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  چكيده
 جاليـر را بايسـتي در تـداوم سـبك رايـج دوره ايلخـاني       هنر نگارگري و نقاشي دوره آل

(مكتب تبريز) مورد بررسي قرار داد. مهمترين تأثيري كه از دوره ايلخاني به جا ماند و در 
چيني بود. در اين مقاله بر آنـيم بـا روش   جاليرصيقل داده شد؛ سبك هنر نقاشي  دوره آل

تاريخي و رويكردي توصيفي ـ تحليلي به بررسي هنر نگارگري و نقاشي اين دوره و سهم 
هـا حـاكي از آن    گيري مكتب نگارگري هرات دوره تيموريان بپردازيم. يافتـه  آن در شكل

جـود  است كه سالطين جاليري به ويژه سلطان اويـس و فرزنـدش سـلطان احمـد بـا و     
اي در  هاي هنري و حمايت از هنرمندان نقش عمـده  هاي سياسي در تاسيس كارگاهآشوب

اند؛ سبك هنر نقاشي چيني نيز در اين زمان بـه ويـژه در    تحول هنر نقاشي اين دوره داشته
آثار مكتب بغداد تعديل شده و رنگ و بوي ايرانـي بـه خـود گرفتـه بـود و ديگـر اينكـه        

شان با انتقال بـه مراكـز هنـري عصـر تيمـوري سـهم        شاگردان هنرمندان عصر جاليري و
  اند. گيري مكتب نگارگري هرات دوره تيموريان داشته اي در شكل عمده
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  . مقدمه1
معموالً ظريف و ريز نقش و داراي يك سبك تزيينـي   )Paintingهنر تصويرگري يا نقاشي(

) است و بحث در مورد نقاشـي  miniatureگويند. معادل اين واژه مينياتور( مي» نگارگري«را 
هاي اين هنر را سازد. مشهورترين نمونه را به ذهن متبادر مي» مينياتور«ايراني غالباً همين هنر 

؛ 579، 599: 1388(پاكبـاز،   مالحضه كرد 1اتهاي خطي و مرقعتوان در صفحات نسخهمي
آرايـي از دوره   هاي خطي يا به اصـطالح كتـاب  ). نقاشي نسخه19شاهنشاهي:  2535گري، 

هـ ق) بـه بعـد رونـق بسـيار يافـت،       740ـ  813جالير ( ايلخانان شكل گرفت و از دوره آل
عباسـي، از ميـان   شود. فروپاشي خالفت  چنين سنتي در دوره پيشا مغول به ندرت ديده مي

نگـاري، همچنـين   پردازي و پيكـره  رفتن نظارت رسمي بر كار نقاشان به خصوص در چهره
شان در گسترش نگارگري  ورود نقاشان چيني و عالقه مغوالن به نقاشي چهره خود و نياكان

). از اين زمان تا اوايـل قـرن   84: 1382(آژند،  هاي خطي بسيار تأثير گذار بوده استنسخه
آرايي بود، اما پـس از   هاي خطي و هنر كتابهجري نقاشي محدود به نگارگري نسخهدهم 

(رفيعـي و   شـود آرايي به صورت مستقل مطرح مـي  قرن دهم هجري نقاشي خارج از كتاب
  ).98: 1388ديگران، 

هاي مختلف هنر نقاشي را مشاهده كرد،اما بسـيار   توان سبك تا قبل از حمله مغوالن مي
هـا كـه تـاثير هنـر     هاي روي سفالينه د. در دوره سلجوقي نيز به جزء نقاشينمايكمرنگ مي

دهد، فقط چند قطعه نقاشي ديـواري و معـدودي نسـخه    ساساني و آسياي ميانه را نشان مي
؛گشايش، 43ـ48و  55ـ56: 1383(نك: پاكباز،  خطي مصور از آن زمان بر جاي مانده است

ان هنر تنها پس از حمله مغوالن است كه نقطه عطفي ). بنابراين از ديدگاه مورخ231: 1382
آيد، چرا كه از اين زمان يعني از اواخر قرن هفـتم هجـري فراينـد    در نقاشي ايران پديد مي

ها آغاز گرديد و نقاشي ايراني در قالب نگارگري نسـخ مراحـل تكـاملي     ابداعات و اقتباس
  نويسيد: خود را آغاز نموده است. پاكباز مي

هاي كومت ايلخانان دو نتيجه مهم براي نقاشي ايران داشت: يكي انتقال سنتتاسيس ح
گذاري نـوعي   اي براي نگارگران شد؛ و ديگر بنيان هنر چيني به ايران كه منبع الهام تازه

ها و كارگاههاي سلطنتي را پديـد   هنرپروري كه سنت كارگروهي هنرمندان در كتابخانه
  ).59ـ60(همان،  آورد



 125   عبدالحسين ميالنيو  سجاد كاظمي

كند كه آنچه از كشفيات تاريخي نقاشي ايـران قبـل از مغـول نتيجـه      شاره ميگري نيز ا
رسـد و داراي خصوصـيت   شود، اين است كه نقاشي ايران به نيروي بيان و تخليل نمـي  مي
  ).22: 1369(گري،  شود مگه اينكه با نقاشي چين تماس پيدا كند اي نمي ويژه

ارنگاري به طور چشمگير گسترش از اين زمان نگارگري نسخ خطي نسبت به سنت ديو
تـوان   كند؛ هنر ايـن دوره را نمـي   آرايي پيدا مي يابد و نگارگري پيوندي تنگاتنگ با كتاب مي

اند چيني بود و از نظر  مغولي ناميد، چرا كه مغوالن در اين زمينه هر آنچه را كه با خود آورده
ساختند. از طرفي هنر اين دوره فرهنگي صرفاً دو تمدن چين و ايران را بيشتر به هم نزديك 

گشـايي بـه آرمـان     توان صرفاً چيني دانست، بلكه اهميت آن بيشـتر در زمينـه راه   را نيز نمي
توانست به ياري آن امكان و توان هنر خود را درك كند  يي بود كه هنرمند ايراني ميسازنده

و  67ــ 70شاهنشـاهي:   2535اي از تكامل برساند(نك: گري،  و پس از اين، آن را به مرحله
جالير هم كه وارث سياسـي و فرهنگـي ايلخانـان     ). آل1057ـ1058: 1390ميلر و ديگران، 

بودند،هنر نگارگري و نقاشي آنان را نيز بايد در پيوند با اين دوره مورد بررسي قرار داد.كما 
مصـور  اينكه نقاشان عصر جالير تاثيرات چيني را تعديل نموده و نسخ و كتب بيشـتري را  

هايي در  اند. عالوه بر اين با تلفيقي از هنر نقاشي چيني و ايراني به ابداعات و نوآوري نموده
آنها از سبك نقاشي امروزي حكايت دارد. و مهمتر از همه با  اين زمينه دست زدند كه شيوه

انتقال دستاوردهاي هنري به دوره تيموري به سهم خود زمينه هنري مكتب هرات كـه اوج  
دهد، فراهم نمودند. پژوهش حاضر در اين رابطه سه هدف ر نگارگري ايراني را نشان ميهن

جالير از جمله سلطان اويس و سـلطان احمـد چـه     كند: نخست اينكه آل عمده را دنبال مي
اند؟ دوم هنـر نگـارگري و    نقشي در بالندگي و تحول هنر به ويژه نقاشي و نگارگري داشته

جاليـر و   هايي برخوردار بـوده اسـت؟ و سـوم اينكـه آل     چه ويژگينقاشي در اين دوره از 
گيـري   هنرمندان و نقاشان آنان چه نقش و تأثيري در سبك نقاشـي دوره تيمـوري و شـكل   

  اند؟. مكتب هرات داشته
  

  ة تحقيق. پيشين2
محمد هـروي نقـاش    هاي دوست جالير به گزارش پيشينه اصلي نقاشي و نگارگري دوره آل

(برادر شـاه   ميرزا اي كه بر مرَقع بهرام گردد. وي در ديباچه اسب صفوي برميعصر شاه طهم
طهماسب) نوشته است به معرفي نقاشي، به ويژه نقاشان و نگارگران پـيش از عصـر خـود    

مكتب نگارگري بغداد «پرداخته است. از تحقيقات جديد دو مقاله از يعقوب آژند با عناوين 
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بسيار حائز اهميـت اسـت. پايـان نامـه     » لم در نگارگري ايرانق اسلوب سياه«و » جالير) (آل
در ايـن  » بررسي نقاشي ايران از دوره ايلخانان تا اول تيموري«محمدامين روشناس با عنوان 

هاي مختلفي از هنر اين دوره  اي است. در مقايسه با اين آثار كه جنبه زمينه كار بسيار ارزنده
وده است كه بيشتر يك نگاه تاريخي به موضـوع داشـته   دهند سعي ما بر اين ب را بدست مي

باشيم، به ويژه نقش خاندان جاليري در بالندگي هنر نقاشـي و نگـارگري ايـن دوره و نيـز     
نقش آنان و هنرمندان اين دوره در انتقال دستاوردها به دوره تيموريان را مورد بررسي قـرار  

  دهيم كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. مي
  
و نقـش سـالطين    )ق740ـ  836ايلكانيـان،  ( جاليـر  تأسيس سلسله آل .3

  جاليري در بالندگي هنر نگارگري و نقاشي اين دوره
ق) تــا ظهــور تيمــور  717ـــ736بــا فروپاشــي دولــت ايلخانــان پــس از مــرگ ابوســعيد (

هاي محلي متعددي در اقصا و نقاط مختلف ايران تأسيس شد. از ميان  ق) سلسله771ـ807(
باشند، چرا كه آنان يكي از قبايـل   جالير مدعي بودند كه از بازماندگان مغول مي تنها آل آنها

) موسس سلسله، ايلكانويان نام داشت 740ـ757مغول بودند و پدر جد شيخ حسن بزرگ (
گفتنـد(نك:   كه در مقام يكي از فرماندهان هالكو بود به همين دليل به آنان ايلكانيان نيز مـي 

). عـالوه بـر ايـن    1ــ 5: 1382؛ بياني، 13ـ15: 1379؛ رويمر، 47ـ 1/49: 1374رشيدالدين، 
شيخ حسن، همسر ابوسعيد دلشادخاتون را نيز به عقد خود در آورده بود و از طـرف مـادر   

؛ اقبـال آشـتياني،   265ـ 267: 1304كرد(قاضي غفاري كاشاني،  نيز با ايلخانان نسبت پيدا مي
از تاسيس سلسله در بغداد در رقابت با شـيخ حسـن    ). شيخ حسن يكسال پس455: 1388

چوپان) همواره عزم تصرف تبريز را داشت، اما در مقابل وي نتوانست كـاري از   كوچك(آل
وي به همـراه  ». همه عمر در بغداد حكومت كرد) «133: 1383پيش ببرد و به قول نطنزي (

نان به سـلمان سـاوجي و   همسرش دلشادخاتون از حاميان شعر و ادب و هنر بودند توجه آ
حمايت از وي در تعليم و هنردوست بـار آوردن فرزندشـان اويـس از ايـن امـر حكايـت       

  ). 257ـ 258: 1382دارد(دولتشاه سمرقندي، 
ق) تبريـز تختگـاه ايلخـاني نيـز بـه       757ـ776پس از به قدرت رسيدن سلطان اويس (

رهنگي ايلخانان را نيز به دسـت  جالير درآمد. او با نزول در ربع رشيدي ميراث ف تصرف آل
ســير پســنديده و قواعــد خــوب و آيــين جهانــداري بــر عــادت معهــود در پــيش «آورد و 
). بـا  245ــ 246: 1389قطبي اهـري نجـم،    316: 1372نك: عبدالرزاق سمرقندي، »(گرفت
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اي  اينكه خود سلطان اويس اهل هنر، شـعر و ادب بـود، اسـتقرار در ربـع رشـيدي انگيـزه      
داد، چنانكه به احياي كتابخانه آن پرداخت و در پـي آن بـه حمايـت از     ه وي ميدوچندان ب

). نقل است در زمـان وي مـردم   85: 1382نقاشي و نقاشان و خطاطان پرداخته است(آژند، 
). 1/412: 1380اي از رفاه و آرامش را به سر بردند(حافظ ابرو،  بالد عراق و آذربايجان دوره

  گويد: نطنزي نيز مي
اوان حكومت او مجموع آذربايجان اشك بهشت بود و در اثر فراغتـي كـه داشـتند    در 

همه كس به كسب كمال كوشيده و در فن خود فريد عهد و وحيد عصر شدند؛ چنانكه 
از شعرا سلمان ساوجي و از مصوران عبدالحي و از كاتبـان حـاجي بنـدگير، و از هـر     

  ). 136: 1383 (نطنزي، صنعتي بر اين سبيل عديم المثال گشتند

سلطان اويس پادشـاه لطيـف طبـع و    «كند:  ) نيز نقل مي263: 1382دولتشاه سمرقندي (
هنرمند بود... و در انواع هنر و صالحيت وقوف داشتي و به قلم واسطي صورت كشيدي كه 
مصوران حيران بماندندي و خواجه عبدالحي كه در اين هنـر سـرآمد روزگـار بـوده اسـت      

  ». گرد سلطان اويس استتربيت يافته و شا
) به قـدرت رسـيد. در منـابع    766ـ 784پس از سلطان اويس فرزندش سلطان حسين (

تاريخي اشاره چنداني به هنردوستي و يا هنرپروري وي نشده اسـت، امـا شـواهد تـاريخي     
حاكي از آن است كه رسم شاگردپروري در زمينه نقاشـي و نگـارگري كـه از اواخـر دوره     

جالير تداوم يافته است، چنانكه از اواخر سلطنت ابوسـعيد   شد، در دوره آلايلخانان شروع 
ه ق) شاهد ظهـور نقاشـان بنـامي چـون     784 -813تا زمان سلطان اويس و سلطان احمد (

الدين، جنيد و عبدالحي هستيم كه از منظر شاگردپروري سلطان اويس  احمد موسي، شمس
رسد خصوصيات اخالقـي   گيرند. به نظر مي و سلطان احمد خود نيز در اين حلقه جاي مي

داننـد از يـك    سلطان حسين كه بيشتر منابع وي را اهل عيش و نـوش و خوشـگذراني مـي   
هـاي   مظفر و نيـز شـورش   هاي مداوم با تركمانان قراقويونلو و آل طرف و درگيري و جنگ

يـت در  شـد، چنانكـه در نها   داخلي متعدد مانع از توجه وي به موضوع هنر و فرهنـگ مـي  
؛ 137: 1383(نـك: نطنـزي،    كشمكش با برادرش احمد كه جانشين وي شد، به قتل رسـيد 

  ). 55ـ60: 1382؛ بياني، 2/581: 1380حافظ ابرو، 
ق عراق و آذربايجان را در اختيار داشـت  784سلطان احمد پس از قتل برادرش از سال 

خـان   توقتميش 787ر سال شدند، اما د هاي او محسوب مي و اين دو شهر به ترتيب پايتخت
(اردوي زرين) بر تبريز مستولي شـد و يـك سـال بعـد تبريـز بـه        فرمانرواي دشت قبچاق
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يعني زمان مرگ تيمور تبريز در تصرف تيموريان بـود،   807تصرف تيمور در آمد و تا سال 
 808دانستند و در سال  اما ظاهراً مردم منطقه همچنان سلطان احمد را حاكم قانوني خود مي

كه بار ديگر سلطان احمد بر تبريز دست يافت مردم آذربايجـان از او اسـتقبال نمودنـد. در    
مدت زماني كه تبريز در دست تيموريان بود بغداد پايتخت سلطان احمد بود. با وجود ايـن  

هايي براي سلطان احمد ايجاد كرد و يك دوره آوارگـي بـراي    تيمور در بغداد نيز مزاحمت
بغداد نيز فتح شد و سلطان احمـد بـه سـوريه،     795بود، چنانكه در سال  وي بوجود آورده

بار  807مصر و سپس به سلطان بايزيد عثماني پناه برده بود. اما پس از مرگ تيمور در سال 
ديگر سلطان احمد بر عراق عرب مستولي شد و يك سال بعد كه متوجه تبريز شد در آنجا 

؛ عبدالرزاق سـمرقندي،  2/796: 1380 (حافظ ابرو، شددر مواجه با قرايوسف تركمان كشته 
  ). 383: 1379؛ گري، 40: 1380؛ راقم سمرقندي، 899ـ 900: 1372

هاي مداوم سلطان احمد از توجه به هنـر، شـعر و ادبيـات     ها و جنگ رغم درگيري علي
نسخ  شد غافل نماند و در هر دوره از آرامش و ثبات سياسي كه در بغداد يا تبريز حاصل مي

شـد، چنانكـه نسـخ خطـي باقيمانـده از       و آثار بزرگي در زمينه نقاشي و نگارگري خلق مي
كه براي سلطان احمد كار شده اسـت همـه در    801و  798، 794و   790تا  788هاي  سال

).دولتشاه سمرقندي در مورد 383: 1379زماني بود كه بغداد در اختيار او قرار داشت(گري، 
  نويسد: وي مي

اه هنرمند و هنرپرور و خوش طبع بوده و اشعار عربي و فارسي نيكو ميگفتي و در پادش
بنـدي و غيـر ذلـك اسـتاد      انواع هنر چون تصوير و تذهيب و قواسي و سهامي و خاتم

بودي و شش قلم خط نوشتي... و در علم موسيقي و ادوار صاحب فن بـود و چنـدين   
و نـك: منشـي    306: 1382مرقندي، (دولتشـاه سـ   نسخه در اين علم تأليف كرده است

  .)35: 1352قمي، مقدمه مصحح، 

نقل هست كه وي از حافظ شيرازي نيز دعوت نمود كـه بـه بغـداد آيـد، ولـي حـافظ       
  ). 40: 1380نپذيرفت و تنها به ابياتي در مدح او اكتفا كرد(راقم سمرقندي، 

مد پديد آمد و در اي تحت حمايت سلطان اح در زمينه نگارگري نسخ خطي، آثار ارزنده
قمي،  ؛ منشي77: 1346محمد هروي،  اين هنر خود شاگرد استاد عبدالحي نقاش بود(دوست

ها يك  ديوان شعر نيز از وي به جاي  ) عالوه بر نقاشي و طراحي35: 1352مقدمه مصصح، 
مانده است كه حواشي آن توسط نقاشان عصر وي تزيين شده بود. حاكمان جاليري اگرچه 

كردند و در جايگاه خود در پيشبرد  ودند، ولي در يك محيط كامالً ايراني زندگي ميمغولي ب
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محمد هروي (نقاش عصر  هاي دوست هنر و حمايت از هنرمندان سهيم بودند. طبق گزارش
شاه طهماسب صفوي) همه شاهان اين سلسله تعلق خاطري ويژه بـه نگـارگري و نقاشـي    

آنان با ثـروت و مكنـت خـود بـه پشـتيباني از هنرمنـدان و       ) 6: 1376(رابينسون،  اند داشته
ها گرد آوردند و  هاي سلطنتي پرداختند و هنرمندان را در نقاشخانه كتابخانه تأسيس كتابخانه

افزودنـد،   آرايي را رونق بخشيدند و از اين طريق بر اعتبار سياسي خـود نيـز مـي    هنر كتاب
و گـري،   85: 1382(آژند،  شدند مردم واقع ميچنانكه حكام جاليري همواره مورد استقبال 

). پس از سلطان احمد چند تن ديگر از امراي جاليري در مناطقي محـدود بـه   383: 1379
حيات سياسي خود ادامه دادند، اما ديگر آن رونـق سياسـي و فرهنگـي پيشـين را بدسـت      

سـلطنت و آئـين   بعد از سلطان احمد رسم ) «38: 1380( نياوردند و به قول راقم سمرقندي
  ».دولت از قبيله جاليري برافتاد

جالير هنر، شعر و ادب در اين اوضاع نه  رسد آنچه باعث شد كه در دوره آل به نظر مي
پذيري از سنت سابق اين هنرها باشـد كـه از دوره    چندان مساعد راه خود را طي نمايد الهام

. در اين رابطـه ورود هنـر نقاشـي    به عبارتي راه از قبل هموار شده بود ايلخاني شروع شد؛ 
چيني و گرد هم آوردن هنرمندان، ادبا و دانشمندان منـاطق مختلـف بـه ويـژه بـا حمايـت       
خواجه رشيدالدين همداني بي تأثير نبوده است. همچنين وجود دو مركز سياسي و فرهنگي 

ين ايـن  هاي خاندان جاليـري زمينـه توجـه سـالط     يعني بغداد و تبريز نيز به عنوان پايتخت
  نمود. سلسله را به فرهنگ، هنر و شعر و ادب جلب مي

  
هاي هنر نقاشي و نگـارگري   آثار و ويژگي بغداد: هنرمندان، ـ . مكتب تبريز4

  جالير عصر آل
در دوره ايلخاني چنانكه سخن آن رفت نقاشي ايراني تحت تأثير نقاشي چيني قرار گرفـت،  

آميزي كـم مايـه و    مركب چيني و شكل و شيوه رنگگرايي، استفاده از كاغذ، قلم و  طبيعت
اي ديگر و نيز  تركيب خطوط و ترسيم صورت بعضي حيوانات مثل اژدها و حيوانات افسانه

ها، ابرهاي مواج و  سنگ شكل، تخت هاي مخروطي هاي تيز و كوه دار درختان، صخره تنه گره
ناصر جديدي هسـتند كـه وارد   هاي گرد ع هاي نيلوفر آبي و عنقا و چهره مايه همچنين نقش

؛ 25 -29: 1390؛ پرغـو،  728: 1388؛ پاكبـاز،  82: 1375زاده،  (شـريف  نقاشي ايران شـدند 
اهللا همـداني بـا گـرد هـم آوردن      ). در اين زمان خواجه رشيدالدين فضل212: 1375حاتم، 

قاشي و اي در رواج هنر ن هنرمندان ايراني و خارجي در ربع رشيدي حومه تبريز تأثير عمده
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شود كتابخانه ربع رشيدي بيش از شصت هزار جلـد كتـاب    نگارگري داشته است گفته مي
ور در ايـن محـل    دارا بود و متجاوز از شش تا هفت هزار استاد و شاگرد، هنرمنـد و پيشـه  

و نـك: ديمانـد،    13: 1386(رشيدالدين فضل اهللا همداني، مقدمه مصحح،  كردند زندگي مي
ترين آثاري كه در اين دوره مصور شـدند   ). از عمده84: 1375زاده، ؛ شريف 49-48: 1365
است كه در اوايل قرن بيسـتم بـه    )Demotte(2جامع التواريخ و نسخه شاهنامه دموت  نسخه

هاي اين نسخ اگـر چـه بـا توجـه بـه       دست وي افتاد و به نام وي معروف گشت. در نگاره
شود، اما تأثير سـبك   ايراني و چيني ديده ميكارگروهي تلفيق از سبكهاي متفاوت بيزانسي، 

پردازي نسخ تبريز بيشتر تحت تـأثير ايـن سـبك     نقاشي چيني بسيار چشمگير است. منظره
) ايــن منــاظر داراي 386: 1379؛ گــري، 100ـــ102: 1367بــوده اســت(بينيون و ديگــران، 

ي كاربرد پيدا كرده گرايي بودند كه پس از نفوذ چين در نقاشي ايران هاي طبيعي و واقع جنبه
  ). 12ـ14: 1389؛ مظاهري و ديگران، 62: 1357است(محمدحسن، 

هاي استاد احمد  جالير را بايد در آثار و نگاره حلقه پيوند ميان سبك دوره ايلخاني با آل
هـاي دوسـت محمـد هروي(نقـاش عصـر شـاه        موسي جستجو كرد؛ چنانكـه از گـزارش  

آيـد   (موجود در موزه توپقاپي سراي استانبول) بر مي ميرزا طهماسب صفوي) در مرَقع بهرام
جالير گام به گام نگارگري ايراني را تكوين نمودنـد. ايـن    سه نسل از نقاشان ايلخانان و آل

ق) ايجـاد نمـود. وي ظـاهراً    717ــ 736( تحول عمده را احمد موسي نقاش عصر ابوسعيد
جاليـر را بنيـان    ه آل(موسـي) آموخـت و سـبك جديـد آغـاز دور      نقاشي را نـزد پـدرش  

 ).64: 1383؛ پاكبـاز،  33: 1352قمـي،   ؛ و نك: منشي76: 1346محمد هروي،  (دوسترنهاد
محمد اولين بار استاد احمد موسـي نقـاب را از چهـره نقاشـي برداشـت:       طبق گفته دوست

محمـد) متـداول اسـت او     گشاي چهره تصوير شد و تصويري كه حاال(عصر دوسـت  پرده«
توان به ابوسـعيدنامه، كليلـه و دمنـه،     از آثاري كه توسط وي مصور گرديد مي، »اختراع كرد

و نـك: گـري،    76ــ  77: 1346محمد هـروي،   نامه و تاريخ چنگيز اشاره كرد(دوست معراج
  ) 38ـ39: 1369

هاي كليله و دمنه وي (محفوظ در كتابخانه دانشگاه استانبول) تجارب جديـدي را   نگاره
هـا آزادي بيشـتري بـه چشـم      در تركيـب  اند، اي يافته طبيعي تنوع ويژهدهند؛ مناظر  نشان مي

خورد. يك ابداع جالب احمد موسي اين است كه بخشي از تصاوير بـه خـارج از كـادر     مي
هاي درختان از قاب تصـوير فراتـر رفتـه     ها و شاخه اند، چنانكه تصاوير صخره كشانده شده

 خارج بنا را به خوبي به تصوير كشـيده اسـت  است و مهمتر اينكه به طور همزمان داخل و 
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هـاي پيشـين همچـون جـامع      ). همچنين برخالف نگـاره 64: 1383؛ پاكباز، 39ـ40(گري، 
ها بـه شـكل افقـي و باريـك در حـد       التواريخ رشيدي كه متن بر نقاشي تقدم دارد و نگاره

ا به نحوي استادانه به ه هاي فوقاني و زيرين است؛ در اينجا ابعاد و اندازه نگاره فاصل نوشته
(آدامـووا،   كار رفتـه اسـت و تصـوير كتـاب خـود بـه اثـري مسـتقل تبـديل شـده اسـت           

  ). 17ـ18 :1386
رابينسون در علل پيشرفت سريع نگارگري و نقاشي اين دوره عالوه بر حمايت سالطين 

احمـد  هـاي   كند كه نگـاره  داند، وي اشاره مي جالير، نبوغ هنري احمد موسي را موثر مي آل
التـواريخ   هاي پيشين از جملـه جـامع   نامه در مقايسه با نگاره موسي در كليله و دمنه و معراج

ها پر  طراحي نگاره رشيدالدين، عناصر چيني و بيگانه را جذب و با دقت هضم نموده است، 
تري پيدا  ها ابعاد وسيع بندي پردازي آن غني و موزون شده و تركيب احساس گرديده و رنگ

سـازي   نامـه وي در تبريـز بـا نـوعي بافـت      ). در معـراج 6ـ8: 1376(رابينسون،  است كرده
سـازد كـه تـا     ايم كه درجه حساسيت هنرمند را نسبت به فضاي بصري مشخص مي مواجه

خورد. تمايل به بعد نمايي و ايجاد عمق و فضاي چند سـاحتي و   پيش از اين به چشم نمي
شود(شمســي و شــاد قزوينــي،  ديــده مــيتوجــه بــه حركــات و ســكنات توســط هنرمنــد 

  ). 89ـ90 :1385
جاليـر در دسـت    اگرچه شواهدي مبني بر حضور احمدموسـي در دربـار سـالطين آل   

جالير بررسي كرد، چرا كه سـبك   نداريم، اما هنر نگارگري وي را بايد در ارتباط با دوره آل
داني پرداخت كه از اين وي در اين دوره گسترش يافته است و عالوه بر اين به تربيت شاگر

الدين از جمله شاگردان استاد احمـد موسـي    بردند. شمس جالير به سر مي پس در دربار آل
شـود   برد. گفته مي ق) به سر مي757ـ 776( بود كه در بغداد و تبريز در دربار سلطان اويس

هـاي   هنرمندان متعددي در مصور كردن شاهنامه شناخته شـده بنـام دمـوت كـه بـين سـال      
بهـرام  «) از جمله تابلوهاي 82: 1386(تجويدي،  اند اجرا شده است دست داشته 730ـ750

الدين شاگرد احمـد   از شاهنامه دموت را به شمس» سوارگان آهني اسكندر«و » گور و اژدها
) چنـين بـه نظـر    7ــ 8: 1376؛ رابينسـون،  49: 1382(بلر و بلـوم،   دارند موسي منسوب مي

شاهنامه دموت را نيز خود احمد موسي آفريده باشد كـه شـباهت   هاي  رسد برخي نگاره مي
هاي كليله و دمنه وي دارند، با اين تفاوت كه احمدموسي در كليلـه و دمنـه    زيادي به نگاره

آميزي با كيفيتي به كار برده اسـت. در   كيفيت خشك و خشن سابق را تعديل نموده و رنگ
از كليله و دمنه رعايت همه جوانب زيبـايي را   )1(تصوير شماره » گير شدن دزد غافل«تابلو 
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) معتقد است كليله و دمنه 84ـ85: 1386به عمل آورده است. در ادامه اين مطلب تجويدي (
) معتقـد  66: 1383احمد موسي احتماالً در دربار جاليريان مصور شده باشـد. امـا پاكبـاز (   

بغداد بوده باشد، امـا ايـن   است كه به طور قطع مسلم نيست كه اين نسخه محصول كارگاه 
هـاي مسـتقلي از يـك     مسلم است كه نگارگران بغداد راه نقاشان تبريز را ادامه دادند. نگاره

هـاي   نسخه شاهنامه موجود در مرقعات توپقاپي سراي استانبول كه شبيه بـه برخـي نگـاره   
است.  الدين و براي سلطان اويس اجرا شده شاهنامه دموت است ظاهراً توسط استاد شمس

هاي خود كليله و دمنه احمـد موسـي    هاي دوست محمد برخي نگاره همچنين طبق گزارش
  ). 46: 1369؛ گري، 77: 1346محمد هروي،  الدين بوده است(دوست كار شاگردش شمس

الدين سه شاگرد تربيت نمود: سلطان اويس، جنيد و عبدالحي كـه ايـن دو    استاد شمس
 :Atil,1978؛ 101: 1386ق) در آمدند(آژند، 784ـ813(هنرمند اخير به خدمت سلطان احمد

الدين و حامي وي بود او با وجود آنكه مغـولي بـود    ). سلطان اويس خود شاگرد شمس20
: 1382) طبق گفته دولتشـاه سـمرقندي(  88شاهنشاهي:  2535ولي طبع ايراني داشت(گري، 

الـدين در تربيـت    س) اويس خطاط، طراح و نقاش ماهري بود و همراه بـا اسـتاد شـم   263
الدين پس از مرگ سلطان اويس ديگـر   شود شمس خواجه عبدالحي دست داشتند. گفته مي

  ). 4ـ5: 1376 ؛ رابينسون،77: 1346محمد هروي،  براي كسي كار نكرد(دوست
الدين در بغداد به دربار سـلطان   جنيد اهل شيراز بود و پس از هنرآموزي از استاد شمس

) راه يافت و در كتابخانه وي مشغول كار شد. در ايـن زمـان تحـت    784ـ813احمد جالير(
جاليـر در نسـخه خطـي ديـوان      هـاي نگـارگري آل   حمايت سلطان احمد زيباترين نمونـه 
ق توسط وي پديد آمد. در يكي از 798يتانيا) به تاريخ خواجوي كرماني(محفوظ در موزه بر

) امضـاي  2تصوير شماره »(عروسي هماي و همايون«هاي نسخه مذكور، نگاره ششم  نگاره
درج شده است كه لقـب سـلطاني مويـد اعتبـار وي نـزد سـلطان احمـد        » جنيد السلطاني«

قاشي كتب مصـور فارسـي   ). درواقع اين نخستين تابلو ن66: 1383و پاكباز،  17بود(همان، 
است كه امضاي نقاش  به طور مشخص مشهود است. اين ديوان داراي نه نگاره اسـت كـه   

اي يكسان ترسيم شده است، تصاوير كـل مـتن را پوشـانده و از حواشـي      تمام آنها به شيوه
هـاي پـيش كـه در     هاي كتابت شده و مانند تابلوهـاي دوره  بيرون زده، متن در داخل نگاره

اي مكتوب بـوده، در ايـن تابلوهـا ديگـر چنـين نيسـت، بلكـه         قاب نقاشي، حاشيه اطراف
  ). 341: 1382و بياني،  51: 1382ها تحرير شده است(بلر و بلوم،  مكتوبات بر روي نگاره



 133   عبدالحسين ميالنيو  سجاد كاظمي

تر شده است، هيچ جـاي   هاي جنيد اصول فراخ نمودن فضاي تصويري كامل در نقاشي
و نقش نيست كه اين خود نـوعي نـوآوري در    تصوير برخالف نقاشي چيني خالي از رنگ
) تصـاوير از مضـامين   66ــ 68: 1383(پاكباز،  سبك نقاشي چيني در نگارگري ايراني است

 شاعرانه، ظرايف و دقايق و احساسـات عميـق الهـام گرفتـه اسـت. در اينجـا يـك فضـاي        
، ابـداع  هاي به كار رفتـه بسـيار درخشـان و نـاب اسـت      انگيز به ترسيم درآمده، رنگ خيال

بندي شده و روشي بـراي   هاي هنري زيبا، خطوط اصلي و ضرب آهنگ كل تركيب تركيب
(آدامـووا،   ترسيم عالم تجريدي به منظور نمايش احساسات به منصه ظهـور رسـيده اسـت   

هـاي اسـتاد جنيـد همچنـين فضـاهاي درونـي از اسـتحكام بيشـتري          ). در نگاره18: 1386
  اي تنظـيم يافتـه اسـت،    ها و فضاها به طرز شايسته پيكرهبرخوردار شده است. تناسب ميان 

خورد و پيوند محكمي با سـطوح و تزيينـات مجاورشـان دارنـد.      ها به چشم مي تعدد رنگ
فضاي چند ساحتي كه توسط احمـد موسـي ابـداع شـد در اينجـا جنيـد آن را بـه تكامـل         

كشد. ايجاد فضـاي   وير ميرساند و به خوبي فضاي اندروني و بيروني بنا را يكجا به تص مي
تغزلي و شاعرانه و عالم مثالي و خيالي را در نگارگري بايد مرهـون كارهـاي اسـتاد جنيـد     

  ).152ـ56: 1381دانست(روشناس، 
) هماي از پنجـره بـه   3(تصوير شماره » ديدار همايون از هماي«هاي وي  در يكي از نگاره

هاي بعـد اجـرا شـده     بوسيله نقاشان دورهنگرد و اين صحنه ابتكاري است كه اغلب  بيرون مي
تغيير اساسي ديگر اين است كه حركت در داخل تركيب است و تمايل به شكل دايـره    است،

: 1369(گـري،   دارد. درختان اين تصوير مانند سرو، عرعر، چنار، و گز كـامالً ايرانـي هسـتند   
دهنـده تثبيـت نهـايي     ديوان خواجوي كرماني نشـان «نويسد:  ) مي55: 1378( ). كونل49-48

  گويد: بينيون نيز چنين نظري دارد و مي». چيرگي كامل هنر ايراني بر بغداد اين روزگار است
هاي درخشان و مناظر بهاري كه معرف نقاشي ايراني است  جالير ابتدا رنگ در دوره آل

تاب پيدا ها و رابطه مناسبي بين تصاوير و متن ك پديد آمد. نقاش اندازه مناسبي برايپيكره
كرد، اين بيانگر اين است كه جاليريان نقاشي ايراني را مورد توجه و حمايت خود قرار 

  ).143ـ144: 1367(بينيون و ديگران،  اند داده

جاليـر كمتـر تحـت تـأثير      كند برخالف مكتب تبريز، مكتب بغداد آل آژند نيز اشاره مي
هـا و انـدامها كشـيده اسـت      ههـاي گـرد در اينجـا چهـر     نقاشي چيني بود و برخالف چهره

هاي اين دوره از سلطه متن رها شده كه اين خود نشان دهنده اهميت نگارگري نسبت  نگاره
هاي سنجيده و  بندي هاي خام و ناپخته جاي خود را به تركيب بندي به خطاطي است تركيب
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قـع  دقيق داده است و فضابندي آكنده از حركت و مضامين رمانتيـك انتخـاب شـده، در وا   
  ).87-88: 1382(آژند،  دهد ماهيت آرماني نقاشي ايراني را نشان مي

هاي نقاشي چيني  گرايي و شيوه هاي واقع رسد در اين زمان جنبه بنابراين چنين به نظر مي
كمرنگ شده است و نقاش سعي بر اين دارد تصاويري شاعرانه و تغزلـي ملهـم از ادبيـات    

د كه نگارگري ايراني در زمان سـلطان احمـد جاليـر بـا     كن ايراني ارائه دهد.كنباي اشاره مي
يابد، چرا كه سلطان احمد خود يك شاعر به شمار  هاي عرفاني در مي نوعي تغزل و ويژگي

). در برخـي  44: 1389(كنباي،  سرايي اعم از بصري و ادبي بوده است آمد و مشوق غزل مي
(خزاعي،  گرايي نقاشي چيني بودند عجالير تحت تأثير واق ها آمده است آثار دوره آل پژوهش

هـاي دوره ايلخـاني و اوايـل     رسد چنين شيوهايي در نگاره ) اما بيشتر به نظر مي47: 1384
جاليـر بـه ويـژه در     جالير حاكم بوده است و به مرور نگارگري دوره آل مكتب تبريزي آل

ه و جهـان خيـالي   بغداد از چنين سبكي فاصله گرفته و تحت تأثير ادبيات تغزلي و شـاعران 
هاي ديوان خواجوي كرماني از اسـتاد   ملهم از ادبيات ايراني قرار گرفته است، چنانكه نگاره

  كشد. جنيد يك جهان خيالي و تغزلي را به تصوير مي
يكي ديگر از نگارگران عصر سلطان اويس و فرزندش سلطان احمد، خواجه عبـدالحي  

سلطان اويس فرا گرفت. نقل است وي احوال الدين و  است. وي نقاشي را نزد استاد شمس
الدين او را از كار عملگي و كارهاي يدي رهايي بخشيد  باري داشته است، اما شمس مشقت

و نقاشي را به او تعليم داد، به طوريكه در عهد سلطان احمد سرآمد اقران شد و خود او بـه  
بـر نسـخه ابوسـعيدنامه    سلطان احمد نقاشي را آموزش داد و سلطان تصوير سياه و سـفيد  

) در 318: 1383). دوغالت (14: 1379؛ عدل، 77: 1346محمد هروي،  (دوست ترسيم كرد
در صفاي قلم و نازكي و محكي، بلكه در همه اوصاف تصوير مثـل  «كند:  مورد وي نقل مي

(تصـوير  » تجلي فرشـتگان بـر جـوان خوابيـده    «يك نگاره موسوم به ». وي پيدا نشده است
دوست محمد هروي بـه  » ميرزا مرَقع بهرام«موجود در توپقاپي سراي استانبول از ) 4شماره 

). برخـي ايـن نگـاره را يكـي از نـه      5ـ7: 1376(رابينسون،  خواجه عبدالحي منسوب است
محمـد، عبـدالحي آن را    دانند كه طبـق گـزارش دوسـت    تصوير ديوان خواجوي كرماني مي

   ).66: 1383(پاكباز،  ترسيم نموده است
سلطان احمد كه خود اهل شعر و ادب و هنر و حامي هنرمندان و شعراء بود يك ديوان 

ق از خود به جا گذاشت. دو نسخه آن امـروزه يكـي در مجموعـه    802ـ805شعر به تاريخ 
هنري فرير واشنگتن و ديگري در موزه آثار اسالمي و ترك استانبول محفوظ است. ديـوان  
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خط «كند كه  ي تبريزي كتابت شده است. دوغالت نقل ميوي به خط نستعليق توسط ميرعل
نستعليق كه در اين زمان رواج يافت هرگز نبوده و ميرعلي تبريزي خطاط عصر جاليري را 

ها و  ).طراحي57: 1352و نك: منشي قمي،  315: 1383(دوغالت،  »بايد مخترع آن دانست
بدالحي اجرا شده اسـت.اين ديـوان   ) ظاهراً توسط استاد ع5آن (تصوير شماره 3هاي قلم سياه

كتاب  4(تشعير) اي هاي حاشيه صفحه است كه حاوي يكي از قديمترين طراحي 337داراي 
است. هشت تشعير بسيار زيبا از طبيعت و اشكال انساني و حيـواني بـا محتـواي عرفـاني،     

دارند.  وب ميگذارد كه آنها را به استاد عبدالحي منس شاعرانه و بعضاً تغزلي را به نمايش مي
هاي استاد جنيد در ديوان خواجوي كرماني متأثر از ادبيات تغزلي ايران بوده است،  اگر نگاره

هاي ديوان سلطان احمد بيشتر از عرفان ايرانـي الهـام گرفتـه اسـت. ايـن موضـوع را        نگاره
 نخستين با دبورا كليمبرگ ـ سالتر يكي از پژوهشگران عرصه تاريخ هنر مطرح كرده اسـت.  

هـاي ديـوان سـلطان احمـد يـادآور هفـت وادي سـير و سـلوك          وي معتقد است طراحـي 
هايي تمثيلي كه مطابق آن هفت مرحله سـلوك بـراي وصـال     الطير عطار است، صحنه منطق

را » فنـا «، و »فقر«، »حيرت«، »توحيد«، »استغناء«، »معرفت«، »عشق«، »طلب«حق يعني وادي 
در كنار  ).Klimburg- Salter, 1976: 65- 66, and see: Atil, 1978: 17ـ 33( گذارد به نمايش مي
اي بـر مـتن    تر برشمرديم يك نوآوري اين بود كه تصاوير حاشيه هاي كه پيش ساير نوآوري

شود. عالوه بـر مضـمون    چربد، در ديوان سلطان احمد اين ويژگي به وضوح نمايان مي مي
هـا،   ها بزها، پرندگان، بوته ثل گاوها، اسبادبي، اشكال صوري طبيعت، انساني، و حيواني م

 5ها، صورت و پوششزنان و مـردان نيـز كـامال شـكل و شـمايل ايرانـي دارد.       درختان، كوه
  ).5تصوير ش (نك:

ترين نقـاش اواخـر عصـر     ها را بايستي به معروف اما سوال اينجا است كه آيا اين نگاره
كليمبرـ سالتر معتقد است كه به احتمال سلطان احمد يعني استاد عبدالحي منسوب دانست؟ 

) 16ــ 17: 1376( رابينسـون  )Klimburg- Salter, 1976: 65-66زياد كار عبدالحي بوده است(
هاي زيبا را در تزيين  كند كه دور از منطق نيست كه خود سلطان احمد اين طراحي اشاره مي

ه تيمور عبدالحي را بعـد از  گويد از آنجا ك حواشي ديوان خود اجرا كرده است. آژند نيز مي
هـا توسـط وي    با خود به سمرقند برده بود در اجراي ايـن طراحـي   795فتح بغداد در سال 
). اما از آنجا كه تيمور دو بار به بغداد هجـوم آورد  87: 1382آورد(آژند،  ترديد به وجود مي

لحي به سـمرقند  ق بود، بعيد نيست كه انتقال عبدا803و بار دوم در سال  795بار اول سال 
و در آستانه يورش تيمور  802بعد حمله دوم بوده است و چون آغاز تدوين ديوان به سال 
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 337ها بوده است و عالوه بـر ايـن از    بود اين احتمال وجود دارد كه عبدالحي طراح نگاره
ق قيـد شـده   805خاتمه ديوان سـال   337برگ داراي تشعير است كه در برگ  8برگ تنها 
هاي هنري سلطان احمد بعد از حمله اول هنوز پا بر جا بود، زيرا كـه   براين كارگاهاست. بنا

هاي ديوان خواجوي كرماني استاد جنيد در بغداد نيز چند سال بعد يـورش اول   خلق نگاره
تر است.  هابوده، به واقعيت نزديك ق). از اينرو احتمال اينكه عبدالحي طراح حاشيه798( بود

ترين نقاش دربار جاليريان نيز بوده است و هـم اينكـه او    اين زمان برجستهكما اينكه او در 
رسـد دليـل كمتـر شـناخته بـودن       قلم را به سلطان آموزش داده بود.به نظر مـي  ترسيم سياه

خواجه «عبدالحي و اينكه آثار چنداني از او به جا نمانده است اين گفته دو غالت باشد كه: 
(دوغـالت،  » بـرد  يافـت از بـين مـي    هرجا كه از آثار خود مي عبدالحي در آخر توبه كرده و

جالير به دوره تيمـوري   ) نقش وي در تربيت شاگردان و انتقال دستاوردهاي آل318: 1383
  بيشتر حائز اهميت است.

هاي هنري سلطان احمد چندين نسخه ديگر نيز مصور شدند كه نسبت به آثار  در كارگاه
توان به  تراند كه مي متري هستند و به لحاظ زماني نيز متقدمذكر شده داراي درجه اهميت ك

 در تبريز، عجايب المخلوقات قزوينـي  788(موجود در موزه بريتانيا) در سال  خمسه نظامي
در تبريز، كتاب البلهان حسين اربلي (موجود  790(موجود در كتابخانه ملي پاريس) در سال 

هاي كليله و دمنـه(موجود   ، ونگاره801اربيل به سال در كتابخانه بادليان آكسفورد) ظاهرا در
). نگـارگران  17: 1376اشاره كرد(نـك: رابينسـون،    794در كتابخانه ملي پاريس)  به تاريخ 

هـاي خمسـه نظـامي بـه خـط نسـتعليق        نويسد نگاره اين نسخ بر ما معلوم نيست، گري مي
(محفوظ در  خسرو و شيرين محمود بن محمد بغدادي است و به دنبال آن نسخه زيبايي از

مجموعه فرير واشنگتن) پديد آمد كه بدون تاريخ اسـت ولـي آن را بايـد بـه اواخـر دوره      
جاليري مربوط دانست، چرا كه بوسيله علي بن حسن سلطاني در تبريز كـار شـده اسـت.    

هاي خمسـه نظـامي از درجـه اهميـت بـاالتري       هاي خسرو و شيرين نسبت به نگاره نگاره
هــاي ديــوان خواجــوي كرمــاني  آميــزي بــه نگــاره رنــد و از نظــر ســبك و رنــگبرخوردا

  ). 382ـ 83: 1379؛ همان، 53: 1369نزديكترند(گري، 
ها گرد و تـأثير سـبك    المخلوقات نيز بسيار ساده است و چهره هاي نسخه عجايب نگاره

دهد گري معتقد اسـت كوتـاهي دوران سـلطنت سـلطان احمـد در طـي        چيني را نشان مي
 تـأثير نبـوده اسـت    در پي تيمور و حمله تركمنان به تبريز در ايـن زمينـه بـي    هاي پي يورش

المخلوقات و همچنين كتـاب   ) از طرفي موضوع سنتي و نجومي عجايب46: 1369(همان، 
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هاي ساده و كمتر تأثيرگذار باشند. نسخه كليله و دمنه  كرد كه داراي نگاره البلهان ايجاب مي
براي شاه ولد فرزند سلطان احمد كـار شـده اسـت و داراي تـأثير مكتـب       794نيز در سال 
رغـم   هاي نسخ مـذكور علـي   ). نگاره384ـ 385، 1379جالير بغداد است (همان،  نقاشي آل

آنكه اطالع مفصلي در مورد آنها وجود ندارد، بيشتر جنبه محلي دارد و با توجه به محتواي 
الدين، جنيـد و عبـدالحي اسـت و     د موسي، شمسكتب داراي مضامين متفاوت از آثار احم

كند كه اين نسـخ خطـي كيفيتـي مـادون      نوآوري نسخ مصور آنان را ندارند.كنباي اشاره مي
سلطنتي دارند و در بردارنده سبكي از نقاشي هستند كه كمي بعد توسط هنرمنـدان سـلطان   

سـلطنت سـلطان   ترين نسخ مصـور دوره   احمد كامل شد، چنانكه خمسه نظامي جزء قديم
  ).42: 1381(كنباي،  احمد جالير است

تـوان در   جاليـر را مـي   هاي عمده هنر نگارگري آثار زبده دوره آل رغم اين، ويژگي علي
موارد زير خالصه كرد: تأثير سبك نقاشي چينـي بـه ويـژه در بغـداد بسـيار تعـديل شـده،        

است، فضاهاي خالي كه در  هاي غني و گسترده داده جاي خود را به رنگ  مايه هاي كم رنگ
جالير پر شده و سعي هنرمند بر اين بود كه  سبك نقاشي چيني متداول بود در نگارگري آل

شـد، امـا در    آرايي اجرا مـي  هيچ جاي از تصوير خالي نماند، نگارگري فقط در قالب كتاب
، هـا بيشـتر داراي مضـامين ادبـي     عوض مضامين و بيان هنري وسعت بيشتري يافت، نگاره

چربد؛ برخالف  شاعرانه، عرفاني در مواردي علمي و فني بودند و معموالً تصوير بر متن مي
هـا فراتـر از    گرفت در اين زمان نگاره الشعاع متن قرار مي  هاي پيشين كه تصوير تحت دوره

شد كه اين از ابداعات احمد موسي است و در ديوان سلطان احمـد   قاب تصوير ترسيم مي
گرايي چيني در جهـت طبيعـت شـاعرانه،     پردازي نيز از واقع صوير است. منظرهنيز غلبه با ت

جهان خيالي و تغزلي و عرفاني الهام گرفته از ادبيات ايراني پيش رفت، تحرك و زنده بودن 
ها در ارتباط با نوع متن بسـيار بـاال اسـت و ايـن از      ها و همچنين بار احساسي چهره نگاره

گرفت و حضور زن در نگـاره هـا نيـز     نان مورد توجه قرار ميتأثيرات چيني است كه همچ
  خورد. نسبت به سابق بيشتر به چشم مي

جاليـر بـا فرهنـگ و     بنابراين به مرور كه مغوالن رنگ ايراني به خود گرفتنـد؛ چنانكـه آل  
ر هاي هنر ايراني را بر عناص اند هنرمندان را سعي بر اين بود كه ويژگي ادبيات ايراني خو گرفته

شد در نگارگري ايراني حل شـده   چيني ترجيح دهند و در اين زمان آنچه هنر چيني ناميده مي
اما اين تحول را نيز بايد بيشتر مرهون خود سبك نقاشي چيني دانست كه پس از نفوذ و  است،

  است.  هاي نوآوري و ابداع را در هنر نگارگري ايران بوجود آورده ورود آن زمينه
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  گيري مكتب نگارگري هرات دوره تيموريان جالير بر شكل نگارگري آل. تأثير 5
مورخان هنر بر اين نظر اذعان دارند كه دوره تحول هنر نگارگري و نقاشي ايـران از اواخـر   

يابـد. نقطـه اوج    شود و تا دوره صـفويه ادامـه مـي    قرن هفتم يعني تسلط مغوالن شروع مي
ق) 771ـ 911( ز مختص مكتب هرات دوره تيمورياننگارگري ايران در اين فاصله زماني ني

شـود سـالطين و هنرمنـدان     هاي اين تحول با ورود سبك نقاشي چيني آغاز مي است زمينه
هايي در آن ايجاد كردند و با ابداع و نوآوري و انتقـال دسـتاوردهاي خـود     جالير تعديل آل

د. با وجود اين تأثير مسـتقيم  هاي اوج نگارگري ايران را در مكتب هرات فراهم نمودن زمينه
) را نيز نبايد ناديـده گرفت(نـك:   807ـ 850مكتب هرات از نقاشي چيني در زمان شاهرخ (

  ).11ـ15؛ 1390و بحراني پور،  576ـ 577: 1388پاكباز، 
جاليربـا مكتـب نگـارگري دوره تيموريـان را بايـد در       ارتباط بين مكتب نگـارگري آل 

ــ  807شاگردانش در دربار تيموريان جستجو كرد. تيمـور(  حضور استاد خواجه عبدالحي و
جاليـر را بـه سـمرقند     ق) پس از دو بار اشغال بغـداد بسـياري از هنرمنـدان دربـار آل    771

عربشـاه چنـين بـر     هاي ابن كوچاند كه خواجه عبدالحي نقاش نيز در ميان آنان بود. از گفته
از نقاشان بسيارند و برتر «بوده است:  آيد كه وي برترين و مشهورترين نقاش عهد تيمور مي

). تأثير وي 314: 1365عربشاه،  ابن»(از همه عبدالحي بغدادي است كه در فن خود توانا بود
) دريافـت كـرد كـه    77: 1346محمد هـروي(  توان از گزارش دوست را بر دوره تيموري مي

  ».بعد از فوت خواجه همه استادان تتبع كارهاي ايشان كردند«گويد:  مي
مكتب نگارگري شيراز در دوره شاهزاده تيموري اسكندر ميرزا نوه تيمور نيز تحت تأثير 

ق) شماري از هنرمندان دربـار وي  813( جالير بود. بعد از مرگ سلطان احمد نگارگري آل
 ,Klimburg - Salter, 1976,Atil( به دربار اسكندرميرزا حـاكم تيمـوري در شـيراز پيوسـتند    

از شاگردان استاد عبدالحي پيراحمد باغشمالي است كه در كارگـاه هنـري   ). يكي 20 :1978
كرد و سپس در هرات به مرحله كمال هنري رسيده بود. سبك نگارگري  اسكندر فعاليت مي

 هاي مختلف از جمله تأثير سبك نقاشي جاليريان بـود  شيراز در اين دوره امتزاجي از شيوه
ارگري ديــوان خواجــوي كرمــاني و همچنــين هــاي نگــ ) ويژگــي71ـــ72: 1383(پاكبــاز، 

ها در  خسروشيرين نظامي خصوصاً در طرز آرايش زنان و حالت چهره آنان و تركيب رنگ
 شود و از اين حيث پيراحمد باغشمالي بسيار تأثيرگذار بود مكتب شيراز به وضوح ديده مي

ز حواشي كتاب ) ني50: 1369). گري(20: 1376، رابينسون، 87ـ 89: 1386(نك: تجويدي، 
داند. همچنين فضـاهاي   هاي ديوان سلطان احمد مي گلچين اسكندرميرزا را متأثر از طراحي
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شود متـأثر از سـبك نقاشـي بغـداد      تغزلي و شاعرانه كه در مكتب نقاشي تيموري ديده مي
هايي براي اولين بار بطـرز ماهرانـه در كارهـاي اسـتاد      جالير است. چرا كه چنين ويژگي آل

  ). 153: 1381(روشناس،  شود ديده ميجنيد 
يكي ديگر از شاگردان عبدالحي محمد بن محمود شاه خيام يا محمد سـياه قلـم اسـت    
هرچند وي و آثار ايشان براي مورخان هنر يك معماي حل نشده اسـت، امـا آژنـد معتقـد     

 است و وي همان غيـاث » سياه قلم«است محمد بن محمود شاه خيام ملقب به اسم مستعار 
الدين محمد نقاش دوره شاهرخ و فرزندش بايسنقر ميرزا است كه برخـي از آثـار و سـياه    

) از آنجـا كـه در   102: 1386(آژنـد،   هاي وي تقليـدي از آثـار اسـتاد عبـدالحي اسـت      قلم
هاي اسكندرميرزا با شاهرخ به سرنگوني اسكندر انجاميد؛ شاهرخ بسياري از نقاشان  درگيري

شاگردان استاد عبدالحي پيراحمد باغشمالي و احتماالً محمدسياه قلم يا دربار شيراز از جمله 
الدين در صورتي كه نظر آژند را در مورد يكي دانستن آن بپذيريم با خود بـه هـرات    غياث

جالير بـود در هـرات بـه كـار      برد و هنر و سبك نگارگري اسكندر را كه متأثر از سبك آل
پسر شاهرخ بايسنقرميرزا حاكم هرات در آمدند(نك: گرفتند. اين دو نقاش سپس به خدمت 

است؛ گري » شاهنامه بايسنقري«). مهمترين نسخه مصور بايسنقرميرزا 72-73: 1383پاكباز، 
گويد خليل نقاش كه در توليد آن دسـت داشـت؛ تحـت تـأثير سـنت جاليريـان بـوده         مي

كنـد كـه    نيز اشاره مي) پيندر ويلسون يكي از محققان هنر تيموري 397: 1379است(گري، 
نقاشي دربار بايسنقر از هرجهت دنباله مكتب جاليري است، چنانكه در شاهنامه بايسـنقري  

ها و عناصـر و عشـق بـازي     ) از هر جهت ويژگي6(تصوير شماره » گلنار و اردشير«نگاره 
 آورد. نمايش قصر، اسب، درختان و ديوان خواجوي كرماني را به ياد مي» هماي و همايون«

ها در نقاشي مكتب هرات نسبت  ها و ديگر عوامل در هر دو يكي است، اما طرح گل و برگ
: 1386بندي نقاشي استواري بيشتري دارد(تجويدي،  تر و استخوان تر، پخته جالير كامل به آل
  ). 107ـ 109

  
  گيري  . نتيجه6
روپاشي ايلخانان جالير وارثان دولت ايلخاني در عرصه سياست و هنر بودند كه پس از ف آل

بر عراق و آذربايجان تا اوايل قرن نهم هجري حكومت كردند. فرمانروايان اين  736در سال 
سلسله به ويژه سلطان اويس و سلطان احمد از حاميان اصلي شعر، ادب و هنر بودند. تسلط 

بـه   هـاي توجـه آنـان را    آنان بر دو كانون اصلي سياسي و فرهنگي يعني بغداد و تبريز زمينه
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نموده است. جاليريان با وجود آنكه مغولي بودند، اما با فرهنـگ و   فرهنگ و هنر جلب مي
ادبا و هنرمندان مورد حمايت بودنـد تحـت     اند. در دربار آنها شعرا، ادبيات ايراني خو گرفته

الدين، جنيـد و عبـدالحي در    شمس  حمايت آنان بزرگترين نگارگران همچون احمد موسي،
اي  جالير تحول عمده ر ارتباط با آنان ظهور كردند كه اينان با حمايت سالطين آلدربار يا د

هـاي ايـن دوره در ايـن     را در هنر نگارگري و نقاشي ايران بوجود آوردند. يكي از ويژگـي 
هاي بعد است. خود سلطان اويـس و   زمينه سنت شاگردپروري و انتقال دستاوردها به دوره

گيرنـد. سـلطان اويـس زيرنظـر سـلمان       اين حلقه جـاي مـي   فرزندش سلطان احمد نيز در
ساوجي تربيت يافت نگارگري و نقاشي را نزد استاد شمس الدين آموخت و خود در تعليم 
عبدالحي نقاش نقش داشت. سلطان احمد نيز نگارگري را از استاد عبدالحي آموخـت و از  

در دربار سـلطان احمـد    هايي به جا گذاشته است. همچنين خود يك ديوان شعر و طراحي
  شود.  بود كه براي اولين بار خط نستعليق ابداع مي

سبك نقاشي ايراني نيز پس از حمله مغول بـا تأثيرپـذيري از سـبك نقاشـي چينـي راه      
تكاملي خود را طي نموده است؛ آثاري كـه در دوره ايلخـاني مصـور شـدند بيشـتر داراي      

جاليـر   اخر دوره ايلخاني و بـه ويـژه در دوره آل  هاي چيني بودند، اما از او عناصر و ويژگي
هـايي در ايـن زمينـه     الدين و جنيد به ابداع و نوآوري هنرمنداني چون احمد موسي، شمس

سـاز   دست زدند كه از سبك نقاشي امروزي حكايت دارد، اگرچه تأثير نقاشي چينـي زمينـه  
آل جالير به مرور از سبك  تحول نقاشي و نگارگري ايران شد، اما نگارگران و نقاشان دوره

هـاي عرفـاني،    گرايي طبيعي فاصله گرفتند و بـا الهـام از جنبـه    و عناصر چيني به ويژه واقع
هـا در   تغزلي، طبيعت شاعرانه و جهان خيالي به عناصر هنر ايراني روي آوردند. اين ويژگي

  مكتب بغداد آل جالير نسبت به مكتب تبريز بيشتر چشمگير است. 
جالير در واقع نقش آنان در انتقـال دسـتاوردهاي هنـر نگـارگري بـه       أثير آلمهمترين ت

مكتب شيراز و هرات دوره تيموريان بود. اين اقدام از يك طرف توسـط تيمـور بـا انتقـال     
هنرمندان بغداد از جمله عبدالحي به سمرقند و از طرفـي حضـور شـاگردان وي از جملـه     

الدين در مكتب هنري شـيراز اسـكندر    قلم يا غياث هپيراحمد باغشمالي و احتماالً محمد سيا
ميرزا نوه تيمور صورت گرفته است و پس از فتح شيراز توسط شاهرخ شاگردان عبـدالحي  

هاي مصور مكتب شـيراز و هـرات    به هرات كوچانده شدند. از اين طريق بسياري از نسخه
ي آن بودند. ضـمن اينكـه   هاي تغزل جالير به ويژه جنبه هاي نگارگري آل تحت تأثير ويژگي

تأثير مستقيم تيموريان از هنر نگارگري چين را نيز نبايد ناديـده گرفـت. نمونـه بـارز تـأثير      
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شـاهنامه بايسـنقرميرزا     تـوان در نسـخه   نگارگري جاليري بر نگارگري مكتب هرات را مي
د هـاي ديـوان خواجـوي كرمـاني اسـتا      هـاي آن يـادآور نگـاره    مشاهده كرد، چنانكه نگاره

  است.  جنيد
  

  ها نوشت پي
اي از قطعات مختلف نقاشي، طراحي، و خوشنويسي اسـت كـه در دفتـري مجلـد بـه       . مجموعه1

  ).529ـ530: 1388(پاكباز،  طرزي خاص ترتيب يافته باشد
بـه فـروش    هايي از اين كتاب را به دست آورد و در اروپا  . جرج دموت دالل فرانسوي كه بخش2

اما ظاهراٌ تا اوايل قرن شانزدهم م در تبريز ، ارتباط با اين شاهنامه اندك استرساند. اطالعات در 
هايي از آن پراكنده شد تا اينكه در اوايـل قـرن بيسـتم بـه      شد و پس از اين قسمت نگهداري مي

  ).44: 1382(بلر و بلوم،  دست دموت افتاد
 رود آميزي به كـار نمـي   گونه رنگ قلم تصويري كه با قلم سياه كشيده شود و در آن هم هيچ سياه .3

  ).100: 1386(آژند، 
 هـاي حيـوان، مـرغ و گيـاه اسـت      مايـه  . روش آرايش حاشيه صفحات(كتاب يا مرَقـع) بـا نقـش   4

  ).165: 1388 (پاكباز،
)، 1379هــاي ديــوان ســلطان احمــد بنگريــد: خزائــي، محمــد( . بــراي اطــالع بيشــتر از طراحــي5

، 8، هنرهـاي تجسـمي، ش  »اهكار هنـر نگـارگري ايـران   هاي ديوان سـلطان احمـد شـ    طراحي«
  .18ـ 27 صص

  
 ها پيوست



 ريان

  

  

تيمور ةي هرات دور

163:1369  

  6:1387فر، سته

مكتب نگارگري ي

9سي، منبع :گري،

،برگرفته از شايست

گيري ير آن بر شكل

وب به احمد موس

 منسوب به جنيد،

جالير و تأثي دوره آل

، منسو»رشدن دزد

،»ماي و همايون

نقاشي دگارگري و

گير غافل. «1

عروسي هم. «2
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253 :92.  

  بدالحي،

سجاد كاظمي

35يد، منبع: گري، 

وب به خواجه عب
52.  

، منسوب به جنيد»

، منسو»ن خوابيده
1382:بلر و بلوم،

»هماي از همايون

 فرشتگان برجوان
منبع:ب

ديدار ه. «3

تجلي. «4



 ريان

  
 

  
  

ضي،تهران، 

تيمور ةي هرات دور

47:1381اي:

99:1383 پاكباز:

، زهره فيضميالدي

مكتب نگارگري ي

منبع: كنبا»حمد

كتب هرات،منبع:

زدهم تا نوزدهم م
  ي.

گيري ير آن بر شكل

ديوان سلطان اح

ب خليل نقاش مك

 آرميتاژ سده پانزد
گ و ارشاد اسالمي

جالير و تأثي دوره آل

 از تشعيرهاي د

، منسوب» اردشير

آ ي ايراني گنجينه
ت وزارت فرهنگ

نقاشي دگارگري و

يك نمونه. «5

گلنار و«. نگاره 6

  ه
هاي نگاره)، 1386(

 چاپ و انتشارات
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  .83ـ 92، صص14ش هنرهاي زيبا،، »جالير) مكتب نگارگري بغداد(آل«)، 1382آژند، يعقوب(
  .99ـ 106، صص30،ش هنرهاي زيبا،»سياه قلم در نگارگري ايراناسلوب «)، 1386. (آژند، يعقوب

  ، محمدعلي نجاتي، تهران،علمي و فرهنگي.آور تيمور زندگي شگفت)، 1365عربشاه، احمدبن محمد( ابن
  ،تهران، اميركبير.تاريخ مغول)،1388اقبال، عباس(

، »تاثير مناسبات تيموريان و سلسله مينگ در چين بر نگارگري مكتـب هـرات  «)،1390پور، علي( بحراني
  .1ـ 24، صص2، ش1، سنامه ايران بعد از اسالم تاريخ

هنر و معماري اسالمي در ايران و آسياي مركزي دوره ايلخانانو )، 1382بلر، شيال. س و جاناتان. م بلوم(
ي گلپايگـاني،تهران، سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و      ، محمدموسي هاشـم تيموريان

  اسالمي. ارشاد
  ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.تاريخ آل جالير)، 1382بياني، شيرين(

  ، محمد ايرانمنش، تهران، اميركبير.سير تاريخ نقاشي ايران)، 1367بينيون و ديگران، لورنس(
  ، تهران، زرين و سيمين.ديرباز تا امروز نقاشي ايران از)، 1383پاكباز، روئين(
  ،تهران،فرهنگ معاصر.دايرةالمعارف هنر)، 1388ــــــــــ . (

نامـه ايـران بعـد از     تـاريخ ، »تاثير متقابل نقاشي چيني و ايراني در عصر مغول«)، 1390پرغو، محمدعلي(
  .25ـ 42، صص2، ش1، ساسالم

، تهران، سازمان چاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و   اننگاهي به هنر نقاشي اير)، 1386تجويدي، اكبر(
  ارشاد اسالمي.

  .207ـ 220، صص30، شمجله هنر، »نگاهي به هنر نگارگري ايران«)، 1375حاتم، غالمعلي(
، دو جلد، مقدمه، تصحيح و تعليقـات سـيد كمـال    زبدةالتواريخ)، 1380اهللا( حافظ ابرو، عبداهللا بن لطف

  ان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.حاج سيد جوادي،تهران، سازم
هنرهـاي  ، »هاي ديوان سلطان احمد جالير شاهكار هنر نگارگري ايران طراحي«)، 1379خزاعي، محمد(

  .18ـ 27، صص 8، شماره تجسمي
خيـال  ، »هاي هفتم و هشتم هجري جالير در سده هاي آل گرايي در نقاشي طبيعت«)، 1384ــــــــــ . (

  به اهتمام مصطفي گودرزي، تهران، فرهنگستان هنر. ،شرقي
تحشيه و تعليـق فكـري سـلجوقي،    » محمد كتابدار هروي ديباچه دوست«)، 1346محمد هروي( دوست

  .73ـ 80، صص272، شمجله آريانا
ــرزا(  ــدر مي ــالت، محمدحي ــيدي)، 1383دوغ ــاريخ رش ــران،  ت ــرد، ته ــاري ف ــقلي غف ، تصــحيح عباس

  مكتوب. ميراث
  ، تصحيح ادوارد براون، تهران، اساطير.تذكرة الشعراء)، 1382قندي، بن عالءالدوله بختيشاه(دولتشاه سمر

  ، عبداهللا فريار، تهران، علمي و فرهنگي.راهنماي صنايع اسالمي)، 1365ديماند، س.م(
  ، يعقوب آژند،تهران، مولي.هنر نگارگري ايران)، 1376رابينسون، ب. و(
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، به كوشش منوچهر ستوده، تهـران، بنيـاد موقوفـات    تاريخ راقم)،1380شريف(سمرقندي، مير سيد  راقم
  دكتر محمود افشار.

  ، تهران، چارسوي هنر.گزيده تاريخ هنر ايران)، 1388رفيعي و ديگران، مهتاب(
، )»629-804بررسي نقاشـي ايـران از دوران ايلخانـان تـا اول تيمـوري(     «، )1381روشناس، محمدامين(

  ناسي ارشد،دانشگاه تربيت مدرس،دانشكده هنر.نامه كارش پايان
ـــ.. ر(  ــر، هـ ــريج  )،1379رويمـ ــگاه كمبـ ــان،پژوهش دانشـ ــران دوره تيموريـ ــاريخ ايـ ــوب تـ ،يعقـ

  جامي. آژند،تهران،انتشارات
، مطالعـات هنـر اسـالمي   ، »نگارگري بغداد با تاكيد بر مضـامين شـيعه   مكتب«)، 1388فر، مهناز( شايسته
  .59ـ 75، صص10ش

، كتاب ماه هنـر ، »هاي نسخه ديوان خواجوي كرماني در مكتب شيراز بررسي نگاره«)، 1387.(ــــــــــ
  .4ـ 13، صص126ش
  ، تهران، حوزه هنري.تاريخ نگارگري در ايران)، 1375زاده، عبدالحميد( شريف

 ،هنرهـاي زيبـا   ،»نامه نگين درخشان نگارگري ايلخاني معراج«)،1385شمسي، الله، و پريسا شادقزويني(
  .85ـ 92، صص28ش

، بـه اهتمـام عبدالحسـين    مطلع السـعدين و مجمـع البحـرين   )، 1372اسحاق( عبدالرزاق سمرقندي، ابن
  نوايي،تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

  ، تهران، توس.هنر و جامعه در جهان ايراني)، 1379عدل(به كوشش)، شهريار(
، تصـحيح آقـا مرتضـي مـدرس گيالنـي،      تاريخ نگارستان)، 1304كاشاني، احمدبن محمد( غفاري قاضي

  تهران،كتابفروشي حافظ.
  به كوشش ايرج افشار، تبريز، ستوده.تواريخ شيخ اويس(جريده)،)،1389بكر( اهري نجم، ابي قطبي

  العات هنر اسالمي.فر،تهران،موسسه مط ، مهناز شايستهنگارگري ايراني)، 1381كنباي، شيال(
  ، زير نظر آرتور آپهام پوپ، يعقوب آژند، تهران، مولي.سير و صور نقاشي ايران)، 1378كونل، ارنست(

  ، فيروز شيروانلو، تهران، توس.نگاهي به نگارگري در ايران)، 2535گري، بازل(
  ، عربعلي شروده، تهران، عصر جديد.نقاشي ايران)، 1369ــــــــــ . (

تاريخ ايران دوره تيموريان، پژوهش دانشگاه ، »هنرهاي تصويري در دوره تيموري«)، 1379ـ . (ـــــــــ
  ، يعقوب آژند، تهران، جامي.كمبريج

  ،تهران، عفاف.تاريخ هنر ايران و جهان)، 1382گشايش، فرهاد(
  عاصر.، محمد ابراهيم اقليدي، تهران، صداي مايران در روزگار اسالمي)، هنر 1377محمدحسن، زكي(

ـــ . ( ــران)، 1357ـــــــــ ــاريخ نقاشــي در اي ــايي و  ت ــران، موسســه جغرافي ، ابوالقاســم ســحاب، ته
  سحاب. كارتوگرافي
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هـاي چـين و ايـران در دوران سـونگ،      گرايي در نقاشـي  طبيعت«)، 1389مظاهري و ديگران، مهرانگيز(
  .7ـ 32، صص12، شمطالعات هنر اسالمي، »يوان،و ايلخانان

،تصـحيح احمـد سـهيلي خوانسـاري، تهـران، بنيـاد       گلسـتان هنـر  )،1352قاضي ميراحمـد( قمي،  منشي
  ايران. فرهنگ

  ، محمد هوشمند ويژه، تهران، بهجت.تاريخ تحليلي هنر جهان)،1390ميلر و ديگران، ادوارد(
  ، به اهتمام پروين استخري، تهران، اساطير.التواريخ معيني منتخب)، 1383الدين( نطنزي، معين

، به تصحيح محمد روشن، تهـران،  جامع التواريخ، تاريخ بنياسرائيل)،1386اهللا( ي، رشيدالدين فضلهمدان
  ميراث مكتوب.

  ، به كوشش بهمن كريمي، تهران، اقبال.1جالتواريخ،  جامعـــــــــ. 
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