
چکیده: 

جسـتار حـارض بـه مطالعـه و تحلیل تک برگـی مصّور از نسـخۀ عامل آرای شـاه 

اسـاعیل در مـوزۀ ملـک می پـردازد. نـگارۀ آن محاربـۀ خـان محّمدخـان بـا 

پـران عالء الدولـه را نشـان می دهـد و بـا توّجه بـه این که نـگارۀ مذکور فاقد 

تاریخ و رقم اسـت و در معرّفی اثر، مشـخصاتی از نسـخه که احتال می رود 

ایـن تک بـرگ متعلّـق بـه آن باشـد، نوشـته نشـده، هدف ایـن پژوهـش، ارایۀ 

شناسـنامه  ای دقیق تـر از اثر اسـت.

روش پژوهش، تطبیقی و توصیفی اسـت. ابتدا توصیفی از ویژگی های سـبکی 

نگاره های عرص صفوی و مکتب اصفهان و نگارگران آن ارایه می شـود، سـپس 

شـیوه و ویژگی هـای سـبکی نـگارۀ مذکـور تحلیـل می گـردد و بعـد از آن، بـه 

مقایسـۀ تطبیقـی ایـن نـگاره بـا نگاره هـای مشـابه از نسـخۀ تاریخ عـامل آرای 

شـاه اسـاعیل در مـوزۀ رضـا عباسـی پرداختـه می شـود. در پایـان، بـا توّجـه 

به بررسـی های فرمی و شـیوۀ سـبکی و مشـابهت های تزیینات  کتاب آرایی و 

خط کتابت نسـخه، این احتال مطرح شـده اسـت که تک برگ مصّور نسـخۀ 

عـامل آرای موجـود در مـوزۀ ملک، متعلق به نسـخۀ عامل آرای شـاه اسـاعیل به 

تاریـخ کتابـت ۱۱۰۵ه.ق. اسـت، که در موزۀ رضا عباسـی نگهداری می شـود و 

نگارۀ آن به معین مصّور منسـوب شـده اسـت. 

کلیـد واژه: تک بـرگ نـگارۀ مـوزۀ ملـک، نسـخۀ خطـی مصـّور عـامل آرای شـاه 

اسـاعیل، نگارگـری، مکتـب اصفهـان، شناسـنامۀ اثر.
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۱. موجود در کتابخانه و موزۀ ملّی ملک



مقّدمه:
نســخه های مصّور خطی از لحــاظ فرهنگی و هرنی، 

جایگاه ویژه ای در تاریخ و هویت مردم یک رسزمین دارند. 

کتاب آرایی نسخه های خطی در کتابخانه های درباری و زیر 

نظر خطاطان، مذّهبان، نقاشان و دیگر هرنمندان فرهیخته 

و ماهر انجام می شــد؛ از جمله : کتابخانۀ سلطنتی هرات 

در دورۀ تیموری هم زمان با سلطنت سلطان حسین بایقرا، 

کتابخانه های سلطنتی تربیز و قزوین در دورۀ صفوی به ویژه 

مقارن با سلطنت شاه اساعیل و شاه طهاسب صفوی به 

رسپرستی کال الدین بهزاد و مجمع الصنایع در عرص قاجار 

هم زمان با وزارت امیرکبیر و زیر نظر میرزا ابوالحسن۱.

نسخه های مصّور نفیس تولیدشده در دربار همواره 

مایۀ فخر و مباهات شــاهان و درباریان بوده انــد، اّما 

کارگاه های کوچکی هم بودند که به استنســاخ کتب و گاه 

تزیین و کتاب آرایی نسخ می پرداختند تا آنها را در اختیار 

افراد باسواد غیردرباری قرار دهند؛ از جمله کانون وّراقان 

که »افرادی نسخه شناس و کتاب شناس بودند... این افراد از 

طریق کتاب فروشی و نسخه برداری امرار معاش می کردند؛ 

ولی نسخه های تولیدی این کانون از تزیینات نسخه آرایی 

کمرتی برخوردار بود تــا توانایی خرید نســخه برای افراد 

عادی جامعه وجود داشته باشد« )عظیمی، ۱۳۸۹: ۷۷(. 

امروزه نیز مجموعه های نسخ نفیسی که در کتابخانه ها و 

موزه ها نگهداری می شوند، از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردارند. 

از همین روست که فهرست نویس نسخ خطی نفیس و مصّور، 

عالوه بر درج اطالعات مرسوم در فهرست نویسی و شناسنامۀ 

اثر، ارزش هرنی کتاب آرایی و تزیینات نسخه و اطالعات کاملی 

از مجالس تصویرشده در آن را نیز ثبت می کند.

پژوهش حارض، برگی از نسخۀ خطی مصّور تاریخ عامل آرای 

شــاه اساعیل را که در موزۀ ملک با شارۀ ثبت ۱۰۲۳ ع، 

نگهداری می شود، مورد بررسی قرار می دهد. از آنجا که در 

شناسنامۀ اثر، مشخصات دقیق نسخۀ اساس که مشخص کند 

این نگاره متعلق به آن اســت درج نشده، تالش و هدف این 

پژوهش آن است که با بررسی شیوۀ سبکی نگاره و کیفیت 

کتاب آرایی و تحلیل تک بــرگ، اطالعات دقیق تری برای کامل 

کردن شناسنامۀ تک برگ به دست دهد. به همین منظور، نسخۀ 

خطی مصّور تاریخ عامل آرای شاه اساعیل موزۀ رضا عباسی 

به عنوان نسخۀ اساس برای مطالعۀ تطبیقی انتخاب شده است. 

برای اطمینان از صّحت انتخاب نسخۀ اساس، نخست منت داخل 

تک برگ و نسخۀ اساس با کتاب تصحیح شدۀ موجود از نسخۀ 

عامل آرای صفوی مورد مطالعه و تطبیق قرار گرفته است. 

پرسش اصلی مقالۀ حارض در مواجهه با تک برگ نسخۀ 

مصّور موزۀ ملک این است که آیا این نگاره به نسخۀ خطی 

مصّور عامل آرای صفوی موزۀ رضا عباسی تعلق دارد؟

پژوهش حارض برای پاسخ به سؤال اصلی خود، از روش 

مطالعۀ تطبیقی سود می جوید؛ یعنی به بررسی این مسأله 

می پردازد که آیا به لحاظ شیوۀ کتاب آرایی )از جمله: نوع 

خط، شیوۀ کادربندی، جدول کشی و سبک فرمی( نگاره های 

نســخۀ اساس با تک برگ آن هاهنگی دارند؟ در انتخاب 

نگاره های نســخۀ اساس برای تطبیق با نگارۀ تک برگ، 

اولویــت با نگاره هایی خواهد بود که از نظر کادربندی و 

محتوا وجه مشــرتکی دارند. در مرحلــۀ بعد، خصوصیات 

ویژۀ سبکی مشرتک نگاره ها به صورت جزیی مورد بررسی 

قرار گرفته اســت. البته پژوهش گر متام نتایج را با احتال 

ذکر کرده، زیرا نســخه از نزدیک مشاهده نشده و پژوهش 

فعلی از روی اسالیدهای نسخه انجام شده است. همچنین 

رنگ های به کار رفته در مجالس برای تعیین قدمت آن، در 

آزمایشگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.

نگارگری و کتاب آرایی مکتب اصفهان
با آغاز سلطنت شاه عباس )۹۹۶ق.(، به خصوص پس از 

انتقال پایتخــت به اصفهان، هرن های ایران رونقی نو یافتند. 

همچنین در این دوره با توجه به ارتباط با فرنگیان، ســبک 

و شیوۀ نقاشی دستخوش تحوالتی شد. »در مکتب اصفهان 

تحوالت عمده در سبک نگارگری به وسیله بعضی از هرنمندان 

صورت گرفت... در این زمان آقا رضا )رضا عباسی( وارد صحنۀ 

نقاشی ایران شد و تحوالتی درخور در آن پدید آورد. آقا رضا 

با بهره گیری از خط پردازی دقیق و طراحی ظریف، سبکی نو 

ایجاد کرد که از نظر ســتربایی و ضخامت خط متفاوت بود 

و به اندازۀ کافی حجم را نشان می داد... رضا از حدود سال 

۱۰۱۱ تا ۱۰۱۹ق. کار نقاشی را رها کرد... او در این دوره 

طرح هایی از کشتی گیران، درویشــان و زایران و شیخان و 

قوچ بازان و... تهیه کرد. هنگامی که به دربار بازگشت، در 

سبک او تحولی چشمگیر چهره منود. به جای طراحی رسیع 

که از ویژگی های آثار نخســتین او بود و نیز اجرای درخشان 

بافت نقاشی ها، خطوط کناره منا و دمگیرهای بسته و خطوط 

ضخیم در آثار او شکل گرفت و طرح های او را مشخص کرد 

و رنگ بنــدی جدیدی هم که در رنگ ارغوانی و زرد اُخرایی 

از خصوصیات آن بود، در نقاشی هایش پدیدار شد« )آژند، 

.)۶۰۲ :۱۳۸۹

از این روست که گفته می شود »رضا عباسی بنیانگذار 

نقاشی مکتب اصفهان دورۀ صفوی در سدۀ یازدهم هجری 

بود« )ارشفی، ۱۳۸۸: ۱۲۹(.
۱. برای اطاّلعات بیشرت رجوع شود به: از کارگاه تا دانشگاه 

)آژند، ۱۳۹۱(



»اساســی ترین ویژگی مکتب اصفهــان، عالقۀ هرنمند به 

نشان دادن حرکت پیکره ها بود که از نظر زیبایی شناختی قالب 

اســلیمی های مواج و پیچ و خمدار را در پیوند با کل عنارص 

موضوعات در نظر می گرفت« )رهنورد، ۱۳۸۶ ب: ۱۱۵(.

طی سال های بعد، این مکتب پیروانی داشت. »در 

قرن دوم حکومت صفویان همۀ سبک هایی که در گذشته 

رشد کرده بود ادامه یافت. رضا عباسی سالخورده هنوز 

نقش آفرینی می کرد، همین طور پرش شفیع. مهم تر از او، 

معین مصّور، شاگرد رضا که ]...[ مجموعه ای از تصاویر نفیس 

را در همه ســبک هایی که رضا عباسی و صدیقی منایندگی 

می کردند، از خود بر جای گذاشته است« )گرابر، ۱۳۹۰: ۱۱۰(.

ســبک رضا عباسی با اســتقبال هرنمندان و هرندوستان 

روبه رو شده بود و کاکان مورد توجه بود. »دورۀ شاه عباس 

دوم )۱۰۵۲ـ۱۰۷۷ ق( دورۀ شکوفایی نگارگری و به خصوص 

نقاشی از نوع فرنگی سازی بود. شاری از هرنمندان که 

از شاگردان و پی سپاران رضا عباســی محسوب می شدند، 

در نقاش خانه ســلطنتی کار می کردند... نقاشانی چون 

معین مصّور، افضل الحسینی، محّمدیوسف، محّمدعلی 

و محّمد قاسم در برنامه های هرنی کتاب آرایی این دوره 

مشارکت داشتند. معین مصّور در فاصله سال های ۱۰۵۸ تا 

۱۰۸۰ ق دست کم پنج نسخۀ شاهنامه و سه نسخۀ عامل آرای 

شــاه اساعیل را کتاب آرایی کرد. او ظاهراً از نقاش خانۀ 

سلطنتی فاصله گرفته بود و در کارگاه خصوصی خویش کار 

می کرد. کارستان او شامل کتاب آرایی ها، نگاره های تک برگی 

و طراحی های گوناگون بود« )آژنــد، ۱۳۸۵: ۵۹؛ همچنین 

نگاه شود به: کنبی، ۱۳۸۲: ۱۱۰ـ۱۱۲(.

در میان شاگردان رضا عباسی بی تردید معین مصّور از 

جایگاه و اعتبار ویژه ای برخوردار است. »در خدمت این 

استاد ]رضا عباسی[ شاگردانی بودند که به روش و سبک او 

رفتار می منودند و مهم تر از همۀ آنها معین نقاش است که 

در نیمۀ دوم قرن ۱۱هجری کار می کرد. از کارهایی که از او 

می شناسیم، صورتی است که برای استاد خود کشیده است« 

)محمدحسن، ۱۳۷۲: ۱۶۰(.

معین مصّور از جهات دیگر نیز اهمیت دارد؛ زیرا وی »که 

از کارامدترین، سّنتی ترین و مسن ترین شاگردان رضا عباسی به 

شار می آید، آثار متعّددی از طراحی و نقاشی از خود به جا 

گذاشت که منایانگر دامنۀ موضوع های مورد توّجه نگارگران 

ـ۱۱۲(. سدۀ یازدهم هجری است « )کنبی، ۱۳۸۲: ۱۱۰

به عقیدۀ کنبی، »از میان شاگردان رضا عباسی، معین 

مصّور بیــش از همه به معیارهای نگاره های ایرانی پای بند 

بــود و همین امر موجب تکامل راه و تنّوع موضوع هایی 

گشت که تصویر کرد« اّما »با وجود فعالیتی که دو سوم قرن 

یازدهم و بخشی از قرن دوازدهم هجری را دربرمی گرفت، 

معین مصّور، مانند رضا عباسی، مکتب و شاگردانی از خود 

به جا نگذاشت« )هان: ۱۱۴(.

البته وی تغییراتی در مکتب رضا عباســی داده بود؛ 

تغییراتی که موجب شده اند نگاره های استاد و شاگرد به 

رغم تشابهات، قابل تشخیص و شناسایی باشند. »وفادارترین 

شاگرد رضا عباسی، معین مصّور، در اواسط عمر طوالنی اش، 

به برداشتی شخصی از سبک استاد دست یافت. او خطوط 

آزاد و شالقی به کار می برد و اسلوب کارش بیشرت به طراحی 

با قلم مو و آب مرکب شبیه بود« )پاکباز، ۱۳۸۴: ۱۲۴(.

در ایــن دوره نگارگری اصفهان در دو شــاخه دنبال 

می شد: »مکتب اصفهان از دورۀ شاه عباس دوم به بعد در 

حقیقت به دو سبک نگارگری سّنتی و فرنگی سازی تقسیم 

شد. نقاشانی چون معین مصّور، افضل حسینی، محّمدشفیع 

عباسی، محّمدقاسم، محّمدیوسف و شیخ عباسی که از 

پیروان سبک رضا عباسی بودند و ضمناً در نگارگری خود 

خصوصیات جدید ملهم از فرنگی سازی را وارد کردند، 

پی سپاران اسلوب نگارگری سّنتی محســوب می شدند. 

نقاشــانی چون علیقلی بیک جبادار و فرزند او ابدال بیک، 

محّمد زمان و فرزند او محّمدعلی، بهرام سفره کش و فرزند 

او جانی بیک، سبک فرنگی سازی را دنبال می کردند« )آژند، 

.)۶۰۳ :۱۳۸۹

استاد رویین پاکباز نیز نوشته است: »دو گرایش مختلف 

در عرصۀ نقاشی ربع آخر سدۀ یازدهم وجود دارد: در یک 

سو معین مصّور سّنت رضا عباسی را ادامه می دهد و در 

ســوی دیگر، نقاشانی چون محّمد زمان به طبیعت نگاری 

اروپایی جلب شده اند. گرایش اّول نهایتاً تا پایان زندگی 

معین مصّور برقرار می مانــد )حدود ۱۱۱۰ق.( ولی گرایش 

دوم در اندک زمان خواســتاران بسیار پیدا می کند و صورت 

قانومنند و رسمی به خود می گیرد و این آغاز دورانی جدید 

در تاریخ نقاشی ایران است« )۱۳۸۴: ۱۲۹(.

اّما نسخه ای که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته، 

»عامل آرای شاه اساعیل از نویسنده ای گمنام، در سال ۱۰۷۷ 

ق. کتاب آرایی شد )متعلّق به کتابخانۀ بریتانیا(. چهار نگارۀ 

آن دارای رقم معین مصّور است و بیشرت نگاره های دیگر 

آن حاوی جلوه هایی از سبک اوست... این نگاره ها از نظر 

سبک  شناسی از تکنیک نگارگری مکتب تربیز فاصله گرفته 

و نشان دهندۀ تحّولی در ســبک و کیفیت آنهاست، یعنی 

با عنارص فرنگی سازی درآمیخته است« )آژند، ۱۳۸۵: ۶۰(.



تحلیل و بررسی فرمی تک برگ نگارگری در موزۀ ملک
در تصویر شارۀ ۱، نگارگر با توّجه به روند واقعه، 

صحنۀ نربد را ترسیم می کند. وی برای نشان دادن صحنۀ نربد 

و جزییــات آن، به فضای کافی نیاز دارد؛ بنابراین صخره ها 

را تا نزدیکی کادر باال آورده است. آسان به رنگ طالیی 

است. اگر قطرهای کادر نگاره را رسم کنیم، درمی یابیم که 

نگارگر فیگورها را بر روی این دو قطر ترسیم کرده و واقعۀ 

اصلی صحنۀ نربد را در مرکز تالقی قطرها گذاشته است، نقطۀ 

عطف کادر شده و رنگ قرمز شکافته شدن رس و همچنین 

استفاده از دو رنگ نارنجی و آبی در پوشش لباس در مرکز 

کادر، به جذابیت برصی کانون توجه کمک کرده است. رنگ 

روشن پس زمینه به اهّمیت و جلوۀ دوچندان فیگورها کمک 

کرده است. نگاره دارای قلم گیری نســبتاً ظریف و دقیقی 

است. تنّوع رنگی از جمله وجود رنگ نارنجی، به ایجاد حس 

شــور و پویایی اثر کمک کرده و وجود خطوط مورّب، باعث 

ایجاد حرکت در صحنه شده است.

ایجاد حس حرکت از سمت راست کادر به چپ، با ریتم 

قرارگیری یک در میان اسب ها و همچنین تناوب رنگی سیاه 

و ســفید، با مهارت در اثر مشخص شده است. نگارگر برای 

ایجاد ترکیب بندی ایستا و همچنین هاهنگی میان عنارص، 

به زیبایی حرکات متقابل را در اثر خلق کرده است: بر روِی 

قطِر گوشۀ باال سمت راست به گوشــۀ پاییِن سمِت چِپ 

کادر، حرکت فیگورها از راست به چپ در تقابل با حرکت 

فیگورها از چپ به راست است )به دو فردی که در حال 

کشیدِن کان هستند، دقت شود(.

اساس؛  نسخۀ  نگاره های  و  کتاب آرایی  معرّفی 
نسخۀ خطی مصّور تاریخ عامل آرای شاه اسامعیل 

در موز ۀ رضا عباسی 
»نســخه ای مصّور از زندگی نامه و جنگ های شــاه 

اســاعیل صفوی، نگاره های آن منسوب به معین 

مصّور، نگارگر قرن ۱۱هجری، قطع وزیری، ۲۱/۵ در ۳۶ 

سانتی مرت، شامل ۳۳۴ صفحه، خط نستعلیق، در سال 

۱۱۰۵ق. کتابت شده و کاتب آن نامعلوم است. این 

نســخه دارای ۱۹ صفحۀ مصّور و دو صفحۀ مذّهب به 

شیوۀ مکتب اصفهان است« )حسینی  راد، ۱۳۸۴: ۳۶۹(.

»رسلوحه« که از متداول ترین تزیینات نسخه های 

خطی است و در صفحات آغازین نســخه یا فصل های 

جدید آن کاربرد داشــته، شامل دو بخش است: یک بخش 

»قاب مستطیلی شکلی است که کتیبه نام دارد. تزیینات 

باالی کتیبه، تاج نام دارد. هر منونــه از رسلوحه ها، اثری 

یگانــه و منحرص به فرد تلقی می شــوند چرا که مذّهبان 

برای ترسیم هر رسلوحه، طرحی جدید رسم می کردند. 

حتی در یک نســخۀ یگانه نیز برای هر کدام از اجزای 

اصلی آن، رسلوحی جداگانه ترسیم می شد که هر یک با 

دیگری متفاوت بود« )صفری، ۱۳۹۰: ۲۸۹ـ۲۹۰(.

در تصویر ۲ »مستطیل باالیی به شکل نیم ترنج مانندی 

که به آن در اصطالح کتاب آرایی تاج می گویند، اختصاص 

یافت. این تاج به وسیله یک جدول پهن احاطه می شد 

کــه در پایین کتیبه متصل بود. این فرم کلّی رسلوح بعدها 

تحّوالت بیشرتی یافت و نوع محبوب و رایج در اواخر دورۀ 

صفوی و قاجار شد؛ به طوری که در این ادوار می بینیم 

رسلوح ها اکرثاً تاج دارند« )رهنورد، ۱۳۸۶ الف: ۹۸(.

نقوش اسلیمی به رنگ الجوردی و در زمینه به رنگ 

طالیی نقوش ختایی کار شده است. »به طور کلی در 

نقــوش صفوی متایل به ایجاد ظرافت و پیچیدگی های 

اعجاب انگیز در تزیینات به چشم می خورد. رنگ غالب 

به کار رفته در تذهیب این دوره، طالیی و الجوردی 

اســت، منتها رنگ های دیگر نظیر شنگرف، سبز، زرد و 

نارنجی نیز کابیش، نسبت به دورۀ تیموری، بیشرت به کار 

می رود« )هان: ۹۹(. 
تصویر -۱ برگی از تاریخ عامل آرا )محاربۀ خان محّمد با پران عالء الدوله(، 

۱۰۲۳ ع، ۳۶۰×۲۲۵ میلی مرت، محل نگهداری: موزۀ ملک



»در مکتب اصفهان که از دورۀ شاه عباس اّول آغاز شد، 

عالوه بر تحّوالتی که در شیوه و سبک نگارگری این دوره 

پدید آمد، شیوۀ درشت نویسی و افزایش اندازۀ کتیبه ها نیز 

به شکلی اغراق آمیز مورد توّجه قرار گرفت... طول کتیبه ها 

معادل عرض جداول است...« )هان: ۱۷۴(. 

میان تاج، ترنجی اســت با نقوش اسلیمی که به اشکال 

بته جقه درآمده است و بازتر شــدن نقوش اسلیمی میان 

تاج را در حاشیۀ دیباچه شاهد هستیم. از دیگر ویژگی های 

تذهیب دیباچه، پرکاری زمینه است که با نقوش ریزنقش 

گل ها و بافته های ظریف ساقه ها پر شده است. 

در تصویر شــارۀ ۳ آنچه در نگاه اّول مشاهده می شود، 

تکاپو و حرکت است. این حرکت از سمت راست به چپ کادر 

است و وجود پرچم در سمت راست و چپ که بیرون از کادر 

ترسیم شده، باعث القای عنرص حرکت در بیننده شده است. 

تصویر ۴ـ برگی از نسخۀ تاریخ عامل آرای شاه اساعیل )بسنت دست جوامنرد 
غزالی به دست دیو سطان(، محل نگهداری: موزۀ رضا عباسی

تصویر -۲ رسلوح مقدمۀ نســخۀ تاریخ عامل آرای 
شاه اساعیل، محل نگهداری: موزۀ رضا عباسی

تصویر ۳ـ برگی از نســخۀ تاریخ عامل آرای شاه اساعیل )محاربۀ خاقان 
صاحبقران با بایرک سلطان و کشته شدن بایرک سلطان به دست شاه 

اساعیل بهادرخان(، محل نگهداری: موزۀ رضا عباسی



حرکت فرمی صخره ها نیز از راست به چپ است.

نوع قرارگیری فیگورها در این نــگاره بر روی دو خط 

فرضی و مورّب است که از سمت راست به چپ کادر و 

متایل به باالست. یک خط از یک سوم میانه امتداد پیدا 

کرده تا قســمت باال سمت چپ کادر و فیگورهای حیوانی 

و انســانی که در نظر نگارگر مورد تأکید و دارای اهّمیت 

بوده اند، پشت رس هم بر روی این خط ترسیم شده اند و 

به نوعی کانون تصویر در این قسمت قرار دارد. خط مورّب 

متایل به باالی دیگری از یک سوم پایین سمت راست کادر 

تا یک ســوم میانی ادامه دارد و بر روی آن، دیگر فیگورها 

ترســیم شده اســت. در امتداد این دو خط فرضی، دو نیزه 

و پرچم متصل به آن که به صورت موازی ترسیم شده، به 

کشیدگی امتداد خطوط به سمت باال کمک کرده است. 

تنّوع حرکت های مورّب راســت و چپ، باعث ایجاد حس 

شلوغی و ازدحام صحنۀ نربد شده است. نوع قرارگیری 

رنگ ها در کادر نیز در ایجاد تناســب و حرکت و چرخش 

رنگی در کادر مؤثّر بوده و وجود رنگ های پرانرژی و 

محّرک نارنجی و بنفش و زرد و صورتی، حس تکاپو را در 

اثر دوچندان کرده است.

در پایین نگارۀ تصویر ۴ نوشته شده است: »به تاریخ 

نیمۀ ربیع االّول سنۀ ۱۰۱۰ به امتام رسید« و همچنین نام 

معین مصّور ذکر شده است.

در این نگاره آسان به رنگ آبی است و صخره نزدیک 

به کادر باال ترسیم شده است. نوع چیدمان فیگورها در 

کادر به صورت دو به دو است؛ به این ترتیب که دو فیگور 

باال سمت چپ که نظاره گر صحنه هستند، با دو فیگور 

در پایین ســمت راست کادر به ایستایی ترکیب بندی کمک 

کرده انــد. اّما نگارگر عنارِص اصلِی صحنه را بر روی قطِر 

گوشــۀ باالِی سمِت راست به گوشۀ پاییِن سمِت چپ تابلو 

قرار داده اســت و حرکِت دسِت فیگوِر سوار بر اسب، نگاه 

را به مرکِز کادر و دو فیگوِر مرکِز کادر می کشاند و همچنین 

پای فیگوِر ایســتاده، بر روی قطِر کادر و در راستای حرکِت 

دسِت فیگوِر سوار بر اسب است که این نوع ساختار در 

ترکیب بندی به هاهنگی میان عنارص کمک کرده است. از 

موارِد دیگِر وجوِد هاهنگی و ارتباط عنارص، می توان به 

قرارگیری فیگورها به صورت یک در میان )که یکی در جلو 

و دیگری در پشت آن قرار دارد( اشاره کرد که موجب پدید 

آمدن بُعد در تصویر شــده است. در این سبک از نگارگری، 

از خطی بودن عنارص در کنار هم اجتناب شده است.

هرنمند در پایین کادر نگارۀ تصویر شارۀ ۵ رودخانه ای 

را ترسیم کرده و منحنی نارنجی رنگ میانۀ سمت راست، 

گویی تصویر پلی اســت بر روی رودخانه که بر روی آن 

افرادی نظاره گر اتفاقات هستند. اّما نوع ارتباط و هاهنگی 

فیگورهای این نگاره در پایین تصویر با ترسیم طناب رشوع 

تصویر ۵ـ برگی از نسخۀ تاریخ عامل آرای شاه اساعیل، محل نگهداری: 
موزۀ رضا عباسی

تصویر-۶ برگی از نسخۀ تاریخ عامل آرای شاه اساعیل )عادی مهرت شاهی بیگ 
را به کمند از جمجمه بیرون آوردن(، محل نگهداری: موزۀ رضا عباسی



می شود، سپس به سمت شمشیر مرکز کادر حرکت می کند و 

حرکت شمشیر به فیگورهای سمت راست کادر اشاره دارد. 

در این نگاره، نگارگر پرچم ها را از روی جداول گذرانده و در 

بیرون کادر ادامه داده است.

در تصویر ۶ با چیدمان قرینۀ فیگورها در کادر مواجه 

هستیم. در قسمت باال سمت راســت، دو فیگور رسم شده 

است: فرد پشت رس سایبانی در دست دارد و در مقابل آن نیز 

دو فیگور ســوار بر اسب هستند و فرد پشت رس آن، پرچمی 

در دست دارد. 

در مرکز کادر و کانوِن توجه اثر که صحنۀ نربد است، 

حرکت دو فرد به سمت هم مشاهده می شود و این حرکت در 

اسب ها که به سمت هم در حرکت هستند نیز دیده می شود. 

در پشت رس دو فیگور مرکز کادر، دو فرد دیگر قرار دارند. 

در پایین کادر نیز نحوۀ قرارگیری دو فیگور سوار بر اسب، به 

ایجاد حس وزن و تعادل و قرینه بودن این ترکیب بندی کمک 

کرده است.

نسخۀ  نگاره های  با  نگاره  تک برگ  فرمی  تطبیق 
عامل آرای شاه اسامعیل

با توّجه به تحلیل فرمی نگاره ها، به بررسی و تطبیق 

جزییات و عنارص تک برگ نگارۀ موزۀ ملک و نســخۀ اساس 

خواهیم پرداخت. 

در جدول مشــاهده می کنیم که خط درشت نستعلیق 

در داخل جدول کشــی یا کادر در تک برگ و نسخۀ اساس و 

نوع خط در بیرون از جداول، به یک شیوه نوشته شده است. 

کادربندی تصاویر نیز به یک شکل انجام شده است.

شباهت هایی در شیوۀ ترسیم صخره ها و درختچه ها دیده 

می شود و در مقایســۀ نوع تزیینات و پوشش نیز تشابهاتی 

وجود دارد.

در مقایسه رنگی می بینیم که رنگ های نارنجی، قرمز، زرد 

و بنفش غالب هستند و کاربرد محدود رنگ آبی در مقایسۀ 

تصاویر مشهود است.

نتیجه:
با بررسی عنارص جزیی و کلِّی تک برگ نگارۀ موزۀ ملک 

و نگاره هایی از نســخۀ خطی تاریخ عامل آرای شاه اساعیل 

موزۀ رضا عباســی درمی یابیم که نوع ترکیب بندی، نحوۀ 

ترســیم جداول و نوع کادربندی منت و تصویر، نوع خط، 

تصویر فضای پشت، کوه های پیچیده و وجود تک درختچه ها 

و حتی روشن نگه داشنت پس زمینه و قرار دادن نقطۀ  عطف 

در یک سوم میانی و مرکز کادر، نحوۀ چیدمان فیگورها، 

وجود حرکت و القای حس صحنۀ نربد به بیننده، نوع ترکیب 

و چیدمان رنگی در کادر و همچنین عنارص تزیینی از جمله 

کاله ها، نوع پوشش، ابزارهای جنگی، نحوۀ قلم گیری و 

حالت های تکراری فیگورها و اسب ها، از عوامل شباهت 

تک برگ نگاره و نگاره های نسخۀ اساس است و چون یکی 

از نگاره های نسخۀ اساس را که دارای امضای معین مصّور 

اســت، مبنا قرار می دهیم، با تطبیق دیگر نگاره ها با آن به 

این نتیجه می رسیم که با وجود این که رقم معین مصّور 

در آنها درج نشــده، اّما نحوۀ قلم گیری و شباهت چهره ها 

و فیگورها و نوع ترکیب بندی نشــان گر آن اســت که دیگر 

نگاره های این نسخه را نیز همین هرنمند تصویر کرده یا با 

نظارت وی توسط شاگردانش صورت گرفته است.

سخن پایانی این که با توّجه به محدودیت های پژوهش، 

از جمله عدم انجام کار آزمایشــگاهی بر روی کاغذ و رنگ، 

بــا احتال می توان گفت که نگارۀ تک برگ موزۀ ملک به 

شــارۀ ۱۰۲۳ ع، از نسخۀ خطی مصّور تاریخ عامل آرای شاه 

اســاعیل نگهداری شده در موزۀ رضا عباسی جدا شده که 

نگارۀ آن منسوب به معین مصّور است.

تک برگ نگارۀ موزۀ ملک نگارۀ نسخۀ اساسنگارۀ نسخۀ اساسنگارۀ نسخۀ اساسنگارۀ نسخۀ اساس
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تهران. موزۀ هرنهای معارص تهران. مؤّسسۀ توسعۀ هرنهای 

تجسمی. 

رهنورد، زهرا )۱۳۸۶(. تاریخ هرن ایران در دورۀ اسالمی: 

کتاب آرایی. تهران. سمت.

رهنورد، زهرا )۱۳۸۶(. تاریخ هرن ایران در دورۀ اسالمی: 

نگارگری. تهران. سمت.

زکی، محّمدحسن )۱۳۷۲(. تاریخ نقاشــی در ایران. ترجمۀ 

ابوالقاسم سحاب. تهران. چاپ سهاب.

شــکری، یدالله )۱۳۶۳(. عامل آرای صفوی. تهران. مؤسســه 

اطاّلعات.

صفری آق قلعه، علی )۱۳۹۰(. نسخه شناخت. تهران. میراث 

مکتوب.

عظیمی، حبیب الله )۱۳۸۹(. »نسخ خطی و فهرست نویسی 

آن در ایران«. نرشیۀ تحقیقات کتابداری و اطاّلع رســانی 

دانشگاهی. سال چهل و چهارم. شارۀ ۵۲. صص ۷۱ـ۹۲.

کارگر، محمدرضا )۱۳۹۰(. کتاب آرایی در متدن اسالمی ایران. 

تهران. سمت.

کنبی، شــیال )۱۳۸۲(. نقاشی ایرانی. ترجمۀ مهدی حسینی. 

تهران. دانشگاه هرن.

گرابر، اولگ )۱۳۹۰(. مروری بر نگارگــری ایرانی. ترجمۀ 

مهرداد وحدتی دانشــمند. تهران. مؤّسسۀ تألیف٬ ترجمه و 

نرش آثار هرنی منت.


