

منظور اسرتفاده های جزری بهچنین رفته شده که برخی از ساعت
های قابرل های شرمعی و سراعتمابقی، خصوصراً سراعتدر قصرها؛ 
های خصوصی ساخته شده باشد. دیگرر منظور استفاده در اتاقحمل، به
ها و اند، برای بیرون سراختمانها که توسط رضوان توصیف شدهساعت

 ارائررۀ اطالعررات برره مررردم در ابعرراد بررزرب سرراخته شررده بودنررد
(Coomaraswamy, 1924: 5-6). 

فرری معرفررت الحیررل »های خطرری متعررددی از کترراب نسررخه
هایی کرره ترراکنون در برداری شررده اسررت. نسررخهنسررخه« الهندسرریه

های رسرمی ایرانیران دسترس محققان ایرانی قرار ررفته و در پژوهش
های نگارنرده نسخه است که در سایر پژوهش 24معرفی شده، حداقل 

های از آخررین نسرخه معرفی شده است. نکتۀ قابل توجه این که یکی
ای است به زبان ترکی، متعلرق بره خطی که رسماً معرفی شده، نسخه

خررود سررلطان مررراد سرروم عثمررانی کرره نگارنررده آن را در مقالررۀ 
(Khorasanizadeh et el., 2022)  معرفرری نمررود کرره قرربالً در میرران

شررده نبررود. امررا شناخته –ایجز محققرران ترکیررهبرره –پژوهشررگران
قرن پریش در کتابچرۀ خرود بره وجرود چنرین دود یککوماراسوامی ح

 هایی به زبان ترکی اشاره کرده بود که در متن قبلی ذکر رردید.ترجمه

بندی کتراب بندی آثرار و فصرلکوماراسوامی در ادامه بره دسرته
مندی او از آثار پیشرینیان و دانشرمندان نماید و به بهرهجزری اشاره می

 دازد.پرو مخترعان قبل از خودش می
 :محتوای کل اثر به شر  زیر است

تروان رذشرتِ هایی کره از آن می. دربرارۀ سراخت سراعت1نوع 
 فصل( 10دار را بیان کرد )ساعات منظم زمان

هرایی بررای ظرروف و ها و فنرانخوری. دربارۀ ساخت آب2نوع
 10خوری )هایی مناسب بررای اسرتفاده در مررالس مشرروبمرسمه
 فصل(
ریری و هرایی بررای خرونها و فنرانساخت آفتابه. دربارۀ 3نوع
 فصل( 10شو )وشست
هرای داخرل حروه کره تغییرر شرکل . دربارۀ ساخت فواره4نوع
  فصل( 10زدن دائمی )دهند؛ و وسایل نیمی

هرای . دربارۀ سراخت ابزارهرایی بررای براالبردن آب از آب5نوع
 فصل( 5عمق، و از آب جاری )کم

فصرل(.  5زهای مختلف از انواع مختلرف ). دربارۀ ساخت چی6نوع
 دهد.ها یک درب در قصر آمِد را شر  میاولین مورد از این فصل
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های آبی و سرایر ابزارهرای خودکرار، و برای تاریخ پیشین ساعت
و  2رزارشی از آثار مؤلفان پیشین در این موضوع، معرفری آثرار ویردمان

ن جرا الزم اسرت توانرد مرورد کراوش قررار بگیررد. در ایرمی 3هراوزر
و  4هرایی برر آثرار ارشرمیدشخاطرنشان رردد که کار جزری در بخش

طور و آثررار عربرری پیشررین، شررامل آثررار بنوموسرری، و برره 5آپولونیرروس
ررذاری پایه  7و فیلون بیزانس 6غیرمستقیم بر آثار مؤلفان یونانی، هرون

 (.Coomaraswamy, 1924: 6) شده است
 

 ی. کوماراسوام3-2

متولرد   8م در سریالن1877اروسرت  22کنتیش کوماراسوامی در آناندا 
، از یک خانوادۀ متشخ  سریالنی  9، سرموتو کوماراسوامیپدرششد. 

( در انگلسرتان برزرب کررد. او 10بود. آناندا را مادرش)الیزابت کلی بیبی
تحصیالتش را تا ورود به دانشگاه لنردن ادامره داد و از آنررا لیسرانس 

 1903های شناسی ررفت. سالشناسی و ریاهعلوم با رتبۀ اول در زمین
برداری از معادن آن کشرور م را در سیالن رذراند و اولین نقشه1906و 

ررایی غربری دیدن آثار صنعترا به انرام رساند. در طول این سفر و با 
بر هنرها و صنایع دستی بومی و بر زندری مرردم برود کره عالقره بره 

فلسفه، کار، هنر و صرنایع دسرتی در او بیردار رشرت ارتباط میان دین، 
(Keeble, 1998: 96-98.) 

به سرزمین و فرهنگ پدری خویش وی از دورۀ جوانی نسبت
کوماراسروامی موجرب . ریشۀ شرقی داشتعالقه و ررایشی شدید 

پیوند وی با دین و هنر شرقی و خلق آثار ارزشمندی در عرصه هنر 
« 11رنه رنون»ادیان شرقی شد. کوماراسوامی پس از آشنایی با آثار 

تحت تأثیر اندیشۀ وی قررار ررفرت و در زمینرۀ هنرر سرنتی آثرار 
اش را بره ررایانهارزشمندی برجای رذاشرت. او تفسریرهای سرنت

بیان کرد و به موازات آن به انتقاد از تردد و هنر متأثر از زبان هنر 
 (.Javani Jooni et al., 2017: 33آن پرداخت )
و انگلسرتان سرسری  هنردم را بیشتر در 1916تا  1906های سال

هرای سیاسری در نه رت هایش در هند، فعالیتکرد. بخشی از فعالیت
ای در شمال هنرد م به سیر و سیاحت رسترده1910ررایی بود. در ملی

آوری کررد کره بعرداً دست زد و مقدار معتنابهی نقاشی و تصویر جمرع
ها، اساس مرموعرۀ هنرر آسریایی در مروزۀ بوسرتون شردند. در همین
م، کوماراسوامی به امریکا رفت تا مسئولیت حفاظت آثرار هنرری 1917

سرال آخرر هند در موزۀ هنرهای زیبای بوستون را به عهده ریررد. سی
عمرش را در بوستون ماند و منحصراً زندری یک عالِم و سخنران را در 

ترین آثرارش در ایرن دوره بره انررام رسرید. او در پیش ررفت. پختره
م اندکی پرس 1947در هفتم سستامبر  12ماساچوستاش در نیدهام خانه

 (.Keeble, 1998: 98)از هفتادمین سالگرد تولدش دررذشت 
کوماراسوامی مردی بسیار پرانرژی بود کره مرموعرۀ وسریعی از 
آثار مکتوب برجای رذاشت. وی بیش از چهرل کتراب و پانصرد مقالرۀ 

هنر  ]تاریخ[»توان به ها میترین آنتحقیقی نوشته است، ازجمله مهم
هنرر و »، « 14 ]و سیالن[های هند هنرها و پیشه»، «13هند و اندونزی
آیین هند »، «  16مرموعه مقاالت رق  شیوا»، « 15 نمادررایی سنتی
تبردیل طبیعرت در »، « 18تذکار هنری و افالطرونی»، « 17 و آیین بودا

ای مقدمه»و « 20هنر مسیحی و شرقی ]فلسفه[»، « 19]و فلسفه[هنر 
 (.Javani Jooni et al., 2017: 34اشاره کرد )« 21]هند[بر هنر 
 

 به هنرنسبت یکوماراسوام دگاهید .3-3
او  یرراسررت کرره آراسنت لسرروفانیف نیاز مشررهورتر یکوماراسرروام

طور جرامع در  بره ،ییررابرا شرناخت سرنت توانیبه هنر را منسبت
 شیترسّرم فررمِ از پر»هنر را  ینگاه رذرا کوماراسوام کینمود. اما در 

 فیر( تعرCoomaraswamy, 2007: 115) «یتصوّرشرده در قالرب مرادّ
 یهنرر ملرک هنرمنرد و دانرش و مهرارت ،یوام. از نظر کوماراسکندیم

را  یزیرچره چ نکرهیدانش و مهارت مربوط به ا نیا»است که او دارد. 
تصروّر فررم  ییاول( توانرا ۀحلربلکره )در مر سرتیبسرازد، ن خواهدیم
 افتنیدوّم(  ۀاست که قرار است ساخته شود، )و در مرحل یئی( شیی)نها
مواد، قالرب  نیتراز مناسب ادهاست که به فرم تصوّرشده، با استف یراه

قابرل اسرتفاده  دشردهیمحصرولِ تول تراًیکه نها نیببخشد تا ا یجسمان
 (.Coomaraswamy, 2007: 115« )شود

هنر عبارت است از کمال، که در : »دیرویتر مکامل یفیدر تعر او
 «شررودیو ادرا  مرر دهرردیجررذاب خررود را بررروز مرر یرریرویقالررب ن

(Coomaraswamy, 2010: 126کوماراسوام .)باور بود که هنرر  نیبر ا ی
 یاصرل ۀدیا نیبا ا یبر شعور و خِرد است. و یمبتن یاساساً فعل ن،یراست

 یهرااصرل واحرد در قالب شیهنرمند را نما مقصود نیتریخود، اساس
چره توسرط هنرمنرد آن ی. در نظر کوماراسروامدانستیو متنوع م ریکث

 یتنها با حواس ما سر و کار نردارد بلکره برا خرود، معران شود،یخلق م
. در نظرراه کوماراسوامی، ابتردا بایرد دریافرتِ کندیرا حمل م یرونارون

اتّفاق افتد و سسس در ساحت خیرال  عِلویدرونی هنرمند از آن حقیقت 
چره توسّرط و ترسیم به وادی محسوس درآید؛ در غیر این صورت، آن

ارزش و فاقرد شود، محصرولی کرامالً بریهنرمند تخیّل و پرداخت می
: دیررویکره مر(، چنانAlipour et al., 2018: 58اعتبار هنرری اسرت )

ملکروت رفتره و در  بهشود که رویی راهی هنرمند چنان انگاشته می»
هایی از فرشتگان یا آثرار معمراری دیرده اسرت ترا روی آن جا صورت
 (.Coomaraswamy, 2012: 21« )ها را از نو پدید آوردزمین، آن
 

 یجزر ۀدربار یکوماراسوام ۀکتابچ .3-4
 کتابچه نیگران به ااشارات پژوهش .3-4-1

 انیرکتابچره در م نیاشارات به ا نیاز نخست یکیبتوان رفت  دیشا
آ.  . کوماراسوامی در کتاب »پژوه مطر  کرده است: را دانش یمنابع فارس

چرا   The Traetise of al-Jazari on automataخود به نام حیل جزری
کتاب الحیرل از اسرتانبول آمرده و  ۀنویسد که نسخبوستون می 1924
 های آن در امریکا پخش شده است. شش بررب آن در هنرهرایبرب

درموزۀ فروب و   22زیبای شهر بوستون و چند برری در مرموعه وتزل
برخی در جاهای دیگر هست. در این کتاب هشرت تصرویر آن آمرده و 
وصف شده است و رفته شده که متن آن به خط کوفی اسرت و در آن 

لموالنا السلطان العالم العادل المؤید نورالدین ابوالفت  مرد برن "عبارت 
 ,DaneshPajooh« )شود و در شش بخش استه میدید "قرا ارسالن

در قالرب  زیراند  پنا سال بعرد ن یراتییمطلب با تغ نی(. هم74 :1974
 (.DaneshPajooh, 1979: 378منتشر شده است ) گرید یامقاله

 نیچنر یکتراب جرزر  یتصح ۀدر مقدم الحسنوسفیاز او،  پس
 ۀخرود را دربرار ۀهنر، رسال خیرر تارپژوهش ،یکوماراسوام: »سدینویم
درخرور  اطالعرات آن یهانگاره ۀو دربار نوشته یهنر دیاز د کتاب نیا

 یجرزر کتراب یهااز نگاره زین یگرید یها. رزارشاست داده یتوجه
 (.Jazari, 2001: fifty four; Jazari,1979« )دارد جودو
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اشررارات  ر،یرراخ یهرراپژوهش یاز آن اسررت کرره در برخرر بعررد
 کی»نمونه  یکتابچه شده است. برا نیدر حد چند خط به ا یمختصر

 یاز سررو افتهیانتشررار قیررتحق ،یدر مررورد جررزر گرررید ۀکررار برجسررت
 نرهیزم نیرهنرر در ا خیترار دراهیرمحقرق از د نیاست. ا یکوماراسوام

 ۀجداشرده از نسرخ ریتصاو ۀردربا یبا ارزش یهایمطلب نوشته و آراه
 :Islami and Sultanzadeh, 2017« )منتشر کرده است هیاصوفیا یخط

2.) 
 

 کتابچه یمعرف .3-4-2
صرورت تروان آن را بره اینبر اساس بررسری و مشراهدۀ کتابچره می

 The treatise of al-Jazari onمعرفری نمررود. عنرروان ایرن کتابچرره

automata»  » های خودکراررسالۀ جزری پیرامون دسرتگاه»به معنی »
عبارت توضیحی ذیل عنروان کتابچره، در صرفحۀ شناسرنامه است. در 
صفحاتی از یک نسخۀ خطی از کتاب فی معرفت الحیرل »آمده است: 

ایرن «. الهندسیه در مروزۀ هنرهرای زیبرای بوسرتون و جاهرای دیگرر
 Communications to the»کتابچرره ششررمین کترراب از مرموعرره 

Trustees »وزۀ هنرهرای )ارتباطات با معتمدین( اسرت کره توسرط مر
 زیبای بوستون تهیه شده است.

آنانررردا کنتررریش کوماراسررروامی، دارای رتبرررۀ »نویسرررنده آن 
دار بخش هنرهای هنردی و اسرالمی در ( از لندن، موزه.D.Scدکتری)
معرفی شده و چا  آن در انتشارات دانشگاه هراروارد، شرهر « این موزه

صورت ررفتره  کمبریا، ایالت ماساچوست، کشور ایاالت متحده آمریکا
 است.

صفحۀ آن کامالً سرفید  16صفحه است که  52این کتاب دارای 
صرفحه صررفاً دارای تیترر یرا عبرارتی کوتراه، یرک صرفحه  4است، 

صرفحه بره مرتن کتابچره  22شناسنامه و یک صفحه فهرست اسرت. 
صفحه به چا  سیاه و سفید صفحاتی مصروّر  8اختصاص داده شده و 

 12شرکل، در صرفحه  8برر ایرن ت. عالوهاز کتاب جزری پرداخته اس
همرین کتابچره  37شده از نگاره صفحه کتاب، یک ترسیم خطی ساده

 نیز وجود دارد.
صفحه تنظیم شده و با این عبرارت آغراز  4مقدمۀ این کتابچه در 

 شود: می
موزۀ هنرهای زیبا شش برب از یک نسخۀ خطری عربری مشرهور 

ار دارد کره در اینررا منتشرر شرده در اختیر« های خودکاردستگاه»درباره 
است. برب دیگری از همین نسخۀ خطی بره مرموعره وترزل در مروزۀ 

در  24 دکتر پائول جِری. سراچس بهتعلق دارد، برب دیگر  23 هنری فوب
برخری از ایرن  .در بوسرتون 25کمبریا، و دیگری به خانم جان ال. راردنر

هرا اند، و همۀ آنهرا تشکیل داد« 26رولوبی»صفحات، جزئی از مرموعۀ 
ها را از قسرطنطنیه هستند که آن 27در اصل متعلق به دکتر ف. ر. مارتین 

  (.Coomaraswamy, 1924: 4)دست آورده است)استانبول( به
در خطوط بعدی مقدمه، به بررسی چند برب دیگر از این نسرخۀ 

صرورت مختصرر شود. بعد از مقدمه در فصل اول، بهخطی پرداخته می
شرود کره بخرش عمردۀ آن در جزری در دو صفحه معرفری می کتاب

همین مقاله، در قسمت معرفی کتاب جزری برا ترجمره نگارنرده آمرده 
های خطری ایرن کتراب طری یرک است. در فصل دوم به سایر نسخه

کند و در فصل چهارم در دوصفحه، بره تعیرین تراریخ صفحه اشاره می
 پردازد.دیگر می صفحات موجود در موزۀ هنرهای زیبا و جاهای

 
. مصورسازی طر  درب قصر شهر آمِد در دیاربکر از نسخۀ خطی 1شکل 

 (.URL1)توپقاپی از کتاب جزری 3472شماره 
Fig 1. Illustration of the design of the door of Amida Palace in 

Diyarbakir from manuscript N. 3472 of Topkapi from the book 
of Jazari(URL1). 

 
صرفحه  10ترین بخش کتاب است، در در فصل پنرم که مفصل

به شر  جزئیات شش مصورسازی موجود در موزۀ هنرهرای زیبرا و دو 
شررود و در فصررل ششررم طرری دو صررفحه نگرراره دیگررر پرداخترره می

شرود. پرس از آن شناسی و فهرست عناوین اختصاری مطر  میکتاب
کتاب جزری مطر  شرده  برب از نسخۀ خطی 8در یک صفحه عنوان 
ها به صورت سیاه و سفید، طبق امکانات آن روز به و سسس تصاویر آن

چا  رسیده که نگارندۀ مقاله حاضر، موفق شد شکل رنگی و باکیفیرت 
 تمام این تصاویر را از منابع مختلف تهیه نماید.

هایی از این کتابچه کره برا رویکررد هنرپژوهانره در ادامه، بخش
 ریرد.است، مورد بازخوانی و تحلیل قرار می نوشته شده
 

 یکوماراسوام ۀکتابچ ۀوجوه هنرپژوهان .3-5
 درب قصر آمِد ۀنگار صیتشخ  .3-5-1

رونه که اشاره شرد، کوماراسروامی در مقدمرۀ کتابچره خرود، بره همان
پرردازد. یکری از ایرن هرای کتراب جرزری میبررسی تعدادی از نگاره

روی هم است کره حردس زده شرده برود کره روبهها، دو صفحه نگاره
شاید صفحۀ منقوش آغازین کتاب جزری باشرد، امرا کوماراسروامی برا 

دارد که ایرن دو صرفحه، هایی به نقل از دکتر مارتین، بیان میاستدالل
اند. ایرن شکلی از درب قصر شهر آمِد در دیاربکر را به نمایش رذاشرته

دارد، برررای قیرراس بررا مررتن تصررویر کرره البترره در کتابچرره وجررود نرر
نمایران شرده  1کوماراسوامی، با نود درجه چررخش در شرکل شرماره 

 نگارد:است. وی چنین می

ای ... درب قصر آمِد را نمرایش داده اسرت مصورسازی دوصفحه
که در نوع ششم کتاب جزری توضی  داده شده است. این نوشرته، بره 
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السلطان المالرک، العرالم عزّ لموالنا »خط کوفی، در جنا  سمت راست 
المؤیّرد » یابردو در جنا  سمت چپ ادامره می شودخوانده می« العدیل

افتخرار بره »رفتره همروی«: نورالدین ابوالفت  محمد بن قررا ارسرالن
سروَر ما پادشاه حکمفرما، دانا، عادل، مخدوم، نورالدین ابروالفت  محمرد 

بره کره  –کتر مارتینچه به درستی توسط د؛ طبق آن«بن قرا ارسالن 
در مطرر  شرده اسرت.  -تواند خوانش متن را انرام دهدهرترتیب نمی

حرق »، «الملک هلل الواحرد القهرار»شود: امتداد باالی کتیبه خوانده می

 ,Coomaraswamy)«حاکمیرت مخصروص اهلل اسرت، یگانره، مقتردر

1924: 1-2.) 
نرد و کرا در  می 1درستی کارکرد شکل شماره کوماراسوامی به

خوانَد و به انگلیسری ترجمره درستی میخطوط منقوش روی درب را به
پرردازد و هرم بره کند. در واقع، هم به شناخت ماهیرت تصرویر میمی

جزئیات خرط آن و هرم محتروای مرتن آن و سرسس تراریخ حاکمران 
 کند.دهنده آن را بررسی میسفارش

 

 

 سلطان خاص کی ینگاراحتمال چهره ینف .3-5-2
کوماراسوامی به یک مصورسرازی دیگرر اشراره در مقدمۀ کتابچه، 

هرای سراعت فیلری کره ای مربوط به یکی از بخشکند؛ نگارهمی
مکانیزمی از دستگاه چهارم از نوع اول کتاب جزری را بره نمرایش 

رذارد. این مصورسازی نیز در کتابچه وجرود نردارد، امرا بررای می
 اسرت. ارائه شده 2در  توضیحات کوماراسوامی در شکل شماره 

 دهد:کوماراسوامی در این باره توضی  می

نگاری احتمالی صال  الدین؛ این بازنمایی، چهرره هریچ چهره
سلطانی نیست، ررچه شکی نیست که یک تصویر کلی شبیه یرک 

دهرد. جرزری سلطان یا شاهزاده معاصررش را بره مرا نمرایش می
ررذاری کررده نام« یک مرد نشسته در یرک ایروان»خودش آن را 

ت و این بازنمایی در واقع یرک مصورسرازی از بخشری از یرک اس
، دسرتگاه چهرارم از نروع اول از «ساعت فیلری»ساعت آبی، یعنی 

دایررۀ دارای باشد. این مرد در یک ایوان، زیر یرک نیمکتاب او می

هانۀ رِرد نشسته است؛ او به یرک سرمت تکیره د ]پانزده[دوازده 
کند؛ مطابق متن، ایرن لمس میکه یک شیء مدوّر را داده، درحالی

بایست یک شاهین باشد، اما شیء و همچنین در طرف مقابلش می
بازنمرایی متعلرق بره دکترر مرارتین و مصورسرازی نسرخۀ خطرری 

آکسفورد که کامالً مطابقت دارند، دو کُره را بره جرای دو  27رریوز
سمت مقابرل مرد به ساعتدهد. در انتهای هر نیمشاهین نشان می

کند و در انتهرای دهد، و شیء دیگر )شاهین( را لمس میمیتکیه 
های مردوّر براالی سررش تغییرر رنرگ هر ساعت، یکی از دهانره

 دهد.می
طور مشرخ  ها بهدکتر مارتین با استناد به نامی که در طاق

 ]تعلررق تصررویر برره[شررود، اسررتدالل ها دیررده میدر مصورسررازی
، «صرال  الردین»جای به کهکند، درحالیالدین را مطر  میصال 
بر این، شود. عالوهخوانده می« صال  اصل و الدنیا و الدین»عبارت 

شرده،  پیگیری 29اشاره کرده و توسط کلود آنه 28طبق آنچه بلوچت

  
از دستگاه  یزمی)مکان یلیساعت ف یهااز بخش یکی یمصورساز. 2شکل 

مورخ  هیاصوفیا 3606شماره  یخط ۀ( از نسخیچهارم از نوع اول کتاب جزر
 (.URL2) ریهنر فر ۀصفحه در نگارخان نیا یمحل نگهدار ،یقمر 755

Fig 2. Illustration of one of the parts of the elephant clock 
(mechanism of the fourth device of the first type of the Jazari’s 
book) from the manuscript N. 3606 of Hagia Sophia dated 755 

AH, the location of this page is in the Freer Gallery of Art 
(URL2). 

 یخط ۀاز نسخ یدستگاه اول از نوع اول کتاب جزر ی. شکل اصل3شکل 
صفحه در  نیا یمحل نگهدار ،یقمر 755مورخ  هیاصوفیا 3606شماره 

 (.URL3)بوستون  یبایز یهنرها ۀموز
Fig 3. The original form of the first device of the first type of 

Jazari’s book from the manuscript N. 3606 of Hagia Sophia dated 
755 AH, the location of this page is in the Boston Museum of 

Fine Arts (URL3). 
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بایسرت عنروانش الدین، ارر صحی  در نظر ررفته شرود، میصال 
باشد. دکتر مارتین یک « الملک الصال »به جای « الملک الناصر»

کند: اما احتمرال نردارد اشتباه را در بخشی از متن نسخه فره می
ای اسالمی در عنوان یک سلطان حکفرما مرتکب اشتباه که نسخه

شده باشد و باورکردنی نیست که او در عنوان صحی  سلطانی کره 
پانزده یا بیست سال بر تخت نشسته و عمالً حامی کتراب جرزری 

 (.Coomaraswamy, 1924: 2-3)است، اشتباه کرده باشد

تواند شرایط تراریخی خوبی میدر این جا هم کوماراسوامی به
اساسری را کره برخری از بی احتمالو منطق تصویر را در  کند و 

هرایی کره محققان داده بودند، رد نماید. البته در متن، تعرداد روی
عدد مطرر  شرده، ولری  12باالی فرد مذکور درج شده، به اشتباه 

شود و در متن اصلی کتاب جرزری طور که در شکل دیده میهمان
 روی است.  15ها آمده است، تعداد آن

 

  
 یخط ۀاز نسخ یدستگاه پنرم از نوع اول کتاب جزر ی. شکل اصل4شکل 
 ۀصفحه در موز نیا یمحل نگهدار ،یقمر 755مورخ  هیاصوفیا 3606شماره 

 (.URL3) بوستون یبایز یهنرها
Fig 4. The original form of the fifth device of the first type of 

Jazari’s book from the manuscript N. 3606 of Hagia Sophia dated 
755 AH, the location of this page is in the Boston Museum of 

Fine Arts (URL3). 

 یخط ۀاز نسخ یدستگاه ششم از نوع سوم کتاب جزر ی. شکل اصل5شکل 
 ۀصفحه در موز نیا یمحل نگهدار ،یقمر 755مورخ  هیاصوفیا 3606شماره 

 (.URL3بوستون ) یبایز یهنرها
Fig 5. The original form of the sixth device of the third type of 

Jazari’s book from the manuscript N. 3606 of Hagia Sophia dated 
755 AH, the location of this page is in the Boston Museum of 

Fine Arts (URL3). 
 
 هنرمند کیعنوان به یجزر یمعرف .3-5-3

در بخش معرفی کتاب جزری، پس از آن که دلیل تألیف کتاب مطرر  
ررانری بار در میران پژوهششود، کوماراسوامی شاید برای نخسرتینمی

اند، جزری را یک هنرمنرد که این اثر را مورد مطالعه و بررسی قرار داده
 روید:کند و میمعرفی می

کنیم که جزری ابتدا و در درجۀ نخست یک هنرمنرد، ما استنباط می
های او و بودنِ نوشرتهفهمو تنها در درجۀ دوم یرک نویسرنده برود. قابرل

از اختراعراتی کره  عملریواسرطۀ دانرش بایسرت بهها میوضو  شرکل
 (.Coomaraswamy, 1924: 5)توصیف شده، شر  داده شود

بهررره  Craftsmanاو بررای توصریف هنرر عملری جرزری از واژه 
دهندۀ شناخت هنرپژوهانۀ ایرن اسرتاد تراریخ هنرر از ریرد که نشانمی

 الزمان جزری است.قدرت هنر و صناعت بدیع

 
 

 27 وزیگر یخط ۀنسخ یهایمصورساز یابیارز .3-5-4
 آکسفورد

 کند:های خطی اشاره میدر بخش سایر نسخه

آکسرفورد  27ترین نسخۀ خطی متن ما نسخه رریوز مهم
. استطور کامل توسط ویدمان و هاوزر ترجمه شده است که به

های ها دقیقاً با شرکلاین نسخه کامالً مصورسازی شده، شکل
ترروان از تصرراویر جاکرره میمررتن مررا مطابقررت دارنررد، امررا تاآن

 اندنشرردهخوبی ترسرریم شررده ق رراوت نمررود، تقریبرراً بررهچا 
(Coomaraswamy, 1924: 7.) 

طور کره مشرهود اسرت کوماراسروامی در قامرت یرک همان
ها و کیفیت هنری آن در این نسخۀ هنرپژوه به بررسی مصورسازی

 پردازد.خطی می
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نتتات پادشتتاهان در  رییتتعتتدت ت  یابیتتعلتتت .3-5-5
 یبعد یهانسخه یمصورساز

های خطری کتراب نسرخهدر کتابچۀ کوماراسوامی در بخش سرایر 
های خطری شود؛ در نسرخهجزری، به نکتۀ قابل توجهی اشاره می

برداری شرده، ها نسخهکه بعدها به دستور حکمرانان سایر حکومت
اند که حتی نام سرلطان برداری شدهای کسیها به رونهمصورسازی

که ارر هنرمنرد نیز بر اساس نسخه اصلی باقی مانده است. درحالی
توانست نام سلطان معاصر خرود را داد، میم را به خرج میدقت الز

برره جررای سررلطان معاصررر بررا جررزری، در تصرراویر درج نمایررد. 
 روید:کوماراسوامی می

نام نورالدین محمد )پدر سرلطان محمرود، حکمرانری از 

های اصررلی مرریالدی( روی یکرری از شررکل 1185تررا  1174
رسرد کره ینمایش داده شده است. بر این اساس، بره نظرر م

دهند ها در این نسخۀ خطی، ابداعاتی را نشان میمصورسازی
که قبالً برای سلطان خاصی ساخته شده یرا بنرابوده سراخته 

ها از یرک نسرخۀ خطری در شود، و این که این مصورسرازی
اند، بدون این که به سرلطان نسخۀ خطی دیگر رونوشت شده

بره بیران  د.برداری ارجاع داده شرونحکمفرما در زمان نسخه
تنهایی ها که بخشی از متن اثرر نیسرتند، برهدیگر، این کتیبه

دهنرد بلکره هیچ مدرکی از تاریخ نسخۀ خطری را ارائره نمی
دهند صرفاً تاریخ ساخت یک اختراع اختصاصی را نمایش می

(Coomaraswamy, 1924: 7.) 

 

  
. شکل اصلی دستگاه نهم از نوع دوم کتاب جزری از نسخۀ خطی 6شکل 
قمری، محل نگهداری این صفحه در موزۀ  755ایاصوفیه مورخ  3606شماره 

 (.URL3هنرهای زیبای بوستون )
Fig 6. The original form of the ninth device of the second type of 
Jazari’s book from the manuscript N. 3606 of Hagia Sophia dated 

755 AH, the location of this page is in the Boston Museum of 
Fine Arts (URL3). 

. شکل اصلی دستگاه نهم از نوع سوم کتاب جزری از نسخۀ خطی 7شکل 
زۀ قمری، محل نگهداری این صفحه در مو 755ایاصوفیه مورخ  3606شماره 

 (.URL3هنرهای زیبای بوستون )
Fig 7. The original form of the ninth device of the third type of 

Jazari’s book from the manuscript N. 3606 of Hagia Sophia dated 
755 AH, the location of this page is in the Boston Museum of 

Fine Arts (URL3). 
 

برداری بررای رعایرت این احتمال وجود دارد که در هنگام نسرخه
ها را داده اسرت، نرام احترام به سلطانی که سفارش ساخت این دستگاه

ها حفظ کرده باشند که کوماراسوامی نیرز برا عبرارت وی را روی نگاره
« دهنردیش میبلکه صرفاً تاریخ ساخت یک اختراع اختصاصی را نمرا»

 تاحدی به این نکته اشاره کرده است.

 
یگذارنشانه ها بر اساسنسخه خیتار یزنگمانه .3-5-6

 کاغذ تیفیو ک یونانیو  یعرب یها
هایی رذاریکند، نشرانهیکی از نکاتی که کوماراسوامی به آن توجه می

ها درج شده است تا در متن کتاب، امکان اشراره و است که روی نگاره

ها، تراریخ رذاریها فراهم شرود. او برا اسرتناد بره نروع نشرانهشر  آن
 کند:زند و چنین بیان میهای خطی را تخمین میاحتمالی نسخه

های نسخۀ ها، بسیار زیاد به نگارهدر هر مورد، از سبک تصویرسازی
های برخی از دیگر م و نگاره1222، دارای تاریخ «30دیسکوریدوس»خطی 
قرن چهراردهم مریالدی شرباهت دارد، و همچنرین از  مشهورهای کتاب

توانیم در انتساب صفحات بره قررن سریزدهم سختی میکیفیت کاغذ، به
میالدی تردید کنیم. ممکن است که ما قبل از خودمان صفحاتی از نسخۀ 
خطی اصلی را داشته باشیم که توسط خود مؤلف بررای سرلطان محمرود 

 (.Coomaraswamy, 1924: 9)اشدنوشته شده و مصورسازی شده ب
نگاری هنر، تا قبرل از وی در این نوع نگاه کوماراسوامی در تاریخ
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خصوص کتاب جزری رخ نداده و بعد از آن هم کمترر برا ایرن دقرت و 
 .رستردری صورت ررفته است

 هشت نگاره لیو تحل یبررس .3-5-7
های رسالۀ جزری دربارۀ دسرتگاه»ای که در کتابچۀ رانههای هشتنگاره
صرورت توسط کوماراسوامی بررسی شده و در پایران کتابچره به« خودکار

به نمایش رذاشته شرده  10تا  3های اند، در شکلسیاه و سفید چا  شده
ایاصروفیه مرورخ  3606تصویر از نسخۀ خطی شماره  8است. تمامی این 

تا  3هایاند. شش برب مصوّر )شکلمیالدی جدا شده 1354ری/قم 755
که کوماراسوامی مسئول بخش هنرهرای اسرالمی و هنردی ( در زمانی8

موزۀ هنرهای زیبای بوستون بوده و این کتابچه را ترألیف کررده، در ایرن 
( در 10و  9موزه موجود بوده و هنوز هم هست و دو برب دیگرر )شرکل 

 شود.اشته که اکنون در موزۀ هنر هاروارد نگهداری میها وجود دسایر موزه

شود به شکل اصلی دسرتگاه اول از نروع مربوط می 3شکل شماره 
نخسرتین صرفحه از شرش »اول کتاب جزری که به قول کوماراسروامی 

یک ساعت آبی دارای جزئیات دقیق را  صفحه مرموعۀ موزۀ هنرهای زیبا
ی است که در اثر جزری شرر  به تصویر کشیده است و نخستین دستگاه

(. پرس از ایرن توضری  Coomaraswamy, 1924: 10«)شودداده شده می
کوتاه، بخش قابل توجهی از متن کتاب فی معرفت الحیل الهندسیه دربارۀ 

بند آورده است که برای آشنایی با آن، ترجمۀ بند اول  8این دستگاه را در 
 شود:در این جا ارائه می

 

  
. شکل اصلی دستگاه دوم از نوع پنرم کتاب جزری از نسخۀ خطی 8شکل 
قمری، محل نگهداری این صفحه در موزۀ  755ایاصوفیه مورخ  3606شماره 

 (.URL3) هنرهای زیبای بوستون
Fig 8. The original form of the second device of the fifth type of 

Jazari’s book from the manuscript N. 3606 of Hagia Sophia dated 
755 AH, the location of this page is in the Boston Museum of 

Fine Arts (URL3). 

 یخط ۀاز نسخ یدستگاه پنرم از نوع پنرم کتاب جزر ی. شکل اصل9شکل 
صفحه در موزه  نیا یمحل نگهدار ،یقمر 755مورخ  هیاصوفیا 3606شماره 

 (.URL4) هنر هاروارد
Fig 9. The original form of the fifth device of the fifth type of 

Jazari’s book from the manuscript N. 3606 of Hagia Sophia dated 
755 AH, the location of this page is in Harvard Art Museum 

(URL4). 
 

اندازۀ های بیرونی آن یک ساختمان است که از زمین بهشکل
آیرد، و درون خرود حراوی همرۀ حدود دوبرابر قد یک مرد باال می

شدن یرک سراعت الزم اسرت. چیزی است که برای تعیین طیآن
یک درب در این ساختمان برا ارتفراع حردود نُره وجرب و عرره 

دیروار چروبی یرا  وسیلۀ یکنیم وجب وجود دارد. این درب بهوپنا
شرود. در براالی آن دوازده درب در یرک خرط برنزی مسردود می

مستقیم وجود دارد، هر درب برا دو لنگره، کره در آغراز روز بسرته 
ها دوازده درب دیگر هستند، هریک هستند. در زیر و به موازات آن
شود به یرک که روز آغاز میها زمانیبا یک لنگه، و تمام این لنگه

ها یرک لبره وجرود دارد کره حردود در زیر این درب رنگ هستند.
ریزی شده است. در ابتردای ایرن عره یک انگشت، از دیوار طر 

کره شرود. هنگامیلبه یک هالل ماه، شبیه یرک دینرار یافرت می
رذرد تا ها میکند، از مقابل هریک از دربهالل روی لبه عبور می
هرر انتهرای دیروار دو رسد. در زیر لبره در این که به پایان لبه می

هرای ها دو پرنده با بالفرورفتگی، مانند طاقچه وجود دارد. در این
رشوده، ایستاده روی پاهایشان قرار دارد. در میان این دو طاقچره، 

اند که ای چیده شدهرونهای رِرد وجود دارد که بهدوازده جام شیشه
هرا انرد، سرمت تحردب هریرک از آندایرره را شرکل دادهیک نیم
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ها یک جام قررار دارد سمت باالست. در مقابل هریک از شاهینبه
ریزی شرده اسرت. که محکم بر یک پایه ایستاده که در دیوار طر 

 (.Coomaraswamy, 1924: 10) یک سنا از هر جام آویزان است

طور کامل و دقیقاً و با همین ادبیات، کارکرد این دستگاه را به
هرد. ایرن روش در خصروص هفرت دمطابق متن جزری شر  می

عنوان نمونره، مرتن فروق تصویر دیگر نیز وجود دارد که صرفاً بره
 مطر  رردید.

شکل اصلی دستگاه پنرم از نروع اول کتراب  4شکل شماره 
دومین صفحه »نویسد: جزری را نشان داده است. کوماراسوامی می

های موزۀ هنرهای زیبا، یرک تصویرسرازی از سراعت در مرموعه
است که در پنرمین فصل از نوع اول در کتاب جرزری شرر   جام

کند که این ساعت به دستور سلطان محمود داده شده، او اشاره می
(. و سسس ترجمرۀ Coomaraswamy, 1924: 12« )ساخته شده بود

کنرد و بررای تکمیرل انگلیسی متن جزری در این باره را بیران می
 کند.ه را نیز درج میشدۀ دستگاتوضیحات، نمای شماتیک و ساده

دهررد: رونرره شررر  میرا کوماراسرروامی این 5شررکل شررماره 
ریری، سررومین صررفحه، ابررزاری اسررت برررای اسررتفاده در خررون»
ریری مقدار خونی که ریخته شده است؛ این ابزار در منظور اندازهبه

« فصل ششم از نوع سوم در کتاب جرزری شرر  داده شرده اسرت
(Coomaraswamy, 1924: 13) و بعد از آن با بیان خرود و نره برا .

استفاده از ترجمۀ مرتن جرزری، عملکررد دسرتگاه و اجرزای آن را 
 دهد. توضی  می
هرای مروزۀ هنرهرای زیبرا، چهارمین صرفحه، در مرموعره»

نهمین دسرتگاه مشررو  در نروع دوم از کتراب جرزری را نمرایش 
جملره (؛ کوماراسوامی این Coomaraswamy, 1924: 14« )دهدمی

کنرد و سرسس ترجمرۀ مطر  می 6را در آغاز معرفی شکل شماره 
 کند.متن جزری پیرامون دستگاه مذکور را ارائه می

دسررتگاه طرراووس برررای  7همین ترتیررب، شررکل شررماره برره
ها یا وضو )دستگاه نهم از نروع سروم( و شرکل وشوی دستشست
دسررتگاهی برررای برراالبردن آب بررا اسررتفاده از قرردرت  8شررماره 

یوانات)دستگاه دوم از نوع پنرم( را به نمایش رذاشرته اسرت. در ح
دستگاهی برای کشریدن آب از جروی آب جاری)دسرتگاه  9شکل 

دستگاه دهرم از نروع دوم  10پنرم از نوع پنرم( و نهایتاً در شکل 
ریرزد، که مرسمه کنیزکی اسرت کره شرربت را بررای ح رار می

ها برا لکررد دسرتگاهمصورسازی شده است. در تمام این مروارد عم
ادبیات کوماراسوامی یا طبق ترجمۀ متن جزری تبیین شده است و 

ها و تصراویر شناسی و سسس فهرست مصورسرازیدر پایان، کتاب
ریری بره بندی یرا نتیررهرونه جمعدرج شده و کتابچه، بدون هیچ

 پایان رسیده است.

 

 
از نسخۀ خطی . شکل اصلی دستگاه دهم از نوع دوم کتاب جزری 10شکل 
قمری، محل نگهداری این صفحه در موزه  755ایاصوفیه مورخ  3606شماره 

 (.URL5هنر هاروارد )
Fig 10. The original form of the tenth device of the second type 
of Jazari’s book from the manuscript N. 3606 of Hagia Sophia 

dated 755 AH, the location of this page is in Harvard Art 
Museum (URL5). 

 
  گیرینتیجه

 
« خودکار یهادستگاه ۀدربار یجزر ۀرسال»با عنوان  یکوماراسوام ۀکتابچ

 نینخسرت دیدرآمرده و شرا ریرتحر ۀبره رشرت یالدیم 1924که در سال 
 کرردیرو یباشد که دارا هیالهندس لیمعرفت الح یکتاب ف ۀدربار یپژوهش
است که  تیاهم یهنر است، چنان دارا خینگاه تار هیو بر اساس زاو یهنر
که مشخصاً وجروه  یکم در مواردآن دست یفارس ۀداشت ترجم تضرور

 ۀ. لرذا پرس از ترجمرردیرقرار ر لیو تحل یهنرپژوهانه دارد، مورد بازخوان
 .افتیامر اختصاص  نیحاضر به ا ۀکتابچه توسط نگارنده، مقال

و کترابش برر  یجرزر الزمانعیبرد یبا معرفر قیتحق نیا یکل روال
 دراهشیرو د یآغراز شرد. کوماراسروام یکوماراسوام ۀاساس متن کتابچ

مرورد  یطور اجمرالبره سرتیبایبودند که م یگریبه هنر، مطالب دنسبت
 نیر. در ادیرررد یمذکور معرف ۀو پس از آن، کتابچ ررفتندیبح  قرار م

 شد.  انیاند، بکتابچه داشته نیکه محققان به ا یشاراتاز ا یبرخ ان،یم
 کیعنوان به یصورت بود که کوماراسوام نیپژوهش بد یاصل پرسش

 نیر. در پاسرخ بره اکنردیم دیتأک یکتاب جزر یهایژریهنرپژوه بر کدام و
 ۀکتابچر ۀوجروه هنرپژوهانر لیرو تحل یمقاله، بررسر یپرسش، بخش اصل

به آن اشاره کررده  یچه واز آن یرنگ ریتصاو شیبود که با نما یکوماراسوام
 یوجوه هنرر نیمنتشر کرده بود، همراه شد. ا دیو سف اهیصورت سبه ایبود و 

 است. ریکه شامل موارد ز دیدر هفت مورد از متن کتابچه استخراج ررد
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محققران  یبرخر کرهینگاره درب قصر آمِرد؛ درحرال  ی. تشخ1
کتاب است که  نیآغاز ۀنگاره، صفح نیاشتباه رمان کرده بودند که ابه

 .شودیم ییآراکتاب ب،یمعموالً با تذه
 ۀنگرار کهیسلطان خاص؛ درحال کی ینگاراحتمال چهره ی. نف2
اسرت، بره  یلریاز دسرتگاه سراعت ف یآدمک را که جزئر کیمذکور، 
ینکته را مطرر  مر نیا یدرستبه یرذاشته است و کوماراسوام شینما
 . دینما

به اتفاق  بیقر کهیهنرمند؛ درحال کیعنوان به یجزر ی. معرف3
مهنردس  کیراو را در قامت  ،یجزر ۀررفته دربارصورت یهاپژوهش
 ررفته بودند. دهیکار او را ناد یهنر یهاکرده بودند و جنبه یمعرف
 نیآکسفورد؛ ا 27 وزیرر یخط ۀنسخ یهایمصورساز یابی. ارز4
 اند.قرار ررفته یفیک یابیهنرپژوه مورد ارز کیها بر اساس نگاه نگاره
 یهانسرخه ینام پادشاهان در مصورسراز رییعدم تغ یابی. علت5
کره چررا  پردازدینکته م نیهنر به ا خیاز منظر تار یکوماراسوام ؛یبعد

 یکه از کتراب جرزر یحاکمان بعد ۀموجود، در دور یهاهیبرخالف رَو
 رهینت ینکرده است. و رییتغ یشده، نام حاکم زمان جزر یبردارنسخه
حراکم در ابرداع خراص آثرار  نیرن کار به احترام نقش ایکه ا ردیریم
 صورت ررفته است. یجزر

و  یعربر یهرایرذارها بر اساس نشانهنسخه خیتار یزن. رمانه6
هنرر  خیترار ۀدر حوز زین یقیتطب ۀنوع مطالع نیکاغذ؛ ا تیفیو ک یونانی

 جالب توجه است.
هشت نگاره؛ پررداختن بره موضروع نگراره و  لیو تحل ی. بررس7

است که مرورد  یگریها، از نکات دنگاره یهایژریکارکرد دستگاه و و
 قرار ررفته است. یتوجه کوماراسوام

کرده است با توجه به اطالعات محدود زمران  یسع یکوماراسوام
 یبرخر ،یریو تصرو یبصرر یهااز اسرتدالل یریرمتن، با بهره فیتأل

و خصوصراً  یهنرر یهرایژرریابهامات و اشتباهات را پاسخ دهرد و و
از اثرر ارائره  یهنرر، اطالعرات خیتار کردیبا رو تواندیکه م ییهایژریو
خراص  یهرایژریو ها،یرذارنشانه ن،ینام سالط ها،مانند نوشته د،ینما

 .دینما یرا بررس رهیو غ یشناسسبک
اتفراق  یمتن در بخشر نیا یهنر یدستاوردها نیتراز مهم یکی
 ۀدر درجر تراًیهنرمند و نها کیرا ابتدا  یجزر ،یکه کوماراسوام افتدیم

هنرر  دانخیترار کی یاستنباط ازسو نیو ا خوانَدیم شمندیاند کیدوم 
 باشد. تیپُراهم اریبس تواندیم

 یکتراب جرزر یهادرخصوص نگاره یکه کوماراسوام ینکات اکثر
 یشناسرو سبک یشناسییبایبر ز یاز آن که مبتن شیب کند،یمطر  م
بتوان  دیکتابچه را شا نیهنر است و در واقع ا خیدانش تار یۀباشد، بر پا
 ۀواسررطدانسررت. لررذا به یهنررر از کترراب جررزر ینگررارخیتار نینخسررت
و  تیراز اهم زیرحروزه، کتابچره ن نیردر ا یممهم کوماراسوا تیشخص

 برخوردار شده است. ییاعتبار باال
هنر  ۀعرص قاتیدادن تحقپژوهش، در جهت سوق نیاست ا دیام
ررام  لیرعلم الح ۀدر حوز یثار ارزشمند تمدن اسالمشناخت آ یسوبه
 ،یآتر یهرادر پژوهش ررددیم شنهادیپ انیبرداشته باشد. در پا یموفق
مرورد  یجزر الزمانعیبد رینظیکتاب ب ۀهنرپژوهان دربار ریسا اتینظر
 .ردیقرار ر لیو تحل یبازخوان
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