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چکید ه 
یکی از موارد ی که د ر تد وین تاریخ هنِر ایران به کار می آید  مرقعات است. این مرقعات، که از صورت های ابتد ایی آغاز 
شد ه، اند ک اند ک به شکلی تخصصی د رآمد ه، به ویژه با افزود ه شد ن د یباچه، نقشی مهم د ر شکل گیری تاریخ نگاری هنر یافته 
 است. مرقِع بهرام میرزا )۹۵۱ق( از این منظر از مرقعات برجسته است؛ مجموعه ای با د یباچه ای مهم و تصاویر و خطاطی ها و 
آرایه های چشم گیر. هد ف این پژوهش، طبقه بند ی گونه های بصری د ر این مرقع، بررسی ویژگی ها و کارکرد های گونۀ اجتماعی 
و مضامین آن است. این پژوهش د ر جهت پاسخ به این پرسش است که گونۀ اجتماعی د ر مرقع بهرام میرزا چه آثاری را د ر بر 
می گیرد  و شامل چه مضامینی می شود. فرض ما د ر این مقاله بر اهمیت گونۀ اجتماعی است که بر موضوع افراد  د ربار و جایگاه 
اجتماعی آنها تکیه د ارد . نگاره های این مرقع از منظر گونه شناختی با تکیه بر نظریۀ ژرار ژنت، مشتمل است بر انواع حماسی، 
اجتماعی و تغزلی. نگارند گان این مقاله، با تمرکز بر مضمون های گونۀ اجتماعی، می کوشند  نخست اهمیت این نگاره ها و سپس 
وجوه امتیاز آن ها را نشان د هند . بررسی محتوایی و ظاهری )شکلِی( این نگاره ها نشان می د هد  که با تغییر زمینه های اجتماعی و 
احتماالً ذوق و پسند  حامیان آثار، نگارگراْن میل به نمایش »انسان« و از آن طریق، طبقات مختلف اجتماعی پید ا کرد ه اند . تحلیل 
این نگاره ها، جز آن که بعضی مناسبات د ربار و زند گی اجتماعِی د رباری را نشان می د هد ، بخش هایی از افت وخیزهای سبکی 
د ر سنت نگارگری و ارتباط آن با طبیعت گرایی نسل بعد ی را آینگی می کند . گونۀ اجتماعی د ر این مرقع مستند اتی مصور را به 
نمایش می گذارد  که طبقات اجتماعِی حاکمان، سلحشوران، و خد متگزاران و مالزمان را با جزئیات واقع گرایانۀ مخصوص به 
خود شان اعتبار بخشید ه  است. روش تحقیق د ر این پژوهش، بنیاد ی و مبتنی بر سه فرایند   »وصف«، »تحلیل« و »ارزیابی« است.

کلید واژه ها: نگارگریصفوی،مرقعبهراممیرزا،ژرارژنت،گونهشناسی،گونةاجتماعی،سبکواقعگرایی
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مقدمه
هنر ایرانی، به ویژه اگر از شعر و اد بیات صرف نظر 
کنیم، به طور عام از نظر تد ویِن »تاریخ« چند ان چشم گیر 
نیست. به عبارت د یگر، از این نظرد ر، برابر تعد اد  بی شمار 
که  نظریه پرد ازانی  و  منتقد ان  هنرِی  آثار  و  هنرمند ان 
نظام هنرِی ایران را گرد آوری، تد وین، و تبیین کرد ه اند، 
بسیار اند ک است. به این ترتیب، پژوهشگران تاریخ هنر 
د ر روزگار ما می کوشند  با تحلیل تمام آثار و اسناد  هنری 
تحلیل  و  را کشف  هنر  تحوالت  سیر  تاریخی(،  گاه  )و 
کنند . این وضعیت د ر هنر نقاشی و نگارگری نیز د رست 
جنبة  از  که  قد یم  آثار  تعد اد   است؛  صورت  همین  به 
را  نقاشی  هنر  وضعیت  تاریخ نگارانه  د ید ی  با  و  نظری 
نمایش د اد ه باشند  حقیقتاً ناچیز است. با این  همه، بد یهی 
است که محصوالت هنرِی نقاشی و نگارگری، به خصوص 
د ر اد وار متأخرتر، آن قد ر هست که بتوان با تحلیل آن ها 
و  نقاشی  تاریخ  د ربارة  قابل اتکا  و  سود مند   نتایجی  به 

تحوالت آن د ر ایران د ست یافت.
د ر  مهم  و  ارزشمند   بسیار  اسناد   جمله  از  مرقعات 
که  مجموعه هایی  می روند ؛  شمار  به  مطالعاتی  چنین 
آثار  از  تعد اد ی  نوین،  روزگار  موزه های  مانند   د رست 
هنری را ـ معموالً با نظام و قاعد ه ای که د رک و تحلیل 
آن ناممکن نیست ـ د ر کنار هم گرد  آورد ه و به یاد گار 
بحثی  آن ها  تحوالت  و  »مرقعات«  پیشینة  گذاشته اند . 
مفصل و تا حد  زیاد ی بیرون از د ایرة بحث حاضر است. 
اجماالً باید  یاد آوری کرد  که این مجموعه ها، کمابیش از 
قرن نهم به صورت نظام مند  و گسترد ه آشکار شد ه اند  و از 
صورت های اولیه، با اضافه شد ن د یباچه ها و اجرای فنوِن 
د قیق تر از قبل، به نظمی سازمان یافته تر و صورت هایی 
حرفه ای تر، رسید ه اند. یکی از کهن ترین مرقعات از گروه 
د وم، مرقع بهرام میرزا است که، اوالً از نظر د امنة آثار و 
اهمیت  حائز  بسیار  آن،  د یباچة  به ویژه  و  ساختار  ثانیاً 
است. از گونه شناسی غالباً به منظور طبقه  بند ی براساس 
بر  ما  می شود .  استفاد ه  ساختاری  مشترِک  ویژگی های 
گونه شناسی،  رویکرد   نظرِی  مفاهیم  به واسطة  تا،  آنیم 
با وجود   را،  بهرام میرزا  انواع گونه های موجود  د ر مرقع 
پراکند گی ها، طبقه بند ی و مناسبات میان گونه و وجه را 

د ر نقاشی ها تحلیل کنیم. 

این پژوهش د ر جهت پاسخ به این پرسش است که 
بر  را د ر  آثاری  بهرام میرزا چه  گونة اجتماعی د ر مرقع 

می گیرد  و شامل چه مضامین و سبک هایی می شود.
د ر این مقاله فرض بر غلبه و اهمیت گونة اجتماعی 
و جایگاه  د ربار  افراد   بر موضوع  مرقِع است که  این  د ر 
مرقع  د ر  ژانر  گونه1/  این  د ارد .  تکیه  آن ها  اجتماعی 
یا  مناصب  و  د ربار  افراد   کلی،  تصویری  د ر  بهرام میرزا، 
مشاغلشان را با موازین زیبایی شناختِی نو و متمایل به 

سبک واقع گرایی پوشش د اد ه  است.

پیشینۀ پژوهش
پژوهشگران، د ر مواجهه با تاریخ و ارزش های کیفِی 
تاریخی ـ تطبیقِی  مطالعات  بر  عالوه  ایران،  نقاشی 
»مجموعه های  محتویات  بر  خطی،  نَُسخ  و  کتاب آرایی 
شد ه اند .  متمرکز  )آلبوم ها(،  مرقعات  همچون  هنر«، 
بااین حال، منابع اند کی از گذشته د ر د ست است که د ر 
آن )ها( مرقع و مرقع سازی و اهد اف جمع آوری مرقع ها 
باشد.  شد ه  تفسیر  و  توصیف  ظاهری  ساختار  از  فراتر 
متخصصاِن هنر از اهمیت این مستند ات به خوبی آگاهند ؛ 
گاه  کلی نگِر  مطالعاِت  این  که  د اشت  نظر  د ر  باید   اما 
پراکند ه و قابل اعتنا پیشینه ای طوالنی ند ارد . د ر منابع 
فارسی با توصیفات کلی و مشابهی مواجهیم که اغلب به 
بسیار  د ید گاه هایی  پرد اخته اند .  مرقع  صورِی  ساختار 
متفاوت د ربارة مرقعات، به  د ور از مفاهیم د انش مطالعات 
تاریخی و فرهنگ بصرِی ایران، وجود  د ارد ؛ آرایی بر پایة 
مانند   مجموعه هایی  د انستِن  سرگرم کنند ه  و  تفننی 
مرقعات برای سلیقة یک مجموعه د ار شرقی، یا تأکید  بر 
آشفتگی و تصاد فی بود ن این مجموعه سازی ها. افراد ی 
 The chinoiserie Elements in( 2»مانند  »بازیل  گِری
the Istanbul Albums(، از رفتار هرج ومرج و بی نظمی 
مرقعات و احساس توأماِن هیجان د ر مرقعات می گوید  و 
Notes sur des peintures per� ( 3 «»ایوان اسچوکین

این  غایت  و  (هد ف   sones du Serial de Istambul
مجموعه ها را انکار کرد ه  است. 

پژوهشگران  از  د یگر  عد ه ا ی  گروه،  این  برخالف 
»زرین  و  چاْغمان«4  »فیلیز  د ارند .  د یگری  نظرات 
 Topkapi Saray Museum Islamic( تانیْند ی5«، 
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را  مرقعات   ،)Miniature painting Istanbul
مجموعه هایی هد فمند  می د انند . آنان تمرکز خود  را بر 
تاریخ ساخت مرقع ها و گرد آورِی آثار معطوف می کرد ند . 
 In Absentia: Sur la date de“( عد ل«6،  »شهریار 
 l’introduction de la constitution de l’album  de
 Bahram Mirza par Dust�Mohammad, en
1545�951/1544”(، توضیحات کامل خود  را براساس 
تاریخ ساخت و اطالعات گرد آورند ة مرقع )د وست محمد( ، 
 some painting in( 7»تشریح کرد ه  است. »اِتیْنگهاْوِزن
مرقع،  چهار  آثار  بررسی  با   )four Istunbul Albums
ازجمله مرقع بهرام میرزا، به مساعد ت »محیط هنری« و 
او،  شد ه  است.  متمرکز  آن  منظِم  ساخت  شرایط 
که  د انسته  هنری«ای  »اشیای  را  مرقعات  به طورکلی، 
ویژة موزه ای کوچک گرد آوری شد ه اند . »سیمپسون«8، 
 A manuscript Made for the Safavid prince(
بهرام میرزا  مرقع  به  د یگر  نگرشی   )Bahram Mirza
اظهار  و  را یک »مجموعه« می د اند   مرقع  این  او  د ارد ؛ 
را  خود   »...مجموعة  بهرام میرزا  احتماالً  که  می کند  
نمونه ای عالی و معاصر و عجیب و غریب می د اند  و آن را 
»راْکْسبرا«9  نامید ه  است.«  خانواد گی«  نوعی»اوراق 
Our Works Point to us Album Making, Col�(
 lecting, and Art, (1427�1656) Under The
Timurids and Safavids(، با مطالعة مفصِل مرقعات 
بررسی های  با  استانبول،  توپْقاپی سرای  موزة  ایرانِی 
تاریخی ـ تطبیقی، می گوید  که به د لیل تفاوت های موجود  
د ر مرقعات نمی توان گونه/ ژانر ثابتی برای آن ها تعریف 
د یباچه  د ورة صفوی که  مرقعات  پیکربند ی  برای  کرد. 

د ارند ؛ ژانر کالسیک مناسب است.
نکتة مهم این است که اغلِب پژوهشگران حوزة تاریخ 
تأکید   حوزه  این  د ر  مرقعات  اهمیت  بر  ایرانی  هنر 
یاد آوری کرد ه اند ؛  را  بررسی آن ها  ورزید ه اند  و ضرورت 
از گونه های  مانع  و  و جامع  بااین همه، تصویری روشن 
مرقعات و طبقه بند ی آثار د ر گروه های خاص براساس 
ویژگی های مشترِک آثار موجود  د ر مرقعات ارائه نکرد ه اند  
و به همین د لیل، آشفتگی و انباشتگی آثار را موضوع کار 
مرقع  به  د یگری  چشم اند از  با  ما  د اد ه ا ند .  قرار  خود  
و  ابهام زد ایی  برای  ازاین رو  می کنیم.  نگاه  بهرام میرزا 
ِژرار ژنت ضروری  از نظریة  بهره گیری  خوانش صحیح، 

می نماید  تا با طبقه بند ی آثار، روابط سبک، گونه، و وجه 
را، به عنوان اصلی ترین شاخص  برای تحلیل نقاشی ها، به 

د ست آوریم.
روش تحقیق

این پژوهش از نظر نوع، بنیاد ی است و از نظر روش، 
مبتنی بر گرد آوری اطالعات از مآخذ و منابع کتابخانه ای 
را  اطالعات  مرتبط،  منابع  و  مآخذ  مطالعة  با  است. 
استخراج و با ارزیابِی اطالعات، آن ها را ترکیب و تحلیل  

کرد ه ایم. 

چهارچوب نظرِی تحقیق
و  »نوع«  با  آن  اختالف  و  »گونه«،  تعریف  د ر 
میان  زیاد ی  اختالف نظرهای  این ها،  امثال  »وجه«10و 
را  گونه  صاحب نظران  از  برخی  د ارد .  وجود   محققان 
ترکیبی از عناصر بنیاد ی و سبکی که تحت تأثیر موقعیت 
بالغی،  بصری،  واکنش های  به  خود   و  می گیرند   شکل 
می کنند   تعریف  می د هند ،  شکل  گفتاری  و  شنید اری، 
حماسی،  انواع  به  را  گونه  ازجمله،  25(؛   :1398 )فُرو، 
ژنت11 )1930- ِژرار  تقسیم کرد ه اند .  نمایشی  و  تغزلی 

فرانسوی،  نشانه شناس  و  اد بی  نظریه پرد از  2018م(، 
معتقد  است روایت، حماسه و تغزل گونه های عام و به 
تعبیر او »سرگونه« هستند ؛ این سرگونه ها، صورت های 
اصلی گونه هایند و زیرگونه های خود شان را اد اره می کنند  
 .(Genette, 2014: 213)  و آن ها را سر و شکل می د هند
فرو (2005) می گوید : »سرگونه ها بر اساس د رجة اهمیتی 
که د ارند  بر فراز شمار ویژه ای از گونه های تجربی قرار 
این ها  به ظاهر  که  هستند   آن ها  د ربرد ارند ة  و  د ارند  
پد ید ه هایی مربوط به فرهنگ و تاریخ هستند ... معیارهای 
عنصری  د ربرد ارند ة  همواره  گونه ها  تعریف کنند ة 
)قاسمی پور، 1389: 70(.  د رون مایگانی هم هستند ...« 
جهاتی  از  بصری  هنرهای  گونه شناسی  و  اد بی  انواع 
اد بی  انواع  د ارند .  نابرابری هایی  طرفی  از  و  شباهت ها 
هرکد ام  که  عام  فنِی  خصائص  از  است  مجموعه ای 
قواعد ی د ارد . گونه شناسی هنرهای بصری نیز، به لحاظ 
مهم ترین  از  است.  استوار  اساس  همین  بر  فرم، 
اختالف هایی که از این لحاظ میان این د و نظریه هست، 
غلبة مضمون و د رون مایه )وجه( بر صورت اثر است. اُلِگ 
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گرابار12 )1929-2011م(، تاریخ نگار و متخصص هنرهای 
اسالمیـ  ایرانی، که به طور مشخص د ربارة نقاشی ایرانی 
بحث می کند ، از چشم اند ازی د یگر به موضوع می نگرد  و 
به جای اصطالح مناقشه برانگیِز »گونه«، از »موضوع« و 
»مضمون« و تفاوت آن ها سخن می گوید  )گرابار، 1383: 
84(. این د و د ید گاه، که البته تناقضی نیز ند ارند ، د ر کنار 
شکل  را  حاضر  مقالة  نظرِی  چارچوب  و  رویکرد   هم، 
چشم اند از  از  بهرام میرزا،  مرقع  نگاره های  می د هند . 
گونه شناختی، مشتمل است بر سرگونه های حماسی و 
بیانگرانة متفاوت. عناصر و  با وجوِه  تغزلی و اجتماعی، 
خصایص فنی و هند سی ای که سرگونه ها را از هم متمایز 
می کنند ، می توانند  مضامین یا وجه های بیانگرانة  »ناب« 
حماسی  سرگونة  مثاًل  باشند ؛  د اشته  »ترکیبی«  یا 
»رزمی ـ   ترکیبِی  »رزمی«،  بیانگرایانة  وجِه  می تواند  
د اشته  د یگر  ترکیب های  یا  »رزمی ـ تاریخی«  بزمی«، 
باشد  مانند  جنگ رستم و اسفند یار، د ید ار زال و رود ابه و 
یا د ید ار خسرو  با شیرین د ر شاهنامه. یکی از سرگونه هاِی 
مرقع بهرام میرزا اجتماعی است. نگاره های این گونه ـ که 
از نظر موضوع و مضمون مرزهایی تقریباً قابل تفکیک با 
و  روزگار صفوی  اجتماعِی  اوضاع  ـ  د ارند   د یگر گونه ها 
بررسی  می کنند .  آینگی  را  د رباریان  و  د ربار  به ویژه 

نگاره های گونة اجتماعی این مرقع، که موضوع این مقاله 
و  صفوی  عصر  جامعة  د ر  چشم گیری  اطالعات  است،  

به ویژه جامعة د رباری آن روزگار به د ست می د هد .

زمینه های اجتماعی و تاریخی
د ر  متمرکز  هنرپروری  نوعی  ایران  حکومتی  نظام 
د ربار را پد ید  آورد  که د ر شکل گیری زمینه های اجتماعی 
عام،  به طور  هنر،  د اشت.  نقش مستقیم  تاریخِی هنر  و 
تحت تأثیر طبقة اشراف )به تعبیری د یگر: د ربار( و گاه 
ابهام هایی که  د ر سلطة آن طبقه قرار د اشت. علی رغم 
نهاد  حامی  به عنوان  د ربار  تأثیر  میزان  د ر  است  ممکن 
هنر وجود  د اشته باشد  ـ از این جهت که مخاطِب اثر، 
به هرترتیب، سفارش د هند ة آن هم بود ه است ـ انکار این 
جهتی،  از  مخاطبان،  این  نیست.  ممکن  تأثیرگذاری 
نسبت هنرمند  و مخاطب را تعریف و حد ود  آن را تعیین 
که  نیز،  تیموری  و  صفوی  د ربارهای  د ر  می کرد ه اند . 
ارتباط بیشتری به بحث حاضر د ارد ، همین اوضاع برقرار 
مکتوبی  اسناد   میان  د ر  را  آن  نشانه های  و  بود ه  است، 
یافت.  می توان  بایسنقری13  جعفر  عرضه د اشت  مانند  
اعتالی هنر،  برای  آنان  و کوشش  بلند پروازی حاکمان 
بد ل  و هنری  فرهنگی  کانون های  به  آشکارا  را  د ربارها 

نمودار۱.گونههاووجههاسرگونۀاجتماعی)مضامین(درمرقعبهراممیرزا،)نگارندگان(
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کرد ه بود . این حاکمان، که از جنبه های تبلیغِی هنر و 
می کوشید ند   بود ند   آگاه  مشروعیت  ایجاد   د ر  آن  نقش 
هنر )و، از آن طریق، هنرمند ( را ابزار مشروعیت بخشی 
به مثابة  را،  هنرپروری  و  د هند   قرار  خود   حاکمیت  به 
»سیاست« و »راهکار«، پیشة خود  کنند  )پاکباز، 1380 
:11(. این سیاست البته فاید ه یا، د ست کم، پیامد ِ د یگری 
هم د اشت: نمایش جامعة طبقاتی و اجزا و عناصر آن و 
باید   لزوماً  اجتماعی  طبقات  وضع  نمایش  د یگر 
نه  می شد   ظاهر  هنر  د ر  است«  شایسته  »آن چنان که 
»آن چنان که هست«. کوالئو می گوید  که د ر نقاشی، نه 
نه  می شود   پد ید ار  واقعی  به صورت  اجتماعی  طبقات 
جد ال های آن ها. د ر اینجا اید ئولوژی طبقاِت مسلط د ر 
به  و  می کند   رخنه  سلطه  تحت  گروه های  اید ئولوژی 
همین د لیل، این تصاویر به مید ان نمایش طبقات حاکم 

بد ل می شود  )رامین، 1389: 262(.
از سوی د یگر، یکی از ویژگی های هنر ایرانی، به طور 
عام، این است که فرد یت و وجوه شخصی انسانی اغلب 
غایب است. به عبارت د یگر، د ر این آثار »انسان« اغلب 
و  اساطیری  الگوهای  پد ید ه ای است گرفتار د ر سیطرة 
ازپیش معّین. این چیزی است که د ر اد بیات نیزـ که از 
جهتی، د ست کم د ر هنر ایرانی، ماد رنمونة هنر نگارگری 
و نقاشی است  ـ   به وضوح پد ید ار است. گفته اند  که انسان 
د ر اد بیات کالسیک فارسی عموماً وجهی آرمانی، کامل، 
و یکسان د ارد . این را به خوبی د ر قهرمان غزل )معشوق( 
د ریافت  می توان  حماسی  و  عاشقانه  منظومه های  و 
رحیمووا،  پولیاکووا،  16؛   :1378 کد کنی،  )شفیعی 
1382: 20(. د رهرحال، این وضعیت د ر اد بیات از حد ود  
همان قرن نهم هجری اند ک اند ک تغییر کرد  و با ظهور 
و گسترش »مکتب وقوع«، که نتیجة مستقیم آن، تمایل 
اشعار عاشقانه به سوی گزارش امر واقع )به جای امر خیالی( 
بود ، انسان از چارچوب وهم و خیال و کمال گرایِی سابق 
قد ری فاصله گرفت )شفیعی کد کنی، 1378: 27( این امر، 
افراد ی  و  کرد   نفوذ  نیز  نقاشی  هنر  به  به صورت طبیعی، 
همچون جامی و امیر علیشیر نوایی د ر این امر بسیار مؤثر 

واقع شد ند  )پولیاکووا، رحیمووا، 1382: 125(. 

مرقع بهرام میرزا
به  951ق/1544م  سال  د ر  بهرام میرزا  مرقع 
-1517 )923ـ956ق/  بهرام میرزا  ابوالفتْح  د رخواست 

1549م(، فرزند  شاه اسماعیل اول و براد ر شاه تهماسب و 
980 ،ق؟(  )متوفای  گواشانی  د وست محمد   د ست  بر 
تد وین شد ه و از ارزشمند ترین مرقعات شناخته شد ة هنر 
ایران است. این مرقع مجموعه ای است بی نظیر از قطعات 
خوشنویسی خطاطان برجسته و نگاره های نقاشان  بنام 
روزگاران گذشته. عالوه بر این ها، د ر این مرقع آثاری نیز 
از حوزه های فرهنگِی خارج از ایران، ازجمله چین و اروپا، 
از  را  ما  شناخت  می تواند   همه  این ها  می شود.  د ید ه 
تحوالت هنر ایرانی و تأثیرپذیری های آن از هنرهای ملل 
این  همة  بر  د هد .  به صورتی چشم گیر، گسترش  د یگر، 
ویژگی ها باید  د یباچة گرد آورند ة مجموعه را نیز افزود  که 
و  ظاهری  مشخصات  است.  اهمیت  حائز  حیث  هر  از 
نسخه شناختِی این مرقع، که امروزه د ر خزینة 2154، 
موزة توپْقاپی سرای ترکیه نگهد اری می شود  از این قرار 

است:
149 برگ )اند ازة هر برگ 48/4×34/5 سانتی متر(، 
بعضی  حاشیة  و  مقد مه  د ر  )و  ُمَجد َْول  صفحات  تمام 
صفحات تذهیب و گاه تشعیر(، مشتمل بر 62 نگاره و 
نگارگران و  از  آثار  این  )اغلب  230 قطعة خوشنویسی 
و  شاهان  از  آثاری  ازجمله  است؛  مشهور  خطاطان 
شاهزاد گانی از قبیل شاه تهماسب و بهرام میرزا، سلطانم 
بیگم14 و د یگران(. جز این ها، پانزد ه نگارة غیرایرانی نیز، 
د ید ه  مجموعه  این  د ر  فرنگی،  و  چینی  هنرمند ان  از 
می شود . خط مقد مه و معرفی آثار، که نستعلیق پخته ای 
د وست محمد   د یباچه نویس،  و  مد ون  قلم  به  است، 

گواشانی، است )مرقع بهرام میرزا، 951(.
محل تد وین این مرقع د ر متن مصرَّح نیست. شهریار 
عد ل، به قراینی، احتمال د اد ه  است که د ر تبریز سامان 
سال  زمستان  بین  چون  می گوید ؛  عد ل  باشد .  یافته 
950ق/1544م، تا 951ق/1545م، بهرام میرزا به همراه 
شاه تهماسب د ر قزوین بود ه، د ر این زمان احتماالً، برخی 
از آثاِر مرقع بهرام میرزا از خزاین کارگاه قزوین تهیه شد ه 
است. اما این مرقع، د ر کارگاه قزوین ساخته نشد ه  است 
(Adle, 1990: 240�241). از قرار معلوم، به عنوان هد یه 
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برای یکی از سالطین عثمانی فرستاد ه و از این طریق 
وارد  توپقاپی سرای شد ه  است: غروی می گوید  که مرقع 
را  د یگر  نسِخ  و  مرقع شاه تهماسب  با  بهرام میرزا همراه 
به عنوان  985ق/1576م  سال  د ر  شاه تهماسب،  خود  
هد یه برای سلطان مراد  سوم )981ـ1003ق( فرستاد ه 
این  د یگر  احتمال  یک  اما   .)22  :1372 )غروی،  است 
است که مرقع بهرام میرزا همراه با مرقع بایسنقرمیرزا د ر 
سال 974ق به سلطان سلیم د وم )973ـ981ق( هد یه 

.(Roxburgh, 2001: 118)  د اد ه شد ه باشد

گونه ها د ر مرقع بهرام میرزا ـ گونۀ اجتماعی
براساس قواعد ی که د ر گروِه تصاویر مرقع بهرام میرزا 
وجود  د ارد  تعد اد  بسیاری از نگاره ها هستند  که بیشتر 
طبقات اجتماعی و شخصیت های فعال د ر د ربار را نشان 
می د هند ؛ ازاین رو ما به لحاظ کارکرد ، این گروه از تصاویر 
را ذیِل گونه ای به ناِم گونة اجتماعی قرار د اد ه  و تعریف 
کرد ه ایم. بنابراین، می توان گفت گونة اجتماعی د ر مرقع 
آن،  براساس  و  می کند   تعریف  را  قواعد ی  بهرام میرزا 
گونه ای را شکل می د هد  که این گونه با نمایِش انسان 
)پیکره و چهره(، جایگاه و طبقة اجتماعی را می نمایاند. 
گونة اجتماعی بازتاب زند گی اجتماعی و فرد ی است و 
موازین  و  سبک  با  که  برمی ا نگیزانَد   را  تفاسیری 
زیبایی شناختِی آن ها رابطة مستقیم د ارد . گونة اجتماعی، 
د رواقع به نوعی تاریخ اجتماعِی د ربار را به عنوان پد ید ه ای 
و  حامیان  می د هد   نشان  که  می کند   تعیین  و  تعریف 
مباشرانشان قصد  د اشته اند  این تاریخ را تعیین و به همان 

اند ازه تحلیل کنند .
و  مجلس نگاری ها15  د ر  را  شخصیت ها  نمایش 
تک برگ های مرقع بهرام میرزا، روی هم رفته، د ر د و گروه 
می توان تفکیک کرد : الف. ُصَور عام انسان؛ ب. توجه به 
مد ل زند ه. مشاهد ات نقاش و اجرای جزئیاتی از تفاوت 
چهره ها، مانند  رنگ پوست و جثة افراد ، گاه با نوعی 
طنز اجتماعی. این نقاشی ها را، فارغ از این که نمایانگر 
بزم و مجلس باشند  یا فرد  و منظره ، از نظر گونه )و، به 
انواع سرگونه ها،  تعبیری، مضمون و موضوع آن( همة 
یعنی حماسی و تغزلی و اجتماعی، را بازنمایی می کنند . 
از  نمونه هایی  بهرام میرزا  مرقع  گفت  می توان 

مالحظات سیاسی، اجتماعی و مذهبی، و مکاتب هنری 
از قرن هشتم تا د هم هجری را د ر خود  محفوظ د ارد؛ 
نهم: »موضوع  قرن  آغازیِن  ربع  از  نگرش  تغییر  به ویژه 
که  ماد ی،  جهان  د ر  گسترد ه  بصرِی  راه  اکتشاف 
با نقاشی ای که سلیقة شخصی و  مضمون هایی سازگار 
می ساخت«  منعکس  را  حامی اش  و  هنرمند   روحیة 
)اِتیْنْگهاْوِزن؛ یارشاطر، 1379: 256(. گونة اجتماعی د ر 
این مرقع، طبقات اجتماعی سه گانه را به خود  اختصاص 
د اد ه  است. مستند ات تصویری گواه بر د رصد  بیشتر گونة 
اجتماعی و غلبة وجه اجتماعی با مضامینی مانند  وجه 
 قد رت، وجه د ینی، وجه رزمی، وجه بَزمی، وجه تاریخی 
)امرا، اد با، کاتبان(، وجه مرد می )نوازند گان، خد متگزاران، 
مهتران، پاسبانان، و کهتران( غالب تر از د یگر گونه ها و 
وجه  هاست، و اگر بگوییم این تاریخ و نمایشی از تاریخ 

اجتماعی د ربار است به بیراهه نرفته ایم.

طبقات اجتماعی د ر مرقع بهرامی
طبقةقانونگذارودیندار: این طبقه از نظر اد ارة 
عهد ه  بر  را  مسائل  د ربارة  قضاوت  و  صالح د ید   امور، 
د اشتند . شاه و شاهزاد گان، روحانیون و اد با د ر این طبقه 
از روی لباس های  قرار می گیرند . مشخصات این طبقه 
د ر  و  کرد ه اند   جلوس  آن  د ر  که  فضایی  نیز  و  فاخر 
د ر  متمایزند .  تک برگ ها  و  )تصویر2(  مجلس نگاری ها 
که  می بینیم  را  حسین16  سلطان  چهرة  تصویر1، 
د وست محمد  گواشانی آن را به بهزاد  نسبت د اد ه است. 
نقاش، چهرة سه رخ، شانه هایی تنومند و کمر باریک را 
نشان د اد ه و فّر و شکوه جایگاه او را با تأکید  بر تزئین 
است.  گذاشته  نمایش  به  خنجر  و  کمربند ،  لباس، 
خضوعی د ر نوع نشستن او احساس می شود  که احتماالً 

بیانگر تمایل او به فرقة نقشبند ی17 است.
طبقةسلحشوران: استراتژی امور نظامی، د فاعی، 
و کشورگشایی جزو وظایف این گروه بود ه  است؛ مانند  
د ر  بیشتر  طبقه  این  سربازان.  و  سلحشوران  و  امرا 
تک برگ ها د ید ه می شوند . بیشتر نمایش های نبرد  میان 
نمایش  بهرام میرزا  مرقع  د ر  د ر صحنة کامل  یا  نفر  د و 
انساِن  د ر شمایل  این طبقه، هم  نمایش  د اد ه شد ه اند . 
تک برگ ها  د ر  و  چهره ها  د ر  جزئی پرد ازی  هم  و  نوعی 
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صورت گرفته  است )تصویر9(.
طبقةمالزمانوندیمان: د ستة سوم اند . این گروه 
و  آسایش،  رفاه،  ایجاد   برای  گوناگونی  قابلیت های 
سرگرمی های جامعة د ربار به کار می بستند ؛ این طبقه 
مشتمل بر خد مه، کارگران، و متفّننین د ربار بود . اوالً این 
طبقه، به این د لیل که تعد اد شان زیاد  بود ه، ثانیاً به این 
واسطه که اهمیت »شخصی« ند اشته اند ، و ثالثاً به این 
سبب که احتماالً هنوز تحت تأثیر الگوهای زیبایی تصویر 
 شد ه اند  و جزئیات زیاد ی برای نمایش آنان به کار نرفته، 
چهره ها و پیکره های آن ها نوعی و عام است و گاهی د ر 
حد  تغییر رنگ پوست و وظیفه ای که بر عهد ه د ارند  به 

آنان پرد اخته شد ه  است )تصویر10(.

رابطۀ سبک و وجه اجتماعی
نقاشی و نگارگری ایرانی بعد  از اسالم پیوند ی اساسی 
با اد بیات و شعر د اشت؛ این پیوستگی آن قد ر زیاد  بود  که 
امکان وقوع نگاره ها د ر خارج از بافت متن ـ به ویژه د ر 
و  نتیجه  بود .  اند ک  ـ  عاشقانه  و  منظومه های حماسی 
پیامد  قطعی این پیوند  این بود  که نقاش باید  براساس 
سرمشق اد بی و توصیفات آن، نگاره هایی ترسیم می کرد  
و از آنجا که این توصیفات جزئیات د قیق ـ آن گونه که 
الزمة نگارگری استـ  ند اشت، نگارگر البد  تخیل خود  را 
آزاد  می گذاشت و می کوشید  نقص توصیفات متن را با 
این تخیل جبران کند . این وضع البته د ر نیمة د وم قرن 
نهم هجری و د ر د ورة تیموریان، به خصوص د ر همین 
د ورة محل بحث ما، به د الیل گوناگونی د گرگون شد  و به 
با  نگار ه ها  رابطة  د رهرحال،  انجامید .  نگاره ها  استقالل 

متن را می توان به د و گروه تقسیم کرد :
خانواد گی(:  )نه  خویشاوند ی  و  تعلقی  رابطة  الف. 
نگاره های  روی هم رفته،  رابطه،  نوع  این  و  گروه  این 
کهن و پیوند  آنها با اد بیات و متن را نشان می د هد . 
نقاش، رخد اد های د نیای خیال و افسانه را ــ که د ر 
د استان های اد بی نقل می شد  ــ هنرمند انه به تصویر 
می کشید ، بی آنکه الزامی د ر بازنمایِی د قیق و متناظر 

آنها د اشته باشد  )پاکباز، 1380: 599(.
ب. رابطة مستقل: استقالل تصویر از متن روایت و 
اجرای  و  پیرامون  محیط  مشاهد ة  از  هنرمند   تجربة 

د ر  که  افراد ،  پیکرة  نمایش  یا  صورت  د ر  جزئیات 
به  مرقعات  د ر  سرانجام  و  یافت  بروز  تک برگ نگاری 

جنبشی زیبایی شناسانه تبد یل شد .
آنچه مسلم است د وست محمد  د ر انتخاب آثار، هم به 
آثار  به  تقلید  )مراجعه  نگارگری، د و اصل  سنِت بصرِی 
د ستاورد های  به  هم  و  )الگوها(،  تکرار  و  پیشینیان( 
د اد ه  است.   اهمیت  خود   هم عصر  هنرمند ان  نوآورانة 
)افشار، 1963: 43(. تفّرد بخشِی تک پرتره ها/ تک چهره ها 
رابطة  اجتماعی  طبقات  جایگاه  با  بهرام میرزا  مرقع  د ر 
ناشناس،  شخصیت های  غالب  مضمون  د ارد .  مستقیم 
مجلل،  لباس های  با  معموالً  که  است  زنانی  و  مرد ان 
چهره ها یا آرمانی اند  یا با جزئی پرد ازِی واقع نمایانة افراد  
فضای  این،  از  پیش  د رباری .  مشاغل  و  د ربار 
پیکره ها  و  موضوعات  نمایش  برای  د رنظرگرفته شد ه 
آن قد ر کوچک بود   که جایی برای شبیه سازی چهرة افراد  
وجود  ند اشت؛ شخصیت ها د استانی  بود  و قاعد تاً با چند  
به د الیل  بنا  د اد ه می شد ند .  نشان  و ساد ه  خط ظریف 
افراد  و توصیف  از  پیش گفته، زمانی که تجربة طراحی 
محیط پیرامون، آرام آرام جای خود  را باز کرد ، هنرمند ان 
نقاشان  این  کرد ند .  استقبال  تجربه گری  موقعیت  از 
جامعه را با د ید ی موشکافانه تر از وقایع نامه ها و تذکره ها 

ترسیم کرد ه اند .

طبقات اجتماعی نقاشی ها و مضامین 
محیط  واقعیات  از  پژوهشگران  اطالعات  از  بخشی 
د رباری، تغییر و تحوالت سیاسی ـ اجتماعی برخاسته از 
و  تاریخی  مستند ات  عنوان  که  نقاشی هاست  همین 
بنابراین  است.  قابل قبول  به نوعی  آن ها  برای  اجتماعی 
»هریک از مراحل حیات اجتماعِی سبک ها و مضمون های 
جهان بینی  و  خاص  اجتماعی  شرایط  بیانگر  پد ید آمد ه 
سبک های  به ویژه  و  مضامین  د ر  تغییر  موجب  آن ها 

هنری می شود « )راد ور، 1382: 119(.
چارچوب  از  شخصیت ها  و  چهره ها  شبیه سازی 
سنت زیبایی شناسی پا فراتر نگذاشتند . همان کیفیت 
ناب خط و رنگ و ماهیت آرمانی، که همواره از »توجه 
د ر  گوناگون  وقایع  و  قهرمانان  و  بازنماند ه  انسان  به 
نقاشی از ماورای تاریخ و از اعماق حافظة جمعی به 
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د ر   .)8  :1380 )پاکباز،  می آمد ند «  تصویری  روایت 
نمایش  برای  جایی  جد ید   نسل  واقع گرایانة  رویکرد  
د ر  واقع گرایی  شد .  گشود ه  روزمره  زند گی  و  انسان 
از  جد ا  هد فمند ،  نظریه ای  یا  آموزه  مانند   نقاشی، 
کیفیات زیبایی شناختی، تفسیری از انسان و زند گی 
از  هیچ گاه  که  بود   زمانه  سیمای  تجسم  و  اجتماعی 
جهان نگری ایرانی ـ یعنی غلبة مفاهیم و د رون مایه ها 

ـ د ور نشد .

بازشناخت  که  آثاری می توان  را د ر  این اصطالح   
نیروهای  می رود؛  فراتر  عینی  ظواهر  سطح  از  هنرمند  
تأثیر  انتخاب شخصیت پرد ازی ها  بر  غیرزیبایی شناختی 
می گذارند ؛ و سلیقة شخصی و روحیة هنرمند  منعکس 
شاید    .)256  :1379 یارشاطر،  )اِتیْنگهاْوِزن؛  می شود  
بتوان گفت که طرز تلقی تازه از سنت زیبایی شناختی د ر 
پایة  بر  بهرام میرزا  مرقع  اجتماعِی  گونة  نقاشی های 
شناخت هنرمند ان از افراد  و محیط پیرامون است؛ یعنی 
از د ید ن محیط پیرامون. رد  پای این  استنتاج و تصور 
حکم  بهرام میرزا  مرقع  د ر  اجرا  و  سبک  د ر  نومایگی 

اَسناد ی تاریخی اند .

مرقع  د ر  اجتماعی  نگاره های  وجه های 
بهرام میرزا

مضامین نگاره های اجتماعی د ر مرقِع بهرام میرزا را، 
د اد ه ایم،  نشان  نمود اری  قالب  د ر  پیش تر  چنان که 
د رمجموع می توان د ر شش گروه طبقه بند ی کرد : قد رت، 
د ینی، تاریخی، رزمی، بزمی، و مرد می. این تقسیم بند ی 
و عنوان گذاری، چنان که البد  پنهان نخواهد  بود ، بر پایة 
تعیین  نگاره ها  از  هرکد ام  مرکزِی  و  برجسته  مضمون 
می شود . هریک از این گروه ها مختصات و ویژگی هایی 
می کند .  مشخص  د یگر  انواع  با  را  آن ها  مرز  که  د ارند  
مهم ترین خصیصه د ر این چشم اند از، موضوع اثر است؛ 
اگرچه مسائلی جزئی تر از قبیل کیفیت پوشش افراد  د ر 
تأیید  و تثبیت این تقسیم بند ی نقشی مهم ایفا می کنند .

وجه قد رت: )طبقه حاکِم قانون گذار( 
در وجه قد رت، نقاشی ایرانی، که اغلب از اد بیات الهام 
گرفته  است، به  واسطة هنرپرورِی متمرکز، شاه اهمیت 
شاهانه  شوکت  نمایش  نقاش  هد ف  و  د ارد   محوری 

تصویر1.  صورت سلطان حسین میرزا، منسوب به بهزاد، موزة 
کمبریج، دست نوشته ها، موزه های دانشگاه هاروارد، آرثر م. ساکلر 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com :منبع)
mons/6/68/Behhzad) m

نمودار۲.طبقاتگونۀاجتماعیدرمرقعبهراممیرزا)منبع:نگارندگان(
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به صورت عام بود ه  است. »حضور همزمان هنرپروری و 
هنرد وستی د ر سایة قد رت از یک سو، و ستیزه جویی و 
به  ویژگی  این  د یگر،  سوی  از  قلمروگشایی  به  میل 
نمایش  به  را  واقعیت  و  ارزش ها  حوزة  شکل  بارزترین 
می گذارد « )اخگر، 1391: 217(. زباِن بیاِن این نقاشی ها 
خصیصة  د ر  را  قد رت  وجه  حکومت،  اول  شخص  از 
که  د اشت  نظر  د ر  باید   می گذارد .  نمایش  به  تفسیری 
نمایش جایگاه و قد رت شاه، قبل از تک نگاری ها، با شکوه 
و جالل فضای معماری، تزئینات غنی د یوارنگاری ها، و 
حضور مالزمان و خد م وحشم د ر پیوند  بود . د ر غالب این 
زیاد ی  حد   تا  نیز  تصویر  معماری  و  بنا  نمایش ها  نوع 

قابل شناسایی است )فغفوری؛ بلخاری قهی، 1394(.
 نمونه ای شاخص از این ارتباط د ر نگاره ای که د ر 
تصویر2 آمد ه، د ید ه می شود : این نقاشی یکی از قطعات 
برگة 87 است. موضوع اثر مورد  نظر، د ید ار شاه با یکی 
رسم  و  آد اب،  فرهنگی،  عناصر  است.  د ربار  اعضای  از 
ترازها/  از  متشکل  فضا  است.  قابل توجه  شاه  پذیرایی 
]پالن ها[ی پیوسته، از پایین به باال و به اطراف گسترش 
یافته و هر بخش آن حاوی روید اد ی است. نوعی عد م 
د ید ه  طبیعت  و  محیط،  انسان،  بین  جد ایی  و  تفکیک 
انسان  جوهرة  از  فضا  جوهرة  به طوری که  می شود ؛ 
جد اشد نی نیست. د رهم تنید گی این عناصر، مخاطب را 
با فضایی همگون مواجه می کند . ترکیب بند ی فضا یاد آور 
سبک رسمی و قانونمند ی است که زیر نظر بایسنقر د ر 
کارگاه هرات شکل گرفت. هر گروه از آد م ها، یا هر فرد  
گفت وگویند .  د ر  غرق  و  د ارند   راوی  یک  گروه،  هر  از 
کتیبه نگارة سمت راست، مصراعی از شعر سرد ِر عمارت 
تهماسب،  شاه  زمان  د ر  که  است،  قزوین  عالی قاپوی 
ساخته شد . ژان شارد ن )1643-1713م(، جواهرفروش، 
پاد شاه  نویسند ة فرانسوی می نویسد،  کاخ  جهان گرد ، و 
است،  اصلی  د ِر  که  آن ها،  بزرگ تریِن  د ارد .  د ر  هفت 
عالی قاپو نامید ه می شود  که به  معنی باِب همایون است. 
زرین  خط  به  کتیبه هایی  )تصویر3(،  د ر  این  باالی 

گذاشته اند :
ــندرگاه ــهای ــتهمیش ــهدول ــادب ــادهب گش
اهلل إال إلــه ال أن أشــهد  حــِقّ بــه

 )شارد ن، 1372: 330(. تنوع د یوارنگاره های فضای 

پذیرایی  و  نشستن  محل  بیرونی،  و  د اخلی  معماری 
خاد مان و گروه مالزماِن شاه تهماسب جوان د ر سرسرای 
د ولتخانة صفوی، اشاره به جایگاه شاه و قد رت باالد ست 
او د ارد . کتیبة  باالی عمارت جلب توجه می کند ؛ به خط  

ثلث، متضمن بیتی از حافظ:
ــت ــینیس ــانپناه ــوامدرجه ــتاِنت ــزآس ج
ــت ــینیس ــندرحوالهگاه ــزای ــرابهج ــِرم س

پیامبر  معراج  صحنة  از  نقاشی هایی  دینی:  وجه
آن  نقاش  و  است  قرن هشتم هجری  به  متعلق  اسالم 
»پرد ه گشای  د وست محمد ،  گفتة  به  است؛  احمد موسی 
چهرة تصویر شد ، و تصویری که حاال متد اول است، او 
15ر(.  برگة  951هـق،  )گواشانی،  کرد «  اختراع 
د وست محمد ، د ستاورد های نوآورانة احمد  موسی را آغاِز 

مرحلة تازه ای د ر نقاشی ایران می د اند . 
که  شرایطی  د ر  ـ  د ینی  موضوع  یک  انتخاب  اول، 
چهرة  به ویژه  چهره،  نمایش  بر  فقهی  حساسیت های 
پیامبران و ائمه، وجود  د اشت ـ و د یگر، نمایش حرکت و 

تصویر۲.برگۀ۸۷پ.قرندهمهجری،مرقعبهراممیرزا

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ki

m
ia

ho
na

r.
11

.4
3.

23
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
im

ia
ho

na
r.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 18

http://dx.doi.org/10.52547/kimiahonar.11.43.23
http://kimiahonar.ir/article-1-2121-en.html


32

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                سال یازدهم، شامرۀ ۴3، تابستان 140۱

نمود ن فضای تصویر. د ر  فراخ  انسان و  حاالت مختلف 
نقاشِی محمد  بر د وش جبرائیل به د روازة بهشت نزد یک 
 )113-102  :1391 د شت گل،  )شین  می شود . 
د وست محمد  به اختراع احمد موسی د ر گشود گی فضا، 
حرکت و ماد ة خام خیالی که او به تصویر د رآورد ه اشاره 
جهان  از  حسی  د ریافت های  مضامینی  چنین  می کند ؛ 
بیرون است، تا جایی که شمایل محمد )ص( و جبرئیل را 
می کشاند  به عروج. زیرا خیال ضد واقعیت نیست بلکه از 
مواهب واقعیت است. عناصر چنین نقاشی هایی از عناصر 
واقعیت برد اشت شد ه است. شاید  بتوان گفت این خیال 
است که عناصر متضاد  را به هم متصل می کند  و جهان 
ممکن را می سازد . ازاین رو پیکرة پیامبر، جبرئیل و د یگر 
که  هستند   استعاره هایی  آسمانی،  طبقات  و  فرشتگان 
به صورت روزمره کارکرد  ند ارند  اما انسان را به روشن بینی، 

د ید ه وری و خیال فرد ی و اجتماعی واد ار می کنند .
از  فرد   این  که  می د هیم  احتمال  تصویر6،  د ربارة   
طبقة روحانیان د ربار باشد . ترد ید ی نیست که این طبقه 
حضوری گسترد ه د ر د ربار شاهان صفوی د اشته اند ، و این 
اثبات  به روشنی  تاریخی  متون  مکرِر  تصریحات  را 

می کند .18
د ر  مهم  نقشی  مؤثر،  نهاد ی  به عنوان  روحانیت، 
تصمیم گیری های حکومت صفویان د اشته  است. بخشی 
از این قضیه، بی ترد ید ، به جهان بینی پاد شاهان صفوی 

مربوط است که وظیفة خود  را نه فقط حاکمیت سیاسی، 
آن  از  پاسد اری  و  تشیع  مذهب  ترویج  هم زمان،  بلکه، 

می د انستند  )قمی، 1383، ج 1: 49(. 

تصویر4.سردرعمارتعالیقاپو،قرندهم،)عکسازنگارنده(

تصویر5.معراجپیامبر:احمدموسی،قرنهشتمهجری.رنگدانۀماتوطالبرروی
کاغذ،ابعاد:۲35×۲30میلیمتر.مرقعبهراممیرزا:برگ۶۱ر

تصویر3.گفتوگویشاهتهماسببایکیازدرباریان،قرننهم
هجری،ابعاد:۱40×90
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بااین همه بسیاری از پژوهشگران، ازجمله د یْکسون و 
ِولْش19 و اسچوکین، که پژوهش هایی د ربارة نگاره های 
که  را  تک نگاره هایی  د اد ه اند ،  انجام  روزگار  این 
شخصیت های حاضر د ر آن ها پوششی مشابه روحانیون 
د ارند  به عنوان طبقة مستقل معرفی نکرد ه اند  و ترجیح 
د اد ه اند  این نگاره ها را تحت عنوان عاِمّ د رباریان طبقه بند ی 

کنند .
طبقه بند ی  برای  ما  ند ارند ،  عنوان  نگاره ها  این  چون 
آن ها د ر قالب اهل د ین به قراین جانبی ازجمله پوشش 
زیرا  کرد ه ایم؛  استناد   نگاره  فضای  احیاناً  و  شخصیت ها 
بتوانیم د ر منابع  این موضوع پید ا نکرد یم که  از  سرنخی 
معتبر به د ست آوریم. د ر تصویر 5، مرد ی با سبیل سیاه، 
شد ه  است.  نقاشی  تیره  پوستی  با  سیاه وسفید ،  محاسن 
نقاش آن ناشناس است و، مطابق برخی نقاشی های مرقع، 
نام یا لقب او معلوم نیست. نقاش برای رنگ عبا و قبای این 
شخص از طیف رنگ های خاکستری ـ آبی استفاد ه کرد ه 
شال  عمامه،  رنگ  ریش،  و  مشکی  پای پوش  رنگ  است. 

سفید  و ظریف با سپید ِی محاسن به قرینه هم انتخاب شد ه 
کیفیت  به واسطة  عمامه.  میان  قرمِز  شیخکی  جز  است 
پوشش این فرد ، ازجمله کاله و قبا و مانند  این ها، نمی توان 
را آد می کاماًل معمولی د انست. مناسبت حالت چهره،  او 
که  است  نکاتی  جمله  از  لباس  رنگ  و  پوست  رنگ 

تجربه گری مستقل نقاش را محل توجه قرار می د هد .

وجه تاریخی   
بهرام میرزا  مرقع  د ر  چشم گیر  نکات  از  یکی 
تک برگ هایی است که هنرمند ان د ر آن ها شخصیت ها و 
فعاالِن طبقات مختلف را به تصویر کشید ه اند  که از نظر 
ارزش استناد یـ  تاریخی حائز اهمیت است. د وست محمد  
د ر برگة 7 ر مرقع بهرام میرزا د و نقاشی )تصاویر7 و 8( 
را د ر کنار یکد یگر قرار د اد ه  است. نقاشی ها به هنرمند ی 
به نام میرزا عنایت منتسب شد ه  است. کریم زاد ه تبریزی، 
بسیار  اطالعات  قد یم،  نقاشان  آثار  و  احوال  کتاب  د ر 
مختصری از میرزاعنایت نقاش د اد ه است؛ نوشته که او 
فرزند  بیگ د لو خان و از نقاشان عثمانی د ر قرن د هم 
هجری بود ه، و برای معرفی آثارش به این د و نقاشی د ر 
مرقع بهرام میرزا استناد  کرد ه  است )کریم زاد ة تبریزی، 
1370، ج3، ص 1306(. کریم زاد ه تبریزی عبارِت »عمل 
خواند ه  این صورت  به  را  تََکلتوخان«  ولد ِ  عنایت  میرزا 
 است که »میرزاعنایت فرزند  د لو خان« است. او تََکلتوخان 
را د لو خان نوشته، و ما د ر منابع تاریخی نتوانستیم از د لو 
خان اطالعی به د ست آوریم؛ بنابراین، احتماالً اشتباهی 
این  بر  را  راْکْسبرا فرض  نوشتاری صورت گرفته  است. 
گذاشته که عنایت، وزیر بهرام میرزا بود ه که د ر رستمد اِر 
 Roxburgh,) د اشته  است  نظامی  مأموریت  مازند ران 
814 :1996).  این فرِض محالی است؛ چون این گزارش 

را قاضی احمد  منشی قمی د ر خالصةالتواریخ نوشته و 
اشاره ای به هنرمند  بود ن خواجه عنایت اهلل نکرد ه  است 

)قمی، 1383: 331(.  
تحفة  تذکرة  صاحب  سام میرزا،  تََکلتوخان،  د ربارة 
سامی، از شخصی به نام موالنا زین العابد ین، مشهور به 
تََکلتوخان، که اصاًل اهل شیراز است، یاد  کرد ه و گفته 
بالغِت آثارش زبانزد ِ همگان بود ه، اوقاتش را به سفر و 
معرکه گیری می گذراند ه، و سرانجام به خد مت صاحبقران 

تصویر۶.احتماالازروحانیدربار،تکبرگبرگه۱۶۶
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مغفور رسید ه  است )صفوی، 1314: 83(. از این عباراِت 
سام میرزا، که خالی از تکلف و تصنع منشیانه هم نیست، 
ما  اگر  نمی آید .  د ست  به  تََکلتو  د ربارة  خاصی  اطالع 
»عمل میرزاعنایت« را امضای نقاش بد انیم، که او فرزند ِ 
تََکلتوخان را کشید ه  است، این پرسش ها پیش می آید : 
چرا ولد ِ تََکلتوخان نوشته شد ه؟ آیا این د و نقاشی متعلق 
به یکی از فرزند ان تََکلتوخان بود ه یا د و فرزند او؟ چرا 
میرزاعنایت یکی از نقاشی ها را با جزئیات واقع گرایانه و 
د یگری را براساس سنت مرسوم )چهرة عام( اجرا کرد ه 
 است؟ به هرحال، با هیچ قطعیتی د ر این باره نمی توان 
نظر د اد . قد ر مسلم آن است که این تََکلتو، هرکه بود ه، 
اعتبار و منزلتی د اشته، و فرزند ان او نیز به  اعتبار پد ر )یا 
نبود ه اند .  جاهی  و  مکنت  بی  خود شان(  فضل  و  هنر 
بهرام میرزا،  مرقع  مد ِوِّن  به  تعبیر  د و،  هر  تصاویر 7و8، 
»عمِل« میرزاعنایت است. خطوط رنگِی ُمَجد َوِل هر د و 
تصویر حاشیة زرافشانی و  اشاره به تکنیک/ فن قِطاعی 
افِق  بر  باریِک سبز تیره  )کاغذ بُری(20 د ارد . پیش زمینة 

ایستاد ه،  پیکره  که  جایی  یاسی،  رنگ  به  صخره  رفیع 
یاد آور  طالیی  آسمان  و  رفیع  افق  است.  کرد ه   تأکید  
سامان هند سی مکتب شیراز است؛ به د یگر سخن، تکرار 
د ر  تفاوت  وجود   با  پیکره ها،  قامت  پیشینیان.  اصول 
نمایش چهره ها، به یک اند ازه است. د ر تصویر7، نقاش، 
مانند   چهره،  از  جزئیاتی  با  را  تََکلتوخان  فرزند   چهرة 
سبیل، برجسته کرد ه  است. د ر تصویر8، فرد  چهره ای بنا 
به سنت نگارگری د ارد . جزئیات چهرة این فرد  به گونه ای 
که  احتمال  به  است.  مقابل  فرد   از  مسن تر  که  است 
قبای  د انست.  روزگار  امرای  از  باید   را  تصویر  صاحب 
یقه گرد  و باالپوش ُگلد ار د ر هر د و مشابه است. پارچة 
اعالی لباس نشان می د هد  که این د و فرد  به یک طبقة 
د و  مانند   د ر تک برگ هایی  د ارند .  تعلق  واحد   اجتماعِی 
تصویر6 و8، چنان که پیش تر از آن سخن رفت، واقعیْت 
مبتنی بر د ریافت نقاش است با ظرفیت های محد ود . این 
از  خود   د ریافت  هنرمند اْن  که  می کرد   ایجاب  تجارب 
و د ر چنین ظرفی  این شیوه  با  را  اد راکی شان  واقعیت 

تصویر۸،ولدتََکلتو]؟[خان،تکبرگ3،تکنگارة۲،نگارگر:میرزاعنایت،ابعاد:
۱۲۱×۶0میلیمتر،مرقعبهراممیرزا:برگ۷

تصویر۷.ولدتََکلتو]؟[خان،تکبرگ۲،نگارگر:میرزاعنایت،ابعاد:۱۲۱×۶0
میلیمتر،مرقعبهراممیرزا:برگ۷ر
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بیان کنند . جزئیات د ر طرح لباس و تنوع رنگ ها هم، که 
ریشه د ر مبانی سنت زیباشناسی د ارد ، ارجاعی است به 
گویی  اجرایی  شیوه  این  د ر  اشخاص.  طبقاتِی  جایگاه 
انسان ها خود شان را د ر جزئیات ظاهر می کنند؛ اطالعاتی 
مشخص و تام از شخصیت ها د ر اختیارمان قرار نمی د هد ، 

بلکه تنها باعث افزایش د ایرة شناخت ما می شود . 

 وجه رزمی
د ر نگاره های رزم و جنگاوری مرقع بهرام میرزا تفاوت 
پیکره ها  اند ازة  و  تناسب  و  است  جزئی  بسیار  چهره ها 
منطبق با تناسباِت مرسوم است. قابل توجه است که د ر 
وجه رزمی، هم اُسوه های د ینی، مانند  حضرت علی، و هم 
اسطورة ملی د ر د و تصویر د ید ه می شود . نقاشی تصویر9 
به نظر  قراین موجود ،  براساس  اثر موالنا مقصود  است. 
می رسد  نبرد  تن به تن علی بن ابی طالب با عمرو بن عْبد ُود  

د ر جنگ خند ق است. 
علی از عمرو می خواهد  از اسب پایین بیاید  و مبارزه 
کند . هالة نور د ور سر و، از آن مهم تر، شمشیِر د وفاق، که 
نشانة اختصاصی و مشهور امام علی است، این فرض را 
علی  حضرت  نگاره،  این  د ر  د رهرحال،  می کند .  تأیید  
عمامه ای ـ که احتماالً عمامة حضرت محمد  است ــ بر 
نارنجی. شخصیت  زیر  قبای  و  رد ایی سبز  با  د ارد؛  سر 
مقابل، با محاسن سفید  و لباس رزمی به رنگ سبز تیره 
و کاله خود ی طالیی، از پشت سر با او گالویز است. این 
نکات اشاره به د قت نقاش د ر بیان این رخد اد  حماسی ـ 

زمینه ای  د ر  صحنه  این  مجموعة  د ارد .  مذهبی 
اضافه  مرقع  تد ویِن  زمان  د ر  احتماالً  که  صورتی رنگ، 
شد ه، قرار گرفته  است. پای پوش های مشکی و شمشیر و 
کمربند  د ر د و محور مورب، نوعی حرکت و جنبش به 
تصویر می بخشد . د ر د و سوی باالی نگاره، د و کتیبه به 
زمینه ای  )د ر  طالیی رنگ  و  د رشت  نستعلیق  خط 
چشم  به  الوان(  ُگل های  نقوش  همراه  به  الجورد ی، 
می آید  که عبارِت »این نیز کار موالنا مقصود  است« را به 
د و بخش می کند . چنان که این کتیبه تصریح کرد ه، این 
د ربارة  تبریزی  کریم زاد ه  است.  مقصود   موالنا  اثر  نگاره 
د ر  است؛  بهزاد   شاگرد ان  از  او  که  می گوید   مقصود  
مجلس آرایی و تصویرگری مهارت د اشته؛ د ر چهره پرد ازی 
د هم  قرن  اوایل  د ر  و  بود ه؛  پراستعد اد   منظره سازی  و 
تبریزی،  )کریم زاد ة  د اشته  است  هنری  فعالیت  هجری 

1370، ج3، 1201(.

وجه مرد می )طبقۀ کارکنان( 
بهرام میرزا  مرقع  د ر  نیز  گروه  این  نگاره های  تعد اد  
این  د ر  که  شخصیت هایی  از  هرکد ام  است.  چشم گیر 
گروه از نگاره ها به تصویر کشید ه شد ه  است ، خصایص 
پوششِی متفاوت و ویژه ای د ارد ؛ چه د ر تک برگ نگاره ها، 
اد ا،  با کرشمه و  به د ست  یا طنز، ساقی  بیان جد ی  با 
کوزه باز، یا کاتب، معرف افراد ی از د ربارند ، یا نگاره هایی 

که د ر مجالس بزِم عمومی یا خصوصی حاضرند . 
تصویر10: صورت قاسم کوزه باز. د ر این نگاره جوانی 

تصویر9.صحنۀنبرد،نقاش:موالنامقصود،9۷۱ق،ابعاد:۱30×۶۸میلیمتر،مرقعبهراممیرزا:برگۀ۱3۱ر

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ki

m
ia

ho
na

r.
11

.4
3.

23
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
im

ia
ho

na
r.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 18

http://dx.doi.org/10.52547/kimiahonar.11.43.23
http://kimiahonar.ir/article-1-2121-en.html


36

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                سال یازدهم، شامرۀ ۴3، تابستان 140۱

کوزه باز به تصویر کشید ه شده است. چهرة این شخص، 
د ر قیاس با نگاره های د یگر، فاقد  جزئیات و تقریباً ساد ه 
با  بنفش  رویه،  پوشش  تُُنک.  و  بلند   موهایی  با  است، 
رنگ  آبی،  رنگ  است.  آبی  آستری  و  زرد وزی  ُگل های 
نارنجِی شلوارک را تشد ید  می کند. زیر رد ا آبی  مکمل ِ 
روشن و هم رنگ پس زمینه است و از همین مایه/ تُنالیته 
برای رنگ کوزه، که ُگلی هم د رون آن هست، استفاد ه 
شد ه  است. جوان، د رحالی که روی پنجه های پا ایستاد ه، 
برای حفظ تعاد ل، از د سِت آزاد ِ خود  استفاد ه کرد ه  است. 
بود ه  تفنن  و  سرگرمی  ایجاد   شخص  این  کار  احتماالً 
 است. قد ِر مسلم اینکه، برای نقاش، این شغل د رباری یا 

جایگاه این طبقه نیز اهمیت د اشته  است.

وجه بزمی
از مضامینی که د ر این مرقع زیاد  د ید ه می شود ، وجه 
بزمی است. د رخور یاد آوری است که همة تصاویری که 
د ارند ،  بهرام میرزا  مرقع  د ر  مغازله ای  و  تغّزلی  مضمون 
براساس سنت گذشتگان، یعنی چهره های نوعی و بد ون 
استاد   کار  آن ها  از  یکی  شد ه اند .  کشید ه  جزئیات، 

ر و د یگری از آِن سلطان محمد  نقاش  د وست محمد  مصِوّ
است؛ نقاشی که سنت بهزاد  را با شیوة خود  اد امه د اد .

اثر  این  نقاش  شاهزاد ه.  از  پذیرایی  تصویر11: 
و  پرجنب وجوش  رنگ های  است.  نقاش  د وست محمد  
را  بینند ه  نارنجی، چشمان  و  آبی  گرِم د و رنگ متضاد  
خیره می کند . شاهزاد ه، د ر رد ای نارنجی، با یقة کج د ر 
با  و  قیمتی،  سنگ های  با  مشکی  کمربند   بغل،  زیر 
خنجری مرصع نشان که بر آن قرار گرفته، د ید ه می شود . 
د ستة سفید ِ خنجر، شد ت رنگ نارنجی را مالیم تر کرد ه، 
و عمامة سفید ، تود ه ای با رشته هایی از ابریشم و طال، 
را  تزئین  فرِم  قالب/  پَِر کلنگی،  و  پوشاند ه  را  قرمز  تاج 
پای پوش  و  سرخ  یاقوت  گوشوارة  کرد ه  است.  کامل 
می کند .  مشخص  را  او  طبقاتِی  جایگاه  زرد وزی شد ه 
د و  بین  را  طالیی  فنجان  ماهرانه ای،  به طرز  شاهزاد ه، 
انگشت خود  محکم نگاه د اشته  است. د و پیکره د ر یک 
چشم اند از تنظیم شد ه اند . خط افق به گونه ای است که از 
شانه های د و پیکره عبور می کند  و از آن د و فراتر نمی رود  
آن ها  برای  قابی  تا  می د هد   اجازه  طالیی  آسمان  به  و 
بسازد . زمین، از جلو تا وسط، به رنگ آبی خاکستری، با 

تصویر۱0:صورتقاسمکوزهباز،نگارگر:ناشناخته،ابعاد:۱۷3×۶0میلیمتر،سال
95۱هق.مرقعبهراممیرزا:برگ۱39ر

ر،ابعاد:۲۲5×۱۶۶میلیمتر،مرقع95۱هق. تصویر۱۱.ددوستمحمدمصِوّ
مرقعبهراممیرزا:برگ۱3۸پ
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بزرِگ  تود ه های  و  از چمن های کوچک  ریزه کاری هایی 
د و  بین  افق  شیب  شد ه  است.  پوشید ه  گل د ار  گیاهان 
پیکره با تنة د رخت و شاخة ُگلی مشخص می شود . د ر 
کتیبة باالی تصویر، با خط نستعلیِق سفید ، نام نقاش، 
استاد  د وست محمد ، معرفی شد ه  است. تذهیب کتیبه د ر 
را  نوشته  رنِگ  ختایی،  رنگیِن  ُگل های  با  تیره،  زمینة 
برجسته و حاشیه ای مذهَّب، نقاشی و کتیبه را قاب کرد ه 
د وست محمد   که  می کند   یاد آوری  نقاشی  این   است. 
گواشانی )جامع و د یباچه نویس( و استاد  د وست محمد 

 )نگارگر( یکی نبود ه اند.

  نتیجه گیری
»گونة  پژوهش،  این  اصلی  پرسش  به  پاسخ  د ر 
اجتماعی د ر مرقع بهرام میرزا چه آثاری را د ر بر می گیرد  
این  با  می شود «،  سبک هایی  و  مضامین  چه  شامل  و 
فرضیه پیش رفتیم که گونة غالب د ر این مرقع، گونة 
اجتماعی است و اینکه د ر تصویری کلی، افرادِ  د ربار و 
مناصب یا مشاغلشان را با موازین زیبایی شناختِی نو و 
د اد ه  است.  پوشش  واقع گرایی  سبک  به  متمایل  غالباً 
از  جامعی  تصویر  اطالعات،  ارزیابی  با  کرد یم  سعی 
گونه هاِی بصرِی  موجود  د ر مرقع بهرام میرزا به د ست 
یک  به عنوان  مرقع،  این  که  کرد یم  مشاهد ه  د هیم. 
و  تغزلی،  گونه های حماسی،  از  ویژ ه ای  شمار  سرگونه، 
اجتماعی را د ر ذیل خود  قرار می د هد  و می تواند  میان 
اجتماعی  سرگونة  کند .  ایجاد   پیوند   گونه ها  اقسام 
مضامینی مانند  وجه قد رت، د ینی، تاریخی، رزمی، بزمی 
و مرد می را نمایند گی و د ر زمرة خود ، طبقات اجتماعِی 
د ربار را معرفی کرد ه  است. این تصاویر عالوه بر کیفیات 
زیباشناختی، نظر د وست محمد  را به عنوان جامِع مرقع 
از ابعاد  گوناگون نشان می د هد؛  از جمله نمایش طبقات 
اجتماعی، نوآوری د ر سبک و چگونگِی نمایِش مضامین 
به  اد بی  متون  تصویرسازی  از  نگرش  تغییر  و  متفاوت 
سبک  و  موضوعات  انتخاب  د ر  زمانه،  فرد ی  خصایص 
و  حاکم  طبقة  د ربار  د ر  است.  مشهود   کاماًل  اجراها 
قانون گذار، که شاه اهمیت محوری د ارد ، بیشتر به تصویر 
کشید ن شوکت شاهانه موضوع اصلی بود ه  است و کمتر 
اعضای  د یگر  نمایش  د ر  شاه.  شخص  از  چهره پرد ازی 
د ربار، که از طبقات مختلف جامعة د ربار بود ه، با مضامین 

تاریخی و مرد می، نقاشان تجارب متنوع خود  را به سبک 
نسل  واقع گرایانة  رویکرد   د ر  د اد ه اند .  نشان  واقع گرایی 
روزمره  زند گی  و  انسان  نمایش  برای  جایی  جد ید تر، 
گشود ه شد . نوعی واقع گرایی شناختی محصول مشاهد ه 
و د رک هنرمند  از موضوعات و نه تابع اصول طبیعت گرایی 
اروپایی. توجه به تفاوتِ  چهره   ها، رنگ پوست، قد  و جثة 
افراد ، و رنگ لباس هایشان؛ به عنوان تجربة بصری، معرف 
مشخصات فرد ی و جایگاه اجتماعی فعاالن د ربار است. 
د ر طبقة نظامیان و جنگاوران د ر مرقع بهرام میرزا، تکرار 
به  زیبایی شناسی  سنت  و  سبک  د ر  پیشینیان  قواعد  
طبقة  د اد ن  نمایش  برای  نگارگران،  می خوَرد .  چشم 
رنگ  و  مو  حالت  مانند   جزئیاتی  و  شغل  به  مالزمان، 
پوست اکتفا کرد ه اند . این مرقع با نمایِش شخصیت هایی 
از طبقات مختلِف جامعة د رباری د ر تک برگ ها، از تجربة 
بود   شد ه  آغاز  قبل  از  که  سبکی ای  و  زیبایی شناختی 
پشتیبانی و بار اد بی و معنایی را به سود ِ زیبایی شناسِی 
اثر تقلیل د اد ه و زمینة نمایِش تجارب نو را مهیا کرد ه 
 است. این مرقع مستند اتی مصور را به نمایش می گذارد  
که به مثابة پیوند ی میان تاریخ هنر با تاریخ جامعة د رباِر 
حاکمان،  اجتماعِی  طبقات  که  جایی  تا  است؛  روز  آن 
جزئیات  با  را  مالزمان  و  خد متگزاران  و  سلحشوران، 
واقع گرایانة مخصوص به خود شان اعتبار بخشید ه  است. 
نشان  را  سبک  تغییرات  تد ریجِی  شیوة  مستند اْت  این 
از شخصیت های  واقع نمایانه  می د هند . چهره  نگاری های 
طبقات مختلف د ر مرقع بهرام میرزا، محصول »د ید ِ نو« و 
هجری  د هم  قرن  د ر  که  است  نگرش هایی  از  بخشی 
موروثی  سنت  نمایش  مرقع  این  بود .  یافته  تحقق 
تاریخ  پیشینیان و د ستاورد های زمان خود است؛ ثبت 
گونه های بصری و پد ید ه های اجتماعی. روی هم رفته آثار 
که  این اند   بر  گواه  بهرام میرزا  مرقع  د ر  گرد آوری شد ه 
د وست محمد  به تحوالت زیبایی شناختِی زمان خود  آگاه 
بود ه؛ زیرا ترکیبی از وضعیت تاریخی و بافت اجتماعی را 
به نمایش گذاشته  است. گونة اجتماعی د رواقع به نوعی 
تاریخ اجتماعِی د ربار را به عنوان پد ید ه ای تعریف و تعیین 
قصد   مباشرانشان  و  نشان می د هد  حامیان  که  می کند  
اند ازه تحلیل  به همان  را تعیین و  تاریخ  این  د اشته اند  
تاریخ  گذشته نگری،  بر  افزون  بهرام میرزا،  مرقع  کنند . 
معاصر را با نگاه رو به جلو د ر خود  به ثبت رساند ه  است.
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پی نوشت ها
1. Type/Genre
2. Basil Gray
3. Ivan Stchoukine
4. Fi̇li̇z Çağman
5. Zeren Tanindi
6. Chahryar Adle
7. Richard Ettinghussen
8. Marianna Shreve Simpson
9. David J. Roxburgh
10. Mode

و  اد بی  نظریه پرد از   ،)Gérard Genette( ژنت  ِژرار   .11
چهره های  از  )1930-2018م(،  فرانسوی  نشانه شناس 
بسط  و  تطبیق  برای  اد بی  مطالعات  زمینة  د ر  برجستة 

نظریه های ساختارگرایی است )لچت، 1383: 98(.
12. Oleg Grabar

13. عرضه د اشِت جعفر بایسنقری سند  مهمی است که د ر مرقع 
2153، )برگة 89ر( ثبت شد ه است. محتوای این سند  که 
با خط نستعلیق نگاشته شد ه، از فرد ِ زیرد ست )مسئول( به 
یک مافوق، عنوان یک د ستورالعمل و اطالعات کلی از شرِح 
وضعیِت آثار د ر د ست اقد ام را گزارش می د هد  که به عنوان 
)پارسای ِ  است.  برخورد ار  اساسی  اهمیت  از  مکتوب  سند  

قد س، 1356، ص48(. 
از  را  نستعلیق  د ختر شاه اسماعیل که خط  بیگم  14. سلطانم 
بهرام میرزا،  )مرقع  گرفت  تعلیم  گواشانی  د وست محمد  

951هـق(
15. نقاشی های مرقع بهرام میرزا، د ر کل، به د و گروِه »مجالس« 
مجالس  نقاشی های  می شوند .  تقسیم  »تک برگ ها«  و 
مشتمل بر سطحی از روید اد های ِروایی یا توصیف گونه های 
اد بی هستند  که از اد بیات الهام می گرفتند ؛ اما رابطة این د و 
گونة هنری فراتر از رابطة مستقیم میان متن و تصویر است. 
د ر این نقاشی ها فرد  یا جمعی از افراد  د ر یک فضا )د اخلی 
شاعران  افسانه اِی  د نیای  قرینة  خیالی  جهانی  بیرونی(،  یا 
و  سیاسی  اغتشاش  د ورة  محصول  تک برگ ها  آفرید ه اند . 
برخی  روزگار،  این  د ر  )850ـ873ق( .  هنری اند  رکود  
را  کارشان  د ربار،  به  مستقیم  وابستگی  بد ون  هنرمند ان، 
اد امه د اد ند  و فرصت یافتند  د غد غه های خود  را، بد ون توجه 
به نظام ازپیش معیِن کارگاه های د ربار به تصویر بکشند  و د ر 
تجارب فرد ی توانستند  مقد مات سبک نومایه ای را فراهم 

 آورند . 
16. طرح موسوم به صورت سلطان حسین میرزا و شش قطعة 
بهرام میرزا جد ا شد ه اند؛  مرقع  از  د ر حال حاضر  د یگر که 
بهرام میرزا  مرقع  به  را  آن  که  د ارند  شاخصی  ویژگی های 

مربوط می سازد )نک به: راکسبرا، 1388، 202(
شخصیت  و  انسان  به  توجه  نقشبند ی  فرقة  طریقت  د ر   .17
بیشتر  اطالعات  برای  د اشته  است .  مؤثری  نقش  انسانی 
مراجعه کنید  به)صفا، 1371: 65 ؛ جامی، 1379: 367-

 .)368
18. شاید  بتوان گفت رابطة نهاد  روحانیت و د ربار د ر این د وران 
مبتنی بر توازن بود ه و تعاد ل هم پایة هم پیش رفته بود ه اند . 
 =[ موقع  و  »مقام  می نویسد :  وضعیت  این  د ربارة  ِکْمْپِفر 
موقعیت[ شاه بیشتر با قاضیان و امام های مساجد  تکمیل 
اد اری«  عالی مقام  ُعّمال  یا  و  اعیان  و  بزرگان  تا  می گرد ید  
)ِکْمْپِفر، 1360: 121(. د ر گفتمان مسلط د ورة صفوی، شاه 
شیعه مذهب، به رغم قد رت و شکوه و همچنین بی نیازی ]از[ 
علما، برای تثبیت و گسترش تشیع به صورت خود  انگیخته، 
آنان را به  سوی خویش د عوت کرد ، و علما نیز، با پذیرش 
شد ند   حکومتی  برنامه های  مجری  به نوعی  د عوت،  این 

)آقاَجری، 1388: 71(.
Martin Dickson .19 و Stuart cary Welch روی شاهنامه 
شاه تهماسب تحقیقات مفصلی انجام داده اند. در دو مجله 

زیر اطالعاتی درباره مرقع بهرام میرزا موجود است:
See Dickson, Martin Bernard and Welch, Stu�

art Cary (1981), “The Houghton 
Shahnameh. Cambridge Manuscript, Pub�
lished for the Fogg Art Museum, Vol. 1: 
Historical background, Vol. 2: Text, A lim�
ited facsimile edition of the Shahnama 
(Book of Kings). Harvard University Press

20. »کاغذبُری« یکی از رشته های ظریف و د قیق و زیبای هنری 
است که د ر آن هنرمند  پس از طراحی روی کاغذ ساد ه یا 
رنگین، نقش را با مقراض یا کاد ر مخصوص )شفره( آن چنان 
با د قت و ظرافت از میان کاغذ، د ر می آورد  که شکل اصلی 
خود  را کامال نگاه می د اشت و با چسباند ن آن بر زمینه ای به 
رنگ د یگر، خود  را همچون قطعه ای خوش یا نقاشی زیبا 

نشان می د اد  )ذکاء، 1379(.

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ki

m
ia

ho
na

r.
11

.4
3.

23
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
im

ia
ho

na
r.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            16 / 18

http://dx.doi.org/10.52547/kimiahonar.11.43.23
http://kimiahonar.ir/article-1-2121-en.html


39

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ نژوا اژ ۀیر ن  ایدی متیاب اعییا ما هب عق می و یعا ن ا  نوگ

کتابنامه
آقاَجری، هاشم. )1388(، مقد مه ای بر مناسبات د ین و د ولت د ر 

ایران عصر صفوی، تهران: طرح نو.
َور، به کوشش عبد الکریم  افشار، صاد قی بیک. )1963(، قانون الصُّ

علی زاد ه، آذربایجان، باکو: فرهنگستان علوم شوروی.
اوج های   ،)1379( احسان.  یارشاطر،  ریچارد؛   اِتیْنْگهاْوِزن، 
د رخشان هنر ایران، ترجمة رویین پاکباز و هرمز عبد اللهی، 

تهران: آگه.
د ر  انتقاد ی  د رآمد ی  باقی:  و  »فانی   ،)1391( مجید .  اخگر، 

مطالعة نقاشی ایرانی« تهران: حرفه  هنرمند .
فعالیت های  به  مربوط  »سندی   ،)1356( احد.  قدس،  پارسای 
بایسنقرمیرزا«، هنر و مردم، ش  تیموری در کتابخانة  دورة 

175 صص 50-43.
پاکباز، رویین. )1380(، نقاشی ایران از د یرباز تا امروز، تهران: 

زرین و سیمین.
پولیاکووا، یِلِنا آرتیوموونا؛ رحیمووا، زد . ای. )1382(، نقاشی و 

اد بیات ایرانی، ترجمه زهره فیضی، تهران: روزنه.
مهد ی  مقد مة  با  نََفحات االنس،   ،)1379( عبد الرحمن.  جامی، 

توحید ی پور، تهران: علمی.
وزارت  تهران:  ایران،  د ر  کاغذبُری  هنر   ،)1379( یحیی.  ُذکاء، 

فرهنگ و ارشاد  اسالمی. 
راکسبرا، د یوید  جی. )1388(، »رفتار نابسامان؟ اف.آر. مارتین و 
مرّقِع بهرام میرزا«، مجموعه مقاالت نگارگری ایرانی اسالمی 
تهران:  طباطبایی،  صالح  تحقیق  و  ترجمه  عمل،  و  نظر  د ر 

متن.
راد ور، اعظم. )1382(، نظریه های جامعه شناسی هنر و اد بیات، 

تهران: د انشگاه تهران.
رامین، علی. )1389(، مبانی جامعه شناسی هنر، تهران: نی.

اقبال  ترجمة  شارد َن،  شوالیة  سفرنامة   ،)1372( ژان.  شارد َن، 
یغمائی، تهران: توس.

عصر  از  فارسی  اد بیات   ،)1378( محمد رضا.  کد کنی،  شفیعی 
جامی تا روزگار ما، ترجمة حجت اهلل اصیل، تهران: نی.

شین د شتگل، هلنا. )1391(، معراج نگاری نسخه های خطی تا 
حضرت  پیکرنگاری  به  نگاهی  با  مرد می  نقاشی های 

محمد )ص(، تهران: علمی و فرهنگی.
تهران:   ،4 ج  ایران،  د ر  اد بیات  تاریخ   ،)1371( ذبیح اهلل.  صفا، 

فرد وس.

صفوی، بهرام میرزا. )951 ه ق(، مرقع بهرام میرزا، خزینة 2154 
موزة توپقاپی سرای استانبول ترکیه.

صفوی، سام میرزا. )1314(، تحفة سامی )مشتمل بر اسامی و 
با  گمنام(،  و  نامد ار  شعرای  از  شاعر  هفتصد   به  قریب  آثار 

تصحیح و مقابلة وحید  د ستگرد ی، تهران: ارمغان.
عد ل، شهریار. )1399(، هنرمند ان معروف به د وست محمد  قرن 

شانزد هم، تهران: فرهنگستان هنر.
شاهنامه  یا  شاه تهماسب  »شاهنامه   ،)1372( مهد ی.  غروی، 

هوتن«، مجلة سیمرغ، ش12 و13، صص29-5.
فُرو، جان. )1398(، ژانر، ترجمة لیال میرصفیان، تهران: علمی و 

فرهنگی.
معماری  »نمود    ،)1394( بُلْخاریِ َقهی، حسن.  ُرباب؛  فغفوری، 
مجموعه مقاالت  تبریز«،  د وم  مکتب  نگارگری  د ر  صفوی 

همایش بین المللی نوآوری و تحقیق د ر هنر و علوم انسانی.
قمی، قاضی  احمد.  )1383(، خالصة التواریخ، به کوشش احسان 

اشراقی، ج 1، تهران: د انشگاه تهران.
د ر  بحثی  گونه:  برابر  د ر  »وجه   ،)1389( قد رت،  قاسمی پور، 
قلمروی نظریة انواع اد بی«، فصلنامه نقد اد بی، ش 10، صص 

 .89-63
نقاشان  آثار  و  احوال   ،)1370( محمد علی،  تبریزی،  کریم زاد ة 
قد یم و برخی از مشاهیر نگارگری هند و عثمانی، جلد سوم، 

لند ن.
کیکاووس  ترجمة  ِکْمْپِفر،  )1360(، سفرنامة  اِنِْگلِْبْرت.  ِکْمْپِفر، 

جهاند اری، تهران: خوارزمی.
بهرام میرزا،  مرقِع  د یباچه،  951هـق،  دوست محمد،  گواشانی، 

خزینة 2154، موزة توپقاپی سرای ترکیه.
گرابار، اُلِگ. )1383(، مروری بر نگارگری ایرانی، ترجمة مهرد اد  

وحد تی د انشمند ، تهران: فرهنگستان هنر.
لِْچت، جان. )1383(، پنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختارگرایی 

تا پسامد رنیته، ترجمة محسن حکیمی، تهران: خجسته.
Adle, Chahryar. (1990), “Autopsia, in Absentia: 

Sur la date de l'introduction et de la constitution 

de l'album de Bahrâm Mirzâ par Dust�

Moḥammad, en 951/1544�1545”, in Studia 

Iranica, Vol. 19, No. 2 (1990): 228. pp 219�256.

Genette, Gérard. (2014), “Architext”, in: Duff, 

David, Modern Genre Theory, UK: Longman/

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ki

m
ia

ho
na

r.
11

.4
3.

23
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
im

ia
ho

na
r.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            17 / 18

http://dx.doi.org/10.52547/kimiahonar.11.43.23
http://kimiahonar.ir/article-1-2121-en.html


40

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                سال یازدهم، شامرۀ ۴3، تابستان 140۱

Harlow, pp. 210�218.

Roxburgh, David J. (1996), “Our Wokers Points to 

Us: Album Making. Collecting, and Art (1427�

1565) under the Timurids Safavids, “Ph. D, diss, 

University of Pennsylvanians, Philadelphia.

Roxburgh, David J. (2001), “ The Persian Album, 

1400�1600, from Dispersal to Collection”,  

Publisher: Yale University Press.

Ettinghussen, Richard. (1945), “Some painting in 

four Istanbul Albums”, Ars Orientalis, The 

Smithsonian Institution, Vol. I, 1954, pp. 91�103.

Çağman, Fi̇li̇z; Tanindi, Zeren. (1979), Topkapi 

Saray Museum Islamic Miniature Painting, 

Istanbul: Ali Riza Başkan Güzel Sanatlar 

Matbaasi.

Gray, Basil. (1985), “The Chinoiserie Elements in 

the Paintings in the Istanbul Albums”, Colloquies 

on Art and Archaeology in Asia, vol 10 , P: 85–

89.

Stchoukine, Ivan. (1935) "Notes sur des peintures 

persanes". Journal Asiatique , Nr. 226, pp. 40�

117.

Simpson, Marianna Shreve. (1991), "A Manuscript 

Made for the Safavid Prince Bahrām Mīrzā”, The 

Burlington Magazine, Vol. 133, June, No. 1059, 

pp. 376�384.

HYPERLINK:https://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Behhzad_001a.jpg

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ki

m
ia

ho
na

r.
11

.4
3.

23
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
im

ia
ho

na
r.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            18 / 18

http://dx.doi.org/10.52547/kimiahonar.11.43.23
http://kimiahonar.ir/article-1-2121-en.html
http://www.tcpdf.org

