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 )در كتابخانه ملي پاريس(بررسي تحليلي دو نگاره از ديوان امير عليشير نوايي منتسب به شيخ زاده 

  

  چكيده
هجري قمري است و از وزراي هـ ق) از جمله وزرا، دانشمندان و ادباي  با اعتبار قرن نهم  843 -906امير عليشير نوايي( 

ديوان، منظومه و تذكره به جا مانده است كه يكي از مهمترين  20آمد. از وي افزون بر با اعتبار سلطان حسين بايقرا به شمار مي
هاي معدودي از آن در هاي خوشنويسي شده از ديوان امير عليشير نوايي، تنها نسخهآنها مجالس ديوان وي است. با وجود نسخه
 هاي حكومت صفويان، خوشنويسي و نگارگري شده است.زمان شاه طهماسب صفوي و در ادامه در سال

 محققين بسيار از جمله بازيل گري, استوارت كري ولش, فرانسيس ريشار, كريم زاده تبريزي به توصيف مجالس ديوان
ي شش مجلس اين ديوان به طور كامل معرفي، بررسي و پرداخته اند. اما تا كنون تمام امير عليشير نوايي در كتابخانه ملي پاريس

كشتن اسكندر « و » نشستن بهرام گور در گنبد سياه « دو نقاشي  ،تحليل نشده است. در اين پژوهش پس از معرفي اين نسخه
مونه مشابه ديگر از ازمجالس آن مورد بررسي قرار گرفته و تالش خواهد شد تا با مقايسه اين  دو تصوير با دو ن» مرغ را به دريا 

لحاظ موضوعي، يكي از خمسه نظامي موجود در موزه متروپوليتن،نيويورك، و ديگري، نگاره تك برگي از سدّ اسكندر علي شير 
هاي بصري اين دو تصوير كه سابق بر اين كمتر به آن پرداخته شده است بررسي شده وانتساب آنها نوايي در موزه بريتانيا ويژگي

  مشخص گردد.
  

  كليد واژه:
  ديوان امير عليشير نوايي،نسخه شناسي، كتابخانه ملي فرانسه،  نگارگري، مكتب هرات.
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  مقدمه:
جايي كه ميرزا حسين بايقرا، دو سال پيش از آن متولد هـ ق)، از شعاري نامدار همان 843 -906امير عليشير نوايي (

بود. آن دو از كودكي با هم بزرگ شدند و در مكتب مصاحب و همدرس  دنيا آمد. وي برادر شيري حسين بايقراشده بود،هرات، به
شير به هرات رفت و كه ابوسعيد بر هرات چيره شد، عليجا عالقه و محبت آن دو آغاز شد. پس از آنيكديگر بودند و از همان
نظامي به زبان تركي نوشته شده سر برد. مهمترين اثر عليشير نوايي ديوان وي است كه متأثر از خمسه چندي در مالزمتش به

هاي مصوري كه در مراكز توان به نسخهاست. نسخه هاي بسياري از آثار اين وزير فرزانه كتابت شده است كه از آن ميان آن مي
)آكسفورد Bodleian Library), كتابخانه بادلين (Metropolitan Museum of Artمهمي چون موزه متروپوليتن، نيويورك (

ها به چشم ايي كه تا در اين مجموعه) پراكنده است، اشاره كرد. اما  مهمترين نسخهJohn Rylandsانه جان رايلندز (و كتابخ
 Sup. turc 316 and 317)،  به شماره ثبت  Biblitheque Nationale de Franceنسخه كتابخانه ملي فرانسه(  خورد،مي
نسخه مورد پژوهش اين مقاله, در سال   كه تا به حال شناخته شده است.باشد كه يكي از نفيس ترين نسخه هايي است مي

ه ق توسط علي هجراني كتابت شده است و شامل شش مجلس بسيار نفيس مي باشد كه در مكتب هرات مصور شده و 933
را به سلطان محمد برخي از محققين  تعدادي از نقاشي هاي اين نسخه نفيس  اينك در كتابخانه ملي فرانسه نگهداري مي شود.

، اكثر نقاشي هاي آنرا منسوب اره هاي اين ديوان را بررسي كرده اندگمنسوب مي دانند. اما بنا به اتفاق نظر اكثر محققيني كه ن
نگاره ها  ن محمد باعث شده تا اين گمان كه برخي از اين لطاهايي بصري مشترك شيخ زاده و س ويژگي  به شيخ زاده مي دانند.

اما با برسي دقيق تر نقاشي هاي اين ديوان و مقايسه آن با ساير نمونه هاي تصويري،  .ن محمد است، شكل بگيرداثر سلطا
ويژگي هاي نسخه شناسي اين ديوان، به  اعالم كرد. انتساب نقاشي هاي اين نسخه به شيخ زاده را با يققين بيشتري مي توان

. از آن جمله مي ه توجه هر پژوهنده ايي را در اين حوزه طلب مي كند غير از شش نقاشي نفيس آن از جمله مواردي است ك
توان به كاتب اين نسخه، علي هجراني اشاره كرد. انتخاب علي هجراني به عنوان كاتب اين نسخه، يكي از مواردي است كه داللت 

  رين نحو اين نسخه استنساخ شود. خه مي كند، چرا كه در زمان كتابت اين نسخه، سعي شده تا به بهتسبر نفيس بودن اين ن
  

  روش تحقيق:
   است.تحليلي  -توصيفي، ايكتابخانه ديجيتال و منابع از امكاناتبا استفاده در اين پژوهش  روش تحقيق 
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   معرفي نسخه:
ه نسخظ  ديوان از لحااين ، به معرفي كاتب و ويژگي هاي آغاز شوداين ديوان   هاي منتخب معرفي نقاشي هپيش از آنك

  پرداخته مي شود.شناسي 
) 1شود (تصوير شماره آغاز مي 2با يك شمسة مذهب بزرگ، در ورق  م.م) 380 ×265(اين نسخه، كتابي در قطع بزرگ«

ها پس از درگذشت كه حاوي چند دايره  عنوان هر يك از آثار اميرعليشير در يك دايره نوشته شده است.اين نسخه كه سال
كوشد تا برتري زبان تركي گيرد كه ميكنندة نسخه است، اما همة آثار كسي را دربرمياقد نام دريافتاميرعليشير نوشته شد، ف

هاي برگ داشته است، اما اكنون به دو مجلد تقسيم شده است: شماره 864نسبت به زبان فارسي را ثابت كند. اين نسخه در اصل 
چپ،  19چپ،  8چپ،  5چپ،  2هاي ور توجهي سرلوح مذهب (ورقدر مجموعة تركي در كتابخانة ملي. شمار درخ 317و  316
ها در نهايت زيبايي تهيه شدند، اما مانند اغلب شوند. اين سرلوحهاي مختلف مجموعه يافت ميچپ و ...) در آغاز منظومه 22

نسخة  391د، ازجمله در ورق ها امضا ندارد، درحالي كه خود نسخه در چند قسمت امضا داركدام از آنهاي اين دوره هيچنگاره
نويس را بر خود دارند. او درواقع همة نسخه را رونويسي كرد و ، كه امضاي علي هجراني خوش317نسخة شمارة  406و ورق  316
ها عمر خود را بر سر اين كار گذارد. اين علي هجراني، همان موالنا هجراني است كه ابوالفضل مورخ، به نام او ميان سال

  )150، 1383(ريشار: » سان اواخر دورة تيموري اشاره كرده است.نويخوش
 )Kevorkian Collectionهـ ق در مجموعة كوركيان( 938ايي ديگر از ديوان امير عليشير نوايي به تاريخ نسخه

عليق نسبتاً ها به خط نستهر دوي اين نسخه«شود، كاتب اين نسخه همان كاتب نسخه كتابخانه ملي فرانسه است. نگهداري مي
پرداختند، ولي انتهاي كتاب را به فارسي اند. بسياري از كاتبان ايراني به استنساخ نسخ تركي ميضعيف و ناهموار نگاشته شده

رسد كه به تركي مسلط شود، به نظر ميآور مينگاشتند. اما، علي هجراني كتاب اين نسخه، همانطور كه در انتهاي كتاب يادمي
) 2تصوير شماره »(ت وي تنها به خاطر آشنايي به اين زبان براي كتابت اين نسخه انتخاب شده باشد.بوده. ممكن اس

).Soudavar: 1992, 116(  
هرات تهيه شدند. شش نقاشي، چهار منظومه از اين مجموعه را مزين  شيوه مكتبهاي فراوان اين مجموعه به سرلوح

الطير را (تقليدي از منطق الطيرلسان، 169) جاي دارند. نقاشي ورق 316خة شمارة ها اكنون در جلد اول (نساند كه همة آنكرده
  نوشته شده است.  193چپ تا ورق  155هاي ور كرده است كه در ورقمعروف شيخ عطار، به نظم فارسي) مصّ

 237هاي ت كه ورقهاي نظامي و جامي) اس(به تقليد از منظومه داستان فرهاد و شيريناي از ، صحنه268نقاشي ورق 
را (تقليدي از هفت پيكر) زينت  سبعه سيارهچپ، منظومة  365چپ و  350هاي چپ را پر كرده است. تصاوير ورق 298چپ تا 
را مصور  اسكندرنامهچپ،  447چپ و  415هاي هاي ورقدرج شده است. نقاشي 391چپ تا  338هاي اند كه در ورقبخشيده

ها امضا و تاريخ ندارند، اما قطعاً اثر دست هنرمنداني هستند كه يك از اين نقاشيشود. هيچشروع مي چپ 392اند كه در ورق كرده
گر چه مطمئن نيستيم كه براي شخص شاه طهماسب تهيه ). «150، 1383در كارگاه سلطنتي هرات تعليم يافته بودند.(ريشار: 

 ,Cary Welch». (ترين هيأت ممكن تدوين شده استشاهانههـ.ق در دو مجلد به  933-4م/ 1527شده باشد، در سال هاي 
1976: 18. ( 

االصل بودن بنا به هراتي«گري ولش ، تعداد آثار منسوب به شيخ زاده در اين نسخه را پنج عدد مي شمارد و مي نويسد: 
م تجليد و هم مصورسازي اثر به صاحب اثر كار كتابت اين مجلدات را كاتب معروف ، علي هجراني ، در هرات انجام داده است . ه

زاده قابل انتساب است كه بيش از هر نقاش ديگري كالسيك هراتي صورت پذيرفته و پنج نقاشي از شش نقاشي آن به شيخ شيوة
زاده بيش از همه استاد تركيب رنگ هاي متضاد ، ريتم و طرح هاي اسليمي عناصر صوري سبك بهزاد را تداوم بخشيده است . شيخ

و نزد او تناسبات و منحني ها و زاويه هاي ظريفانه در هم تنيده معنايي بيش از رفتار آدم ها داشتند . نقاشي هاي او يادآور آثار  بود
  ) ,19Ibid(.» پوسن يا موندريان است 

  



4 
 

  
  
 
 

 5/26 0/38هـ ق،  933-34م./ 1527، »هرات در«شمسه آغازين ديوان امير عليشير نوايي، به زبان تركي جغتايي  كاتب: علي هجراني  - 1تصوير شماره 
  ، كتابخانه ملي فرانسه، پاريس، فرانسه.turc. 316, 317سانتي متر، الحاقي 
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 هـ ق. كاتب: علي هجراني. 938ديوان امير عليشير نوايي به تاريخ   - 2تصوير شماره
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  شرحي بر نگاره هاي اين ديوان: 
  :  املنگاره هاي اين نسخه به ترتيب ش

  ) شيخ صنعان 1
  ) ديدن شيرين پيكر فرهاد را 2
  ) رفتن بهرام گور با آزاده در شكارگاه 3
  ) نشستن بهرام گور در گنبد سياه 4
  ) نبرد اسكندر با داريوش 5
  ) كشتن اسكندر مرغ را به دريا 6

  پردازيم.ميكشتن اسكندر مرغ را به دريا و  نشستن بهرام گور در گنبد سياهكه در اين پژوهش تنها به بررسي دقيق تر دو نقاشي  
عدد از مجلس هاي اين ديوان را به شيخ  4) تعداد Sotchoukineبازيل گري در كتاب نقاشي ايراني به نظر سوچوكين (

ندر اين مينياتورها بخصوص تابلوي اسكندر و دارا (داريوش) و تابلوي شكار مرغابي توسط اسك«زاده نسبت مي دهد و مي نويسد : 
تر هستند ولي خصلت تزئيني و زيبائي فرمي از نوع ديگري را دارا مي باشند كه در آنها حداقل نشانه عمق در در قايق خيلي زنده

فضاي تاپيستري مانند آن مشاهده مي شود . هر دوي اينها مربوط به دوراني جديد هستند كه به خاطر روشني رنگ و حركت 
تغزلي در اين نسخه خيلي قوي است و جاي حالت دراماتيكي را كه جزء اصول اصلي مكتب اند . حالت ريتميك شكفته شده

تيموري بود گرفته است و حتي اين مسئله در هنگامي كه بهزاد به كيفيت فرمي طرح اهميت مي داد اتفاق افتاده است . دانشي كه 
ان طرح حاال تقليل يافته و ديگر ريتم محكم ضمني در آن بهزاد با آن پيكرها را نشان مي داده در اينجا از بين نرفته ولي هيج

وجود ندارد . در عوض ، گردش خط نحوة عبورش از پيكري به ديگر ، حالت موسيقيايي دارد و ضرباهنگي كه ايجاد مي كنند ، 
ني از اين لطف و شيريني چشم را به هنگام  عبور از روي نگاره نوازش مي دهند . صحنة شكار بهرام گور و قصر ، نمونة قابل تحسي

كميوزيسيون است . هر صحنه اي در اين كتاب حتي تابلوي بهرام گور در باغ شاهزاده خانم سياه، داراي ديد مخصوص به خود 
  ) .116-115، 1369( گري: است.

ج نگاره ديگر اين فضايي كامالً هندسي و معمارگونه ارائه مي شود در حالي كه، پن» بهرام  زير گنبد  سياه«تنها  نگاره 
ديوان، فضاهايي بيروني با رنگ هاي متضاد و درخشان و اغراق در عناصر طبيعي مانند صخره ها، فضا و تركيب اين نگاره ها را 

  شكل داده است.
كمتر پرداخته شده باشد . اين نگاره (تصوير » بهرام گور در گنبد سياه«از مجموع شش نگارة اين ديوان ، شايد به نگارة 

) تنها نگاره اي است كه كامالً در فضاي دروني و با تركيبات هندسي و معماري گونه كه اغلب در نگاره هاي دوران هرات 3ماره ش
شاهد آن هستيم ، تنظيم شده است . در اين نگاره بهرام با لباس صفوي ، زير گنبد كبود نشسته و اين در حالي است كه مجلس 

. اين نگاره ، برخالف بقيه تصاوير اين ديوان ، تركيبي قرينه دارد و اين در حالي است كه اين موسيقي در جلوي او برقرار است 
زاده در خالل سال تركيب قرينه نه فقط در ساختار معماري ، بلكه به نوعي در چيدمان پيكره ها نيز حضور دارد . از آنجا كه شيخ

هـ . ق به بخارا  937-947م/  1530-40رده و در ادامه در سال هاي هـ . ق در هرات فعاليت مي ك 926-937م /  1520-30هاي 
هـ . ق مي باشد، مي توان صراحتاً اعالم  933-934م /  1526-27مهاجرت كرده است و تاريخ كتابت اين نسخه ، يعني سال هاي 

تقارن با اوج فعاليت سلطان محمد كرد كه اين تصوير و پنج نگارة ديگر اين نسخه در هرات تكميل شده است و اين تاريخ درست م
 .See: Bloom, J. Blair, Sh. 2009, Volهـ . ق در دربار صفوي شاه طهماسب است .( 920-30م /  1520-30در دهه هاي 

جلوس «). در اين زمان شاه طهماسب در هرات مشغول آموزش بود و هنوز دربار صفوي به تبريز مهاجرت نكرده بود. 258 :3
وشنبه نوزدهم شهر رجب پيچي ئيل موافق سنه ثالثين و تسعمائه اتفاق افتاده بجاي پدر بزرگوار قرار گرفت از همايونش روز د

  موافق تاريخ افتاد . جاي پدر گرفتيالهامات غيبي 
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  تاريخ
  طهماسب شاه عالم كز نصرت الهي

  
  جابعد شاه غازي بر تخت زر گرفتي  

  

  »لطنت شد جاي پدر گرفتي تاريخ س    جاي پدر گرفتي كردي جهان مسخر

  ) 1387،143(بوداق قزويني:                                   
 

 هـ . ق مي شود . 930بر اساس حروف ابجد ، » جاي پدر گرفتي«در مصرع آخر بيت دوم ، 
 

- 25 نگهداري مي شود كه سال هاي 13,228,7,8برگي از نسخه خمسه نظامي در موزة متروپولتين، نيويورك، به شمارة 
) . با مقايسة اين نگاره و تصوير نگاره شمارة  4هـ . ق در هرات توسط شيخ زاده مصور گرديده است . (تصوير شماره  931م/1524

روايت مي كنند, مي توان صراحتاً بيان كرد كه هر دو نگاره اثر يك » نشستن بهرام در گنبد سياه را«چهار ، كه هر دو نگاره 
بندي ايستا ، متقارن و هراتي خمسه نظامي ، شاهد همان  تركيب» نشستن بهرام در گنبد سياه«ارة هنرمند مي باشد . در نگ

هستيم كه عيناً در ديوان امير عليشير نوايي تكرار شده است . حتي نحوة جايگيري پيكره ها و نوازندگان ، در هر دو نگاره ، بر هم 
زاده بيشتر متأثر از شيوة چه در خمسه نظامي و چه در ديوان نوايي ، شيخ »بهرام زير گنبد سياه«منطبق مي باشد . در نگارة 

زاده هراتي است تا مكتب سلطان محمد و اين در حالي است كه در ساير نگاره هاي ديوان نوايي ، همانطور كه توصيف شد ، شيخ
رسيدن شاه طهماسب ، شيخ زاده همراه  گذار آن بود . اگر چه بعد از به سلطنتبيشتر تحت سنتي بود كه سلطان محمد پايه

الخصوص براي ديوان نوايي در هرات مصور كرد ، تأثير سلطان محمد به تبريز مهاجرت كرد ولي در اغلب نگاره هايي كه علي
تر وتبه نسبت ساير نگاره ها فضايي متفا» نشستن بهرام در گنبد كبود«سلطان محمد به خوبي بر آثار وي عيان است . تنها نگارة 

زاده در كليات اميرعلي شيرنوايي را بيان مي كند كه اين امر با توجه به موضوع نگاره امري عادي است . نگاره هاي منسوب به شيخ
سازي و زاده در چهرهشيخ« باشد . پردازي مينگاري انساني و فرم و همچنين توجه به چهره-، نمونة بارزي از توجه به پيكره

كاري دست پرقدرت داشته و در صنعت خط نيز جالس رزمي و بزمي استاد بوده و در تذهيب و تشعير و حلپردازي و م-منظره
  ) . 250 – 251، 1376زاده تبريزي: (كريم »صاحب كمال بوده است
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هـ ق،  933- 34م./ 1527، »در هرات«راني ديوان امير عليشير نوايي، به زبان تركي جغتايي  كاتب: علي هج».  بهرام گور در گنبد سياه« - 3تصوير شماره 
0/38 5/26  سانتي متر، الحاقيturc. 316, 317.كتابخانه ملي فرانسه، پاريس، فرانسه ، 
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) و  5داند (تصوير شماره بازيل گري، مهمترين نگاره از شش نگارة اين نسخه را شكار اردك توسط اسكندر مي
اسكندر است به درياي مغرب . اسكندر جهانگشاي در اين تصوير مشغول شكار مرغابي  مهمترين نقاشي ، تابلوي سفر«نويسد:مي

به مرغابي در حال پروانه اصابت كرده است . او بر است ، او كمان خود را با حركتي ظريف و ماهرانه گرفته و در حالي است كه تير 
روي تخت در قايق به زور جا گرفته است و هيچ دليلي هم براي چنين شلوغي و فشردگي وجود ندارد . در زمينة جلو دو قايق ديگر 

بزرگ چهار گوشي مشغول است هستند كه مملو از سرباز مي باشند. يكي از آنها با پاروي بلندي قايق را مي راند و ديگري با بادبان 
انگيز جديد سرگرمند تا به عمل پادشاه و رفتار عجيب آنها ناشي از آنست كه نقاش . اين سربازان بيشتر با اين دنياي شگفت

تبريزي احتماالً هرگز دريا نديده است. ارزش كمپوزيسيون در ضرباهنگ ظريف سينه بلند كشتي در زمينه رنگ نقره اي آب 
يده و تيره شده) و در حركات آدم هاي داخل قايق ها قرار دارد . باز هم در اينجا ضرباهنگ تغزلي به كار رفته و (اكنون اكس

، 1369(گري: » انداحساسي از فريفتگي را دارد و پيكرها در انديشة آن دنياي جديدي هستند كه اولين بار با آن برخورد كرده
سينه بلند كشتي در زمينه رنگ نقره اي آب (اكنون اكسيده و تيره شده) و در  ) . ارزش تركيب بندي در ضرباهنگ ظريف116

حركات پيكره هاي داخل قايق ها قرار دارد . باز هم در اينجا ضرباهنگ تغزلي به كار رفته و احساسي از فريفتگي رادارد و پيكرها 
اسكندر در حال «) . تصوير ديگري از 116، 1369(گري:  »انددر انديشة آن دنياي جديدي هستند كه اولين بار با آن برخورد كرده

) آن را منسوب به Norah Titleyشود و خانم نورا تيتلي () در موزة بريتانيا نگهداري مي6(تصوير شماره » شكار اردك در كشتي
خود به اين نسخه اشاره مي  ) . همچنين آقاي هيلن براند در كتابTitley: 1977, 135سَدِّ اسكندر امير عليشير نوايي مي داند (

كند و آن را احتماالً سَدِّ اسكندر مي داند كه به تقليد از اسكندرنامه نظامي، توسط امير عليشير نوايي سروده شده است . در 
  توصيف اين نگاره مي نويسد :

داشتن مالزمان و  به منظور نشان دادن جالل و شكوه سنت ايراني است كه شاه حتي براي شكار اردك بدون به همراه«
بانه ، حالت شكار به خود گرفته و Ĥسپاهيان نمي رود . اين يك اردوي شكار ساده نيست . اسكندر بيشتر در اين نگاره شادباش م

  نوازندگان در حال نواختن عود و چنگ هستند و شربت به وفور گراننده مي شود . 
روي كرد اجرا سهيم شده است و وظيفه دارد زماني كه شاه زيادهيكي از مالزمان نه آشكارا ولي به بهترين شكل در اين م

، مواظب وي باشد . بادبان و دكل كشتي و همچنين سر پرندة مُطاي دماغة كشتي ، آشكارا بيان مي كند كه اين يك قايق تفريحي 
گر اين دست از جسته طاق بُستان داللتراني بر اين منوال بوده است . نقوش براست . احتماالً در دوران صفويه اصفهان سابقه قايق

هاي نمادگرايي درباري شناخته شده است . البته با توجه به تمام هاست كه از همان اوايل دوران ساسانيان به عنوان ويژگيصحنه
عيني صورت حال و هواي درباري و صحنه هاي پُرجال ، اردك ها از شيوة چيني پيروي مي كنند ولي باقي جزئيات از برداشت هاي 

  اند و شاهد اين بزم درباري هستند .گيري خود را گسترانيدهگيراني با پاهايي برهنه تور ماهيزمينه ماهيگرفته است . در پيش
هجري بسيار فراوان است . هر كدام از  10ميالدي /  16چنين تضادهاي طبقه باال و فرودستي در نقاشي هاي قرن 

خ مي باشند . دراين تصوير ، همگي حالتي قوز كرده دارند ، كله ها بدون گردن و كج روي كتف درباريان مستقل و نه از يك سن
  اند كه از شيوة هراتي مشتق شده است .قرار گرفته

شكار اردك در جلگه هاي درياي خزر بسيار متداول بوده است و جالب توجه است كه تا به امروز در خاطره مردم دشت 
نشين ست . اين نام برگرفته از بقاياي ديواري است كه به احتمال زياد توسط ساسانيان در برابر اقوام كوچهاي تركمن هنوز زنده ا

  ) .Hillenbrand: 1977, 33» (آسياي ميانه برپا شده بود ، سَدِّ اسكندر ناميده شده است
بخش اين نگاره و پائين اين تصوير ، زينتهشت مصرع ، در باال . اين تصوير در اطراف تذهيب دارد و شامل چهار كتبيه مي باشد

  هستند .   
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 2/22×  8/31هـ ق،  931م./ 1524- 25خمسه نظامي، كاتب: محمود مذهب، منسوب به شيخ زاده، ». نشستن بهرام در گنبد سياه « -4تصوير  شماره 
  ، موزه متروپوليتن، نيويورك، آمريكا.13,228,7,8سانتيمتر، شماره ثبت: 
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در دوران صفوي ، تضاد طبقه هاي اجتماعي را به وفور مي توان ديد . در اين نگاره نيز ، هم خود نسخه از لحاظ تذهيب 
، گر صحنة درباري است ولي در كنار تمام اين تزئينات پُر نقش و نگارو آرايشي بسيار مجلل و درباري است و هم موضوع ، روايت

حضور قشر عامي را در اين نگاره مي توان مشاهده كرد . در اين تصوير ، دريا هم از پائين و هم از باال به خشكي و صخره هايي كه 
ويژگي هاي نگاره هاي دوران صفوي را دارد منتهي مي شود . بادبان الجوردي با دكل قرمزرنگ قايق اسكندر به نوعي فضاي درياي 

ها و آسمان طالئي رنگ ارتباط مي دهد . اين بادبان زربفت بيشتر مانند سايبان تزئيني براي اسكندر مي ماند رنگ را با صخره تيره
تا عامل محرك كشتي . هم در نگارة اسكندر در نسخه سَدِّ اسكندر و هم در نگارة اسكندر در ديواني نوايي كتابخانه ملي فرانسه ، 

و شاهانه ديده مي شود . در نگارة اسكندر در ديوان نوايي كتابخانه ملي فرانسه ، دريا به  در هر نگاره ، سه قايق با تزئينات مطال
اند . گويي هنرمند از باالي آسمان اين خشكي محدود نمي شود و ابرهايي طاليي رنگ جاي خود را به آسمان در نگارة قبلي داده

اند . وجود ابرهاي ت كه تمام پيكره ها و قايق ها از روبرو ديده شدهصحنة درباري را براي بيننده توصيف مي كند و اين در حالي اس
رنگ در باالي نگاره ، گويي مخاطب را به ژرفاي آسمان و جوي مي برد كه اردك بينوا در همان لحظه تيري خورده و در طاليي

تر است . با مقايسه اين تصوير و اتب پُرشكوهحال سقوط است . در اين نگاره تزئينات قايق اسكندر در مقايسه با دو قايق ديگر به مر
زاده مي باشد . زيرا هر دو تصوير ، از الگوهاي مشابهي تصوير نبرد اسكندر با داريوش به صراحت مي توان اذعان داشت كه رقم شيخ

سكندر كامالً شبيه كنند. با مقايسة چهرة اسكندر در اين دو تصوير هم نحوة آرايش كاله و هم حالت چهره و ريش اپيروي مي
بندي اين نگاره ها بازي مي  كنند . اگر چه در يكديگر مي باشد و در هر دو نگاره تضادهاي شديد رنگي ، نقش اساسي در تركيب

نگاره كتابخانه ملي فرانسه ما تنها شاهد حضور درباريان و مالزمان در دو قايق همراهي كننده شخص اسكندر هستيم و برخالف 
اسكندر موضوعي خارج از نگاره ، يعني حضور ماهيگيران در كنار اين جشن خوشباشانه درباري را شاهد نيستيم . به  نگاره سَدِّ

تر مي باشد . به عنوان مثال تر و ُپرتحركعوض حضور پاروزنان و كساني كه تنها هدايت قايق ها را به عهده دارند به مراتب پررنگ
كل كشتي باال رفته با زمينه سفيدرنگ بادبان ، توجه بيننده را بيش از پيش به خود معطوف تضاد لباس تيره رنگ فردي كه از د

در دوران صفوي بسيار ديده مي شود و مطمئناً اين  -هايي با موضوع درباريهمعرفي قشر عامه در نگار-كرده است . اين ويژگي
، 1378كنبي:  ،نك( .خود وارد نگارگري دورة هرات ايران كردرو خط شكني است كه بهزاد براي نخستين بار در آثار سنت دنباله

77( 
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  نتيجه گيري
ه ملي فرانسه، جزء يكي از نسخه هاي نفيس در مكتب هرات مي باشد كه خوشنويس خه امير عليشير نوايي در كتابخاننس

د كه نظر پژوهشگران بسياري را به خود ، تذهيب و مصور شده است. انتساب نقاشي هاي اين نسخه شايد يكي از نمونه هايي باش
جلب كرده است. بازيل گري، استوارت كري ولش، فرانسيس ريشار و كريم زاده تبريزي، هر يك به نوعي به توصيف نگاره هاي اين 

اشي هاي نسخه پرداخته و انتساب آن را بررسي كرده اند.يكي از نكاتي كه پژوهشگران در آن متفق القول هستند، انتساب اكثر نق
اين نسخه به شيخ زاده است. البته برخي نيز تعدادي از نگاره هاي اين نسخه را به سلطان محمد نسبت مي دهند. در زمان كتابت 
اين نسخه، سلطان محمد هنوز در هرات مشغول بود و اوج فعاليت هنري خود را سپري مي نمود. با توجه به ويژگي هاي تصويري 

  ايد زياد  دور از ذهن  نباشد. اين نسخه، اين انتساب ش
از آنجا كه اكثر نگاره هاي اين نسخه منسوب به شيخ زاده است، مي توان گمان كرد كه تمامي شش نگاره اين نسخه كار    

هاي بارز براي اثبات اين فرضيه، الگوي مشابهي است كه شيخ زاده  شيخ زاده و زير نظر سلطان محمد انجام شده باشد.يكي از نمود
ديوان امير عليشير نوايي در  »ر زير گنبد سياهبهرام گور د«مقايسه نگاره  راي نقاشي اين نسخه از آن بهره برده است. اين الگو باب

كتابخانه ملي فرانسه، با نقاشي با همين موضوع در خمسه نظامي موجود در موزه متروپوليتن قابل مشاهده است. اين دو نقاشي با 
سزايي در مصور  شده اند و از لحاظ تركيب بندي بسيار بر هم منطبق هستند. مطمعناً شيخ زاده نقش به اختالف دو سال انجام

بني بر انتساب پنج نقاشي اين نسخه به شيخ زاده و استفاده از است. با استناد به نظر كري ولش مسازي اين نسخه نفيس داشته 
زاده را در تمام اين نقاشي ها مي توان مشاهده كرد. در واقع مي توان  رنگ هاي متضاد كه وام دار سلطان محمد است، حضور شيخ

ابراز داشت كه  سلطان محمد تنها نقش ناظر را داشته است. استفاده از الگوهاي مشابه براي مصور سازي اين نسخه انتساب نقاشي 
ارادت خود را به بهزاد و سلطان محمد نشان هاي اين ديوان را كمي مشكل مي سازد. در واقع در اين شش نگاره شيخ زاده نهايت 

داده است و با ظرافت تمام، ويژگي هاي آثار اين دو استاد را به خوبي در مصور سازي اين نسخه آشكار ساخته است. شايد تنوع 
  داستاني اين خمسه مزيد بر علت باشد كه در هنگام مطالعه نقاشي هاي اين نسخه با اسلوب متنوعي روبرو هستيم.
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ه ملي هجري قمري موجود در كتابخان 11الي  6هاي نفيس ايراني قرن هاي هنر پارسي، نسخهجلوهريشار، فرانسيس.  -

  . 1383بخشان، تهران: سازمان چاپ و انتشارت، بهار ، ترجمه: ع. روحفرانسه
  

،تهران: انتشارت احوال و اثار نقاشان قديم ايران و برخي از مشاهير نگارگر هند و عثمانيعلي، زاده تبريزي. محمدكريم-
  .1376مستوفي، 

  
  .1378ن: دانشگاه هنر، ، ترجمه مهدي حسيني، تهرانقاشي ايرانيكنبي. شيال. ر، -
  
  .1369، ترجمه عربعلي شروه، تهران: عصر جديد، نقاشي ايرانيگري، بازيل، -

 
 

  فهرست منابع تصويري ديجيتال:
  

- http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84271998.r=turc.langEN 
 
 

- http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-
collections/140003821?rpp=20&pg=2&ft=khamsa&pos=40 

 
- http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_obje

ct_details.aspx?objectid=231579&partid=1&searchText=nava'i&fromADBC=ad&to
ADBC=ad&numpages=10&orig=%2fresearch%2fsearch_the_collection_database.aspx
&currentPage=1 
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An Analytical Review of two Paintings in Alishir Navai Collected Poems Attributed 
to Sheikhzadeh( in Bibliotheque Nationale de France) 

 
Abstract 
 
Amir Alishir Navai (١٤٩٨ /١٤٣٠ A.D) one of the influential poets and scholarly figures during 

the ١٥th century was also the prime minister of Soltan Hossein Bayghara (١٥٠٦–١٤٣٨ A.D). Over 
Twenty Divans (Collected poems) has been registered to his name, the most important of them called: 
Majlaes-Al Nafayes. Although all of his collected poems have been written in fine Nastalig script, only a 
few of them is accompanied by fine illustrations and illuminations, during Safavid Dynasty. 

 
The manuscript introduced in this paper has been prepared in ١٥٢٦ A.D, by calligrapher Ali 

Hijrani in fine Nastalig script and contains six magnificent illustrations. This manuscript which is 
presently in the possession of Bibliotheque National de France, Paris, has been previously introduced by; 
Basil Gray, Stewart Cary Welch, Francis Richards and Karimzadeh Tabrizi, but none of six paintings in 
this exceptional volume has been inspected sensibly. 

 
This paper by employing descriptive- analytical methodology and digital library sources has 

explored and analyzed two illustrations, “Bahram in the Black Pavilion” and “Iskandar Shooting a duck 
from the sea”. It will also make comparison with two other paintings similar in composition and Format: 
First, Nezami’s  Khamsa (٢٥-١٥٢٤ A.D) "Bahram Gur in the Black Pavilion on Saturday" in 
Metropolitan Museum of Art and second one, A single page illustration called “Iskandar Fortress”, 
presently in British Museum, London. 

 
Key Words: Amir Alishir Navai, Codicology, Calligraphy, Persian Painting, Herat School . 
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