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یکی از مواردی که در تدوین تاریخ هن ِر ایران به کار میآی د مرقعات است .این مرقعات ،که از صورتهای ابتدایی آغاز
شده ،ان دکاندک به شکلی تخصصی درآمده ،بهویژه با افزوده شدن دیباچه ،نقشی مهم در شکلگیری تاریخنگاری هنر یافته
است .مرق ِع بهراممیرزا (۹۵۱ق) از این منظر از مرقعات برجسته است؛ مجموعهای با دیباچهای مهم و تصاویر و خطاطیها و
آرایههای چشمگیر .هدف این پژوهش ،طبقهبندی گونههای بصری در این مرقع ،بررسی ویژگیها و کارکردهای گونۀ اجتماعی
و مضامین آن است .این پژوهش در جهت پاسخ به این پرسش است که گونۀ اجتماعی در مرقع بهراممیرزا چه آثاری را در بر
میگیر د و شامل چه مضامینی میشود .فرض ما در این مقاله بر اهمیت گونۀ اجتماعی است که بر موضوع افرا د دربار و جایگاه
اجتماعی آنها تکیه دارد .نگارههای این مرقع از منظر گونهشناختی با تکیه بر نظریۀ ژرار ژنت ،مشتمل است بر انواع حماسی،
اجتماعی و تغزلی .نگارندگان این مقاله ،با تمرکز بر مضمونهای گونۀ اجتماعی ،میکوشن د نخست اهمیت این نگارهها و سپس
یده د که با تغییر زمینههای اجتماعی و
وجوه امتیاز آنها را نشان دهند .بررسی محتوایی و ظاهری (شکلیِ ) این نگارهها نشان م 
احتماالً ذوق و پسن د حامیان آثار ،نگارگرانْ میل به نمایش «انسان» و از آن طریق ،طبقات مختلف اجتماعی پیدا کر دهاند .تحلیل
یدهد ،بخشهایی از افتوخیزهای سبکی
این نگارهها ،جز آن که بعضی مناسبات دربار و زندگی اجتماعیِ درباری را نشان م 
در سنت نگارگری و ارتباط آن با طبیعتگرایی نسل بعدی را آینگی میکند .گونۀ اجتماعی در این مرقع مستنداتی مصور را به
نمایش میگذار د که طبقات اجتماعیِ حاکمان ،سلحشوران ،و خدمتگزاران و مالزمان را با جزئیات واقعگرایانۀ مخصوص به
خودشان اعتبار بخشیدهاست .روش تحقیق در این پژوهش ،بنیادی و مبتنی بر سه فراین د «وصف»« ،تحلیل» و «ارزیابی» است.

فصلنـامۀ علمی

پیشینۀ پژوهش
کیفی
پژوهشگران ،در مواجهه با تاریخ و ارزشهای
ِ
تطبیقی
یـ
نقاشی ایران ،عالوه بر مطالعات تاریخ 
ِ
کتابآرایی و ن َُسخ خطی ،بر محتویات «مجموعههای
هنر» ،همچون مرقعات (آلبومها) ،متمرکز ش دهاند.
بااینحال ،منابع اندکی از گذشته در دست است که در
آن(ها) مرقع و مرقعسازی و اهداف جمعآوری مرقعها
فراتر از ساختار ظاهری توصیف و تفسیر شده باشد.
متخصصان هنر از اهمیت این مستندات بهخوبی آگاهند؛
ِ
اما بای د در نظر داشت که این مطالعاتِ کلینگ ِر گاه
پراکنده و قابلاعتنا پیشینهای طوالنی ندارد .در منابع
فارسی با توصیفات کلی و مشابهی مواجهیم که اغلب به
ساختار صوریِ مرقع پرداختهاند .دیدگاههایی بسیار
متفاوت دربارة مرقعات ،بهدور از مفاهیم دانش مطالعات
تاریخی و فرهنگ بصریِ ایران ،وجو د دارد؛ آرایی بر پایة
انستن مجموعههایی مانند
تفننی و سرگرمکننده د
ِ
مرقعات برای سلیقۀ یک مجموع هدار شرقی ،یا تأکی د بر
آشفتگی و تصادفی بودن این مجموعهسازیها .افرادی
ل گ ِری»The chinoiserie Elements in( 2
مانن د «بازی 
 ،)the Istanbul Albumsاز رفتار هرجومرج و بینظمی
توأمان هیجان در مرقعات میگوی د و
مرقعات و احساس
ِ
3
«ایوان اسچوکی»ن» ( �Notes sur des peintures per
) sones du Serial de Istambulهدف و غایت این
مجموعهها را انکار کردهاست.
برخالف این گروه ،ع د های دیگر از پژوهشگران
نظرات دیگری دارند« .فیلیز چا ْغمان» 4و «زرین
تانی ْندیTopkapi Saray Museum Islamic( ،»5
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مقدمه
هنر ایرانی ،بهویژه اگر از شعر و ادبیات صرفنظر
وین «تاریخ» چندان چشمگیر
کنیم ،بهطور عام از نظر تد ِ
نیست .به عبارت دیگر ،از این نظردر ،برابر تعدا د بیشمار
هنرمندان و آثار هنریِ منتقدان و نظریهپردازانی که
نظام هنریِ ایران را گردآوری ،تدوین ،و تبیین کر دهاند،
بسیار اندک است .به این ترتیب ،پژوهشگران تاریخ هنر
در روزگار ما میکوشن د با تحلیل تمام آثار و اسنا د هنری
(و گاه تاریخی) ،سیر تحوالت هنر را کشف و تحلیل
کنند .این وضعیت در هنر نقاشی و نگارگری نیز درست
به همین صورت است؛ تعدا د آثار قدیم که از جنبة
نظری و با دیدی تاریخنگارانه وضعیت هنر نقاشی را
نمایش داده باشن د حقیقتاً ناچیز است .با اینهمه ،بدیهی
است که محصوالت هنریِ نقاشی و نگارگری ،بهخصوص
در ادوار متأخرتر ،آنقدر هست که بتوان با تحلیل آنها
به نتایجی سودمن د و قابلاتکا دربارة تاریخ نقاشی و
تحوالت آن در ایران دست یافت.
مرقعات از جمله اسنا د بسیار ارزشمن د و مهم در
چنین مطالعاتی به شمار میروند؛ مجموعههایی که
درست مانن د موزههای روزگار نوین ،تعدادی از آثار
هنری را ـ معموالً با نظام و قاع دهای که درک و تحلیل
آن ناممکن نیست ـ در کنار هم گر د آورده و به یادگار
گذاشتهاند .پیشینة «مرقعات» و تحوالت آنها بحثی
مفصل و تا ح د زیادی بیرون از دایرة بحث حاضر است.
اجماالً بای د یادآوری کر د که این مجموعهها ،کمابیش از
قرن نهم بهصورت نظاممن د و گسترده آشکار ش دهان د و از
فنون
صورتهای اولیه ،با اضافه شدن دیباچهها و اجرای
ِ
دقیقتر از قبل ،به نظمی سازمانیافتهتر و صورتهایی
حرفهایتر ،رسی دهاند .یکی از کهنترین مرقعات از گروه
دوم ،مرقع بهراممیرزا است که ،اوالً از نظر دامنۀ آثار و
ثانیاً ساختار و بهویژه دیباچۀ آن ،بسیار حائز اهمیت
است .از گونهشناسی غالباً به منظور طبق هبندی براساس
ِ
مشترک ساختاری استفاده میشود .ما بر
ویژگیهای
آنیم تا ،بهواسطۀ مفاهیم نظریِ رویکر د گونهشناسی،
انواع گونههای موجو د در مرقع بهراممیرزا را ،با وجود
پراکندگیها ،طبقهبندی و مناسبات میان گونه و وجه را
در نقاشیها تحلیل کنیم.

این پژوهش در جهت پاسخ به این پرسش است که
گونۀ اجتماعی در مرقع بهراممیرزا چه آثاری را در بر
میگیر د و شامل چه مضامین و سبکهایی میشود.
در این مقاله فرض بر غلبه و اهمیت گونۀ اجتماعی
مرقع است که بر موضوع افرا د دربار و جایگاه
در این
ِ
1
اجتماعی آنها تکیه دارد .این گونه  /ژانر در مرقع
بهراممیرزا ،در تصویری کلی ،افرا د دربار و مناصب یا
شناختی نو و متمایل به
مشاغلشان را با موازین زیبایی
ِ
سبک واقعگرایی پوشش دا د ه است.
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 ،)Miniature painting Istanbulمرقعات را
یدانند .آنان تمرکز خو د را بر
مجموعههایی هدفمن د م 
تاریخ ساخت مرقعها و گردآوریِ آثار معطوف میکردند.
«شهریار عدل»In Absentia: Sur la date de“( ،6

l’introduction de la constitution de l’album de
Bahram Mirza par Dust-Mohammad, en

lecting, and Art, (1427-1656) Under The

25
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مفصل مرقعات
 ،)Timurids and Safavidsبا مطالعة
ِ
ایرانی موزة توپْقاپیسرای استانبول ،با بررسیهای
ِ
یـتطبیقی ،میگوی د که به دلیل تفاوتهای موجود
تاریخ 
در مرقعات نمیتوان گونه /ژانر ثابتی برای آنها تعریف
کرد .برای پیکربندی مرقعات دورۀ صفوی که دیباچه
دارند؛ ژانر کالسیک مناسب است.
اغلب پژوهشگران حوزۀ تاریخ
نکتة مهم این است که ِ
هنر ایرانی بر اهمیت مرقعات در این حوزه تأکید
ورزی دهان د و ضرورت بررسی آنها را یادآوری کر دهاند؛
بااینهمه ،تصویری روشن و جامع و مانع از گونههای
مرقعات و طبقهبندی آثار در گروههای خاص براساس
ِ
مشترک آثار موجو د در مرقعات ارائه نکر دهاند
ویژگیهای
و به همین دلیل ،آشفتگی و انباشتگی آثار را موضوع کار
خو د قرار دا د هاند .ما با چشمانداز دیگری به مرقع
بهراممیرزا نگاه میکنیم .ازاینرو برای ابهامزدایی و
خوانش صحیح ،بهرهگیری از نظریۀ ِژرار ژنت ضروری

نظری تحقیق
چهارچوب
ِ
در تعریف «گونه» ،و اختالف آن با «نوع» و
«وجه»10و امثال اینها ،اختالفنظرهای زیادی میان
محققان وجو د دارد .برخی از صاحبنظران گونه را
ترکیبی از عناصر بنیادی و سبکی که تحت تأثیر موقعیت
شکل میگیرن د و خو د به واکنشهای بصری ،بالغی،
یدهند ،تعریف میکنند
شنیداری ،و گفتاری شکل م 
(فرو)25 :1398 ،؛ ازجمله ،گونه را به انواع حماسی،
ُ
11
تغزلی و نمایشی تقسیم کر دهاندِ .ژرار ژنت (-۱۹۳۰
۲۰۱۸م) ،نظریهپرداز ادبی و نشانهشناس فرانسوی،
معتق د است روایت ،حماسه و تغزل گونههای عام و به
تعبیر او «سرگونه» هستند؛ این سرگونهها ،صورتهای
اصلی گونههایند و زیرگونههای خودشان را اداره میکنند
یدهن د (.)Genette, 2014: 213
و آنها را سر و شکل م 
فرو ( )2005میگوید« :سرگونهها بر اساس درجۀ اهمیتی
که دارن د بر فراز شمار ویژهای از گونههای تجربی قرار
دارن د و دربردارندۀ آنها هستن د که بهظاهر اینها
پدی دههایی مربوط به فرهنگ و تاریخ هستند ...معیارهای
تعریفکنندۀ گونهها همواره دربردارندۀ عنصری
درونمایگانی هم هستند( »...قاسمیپور.)70 :1389 ،
انواع ادبی و گونهشناسی هنرهای بصری از جهاتی
شباهتها و از طرفی نابرابریهایی دارند .انواع ادبی
فنی عام که هرکدام
مجموعهای است از خصائص
ِ
قواعدی دارد .گونهشناسی هنرهای بصری نیز ،به لحاظ
فرم ،بر همین اساس استوار است .از مهمترین
اختالفهایی که از این لحاظ میان این دو نظریه هست،
غلبۀ مضمون و درونمایه (وجه) بر صورت اثر است .اُل ِگ
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 ،)”951/1544-1545توضیحات کامل خو د را براساس
تاریخ ساخت و اطالعات گردآورندۀ مرقع (دوستمحمد)،
تشریح کردهاست« .ا ِتی ْنگها ْو ِزن»some painting in( 7
 )four Istunbul Albumsبا بررسی آثار چهار مرقع،
ازجمله مرقع بهراممیرزا ،به مساعدت «محیط هنری» و
منظم آن متمرکز شده است .او،
شرایط ساخت
ِ
بهطورکلی ،مرقعات را «اشیای هنری»ای دانسته که
ویژة موزهای کوچک گردآوری ش دهاند« .سیمپسون»،8
(A manuscript Made for the Safavid prince
 )Bahram Mirzaنگرشی دیگر به مرقع بهراممیرزا
یدان د و اظهار
دارد؛ او این مرقع را یک «مجموعه» م 
میکن د که احتماالً بهراممیرزا «...مجموعۀ خو د را
یدان د و آن را
نمونهای عالی و معاصر و عجیب و غریب م 
9
نوعی«اوراق خانوادگی» نامیده است« ».را ْک ْسبرا»
(�Our Works Point to us Album Making, Col

مینمای د تا با طبقهبندی آثار ،روابط سبک ،گونه ،و وجه
ص برای تحلیل نقاشیها ،به
را ،بهعنوان اصلیترین شاخ 
دست آوریم.
روش تحقیق
این پژوهش از نظر نوع ،بنیادی است و از نظر روش،
مبتنی بر گردآوری اطالعات از مآخذ و منابع کتابخانهای
است .با مطالعۀ مآخذ و منابع مرتبط ،اطالعات را
ارزیابی اطالعات ،آنها را ترکیب و تحلیل
استخراج و با
ِ
کر دهایم.

فصلنـامۀ علمی

گرابار۲۰۱۱-۱۹۲۹( 12م) ،تاریخنگار و متخصص هنرهای
اسالمی ـ ایرانی ،که بهطور مشخص دربارۀ نقاشی ایرانی
بحث میکند ،از چشماندازی دیگر به موضوع مینگر د و
بهجای اصطالح مناقشهبرانگی ِز «گونه» ،از «موضوع» و
«مضمون» و تفاوت آنها سخن میگوی د (گرابار:1383 ،
 .)84این دو دیدگاه ،که البته تناقضی نیز ندارند ،در کنار
هم ،رویکر د و چارچوب نظریِ مقالۀ حاضر را شکل
یدهند .نگارههای مرقع بهراممیرزا ،از چشمانداز
م
گونهشناختی ،مشتمل است بر سرگونههای حماسی و
تغزلی و اجتماعی ،با وجو ِه بیانگرانۀ متفاوت .عناصر و
خصایص فنی و هندسیای که سرگونهها را از هم متمایز
میکنند ،میتوانن د مضامین یا وجههای بیانگرانۀ «ناب»
یا «ترکیبی» داشته باشند؛ مث ً
ال سرگونۀ حماسی
یـ
ترکیبی «رزم 
میتوان د وج ِه بیانگرایانۀ «رزمی»،
ِ
یـتاریخی» یا ترکیبهای دیگر داشته
بزمی»« ،رزم 
باش د مانن د جنگ رستم و اسفندیار ،دیدار زال و رودابه و
یا دیدار خسرو با شیرین در شاهنامه .یکی از سرگونههایِ
مرقع بهراممیرزا اجتماعی است .نگارههای این گون هـکه
از نظر موضوع و مضمون مرزهایی تقریباً قابلتفکیک با
اجتماعی روزگار صفوی و
دیگر گونهها دارن د ـ اوضاع
ِ
بهویژه دربار و درباریان را آینگی میکنند .بررسی

نگارههای گونۀ اجتماعی این مرقع ،که موضوع این مقاله
است ،اطالعات چشمگیری در جامعة عصر صفوی و
یدهد.
بهویژه جامعۀ درباری آن روزگار به دست م 

زمینههای اجتماعی و تاریخی
نظام حکومتی ایران نوعی هنرپروری متمرکز در
دربار را پدی د آور د که در شکلگیری زمینههای اجتماعی
تاریخی هنر نقش مستقیم داشت .هنر ،بهطور عام،
و
ِ
تحت تأثیر طبقة اشراف (به تعبیری دیگر :دربار) و گاه
در سلطة آن طبقه قرار داشت .علیرغم ابهامهایی که
ممکن است در میزان تأثیر دربار بهعنوان نها د حامی
مخاطب اثر،
هنر وجو د داشته باش د ـ از این جهت که
ِ
شدهندۀ آن هم بو دهاست ـ انکار این
بههرترتیب ،سفار 
تأثیرگذاری ممکن نیست .این مخاطبان ،از جهتی،
نسبت هنرمن د و مخاطب را تعریف و حدو د آن را تعیین
میکر دهاند .در دربارهای صفوی و تیموری نیز ،که
ارتباط بیشتری به بحث حاضر دارد ،همین اوضاع برقرار
بوده است ،و نشانههای آن را در میان اسنا د مکتوبی
مانن د عرض هداشت جعفر بایسنقری 13میتوان یافت.
بلندپروازی حاکمان و کوشش آنان برای اعتالی هنر،
دربارها را آشکارا به کانونهای فرهنگی و هنری بدل
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ابوالفتح بهراممیرزا (923ـ956ق-1517 /
درخواست
ْ
1549م) ،فرزن د شاهاسماعیل اول و برادر شاه تهماسب و
بر دست دوستمحم د گواشانی (متوفای ،۹۸۰ق؟)
تدوین شده و از ارزشمندترین مرقعات شناختهشدۀ هنر
ایران است .این مرقع مجموعهای است بینظیر از قطعات
خوشنویسی خطاطان برجسته و نگارههای نقاشانبنام
روزگاران گذشته .عالوه بر اینها ،در این مرقع آثاری نیز
فرهنگی خارج از ایران ،ازجمله چین و اروپا،
از حوزههای
ِ
دیده میشود .اینها همه میتوان د شناخت ما را از
تحوالت هنر ایرانی و تأثیرپذیریهای آن از هنرهای ملل
دیگر ،بهصورتی چشمگیر ،گسترش دهد .بر همة این
ویژگیها بای د دیباچۀ گردآورندة مجموعه را نیز افزو د که
از هر حیث حائز اهمیت است .مشخصات ظاهری و
شناختی این مرقع ،که امروزه در خزینۀ ،2154
نسخه
ِ
موزۀ توپْقاپیسرای ترکیه نگهداری میشو د از این قرار
است:
 149برگ (اندازۀ هر برگ  34/5×48/4سانتیمتر)،
تمام صفحات ُم َج د ْ َول (و در مقدمه و حاشیۀ بعضی
صفحات تذهیب و گاه تشعیر) ،مشتمل بر  ۶۲نگاره و
 ۲۳۰قطعۀ خوشنویسی (اغلب این آثار از نگارگران و
خطاطان مشهور است؛ ازجمله آثاری از شاهان و
شاهزادگانی از قبیل شاهتهماسب و بهراممیرزا ،سلطانم
بیگم 14و دیگران) .جز اینها ،پانزده نگارۀ غیرایرانی نیز،
از هنرمندان چینی و فرنگی ،در این مجموعه دیده
میشود .خط مقدمه و معرفی آثار ،که نستعلیق پختهای
است ،به قلم مدون و دیباچهنویس ،دوستمحمد
گواشانی ،است (مرقع بهرام میرزا.)951 ،
مصرح نیست .شهریار
محل تدوین این مرقع در متن َّ
عدل ،به قراینی ،احتمال دادهاست که در تبریز سامان
یافته باشد .عدل میگوید؛ چون بین زمستان سال
950ق1544/م ،تا 951ق1545/م ،بهراممیرزا به همراه
شاهتهماسب در قزوین بوده ،در این زمان احتماالً ،برخی
از آثا ِر مرقع بهراممیرزا از خزاین کارگاه قزوین تهیه شده
است .اما این مرقع ،در کارگاه قزوین ساخته نشدهاست
( .)Adle, 1990: 240-241از قرار معلوم ،بهعنوان هدیه
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تبلیغی هنر و
کرده بود .این حاکمان ،که از جنبههای
ِ
نقش آن در ایجا د مشروعیت آگاه بودن د میکوشیدند
هنر (و ،از آن طریق ،هنرمند) را ابزار مشروعیتبخشی
به حاکمیت خو د قرار دهن د و هنرپروری را ،بهمثابۀ
«سیاست» و «راهکار» ،پیشۀ خو د کنن د (پاکباز1380 ،
 .)11:این سیاست البته فایده یا ،دستکم ،پیام د ِ دیگری
هم داشت :نمایش جامعۀ طبقاتی و اجزا و عناصر آن و
دیگر نمایش وضع طبقات اجتماعی لزوماً باید
«آنچنانکه شایسته است» در هنر ظاهر میش د نه
«آنچنانکه هست» .کوالئو میگوی د که در نقاشی ،نه
طبقات اجتماعی بهصورت واقعی پدیدار میشو د نه
جدالهای آنها .در اینجا ایدئولوژی طبقاتِ مسلط در
ایدئولوژی گروههای تحت سلطه رخنه میکن د و به
همین دلیل ،این تصاویر به میدان نمایش طبقات حاکم
بدل میشو د (رامین.)۲۶۲ :۱۳۸۹ ،
از سوی دیگر ،یکی از ویژگیهای هنر ایرانی ،بهطور
عام ،این است که فردیت و وجوه شخصی انسانی اغلب
غایب است .به عبارت دیگر ،در این آثار «انسان» اغلب
پدی دهای است گرفتار در سیطرۀ الگوهای اساطیری و
معین .این چیزی است که در ادبیات نیزـکه از
ازپیش ّ
جهتی ،دستکم در هنر ایرانی ،مادرنمونۀ هنر نگارگری
ـ بهوضوح پدیدار است .گفتهان د که انسان
و نقاشی است 
در ادبیات کالسیک فارسی عموماً وجهی آرمانی ،کامل،
و یکسان دارد .این را بهخوبی در قهرمان غزل (معشوق)
و منظومههای عاشقانه و حماسی میتوان دریافت
(شفیعی کدکنی16 :1378 ،؛ پولیاکووا ،رحیمووا،
 .)20 :138۲درهرحال ،این وضعیت در ادبیات از حدود
همان قرن نهم هجری ان دکاندک تغییر کر د و با ظهور
و گسترش «مکتب وقوع» ،که نتیجۀ مستقیم آن ،تمایل
اشعار عاشقانه بهسوی گزارش امر واقع (بهجای امر خیالی)
گرایی سابق
بود ،انسان از چارچوب وهم و خیال و کمال
ِ
قدری فاصله گرفت (شفیعی کدکنی )۲۷ :۱۳۷۸ ،این امر،
بهصورت طبیعی ،به هنر نقاشی نیز نفوذ کر د و افرادی
همچون جامی و امیر علیشیر نوایی در این امر بسیار مؤثر
واقع شدن د (پولیاکووا ،رحیمووا.)۱۲۵ :۱۳۸۲ ،

مرقع بهراممیرزا
مرقع بهراممیرزا در سال ۹۵۱ق۱۵۴۴/م به

فصلنـامۀ علمی
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برای یکی از سالطین عثمانی فرستاده و از این طریق
وار د توپقاپیسرای شدهاست :غروی میگوی د که مرقع
نسخ دیگر را
بهراممیرزا همراه با مرقع شاهتهماسب و ِ
خو د شاهتهماسب ،در سال 985ق1576/م بهعنوان
هدیه برای سلطان مرا د سوم (981ـ1003ق) فرستاده
است (غروی .)22 :1372 ،اما یک احتمال دیگر این
است که مرقع بهراممیرزا همراه با مرقع بایسنقرمیرزا در
سال 974ق به سلطان سلیم دوم (973ـ981ق) هدیه
داده شده باش د (.)Roxburgh, 2001: 118

طبقات اجتماعی در مرقع بهرامی
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ندار :این طبقه از نظر ادارة
طبقة قانونگذار و دی 
حدی د و قضاوت دربارة مسائل را بر عهده
امور ،صال 
داشتند .شاه و شاهزادگان ،روحانیون و ادبا در این طبقه
قرار میگیرند .مشخصات این طبقه از روی لباسهای
فاخر و نیز فضایی که در آن جلوس کر دهان د و در
مجلسنگاریها (تصویر )2و تکبرگها متمایزند .در
تصویر ،1چهرۀ سلطان حسین ۱۶را میبینیم که
دوستمحم د گواشانی آن را به بهزا د نسبت داده است.
نقاش ،چهرۀ سهرخ ،شانههایی تنومند و کمر باریک را
فر و شکوه جایگاه او را با تأکی د بر تزئین
نشان داده و ّ
لباس ،کمربند ،و خنجر به نمایش گذاشته است.
خضوعی در نوع نشستن او احساس میشو د که احتماالً
بیانگر تمایل او به فرقة نقشبندی ۱۷است.
طبقة سلحشوران :استراتژی امور نظامی ،دفاعی،
و کشورگشایی جزو وظایف این گروه بوده است؛ مانند
امرا و سلحشوران و سربازان .این طبقه بیشتر در
تکبرگها دیده میشوند .بیشتر نمایشهای نبر د میان
دو نفر یا در صحنۀ کامل در مرقع بهراممیرزا نمایش
انسان
داده ش دهاند .نمایش این طبقه ،هم در شمایل
ِ
نوعی و هم جزئیپردازی در چهرهها و در تکبرگها
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گونهها در مرقع بهراممیرزا ـ گونة اجتماعی
براساس قواعدی که در گرو ِه تصاویر مرقع بهراممیرزا
وجو د دار د تعدا د بسیاری از نگارهها هستن د که بیشتر
طبقات اجتماعی و شخصیتهای فعال در دربار را نشان
یدهند؛ ازاینرو ما به لحاظ کارکرد ،این گروه از تصاویر
م
ذیل گونهای به نا ِم گونۀ اجتماعی قرار دا د ه و تعریف
را ِ
کر دهایم .بنابراین ،میتوان گفت گونۀ اجتماعی در مرقع
بهراممیرزا قواعدی را تعریف میکن د و براساس آن،
نمایش انسان
یده د که این گونه با
گونهای را شکل م 
ِ
(پیکره و چهره) ،جایگاه و طبقۀ اجتماعی را مینمایاند.
گونۀ اجتماعی بازتاب زندگی اجتماعی و فردی است و
یانگیزان َ د که با سبک و موازین
تفاسیری را برم 
شناختی آنها رابطۀ مستقیم دارد .گونۀ اجتماعی،
زیبایی
ِ
اجتماعی دربار را بهعنوان پدی دهای
درواقع بهنوعی تاریخ
ِ
یده د حامیان و
تعریف و تعیین میکن د که نشان م 
مباشرانشان قص د داشتهان د این تاریخ را تعیین و به همان
اندازه تحلیل کنند.
نمایش شخصیتها را در مجلسنگاریها ۱۵و
تکبرگهای مرقع بهراممیرزا ،رویهمرفته ،در دو گروه
میتوان تفکیک کرد :الفُ .ص َور عام انسان؛ ب .توجه به
مدل زنده .مشاهدات نقاش و اجرای جزئیاتی از تفاوت
چهرهها ،مانن د رنگ پوست و جثۀ افراد ،گاه با نوعی
طنز اجتماعی .این نقاشیها را ،فارغ از اینکه نمایانگر
بزم و مجلس باشن د یا فر د و منظره ،از نظر گونه (و ،به
تعبیری ،مضمون و موضوع آن) همة انواع سرگونهها،
یعنی حماسی و تغزلی و اجتماعی ،را بازنمایی میکنند.
میتوان گفت مرقع بهراممیرزا نمونههایی از

مالحظات سیاسی ،اجتماعی و مذهبی ،و مکاتب هنری
از قرن هشتم تا دهم هجری را در خو د محفوظ دارد؛
آغازین قرن نهم« :موضوع
بهویژه تغییر نگرش از ربع
ِ
اکتشاف راه بصریِ گسترده در جهان مادی ،که
مضمونهایی سازگار با نقاشیای که سلیقۀ شخصی و
روحیۀ هنرمن د و حامیاش را منعکس میساخت»
(ا ِتی ْن ْگها ْو ِزن؛ یارشاطر .)256 :1379 ،گونۀ اجتماعی در
این مرقع ،طبقات اجتماعی سهگانه را به خو د اختصاص
دادهاست .مستندات تصویری گواه بر درص د بیشتر گونة
اجتماعی و غلبۀ وجه اجتماعی با مضامینی مانن د وجه
قدرت ،وجه دینی ،وجه رزمی ،وجه بَزمی ،وجه تاریخی
(امرا ،ادبا ،کاتبان) ،وجه مردمی (نوازندگان ،خدمتگزاران،
مهتران ،پاسبانان ،و کهتران) غالبتر از دیگر گونهها و
وج ههاست ،و اگر بگوییم این تاریخ و نمایشی از تاریخ
اجتماعی دربار است به بیراهه نرفتهایم.
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صورت گرفتهاست (تصویر.)9
طبقة مالزمان و ندیمان :دستۀ سوماند .این گروه
قابلیتهای گوناگونی برای ایجا د رفاه ،آسایش ،و
سرگرمیهای جامعة دربار به کار میبستند؛ این طبقه
مشتمل بر خدمه ،کارگران ،و متف ّننین دربار بود .اوالً این
طبقه ،به این دلیل که تعدادشان زیا د بوده ،ثانیاً به این
واسطه که اهمیت «شخصی» نداشتهاند ،و ثالثاً به این
سبب که احتماالً هنوز تحت تأثیر الگوهای زیبایی تصویر
ش دهان د و جزئیات زیادی برای نمایش آنان به کار نرفته،
چهرهها و پیکرههای آنها نوعی و عام است و گاهی در
ح د تغییر رنگ پوست و وظیفهای که بر عهده دارن د به
آنان پرداخته شدهاست (تصویر.)10
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طبقات اجتماعی نقاشیها و مضامین
بخشی از اطالعات پژوهشگران از واقعیات محیط
درباری ،تغییر و تحوالت سیاسیـ اجتماعی برخاسته از
همین نقاشیهاست که عنوان مستندات تاریخی و
اجتماعی برای آنها بهنوعی قابلقبول است .بنابراین
اجتماعی سبکها و مضمونهای
«هریک از مراحل حیات
ِ
پدیدآمده بیانگر شرایط اجتماعی خاص و جهانبینی
آنها موجب تغییر در مضامین و بهویژه سبکهای
هنری میشود» (رادور.)119 :13۸۲ ،
شبیهسازی چهرهها و شخصیتها از چارچوب
سنت زیباییشناسی پا فراتر نگذاشتند .همان کیفیت
ناب خط و رنگ و ماهیت آرمانی ،که همواره از «توجه
به انسان بازنمانده و قهرمانان و وقایع گوناگون در
نقاشی از ماورای تاریخ و از اعماق حافظۀ جمعی به

29

] [ DOI: 10.52547/kimiahonar.11.43.23

رابطة سبک و وجه اجتماعی
نقاشی و نگارگری ایرانی بع د از اسالم پیوندی اساسی
با ادبیات و شعر داشت؛ این پیوستگی آنقدر زیا د بو د که
امکان وقوع نگارهها در خارج از بافت متن ـ بهویژه در
منظومههای حماسی و عاشقانه ـ اندک بود .نتیجه و
پیام د قطعی این پیون د این بو د که نقاش بای د براساس
سرمشق ادبی و توصیفات آن ،نگارههایی ترسیم میکرد
و از آنجا که این توصیفات جزئیات دقیق ـ آنگونه که
الزمة نگارگری است ـ نداشت ،نگارگر الب د تخیل خو د را
آزا د میگذاشت و میکوشی د نقص توصیفات متن را با
این تخیل جبران کند .این وضع البته در نیمۀ دوم قرن
نهم هجری و در دورۀ تیموریان ،بهخصوص در همین
دورة محل بحث ما ،به دالیل گوناگونی دگرگون ش د و به
استقالل نگارهها انجامید .درهرحال ،رابطة نگا رهها با
متن را میتوان به دو گروه تقسیم کرد:
الف .رابطة تعلقی و خویشاوندی (نه خانوادگی):
این گروه و این نوع رابطه ،رویهمرفته ،نگارههای
یدهد.
کهن و پیون د آنها با ادبیات و متن را نشان م 
نقاش ،رخدادهای دنیای خیال و افسانه را ــ که در
داستانهای ادبی نقل میش د ــ هنرمندانه به تصویر
بازنمایی دقیق و متناظر
میکشید ،بیآنکه الزامی در
ِ
آنها داشته باش د (پاکباز.)۵۹۹ :۱۳۸0 ،
ب .رابطة مستقل :استقالل تصویر از متن روایت و
تجربۀ هنرمن د از مشاهدۀ محیط پیرامون و اجرای

جزئیات در صورت یا نمایش پیکرۀ افراد ،که در
تکبرگنگاری بروز یافت و سرانجام در مرقعات به
جنبشی زیباییشناسانه تبدیل شد.
آنچه مسلم است دوستمحم د در انتخاب آثار ،هم به
ِ
سنت بصریِ نگارگری ،دو اصل تقلی د (مراجعه به آثار
پیشینیان) و تکرار (الگوها) ،و هم به دستاوردهای
نوآورانۀ هنرمندان همعصر خو د اهمیت داده است.
بخشی تکپرترهها /تکچهرهها
تفرد
ِ
(افشارّ .)۴۳ :۱۹۶۳ ،
در مرقع بهراممیرزا با جایگاه طبقات اجتماعی رابطة
مستقیم دارد .مضمون غالب شخصیتهای ناشناس،
مردان و زنانی است که معموالً با لباسهای مجلل،
چهرهها یا آرمانیان د یا با جزئیپردازیِ واقعنمایانة افراد
دربار و مشاغل درباری .پیش از این ،فضای
درنظرگرفتهشده برای نمایش موضوعات و پیکرهها
بود که جایی برای شبیهسازی چهرۀ افراد
آنقدر کوچک 
ی بو د و قاعدتاً با چند
وجو د نداشت؛ شخصیتها داستان 
خط ظریف و ساده نشان داده میشدند .بنا به دالیل
پیشگفته ،زمانی که تجربۀ طراحی از افرا د و توصیف
محیط پیرامون ،آرامآرام جای خو د را باز کرد ،هنرمندان
از موقعیت تجربهگری استقبال کردند .این نقاشان
جامعه را با دیدی موشکافانهتر از وقایعنامهها و تذکرهها
ترسیم کر دهاند.

فصلنـامۀ علمی

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

این اصطالح را در آثاری میتوان بازشناخت که
هنرمن د از سطح ظواهر عینی فراتر میرود؛ نیروهای
غیرزیباییشناختی بر انتخاب شخصیتپردازیها تأثیر
میگذارند؛ و سلیقۀ شخصی و روحیۀ هنرمن د منعکس
میشو د (ا ِتی ْنگها ْو ِزن؛ یارشاطر .)256 :1379 ،شاید
بتوان گفت که طرز تلقی تازه از سنت زیباییشناختی در
اجتماعی مرقع بهراممیرزا بر پایۀ
نقاشیهای گونۀ
ِ
شناخت هنرمندان از افرا د و محیط پیرامون است؛ یعنی
استنتاج و تصور از دیدن محیط پیرامون .رد پای این
نومایگی در سبک و اجرا در مرقع بهراممیرزا حکم
اَسنادی تاریخیاند.

وجههای نگارههای اجتماعی در مرقع
بهراممیرزا
مرقع بهراممیرزا را،
مضامین نگارههای اجتماعی در
ِ

mons/6/68/Behhzad) m

روایت تصویری میآمدند» (پاکباز .)8 :1380 ،در
رویکر د واقعگرایانۀ نسل جدی د جایی برای نمایش
انسان و زندگی روزمره گشوده شد .واقعگرایی در
نقاشی ،مانن د آموزه یا نظریهای هدفمند ،جدا از
کیفیات زیباییشناختی ،تفسیری از انسان و زندگی
اجتماعی و تجسم سیمای زمانه بو د که هیچگاه از
جهاننگری ایرانی ـ یعنی غلبۀ مفاهیم و درونمایهها
ـ دور نشد.

حاکم قانونگذار)
وجه قدرت( :طبقه
ِ
در وجه قدرت ،نقاشی ایرانی ،که اغلب از ادبیات الهام
گرفتهاست ،بهواسطۀ هنرپروریِ متمرکز ،شاه اهمیت
محوری دار د و هدف نقاش نمایش شوکت شاهانه
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نمودار  .۲طبقات گونة اجتماعی در مرقع بهراممیرزا (منبع :نگارندگان)
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تصویر .۱صورت سلطان حسینمیرزا ،منسوب به بهزاد ،موزۀ
کمبریج ،دستنوشتهها ،موزههای دانشگاه هاروارد ،آرثر م .ساکلر
(منبعhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/com :

چنانکه پیشتر در قالب نموداری نشان دا دهایم،
درمجموع میتوان در شش گروه طبقهبندی کرد :قدرت،
دینی ،تاریخی ،رزمی ،بزمی ،و مردمی .این تقسیمبندی
و عنوانگذاری ،چنانکه الب د پنهان نخواه د بود ،بر پایة
مضمون برجسته و مرکزیِ هرکدام از نگارهها تعیین
میشود .هریک از این گروهها مختصات و ویژگیهایی
دارن د که مرز آنها را با انواع دیگر مشخص میکند.
مهمترین خصیصه در این چشمانداز ،موضوع اثر است؛
اگرچه مسائلی جزئیتر از قبیل کیفیت پوشش افرا د در
تأیی د و تثبیت این تقسیمبندی نقشی مهم ایفا میکنند.
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معماری داخلی و بیرونی ،محل نشستن و پذیرایی
مالزمان شاهتهماسب جوان در سرسرای
خادمان و گروه
ِ
دولتخانة صفوی ،اشاره به جایگاه شاه و قدرت باالدست
او دارد .کتیب ة باالی عمارت جلب توجه میکند؛ به خط
ثلث ،متضمن بیتی از حافظ:
ِ
آســتان تــوام در جهــان پناهــی نیســت
جــز
ســ ِر مــرا بهجــز ایــن در حوالهگاهــی نیســت
وجه دینی :نقاشیهایی از صحنۀ معراج پیامبر
اسالم متعلق به قرن هشتم هجری است و نقاش آن
احمدموسی است؛ به گفتۀ دوستمحمد« ،پر دهگشای
چهرة تصویر شد ،و تصویری که حاال متداول است ،او
اختراع کرد» (گواشانی951 ،هـق ،برگۀ 15ر).
دوستمحمد ،دستاوردهای نوآورانۀ احم د موسی را آغا ِز
یداند.
مرحلۀ تازهای در نقاشی ایران م 
اول ،انتخاب یک موضوع دینی ـ در شرایطی که
حساسیتهای فقهی بر نمایش چهره ،بهویژه چهرۀ
پیامبران و ائمه ،وجو د داشت ـ و دیگر ،نمایش حرکت و
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بهصورت عام بوده است« .حضور همزمان هنرپروری و
هنردوستی در سایۀ قدرت از یک سو ،و ستیزهجویی و
میل به قلمروگشایی از سوی دیگر ،این ویژگی به
بارزترین شکل حوزۀ ارزشها و واقعیت را به نمایش
بیان این نقاشیها
زبان ِ
میگذارد» (اخگرِ .)217 :1391 ،
از شخص اول حکومت ،وجه قدرت را در خصیصۀ
تفسیری به نمایش میگذارد .بای د در نظر داشت که
نمایش جایگاه و قدرت شاه ،قبل از تکنگاریها ،با شکوه
و جالل فضای معماری ،تزئینات غنی دیوارنگاریها ،و
حضور مالزمان و خ دموحشم در پیون د بود .در غالب این
نوع نمایشها بنا و معماری تصویر نیز تا ح د زیادی
قابلشناسایی است (فغفوری؛ بلخاریقهی.)۱۳۹۴ ،
نمونهای شاخص از این ارتباط در نگارهای که در
تصویر 2آمده ،دیده میشود :این نقاشی یکی از قطعات
برگۀ  87است .موضوع اثر موردنظر ،دیدار شاه با یکی
از اعضای دربار است .عناصر فرهنگی ،آداب ،و رسم
پذیرایی شاه قابلتوجه است .فضا متشکل از ترازها/
[پالنها]ی پیوسته ،از پایین به باال و به اطراف گسترش
یافته و هر بخش آن حاوی رویدادی است .نوعی عدم
تفکیک و جدایی بین انسان ،محیط ،و طبیعت دیده
میشود؛ بهطوریکه جوهرۀ فضا از جوهرۀ انسان
جداشدنی نیست .درهمتنیدگی این عناصر ،مخاطب را
با فضایی همگون مواجه میکند .ترکیببندی فضا یادآور
سبک رسمی و قانونمندی است که زیر نظر بایسنقر در
کارگاه هرات شکل گرفت .هر گروه از آ دمها ،یا هر فرد
از هر گروه ،یک راوی دارن د و غرق در گفتوگویند.
کتیبهنگارة سمت راست ،مصراعی از شعر سر د ِر عمارت
عالیقاپوی قزوین است ،که در زمان شاه تهماسب،
ساخته شد .ژان شاردن (1713-1643م) ،جواهرفروش،
جهانگرد ،و نویسندة فرانسوی مینویسد ،کاخ پادشاه
ترین آنها ،که د ِر اصلی است،
هفت در دارد .بزرگ ِ
عالیقاپو نامیده میشو د که بهمعنی بابِ همایون است.
باالی این در (تصویر ،)3کتیبههایی به خط زرین
گذاشتهاند:
گشــاده بــا د بــه دولــت همیشــه ایــن درگاه
ِّ
حــق أشــه د أن ال إلــه إال اهلل
بــه
(شاردن .)330 :1372 ،تنوع دیوارنگارههای فضای

فصلنـامۀ علمی
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تصویر  .3گفتوگوی شاهتهماسب بایکی از درباریان ،قرن نهم
هجری ،ابعاد90×140 :

مربوط است که وظیفة خو د را نهفقط حاکمیت سیاسی،
بلکه ،همزمان ،ترویج مذهب تشیع و پاسداری از آن
یدانستن د (قمی ،۱۳۸۳ ،ج .)۴۹ :۱
م
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تصویر  .5معراج پیامبر :احمد موسی ،قرن هشتم هجری .رنگدانة مات و طال بر روی
کاغذ ،ابعاد 230×235 :میلیمتر .مرقع بهراممیرزا :برگ  ۶۱ر

] [ Downloaded from kimiahonar.ir on 2023-01-10

32

حاالت مختلف انسان و فراخ نمودن فضای تصویر .در
نقاشی محم د بر دوش جبرائیل به دروازة بهشت نزدیک
ِ
میشود( .شین دشتگل)۱۱۳-۱۰۲ :۱۳۹۱ ،
دوستمحم د به اختراع احمدموسی در گشودگی فضا،
حرکت و مادۀ خام خیالی که او به تصویر درآورده اشاره
میکند؛ چنین مضامینی دریافتهای حسی از جهان
بیرون است ،تا جایی که شمایل محمد(ص) و جبرئیل را
میکشان د به عروج .زیرا خیال ضدواقعیت نیست بلکه از
مواهب واقعیت است .عناصر چنین نقاشیهایی از عناصر
واقعیت برداشت شده است .شای د بتوان گفت این خیال
است که عناصر متضا د را بههم متصل میکن د و جهان
ممکن را میسازد .ازاینرو پیکرۀ پیامبر ،جبرئیل و دیگر
فرشتگان و طبقات آسمانی ،استعارههایی هستن د که
بهصورت روزمره کارکر د ندارن د اما انسان را به روشنبینی،
دی دهوری و خیال فردی و اجتماعی وادار میکنند.
یدهیم که این فر د از
دربارۀ تصویر ،6احتمال م 
طبقۀ روحانیان دربار باشد .تردیدی نیست که این طبقه
حضوری گسترده در دربار شاهان صفوی داشتهاند ،و این
را تصریحات مکر ِر متون تاریخی بهروشنی اثبات
۱۸
میکند.
روحانیت ،بهعنوان نهادی مؤثر ،نقشی مهم در
تصمیمگیریهای حکومت صفویان داشتهاست .بخشی
از این قضیه ،بیتردید ،به جهانبینی پادشاهان صفوی

تصویر  .4سردر عمارت عالی قاپو ،قرن دهم( ،عکس از نگارنده)
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سفی د و ظریف با سپیدیِ محاسن به قرینه هم انتخاب شده
است جز شیخکی قرم ِز میان عمامه .بهواسطة کیفیت
پوشش این فرد ،ازجمله کاله و قبا و مانن د اینها ،نمیتوان
او را آدمی کام ً
ال معمولی دانست .مناسبت حالت چهره،
رنگ پوست و رنگ لباس از جمله نکاتی است که
یدهد.
تجربهگری مستقل نقاش را محل توجه قرار م 
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بااینهمه بسیاری از پژوهشگران ،ازجمله دی ْکسون و
ِولْش ۱۹و اسچوکین ،که پژوهشهایی دربارة نگارههای
این روزگار انجام دا دهاند ،تکنگارههایی را که
شخصیتهای حاضر در آنها پوششی مشابه روحانیون
دارن د بهعنوان طبقة مستقل معرفی نکر دهان د و ترجیح
دا دهان د این نگارهها را تحت عنوان عا ّ ِم درباریان طبقهبندی
کنند.
چون این نگارهها عنوان ندارند ،ما برای طبقهبندی
آنها در قالب اهل دین به قراین جانبی ازجمله پوشش
شخصیتها و احیاناً فضای نگاره استنا د کر دهایم؛ زیرا
سرنخی از این موضوع پیدا نکردیم که بتوانیم در منابع
معتبر به دست آوریم .در تصویر  ،5مردی با سبیل سیاه،
محاسن سیاهوسفید ،با پوستی تیره نقاشی شده است.
نقاش آن ناشناس است و ،مطابق برخی نقاشیهای مرقع،
نام یا لقب او معلوم نیست .نقاش برای رنگ عبا و قبای این
شخص از طیف رنگهای خاکستری ـ آبی استفاده کرده
است .رنگ پایپوش مشکی و ریش ،رنگ عمامه ،شال
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تصویر   .۶احتماال از روحانی دربار ،تکبرگ برگه ۱۶۶

وجه تاریخی
یکی از نکات چشمگیر در مرقع بهراممیرزا
تکبرگهایی است که هنرمندان در آنها شخصیتها و
فعاالن طبقات مختلف را به تصویر کشی دهان د که از نظر
ِ
ارزش استنادی ـ تاریخی حائز اهمیت است .دوستمحمد
در برگۀ  7ر مرقع بهراممیرزا دو نقاشی (تصاویر ۷و )۸
را در کنار یکدیگر قرار دادهاست .نقاشیها به هنرمندی
به نام میرزا عنایت منتسب شدهاست .کریمزاده تبریزی،
در کتاب احوال و آثار نقاشان قدیم ،اطالعات بسیار
مختصری از میرزاعنایت نقاش داده است؛ نوشته که او
فرزن د بیگ دلو خان و از نقاشان عثمانی در قرن دهم
هجری بوده ،و برای معرفی آثارش به این دو نقاشی در
مرقع بهراممیرزا استنا د کرده است (کریمزادۀ تبریزی،
 ،1370ج ،3ص  .)1306کریمزاده تبریزی عبارتِ «عمل
میرزا عنایت ول د ِ تَ َکلتوخان» را به این صورت خوانده
است که «میرزاعنایت فرزن د دلو خان» است .او تَ َکلتوخان
را دلو خان نوشته ،و ما در منابع تاریخی نتوانستیم از دلو
خان اطالعی به دست آوریم؛ بنابراین ،احتماالً اشتباهی
نوشتاری صورت گرفته است .را ْک ْسبرا فرض را بر این
گذاشته که عنایت ،وزیر بهراممیرزا بوده که در رستمدا ِر
مازندران مأموریت نظامی داشته است (Roxburgh,
فرض محالی است؛ چون این گزارش
 .)1996: 814این ِ
را قاضی احم د منشی قمی در خالصةالتواریخ نوشته و
اشارهای به هنرمن د بودن خواجه عنایتاهلل نکرده است
(قمی.)331 :1383 ،
دربارۀ تَ َکلتوخان ،ساممیرزا ،صاحب تذکرة تحفة
سامی ،از شخصی به نام موالنا زینالعابدین ،مشهور به
تَ َکلتوخان ،که اص ً
ال اهل شیراز است ،یا د کرده و گفته
ِ
بالغت آثارش زبانز د ِ همگان بوده ،اوقاتش را به سفر و
معرکهگیری میگذرانده ،و سرانجام به خدمت صاحبقران

فصلنـامۀ علمی

تصویر .7ول د ت ََکلتو[؟] خان ،تکبرگ ،۲نگارگر :میرزاعنایت ،ابعاد60×121 :
میلیمتر ،مرقع بهراممیرزا :برگ  7ر

رفیع صخره به رنگ یاسی ،جایی که پیکره ایستاده،
تأکی د کر د ه است .افق رفیع و آسمان طالیی یادآور
سامان هندسی مکتب شیراز است؛ به دیگر سخن ،تکرار
اصول پیشینیان .قامت پیکرهها ،با وجو د تفاوت در
نمایش چهرهها ،به یک اندازه است .در تصویر ،7نقاش،
چهرۀ فرزن د تَ َکلتوخان را با جزئیاتی از چهره ،مانند
سبیل ،برجسته کر د ه است .در تصویر ،8فر د چهرهای بنا
به سنت نگارگری دارد .جزئیات چهرۀ این فر د به گونهای
است که مسنتر از فر د مقابل است .به احتمال که
صاحب تصویر را بای د از امرای روزگار دانست .قبای
یقهگر د و باالپوش ُگلدار در هر دو مشابه است .پارچة
یده د که این دو فر د به یک طبقۀ
اعالی لباس نشان م 
اجتماعی واح د تعلق دارند .در تکبرگهایی مانن د دو
ِ
واقعیت
تصویر 6و ،8چنانکه پیشتر از آن سخن رفت،
ْ
مبتنی بر دریافت نقاش است با ظرفیتهای محدود .این
ان دریافت خو د از
تجارب ایجاب میکر د که هنرمند ْ
واقعیت ادراکیشان را با این شیوه و در چنین ظرفی
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مغفور رسیدهاست (صفوی .)۸۳ :۱۳۱۴ ،از این عباراتِ
ساممیرزا ،که خالی از تکلف و تصنع منشیانه هم نیست،
اطالع خاصی دربارة تَ َکلتو به دست نمیآید .اگر ما
«عمل میرزاعنایت» را امضای نقاش بدانیم ،که او فرزن د ِ
تَ َکلتوخان را کشیده است ،این پرسشها پیش میآید:
چرا ول د ِ تَ َکلتوخان نوشته شده؟ آیا این دو نقاشی متعلق
به یکی از فرزندان تَ َکلتوخان بوده یا دو فرزند او؟ چرا
میرزاعنایت یکی از نقاشیها را با جزئیات واقعگرایانه و
دیگری را براساس سنت مرسوم (چهرۀ عام) اجرا کرده
است؟ بههرحال ،با هیچ قطعیتی در این باره نمیتوان
نظر داد .قدر مسلم آن است که این تَ َکلتو ،هرکه بوده،
اعتبار و منزلتی داشته ،و فرزندان او نیز ب ه اعتبار پدر (یا
هنر و فضل خودشان) بی مکنت و جاهی نبو دهاند.
تصاویر 7و ،8هر دو ،به تعبیر م د ّ ِو ِن مرقع بهراممیرزا،
رنگی ُم َج د َو ِل هر دو
«عمل» میرزاعنایت است .خطوط
ِ
ِ
تصویر حاشیۀ زرافشانی و اشاره به تکنیک /فن قِطاعی
ِ
افق
(کاغ ذبُری) 20دارد .پیشزمینۀ
باریک سبز تیره بر ِ

تصویر  ،8ول د ت ََکلتو[؟] خان ،تکبرگ  ،3تکنگارة  ،۲نگارگر :میرزاعنایت ،ابعاد:
 60×121میلیمتر ،مرقع بهراممیرزا :برگ 7
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تصویر  .9صحنۀ نبرد ،نقاش :موالنا مقصود971 ،ق ،ابعاد 68×130 :میلیمتر  ،مرقع بهراممیرزا :برگۀ 131ر

وجه مردمی (طبقۀ کارکنان)
تعدا د نگارههای این گروه نیز در مرقع بهراممیرزا
چشمگیر است .هرکدام از شخصیتهایی که در این
گروه از نگارهها به تصویر کشیده شده است ،خصایص
پوششی متفاوت و ویژهای دارد؛ چه در تکبرگ نگارهها،
ِ
با بیان جدی یا طنز ،ساقی به دست با کرشمه و ادا،
کوزهباز ،یا کاتب ،معرف افرادی از دربارند ،یا نگارههایی
که در مجالس بز ِم عمومی یا خصوصی حاضرند.
تصویر :10صورت قاسم کوزهباز .در این نگاره جوانی
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وجه رزمی
در نگارههای رزم و جنگاوری مرقع بهراممیرزا تفاوت
چهرهها بسیار جزئی است و تناسب و اندازة پیکرهها
منطبق با تناسباتِ مرسوم است .قابل توجه است که در
وجه رزمی ،هم اُسوههای دینی ،مانن د حضرت علی ،و هم
اسطورة ملی در دو تصویر دیده میشود .نقاشی تصویر۹
اثر موالنا مقصو د است .براساس قراین موجود ،به نظر
عب دُود
میرس د نبر د تنبهتن علیبن ابیطالب با عمرو بن ْ
در جنگ خندق است.
علی از عمرو میخواه د از اسب پایین بیای د و مبارزه
کند .هالة نور دور سر و ،از آن مهمتر ،شمشی ِر دوفاق ،که
نشانة اختصاصی و مشهور امام علی است ،این فرض را
تأیی د میکند .درهرحال ،در این نگاره ،حضرت علی
عمامهای ـ که احتماالً عمامة حضرت محم د است ــ بر
سر دارد؛ با ردایی سبز و قبای زیر نارنجی .شخصیت
مقابل ،با محاسن سفی د و لباس رزمی به رنگ سبز تیره
و کالهخودی طالیی ،از پشت سر با او گالویز است .این
نکات اشاره به دقت نقاش در بیان این رخدا د حماسی ـ
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بیان کنند .جزئیات در طرح لباس و تنوع رنگها هم ،که
ریشه در مبانی سنت زیباشناسی دارد ،ارجاعی است به
طبقاتی اشخاص .در این شیوه اجرایی گویی
جایگاه
ِ
انسانها خودشان را در جزئیات ظاهر میکنند؛ اطالعاتی
یدهد،
مشخص و تام از شخصیتها در اختیارمان قرار نم 
بلکه تنها باعث افزایش دایرۀ شناخت ما میشود.

مذهبی دارد .مجموعة این صحنه در زمینهای
وین مرقع اضافه
صورتیرنگ ،که احتماالً در زمان تد ِ
شده ،قرار گرفتهاست .پایپوشهای مشکی و شمشیر و
کمربن د در دو محور مورب ،نوعی حرکت و جنبش به
تصویر میبخشد .در دو سوی باالی نگاره ،دو کتیبه به
خط نستعلیق درشت و طالییرنگ (در زمینهای
الجوردی ،به همراه نقوش ُگلهای الوان) به چشم
میآی د که عبارتِ «این نیز کار موالنا مقصو د است» را به
دو بخش میکند .چنانکه این کتیبه تصریح کرده ،این
نگاره اثر موالنا مقصو د است .کریمزاده تبریزی دربارة
مقصو د میگوی د که او از شاگردان بهزا د است؛ در
مجلسآرایی و تصویرگری مهارت داشته؛ در چهرهپردازی
و منظرهسازی پراستعدا د بوده؛ و در اوایل قرن دهم
هجری فعالیت هنری داشته است (کریمزادۀ تبریزی،
 ،1370ج.)1201 ،3

فصلنـامۀ علمی

تصویر :10صورت قاسم کوزهباز ،نگارگر :ناشناخته ،ابعاد ۶۰×173 :میلیمتر ،سال
۹۵۱هق .مرقع بهراممیرزا :برگ  ۱۳۹ر

کوزهباز به تصویر کشیده شده است .چهرة این شخص،
در قیاس با نگارههای دیگر ،فاق د جزئیات و تقریباً ساده
است ،با موهایی بلن د و تُ ُنک .پوشش رویه ،بنفش با
ُگلهای زردوزی و آستری آبی است .رنگ آبی ،رنگ
لِ
نارنجی شلوارک را تشدی د میکند .زیر ردا آبی
مکم 
ِ
روشن و همرنگ پسزمینه است و از همین مایه /تُنالیته
برای رنگ کوزه ،که ُگلی هم درون آن هست ،استفاده
شدهاست .جوان ،درحالیکه روی پنجههای پا ایستاده،
برای حفظ تعادل ،از د ِ
ست آزا د ِ خو د استفاده کردهاست.
احتماالً کار این شخص ایجا د سرگرمی و تفنن بوده
است .ق د ِر مسلم اینکه ،برای نقاش ،این شغل درباری یا
جایگاه این طبقه نیز اهمیت داشتهاست.

آن سلطانمحم د نقاش
دوستمحم د مص ّ ِور و دیگری از ِ
است؛ نقاشی که سنت بهزا د را با شیوة خو د ادامه داد.
تصویر :11پذیرایی از شاهزاده .نقاش این اثر
دوستمحم د نقاش است .رنگهای پرجنبوجوش و
گر ِم دو رنگ متضا د آبی و نارنجی ،چشمان بیننده را
خیره میکند .شاهزاده ،در ردای نارنجی ،با یقة کج در
زیر بغل ،کمربن د مشکی با سنگهای قیمتی ،و با
خنجری مرصعنشان که بر آن قرار گرفته ،دیده میشود.
دستة سفی د ِ خنجر ،شدت رنگ نارنجی را مالیمتر کرده،
و عمامة سفید ،تو دهای با رشتههایی از ابریشم و طال،
تاج قرمز را پوشانده و پَ ِر کلنگی ،قالب /فر ِم تزئین را
کامل کرده است .گوشوارۀ یاقوت سرخ و پایپوش
طبقاتی او را مشخص میکند.
زردوزیشده جایگاه
ِ
شاهزاده ،بهطرز ماهرانهای ،فنجان طالیی را بین دو
انگشت خو د محکم نگاه داشتهاست .دو پیکره در یک
چشمانداز تنظیم ش دهاند .خط افق به گونهای است که از
شانههای دو پیکره عبور میکن د و از آن دو فراتر نمیرود
یده د تا قابی برای آنها
و به آسمان طالیی اجازه م 
بسازد .زمین ،از جلو تا وسط ،به رنگ آبی خاکستری ،با
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وجه بزمی
از مضامینی که در این مرقع زیا د دیده میشود ،وجه
بزمی است .درخور یادآوری است که همة تصاویری که
مضمون تغ ّزلی و مغازلهای در مرقع بهراممیرزا دارند،
براساس سنت گذشتگان ،یعنی چهرههای نوعی و بدون
جزئیات ،کشیده ش دهاند .یکی از آنها کار استاد

تصویر .۱۱د دوستمحم د مص ِّور ،ابعاد166×225 :میلیمتر ،مرقع ۹۵۱هق.
مرقع بهراممیرزا :برگ  ۱۳8پ
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ِ
بزرگ
ریزهکاریهایی از چمنهای کوچک و تو دههای
لدار پوشیده شده است .شیب افق بین دو
گیاهان گ 
پیکره با تنة درخت و شاخۀ ُگلی مشخص میشود .در
نستعلیق سفید ،نام نقاش،
کتیبۀ باالی تصویر ،با خط
ِ
استا د دوستمحمد ،معرفی شدهاست .تذهیب کتیبه در
رنگین ختاییِ ،
رنگ نوشته را
زمینۀ تیره ،با ُگلهای
ِ
برجسته و حاشیهای مذ َّهب ،نقاشی و کتیبه را قاب کرده
است .این نقاشی یادآوری میکن د که دوستمحمد
گواشانی (جامع و دیباچهنویس) و استا د دوستمحمد
(نگارگر) یکی نبو دهاند.
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 نتیجهگیری
در پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش« ،گونۀ
اجتماعی در مرقع بهراممیرزا چه آثاری را در بر میگیرد
و شامل چه مضامین و سبکهایی میشود» ،با این
فرضیه پیش رفتیم که گونۀ غالب در این مرقع ،گونۀ
اجتماعی است و اینکه در تصویری کلی ،افرا ِد دربار و
شناختی نو و
مناصب یا مشاغلشان را با موازین زیبایی
ِ
غالباً متمایل به سبک واقعگرایی پوشش داده است.
سعی کردیم با ارزیابی اطالعات ،تصویر جامعی از
گونههایِ بصریِ موجو د در مرقع بهرام میرزا به دست
دهیم .مشاهده کردیم که این مرقع ،بهعنوان یک
سرگونه ،شمار وی ژهای از گونههای حماسی ،تغزلی ،و
یده د و میتوان د میان
اجتماعی را در ذیل خو د قرار م 
اقسام گونهها پیون د ایجا د کند .سرگونۀ اجتماعی
مضامینی مانن د وجه قدرت ،دینی ،تاریخی ،رزمی ،بزمی
اجتماعی
و مردمی را نمایندگی و در زمرة خود ،طبقات
ِ
دربار را معرفی کردهاست .این تصاویر عالوه بر کیفیات
جامع مرقع
زیباشناختی ،نظر دوستمحم د را به عنوان
ِ
یدهد؛ از جمله نمایش طبقات
از ابعا د گوناگون نشان م 
نمایش مضامین
چگونگی
اجتماعی ،نوآوری در سبک و
ِ
ِ
متفاوت و تغییر نگرش از تصویرسازی متون ادبی به
خصایص فردی زمانه ،در انتخاب موضوعات و سبک
اجراها کام ً
ال مشهو د است .در دربار طبقۀ حاکم و
قانونگذار ،که شاه اهمیت محوری دارد ،بیشتر به تصویر
کشیدن شوکت شاهانه موضوع اصلی بو د ه است و کمتر
چهرهپردازی از شخص شاه .در نمایش دیگر اعضای
دربار ،که از طبقات مختلف جامعة دربار بوده ،با مضامین

تاریخی و مردمی ،نقاشان تجارب متنوع خو د را به سبک
واقعگرایی نشان دا دهاند .در رویکر د واقعگرایانۀ نسل
جدیدتر ،جایی برای نمایش انسان و زندگی روزمره
گشوده شد .نوعی واقعگرایی شناختی محصول مشاهده
و درک هنرمن د از موضوعات و نه تابع اصول طبیعتگرایی
اروپایی .توجه به تفاوتِ چهرهها ،رنگ پوست ،ق د و جثۀ
افراد ،و رنگ لباسهایشان؛ بهعنوان تجربۀ بصری ،معرف
مشخصات فردی و جایگاه اجتماعی فعاالن دربار است.
در طبقۀ نظامیان و جنگاوران در مرقع بهراممیرزا ،تکرار
قواع د پیشینیان در سبک و سنت زیباییشناسی به
خورد .نگارگران ،برای نمایش دادن طبقۀ
چشم می َ
مالزمان ،به شغل و جزئیاتی مانن د حالت مو و رنگ
نمایش شخصیتهایی
پوست اکتفا کر دهاند .این مرقع با
ِ
ِ
مختلف جامعۀ درباری در تکبرگها ،از تجربۀ
از طبقات
زیباییشناختی و سبکیای که از قبل آغاز شده بود
شناسی
پشتیبانی و بار ادبی و معنایی را به سو د ِ زیبایی
ِ
نمایش تجارب نو را مهیا کرده
اثر تقلیل داده و زمینۀ
ِ
است .این مرقع مستنداتی مصور را به نمایش میگذارد
که بهمثابة پیوندی میان تاریخ هنر با تاریخ جامعۀ دربا ِر
اجتماعی حاکمان،
آن روز است؛ تا جایی که طبقات
ِ
سلحشوران ،و خدمتگزاران و مالزمان را با جزئیات
واقعگرایانۀ مخصوص به خودشان اعتبار بخشیدهاست.
ریجی تغییرات سبک را نشان
ات شیوۀ تد
این مستند ْ
ِ
یدهند .چهرهنگاریهای واقعنمایانه از شخصیتهای
م
طبقات مختلف در مرقع بهراممیرزا ،محصول «دی د ِ نو» و
بخشی از نگرشهایی است که در قرن دهم هجری
تحقق یافته بود .این مرقع نمایش سنت موروثی
پیشینیان و دستاوردهای زمان خود است؛ ثبت تاریخ
گونههای بصری و پدی دههای اجتماعی .رویهمرفته آثار
گردآوریشده در مرقع بهراممیرزا گواه بر اینان د که
شناختی زمان خو د آگاه
دوستمحم د به تحوالت زیبایی
ِ
بوده؛ زیرا ترکیبی از وضعیت تاریخی و بافت اجتماعی را
به نمایش گذاشتهاست .گونۀ اجتماعی درواقع بهنوعی
اجتماعی دربار را بهعنوان پدی دهای تعریف و تعیین
تاریخ
ِ
یده د حامیان و مباشرانشان قصد
میکن د که نشان م 
داشتهان د این تاریخ را تعیین و به همان اندازه تحلیل
کنند .مرقع بهراممیرزا ،افزون بر گذشتهنگری ،تاریخ
معاصر را با نگاه رو به جلو در خو د به ثبت رساندهاست.

فصلنـامۀ علمی

پینوشتها

] [ DOI: 10.52547/kimiahonar.11.43.23

1. Type/Genre
2. Basil Gray
3. Ivan Stchoukine
4. Fi̇ li̇ z Çağman
5. Zeren Tanindi
6. Chahryar Adle
7. Richard Ettinghussen
8. Marianna Shreve Simpson
9. David J. Roxburgh
10. Mode
ِ .11ژرار ژنت ( ،)Gérard Genetteنظریهپرداز ادبی و
نشانهشناس فرانسوی (2018-۱۹۳۰م) ،از چهرههای
برجستة در زمینة مطالعات ادبی برای تطبیق و بسط
نظریههای ساختارگرایی است (لچت.)98 :1383 ،
12. Oleg Grabar
 .13عرض هد ِ
اشت جعفر بایسنقری سن د مهمی است که در مرقع
( ،2153برگۀ 89ر) ثبت شده است .محتوای این سن د که
با خط نستعلیق نگاشته شده ،از فر د ِ زیردست (مسئول) به
شرح
یک مافوق ،عنوان یک دستورالعمل و اطالعات کلی از ِ
ِ
یده د که بهعنوان
وضعیت آثار در دست اقدام را گزارش م 
یِ
سن د مکتوب از اهمیت اساسی برخوردار است( .پارسا 
قدس ،1356 ،ص.)48
 .14سلطانم بیگم دختر شاهاسماعیل که خط نستعلیق را از
دوستمحم د گواشانی تعلیم گرفت (مرقع بهراممیرزا،
951هـق)
 .15نقاشیهای مرقع بهراممیرزا ،در کل ،به دو گرو ِه «مجالس»
و «تکبرگها» تقسیم میشوند .نقاشیهای مجالس
مشتمل بر سطحی از رویدادهای ِروایی یا توصیف گونههای
ادبی هستن د که از ادبیات الهام میگرفتند؛ اما رابطۀ این دو
گونۀ هنری فراتر از رابطۀ مستقیم میان متن و تصویر است.
در این نقاشیها فر د یا جمعی از افرا د در یک فضا (داخلی
یا بیرونی) ،جهانی خیالی قرینۀ دنیای افسانهایِ شاعران
آفری دهاند .تکبرگها محصول دورۀ اغتشاش سیاسی و
رکو د هنریاند (۸۵۰ـ۸۷۳ق) .در این روزگار ،برخی
هنرمندان ،بدون وابستگی مستقیم به دربار ،کارشان را
ادامه دادن د و فرصت یافتن د دغدغههای خو د را ،بدون توجه
معین کارگاههای دربار به تصویر بکشن د و در
به نظام ازپیش ِ
تجارب فردی توانستن د مقدمات سبک نومایهای را فراهم

آورند.
 .16طرح موسوم به صورت سلطان حسینمیرزا و شش قطعۀ
دیگر که در حال حاضر از مرقع بهراممیرزا جدا ش دهاند؛
ویژگیهای شاخصی دارند که آن را به مرقع بهراممیرزا
مربوط میسازد (نک به :راکسبرا)202 ،1388 ،
 .17در طریقت فرقۀ نقشبندی توجه به انسان و شخصیت
انسانی نقش مؤثری داشته است .برای اطالعات بیشتر
مراجعه کنی د به(صفا 65 :1371 ،؛ جامی-367 :1379 ،
.)368
 .18شای د بتوان گفت رابطۀ نها د روحانیت و دربار در این دوران
مبتنی بر توازن بوده و تعادل همپایۀ هم پیش رفته بو دهاند.
ک ِْم ْپفِر دربارۀ این وضعیت مینویسد« :مقام و موقع [=
موقعیت] شاه بیشتر با قاضیان و امامهای مساج د تکمیل
میگردی د تا بزرگان و اعیان و یا ُع ّمال عالیمقام اداری»
(ک ِْم ْپفِر .)121 :1360 ،در گفتمان مسلط دورة صفوی ،شاه
شیعهمذهب ،بهرغم قدرت و شکوه و همچنین بینیازی [از]
علما ،برای تثبیت و گسترش تشیع بهصورت خودانگیخته،
آنان را بهسوی خویش دعوت کرد ،و علما نیز ،با پذیرش
این دعوت ،بهنوعی مجری برنامههای حکومتی شدند
(آقاجری.)71 :1388 ،
َ
 Martin Dickson .۱۹و  Stuart cary Welchروی شاهنامه
شاهتهماسب تحقیقات مفصلی انجام دادهاند .در دو مجله
زیر اطالعاتی درباره مرقع بهراممیرزا 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
« .۲۰کاغذبُری» یکی از رشتههای ظریف و دقیق و زیبای هنری
است که در آن هنرمن د پس از طراحی روی کاغذ ساده یا
رنگین ،نقش را با مقراض یا کادر مخصوص (شفره) آنچنان
با دقت و ظرافت از میان کاغذ ،درمیآور د که شکل اصلی
یداشت و با چسباندن آن بر زمینهای به
خو د را کامال نگاه م 
رنگ دیگر ،خو د را همچون قطعهای خوش یا نقاشی زیبا
یدا د (ذکاء.)1379 ،
نشان م 
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کتابنامه

فرهنگ و ارشا د اسالمی.

راکسبرا ،دیوی د جی« ،)1388( .رفتار نابسامان؟ اف.آر .مارتین و
مر ّق ِع بهرام میرزا» ،مجموعه مقاالت نگارگری ایرانی اسالمی

در نظر و عمل ،ترجمه و تحقیق صالح طباطبایی ،تهران:
متن.

رادور ،اعظم ،)1382( .نظریههای جامعهشناسی هنر و ادبیات،
تهران :دانشگاه تهران.

رامین ،علی ،)1389( .مبانی جامعهشناسی هنر ،تهران :نی.

شار دَن ،ژان ،)1372( .سفرنامة شوالیة شار دَن ،ترجمة اقبال
یغمائی ،تهران :توس.

صفوی ،ساممیرزا ،)1314( .تحفة سامی (مشتمل بر اسامی و
آثار قریب به هفتص د شاعر از شعرای نامدار و گمنام) ،با
تصحیح و مقابلة وحی د دستگردی ،تهران :ارمغان.
عدل ،شهریار ،)1399( .هنرمندان معروف به دوستمحم د قرن
شانزدهم ،تهران :فرهنگستان هنر.
غروی ،مهدی« ،)1372( .شاهنامه شاهتهماسب یا شاهنامه
هوتن» ،مجلۀ سیمرغ ،ش 12و ،13صص.29-5
فرو ،جان ،)1398( .ژانر ،ترجمة لیال میرصفیان ،تهران :علمی و
ُ
فرهنگی.
فغفوریُ ،رباب؛ بُلْخاریِ َقهی ،حسن« ،)1394( .نمو د معماری
صفوی در نگارگری مکتب دوم تبریز» ،مجموعهمقاالت
همایش بینالمللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی.
ی احمد ،)1383( .خالصةالتواریخ ،به کوشش احسان
قمی ،قاض 
اشراقی ،ج  ،1تهران :دانشگاه تهران.
قاسمیپور ،قدرت« ،)1389( ،وجه در برابر گونه :بحثی در
قلمروی نظریۀ انواع ادبی» ،فصلنامه نقد ادبی ،ش  ،10صص
.89-63
کریمزادۀ تبریزی ،محمدعلی ،)1370( ،احوال و آثار نقاشان
قدیم و برخی از مشاهیر نگارگری هند و عثمانی ،جلد سوم،
لندن.
ک ِْم ْپفِر ،اِن ْ ِگلْب ِْرت ،)1360( .سفرنامۀ ِک ْم ْپفِر ،ترجمۀ کیکاووس
جهانداری ،تهران :خوارزمی.
مرقع بهراممیرزا،
گواشانی ،دوستمحمد951 ،هـق ،دیباچه،
ِ
خزینۀ  ،2154موزۀ توپقاپیسرای ترکیه.
گرابار ،اُل ِگ ،)1383( .مروری بر نگارگری ایرانی ،ترجمة مهرداد
وحدتی دانشمند ،تهران :فرهنگستان هنر.
ل ِْچت ،جان ،)1383( .پنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساختارگرایی
تا پسامدرنیته ،ترجمۀ 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 DustMoḥammad, 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/
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شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،)1378( .ادبیات فارسی از عصر
جامی تا روزگار ما ،ترجمۀ حجتاهلل اصیل ،تهران :نی.
شین دشتگل ،هلنا ،)1391( .معراجنگاری نسخههای خطی تا
نقاشیهای مردمی با نگاهی به پیکرنگاری حضرت
محمد(ص) ،تهران :علمی و فرهنگی.
صفا ،ذبیحاهلل ،)1371( .تاریخ ادبیات در ایران ،ج  ،4تهران:
فردوس.

موزة توپقاپی سرای استانبول ترکیه.
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آقاجری ،هاشم ،)1388( .مقدمهای بر مناسبات دین و دولت در
َ
ایران عصر صفوی ،تهران :طرح نو.
الص َور ،به کوشش عبدالکریم
افشار ،صادقیبیک ،)1963( .قانون ُّ
علیزاده ،آذربایجان ،باکو :فرهنگستان علوم شوروی.
ا ِتی ْن ْگها ْو ِزن ،ریچارد؛ یارشاطر ،احسان ،)1379( .اوجهای
درخشان هنر ایران ،ترجمة رویین پاکباز و هرمز عبداللهی،
تهران :آگه.
اخگر ،مجید« ،)1391( .فانی و باقی :درآمدی انتقادی در
مطالعة نقاشی ایرانی» تهران :حرفههنرمند.
پارسای قدس ،احد« ،)۱۳۵۶( .سندی مربوط به فعالیتهای
دورة تیموری در کتابخانة بایسنقرمیرزا» ،هنر و مردم ،ش
 ۱۷۵صص .۵۰-۴۳
پاکباز ،رویین ،)1380( .نقاشی ایران از دیرباز تا امروز ،تهران:
زرین و سیمین.
پولیاکووا ،یِل ِنا آرتیوموونا؛ رحیمووا ،زد .ای ،)1382( .نقاشی و
ادبیات ایرانی ،ترجمه زهره فیضی ،تهران :روزنه.
جامی ،عبدالرحمن ،)1379( .ن َ َفحاتاالنس ،با مقدمۀ مهدی
توحی دیپور ،تهران :علمی.
ُذکاء ،یحیی ،)1379( .هنر کاغذبُری در ایران ،تهران :وزارت

صفوی ،بهراممیرزا ۹۵۱( .هق) ،مرقع بهراممیرزا ،خزینة ۲۱۵۴
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