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Abstract 

Objective: The purpose of this study is to analyze decorative borders in Khamse Nezami Shah 

Tahmasb and compare them with the paintings and decorative borders of this period, first to 

identify the type of writing and the way of designing works, and then to identify the painters of 

these decorative borders. 

Methodology: The research is inductive and details of each artist's established works and 

practices have been used to reach a general conclusion about him/her. The sources of this 

research are library and website of British museums and other museums mentioned in the text. 

Findings: Khamseh Nezami as the last work of Tabriz II School represents the peak of progress 

in Siyah Kalem design. This work has inspired artists who have worked on the Ghorkani School 

in India. The study goes beyond Arthur Pope's general arguments based on Sadeghi's remarks 

and Ali Afandi on Agha mirak, ending the notion that these works were performed by an artist 

and his students. Detailed comparisons and studies illustrate the work of the features of the pen 

and the style of the artists of that era Khamseh is one of the few works of the Safavid period that 

has been praised until then and its decorative borders are more beautiful than their predecessors. 

It is a bit difficult to distinguish the artist's style based on the paintings, but the repetitive 

elements in Mirza Ali's paintings and decorative borders were very helpful in this version. Some 

of the pages are linked to other corners of the work in the same and earlier versions. Khamseh's 

Decorative borders on the cross-sections are mainly of different designs. But there was no 

accurate information on which decorative borders were performed by any of the artists other 

than the probabilities. The excellent praise of Effendi and Sadeghi Big from Agha Mirak the 

painter and his emphasis on illumination have led the researchers to conclude that Decorative 

borders should be attributed to this painter. However, the analysis and comparison of the 

decorative borders with the works of one artist expresses something else. Some decorative 

borders have a significant relationship with the paintings, especially the details used in the 

background of the paintings. The results show that painters such as Mirza Ali, Sultan 

Mohammad, Ghadimi, Mir Seyed Ali, Mozafar Ali and Agha mirak played major roles in these 
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decorative borders. Although certainty in assigning works is impossible, Examination of the 

works shows that the great designs were performed by these artists. The motifs used in the 

decorative borders are mostly quaint in earlier works such as Shahnameh and others but painting 

with Color is different from Siyah Kalem painting. As a result, those who have the skills to 

work with limited colors and Pointillism are more likely to be successful in Decorative borders. 

Conclusion: The results show that painters such as Mirza Ali, Sultan Mohammad, Ghadimi, 

Mir Seyed Ali, Mozafar Ali and Agha mirak played a major role in performing these decorative 

borders. Some of the decorative borders have a significant relationship with the paintings, 

especially the details used in the background of the paintings. 
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 s_amirrashed@uma.ac.irرایانامه: . دانشگاه تهران

  

 چکیده

ها و تشعیرهای این دوره، ابتدا  هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل تشعیرهای خمسه نظامی شاه تهماسب و تطبیق آن با نگاره هدف:

 به منظور تشخیص نوع قلم پردازی و شیوه طراحی آثار و سپس مشخص کردن نگارگران این تشعیرهاست. 

های تثبیت شده هر هنرمند برای رسیدن به نتیجه کلی  به روش استقرایی بوده و جزئیات آثار و شیوه این پژوهشروش پژوهش: 

های ذکر شده در متن است.  های بریتانیا و دیگر موزه موزه گاهای و از وب کتابخانه ،درباره او استفاده شده است. منابع این پژوهش

اثر مکتب تبریز دوم نشانگر اوج پیشرفت طراحی با آب مرکب و پرداز است. این اثر  تشعیرهای خمسه نظامی به عنوان آخرین ها: یافته

های کلی آرتور پوپ بر  اند. در این پژوهش از بحث بخش هنرمندانی بوده که تشعیرهای مرقع گلشن را در مکتب گورکانی کار کرده الهام

که این آثار توسط یک هنرمند و شاگردانش  تر رفته و بر تصور ایندرباره آقامیرک، فراعالی افندی اساس جمالت صادقی بیگ افشار و 

 کند. ای بارزتر نمایانگر می های قلم و شیوه هنرمندان آن عصر را به گونه دهد. تطبیقات و مطالعات جزئیات آثار ویژگی کار شده، خاتمه می

دیمی، میر سید علی، مظفرعلی و آقامیرک در انجام این دهد نگارگرانی چون میرزا علی، سلطان محمد، ق نتایج نشان می گیری: نتیجه

ند، ا ها استفاده شده ها به ویژه جزئیاتی که در پس زمینه نگاره داری با نگاره یبرخی از تشعیرها رابطه معن  اند.  تشعیرها نقش عمده داشته

 دارند. 

 

 تبریزطراح، نگارگران مکتب  ،خمسه نظامی شاه تهماسب، تشعیرها:  کلیدواژه
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 مقدمه 

ه.  545-542های ، بین سال6622orخمسه نظامی شاه تهماسب موجود در موزه کتابخانه بریتانیا به شماره 

محمود نیشابوری از استادان مسلّم خط نستعلیق کتابت شده است.  -م.( توسط شاه محمد9255-9245 )

چهارده نگاره آن توسط نگارگران معاصر سلطان محمد، آقامیرک، میر سید علی، میر مصور، میرزا علی و 

های  صفحه مزین به تشعیر دارد و شیوه 552(. این خمسه 295 ، ص.9556مظفرعلی انجام گرفته است )آژند، 

 های قوی تا سطح پایین را در خود جای داده است.  پردازی قلمها و  مختلفی از طراحی

های پرندگان،  . طراحی از گونهدارد های متنوعی طراحیعمدتاً  ،های متقابل در صفحه ی خمسهتشعیرها

نظیر در حاالت گوناگون در اغلب صفحات حاکی از مهارت  بی بیجانوران و جانوران اساطیری و ترکی

های منسوجات، پرندگان در میان  همچنین در برخی صفحات نقوشی شبیه به طرحنگارگرانش است. 

ها وجود دارند. در هیچ منبعی در  و جانوران درون ترنج  های اسلیمی ها، قاب های حلزونی شکل ختایی قوس

 اند غیر از احتماالت، اطالعات دقیقی وجود ندارد. توسط کدام هنرمندان انجام گرفتهکه تشعیرها   خصوص این

که هر هنرمند به چه  تشعیرهای خمسه و نزدیک شدن به این از این پژوهش نیز شناسایی طراحانهدف 

تنها  هنرمندانی که  . تشخیص شیوهباشد ، میاو چگونه بوده است پردازی قلمموضوعاتی تسلط داشته و شیوه 

برخی از صفحات، در گوشه و کنار نماید اما وجود عناصر تکرار شده در  ها باقیمانده، مشکل می آثار رنگی از آن

ر راه گشا بوده است. این عناصر تکرار شده در های پیشین بسیا های دیگر آثار در همین نسخه و نسخه نگاره

ها، برای انعکاس دیوارنگاری، لوازم تزئینی و  نگاره پسای که در  های تشعیر گونه تشعیرهای نسخ دیگر، یا طرح

شود در دوره  برداری نامیده می برداری یا گرته این عمل که مثنییت است. ؤاند، قابل ر سایر موارد به کار رفته

های حیوانی و انسانی بارها  های مرقعات، با تکرار پیکره در طراحیایلخانی پدید آمد و در دوره تیموری نیز 

 (. 29-25 ، ص.9535کرد )آژند،  ها کار انتقال تصاویر را از نظر فنی ساده  تفاق افتاد و این روشا

است  9یت کرد، شاهنامه شاه تهماسبؤبرداری شده از آن را ر توان عناصر گرته از جمله نسخ مهمی که می

صفوی است که رابطه زیادی با تشعیرهای خمسه به   از دورهم.  9262-55گلستان سعدی و دیگری نسخه 

( کلکسیون 946255-946253های ویژه قلم سلطان محمد دارد. این اثر در موزه هنرهای زیبای بستون )شماره

 

 علی، دوست محمد و چند تن دیگر بودند ترین نگارگران دوران، سلطان محمد، میر مصور، آقامیرک، میرسید علی، مظفر مصوران آن برجسته .9

خورد. سالیان بعد  تاریخ به چشم می ،زمان آغاز و پایان تدوین کتاب روشن نیست؛ ولی در باالی یکی از صفحات مصور آن(. 328 ، ص.9383، )پاکباز
درآمد (، Houghton Arthur) تونوه به مالکیت آرثر ،سپس م(. 9133) آن را در پاریس خرید، (Rothschil) مجموعه داری به نام روتشیلد

مانده مشتمل بر متن و تصاویر به   . صفحات باقیستداران خصوصی ا دست مجموعهدر موزه متروپولیتن و چند نگاره  در نگاره آن 78تعداد  م(.9151)
 (. 87)همان:  م(9115) ه استباز گردانیده شد ،ایران
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Keir هایی چون حیوانات  طرحپراکنده هست. تشعیرهای این نسخه از گلستان سعدی نمایشگر  1و سادبی

 2های نگهدارنده اوراق این اثر و کنبی درختان و اژدها است، و تمام موزه های ختایی، ترکیبی، سیمرغ، گل

  اند. سلطان محمد منتسب کردهها را به  آن

های مختلف طراحی  توان با وجود تفاوت بارز در شیوه اصلی این پژوهش این است که: آیا می پرسش

الدین قصه  عالی افندی و قطب های صادقی بیگ، تشعیر، در خمسه نظامی شاه تهماسب بر اساس ستایش

 خوان، آقامیرک را تنها استاد کار تشعیرهای این اثر دانست؟ 

 

 پیشینه پژوهش

خدوان در مرقدش شداه     منشی قمی در گلستان هنر، عالی افندی در مناقب هنروران و قطب الددین محمدد قصده   

اما به غیدر از   ؛اند را توصیف و ستودهها  های کار آن اول صفوی و ویژگی  ترین هنرمندان دوره برجسته ،تهماسب

های نه چندان دقیق محققان معاصر، اطالعاتی درباره طراحان تشعیرهای این خمسده وجدود نددارد.     گمانه زنی

دربداره چندد تشدعیر و در     (6553های طالیی هنر ایدران )  در کتاب سال ها و انتسابات شیال کنبی البته بررسی

قلدم نگدارگران   ،  ( نوشته کمک شایانی بدرای ردیدابی  6599نامه شاه تهماسب )های شاه ی که بر نگارهتتوضیحا

   کند. می

اسلوب سیاه قلم در نگارگری ایران سدابقه طراحدی سدیاه قلدم را مدورد       پژوهشیدر  (9532یعقوب آژند )

 مطالعه قرار داد و تالش نموده تا آثار هر هنرمند را با مستندات از سایرین تفکیک کند.  

( در کتاب سیر و صور نقاشی ایران درباره تشعیرهای خمسده شداه تهماسدب مبداحثی     9535پوپ )آرتور 

های خود را ارائده   نتایج بررسی ( در کتاب سیری در هنر ایران مجددا9555ً-9535دارد. همچنین او و اکرمن )

 کنند.   می

دهدد و آثدار    آقدامیرک مدی   ( در کتاب هنر درباری ایدران توضدیحاتی دربداره کدار    9535ابوالعالء سودآور )

  اند. کند که سایرین به این مورد نپرداخته تشعیری از او معرفی می

( در کتاب احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشداهیر هندد و عثمدانی،    9555کریم زاده تبریزی )

از منابش مهم به شدمار   آورد یکی آوری آثار و توضیحاتی که از مشاهدات عینی خود می با جمش سومو لد دوم ج

 رود. می

 

 
1. Sotheby 

2. Canby 
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 شناسی پژوهش روش

. جزئیات به کار رفته در تشعیرها مورد دقت قرار نجام شده استبه روش استقرایی، از جزء به کل ا این پژوهش

های تثبیت شده از هر هنرمند برای رسیدن به نتیجده کلدی دربداره او اسدتفاده      گرفته و با جزئیات آثار و شیوه

موزه بریتانیا اخذ شدده و   وبگاهای است و خمسه نظامی شاه تهماسب از  شده است. منابش این پژوهش کتابخانه

 آوری شده است. های معتبر جمش های جهان و حراجی موزه های وبگاهای و از  منابش کتابخانهبقیه آثار از 

 

 تشعیر

به نازکی و شود، استفاده می در تشعیری که است. خطوطه گرفته شد «مو»عر به معنای تشعیر از شَلغت 

میرک که از نقاشان و سید  چنانچه .(56 ، ص.9533)صدر،  استاین هنر بوده و دلیل نامگذاری ظرافت مو 

از آن موی خیزد  قلم چون به تشعیر گردد دلیر /»مذهبان نامدار روزگارش بوده، در وصف تشعیر گفته است: 

شود که عمدتاً  به نوعی از تزئین اطراف صفحه گفته می تشعیر (.255 ، ص.9556)مایل هروی، « ز اندام شیر

  .(922 ، ص.9535)پاکباز، گیرد  ، جانوران و پرندگان را در برمیانسان ،از طبیعت یهای طرح

دوست محمد در دیباچه خود نقاشی سیاه قلم از دوره ایلخانی تحت تأثیر آثار چینی در ایران آغاز شد. 

، 9552، روبهگ و شراتو« )شاگرد احمد موسی، امیر دولت یار در سیاه قلم سرآمد عصر خود بود»نویسد:  می

ست خود ا  ترین نگارگر عصر ایلخانی توان چنین دریافت که احمد موسی که برجسته از این جمله می (.95 ص.

اهلل که   با وجود این که موالنا ولی»... نویسد:  در سیاه قلم مهارت داشته است. همچنین دوست محمد می

 (. 955 ، ص.9532)آژند،« نمودنظیر عالم بود، چون کارهای دولتیار را دید از روی انصاف به عجز اعتراف  بی

الحی و محمد سیاه قلم، که هر دو از هنرمندان  طراحی سیاه قلم با انتقال هنرمندانی چون خواجه عبد

تیموری به مکتب هرات راه یافت و با آغاز حکومت صفوی هنرمندان   مکتب جالیری در تبریز بودند، در دوره

های حیوانات با  نقاشی صحنهای بنیان نهادند.  یار پیشرفتهمکتب ترکمان در کنار هنرمندان هرات سبک بس

وار از  های چینی ین کتاب در سده نهم ه./پانزدهم م. شروع شد و سبک این آثار و پیکرهئرنگ طالیی در تز

، 9535)پوپ و دیگران،  گروهی نقاشی منسوب به یکی از مکاتب قرن نهم/ پانزدهم ماوراءالنهر مشابه هستند

  .(659 ص.

دهد طراحان این دوره به  از دوره آق قویونلو چند طرح در موزه بستون موجود است که نشان می

از  f.13v(. این زمانی که با تصویر صفحه 6-9شکلاند ) تصویرگری این گروه از حیوانات با شیوه خاص پرداخته

دار را با  های کنگره ا برگگردد. زیرا در هر دو اثر، اژده ( بیشتر مشهود می6شکل شود ) خمسه مقایسه می

گیری  های شکل ریشه 9 شکلتوان از طراحی ارائه شده در  ها و پاهای خود چنگ زده است. به ویژه می دست
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گیری کرد. بنابراین تأثیر  جان( را نیز در عثمانی پی ساز، توسط هنرمندان تبریزی )شاه قولی و ولی سبک

های بدیش موجود از دوره ترکمن پیش از خلق  سیاه قلم و نمونههنرمندان تبریز در هنر تیموری در زمینه 

نظامی شاه تهماسب نشانگر آن است که مکتب تبریز نقش اساسی در آغاز و توسعه این هنر   تشعیرهای خمسه

  ها و پردازهای قوی وجود داشته است. داشته و پتانسیل کافی در آن دوره برای اجرای چنین طرح

ه.ق( اشاره 565-62توان به دیوان خطایی )تبریز، خمسه نظامی در دوره صفوی، می از تشعیرهای پیش از

 ه.ق( 559-42م./ 9262-45کرد که بسیار ابتدایی است اما اوراق گلستان سعدی در آلبومی به همین نام )

 های تک برگ چون تشعیر نگاره درباریان تبریز کار ( و نمونه5شکل تشعیرهای منسوب به سلطان محمد )

)پوپ و  «طراحی سه خرس در مجموعه گولوبیو موجود در موزه هنرهای زیبای بستون»خود شاه تهماسب یا 

 ( نشانگر تداوم و تکامل سیاه قلم و تشعیر در این دوره است. 656-659 ، ص.9535دیگران، 

 

 

 

 
 (URL:1) 736.93شماره طراحی منسوب به سلطان محمد، موزه هنر بستون، .9 شکل

1
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 خمسه نظامی شاه تهماسب 

-545های  سال  به دستور خود او، در فاصلهایی است که  خمسهشاه تهماسب،   چشمگیر دوره  یکی از آثار

در لندن ( or 2265)به شماره کتابخانه بریتانیا   مصور شده و اکنون در موزهم.(  9255-9245)ه.ق. 542

این کتاب در تبریز و به سبک مکتب دوم تبریز مصور و  .(bl.uk/manuscripts Or 2265) شود نگهداری می

 عالی شاهانه است  سلیقه پختگی فنی و  ا و تشعیرهای موجود در آن نشان دهندهه نگارهاست.  شده آرایی کتاب

   کهنسخه (. تمام صفحات خوشنویسی شده و اطراف چهارده نگاره موجود در این 992 ، ص.9554)آژند، 

های قابل اعتمادی گیر است. در این نسخه، امضاء اند، حاوی تشعیرهای چشم زمان با کتابت آن ترسیم شدههم

. است و دیگری متعلق به سلطان محمد خوانا متعلق به آقامیرک های نیمه رقمها  آنیکی از وجود دارد که در 

 از یکی کاخ دیوار روی و خمسه تهماسب در مقدمهمتر است. نام شاه  سانتی 35/4و 52/62ها  اندازه برگ

 فقطو  دیده آسیب کمتر زمان تطول از نسخه آن است که این از مهمترین ویژگی. است آمده ها نگاره

 ، ص.9554، آژند) شود یت میؤهای اندک به ویژه در قسمت باالی صفحات متعدد، در آن ر ها و لکه ساییدگی

هجری در دست محمود  9645شود تا سال  مشخص می f.348vاین اثر چنانچه از یادداشت صفحه  .(992

های جانوری  برگ از مشهورترین نسخ خطی با طراحی 552این نسخه با  قاجار یکی از شاهزادگان بوده است.

ل به زرد و که با دو مایه رنگ طالیی، یکی مایویژگی بارز تشعیرهای خمسه شاه تهماسبی آن است  است.

هنرمند با گذاشتن  رایج بوده است.تشعیر طالیی در دوره صفویه البته دیگری مایل به سبز، نقاشی شده است. 

کرده است. جانوران با دقت  های نازک و ضخیم رنگ طالیی و گاه با نقره، در این نقوش سایه روشن ایجاد الیه

در میان درختان چنار و سرو و بید و نهرهای آب و شان،  اند؛ گویی در محیط طبیعی مشاهده و تصویر شده

 (. 6629. ، ص9535)پوپ،  کنند ها زندگی می گل

. تشعیرهای مفصل در اطراف دارد های متنوعی طراحیعمدتاً  ،های متقابل در صفحه ی خمسهتشعیرها

ها گذاشته  نگارهشود و فضای اندکی برای تشعیر اطراف  های جداول تذهیب شده دیده می ها و صفحه نوشته

های  تر هم است. تنوع باالی طراحی از گونه شده و فضایی که در سمت عطف کتاب در نظر گرفته شده باریک

نظیر در حاالت گوناگون است. صفحات زیادی وجود دارد  پرندگان، جانوران و جانوران اساطیری و ترکیبی بی

چندان جالب دارند. نقوش ه قابل برخی از تشعیرها پرداز ناند و در م العاده زیبا مزین شده که با تشعیرهای فوق

هیچ تصویری از انسان اند نیز جالب توجه هستند.  ها که به نسبت بزرگ طراحی شده حشرات در برخی صفحه

های منسوجات، از جمله پرندگان در میان  وجود ندارد. در برخی صفحات طرح متفاوتی شبیه به طرح

، 9535، ها به کار رفته است )پوپ و جانوران درون ترنج  های اسلیمی ختایی، قابهای حلزونی گردش  قوس

 (. 6629 ص.
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ها در قسمت باالی صفحه از ابرهای پیچان )چینی( توأم با پرندگان استفاده شده  حهدر تشعیر برخی صف

های  از جمله نگاره ه.ق( است. این اثر 595خودکشی شیرین )  آور آسمان پر آشوب نگاره که یاد (4 شکلاست )

که  اینبا وجود ه.ق اضافه شده است.  332است که پس از ورود شاه اسماعیل به تبریز به خمسه نظامی سال 

های نگارگری دوره ترکمان در آن بارزتر است  این اثر نشانه دوره صفوی )کاله قزلباشی( را داراست ولی ویژگی

 (. 2 شکل)

( ولی بدا  6629 ، ص.9535)پوپ، تری برخوردارند  پوپ اذعان دارد تشعیرهای اواخر کتاب، از سطح پایین

انجام گرفت شاید نتوان به طور کامل با این گفته موافق بدود.   های خمسه بندی کیفی که در تمام قسمت درجه

یکی از زیباترین صفحات پنجاه صفحه آخر کتاب است که از نظر طراحی بسدیار بده    f.351vبرای مثال صفحه 

ها و حواصیل در آسمان بتوان با آثار ایدن هنرمندد    از نظر ابرها، مرغابی آثار سلطان محمد نزدیک است و شاید

   زیباست. از نظر طراحی اژدها، مار، درختان خشکیده و جریان آب جالب و f.377vمقایسه کرد و یا صفحه 

علی، سلطان محمد، قدیمی، آقامیرک، عبد العزیز، میدر   در کل بیشتر آثار به ترتیب قابل انتساب به میرزا

تعدداد کارهدای قابدل     .رسدد  علی هستند که در یک سوم آخر کتاب آثار میرزا علی به صفر می سید علی، مظفر

بل انتساب به شاگردان او پرتعداد و آثدار قابدل   کارهای قدیمی و قا ؛و دو مورد یانتساب به سلطان محمد به یک

در جدای جدای    برداری شده از صدفحات پیشدین   های گرته شوند و طراح علی انگشت شمار می انتساب به مظفر

هدای   گونده گدردد.   یت میؤهای جدید که اغلب ضعیف هستند، ر پردازی اطراف صفحات خوشنویسی شده با قلم

های گرفت و گیر کمتر شدده و یدا از زیبدایی بصدری کمتدری       شود، صحنه ها دیده می جانوری جدیدی بین آن

 برخوردار هستند.  

در اواخر کتاب از نقوش گیاهی به ویژه به صورت بوته و یا به صورت واگیره برای پر کردن سدطح صدفحه   

پراکندده تصدویر   ای از طبیعت، در صفحه به حالدت   ها در منظره ها در انواع موقعیت استفاده شده، و آهوها، قوچ

دار اتمام تشعیر ایدن   اند که شاید نشانگر ضعف هنرمندان تازه کار در ترسیم جانوران وحشی بوده که عهده شده

هدای   ها به انجام رسیده، زیدرا شدرفه   رود کار نقاشی تشعیرها پیش از تذهیب همچنین تصور میصفحات بودند. 

  (.6629 ، ص.9535وپ، )پ تذهیب صفحات افتتاح روی این تشعیرها آمده است
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 193خودکشی شیرین از خمسه نظامی،  .3 شکل            (URL:2) )راست( خمسه نظامی 96صفحه .3 شکل

 (22ص. ، 9933، )آژند یر مجموعه کی ه.ق،                                                                           

 

 و طراحان نقوش تزئینی طراحی

ای که بر مرقش شداه تهماسدب نوشدته هفدت اصدل )اسدالمی، ختدایی،         خوان در دیباچه الدین محمد قصه قطب

فرنگی، فصّالی، ابر، واق و گره( را فنون معتبر برای نقاشان و طراحان نامیده و سپس از آنجایی که تعدداد اهدل   

مشهور خراسان از جمله خواجه میرک، موالنا حداجی محمدد و    فن در کتابخانه شاهی بسیار زیادند به استادان

استاد قاسم علی چهره گشا و استاد بهزاد و سپس استادان عراق و فارس، استاد درویش، خلیفه محمدد حیدوه،   

عبدد   میر مصور، پسرش سید علی، استاد سلطان محمد و پسرش میدرزا علدی، خواجده عبدد الدرزاق و خواجده      

هدای طراحدی    عبدالعزیز شاگرد بهزاد و سید میرک که در طراحی تمام اشدکال و تمدامی روش  الوهّاب، خواجه 

 (. 95-92 ، ص.9554کند )نیشابوری، بدیل و بی همانند است، اشاره می بی

فرمان شداه اسدماعیل   ( از هرات )خراسان( به معروف به آقامیرک اصفهانی -الدین میرجاللخواجه میرک )

باره او آمده که، پیش از پیوستن به کتابخانه دربار حسین بایقرا هدم در کدار تدذهیب و    تبریز منتقل شد. دربه 

(. 994 ، ص.9536، افنددی نامد ) خطاطی بود و عالی افندی او را از جمله نقاشان خاص دربار شاه تهماسب می

اظهدارات   .تشعیراسدت دستی این هنرمند در فن  و چیره شناختصادقی بیگ افشار در متن قانون الصور بیانگر 

این دو شخص سبب شده اغلب محققان تشعیرهای خمسه نظدامی را بده ایدن هنرمندد و دسدتیارانش نسدبت       

شود مانش از پذیرفتن نظر مذکور با ایدن   های بارزی که در کیفیت و چگونگی تشعیرها دیده می اما تفاوت ؛دهند

 آسانی است. 

ان دیگر تشعیرهای خمسه نظامی شاه تهماسب بپردازیم. دارد تا به جستجوی طراح این تفاوت بر آن می

های طراحی، سبک  های جانورنگاری در نگارگری ایران، سبک برای حصول این مهم باید به مطالعه شیوه

2
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تیموری، ترکمنی و صفوی، به ویژه آثار هنرمندان مکتب دوم تبریز که در خلق شاهنامه و خمسه شاه 

در این مطالعه به بررسی و تطبیق جزئیات تشعیرهای خمسه نظامی شاه  تهماسب دست داشتند، بپردازیم.

های این اثر و منابش  تهماسب، یعنی نحوه ترسیم درخت، سنگ، تپه، بوته، حیوانات، ابرها و غیره، با نگاره

 شود.  تصویری معرفی شده، پرداخته می

با امضاء میرزا علی جالب توجه بود. او که فرزند سلطان محمد تبریزی  F.77vنخست اثری در صفحه 

( و در صنعت تذهیب و 995 ، ص.9536کند )افندی، است و عالی افندی او را مربی طراحی معرفی می

( در نگاره خود در 9652 ، ص.5/ج9555زاده تبریزی،  های گوناگون آن، استاد متبحری بوده )کریم شیوه

کردن به موسیقی باربد، دو عنصر به کار برده که با برخی از عناصر به کار  خسرو در حال گوشخمسه، به نام 

اثر، در   آهویی که در پس زمینه رفته در تعدادی از تشعیرها قابل مقایسه است. این عناصر عبارتند از دو

های  ن دو آهو در ورققسمتی که هنرمند خواسته دیوارنگاری پشت سر پادشاه را نشان دهد، آمده است. همی

f.7r, f.11r, f.31r, f.33r, f.41r, f.70v, f.73v, f.68v, f.69v, f.67r, f.109r, f.109v, f.198v, f.203r, 
f.205r f.206r, f.208r, f.224v, f.222v, f.223r, اند. اما آیا  های باال یا پایین صفحات تکرار شده در قسمت

به واسطه تنها این دو عنصر به میرزا علی نسبت داد؟ ابتدا باید خاطر نشان توان  ها را می تشعیر همه این برگ

ایی چون  های فوق العاده کرد همه اوراق مذکور با استادی هر چه تمام طراحی و پرداز زده شده است و شباهت

ورت کاربرد لکه رنگ برای سایه زنی در نمایش سنگ، چین خوردگی پسِ گردن آهوهای نر و ماده، ظرافت ص

و  f.4rهای  ها را از ورق توان آن ها وجود دارد که می آهوها، فرم و نحوه طراحی حیوانات ترکیبی، ببرها و پلنگ

f.355r هایی جزئی چون خالدار بودن یا  با وجود طراحی مشابه از این آهوها کامالً جدا کرد. گرچه تفاوت

صورت جزئی یا کلی در حیوانات، استفاده از شاخه نبودن آهوها، و حیوانات ترکیبی، تغییر فرم حرکت به 

( و در نحوه طراحی 9شود، اما فقط بر تنوع کارها افزوده )جدول تطبیقی یت میؤها ر ختایی در برخی از آن

 دگرگونی ایجاد نکرده است. 

ار او دهد با شیوه ک و آثار زیادی از خود باقی گذاشته است که اجازه میبوده این هنرمند بسیار پرکار 

  از این هنرمند وجود دارد که شیوه 94. 235بیشتر آشنا شویم. طراحی سیاه قلمی در موزه بستون به شماره 

همچنین اثر نیمه تمام منسوب  دهد. ها، جانوران، درخت و گل و بوته نشان می ها، صخره او را در طراحی کوه

روارد برای شناخت او مؤثر است. در همین اثر مذکور به میرزا علی به نام بارگاه سلیمان، موجود در موزه هنر ها

های ساده بدون خط با نمایش فرورفتگی و برجستگی با لکه رنگ، به  او از تکه ابرها، آهوی نشسته و سنگ

(. 2 شکلتجسم نزاع اژدها و سیمرغ پرداخته و قدرت خود را در جانورنگاری به بهترین نحو نشان داده است )

دهد. در نگاره  علی در شاهنامه شاه تهماسب مجدداً عالقه هنرمند را به تشعیر نشان می ااثر دیگری از میرز
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پذیرد، در دیوارنگاره پشت انوشیروان تصویر دو میمون باالی درخت و  انوشیروان سفیری از پادشاه هند را می

 (.5 شکل) یک جانور ترکیبی ارائه شده است

اوراق مذکور وجود دارد شاید بتوان تشعیر تعداد دیگری از سپس به واسطه عناصری دیگری که در 

و سپس در  f.67rها حیوان ترکیبی است که در ورق  علی منسوب کرد. از جمله آن های خمسه را به میرزا برگ

(. 6 شود )جدول تطبیقی دیده می ,f.201r f.205r, f.31v, f.38r, f.41v, f.43r, f.43v, f54v, f.56rهای صفحه

( و ببر و پلنگ در 5)جدول تطبیقی  f.31r)با وجود ساییدگی( با  f.7rتشابه بی همتای گرفت و گیر صفحه 

f.41 باf.70v  وf.69r طور گرفت و گیر ببر با حیوانی  ( از دیگر موارد قابل ذکر است. همین4 )جدول تطبیقی

های  وان فرو کرده که شاید از جمله طرحهای خود را در صورت حی شبیه استر یا اسب که ببر یا پلنگ ناخن

( زیرا به واسطه آن گروه 2 ( )جدول تطبیقی... ,f.73r, f.74v, f.68rمختص میرزا علی باید محسوب شود )

اژدها و سیمرغ  ،های جانوری نیز چون میمون، طاووس شوند و سایر گونه دیگری از تشعیرها قابل مقایسه می

 هم مواردی برای تطبیق هستند.

 
خسرو و باربد، موزه هاروارد  .6شکل پذیرد،     چپ: جزئی از نگاره انوشیروان سفیر پادشاه هند را می .7شکل        

 (URL:2) 23991333شماره                638r، ه.ق 123-132 شاه تهماسب، شاهنامه
 

 )مأخذ: نگارنده( انتساب به هنرمند استهایی که قابل  صحنه دو آهوی نگاره میرزا علی با برگ. 9جدول تطبیق   
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 )مأخذ: نگارنده( های قابل انتساب به میرزا علی حیوان ترکیبی در تشعیر برگ. 2جدول تطبیق 

 
 

 )مأخذ: نگارنده( های قابل انتساب به میرزا علی حیوان ترکیبی در تشعیر برگ. 9جدول تطبیق 

 
 

 )مأخذ: نگارنده( قابل انتساب به میرزا علی های ببر و پلنگ در تشعیر برگ. 3جدول تطبیق 
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 )مأخذ: نگارنده( علی گرفت و گیر استر با پلنگ در آثار قابل انتساب به میرزا .3جدول تطبیق 

 
 

ای از شیوه طراحی این  به میرک، نمونه 3سودآور با انتساب تصاویر  و هنرمند بعدی میرک اصفهانی است

یکدی از هنرمنددان    بدون شدک  هایی که از او شده با تعریف و ستایش(. 5 شکل)گذارد  هنرمند را در اختیار می

های آقامیرک مشخص است در تبریدز از    ست. او شاگرد بهزاد بوده و چنانچه از نگاره طراح تشعیرهای خمسه او

کدار   گوید: مجلس بر تخت نشستن خسرو قطعداً  یسلطان محمد تأثیر پذیرفته است. آرتور پوپ در این زمینه م

آقامیرک است، اما مجنون در صحرا و انوشیروان با وزیرش در ویرانده بده واسدطه هدم بده او منتسدب هسدتند.        

آخرین اثر او بازگشت شاپور به خیمه خسرو نیز از آثار آقامیرک است و مابقی آثار نزدیک بده سدبک او اثبدات    

خالف نظر پوپ بپذیریم که اثدر نبدرد   برر (. اما اگ6953 ، ص.9535)پوپ،  شده که از آنِ هنرمندان دیگر است

هدا   ها و صدخره  وقت باید گفت در طراحی کوه آن ؛اثر منسوب به آقامیرک هستند کیقباد دوو رستم با اژدها و 

های انسان و حیوان شباهت یافته، به کار سلطان محمد نزدیک شده و در عین حال بدین کارهدای    که به چهره

این دو اثر متمایز جلوه خواهد کرد. در اثدر مجندون در صدحرا مهدارت ایدن هنرمندد در ترسدیم         ،او از این نظر

ها در آثدار او بدا نامددارترین هنرمنددان عصدر،       ها و غیره آشکار است. برخی شباهت ها و سنگ حیوانات، صخره

ط در انتساب آثدار و تشدعیرها   دارد تا با احتیا سلطان محمد و در خود تشعیرها با آثار میرزا علی ما را بر آن می

 به این دو هنرمند پیش رویم.
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 (932-939 ، ص.9933تزئینات حاشیه منسوب به آقا میرک )سودآور،  .3شکل 

 

هایی با آثدار سدلطان محمدد     توان تشابهات و تفاوت در نگارگری در تعدادی از آثار منتسب به آقامیرک می

تدر و   نیدز راه گشدا باشدد. سدلطان محمدد بده روشدی صدریح         تواند در تشخیص طراحی تشدعیرها  یافت که می

تر در ارائه مضامین خود دست یافته است. آقامیرک آسمان خود را به رنگ یکدست طالیی یا آبدی در   مبتکرانه

در حدالی کده سدلطان محمدد آن را بده ابرهدای زینتدی         ؛بخشیده است های ابری بدان تنوع  آورده و گاه با رگه

 . (6955-6952 ، ص.9533آراسته است )پوپ،   چینیی  معمول در شیوه

برخالف آثار آقامیرک، در اغلب آثار سلطان محمد پویایی و حس هیجان و حرکت بیشتری وجدود دارد و  

ها بده شدکل آنچده کده در نگداره خودکشدی        از این جهات شاید بتوان صفحاتی را که ابرهای چینی و حواصیل

هدای معدراج    را به کسی که آثارش پویاتر است نسبت دهیم. زیرا در نگداره بینیم  ه.ق می 332شیرین از خمسه 

ضدحاک  بندد کشدیدن   بده  و حضرت محمد، سلطان سنجر و پیر زن، کشته شدن دیو سیاه به دست هوشدنگ،  

های پر ابر که پرندگان در آن به تعدداد کدم و یدا زیداد در حدال پدرواز        میل او به تصویر آسمانفریدون، توسط 

ه.ق کده بدر اسداس     322 . شاید حتی بتوان نگاره خودکشی شیرین در خمسه نظدامی شود یم  هدههستند مشا

ایی را به سلطان محمد نسدبت دارد زیدرا    ها به صورت نیم دایره هایی چون آسمان پر شور، چینش پیکره ویژگی

پختگی هنر خود بوده و در صدر کارگاه هنری شاه اسدماعیل قدرار داشدته      ه.ق( در مرحله 552 او در این ایام )
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ه.ق کده   332کند و در نگارگری خمسه نظدامی سدال    است. او در این زمان در چندین پروژه هنری شرکت می

 (.  42 ، ص.9534ناتمام به دست شاه اسماعیل افتاده بود، مشارکت دارد )آژند،

تدوان بده بخشدی از نگداره او در خمسده شداه        تشعیرگونه آقدامیرک مدی  های  در بین آثار طراحی و نقاشی

که اشداره   3 شکلو تشعیر  (، مجنون در صحراf.66v) به نام خسرو و شیرین در حال شنیدن داستانتهماسب 

کده   432vمنتسب به آقامیرک و عبدالعزیز )با توجده بده نگداره     جلوس اردشیر بر تخت،شد، اثر دیگری به نام 

کند که یک اسدتاد در   قطعاً پایین بودن سطح کار متقاعد میو است کرده  در شاهنامه به تنهایی کار عبدالعزیز

ای دیگر بدرای نزدیدک شددن بده شدیوه طراحدی ایدن         اثر جلوس اردشیر به عبدالعزیز کمک کرده(، نیز گزینه

در یدک   F.9v تشدعیر بدرگ  (. در 2 هنرمند است اما به غیر از مورد آخر هیچکدام سیاه قلدم نیسدتند )جددول   

رو تصویر شده با جزئی از نگاره مجنون در صحرا، که یک حالدت خاصدی را    هقسمت حیوان شاخداری که از روب

 (. 5 شکلگذارد، قابل قیاس است ) به نمایش می

     
 F.9vتشعیر برگ   f.166r(URL:2) مجنون در صحرا، منسوب به آقا میرک، .1شکل 

 

ها  سنگهای ساده استفاده شده،  هایی با تنه نازک و برگ در تشعیرهای خمسه آقامیرک بیشتر از درخت

ها را  اند. در ترسیم حیوان ترکیبی شیر مانند آن گذاری و دورگیری نمایانده شده اغلب کم، ساده و با لکه

آهو با پوزه  f.100rدهد، پرداز کرده است. در تشعیر صفحه  الغرتر با پردازهای که حیوان را پرموتر نشان 

شیر و حیوان ترکیبی شیر  ،است که سلطان محمدبا آثار آقامیرک مطابقت دارد. این در حالی  ظریف دقیقاً

تر و با حالت تاخوردگی پوست حیوان مشخص شود، به نمایش  مانند را با خطوطی که صورت حیوان را فربه

های کوچکی که حیوانات باال یا  ها یا صخره های ختایی، تپه دار، درخت انار، گل های گره گذارد و از درخت می

 یرها بهره جسته است.روند، در تشع پایین می
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 )مأخذ: نگارنده( حیوان ترکیبی. 7جدول تطبیق

 
 

م. تجربه کسب کرده و  9262-55سلطان محمد پیش از خمسه مذکور، در تشعیر کتاب گلستان سعدی 

( با تشعیرهایی که در 96-99-95های شکلای و قرمز ) در آنجا شیوه طراحی او در کاغذ نخودی رنگ، سرمه

، f.97r اتدهد. اژدهای موجود در صفح های یکسانی را نشان می او منسوب خواهیم کرد ویژگیخمسه به 

f.99v بینیم، نزدیک است. در تشعیرهای گلستان سعدی او گرچه روی  می 96 بسیار به آنچه که در تصویر

خلل و فرج های کوچک سعی کرده  هایش مفصل کار نکرده ولی با گذاشتن نقطه و دایره ها مثل نگاره سنگ

ها را جاندار ترسیم کند که در خمسه نیز با همین حالت از دیگران  همچون چشم آن یروی سنگ و گاه

اند، و در ترسیم یال  شود. از درختان پر پیچ و خم، درختانی که بریده شده و دوباره جوانه زده متمایز می

 ,f.23r, f.23v, f.24v کرده است. به طور کلوار استفاده  حیوان ترکیبی )شیر مانند( از خطوط منحنی و دایره

f.26r, f.30r, f.30v, 32r, 32v, 46r, 46v, 49r, f.30r, 50r, f.76r, f.82r, f.82v, f.97v, f.99r f.8r, f.8v, 

f.16v, f.20v, f.147v, های صورت گرفته  بر اساس تطبیق ادامهدر  .قابل انتساب به سلطان محمد هستند

 قرار دارد.  2محمد و آقامیرک در جدول آثاری از سلطان 

شود مجدداً آثار آقامیرک و سلطان محمد را کنار هم بگذاریم طراحی و نقاشی  مورد بعدی که سبب می

اثر سلطان محمد از شوند. برای نمونه  یت میؤها در گوشه و کنار کارهایشان است که در تشعیرها ر از خرس

کند،  به نام رستم کیقباد را پیدا می 110vدر خمسه و اثر آقامیرک در شاهنامه با شماره  F.202vدر صفحه 

برداری کرده  از این نقش در آثارش گرتهبیشتر از خود میرک و سلطان محمد  ،توان نام برد. البته قدیمی می

  .f.305vاست مانند صفحه 



 33                                                                                                            9شماره  ،29دوره ، 9911 ،رسانی کتابداری و اطالع

در اثر خشم جانور جمش شده  ها اکثراً چشمهایی متفاوت دارند  های سلطان محمد پوزه به طور کل خرس

(f.49r-f.32rو در طرح ) تر و حیوان در حالت آرام نشان داده شده است ) ها ظریف های آقامیرک پوزهf.353v- 

f.166r 5 نگاره مجنون در صحرا( )جدول .) 

جلوی جشن (، این تصویر در قسمت 5 آهویی است که پای خود را به دندان گرفته )جدول ،نقش دیگر

و چند  f.7v, f.48r, f.54v, f.181r( گرچه این نقش در صفحات94 شکلسده سلطان محمد استفاده شده )

 به کار سلطان محمد است. نمونه ترین نزدیکزیباترین و  f.216r  صفحهاما است صفحه دیگر آمده 

 
 (URL:4) م.9323-33گلستان سعدی، تشعیر منسوب به سلطان محمد، . 93شکل 

 

  
 م.9323-93. گلستان سعدی، تشعیرها محمد، 92شکل            گلستان سعدی، تشعیرها منسوب به سلطان محمد   . 99شکل 

(URL:4)                                                                                              م9323-93محمد،   سلطانمنسوب به( .URL:4) 
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 تصویر خرس در آثار سلطان محمد و آقامیرک )مأخذ: نگارنده( .6جدول تطبیق 

 
 

    
 جزئی از نگاره جشن سده از شاهنامه  f.216r (URL:2) خمسه نظامی شاه تهماسب، تشعیر .93شکل   

 

تشعیرهای خمسه تشخیص داد. توان در  موالنا قدیمی یکی دیگر از هنرمندانی است که طراحی او را می  

، ص. 9535)منشی،  «معموره نگاهداشت  شاه تهماسب جهت شبیه کشیدن در کتابخانه»او کسی بود که 

(. او آثاری از جمله رستم در خوان چهارم: دو نیم کردن دیو، و غیره در شاهنامه شاه تهماسب دارد که در 945

نی شکل کشیده دید. تشعیرهایی که شاید قدیمی اجرا کرده های حلزو توان تنها کسی را که سنگ این آثار می

ها را اجرا و پرداز بزنند، به هیچ وجه قابل قیاس با  ها را ارائه کرده تا نگارگران کارآموز آن و یا طرح آن

در واقش او را در تصویرگری جانوران وحشی چندان ماهر  ؛اند نیست تشعیرهایی که به دیگران انتساب یافته

کند، تصویر یک شیر و پلنگ بسیار عالی  ان دید و اگر در مجلس فریدون پیامی از سلم و تور دریافت میتو نمی
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کشیده شده گونه که شیال کنبی تشخیص داده، به کمک سلطان محمد  همان قطعاًاست که طراحی شده 

 92 و 94ه در تصاویر است. او نیز همچون دیگر هنرمندان در گوشه کنار آثار خود از تشعیر استفاده کرده ک

و تعداد دیگری از  120v, 132r, 143r, 143v, 147v, 148v, 181r, 258r, 259vشود و صفحات  دیده می

 تشعیرهای خمسه قابل انتساب به قدیمی و شاگردانش است.

 

 

 

  
 82v (Canby, 2011, p.130)، شاهنامه شاه تهماسب جزئی از نگاره نبرد با اژدها، منسوب به قدیمی، .96شکل  

 

فرزند میر مصور است.  ،از دیگر هنرمندان قابل تشخیص در خمسه، میر سید علی ملقب به جدایی

  الن زمان وینویسد: میر سید علی از بی بد الدین اوحدی در عرفان العاشقین در این خصوص می تقی

از او یاری طلب کردی، چهره نقاشی و مذهّبی و تصویرسازی بهزاد »همتایان دوران شده بوده است. در  بی

 (9565 ، ص.5/ج9555 )کریم زاده تبریزی،....« آمیزی خامه عنبرین  پرداز صفایح ارژنگی از رنگ

او بیشتر به تصاویری از زندگی روزمره پرداخته و در آثارش از بین جانوران بیشتر اسب، بزهای شاخدار و 

کاملی با نگاره او به نام   ( رابطه93 شکل) f.352r  گوسفندان را تصویرگری کرده است. تشعیری در صفحه

کند و در تصویرگری درختان،  گونه که سابقه کاری او ایجاب می زنی بیابانگردان در کوهپایه دارد. همان خیمه
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توان از او تصاویری از حیوانات وحشی و  اما نمیاست با استادی تمام کار کرده  ، ویمنظره و حیوانات مذکور

 یت کرد.ؤر آنچنانی رگرفت و گی

    
  f.151r (URL:2) خمسه نظامی شاه تهماسب، تشعیر .93شکل 

 

دانستند. در  مظفر علی نیز در نگارگری کار را به جایی رسانده بود که او را قرینه استاد بهزاد می  

(. اما 949 ، ص.9535، )منشی قمی گلستان هنر نوشته شده که او در افشان و تذهیب نیز تبحر داشته است

علی هم  ق بوده است. مظفردهد در تشعیر هم بسیار موف تعدادی از تشعیرهای قابل انتساب به او نشان می

ها، قوچ و گوسفند عالقه نشان داده و در برخی آثار  علی به تصویرگری از زندگی روزمره، اسب سید مانند میر

پس   ها در در شاهنامه شاه تهماسب، به تصویرگری میمون 385vتخت توران با شماره خود مانند تکیه زدن بر

زمینه کار خود پرداخته به همین علت تشعیرهایی که حاوی چنین نقشی بود با آثار او و میرزا علی مورد 

های کار میرزا علی را نداشت  ویژگی f.316v, f.328r, f.4rتطبیق قرار گرفت. اما چون تشعیرهایی در صفحات 

های زیبا به مظفر علی  قوچ با اسبسوار بر شیر و  ،دست ههای سپر و نیزه ب تشعیرهای حاوی نقش میمون

پردازی که در گرفت و گیر شیر و استر در همین صفحه صورت گرفته تشابهات  .(95 شکل) تر است نزدیک

ها، حجم دادن به بدن استر با سایه روشن و حالت دم این تشابه را به  چشمگیری با اثر مظفر علی دارد. گوش

 گذارد. نمایش می

   
 f.316v (URL:2)خمسه نظامی شاه تهماسب، تشعیر .91 شکل
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عبدالعزیز کاشانی و پدرش خواجه عبدالوهاب نیز عالوه بر نقاشی در تصویر گل و مرغ، تذهیب و تشعیر 

ها در  های پر ابر که حواصیل یا مرغابی (. یکی از نگارگرانی که آسمان25-22 ، ص.9534، مهارت داشتند )آژند

پرواز هستند را به تصویر کشیده احتماالً عبدالوهاب است. او در شاهنامه شاه تهماسب اثری ها در حال  بین آن

ای را خلق کرده است. عبدالوهاب در ترسیم گل  کند، چنین صحنه به نام پیران شرایط صلح رستم را گوش می

 و گیاه خود را هنرمندی متفاوت نشان داده است.

میر  دهد در بیشتر آثار منسوب به عبدالعزیز، تهماسب نشان می مطالعات صورت گرفته در شاهنامه شاه

و تأثیر این دو استاد در آثار  (6594)کنبی، اند  مصور، میرزا محمد، سلطان محمد و آقامیرک به او کمک کرده

اج زال ای از شاهنامه، به نام عاقله مردان ازدو ها هویداست. به هر حال او نیز دستی در تشعیر داشته و نگاره آن

که حاوی نقوش تشعیر مانند هست، ذکر کرد. در این  ای توان به عنوان نمونه ( را می86v) کنند را تأیید می

در  v995ایی به شماره  را در رابطه با نگاره f.393vمیان شاید بتوان از اوراق تشعیر شده خمسه صفحه

   دار دانست. یشاهنامه شاه تهماسب معن

ها نیز در  رود آن کارگاه سلطنتی شاه تهماسب مطالبی وجود دارد که احتمال میدرباره سایر هنرمندان 

اند. یکی از استادان نامی و برجسته  نیست اشتراک داشتههم ها کم  کار تشعیرهای خمسه نظامی که تعداد آن

ر بوده و این دوره میر مصور در تذهیب و تشعیر و جمله نقوش بسیار صعب هنر طالکاری، نازک قلم و تیزنگا

ها و سایر حیوانات را  در ارائه نقوش دقیق و منظم بوده است. در جانورسازی دست پرهنری داشته و اسب

 (.9542 ، ص.5/ج9555)کریم زده تبریزی، کشیده است خوش تراش و طبیعی می

، 9535قرینه بوده است )منشی قمی، میر یحیی از سادات صحیح النسب دارالسلطنه تبریز و مذّهب بی

(. میرزا مذهب تبریزی 995 ، ص.9536، )افندینیز از جمله مذهبان دربار بود  (. محمد علی تبریزی924 ص.

)شاید همان میرزا محمد تبریزی( که مصطفی عالی افندی او را شاگرد محبعلی تبریزی ذکر کرده نیز از 

شاگردان حسن بغدادی در اواسط قرن دهم ه.ق بوده است. او یکی از آثار بهزاد سلطانی را تذهیب و تشعیر 

از (. 9555 ، ص.5/ج9555قرار دارد )کریم زاده تبریزی، نموده که در حال حاضر در موزه اسالمی اورشلیم 

شاه تهماسب سند فرمانی در دست است که   مذهبان دوره صفوی در مکتب تبریز حسن بغدادی است. از دوره

 . (942 ص. ،9522ریاست هنرمندان تبریز را به حسن بغدادی مذهب واگذار کرده است )منشی قمی، 

است  9مذهب کتابخانه سلطنتی میرک مذهب»برد  محمد از آن نام می هنرمند بحث برانگیزی که دوست

بین که بر او افتاده،  دیباچه کاردانی را به نوعی زینت داده که نظر هر باریک  مثلی و لوحه که زنجیره سلسله بی

 
کند یکی نیست چون او هرگز به تبریز نیامده و وفات او در زماان تسالط محماد خاان      میرک مذهب با روح اهلل میرک هروی که خواند میر از آن بحث می. 2

هم یکی نیست چون او پسری با ناام   معروف به آقامیرک اصفهانی -الدینمیرجاللشیبانی بر والیت خراسان به وقوع پیوسته است. همچنین مذهب مذکور با 
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کرده و در مهر الدین مسعود که از شعاع شهاب ثاقب دواله جدول  زبان به مدح و ثنای او گشاده و فرزند او قوام

 (. 625 ، ص.9535)پوپ،« سپهر، بوم زراندود نموده

میر حسن دهلوی شاگرد سلطان محمد نیز در تذهیب و تصویر و نقاشی کم از دیگران نبوده و تا آخر 

(. 946 ، ص.9535عمر در کارخانه شاهی در تمام امور ضروری مجلس شاهی اشتغال داشت )منشی قمی،

العابدین )نوه سلطان محمد( در لندن  اده تبریزی در گالری کلناقی از میر زینطبق چند اثری که کریم ز

     که در ارائه مجالس بزمی و رزمی، کند، گویا هنرمند عالوه بر این مشاهده نموده و بدان اشاره می

زاده آید )کریم  سازی دست داشته، در تذهیب و تشعیر استاد پر مهارتی به شمار می پردازی و منظره چهره

(. گرچه در زمان خلق این خمسه باید نوجوان بوده ولی محتمالً در کار 9599 ، ص.5/ج9555تبریزی، 

های تشعیر به ویژه تشعیرهای  تشعیرها به همراه استاد خود فعالیت کرده است. قابل ذکر است محبوبیت طرح

ش رضا عباسی و یا در تشعیر اثر شکار های بعد بودند. در مرق بخش نگارگران در سال  متنوع خمسه نظامی، الهام

 شود. یت میؤهای مشابهی ر با قوش منسوب به میرزا علی، طرح

 

 گیری نتیجه

دهد بیش از نیمی از کارها با طراحی و  گرچه قطعیت در انتساب آثار غیرممکن است اما بررسی آثار نشان می

های متوسط و  آثار را کنار اوراقی که دارای طراحیاند و هنگامی که این  های عالی کار شده گیری پرداز و قلم

ماند. تشعیرهای منتسب به سلطان محمد  ها از نظر دور نمی دهیم تفاوت فاحش بین آن ضعیف هستند قرار می

در آلبوم اشعار سعدی نشان دهنده شیوه طراحی و پرداز این استاد است و کمک زیادی در تشخیص آثار او در 

دهند سلطان محمد در طراحی  نماید. این تشعیرها نشان مینظامی شاه تهماسب میبین تشعیرهای خمسه 

گونه که در  حیوانات ترکیبی شیر مانند و اژدها بیشتر به بافت پوست حیوان دقت داشته، شیرها همان

 شود دارای سری بزرگ به واسطه یال پر پشت است. در تصویر گیاهان و درخت دقت هایش نیز دیده می نگاره

شود. در برخی آثار از صخره، تپه و آب و چشمه استفاده کرده  های آن دیده می وافر داشته و تنوع در گونه

 رسد. انگیز هیچ نگارگری به پای او نمی پردازی و خلق مناظر رویاگونه و دل است. از نظر منظره

ه شد. تکرار بخشی از پس میرزا علی یکی از نگارگرانی است که آثار متنوعی از او در این تشعیرها دید

او در تشعیرها کلیدی برای تشخیص کارها او شد. او به وجه احسن نقوش را اجرا کرده و نوع   زمینه نگاره

                                                                                                                                               
که عالی افندی سلطان محمد را شاگرد میرک  به همراه بهزاد به تبریز آمده و شاگرد او بوده در نتیجه اینالدین  الدین مسعود نداشته و در ضمن میر جالل قوام

ممکان اسات. همچناین     که سلطان محمد شاگرد میار جاالل باوده غیار     برد منظور شاید همین میرک مذهب بوده باشد در غیر این صورت تصور این نام می
 ای دیگر است. بار نام میرک )خواجه میرک و سید میرک( را استفاده کرده و این مورد هم مسئلهالدین دو  نیشابوری در دیباچه قطب
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کند گرچه در برخی کارها بسیار  ها و زمینه کارهایش او را از سایرین متمایز می ترسیم پوزه حیوانات، نوع آن

 به آقامیرک نزدیک است.

گارگرانی است که تعداد زیادی از اوراق تشعیر شده قابل انتساب به اوست. او در ترسیم قدیمی یکی از ن

کند و بررسی تشعیرهایی که دارای چنین ویژگی  ها تنها کسی است که از حالت حلزونی استفاده می سنگ

را هست زیرا ها بیشتر در کیفیت اج هایی دارند. اما تفاوت آن هستند کم و بیش در سایر عناصر هم همانندی

 ها را به نوآموزان سپرده است. شود که شاید او اجرای آن ها کارهای نه چندان مطلوب دیده می در بین آن

آثاری که قابل انتساب به میرسید علی و مظفر علی هستند عبارتند از تشعیرهایی که طراحی از مناظر 

ا مظفر علی گرفت و گیرهای زیبایی هم ارائه ها و آهوهای نر و ماده، ام ها، قوچ عادی در طبیعت مانند اسب

 کند. می

ایی  العاده گیرد که آثاری که به طور خارق این اندیشه در ذهن قوت میبنابر همه آنچه بدان پرداخته شد، 

ه.ق فعال بودند و در ایران حضور داشتند  545این دوره که تا تاریخ   اند جز به دست استادان برجسته اجرا شده

بندی شدند کار نگارگران درجه دو و شاگردانی  اند و آثاری که در درجات متوسط به پایین رده خلق نشده

هستند که در همین ایام در خدمت استادان قلم آزمایی کردند. استادان عبارتند از سلطان محمد، آقامیرک، 

چون عبدالعزیز و قدیمی و حسن بغدادی، مظفر علی، میرزا علی، میر سید علی، میر مصور ترمذی و نگارگرانی 

 ها نام برد.  توان از آن شاگردانی که به طور دقیق نمی

تر چون شاهنامه و غیره دارد اما  قرین و نظیری در آثار پیش نقوشی که در تشعیرها استفاده شده اکثراً

محدود و پرداز  های کار با رنگ با شیوه سیاه قلم متفاوت است. در نتیجه کسانی که تبحر الزم در کار با رنگ

 تر هستند.  دارند در تشعیر موفق
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