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چکیده

یکی از موضوعات چالش برانگیز در نگارگری ایرانی آن است که کدام نگارگر برای نخستین بار، و در چه زمانی، اثرش را امضاء 
زده است. پژوهشگران بسیاری معتقدند که جنید بغدادی، نخستین نگارگری ست که با لقب سلطانی،-لقبی که سلطان احمد جالیر 
به او اعطا کرده بود-؛ اثرش را در خمسه خواجوی کرمانی )798 ه.ق( امضاء نمود. این ادعا از زمان نگارش نخستین تاریخ نگاریها 
درباره ی نقاشی ایرانی، از شروع قرن بیستم تاکنون، در متون مختلف تکرار شده است. در این مقاله، با رویکردی انتقادی، ضمن نقد 
منابع، نگاره های دارای امضاء به ترتیب زمانی، معرفی و بررسی خواهند شد. بررسی هشت نگاره ی این مقاله نشان می دهد، در 
دوره جالیری- پیش از دوره ی سلطان احمد جالیر )784-813 ه.ق(- و دوره ی سلجوقی نگاره های متعددی با امضاء نگارگران 
مصور شده  است. این نگاره ها در فاصله ی زمانی نیمه دوم قرن هفتم تا سال 798 ه.ق تولید شده اند. طبق نتیجه پژوهش، قدیمی ترین 
نگاره ی دارای امضاء به عبدالمؤمن بن محمدالنقاش الخویی تعّلق دارد که در کتاب ورقه و گلشاه، با خط نسخ و به رنگ سفید 
امضاء شده است. جهت رسیدن به هدف مقاله از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نگاره ها نیز از سایت کتابخانه های بریتانیا، 

برلین، و استانبول دریافت گردیده اند. روش پژوهش نیز به صورت تاریخی، توصیفی-تحلیلی و انتقادی می باشد.
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مقدمه
نسخه-  نگاره  های ایرانی بخش عمده  ای از هوّیت خود را مرهون چند 
عامل اساسی هستند. نخستین عامل هوّیت  بخش، مؤّلفان اثر، در مقام شاعر، 
عارف، یا عالمی هستند که اثر مزبور را تألیف نموده  اند. در این مورد 
می  توان به شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، عجایب  المخلوقات قزوینی، 
معراج  نامه میرحیدر و بسیاری دیگر اشاره کرد. عامل دوم امرا، حاکمان 
و پادشاهانی هستند که نظر ُحسن  شان بر کتاب هایی خاص بوده است 
که دستور به کتاب  آرایی و مصورسازی آنها داده  اند. از این میان می  توان 
مثنوی همای و همایون  بایسنقری،  به شاهنامه شاه تهماسبی، شاهنامه 
خواجوی کرمانی)در دربار سلطان احمد جالیر(، جامع  التواریخ خواجه 
اشاره کرد که در دوره  های  آثار  رشید  الدین فضل  اهلل همدانی و دیگر 
مختلف تاریخی در کتابخانه-    کارگاه  های سلطنتی تولید شده  اند؛ و عامل 
سوم گروه هنرمندانی که این آثار را با توجه به محتوا و مضمون هر 
نسخه، در کتابخانه- کارگاه سلطنتی کتاب  آرایی و مصورسازی نموده  اند. 
در دو عامل نخست به صراحت نام مؤلف و یا سفارش  دهنده بر همگان 
روشن است، اما در مورد عامل سوم گاه اطالعات کاملی از هنرمندان 
این  از خالقان  اثر در دسترس است و گاه هیچ نشانی  به  وجودآورنده 
آثار یافت نمی  شود؛ که در این مورد تنها می  توان با تکیه بر شناخت 
و دانش پیشینی از شیوه و سبک به کاررفته در خلق آثار و همچنین نوع 
نسخه  نگاری، شیوه خط و به کارگیری رنگ و قلم  گیری  ها و دیگر عوامل 
تنها به حدس و گمان به شناخت هنرمندان اثر نائل آمد. آنجایی که در 
یک اثر نامی از هنرمندان به میان می  آید نقش رقم یا امضا در نگاره بسیار 
پررنگ است و یا در انجامه  ی هر نسخه که نام کاتب و سفارش  دهنده 
و زمان پایان کتابت تحریر شده است و گاه نیز در برخی از انجامه  ها 
از نام ُمّذِهب اثر نیز سخنی به میان می  آید. لذا در این پژوهش با توجه 
به هدف مشخص شده تالش می  گردد از رهگذر نگاره  های برجای مانده 
در کتابخانه  ها و موزه  های داخلی و خارجی به شناخت هر چه بهتر 
نگارگرانی دست یابیم که نامشان در نگاره  ها رقم خورده است. تا برخی 
ابهامات برجای مانده در تاریخ  نگاری هنر نقاشی ایران را مرتفع نموده و 

نتیجه حاصل شده بتواند مورد استفاده  ی آیندگان قرار گیرد.

روش پژوهش
پژوهش انجام شده از نوع کیفی می باشد و برای رسیدن به هدف و 
پاسخ سؤاالت این پژوهش از اطالعات و اسناد تاریخی، و همچنین منابع 
کتابخانه  ای استفاده شده است. نگاره های مورد بررسی در این مقاله و 
اطالعات مربوط به آنها نیز از سایت کتابخانه  های بریتانیا، برلین، و 
استانبول به صورت آنالین دریافت گردیده   است. روش انجام پژوهش در 
بخش پیشینه به صورت تاریخی با رویکردی انتقادی است و در بخش 

بررسی نگاره ها، دارای رویکردی تاریخی، توصیفی-تحلیلی می  باشد

بیان مسئله، هدف و سؤاالت پژوهش
نخستین تالش  ها برای شناسایی هنر ایرانی در اثر جامع آرتور اپهام 
پوپ1 با عنوان بررسی هنر ایران2 صورت پذیرفته است. یک مجلد از 

شانزده مجلد این اثر مربوط به هنر نقاشی است که محققان هنری چون 
ِسر توماس آرنولد3، لوئی ماسینیون4، مونره دوویالر5، ارنست کونل6، 
الرنس بینیون7 و ریچارد اتینگهاوزن8 دست به نگارش آن زده  اند. پس از 
انتشار این اثر، نخست در سال 39-1938م. در شش مجلد و آنگاه در سال 
1965  م. در  16   جلد، آثار دیگری نیز توسط پژوهشگران خارجی و ایرانی 
در حوزه نگارگری ایرانی به چاپ رسیده است. برپایی نمایشگاه  هایی 
در پاریس، برلین، لندن، فیالدلفیا و نیویورک از سال 1903 تا 1935 
نمونه  هایی ناشناخته از نگارگری ایرانی را به جهانیان شناساند. این وقایع 
سبب گردید تا پس از آن، توجه  ی ویژه  ای به هنر ایرانی و به خصوص 
نگارگری ایرانی در سطح جهانی و داخلی شود. با بررسی نسخه  های مصّور 
گوناگون، گونه  ای از تاریخ  نگارِی نگارگری ایرانی آغاز گردید که در 
آن توجه  ی ویژه  ای به دسته  بندی دوره  های تاریخی و نام  گذاری مکاتب 
نگارگری به وجو آمده در آن دوره  ها شده است. با شناسایی و تفکیک 
مکاتب؛ دسته  بندی آثار، هنرمندان و نگارگران خالق اثر صورت پذیرفت 
و آنگاه ویژگی  های سبک فردی هرکدام از نگارگران و ُمذهِّبان و کاتبان 
مورد مداقه قرار گرفت و نیز نسخه  ها با توجه به آغازه و انجامه  ها و 
تاریخ  های مندرج در آنها و یا نام کاتبان و سفارش  دهندگان و هم چنین 
شیوه  ی اجرای سرلوح  ها و کتیبه  ها و خطوط نگارش  یافته در آنها به این 
دوره  ها منتسب شده  اند. ارنست کونل در یادداشت های خود در رابطه با 
تاریخ نگارگری ایرانی پس از بررسی دوره  های تاریخی و آثار به وجود 
آمده در این دوره  ها، وقتی دوره  ی جالیری را مورد بررسی قرار می دهد 
به نسخه  ی همای و همایون اثر خواجوی کرمانی که در زمان سلطان 
احمد جالیر مصّور شده است اشاره می  کند. وی در انتساب این نسخه 
تا  این خطا سبب می  گردد  اشتباه می  شود، و  تاریخ 799 ه.ق دچار  به 
دیگر نویسندگان و پژوهندگانی که از همای و همایون خواجو سخن به 
میان می  آورند، این اثر مصّور را به همین تاریخ ذکرشده، یعنی سال 799 
ه.ق. منتسب کنند؛ اما مطابق با انجامه  ی نسخه همای و همایون که در 
کتابخانه بریتانیا9 محفوظ است در بیان اختتام نسخه چنین آمده است: 
العبید میرعلی  بن  الیاس  التبریزی اصلح  اهلل  اقلّ  الممالیک و  بتعلیقه  »خدم 
شانه  فی  یوم  االحد رابع ربیع  اآلخر سنه ثمان  وتسعین  و  سبعمایه بدارالسالم 
بغداد حماها اهلل عن  األضداد«؛ که به روشنی بیان می  دارد این نسخه در 
روز یکشنبه چهارم ربیع  اآلخر سال 798 ه.ق در دارالسالم بغداد کتابت و 

یا مصّور شده است )تصویر 1(.
نکته  ی دیگری که می  توان در نوشته  های کونل به آن اشاره کرد این 
موضوع است که وی در بررسی نسخه همای و همایون به صراحت چنین 
می  گوید که: »در اینجا باالخره به نام یک نفر نقاش برمی  خوریم یعنی 
جنید نقاش که خود را به نام ارباب خود سلطان احمد جالیر، سلطانی 
نامیده است« )کونل، 1389، 55(.10 وی در این جمالت از قید باالخره 
استفاده می  کند که نشان می دهد کونل در بررسی  های خود، در دیگر 
نسخه  های قابل دسترسی به آنها هرگز نمونه  ای از نام نقاش را در نگاره  ها 
مشاهده ننموده است و این تنها اثری است که به صراحت نام یک نقاش 
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آن نقاشان بغداد هنر خویش را در پایان سده هشتم/ چهاردهم 
خانه تکانی کرده و متحّولش ساختند. در اینجا باالخره به نام یک 
نفر نقاش برمی خوریم یعنی جنید نقاش که خود را به نام ارباب 
خود سلطان  احمد جالیر سلطانی نامیده است. )آژند، به نقل از 

کونل 1389: 55(
در یادداشت کونل چند نکته  ی قابل تأّمل وجود دارد که عبارت اند 
از اینکه وی تاریخ نسخه را به اشتباه سال 799 ه.ق بیان می  دارد و حتی 
زمان ذکرشده را مسّلم می  داند؛ که این گفته  ی وی با انجامه نسخه همای 
و همایون یک سال قمری تفاوت زمانی دارد. دیگر آنکه کونل در بیان 
دست یافتن به نگاره رقم  دار از قید باالخره استفاده می  نماید. استفاده از این 
قید نشان می دهد که وی پس از بررسی و کنکاش در نگاره  های دیگر این 
نسخه و نسخه  -    نگاره  های دوره  های مختلف و مکاتب گوناگون، تنها در 
این اثر موفق به یافتن رقم نقاشی شده است که از بخت خوشش مفتخر 
به دریافت لقب سلطانی از سلطانش شده است؛ به همین علت از قید 
باالخره برای پایان تالش خود برای دست یافتن به یک نگاره  ی رقم  دار 
استفاده می  نماید. این نکته به نظر می تواند نشان  دهنده  ی این امر باشد که 
کونل، نگاره  های نسخه ورقه و گلشاه و یا آثار امیرخلیل، احمد موسی، 

شمس  الدین و دیگر نگارگران را ندیده باشد. 
بازیل   گری11 در مقاله  ی »هنرهای تصویری در دوره  ی تیموری که در 
کتاب تاریخ ایران دوره  ی تیموریان« آمده است، بیان می  دارد: »...جنید، 
شاگرد عبدالحی در بغداد باقی ماند و امضای او در یکی از نگاره  های 
در  1396    م.   -        محفوظ  تاریخ  به  کرمانی  خواجوی  معروف  خمسه 
کتابخانه بریتانیا که برای کتابخانه سلطان احمد کار شده بود  -، موجود 
است« )گری، 1387: 384(. گری حتی در کتاب نقاشی ایرانی، در رابطه 

با نگاره  های خمسه خواجوی کرمانی می نویسد:
تمام آنها هم زمان با تاریخی هستند که در صفحه  ی پایان کتاب 
آمده است و همه  ی آنها نیز توسط یک نفر و یا حداقل تحت 
نظر یک نفر اجرا شده  اند. این شخص می تواند استاد جنید باشد که 
امضایش در ششمین مینیاتور در پشت ورق 45 که عروسی همای و 
همایون را نشان می دهد بر روی حاشیه پنجره باالی تخت شاهزاده 

خانم مشاهده می  شود. )گری، 1392: 47(
هنر  از  نمایشگاهی  مارس،  تا  ژانویه  ماه  های  در  سال 1931،  در 
ایرانی در برلینگتن هاوس12 برگزار گردید که بخشی از این نمایشگاه 
به نگاره  ها و کتب مصور ایرانی اختصاص داشته است. لورنس بینیون، 
ج. و. س. ویلکینسون13 و بازیل  گری که مسئول بخش گردآوری این آثار 
بوده  اند در کتابچه  ای که بعدها در سال 1971 به شکل کتاب به چاپ 
 Persian رسید به شرح نگاره  ها و تاریخ نقاشی ایرانی پرداختند. کتاب

در نگاره -   آن هم با لقبی که از سلطان دوران خود به ارث برده است 
- ذکر گردیده است. این نکته می تواند به عنوان دومین اشتباه و خطای 
کونل محسوب گردد؛ که چگونه او نتوانسته است در بررسی  های خود 
از نسخه  های دوره ایلخانی که به کرات در یادداشت  هایش به آنها اشاره 
نموده و به تجزیه وتحلیل و توصیف آنها پرداخته است، به نام نگارگرانی 
چون احمد موسی یا میرخلیل و دیگر نگارگران بربخورد و نامی از 
آنها ذکر نماید. وجود این گونه از ابهامات سبب گردید تا در این مقاله 
کوشش شود بررسی دقیق تری در رابطه با نگاره  های موجود در کتابخانه 
و نسخه  های متعدد صورت گیرد و از این قَِبل چنانچه نام نگارگری در 
نگاره  ها درج شده است به آنها اشاره شود تا زین پس اشتباهاِت حتی 
داخلی  پژوهندگان  برخی  به زعم  که  پژوهشگران خارجی  عمد  غیر 
همچون وحی ُمنزل است مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد و از قَِبِل 
آن بررسی  های تازه از سوی پژوهشگران جوان حتی صورت پذیرد تا 
وجه تازه  ای از تاریخ نگارگری ایرانی با تکیه بر اسناد و مدارک موجود 
و یافته شده نمایانده شود. پس با در نظرگرفتن این هدف، مقاله حاضر 
کوشش می  نماید تا اسنادی تصویری را به نمایش بگذارد که نشان می دهد 
پیشتر از جنید سلطانی بوده  اند نگارگرانی که بی  هیچ لقب سلطنتی  ای یا 
درباری دست به ترقیم نگاره  های خود زده  اند و در تاریخ  نویسی  های نقاشی 
ایرانی کم تر به آنها اشاره و یا تکیه شده است. از رهگذر مسئله و هدف 

بیان شده در فوق سؤاالت زیر مطرح تا پاسخی برایشان داده شود.
1. چه نسخه  ها و نگاره  هایی پیش از نسخه  ی همای و همایون وجود 

داشته  اند که مرقوم به امضای نگارگر بوده  اند؟
2. نگاره  های دارای امضاء در چه دوره  ای تولید شده  اند و از منظر 

زمانی چه تفاوتی با نگاره    ی نسخه همای و همایون دارند؟

پیشینه پژوهش 
چنانچه پیشتر ذکر گردیده است نخستین تالش  ها برای شناسایی هنر 
ایران در مجموعه 16 جلدی آرتور اپهام پوپ با هّمت بسیاری از محققان 
و پژوهشگران صورت پذیرفته است که خوشبختانه این مجموعه به 
فارسی ترجمه شده و در دسترس عالقه مندان می  باشد. در بخش مربوط 
به نقاشی ایران مقاله  ای با عنوان تاریخ نگارگری و طراحی به قلم ارنست 
کونل قرار دارد که توسط یعقوب آژند در کتاب سیر و صور نقاشی ایران 
ترجمه شده است. به نظر می  رسد، در این مقاله، برای نخستین بار است 
که از نام یک نقاش به عنوان راقم یک نگاره نام برده می  شود. کونل 

می نویسد:
نسخه ظریف و زیبای دیوان خواجوی کرمانی در موزه بریتانیا 
با تاریخ مسّلم 799 ه.ق/1397م. جهتی را نشان می دهد که در 

تصویر 1. بخشی از صفحه f49r، مثنوی همای و همایون خواجوی کرمانی، نسخه شماره add ms 18113 کتابخانه بریتانیا.
)http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_18113_fs001r( :منبع

نخستین نگارگر، نخستین امضاء )رقم( در نگاره های ایرانی، 
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امضای هنرمند دیده می  شود که در چهارچوب پنجره  ای در باالی 
تاج شاهزاده قرار گرفته است. )بیانی، 1382: 336-334(

به نظر می  رسد گفته  های بیانی نقل  قولی باشد از کتاب بازیل گری و 
همکارانش که در باال به آن اشاره شده است.

با  ایران در دوره اسالمی: نگارگری  تاریخ هنر  رهنورد در کتاب 
ذکر مطالبی از بازیل گری، کورکیان و سیکر15، و همچنین پاکباز بیان 
می  دارد:  »جنید نخستین نقاش ایرانی است که جرئت کرد امضای خود را 
پای یکی از نگاره  های نسخه دیوان خواجوی کرمانی )نگاره تاج گذاری 
همایون در مراسم عروسی( بگذارد. همان طور که ذکر شد، جنید به نام 
ارباب خود سلطان احمد جالیر خود را سلطانی نامیده است« )رهنورد، 
1386: 45(. پاکباز هم می نویسد: »یکی از نگاره  های نسخه مزبور ]دیوان 
خواجوی کرمانی[ امضای جنیدالسلطانی دارد که مؤّید مقام معتبر جنید 
در دربار سلطان احمد است. تا آنجا که می  دانیم، این قدیمی  ترین اثر مرقوم 
یک نقاش ایرانی است« )پاکباز، 1380: 66(. بیانی و رهنورد به  جای 
آنکه محل قرارگرفتن رقم جنید را در باالی نگاره عروسی کردن شاهزاده 
همای با همایون عنوان نمایند، از عبارات زیر ششمین مینیاتور و پای 
یکی از نگاره  ها استفاده می  نمایند. پاکباز نیز به سهو، امضای نگارگر را 
جنیدالسلطانی می نویسد که با توجه به مرقومه نگاره، صورت صحیح آن 
عمل جنید نقاش سلطانی می  باشد. اینکه رهنورد عنوان می  دارد: »جنید 
نگاره  پای  در  را  امضاء خود  کرد  که جرئت  است  نگارگری  اولین 
بیاورد« )همان: 45(؛ به نظر نمی  رسد رقم زدن نگارگر در نگاره معلول 
جرئت کردن و یا جرئت نکردن او باشد، بلکه بیشتر مؤّید این نکته است 
که انجام تمامی امور در سیطره  ی قدرت حاکم و پادشاه است و تنها 
اوست که امر می  کند و اجازه می دهد تا رقم نگارگر در نگاره درج 

گردد یا خیر.
در کتاب   است که  تجویدی  اکبر  تنها  ایرانی  نویسندگان  میان  از 
نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا سده دهم هجری با گمان اشاره 

Miniature Painting در ایران با عنوان تاریخ تحلیلی هنر نگارگری 

ایرانی با ترجمه  ی محمد ایرانمنش در سال 1367 به چاپ رسیده است و 
تاکنون چهار بار چاپ آن تجدید شده است. 

اختصاص  تیموری  به مکتب  در فصل سوم که  نویسندگان کتاب 
دارد مطالب کوتاهی در رابطه با نگارگری پیشاتیموری بیان نموده  اند و 
اشاراتی به نسخه  های این دوران کرده  اند. یکی از نسخه  های مورد اشاره، 
نسخه  ی خمسه خواجوی کرمانی می  باشد. از آنجا که قلمرو حکومت 
سلطان جالیر، در ابتدا، تمامی ایران غربی آن زمان را در برمی گرفت، 
باید انتظار داشت که این نسخه مانند هر نسخه  ی دیگر که در دربار 
او تهیه شده، اساسًا ایرانی باشد. در واقع از روی این نسخه می توان نفوذ 
پردامنه  ی سبک ایرانی را در غرب تا پیش از ظهور تیمور، به روشنی 
دریافت. به عالوه چون این نسخه، »صرف نظر از خوشنویس و تذهیب کار 
بین النهرینی آن، برای نخستین بار، امضای هنرمند را داراست« )بینیون و 
همکاران، 1396: 120(. نکات قابل تأّمل در این سطور آن است که 
نویسندگان به صراحت نام سلطان جالیری را عنوان نمی  دارند. انجامه  ی 
نسخه به روشنی نشان می دهد که دیوان خواجوی کرمانی در سال 798 
ه.ق، در بغداد مصور گشته است و منابع تاریخی نشان می  دهند که در این 
زمان سلطان  احمد جالیر در بغداد سلطنت می  کرده است.14 نویسندگان 
اعالم می  دارند که خوشنویس و تذهیب کار این اثر بین  النهرینی می  باشند. 
اینکه چگونه و بر اساس کدام مدرک تاریخی یا اطالعات به دست آمده 
از نسخه، خوشنویس و تذهیب کار را بین  النهرینی معرفی می  کنند بر ما 
روشن نیست. آنچه واضح است و از انجامه  ی دو مثنوی همای و همایون و 
کمال  نامه )تصویر 2 و 3( مستفید می  شود نام خوشنویس این دیوان میرعلی 
بن الیاس التبریزی بوده است که اصالت او به صراحت تبریز اعالم شده 
است و ارتباطی میان او و بین  النهرین وجود ندارد. همچنین در هیچ جایی 
از نسخه نامی از تذهیب کار آن برده نشده است و علت آنکه نویسندگان 
تذهیب کار و خوشنویس نسخه را یک شخص واحد می  دانند نامشخص 

است. اما نکته مهم و اساسی آن است که آنان نیز بیان 
می  دارند که این نسخه برای نخستین بار امضای هنرمند 
را داراست. در این خصوص نیز آنچه مبرهن هست ذکر 
این نکته می  باشد که نویسندگان به نظر دیگر نگاره  ها و 
نسخه  های رقم  دار تا زمان نگارش کتاب خویش را رؤیت 
نکرده بودند و صرفًا بر اساس منابع موجود به دست آمده تا 
آن زمان )1931 تا 1971م.( نظر خویش را بیان داشته  اند، 
و نویسندگان و پژوهشگران ایرانی نیز با نظر به این منابع، 
نمونه  به عنوان  کرده  اند.  بازنشر  و  نقل  را  آنان  مطالب 
بیانی در کتاب تاریخ آل  جالیر در رابطه با نسخه دیوان 

خواجوی کرمانی می  گوید:
این نسخه که بهترین نمونه  ی مکتب جالیری می  باشد، در 
سال 799 تدوین گردیده و نوشته  ی آن به خط میرعلی 
تبریزی معروف، به خط نستعلیق و مینیاتورها از استاد 
جنید می  باشد که در زیر ششمین مینیاتور در صفحه 45 
که صحنه  ی عروسی همای و همایون را مجّسم می  سازد، 

تصویر 2. انجامه مثنوی همای و همایون؛ دیوان خواجوی کرمانی؛ چهارم ربیع اآلخر سال 798 ه.ق؛ 
http://( :کتابخانه بریتانیا. منبع add ms 18113 به خط میرعلی بن الیاس التبریزی؛ نسخه شماره

)www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_18113_fs001r

تصویر 3. انجامه مثنوی کمال  نامه، دیوان خواجوی کرمانی؛ بیست و هشتم جمادی  االول سال 798 ه.ق 
به خط میرعلی بن الیاس التبریزی الباورچی؛ نسخه شماره add ms 18113 کتابخانه بریتانیا.

)http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_18113_fs001r( :منبع
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در انجامه روضه  االنوار هیچ ذکری از زمان و تاریخ کتابت این مثنوی به 
میان نمی  آورد )تصویر 4(.

دیوان  نگاره  ی  ُنه  از  نگاره  یک  در  گردید  اذعان  که  همان گونه 
خواجوی کرمانی رقم یا امضاء نقاش قرار گرفته است. این نگاره ششمین 
نگاره از نسخه است که عنوان عروسی کردن شاهزاده همای با همایون را 

بر خود دارد )تصویر 5(.
این نگاره آخرین برگ مصّور از مثنوی همای و همایون است. رقم 
نقاش در قسمت باالی سمت چپ نگاره درون کتیبه  ای مستطیل شکل 
قرار گرفته است که پنج دایره به رنگ خاکستری و سفید دور آن تزیین 
شده  اند. عبارت عمل جنید نقاش سلطانی با خط زیبای رقاع و با رنگ 

شنگرفی نوشته شده است )تصویر 6(.

2. نگاره منظره زمستانی یا بیابانی: خزینه 2153 کتابخانه موزه 
توپقاپی  سرای، مکتب تبریز، میانه قرن چهاردهم میالدی. کار 

احمد موسی
در کتابخانه-  موزه توپقاپی  سرای استانبول، آلبومی با شماره خزینه 
2153 محفوظ است که شامل نگاره  هایی از دوره  ی آل جالیر است. 
اینکه نگاره  های موجود در این آلبوم به صورت تک  نگاره بوده  اند یا به 
کتاب خاصی تعّلق داشته  اند هنوز بر کسی روشن نیست. اما از موضوع 
برخی نگاره می  توان مشخص نمود که برخی نگاره  ها به کتاب شاهنامه 
تعّلق دارند. نگاره منظره زمستانی متعلق به برگه 28 الف از این آلبوم 
می  باشد. در این نگاره که منظره  ای زمستانی-بیابانی را به نمایش می  گذارد 
دو سوارکار در پی شکار دو آهو و یا دو خرس از پشت صخره  ها در 
حال گذر و تاختن می  باشند. در مرکز نگاره دو خرس قهوه  ای در حال 

می  نماید که مجموعه  ی تصاویر دیوان خواجو متعلق به جنید می  باشد 
و هرگز عنوان نمی  دارد که او نخستین کسی است که اثرش را رقم زده 
است. »گمان می  رود مجموعه  ی تصاویر آن به قلم استاد جنید نقاش باشد، 
همچنان که یکی از مینیاتورهای هشت  گانه  ی کتاب امضای وی را دارد« 
)تجویدی، 1386: 85(. اکنون با توجه به مطالب و مستندات ذکرشده در 
باال تالش می  گردد نگاره  های به دست آمده ی دارای رقم یا امضاء مورد 
شناسایی، بررسی و تحلیل قرار گیرند. فرایند بررسی نگاره  ها نیز بر این 
منوال است که ابتدا نگاره  ی مربوط به جنید؛ که به نام وی امضاء شده 
است، مورد مداقه قرار خواهد گرفت، سپس دیگر نگاره  هایی که در 
زمان پیش از نگاره جنید مرقوم شده  اند، بررسی خواهند شد تا از این 
رهگذر به شناسایی نخستین نگارگری که توانسته است نگاره و اثر 
خود را مرقوم یا امضاء نماید، نائل آییم. ذکر این نکته ضروری است 
که بی  گمان در آینده  ای نه چندان دور نگاره  هایی یافت شوند که فهرست 
کنونی را دچار تغییر و تحّول کنند و در جهت تکمیل این مجموعه و 

پرکردن خالءها مثمر ثمر باشند. 

مبانی نظری پژوهش
بررسی نگاره  های رقم  دار

خواجوی  دیوان  همایون:  و  همای  عروسی  جشن  نگاره  ی   .1
کرمانی؛ 798 ه.ق. کتابخانه بریتانیا. عمل جنید نقاش سلطانی

در کتابخانه بریتانیا، نسخه  ای از خمسه خواجوی کرمانی )689-
752 ه.ق( محفوظ است که به دوره  ی آل  جالیر )836-740 ه.ق.( تعّلق 
دارد. این نسخه در زمان سلطان احمد جالیر )784-813 ه.ق(، چهارمین 
سلطان جالیری در دارالسالم بغداد کتاب  آرایی شده است. نسخه شامل 
سه مثنوی همای و همایون، کمال  نامه و روضه  االنوار می  باشد.16 مجموع 
و  همای  مثنوی  به  نگاره  شش  است.  نگاره  ُنه  دارای  مثنوی  سه  این 
همایون؛ یک نگاره به کمال  نامه و دو نگاره  ی دیگر به روضه  االنوار 
تعّلق دارد. از مجموع ُنه نگاره  ی، تنها یکی از آنها که عنوان عروسی  کردن 
شاهزاده همای با همایون17 را بر خود دارد، دارای رقم و امضاء نّقاش 
است. همچنین از سه مثنوی تنها دو مثنوی همای و همایون و کمال  نامه 
دارای تاریخ کتابت در انجامه می  باشند. همای و همایون در روز یکشنبه، 
چهارم ربیع  اآلخر سال 798 ه.ق در دارالسالم بغداد شرف اتمام یافته است 
)تصویر 2( و کمال  نامه در بیست و هشتم جمادی  االّول سال 798 ه.ق و 
به خط میرعلی بن الیاس التبریزی الباورچی )تصویر 3(. اما کاتب نسخه 

 add تصویر 4. انجامه مثنوی روضه  االنوار، دیوان خواجوی کرمانی، نسخه شماره
http://www.bl.uk/manuscripts/( :کتابخانه بریتانیا. منبع ms 18113

)Viewer.aspx?ref=add_ms_18113_fs001r

تصویر 5. نگاره عروسی شاهزاده همای با همایون، دیوان خواجوی کرمانی، 
عمل جنید نقاش سلطانی، 798 ه.ق. ، نسخه شماره add ms 18113 کتابخانه 
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.( :بریتانیا. برگ 45 ب. منابع

aspx?ref=add_ms_18113_fs001r; http://www.bl.uk/manuscripts/
Viewer.aspx?ref=add_ms_18113_fs001r)

نخستین نگارگر، نخستین امضاء )رقم( در نگاره های ایرانی، 
پیش از ظهور جنید سلطانی



نشریه رهپویه  هنر/  هنرهای تجسمی   دوره 5  شمارۀ 2  تابستان 1401
114

3. نگاره اسفندیار در نبرد با اژدها: خزینه 2153 کتابخانه موزه 
توپقاپی سرای، مکتب تبریز، شاهنامه شمس الدین. 771 ه.ق/ 

1370 م. کار احمد موسی
این نگاره به احتمال فراوان مربوط به شاهنامه  ای است که توسط 
ه.ق   771 سال  در  جالیری  اویس  سلطان  دربار  نگارگِر  شمس  الدین، 
از خزینه 2153  به برگه 157الف  این نگاره  تصویرگری شده است. 
کتابخانه موزه توپقاپی  سرای تعلق دارد که در یک فضای کوهستانی، 
تصویر سه انسان در مقابل یک اژدهای بزرگ تصویرگری شده، و در 
باالی نگاره نیز تصویر یک گردونه با سقفی گنبدی قرار گرفته است. 
بی  برگ  کهن سال  درخت  شاخه  های  که  آنجا  نگاره  سمت چپ  در 
و خشکیده بر روی صخره  ای قرار گرفته است با مرّکب سیاهی رقم 

نگارگر با عنوان کار احمد موسی نوشته شده است )تصویر 8(.

4. نگاره نبرد اسفندیار با گرگ ها، خزینه 2135، برگه 37 ب، 
کتابخانه موزه توپقاپی  سرای، 1370 م/771 ه.ق. مکتب تبریز. 

کار میرخلیل
از دیگر نگاره  های موجود در خزینه شماره 2135 کتابخانه-موزه 
توپقاپی سرای، برگه 37 ب با عنوان نگاره نبرد اسفندیار با گرگ ها 
است که احتمااًل به شاهنامه  ی دموت و یا شاهنامه شمس  الدین ارتباط 
دارد. در این نگاره بیننده شاهد جدال اسفندیار با دو گرگ شاخ دار است 
که تیرهایی در بدنشان فرورفته است. در پایین نگاره  ها در میان پاهای 
گرگ ها رقم نگارگر با عنوان کار میرخلیل قابل رؤیت است. این نگاره 
در سال 771 ه.ق به قلم میرخلیل خلق شده است و اندازه  ی آن 31/5 × 28 
سانتی  متر می  باشد )تصویر 9(. کریم  زاده تبریزی در احوال و آثار نقاشان 
قدیم ایران، سه اثر دارای امضاء را از میرخلیل معرفی می  کند که یکی از 
آنها متعلق به تصویر امیرتیمور گورکانی در اردوی خود است که در کنار 
آن کله مناری دیده می  شود و خنیاگری در حال عودنوازی است و بین 

دویدن و گریختن مشاهده می  شوند. در جلوی دو خرس کلمات خرس 
بد با مرّکب مشکی با خط نسخ نوشته شده و در قسمت مرکزی سمت 
راست نگاره در جهت معکوس نگاره رقم نگارگر به صورت کار استاد 
احمد موسی با مرّکب مشکی نوشته شده است، و در ذیل آن نیز توصیف 
بسیار نیک درج شده است. با توجه به تاریخ مندرج در معرفی این نگاره، 
به نظر می  رسد که این نگاره در اواخر دوره  ی حکومت سلطان ابوسعید 
بهادرخان ایلخانی18 )717-736 ه.ق( و یا در اوایل سلطنت سلطان اویس 

جالیر )757-776 ه.ق(در تبریز تصویرگری شده است )تصویر 7(.

تصویر 6. عمل جنید نقاش سلطانی از نگاره عروسی شاهزاده همای با همایون، 
دیوان خواجوی کرمانی: 798 ه.ق. ، نسخه شماره add ms 18113 کتابخانه 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_( :بریتانیا، منبع
)ms_18113_fs001r

تصویر 7. نگاره منظره زمستانی یا بیابانی: مکتب تبریز، خزینه 2135 
کتابخانه موزه توپقاپی  سرای. کار استاد احمد موسی. 

)http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/Pictures1/im15( :منبع

تصویر 8. نگاره  اسفندیار در نبرد با اژدها: خزینه 2153 کتابخانه موزه توپقاپی 
سرای، مکتب تبریز، شاهنامه شمس الدین. 771 ه.ق/ 1370 م. کار احمد موسی.

)http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/Pictures1/im18(  :منبع
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صفوی در مقام میرخلیل می  گوید: »و امیرخلیل در آن وقت بی  بدل زمانه 
و در طریق خود وحید و یگانه بود و او را پادشاه مشارالیه ]بایسنقر 
میرزا[ تربیت کلی نموده بود و روزبه روز در مراسم رعایتش می  افزود 
چنانچه موجب حسد ارباب جاه و جالل شد« )مایل هروی به نقل از 

دوست  محمد، 1372: 270(. 
طبق نظر دوست  محمد، پس از درگذشت بایسنقرمیرزا:

ولد بزرگوارش عالءالدوله میرزا قدم بر مسند فضیلت  پروری نهاد، 
و داعیه  ی اتمام ُجنگ ]بایسنقری[ نمود... و در همین اوان از عقب 
خواجه غیاث  الدین پیراحمد زرکوب کسی به مملکت تبریز فرستاد 
و چون خواجه حسب  الحکم کتابخانه را به یمن قدم و اوراق نقاشی 
را در هرات به لطف قلم معّزز و مکّرم گردانید و موضعی چند 
از مواضع ُجنگ قلم  گیری کرد و به الواِن فتنه  انگیز رنگ  آمیزی 
نموده و به خون جگر و آب دیده  ی پاکیزه اثر شستمان فرموده 
به اتمام رسانید، امیرخلیل به دیده  ی انصاف به اطراِف آن بساتیِن 
جّنت اّتصاف بگذشت، منصف به صفِت انصاف متصف گشت و 
همت به ترک تصویر گماشت و خود را از اندیشه  ی آن باز داشت. 

)همان: 271(
از سویی عبدالرزاق سمرقندی در کتاب مطلع سعدین و مجمع بحرین 
بیان می  دارد که در ماه جمادی  اآلخر و رجب سال 838 ه.ق. به ارادت 
حضرت ذوالجالل در شهر و بلوکات هرات وبای عام و علت طاعون واقع 
شد به مرتبه  ای که در یک روز ده هزار کس به این علت درگذشتند 
)عبدالرزاق سمرقندی، 1383، ج. 2، دفتر اول: 451-454(. با توجه به 
آنچه از نوشته  ی دوست محمد و عبدالرزاق می  توان به حدس استنباط 
کرد، احتمال می  رود امیرخلیل پس از ترک صورتگری، در واقعه  ی شیوع 
وبا و طاعون در سال 838 ه.ق در هرات درگذشته باشد، هرچند که در 

هیچ کتاب و سندی به صراحت بدان اشاره نشده است.

اسلیمی  های حاشیه به امضای روشن و واضح خلیل میرزا شاهرخی نوشته 
شده است؛ و»نگاره  ی دیگر تصویر مرد چاقی است که لباس قرمزرنگی 
به تن کرده و چکمه پوشیده و دامن خود را به دست گرفته است. این 
شخص که ریش سفیدی داشت در شیوه کارهای استاد محمد سیاهقلم 
بود و نوشته بود: کار میرخلیل )کریم  زاده تبریزی، 1376، ج. 1: 87(. 
همچنین سومین نگاره مورد نظر کریم  زاده، نگاره  ای است که در این مقاله 
بدان اشاره شده است. لهذا، میرخلیل از جمله  ی نگارگرانی است که در 
دوره جالیری به اوج هنر خود رسیده است و بعدها در دوره تیموری 
در دربار شاهرخ میرزا لقب شاهرخی دریافت کرده است و در هرات، 
در کتابخانه-  کارگاه سلطنتی بایسنقرمیرزا در خلق نگاره  های شاهنامه 
بایسنقری نقش داشته است. وی در شاهنامه بایسنقری نیز همین نگاره نبرد 
اسفندیار با گرگ ها را با اندکی تغییرات مجدداً به تصویر کشیده است 
)تصویر 10(. آنچه در اجرای دو نگاره  ی اشاره شده، قابل توجه و تأّمل 
است آنکه؛ از زمان اجرای نگاره نخست در سال 771 ه.ق )عهدجالیری( 
تا زمان اجرای نگاره نسخه شاهنامه بایسنقری در فاصله مهروموم های 
829 تا 833 ه.ق )عهد تیموری(، نزدیک به پنجاه وهشت تا شصت ودو 
سال قمری سپری گردیده است که خود نشان می دهد میرخلیل در زمان 
بایسنقرمیرزا در کهولت ِسنی قرار داشته است. اگر به حدس و گمان 
متوّسل شویم که میرخلیل در سال 771 می  توانسته است جوانی 20 ساله 
بوده باشد، پس در زمان حکومت بایسنقر میرزا و در هنگام مصّورسازی 

شاهنامه بایسنقری، پیرمردی هشتادوچندساله بوده است.  
دولتشاه سمرقندی در تذکره  الشعرا نام او را به همراه سه هنرمند 
نامدار دیگر عصر شاهرخ یعنی عبدالقادر مراغه  ای در موسیقی، استاد 
قوام  الدین شیرازی در معماری و مهندسی، و یوسف اندکانی در خوانندگی 
برابر می  نهد و میرخلیل نقاش را »مانی ثانی« قلمداد می  کند )دولتشاه 
سمرقندی، 1338: 257(. دوست  محمد در دیباچه  ی مرقع بهرام میرزای 

تصویر 9. نگاره نبرد اسفندیار با گرگ ها، خزینه 2135، برگه 37ب،
کتابخانه موزه توپقاپی  سرای، 771 ه.ق./1370م. کار میرخلیل. 

)http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/Pictures1/im17.( :منبع

تصویر 10. نگاره نبرد اسفندیار با گرگ ها، شاهنامه بایسنقری،
مکتب هرات، 833 ه.ق.، عمل میرخلیل،کاخ گلستان تهران. 

)https://image.tebyan.net/Image/401559( :منبع

نخستین نگارگر، نخستین امضاء )رقم( در نگاره های ایرانی، 
پیش از ظهور جنید سلطانی
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می  توان استنباط کرد که استاد شمس  الدین تا ساِل بعِد مرگ سلطان اویس 
)776 ه.ق.( زنده بوده و در تبریز می  زیسته است و این ایام به گمان دوران 

کهولت سنی استاد شمس  الدین بوده است.

6. سیاه قلم بدون عنوان، آلبوم دیتس19، شماره 73 ، کتابخانه ملی 
برلین20، عمل میردولتیار

در مجموعه آلبوم  های دیتس محفوظ در کتابخانه ملی برلین که مملو 
از آثار طراحی و سیاه قلم و نگاره  های عصر ایلخانی، جالیری، تیموری و 
ترکمانان است، یک نمونه  ی بسیار زیبا و عالی از سیاه قلمی موجود است 
که اسبی را در حال تاختن در یک کادر مستطیلی افقی بسیار باریک 
نشان می دهد. قلمگیری سریع و حرکت تند قلم در بیان شدت و ضعف 
خطوط بسیار پرقدرت ظاهر گشته که نشان از تبّحر طراح آن دارد. در 
سمت چپ این سیاه قلم در حد فاصل میان دستان و سر اسب، با مرّکب 
قرمزرنگ و به صورت عمودی در پهنای کادر با خط نستعلیق رقم نقاش 
با عنوان مشق میردولتیار نوشته شده است )تصویر 12(. آنچه از دیباچه  ی 
دوست  محمد معلوم می  گردد میردولتیار یا امیر دولتیار از جمله غالمان 
دربار سلطان ابوسعید ایلخانی )م 704 ه.ق، حک 717 ه.ق و 736 ه.ق( 
بوده است که به شرف شاگردی استاد احمد موسی مشّرف شده بود و در 
این امر سرآمد گشت، علی  الخصوص در قلم سیاهی، که موالنا ولی  اهلل 
بعد از دیدن کارهایش از روی انصاف به عجز خود اعتراف نمود )همان: 
269(. آنچه مسلم و مبرهن است اینکه امیر دولتیار در دوران حکومت 
سلطان ابوسعید در فاصله زمانی 717 تا 736 هجری قمری در دربار او 
خدمت غالمی می  کرده است و بنا بر استعداد و لیاقتش از سوی سلطان به 
شاگردی استاد احمد موسی گماشته شده است و از سویی دیگر با مرگ 
سلطان ابوسعید، امیر دولتیار به دربار سلطان اویس جالیری رحل اقامت 
گزیده است. بهر روی وجود چنین نمونه  ای از سیاه قلم  های امیر دولتیار 
نشان می دهد که وی پیشتر از جنید سلطانی موفق به رقم زدن در اثرش 
شده است. ادله  ای که می تواند انتساب این سیاه قلم از امیر دولتیار را به 
دوره جالیری ثابت نمایید نوع خط به کاررفته در کتابت رقم طراح 
است که با خط نستعلیق نوشته شده. از آنجایی که خط نستعلیق توسط 
میرعلی تبریزی در عصر جالیری وضع شده است پس می  توان استنباط 
نمود که این اثر نیز در دوره سلطان اویس به قلم امیر دولتیار آفریده شده 
است. نکته  ی حایز اهمیتی که درباره  ی رقم زدن در آثار عصر جالیری 
وجود دارد آن است که با توجه به اینکه سالطین عصر جالیری همچون 
سلطان اویس و سلطان احمد بسیار به هنرهای مختلف و بخصوص نقاشی 

5. نگاره ربودن زال به وسیله سیمرغ. خزینه 2135، برگه 23 
الف، کتابخانه موزه توپقاپی سرای، 1370 م. 771 ه.ق. مکتب 

تبریز.  احمدموسی
نگاره  ی دیگری که احتمال می  رود مربوط به شاهنامه دموت و یا 
شاهنامه شمس  الدین باشد، نگاره  ی ربودن زال به وسیله ی سیمرغ است. این 
نگاره نیز در خزینه 2135 کتابخانه-  موزه توپقاپی  سرای موجود است و 
به برگ 23 الف تعلق دارد. در این نگاره سیمرغ در حال باالبردن زال 
به کوه دماوند است. رقم نگارگر در این نگاره بر روی ابرهای چینی 
و در امتداد باله ای سیمرغ قرار گرفته است )تصویر 11(. عبارت رقم 
احمد موسی نشان  دهنده  ی این واقعیت است که نگاره  ی فوق نیز به قلم 
سحرانگیز احمدموسی مصّور گردیده است. با توجه به اطالعات مندرج 
نیز مربوط به سال  این نگاره  در سایت کتابخانه-موزه توپقاپی  سرای 
1370م، که مطابق با 771 ه.ق. می  باشد؛ مصّور گردیده است. اگر این 
تاریخ را صحیح بدانیم، نگاره  ی مورد نظر مربوط به شاهنامه شمس  الدین 
خواهد بود که در زمان سلطان اویس جالیری مصّور شده است؛ و اگر 
آن را متعّلق به شاهنامه دموت یا ابوسعیدی بدانیم تاریخ مصّورسازی آن 
بایستی از سال 730 ه.ق. آغاز شده، و تا پس از مرگ سلطان ابوسعید 
در سال 736 ه.ق. ادامه یافته باشد. شاید تردیدی در این نباشد که ادامه 
تصویرگری شاهنامه ابوسعیدی در دربار سلطان اویس انجام شده باشد که 
استاد شمس  الدین در دربار این سلطان جالیری نشو و نمو یافته و ادامه 
تصویرگری این شاهنامه را به فرمان سلطان اویس بر عهده گرفته است. 
دوست  محمد در دیباچه  اش خاطرنشان می  کند، پس از مرگ سلطان 
اویس جالیر در سال 776 ه.ق، شمس  الدین طریق مالزمت کسی دیگر 
را پیش نگرفت و شاگرد او، خواجه عبدالحی به ضروریات معیشت او 
ترّدد می  نمود و استاد مشاٌرالیه ]شمس  الدین[ در منزل خود بسر می  برد و 
علی  الدوام به لوازم عشرت و فراغت مشغولی می  نمود و هّمت به تربیت 
خواجه عبدالحی می  گماشت )همان: 269(. از این گفته دوست  محمد 

تصویر 11. نگاره ربودن زال به وسیله سیمرغ، خزینه 2135، برگه 23الف، 
کتابخانه موزه توپقاپی  سرای، 1370م. 771 ه.ق، مکتب تبریز. 

)http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/Pictures1/im16( :منبع

تصویر 12: سیاه قلم بدون عنوان، آلبوم دیتس، شماره 73 ، کتابخانه ملی برلین، 
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/( :مشق امیر دولتیار.  منبع

)werkansicht?PPN=PPN73601389X&PHYSID=PHYS_ 0103
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مستقل« داشت )کالویخو، 1337: 163(. از این نقل کالویخو و یادداشت 
مندرج در طرح می  توان استنباط نمود که این اثر متعلق به سلطان اویس 
جالیری است که نزد شمس  الدین فن نقاشی را آموخته بود. بیانی در تاریخ 
آل  جالیر اذعان می  دارد که سلطان اویس »بسیار زیبا و خوش  اندام، جذاب 
و خوش برخورد، و بعالوه شاعر و نقاش و موسیقیدان بوده است. اوقات 
بیکاری خود را در بین شعرا و هنرمندان می  گذرانید و به تشویق آنان 
می  پرداخت، و گاهی خود نیز به نقاشی می  پرداخت« )بیانی، 1382: 33(. 
سلطان اویس دومین سلطان جالیری است که از 757 ه.ق تا 776 ه.ق در 

بغداد و تبریز به حکومت پرداخت.

هجری،  هفتم  قرن  عیوقی،  گلشاه،  و  ورقه  نسخه  نگاره   .8
بن  عبدالمؤمن  عمل  استانبول،  توپقاپی  سرای  کتابخانه-  موزه 

محمد النقاش الخویی
از جمله آثار بسیار مهم به زبان فارسی برجای مانده از عهد سلجوقی، 
نسخه منظوم ورقه و گلشاه سروده عّیوقی است. ذبیح  اهلل صفا در مقدمه  ای 
بر نسخه چاپی ورقه و گلشاه که به اهتمام ایشان در سال 1343 به طبع 

رسیده است، بیان می  دارد: 
درین که عّیوقی معاصر کدام یک از سالطین بوده، بحث است. 
ابیاتی در ستایش سلطان محمود رحمه  اهلل  شاعر در آغاز کتاب 

آورده و نام و کنیة وی را چنین گفته است:
بدل مهر سلطان غازی بجوی     بجان مدح سلطان محمود گوی

ابوالقاسم آن شاه دین و دول     شهنشاه عالم امیر ملل
درین که این شهنشاه عالم و امیر ملل سلطان غازی ابوالقاسم محمود 
کیست، بین محققان اختالفست.... این بنده متحّیرست درین که 
عّیوقی را به واقع منسوب بدورۀ یمین  الدوله ابوالقاسم محمود ابن 
سبکتکین غزنوی )387- 421 هجری( بداند؛ یا معاصر محمود بن 
ملکشاه )485-487( بشمارد که در کودکی دو سه سالی از مرگ 
پدر تا مرگ خود در زیر سیطرۀ مادرش ترکان خاتون )متوفی 
487 هجری( حکومت ناپایداری مقرون به جدال و کشمکش 
با خلیفة بغداد و رکن  الدین ابوالمظفر برکیارق داشت؛ و یا هم 
عهد سلطان مغیث  الدنیا و الدین محمود بن محمد بن ملکشاه یمین 
امیرالمومنین پادشاه سلجوقی عراق پندارد که از 511 تا 525 بر 
عراق حکومت داشت. تنها قرینه  ای که تا حدی می تواند به ما 
در تعیین این محمود و انتخاب او از میان آن سه تن یاری دهد 
عنوان سلطان غازی است که با کنیة ابوالقاسم همراه شده و ما 
را بر آن می  دارد که ممدوح شاعر را به حدس و گمان سلطان 
غازی ابوالقاسم محمود بن سبکتکین بدانیم. )صفا، 1343، مقدمه: 

چهار-پنج( 
صفا در مقدمه این کتاب ابراز می  دارد، نخستین بار احمد آتش، استاد 
دانشگاه استانبول در شماره چهارم سال اول مجلة دانشکدۀ ادبیات تحت 
عنوان یک مثنوی گمشده از دورۀ غزنویان، ورقه و گلشاه عیوقی به 
معرفی این نسخه پرداخته است. آتش مشخصات و ممیزات این نسخه را 

چنین معرفی می  نماید:
موزۀ سرای طوپقاپو، کتابخانة خزینه، رقم 841« در جلد چرمی با 
شمسه و زنجیرک، 70 ورق، ابعادش 28/8 × 26/6 سانتی  متر، ابعاد 

عالقه  مند بوده  اند و خود نیز به خلق آثار نقاشی می  پرداختند؛ همین امر 
سبب گردید تا این اجازت به نقاشان دربارشان داده شود تا در نقاشی  ها و 
طراحی  های خود رقم و عمل خود را مسّود نمایند که نمونه  ی مشابه آن 

را در عصر ایلخانی با توجه به کثرت نگاره  ها حتی سراغ نداریم.

7. سیاه قلم بدون عنوان، آلبوم دیتس، شماره 73، کتابخانه ملی 
برلین، سلطان اویس جالیر

از دیگر آثار محفوظ در آلبوم دیتس کتابخانه ملی برلین، طرحی از 
یک درخت بزرگ گره  دار است که با استادی تمام به شیوه سیاه قلم بر 
کاغذ اجرا شده است. قدرت قلم در بیان قوت و ضعف خطوط بسیار 
ماهرانه است. این طرح نشان از خبرگی استاد طراح دارد. در پایین سمت 
راست این سیاه قلم نوشته  ای با مضمون این مکتوب باستاد شمس  الدین نقاش 
عرضه شد بدولت  خانه، وجود دارد که با مرکب مشکی نوشته شده 
است، اما با رنگ طالیی سطح آن اندکی مخدوش شده است )تصویر 
13(. به نظر می  رسد این نوشته، رقم طراح آن باشد که در مقام شاگردی 
طرح اجرا شده را به استادش شمس  الدین عرضه نموده است. خزایی در 
کتاب هنر طراحی ایرانی در ذیل تصویر شماره 492 با عنوان درخت 
و روباه که همین نگاره را نشان می دهد، به سهو آن را متعلق به استاد 
شمس  الدین دانسته است )خزایی، 1398: 148(. به نظر می  رسد که وی 
لذا  نماید،  بازخوانی  کامل  به طور  است  نتوانسته  را  نگاره  زیر  راقمه 
فقط با توجه به پیدایی و وضوح بیشتر نام شمس  الدین در نگاره، آن 
را منتسب به استاد شمس  الدین دانسته است. به هرروی، همان گونه که 
از این مکتوب برجای مانده در اثر برمی  آید، این اثر در مکانی به نام 
دولت  خانه به استاد شمس  الدین عرضه شده است. دولت  خانه از جمله  ی 
عمارت  هایی بوده است که به دستور سلطان اویس جالیر در تبریز ساخته 
شده و بنابر گفته کالویخو21 »بیست هزار اتاق و دستگاه  های مجزا و 

تصویر 13. سیاه قلم بدون عنوان، آلبوم دیتس، شماره 37، کتابخانه ملی برلین، 
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/( :سلطان اویس جالیر منبع
)werkansicht?PPN=PPN73601389X&PHYSID=PHYS_0125

نخستین نگارگر، نخستین امضاء )رقم( در نگاره های ایرانی، 
پیش از ظهور جنید سلطانی
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 :1 ج.  )کریم  زاده  تبریزی، 1376،  خوئی(«  محمدالنقاش  بن  عبدالمؤمن 
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متأسفانه اما کریم  زاده ذکر نمی  کند که این درِب چنین زیبایی را 
در کجا مشاهده کرده است که این چنین به وصف آن پرداخته است، 
ولی خوشبختانه نمونه امضای هنرمند با هم پایه اش در نسخه ورقه و 
گلشاه شبیه هم است و این می تواند نشان دهد که هردوی این امضاءها 
متعلق به یک شخص است. ازاین روی می  توان دانست که عبدالمؤمن بن 
محمدالخویی النقاش، عالوه بر فن نقاشی، در هنر نقره  کوبی، فلزکاری 
و طراحی اسلیمی و طرح هندسی استاد بوده است. ملکیان شیروانی نیز 
در داستان ورقه و گلشاه بیان می  دارد که نام این هنرمند ]عبدالمؤمن بن 
محمد الخویی[ به عنوان شاهد عمِل وقف مدرسه  ای، که از سوی امیر 
سلجوقی جالل  الدین قرتای ]قراطای، قره  طای[ در 1253-125423 م. در 
قونیه تأسیس شده بود، دیده شده است )ملکیان شیروانی، 1970: 80-79(. 
شاید درب نقره  کوب منقوشی که کریم  زاده آن را به عبدالمؤمن بن محمد 
خویی نسبت داده است، درب مدرسه  ای باشد که قراطای در سال 649 
ه.ق/ 1251م. در قونیه ساخته است. در وقف  نامه مدرسه قراطای که در 
25 جمادی  االولی 651 ه.ق. تصدیق و تسجیل گردیده است، امضای بیش 
از 50 شاهد وجود دارد که یکی از آن امضاءها متعلق به الشیخ عبدالمؤمن 
بن محمدالخویی است )مقدم، 1389:  20-21(. این امضاء می تواند نشان 
دهد که شخصی که نقاشی  های نسخه ورقه و گلشاه را به تصویر کشیده 
است، همان فردی است که درب نقره  کوب مورد اشاره  ی کریم  زاده را 
ساخته است؛ و وی بی  شک شخص واحدی است که در زمان جالل  الدین 
قراطای در قونیه می  زیسته است، و چه بسا نسخه ورقه و گلشاه را نیز 
برای جالل  الدین قراطای مصور گردانیده باشد. اگر شواهد آتش را در 
رابطه با این نسخه مورد استناد قرار دهیم و تعلق آن را به اواسط قرن 
هفتم هجری بدانیم، پس باید بیان نماییم که نگاره  های نسخه ورقه و 
گلشاه از پِس ساِل 650 هجری به بعد مصّور شده  اند و با توجه به امضای 
موجود از نقاش در وقف  نامه  ی مدرسه قراطای این امر قوت می  گیرد 
که نسخه  ی مذکور در همین مهروموم های نخستین نیمه دوم قرن هفتم 

مصّور گشته  اند. 
به هرروی، جستجوی نگاره  های مختلف از کتابخانه  ها، موزه  ها و 
مجموعه  های، با نظر به گستردگی فضای رسانه  ای می تواند زمینه  هایی را 
فراهم سازد تا به شناخت تازه  ای نسبت به نگارگری ایران دست یابیم. 
در این مقاله کوشش گردید بخشی کوچک، اّما مهم از تاریخ نگارگری 
قرار  شناخت  و  نقد  بررسی،  مورد  تازه،  یافته  های  به  توجه  با  ایران، 
گیرد. هر یک از نگاره  ها، در حکم سندی مهم از یک دوره  ی تاریخی 
هستند که جامعه  ای از هنرمندان در سایه  ی حمایت شاهان و درباریان، 

زمینه  های خلق آن را فراهم ساخته  اند. 

نتیجه  گیری     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با توجه به بررسی هشت نگاره از نگارگرانی چون جنید سلطانی، 
احمدموسی، میر دولتیار، میرخلیل، سلطان اویس جالیری و عبدالمؤمن 
بن محمدالنقاش الخویی که رقم آثارشان از سال 798 ه.ق تا اواسط قرن 

قسم نوشته 23×11/7 سانتی  متر. در هر صفحه 19 سطر وجود دارد. 
خطش نسخ دائروی است که با نسخه  های خطی که در قرن هفتم 
هجری )سیزدهم میالدی( در آناطولی نوشته شده است مشابهت 
صریح دارد.... در نسخة خطی 71 نقش است و این نقش ها به طوری 
ترسیم شده است که اسلوب و طرز نقشه ای قبل از دورۀ مغولی را 
به یاد می  آورد. در نسخه قید فراغ از استنساخ دیده نمی  شود22 ولی 
از آنچه در حق خط و نقش ها گفته شد یقین حاصل می  باشد که 
این نسخه در اواسط قرن هفتم هجری )قرن سیزدهم میالدی( نوشته 

شده است. )همان: هژده(
در معرفی آتش از نسخه ورقه و گلشاه ذکری از نام نقاش اثر به میان 
نیامده است، اما از مجموع نگاره  های برجای مانده از ورقه و گلشاه، تنها 
در یکی از آنها )برگ شماره 58 ر( که زمینه  ی متن آن به رنگ طالیی، 
و تصویری از ورقه و گلشاه را روبه روی هم نشان می دهد، رقم نقاش با 
خط نسخ و با قلم سفید و دورگیری رنگ مشکی قرار داده شده است. 
قسمت سمت راست نگاره بر اثر رطوبت آسیب دیده و بخش اول نام 
نقاش به سختی قابلیت خواندن دارد. صورت کامل نام نقاش به صورت 

عمل عبدالمؤمن بن محمد النقاش الخویی آمده است )تصویر 14(. 
اولگ گرابار اما در کتاب مروری بر نگارگری ایرانی، نام نقاش 
نگاره  های نسخه ورقه و گلشاه را عبدالملک بن محمدالخوئی عنوان 
می  نماید و احتمال می دهد که این نسخه مربوط به سال 596 ه.ق. است 
)گرابار، 1390: 58(. گرابار ضمن اینکه در خوانش نام نقاش دچار اشتباه 
می  شود و عبدالمؤمن را بدل به عبدالملک می  کند؛ حتی صفت  النقاش را 
که در نگاره تحریر شده است ذکر نمی  نماید و آن را از نام نقاش حذف 
می  کند. کریم  زاده تبریزی در کتاب یادواره  ی شهر خوی امضاء نگارگر 
نسخه ورقه و گلشاه را به صورت عبده  المؤمن محمدالخویی   النقاش قرائت 
نموده و بر این اعتقاد است که نام وی مؤمن محمد بوده است. وی نقاش 
را »از اهالی خوی آذربایجان که به نقاشی عالقه داشته و احیانًا شغل 
اصلی  اش نیز به شمار می  آمده است« می  داند )کریم  زاده  تبریزی، 1381، 
140(. از سویی دیگر کریم  زاده در کتاب احوال و آثار نقاشان قدیم ایران 
در ذیل عبدالمؤمن بن محمدالنقاش آورده است که: »هنرمند قرن 7 ه.ق. 
اهل خوی بود و در طرح و ترسیم نقوش اسالمی، بروی فلزات استادی 
تام  العیار بشمار می  رفت. اثر زیبای وی، درب نقره  کوبی استادانه  ای است 
که در نقوش زیبای اسلیمی و طرح هندسی به عمل آمده و رقم دارد )عمل 

تصویر 14. ورقه و گلشاه، مکتب سلجوقی، اواسط قرن هفتم، موزه توپقاپی  سرای 
http://warfare.6te.( :استانبول، عمل عبدالمؤمن بن محمد النقاش الخویی. منبع

)net/Turk/61-Varka_wa_Gulshah.htm

ایمان رئیسی و همکاران
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نامعلوم گشته  اند. در نسخه ای که به همت فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی 
ایران در سال 1393 به چاپ رسیده است، هاشمی نژاد در بخش نسخه  شناسی 
در ذیل آسیب  ها صراحتًا به آسیب  دیدگی و ساقط شدن اوراق و جابجایی اوراق 
و کراسه  ها اشاره می  کند و بیان می  دارد که احتمااًل در کارگاه بهرام میرزای 
صفوی برخی از اوراق حذف شده  اند. به نظر می  رسد میزان حذفیات از برخی 
از اوراق هم بیشتر و تا حد حذف دو مثنوی کامل گوهرنامه و گل و نوروز 
باشد. و چه بسا این دو مثنوی نیز در بطن خود دارای نگاره  هایی بوده  اند که اکنون 

نشانی از آنها در دست نیست.
17. عنوان نگاره در دو صفحه قبل از نگاره درون کتیبه  ای مستطیلی و به 

رنگ آبی و به خط نستعلیق نوشته شده است.
18. در تواریخ شیخ اویس آمده:»پادشاهی ابوسعید بهادرخان نوزده سال بود. 
لقب او عالءالدنیا و الدین، والدت او در سنه  ی اربع و سبعمائه )704 ه.ق( هشتم 
ذی  قعده بود. در شهور سنه  ی سبع عشر و سبعمائه )717 ه.ق( پادشاه شد )ابی  بکر 
قطبی اهری نجم، 1389: 208(. در ربیع  االول سنه  ی ست و ثلثین و سبعمائه )736 

ه.ق( به عالم بقا خرامید )همان: 217(.
19. Diez Album.
20. digital.staatsbibliothek-berlin.de

21. کالویخو سفیر پادشاه اسپانیا هانری سوم بود که با همراهانش در روز 
آخر فوریه 1405/ 27 شعبان 807 وارد تبریز شدند و مدت شش ماه در تبریز 
توقف کردند. این ایام مصادف با حکومت سلطان احمد جالیر )حک 784 - 

813 ه.ق( در تبریز و بغداد بوده است.
22. در انجامه نسخه ورقه و گلشاه کاتبی که استنساخ آن را بر عهده داشته 
است ذکری از زمان و مکان کتابت نسخه نکرده است، لذا تاریخ دقیق استنساخ 

این منظومه نامشخص و مبهم است.
23. مدرسه قراطای توسط اتابک جالل  الدین قراطای بیگ که از اعیان 
قونیه  در  ه.ق/1251م.  سال 649  به  است  بوده  ترکیه  سلجوقیان  بزرگان  و 
ساخته شد. وقف  نامه مربوط به آن نیز در جمادی  االولی سال 651 ه.ق/جوالی 
1253م. توسط قاضی شهر قونیه »عزالدین محمد  الرازی« آماده و در تاریخ 25 
)برای  تسجیل گردید  و  تصدیق  ه.ق/23 جوالی 1253م.  جمادی االولی 651 
آگاهی بیشتر، نک: علیرضا مقدم، )1389(، عبدالمؤمن بن محمد خویی نقاش 
قرن هفتم هجری، کتاب ماه هنر، شماره 148، دی  ماه، صص 14-23. همچنین: 
انجمن،  نامه  ی  فصلنامه  قراطای/قره  طای،  )1386(، جالل  الدین  نادره  جاللی، 

شماره 27، صص 164-153.

فهرست منابع فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیانی، شیرین )1382(، تاریخ آل  جالیر، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات و چاپ 

دانشگاه تهران، تهران.
بینیون، لورنس و همکاران )1396(، تاریخ تحلیلی هنر نگارگری ایرانی، 

ترجمه محمد ایرانمنش، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، تهران.
پاکباز، رویین )1380(، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، چاپ دوم، انتشارات 

زرین و سیمین، تهران.
پوپ، آرتور اپهام )1389(، سیر و صور نقاشی ایران، ترجمه: یعقوب آژند، 

چاپ سوم، انتشارات مولی، تهران.
تجویدی، اکبر )1386(، نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا سده دهم 

هجری، چاپ سوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران.
خزایی، محمد )1398(، هنر طراحی ایرانی اسالمی، چاپ اول، مرکز تحقیق 

و توسعه علوم انسانی سمت، تهران. 
جاللی، نادره )1386(، جالل  الدین قراطای/قره  طای، فصلنامه نامه  ی انجمن، 

شماره 27، صص 164-153،
رهنورد، زهرا )1386(، تاریخ هنر ایران در دوره اسالمی، چاپ اول، مرکز 

تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت، تهران. 

هفتم )650 ه.ق( را شامل می  گردد می  توان به برداشتی تازه از نام نخستین 
نگارگری دست یافت که مفتخر به رقم زدن اثرش شده است و این ادعا 
را که جنید نخستین نقاشی بوده است که به فرمان سلطان   احمد جالیر 
نگاره  اش را امضاء زده است باطل دانست و درصدد رفع آن اقدام نمود. 
از سویی دیگر اختالف زمانی میان مهروموم های 650 تا 798 ه.ق بالغ بر 
148 سال قمری است که نشان می دهد عبدالمؤمن بن محمدالنقاش الخویی 
به عنوان نخستین نگارگری است که در نسخه خطی ورقه و گلشاه موفق 
به امضا نمودن اثرش شده است. همچنین عمده  ی نگاره  های دارای امضاء 
و رقم، که از قلم سحرانگیز نگارگرانی چون احمد موسی، میر دولتیار 
و میرخلیل جان گرفته  اند بنابر مشخصات مرقع خزینه توپقاپوی سرای، 
تاریِخ 771 ه.ق را بر پیشانی دارند که متعلق به دوران سلطنت سلطان 
اویس  اثر عرضه شده سلطان  بایستی  اویس جالیری هستند. همچنین 
جالیری به استاد شمس  الدین را نیز متعلق و یا نزدیک به همین سال 771 
ه.ق دانست؛ که استاد شمس  الدین در دربار و دولت  خانه سلطان می  زیسته 
و به آموزش سلطان اویس، عبدالحی و جنید مشغول بوده است. به هرروی 
در این مقاله کوشش گردید تا یکی از مباحث مطرح در تاریخ نگارگری 
ایرانی، در انتساب نخستین نگاره امضاءشده ی منتسب به جنید را مورد 
تردید و تشکیک قرار داده و از قَِبل آن به شناسایی نگاره  هایی بپردازیم 
که پیش از جنید، با قلم نگارگرانشان رقم خورده  اند. همچنین نگارنده بر 
این باور است که در آینده  ای نه چندان دور، شاید آثار و نگاره  هایی دیگر 
به دست آید که افزون بر این نگاره  ها دارای تاریخ جدیدتر و پیش تری 
از این نگاره  ها و امضاء همین نگارگران یا دیگر نگارگران ایرانی باشد. 
تدقیق و بررسی  های این چنینی نشان خواهد داد که منابع تاریخ نگاشت در 
حوزه  ی نگارگری ایرانی نیازمند بازنگری از جنبه  ی محتوایی می  باشند. 
سهولت دسترسی به نسخه  ها و نگاره  های ایرانی در کتابخانه  ها و موزه  ها 
و مجموعه  های مختلف جهان و ایران می تواند روزنه  های تازه  ای را برای 

شناخت بهتر نگارگری ایرانی با تمامی زمینه  هایش فراهم سازد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی  نوشت  هـا
1. Pope, Arthur Upham. 2. A Survey of Persian Art.
3. Sir Thomas Arnold. 4. Louis Massignon.
5. Monneret De Villard. 6. Ernst Kuhnel.
7. Laurence Binyon. 8. Richard Ettinghausen.
9. British Library.

10. ر.ک. به: سیر و صور نقاشی ایران، زیر نظر آرتور اپهام پوپ، ترجمه 
یعقوب آژند، انتشارات مولی، صص 35- 141.

11. Basil Gary.  12. Burlington House.
13. J. V. S. Wilkinson.

کمال  الدین  سعدین  مطلع  به  جالیریان  تاریخ  از  بیشتر  آگاهی  برای   .14
عبدالرزاق سمرقندی، زبده  التواریخ حافظ ابرو و روضه  الصفا خواندمیر مراجعه 

نمایید. 
15. Keworkian & Sicre.

16. خمسه خواجوی کرمانی شامل پنج مثنوی همای و همایون، گل و نوروز، 
روضه  االنوار، کمال  نامه و گوهرنامه است، اما در نسخه محفوظ در کتابخانه 
بریتانیا تنها سه مثنوی از آن موجود است، گمان می رود دو مثنوی گوهرنامه و 
گل و نوروز، در دوره بعد از جالیری از نسخه جدا شده  اند و دچار سرنوشت 

نخستین نگارگر، نخستین امضاء )رقم( در نگاره های ایرانی، 
پیش از ظهور جنید سلطانی
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اسالمی آستان قدس رضوی، مشهد.

مقدم، علیرضا )1389(، عبدالمؤمن بن محمد خویی نقاش قرن هفتم هجری، 
کتاب ماه هنر، شماره 148، دی ماه، صص 23-14.
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