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ــم هجــری،  ــرن دوازده ــاش ق ــر، نق ــا آقاباق ــر ی ــری محمدباق ــی هن ــی زندگ ــه در بررســی و ارزیاب ــی ک ــن موضوع مهم تری
ــرای ایــن منظــور،  ــا محمدعلــی بیــک نقاش باشــی اســت. ب ــده اســت، اثبــات زنجیــرۀ پــدر فرزنــدی او ب مطمح نظــر نگارن
ــی و تحلیــل  ــر کــه در ســاری اجــرا شــده اســت، ارزیاب ــار خــود محمدباق ــژه بعضــی از آث اســناد و مــدارک موجــود، به وی
ــادار،  ــک جب ــی بی ــدش، علی قل ــار ج ــی از آث ــازی برخ ــی و بازس ــه بازنمای ــود ب ــار خ ــی از آث ــر در بعض ــد. محمدباق ش
پرداختــه اســت. از جملگــی ایــن اســناد و شــواهد بــر می آیــد کــه وی فرزنــد محمــد علــی بیــک نقاشباشــی بــود کــه در 
نــزد علــی اشــرف )نقــاش قــرن دوازهــم هجــری و شــاگرد محمــد علــی بیــک نقاشباشــی(، بــه فراگیــری نقاشــی الکــی و 
تذهیــب و غیــره مــی پــردازد و ســپس همــراه هم دوره ای هــای خــود، محمدصــادق و محمدهــادی، نــزد میــرزا مهدی خــان 
ــدا  ــد راه پی ــار کریم خــان زن ــه درب ــد و بعدهــا همــراه دوســتانش ب ــورخ نادرشــاه، تقــرب می جوی اســترآبادی، منشــی و م
ــت  ــی اس ــود. گفتن ــار می ش ــار قاج ــد وارد درب ــدی بع ــد و چن ــارکت می جوی ــار مش ــری درب ــای هن ــد و در پروژه ه می کن
کــه در نیــل بــه نتایــج منطقــی در ایــن مقالــه، از روش اســتقرایی و بــا امعان نظــر بــه فراینــد توصیــف، ارزیابــی و تحلیــل 

و فراینــد کلــی نقــادی علمــی اســتفاده شــده اســت.
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1. گوشه هایی از زندگی
الف. دورة جوانی

ــوان جــز چنــد اشــاره،  ــع نمی ت ــر، در مناب ــارۀ زندگــی محمدباق درب
اطالعــات قطعــی پیــدا کــرد. نخســتین اشــاره را می تــوان در 
رقم زنی هــای آثــار خــود وی یافــت. دســت کم، دو ســه رقــم از 
رقم هــای او می توانــد راهگشــا باشــد. یکــی از رقم هــای اولیــة 
ــود« اســت  ــی اشــرف ب ــر از لطــف عل ــا ســجع »باق ــارش، ب او در آث
ــم وی در یکــی از  ــن رق ــزی، 1369، ج 2: 971(. ای ــم زادۀ تبری )کری
آثــار مرقــع موجــود ارمیتــاژ )مرقــع میــرزا مهدی خــان اســترآبادی( 
ــزال  ــرغ و دو غ ــدۀ گل و م ــر دربردارن ــن اث ــت. ای ــده اس ــت ش ثب
ــار دورۀ خامــی  ــه ســبک ســیاه قلم اســت و پیداســت کــه آث زیبــا ب
ــی  ــاژ را عل ــع ارمیت ــه مرق ــم ک ــر اســت. می دانی ــی محمدباق و جوان
اشــرف، نقــاش آثــار زیرالکــی ســدۀ دوازدهــم هجــری بــرای میــرزا 
ــم  ــا 1151 هجــری فراه ــال 1147 ت ــترآبادی، از س ــان اس مهدی خ
ــادی،  ــی محمده ــاگردان او یعن ــع، ش ــن مرق ــردآوری ای ــرد. در گ ک
محمدباقــر و محمدصــادق نیــز او را همراهــی کردنــد. جلدآرایــی آن 
را خــود علــی اشــرف و شــاگردش، محمدهــادی، بــه عهــده داشــتند. 
از محمدباقــر، تصاویــر رقــم داری در صفحــة ســوم ایــن مرقــع دیــده 
می شــود کــه در یکــی از آن هــا رقــم یادشــده، یعنــی »باقــر از لطــف 
ــخ  ــر تاری ــن تصاوی ــای ای ــت. رقم ه ــده اس ــود« آم ــرف ب ــی اش عل
نــدارد؛ ولــی از تواریــخ اجــرای ایــن مرقــع پیداســت کــه در فاصلــة 
ســال های 1147 تــا 1151 هجــری کار شــده اســت. از ایــن تصاویــر 

ــرد: ــی ک ــت اساس ــوان دو برداش می ت
ــم  ــون رق ــت؛ چ ــوده اس ــر ب ــتاد محمدباق ــرف، اس ــی اش 1. عل
ــرۀ اســتاد-  ــه زنجی ــی، ب ــر داشــتن مفهــوم مذهب یادشــده عــالوه ب

ــاره دارد. ــز اش ــاگردی او نی ش
 2. محمدباقــر در خــالل ایــن ســال ها، یعنــی 1147 تــا 1151 
ــی را  ــرده و دورۀ جوان ــاگردی می ک ــرف ش ــی اش ــزد عل ــری، ن هج
ــة  ــر را در فاصل ــر محمدباق ــتین اث ــر نخس ــت. اگ ــده اس می گذران

ســال های یادشــده قــرار دهیــم، وی می بایــد در اوایــل دهــة 1140 
هجــری متولــد شــده و هنــگام شــاگردی اش نــزد علــی اشــرف، 10 

تــا 20ســاله بــوده باشــد.
ــه  ــت ک ــی اس ــارش باق ــز در آث ــری نی ــم دیگ ــر رق از محمدباق
بعضــی از واقعیت هــای زندگــی وی را روشــن می ســازد. در بــاال 
ــای  ــری زیب ــه از دســتاوردهای هن ــه ای ک ــاب آیین ــة ق ــن روی و پایی
ــی،  ــن محمدعل ــر ب ــن محمدباق ــم کمتری اوســت، نوشــته شــده: »رق
بــه دارالســلطنة اصفهــان، در مــدت یازده مــاه بــه اتمــام رســید، بــه 
تاریــخ جمــادی االول 1187« )خلیلــی، 1386: 90(. از ایــن رقــم نیــز 
ــی  ــر، محمدعل ــدر محمدباق ــام پ ــت: 1. ن ــه را دریاف ــوان دو نکت می ت
ــر  ــه س ــان ب ــال ها در اصفه ــن س ــر در ای ــت؛ 2. محمدباق ــوده اس ب

ــت.  ــرده اس می ب
اکنــون بــه توضیــح و تشــریح ایــن دو نکتــه می پردازیــم. در دورۀ 
مــورد بحــث، دو محمدعلــی نقــاش زندگــی می کردنــد: 1. محمدعلــی 
بــن محمدزمــان؛ 2. محمدعلــی بــن ابــدال بیــک نقاش باشــی. دربــارۀ 
محمدعلــی بــن محمدزمــان اطالعــات روشــنگری نداریــم؛ جــز اینکه 
ــخ  ــم او ثبــت شــده اســت و تواری ــر هنــری رق دســت کم در پنــج اث
ــار  ــا 1133 هجــری اســت. از آث ــال 1111 ت ــم از س ــا ه ــن رقم ه ای
ــردازی و  ــه پیکرپ ــژه ای ب ــة وی ــز پیداســت کــه عالق ــدۀ او نی باقی مان
ــا کار  ــوی زیب ــه نح ــانی را ب ــای انس ــته و پیکره ه ــازی داش چهره س
می کــرده اســت )Diba, 1989: 151(. امــا دربــارۀ محمدعلــی بــن 
ابــدال بیــک نقاش باشــی، مطالــب آذربیگدلــی در دســت اســت کــه 
ــه دســت  ــوان از آن نتایجــی ب از بعضــی لحــاظ راهگشاســت و می ت
ــدال بیــک نقاش باشــی  ــن اب ــارۀ محمدعلــی ب ــی درب آورد. آذر بیگدل

می نویســد:
ــی  ــک نقاش باش ــدال بی ــف اب ــک خل ــی بی ــمش محمدعل »اس
ــن  ــه در ف ــت ک ــی اس ــک فرنگ ــی بی ــان، علی قل ــد ایش ــت و ج اس
نقاشــی ثانی مانــی اســت و در دولــت ســالطین صفــوی شــرف اســالم 
ــز در اصفهــان  ــوده و خــود نی ــات ســلطانی ب ــه و مشــغول خدم یافت

مقدمه
هنــر ایــران از اواخــر دورۀ صفــوی دچــار دگرگونــی شــد و ریشــه های 
ــول  ــت. تح ــاز جس ــوی ب ــوان در دورۀ صف ــی را می ت ــن دگرگون ای
ــقوط  ــه س ــری ک ــم هج ــدۀ دوازده ــة اول س ــران در نیم ــی ای سیاس
سلســلة صفــوی را در پــی آورد، باعــث نشــد هنــر ایــران هــم دچــار 
انحطــاط شــود؛ بلکــه شــماری از قدرت مــداران و هنرپــروران جدیــد 
ــد  ــدان پرداختن ــا و هنرمن ــت از هنره ــه حمای ــه، ب ــاریه و زندی افش
ــای  ــد. خانواده ه ــد آوردن ــداوم پدی ــران ت ــری ای ــرفت هن و در پیش
ــود  ــات خ ــه حی ــه ب ــاریه و زندی ــوی در دورۀ افش ــد دورۀ صف هنرمن
ادامــه دادنــد و شــماری از آن هــا، وارد دربــار شــدند و در حقیقــت، از 
ــار افشــاریه  ــه درب ــد و ب ــار ساقط شــدۀ صفــوی نقــل مــکان کردن درب
و زندیــه پیوســتند. شــاید اعضــای دو خانــوادۀ هنــری محمدزمــان و 
ــری  ــی هن ــن جابه جای ــارزی از ای ــال ب ــادار، مث ــک جب ــی بی علی قل

باشــند. بازمانــدگان ایــن دو خانــدان کــه پیش تــر در دربــار صفــوی 
بودنــد، در ایــن دوره وارد دربــار افشــاریه و زندیــه شــدند و هنرهــای 
ایــران را بــا شــرایط و مقتضیــات جدیــد تــداوم بخشــیدند. محمدعلی 
ــه مقــام نقاش باشــی  ــود کــه ب ــادار ب ــی بیــک جب ــوادگان علی قل از ن
ــان  ــرزا مهدی خ ــت می ــت حمای ــت و تح ــا یاف ــاه ارتق ــار نادرش درب
نادرشــاه درآمــد. به زعــم  اســترآبادی، منشــی و مــورخ دربــار 
ــه  ــود ک ــی ب ــی نقاش باش ــدان محمدعل ــر از فرزن ــده، محمدباق نگارن
ــار زندیــه شــد و بعدهــا هنــر دورۀ  پــس از فراگیــری هنــر، وارد درب
زندیــه را بــا کمــک شــماری از هنرمنــدان دیگــر ایــن دوره بــه هنــر 
دوره قاجــار پیونــد زد. ایــن مقالــه تفحصــی در بــاب زندگــی و آثــار 

ایــن هنرمنــد اســت.
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ــاه  ــی و نادرش ــب ثان ــاه طهماس ــد ش ــه و در عه ــا یافت ــو و نم نش
ــانیده در  ــم رس ــه ه ــره ب ــف باص ــر ضع ــوده، آخراالم ــی ب نقاش باش
ــری  ــه اکث ــرده، ب ــی ک ــم فان ــه درود عال ــدران در ســنة 1172 ب مازن
از کمــاالت صــوری و معنــوی، خصــوص در فــن تصویــر یگانــه 
ــت  ــت و خصوصی ــر و ایشــان کمــال رفاق ــان فقی ــوده. در می ــاق ب آف
ــه  ــت ک ــته پیداس ــن نوش ــی، 1378: 628(. از ای ــوده...« )آذربیگدل ب
ــک  ــی بی ــوادۀ علی قل ــی، ن ــک نقاش باش ــدال بی ــن اب ــی ب محمدعل
جبــادار، نقــاش فرنگی ســاز دورۀ شــاه عبــاس دوم، بــود کــه در زمــان 
ــة ســال های 1135  ــی در فاصل شــاه طهماســب دوم و نادرشــاه، یعن
ــل شــده اســت.  ــار نائ ــام نقاش باشــی درب ــه مق ــا 1160 هجــری ب ت
ایــن نقــاش بیشــتر در پیکرپــردازی و چهره ســازی مهــارت داشــته و 
ــه اوســت )ادیــب  ــادری منســوب ب نقاشــی های تاریــخ جهانگشــای ن

برومنــد، 1357: 40-45(. 
از قرایــن پیداســت کــه محمدباقــر فرزنــد محمدعلــی بــن 
ــه  ــوان ب ــورد می ت ــن م ــوده اســت. در ای ــک نقاش باشــی ب ــدال بی اب
ــه  ــن دو را ب ــدی ای ــدر و فرزن ــه رابطــة پ ــرد ک ــه اشــاره ک ســه نکت
ــت  ــت اس ــو در دس ــن تابل ــر چندی ــاند: 1. از محمدباق ــات می رس اثب
ــم  ــدران کشــیده اســت. فرامــوش نکنی کــه آن هــا را در ســاری مازن
کــه محمدباقــر اهــل اصفهــان بــود و گاهــی بــرای انجــام کارهــا بــه 
شــهرهای دیگــر ازجملــه شــیراز ســفر می کــرده اســت. از آثــاری کــه 
ــر اشــاره  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــر در ســاری اجــرا کــرده، می ت محمدباق
ــر در  ــن محمدباق ــم »کمتری ــا رق ــی ب ــر گل ســرخ زیبای ــرد. تصوی ک
ــزی، 1369، ج 2:  ــم زادۀ تبری ــد« )کری ــاخته ش ــدران س ــاری مازن س
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فرزنــدی  و  پــدر  رابطــة  بــه  بی آنکــه  تبریــزی  کریــم زادۀ 
ــر  ــک محمدباق ــه ی ــی اشــاره داشــته باشــد، ب ــر و محمدعل محمدباق
دیگــر بــه نــام محمدباقــر مازندرانــی اشــاره می کنــد کــه کســی جــز 
ــارش را در ســاری  محمدباقــر اصفهانــی نیســت؛ منتهــا بعضــی از آث
ــیر و  ــی ش ــر رویاروی ــار: تصوی ــن آث ــة ای ــت. ازجمل ــرده اس ــرا ک اج
اژدهــا بــا رقــم »در بلــدۀ ســاری مشــق شــد، کمتریــن محمــد باقــر« 
)تصویــر 1( و تصویــر آبرنــگ گل ســرخی بــا شــیوۀ ســیاه قلم و رقــم 
»کمتریــن محمدباقــر، در ســاری مازنــدران ســاخته شــد« و تصویــر 
ــه در  ــر« ک ــد باق ــن محم ــم »کمتری ــا رق ــر ب ــف و الغ ــبی نحی اس
آوریــل 1976 در حــراج ســاتبی لنــدن بــه فــروش رفــت )کریــم زادۀ 
تبریــزی،ج 2: 9-668(. محمدباقــر بــه احتمــال زیــاد، هنــگام فــوت 
ــن  ــرده و ای ــر می ب ــه س ــدران ب ــاری مازن ــی در س ــدرش محمدعل پ
ــی و ابوالحســن  ــار را در آنجــا کشــیده اســت. از نوشــتة آذربیگدل آث
ــی در  ــه محمدعل ــم ک ــاری )1369: 439( در می یابی ــتوفی غف مس
ــال  ــتوفی در س ــن مس ــول ابوالحس ــه ق ــا ب ــری )ی ــال 1172 هج س

ــت. ــته اس ــدران در گذش ــری( در مازن 1169 هج
از محمدباقــر دو تابلــو در دســت اســت کــه از روی آثــار علی قلــی 
ــده  ــر حــوری خوابی ــرده اســت؛ یکــی تصوی ــد ک ــادار تقلی بیــک جب
اســت کــه علی قلــی بیــک آن را در ســال 1084 هجــری کار کــرده 
ــة  ــروزه در کتابخان ــه ام ــت ک ــرده اس ــد ک ــر از آن تقلی و محمدباق
ــه شــمارۀ Cat.No.282.VI محفــوظ اســت  چســتربیتی دابلیــن ب

)Diba, 1989: 153(. دیگــری تابلــوی ســوزان و همراهــان اســت 
ــرده  ــاس ک ــری اقتب ــال 1178 هج ــز در س ــر آن  را نی ــه محمدباق ک
اســت. ایــن اثــر در 23 ژوئــن 1982 در حــراج هنــر اســالمی پاریــس 
ــا  ــزی، 1369، ج 2: 3-662(. آی ــم زادۀ تبری ــت )کری ــروش رف ــه ف ب
ــا کپی کــردن آثــار علی قلــی بیــک جبــادار می خواســته  محمدباقــر ب
یــاد و خاطــرۀ جــد خــود را زنــده نگــه دارد؟ او درحقیقــت بــا ذکــر نام 
ــی  ــدش علی قل ــار ج ــردن از روی آث ــود و کپی ک ــم خ ــدرش در رق پ
ــات  ــود مباه ــری خ ــب هن ــل و نس ــه اص ــته ب ــادار، خواس ــک جب بی
کنــد و معمــوالً هنرمندانــی از نــام پدرشــان در رقــم خویــش اســتفاده 

ــوده اســت. ــه پدرشــان از مشــاهیر روزگار ب ــد ک می کردن
ــن دو  ــدی ای ــدر و فرزن ــه رابطــة پ ــه ب ــن دیگــری ک ــل متق دلی
هنرمنــد صحــه می گــذارد، وجــود دســت کم دو مرقــع خــط و 
ــن دو  ــدۀ ای ــه گردآورن ــت ک ــتان اس ــة کاخ گلس ــی در کتابخان نقاش
مرقــع، آثــار محمدعلــی و محمدباقــر را در کنــار هــم قــرار داده اســت. 
ازجملــة ایــن مرقعــات، مرقــع خــط و نقاشــی بــا شــمارۀ دفتــر 1637 
اســت کــه در آن آثــار محمدعلــی و محمدباقــر در کنــار هــم ظاهــر 
شــده اســت )آتابــای، 1353: 9-278(. در مرقــع نقاشــی دیگــری بــا 
شــمارۀ دفتــر 1643، آثــار ســه تــن از نقاشــان یعنــی محمدعلــی و 
محمدباقــر و میــرزا بابــا در کنــار هــم گــردآوری شــده اســت )آتابــای، 
ــدر و  ــبت پ ــات از نس ــن مرقع ــدۀ ای ــا گردآورن 1353: 5-384(. آی
فرزنــدی ایــن دو آگاه بــوده  کــه آثــار آن هــا را در مرقعــی واحــد گــرد 

آورده اســت؟
 نکتــة دیگــر اینکــه می دانیــم علــی اشــرف، اســتاد محمدباقــر، از 
شــاگردان محمدعلــی بــوده و ســجع رقــم علــی اشــرف یعنــی »ز بعد 
محمــد علــی اشــرف اســت« ظاهــراً به ایــن زنجیرۀ اســتاد- شــاگردی 
اشــاره دارد. بعضــی هنرپژوهــان، ایــن محمدعلــی را محمدعلــی بــن 
محمدزمــان دانســته اند؛ ولــی توالــی وقایــع و حضــور محمدعلــی بــن 
ــی اشــرف  ــام نقاش باشــی نادرشــاه و حضــور عل ــک در مق ــدال بی اب
ــورخ  ــرزا مهدی خــان اســترآبادی، منشــی و م ــزد می و شــاگردانش ن
ــاگرد  ــرف، ش ــی اش ــه عل ــت ک ــی از آن اس ــی حاک ــاه، جملگ نادرش
محمــد علــی نقاش باشــی بــوده و محمدعلــی، فرزنــدش، محمدباقــر 
ــی و  ــا نقاشــی زیرالک ــزد شــاگردش( گذاشــته ت ــی ن ــزد او )یعن را ن

تصویر 1. شیر و اژدها، کار محمدباقر، موزة متروپولیتن، نیویورک
مأخذ: آتابای،1353: بی صفحه
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ــی اشــرف  ــزد عل ــر ن ــرد. محمدباق ــرا گی ــب و تشــعیر را از او ف تذهی
نقاشــی زیرالکــی روی جلدهــا و قلمدان هــا و جعبه هــا و قــاب 
ــل کاری و  ــانی و ح ــب و طالافش ــت و در تذهی ــرا گرف ــا را ف آیینه ه
ــه  ــن گفت ــواه ای ــارت شــد؛ چنانچــه گ گل و مرغ ســازی صاحــب مه
ــر مجموعــة محفــوظ  ــگار حواشــی و تصاوی ــوان در نقــش و ن را می ت
در ســن پترزبــورگ مشــاهده کــرد. در صفحــة 845 ایــن مجموعــه، 
تاریــخ 1172 هجــری در کنــار رقــم محمدباقــر آمــده اســت )آدامووا، 

.)226 :1386
 تذهیــب و تشــعیر و تصویــر ایــن مجموعــه را محمدباقــر، 
ــا 1172  ــال های 1168 ت ــة س ــادق در فاصل ــادی و محمدص محمده
هجــری بــه انجــام رســانده اند. نکتــة مهــم دیگــر در مــورد محمدباقــر، 
ــار او  ــد او محمدحســن اســت کــه در یکــی از رقم هــای آث ــام فرزن ن
ــا رقــم »بــه جهــت  ثبــت شــده اســت؛ یعنــی تصویــر گل ســرخی ب
ــن  ــر ب ــن محمدباق ــد، کمتری ــق ش ــن مش ــمی محمدحس ــور چش ن
محمدعلــی« )کریــم زادۀ تبریــزی، 1369، ج 2: 661(. می دانیــم 
ــدان اطــالق  ــه فرزن ــور چشــمی« را ب ــته، اصطــالح »ن ــه در گذش ک
ــم  ــد و ه ــام فرزن ــم ن ــود ه ــر خ ــن اث ــر در ای ــد. محمدباق می کردن
ــرای  ــه آن  را از ب ــت ک ــت. پیداس ــرده اس ــر ک ــدرش را ذک ــام پ ن
ــاگردی  ــزدش ش ــوم در ن ــرار معل ــه از ق ــدش کشــیده ک مشــق فرزن
می کــرده اســت. ایــن محمدحســن، بعدهــا از نقاشــان برجســتة اوایــل 
ــار  ــد آث ــرای تولی ــی را ب ــا کارگاه ــه ی ــد و کارخان ــار گردی دورۀ قاج
زیرالکــی در اصفهــان راه انداخــت. کریــم زادۀ تبریــزی، طبــق عــادت 
ــا ســه  ــن محمدحســن ب ــه ارتبــاط ای ــدون اینکــه ب ــوف خــود، ب مأل
محمدحســن دیگــر توجهــی بکنــد، از ســه تــن محمــد حســن نقــاش 
ــاز محمدحســن  ــی، محمدحســن نقــاش فتــح علیشــاهی و ب اصفهان
ــک  ــع در ی ــل جم ــه قاب ــد ک ــاد می کن ــاهی ی ــح علیش ــاش فت نق
ــد  ــه می بای ــی ک ــن اصفهان ــی محمدحس ــتند؛ یعن ــن هس محمدحس
ــا  ــم »ی ــه رق ــدرش ک ــد. او همچــون پ ــوده باش ــر ب ــد محمدباق فرزن
ــرد  ــتفاده می ک ــن« اس ــام حس ــا ام ــم »ی ــت، از رق ــوم« داش باقرالعل

)کریــم زادۀ تبریــزی، 1369، ج 2: 689-91(.
ــود  ــد، حســن« ب ــتان محم ــر محمدحســن »گل بوس ــم دیگ  رق
ــن  ــر( هــم اشــاره دارد. از ای ــدرش محمــد )باق ــام پ ــه ن کــه در آن ب
رقــم پیداســت کــه وی پیــش پــدرش شــاگردی هــم می کــرده اســت. 
ــار  ــی نقاش باشــی درب ــا نجف عل ــت از آقانجــف ی ــم زاده در صحب کری
ــن  ــد و عی ــاره می کن ــر او اش ــة ازدواج دخت ــند قبال ــه س ــار، ب قاج
ســند را مــی آورد )کریــم زادۀ تبریــزی، 1370، ج 3: 1372؛ خلیلــی، 
1386: 3 -222(. در ایــن قبالــه کــه از آن صفیه ســلطان، دختــر 
ــنایان  ــکان و خویشــان و آش ــماری از نزدی ــام ش ــی اســت، ن نجف عل
ــه  ــوان شــاهد ثبــت شــده اســت؛ ازجمل ــی و دختــرش به عن نجف عل
ــه  ــی ک ــرادر نجف عل ــا ب ــه ســلطان ی ــام محمدحســن عمــوی صفی ن
به عنــوان شــاهد قبالــه را ُمهــر زده اســت. اگــر محمدحســن یادشــده 
کــه بــا عنــوان »آقامحمدحســن« آمــده )همچــون آقاباقــر و آقانجــف( 
همــان محمدحســن فرزنــد محمدباقــر بــوده باشــد و حــدس قریــب 
بــه یقیــن هــم همیــن اســت )چــون در ُمهــر او ســجع »گل بوســتان 
محمــد، حســن« ثبــت شــده( پــس نجف علــی فرزنــد دیگــر 

محمدباقــر بــوده اســت. تــوان گفــت کــه فــن نقاشــی در چنــد نســل 
ــر و  ــه محمدباق ــه و ب ــه یافت ــادار ادام ــی بیــک جب ــوادۀ علی قل از خان
ــی  ــی یعن ــدان نجف عل ــی و فرزن ــن، نجف عل ــدان او محمدحس فرزن
محمدکاظــم، محمدجعفــر و احمــد و محمدعلــی منتقل شــده اســت.

ب. محمدباقر در دربار زند
از اشــارۀ صاحــب رســتم التواریــخ متوجــه می شــویم کــه محمدباقــر 
نقاشــان  زمــرۀ  در  و  می کــرده  کار  زنــد  کریم خــان  دربــار  در 
ــه در  ــر آنک ــده: »دیگ ــتم التواریخ آم ــت. در رس ــوده اس ــار او ب درب
ــگار و  ــان زیبان ــده، نقاش ــق در آن آرمی ــندیده، خالی ــر پس آن عص
ــان،  ــأنان آقازم ــه عالی ش ــد. از آن جمل ــیرین کار بوده ان ــوران ش مص
آقاباقــر )محمدباقــر( آقاصــادق )محمدصــادق( میــرزا حســن )میــرزا 
ــه  ــادی( ک ــد )محمده ــرزا محم ــاری( می ــتوفی غف ــن مس ابوالحس
ــه  ــزار درج ــه ه ــه ب ــی، بلک ــی ثان ــی و مصوری مان ــک در نقاش هری
ــم  ــتم الحکما، 1352: 410(. می دانی ــد« )رس ــی بوده ان ــر از مان باالت
و  محمدهــادی  یعنــی  هم دوره هایــش  همــراه  محمدباقــر  کــه 
ــد و  ــرف گذران ــی اش ــزد عل ــاگردی را ن ــال های ش ــادق، س محمدص
ــاه( در  ــال مرگ نادرش ــری )س ــال 1160 هج ــا س ــوم ت ــرار معل از ق
ــردن  ــژه در فراهم ک ــد و به وی ــغول کار بوده ان ــود مش ــتاد خ ــار اس کن
مرقــع میــرزا مهدی خــان اســترآبادی )مرقــع ارمیتــاژ( او را همراهــی 
ــری  ــن در کارگاه هن ــار ت ــن چه ــه ای ــد ک ــن می نمای ــد. چنی کرده ان
میــرزا مهدی خــان اســترآبادی کار می کرده انــد. پــس از مــرگ 
نــادر، اوضــاع بــه هــم خــورد و علــی اشــرف بــه آذربایجــان رفــت و 
محمدباقــر، محمدهــادی و محمدصــادق در اصفهــان باقــی ماندنــد و 
ــا شــمارۀ  ــع خطــی کــه امــروزه ب در اواخــر دهــة شــصت، روی مرق
E14 در انســتیتوی مطالعــات شــرقی آکادمــی علــوم ســن پترزبــورگ 
ــب و  ــا را تذهی ــدند و آن ه ــغول ش ــه کار مش ــود، ب ــداری می ش نگه

ــد.  تشــعیر  کردن
ــال 1151  ــال در س ــگ کرن ــس از جن ــادر پ ــت ن ــی اس گفتن
هجــری، وارد دهلــی شــد و خزانــة شــاهان گورکانــی را غــارت کــرد 
ــا  ــی ها و خطاطی ه ــه، نقاش ــن گنجین ــار ای ــران آورد. از آث ــه ای و ب
ــود.  ــن ب ــروف گلش ــع مع ــی و مرق ــدۀ خوش نویس ــات پراکن و قطع
ــری،  ــال 1160 هج ــادر در س ــرگ ن ــس از م ــد پ ــر می رس ــه نظ ب
ــترآبادی  ــان اس ــرزا مهدی خ ــار می ــا در اختی ــده ی ــار پراکن ــن آث ای
بــوده یــا بــه دســت کریم  خــان زنــد افتــاده اســت. بــه هــر ترتیــب، 
ایــن ســه هنرمنــد یعنــی محمدهــادی و محمدباقــر و محمدصــادق 
مأمــور می شــوند کــه تمامــی ایــن قطعــات را سروســامان بدهنــد. بــا 
تذهیــب و تشــعیر آن هــا را در یــک مجموعــه واحــد بیاراینــد و ایــن 
کار انجــام می گیــرد و در بیــن ســال های 1168 تــا 1172 بــه اتمــام 
می رســد. در ایــن مجموعــه، چهره نگاری هــای زیبــا، پیکره هــای 
زیبــا، پیکره هــای عابــران و پارســایان، نمونه هــای تذهیــب و مشــکل، 
قطعــات خطاطــی بــا تذهیــب و تشــعیر دل نشــین، تقلیدهایــی از آثار 
ــر  ــل تصاوی ــی در مقاب ــگاری از شــاهان گورکان ــد چهره ن فرنگــی، چن
ــع  ــن مرق ــات ای ــی از صفح ــوند. بعض ــده می ش ــی دی ــاهان ایران ش
کنــده شــده و امــروزه در گالــری هنــری فریــر واشــنگتن نگهــداری 
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ــخ  ــم و تاری ــعیرها دارای رق ــا و تش ــماری از تذهیب ه ــود. ش می ش
ــودآور، 1380: 325(. اســت )س

ــوب  ــه، منس ــن مجموع ــی ای ــار نقاش ــی آث ــعیرهای طالی  تش
ــات  ــعیر قطع ــب و تش ــت و تذهی ــادق اس ــر و محمدص ــه محمدباق ب
ــم  ــه کری ــی ک ــت. هنگام ــام داده اس ــادی انج ــی را محمده خطاط
خــان در ســال 1167 هجــری شــیراز را تحــت اختیــار خــود گرفــت، 
ــی ایــن شــهر همــت گماشــت و در آن عماراتــی همچــون  ــه آبادان ب
ــرد.  ــداث ک ــرا اح ــام و کاروان س ــازار، حم ــه، ب ــیراز، دیوانخان ارگ ش
ــرای تزییــن و نقاشــی عمــارات جدیــد خــود، از وجــود  کریم خــان ب
ــر، محمدهــادی  نقاشــان متبحــری همچــون محمدصــادق، محمدباق
و آقازمــان اســتفاده کــرد و آن هــا طبــق اشــارۀ محمدصــادق نامــی، 
نویســندۀ تاریــخ گیتــی گشــا، ســاحت هــر ایوانــی را آکنــده از نقــش 
و نــگار زیبــا و صورت هــای بدیــع کردنــد و بــه انــواع گل هــای 
ــم  ــتند )1363: 9-157(. ارگ کری ــن آراس ــار و ریاحی ــن و ازه رنگی
خــان، کاله فرنگــی، دیوانخانــه و بقعــة هفت تنــان، از عماراتــی بودنــد 
ــواع آرایه هــا و تزیینــات آراســته شــد و  ــا ان کــه به وســیلة نقاشــان ب
ــای  ــن پروژه ه ــال در ای ــر از نقاشــان فع ــه نظــر می رســد محمدباق ب
ــوده اســت. محمدباقــر، تک چهــره ای از کریم خــان کشــیده  هنــری ب
و در رقــم آن از »عمــل کمتریــن بنــده درگاه« اســتفاده کــرده اســت. 
ــوظ اســت  ــر گرجســتان محف ــوزۀ هن ــروزه در م ــره، ام ــن تک چه ای

ــووا، 1387: 225(.  )آدام
گفتنــی اســت نظیــر ایــن تابلــو، البتــه منســوب بــه محمدصــادق، 
ــه  ــووا، 1387: 225(. ب ــت )آدام ــود اس ــم موج ــا ه ــوزۀ بریتانی در م
ــار کریم خــان  ــر در درب ــت محمدباق ــار دورۀ اقام ــاد از آث ــال زی احتم
زنــد، دو قطعــه نقاشــی باشــد که از شــیری کشــیده اســت. ابوالحســن 
مســتوفی غفــاری، نقــاش دیگــر ایــن دوره، در کتــاب گلشــن مــراد 
ــز  ــارۀ شــجاعت کریم خــان آورده کــه مبالغه آمی خــود، داســتانی درب
ــر در  ــود وی و محمدباق ــام خ ــع اله ــد منب ــر می رس ــه نظ ــت و ب اس
ــن  ــد. ابوالحس ــده باش ــردن ش ــیری قالده به گ ــر ش ــیدن تصوی کش
ــرار  ــیربان ف ــت ش ــده ای از دس ــیر درن ــه ش ــد ک ــاری می نویس غف
ــود، شــیر را از  ــا دســته  گلــی کــه در دســتش ب کــرد و کریم خــان ب
ــه شــیربان ســپرد  خــود دور کــرد و قــالدۀ آن  را محکــم گرفــت و ب

ــووا، 1369: 234(.  )آدام
ایــن واقعــه ظاهــراً در اصفهــان رخ داده بــود. از محمدباقــر، 
تصویــر شــیری در دســت اســت کــه مــردی را گرفتــار چنــگال خــود 
کــرده اســت و تصویــر شــیر درنــده ای کــه بــه قــالده ای بســته شــده 
ــن  ــر« و »مشــق کمتری ــن محمدباق ــم »کمتری ــا رق اســت و در آن ه
ــزی، 1369: 2-661(. از  ــم زادۀ تبری ــت )کری ــده اس ــر« آم محمدباق
ــت  ــیری در دس ــگ ش ــر آبرن ــم تصوی ــتوفی ه ــن مس ــود ابوالحس خ
اســت کــه بــا قــالده ای بــه درخــت بســته شــده اســت و امــروزه در 
مــوزه رضاعباســی تهــران نگهــداری می شــود )آدامــووا، 1376: 37-

ــر  ــه، تصوی ــر در دورۀ زندی ــده از محمدباق ــار باقی مان ــر آث 1(. از دیگ
آبرنــگ لطف علی خــان زنــد اســت کــه در آن »رقــم کمتریــن 

ــووا ، 1369: 661-2(. ــت )آدام ــده اس ــر« آم آقاباق

ج. محمدباقر در دربار قاجار
ــال  ــان در س ــرگ کریم خ ــس از م ــر پ ــد محمدباق ــر می رس ــه نظ ب
ــوردار  ــه برخ ــاهزادگان زندی ــی ش ــت بعض ــان از حمای 1193، همچن
ــه وی از  ــت ک ــی اس ــر آبرنگ ــه، تصوی ــن گفت ــواه ای ــت. گ ــوده اس ب
لطف علی  خــان کشــیده اســت. می دانیــم کــه لطف علی خــان در 
ســال 1209، مقهــور آغامحمدخــان شــد و بــه قتــل رســید و حکومت 
ــدی(،  ــاه بع ــان )فتح علیش ــار باباخ ــزد در اختی ــان و ی ــارس و کرم ف
ــلطنه، 1367، ج  ــت )اعتمادالس ــرار گرف ــان، ق ــرادرزاده آغامحمدخ ب
3 : 1425(. باباخــان تــا ســال 1211 )ســال مــرگ آغامحمدخــان( یــا 
ــیراز  ــا ســال 1212 )لســان الملک ســپهر(، در ش ــر ت ــی دیگ ــه قول ب
حاکــم بــود )اعتمادالســلطنه، 1367، ج 3: 1437(. گویــا باباخــان در 
ســال های حکومــت خــود در شــیراز از وجــود هنرمندانــی همچــون 
محمدباقــر اســتفاده کــرده اســت؛ چــون در کتابخانــة ملــی روســیه 
ــد روغنــی از نســخة خطــی بوســتان  )دورن شــمارۀ 380(، یــک جل
ــم  ــی »رق ــر، یعن ــم محمدباق ــار رق ــه در کن ــود دارد ک ــعدی وج س
ــده  ــز آم ــفارش دهندۀ آن نی ــام س ــر«، ن ــدگان محمدباق ــن بن کمتری
ــیان و  ــان خلدآش ــتطاب، باباخ ــرت مس ــفارش حض ــه س ــت: »ب اس

ــه«.  ــداهلل ملک ــکان خل جنت م
ــال های  ــن س ــد را بی ــن جل ــاد ای ــال زی ــه احتم ــر ب محمدباق
ــا  ــای زیب ــا قاب بندی ه ــد ب ــرده اســت. جل ــا 1211 کار ک 1209 ت
ــا  ــت آن ب ــه روی و پش ــز و درون شمس ــای ری ــده از گل ه و آکن
ــووا، 1386:  ــت )آدام ــده اس ــن ش ــفید تزیی ــرخ و س ــای س گل ه
7-225(. اگــر تولــد محمدباقــر را در دهــة چهــل ســدۀ دوازدهــم 
ــت(، وی  ــن اس ــم همی ــن ه ــم )و قریب به یقی ــرار دهی ــری ق هج
ــوده اســت. می دانیــم  در ایــن ســال ها در ســنین بیــن 60 و 70 ب
ــة ســال های 1208 و 1210، محمدصــادق، هــم دورۀ  کــه در فاصل
محمدباقــر، دو تابلــوی عظیــم جنــگ چالــدران و جنــگ کرنــال را 
بــه دســتور آغامحمدخــان و در تــاالر پذیرایــی چهــل ســتون اجــرا 
ــک حــدس  ــر، 1344: 574(. ی ــرد )Texier, 1852: 124؛ هنرف ک
قریــب بــه یقیــن ایــن اســت کــه آغامحمدخــان در ایامــی کــه نــزد 
ــادق و  ــون محمدص ــی همچ ــا هنرمندان ــود، ب ــروگان ب ــان گ کریم خ
ــرای کشــیدن  ــا ب ــا از آن ه ــک آشــنا شــد و بعده ــر از نزدی محمدباق
تابلوهــای صحنه هــای جنــگ اســتفاده کــرد یــا اینکــه ایــن 
ــه آغامحمدخــان  ــا ســفارش باباخــان، حاکــم شــیراز، ب هنرمنــدان ب
پیوســتند و در پروژه هــای هنــری او مشــارکت کردنــد. در حقیقــت، 
ــدران و جنــگ  ــگ روغــن جنــگ چال ــوی رن محمدصــادق، ســه تابل
ــر  ــد و محمدباق ــان را کار می کن ــا عثمانی ــادر ب ــگ ن ــال و جن کرن
ــد؛  ــرا می نمای ــرای وی اج ــی را ب ــن رزم ــگ روغ ــوی رن ــم دو تابل ه
ــان خــود در  ــا مالزم ــه ب ــوی ک یکــی شــکارگاه شــاه اســماعیل صف
حــال شــکار اســت و دیگــری تابلــوی جنــگ تیمــور بــا ایلــدرم بایزید 
عثمانــی کــه هــر دو در کاخ گلســتان محفــوظ اســت و رقــم »کمترین 

ــزی، 1369، ج 2: 663(.  ــم زادۀ تبری ــر« را دارد )کری محمدباق
ــی  ــه حاک ــد ک ــف می کن ــتانی را تعری ــزی داس ــم زادۀ تبری کری
ــع  ــت. وی منب ــه اس ــم دوره و هم کاس ــد ه ــن دو هنرمن ــت ای از رقاب
ایــن داســتان را نقــل نمی کنــد تــا در بــاب صحیــح و ســقیم  

کارستان هنری محمدباقر
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ــدار  ــرای دی ــر ب ــد روزی محمدباق ــود. می نویس ــص ش ــودن آن فح ب
از محمدصــادق بــه عمــارت چهل ســتون مــی رود کــه در آنجــا 
ــه  ــا کنای ــزاح ی ــاب م ــر از ب ــود. محمدباق ــو ب ــیدن تابل ــغول کش مش
بــه محمدصــادق می گویــد: چــه کار ســاده ای ترتیــب داده ای کــه بــا 
ایــن ســرعت و شــتاب بــه پایــان می بــری؟! محمدصــادق زهــر کنایــة 
محمدباقــر را ملتفــت می شــود و جــواب می دهــد کــه آغامحمدخــان 
خســیس و پول پرســت، اجــرت ایــن تابلــو را ذرعــی بــه مــن می دهــد 
و اگــر کاری بهتــر از ایــن انجــام دهــم، دیوانگــی محض اســت. ســپس 
بالفاصلــه یکــی از رزم آوران را در هیئــت محمدباقــر طــرح می زنــد و 

ــی دارد )1376، ج 1: 260(.  ــه تحســین وا م حاضــران را ب
ــن  ــودن آن، پیداســت کــه ای ــق  ب ــرض موث ــن داســتان، به ف از ای
ــی  ــد و رقابت ــان بوده ان ــت آغامحمدخ ــان در خدم ــد هم زم دو هنرمن
ــی  ــر، از بعض ــر تقدی ــه ه ــت. ب ــته اس ــود داش ــا وج ــن آن ه ــم بی ه
ــم  ــاه ه ــی ش ــلطنت فتح عل ــام س ــر در ای ــد محمدباق ــن برمی آی قرای
از حمایت هــای او برخــوردار می شــود و به ویــژه در فراهــم آوردن 
ــه  ــاد و ب ــال زی ــه احتم ــع ب ــن مرق ــی ورزد. ای ــارکت م ــی مش مرقع
دســتور فتح علــی  شــاه و بــرای او فراهــم شــده و دربردارنــدۀ 
قطعــات خطاطــی از میرعمــاد و تذهیــب حواشــی آن هــا منســوب بــه 
محمدباقــر اســت. ابوالعالســودآور، تاریــخ ایــن مرقــع را حــدود 1237 
هجــری ثبــت کــرده اســت )ســودآور، 1380: 405(. اگــر تاریــخ ایــن 
ــود  ــر متجــاوز از ن ــم محمدباق ــد بپذیری ــم، بای ــق بدانی ــع را موث مرق
ــن1  ــد کــه بنجامی ســال عمــر کــرده اســت. رابینســن اشــاره می کن
در ســال 1892 )1309( از آقاباقــر بــه صــورت آقابیــر2 یــاد می کنــد 
)Robinson, 1967: 77�78( و مترجــم فارســی آن  را بــه صــورت 
ابــاذر ترجمــه کــرده اســت )بنجامیــن، 1363: 255(. می دانیــم کــه 
ــة  ــرای خمس ــازه ای ب ــی ت ــد الک ــة جل ــتور تهی ــاه دس ــی ش فتح عل
نظامــی شــاهی ســال های 949-946 هجــری صــادر کــرد کــه 
ــه شــمارۀ Br.2265 محفــوظ اســت.  ــا ب ــة بریتانی امــروزه در کتابخان
روی ایــن جلــد، مجلــس شــکار فتحعلــی شــاه و پســرانش بــه طــرز 
شــیوایی کشــیده شــده اســت کــه کار سیدمیرزاســت. در پشــت ایــن 
جلــد هــم مجلســی از گشــت و شــکار فتحعلــی شــاه نقاشــی شــده 

ــر اســت )رابینســن، 1379: 353(. ــم محمدباق ــدۀ رق کــه دربردارن

2. کارستان هنری محمدباقر
محمدباقــر در کارگاه هنــری علــی اشــرف، شــیوۀ نقاشــی زیرالکــی 
ــده می شــود،  ــگ ورزی ــب و تشــعیر و آبرن ــرد، در تذهی ــرا می گی را ف
ــی  ــا از آن در بعض ــد و بعده ــه می کن ــن را تجرب ــگ روغ ــی رن نقاش
ــی و  ــی زیرالک ــاری از او در نقاش ــد. آث ــره می جوی ــود به ــار خ از آث
ــه بررســی  ــده کــه در ایــن مقــام ب آبرنــگ و رنــگ روغــن باقــی مان
ــار  ــر در آث ــت محمدباق ــی اس ــم. گفتن ــا می پردازی ــی آن ه و ارزیاب
بازمانــده، از رقم هــای متنوعــی اســتفاده کــرده اســت از قبیــل: 
ــی  ــد عل ــر از بع ــوم، باق ــا باقرالعل ــر ی ــام محمدباق ــا ام ــر ی محمدباق

ــر. ــر و باق ــن آقاباق ــود، کمتری اشــرف ب
الف. قلمدان نگاری

ــوردار  ــژه ای برخ ــی وی ــی از بلندپایگ ــی زیرالک ــر در نقاش محمدباق

ــده  ــی مان ــدک باق ــای وی شــماری ان ــی از قلمدان نگاری ه اســت؛ ول
ــی اســت کــه روی زمینــة ســبز ســیر  ــة آن هــا قلمدان اســت. ازجمل
ــته و  ــش بس ــی نق ــای تزیین ــی و گل ه ــل و فندق ــای قرنق آن، گل ه
جــزو مجموعــة خصوصــی کریــم زادۀ تبریــزی در تهــران اســت و در 
آن رقــم »یــا باقرالعلــوم 1160« آمــده اســت. دیگــری قلمدانی اســت 
بــا نقــوش گل و مــرغ بــا رقــم »یــا باقرالعلــوم 1175«. یــک قلمــدان 
ــی  ــرخ و تذهیب ــاخه ای و گل س ــک تک ش ــش گل میخ ــا نق ــم ب ه
ــت و در  ــوظ اس ــد محف ــب برومن ــی ادی ــة عبدالعل ــا در مجموع زیب
آن رقــم »یــا باقرالعلــوم 1165« در کنــار یکــی از گل هــای میخــک 
ــزی، 1369، ج 2: 660 و 663(.  ــم زادۀ تبری ــت )کری ــده اس ــت ش ثب
ــر  ــی از محمدباق ــدان گل و مرغ ــی، دو قلم ــة ناصــر خلیل در مجموع
موجــود اســت )تصویــر 2(. در نمــای روی یکــی از آن هــا، مرغــی زیبــا 
ــوی آن،  ــا گل هــای ســرخ و شــاخه ها و بته هــا و غنچه هــا و در پهل ب
مجموعــه ای از گل هــای زیبــا در زمینــة قهــوه ای مــات نقــش بســته 
اســت. در نمــای بیرونــی و پهلــوی دومــی هــم مرغــی نشســته روی 
بــرگ گل هــا و گل هــای ســرخ و گل بهــی زیبــا و به ویــژه شــاخه گل 
ــا باقرالعلــوم« ســنة  نرگســی نقاشــی شــده اســت. در اولــی رقــم »ی
ــده  ــر« آم ــن محمدباق ــق کمتری ــم »مش ــم رق ــی ه 1160 و در دوم

ــی، 1386: 83(. اســت )خلیل

تصویر 2. قلمدان گل و مرغ، مجموعۀ خصوصی ناصر خلیلی، لندن
مأخذ: خلیلی، 1386: 62

ب. قاب آینه
ــتفاده  ــری اس ــه، از تصاوی ــای آیین ــن قاب ه ــرای تزیی ــر ب محمدباق
ــوده  ــی و مســیحی ب ــی ایران ــن مذهب ــدۀ مضامی ــه دربردارن ــرده ک ک
ــس یوســف  ــده و شــاهزادۀ جــوان، مجل ــر جهاندی ــة پی اســت. صحن
ــیحی  ــان مس ــار و زن ــف نج ــودک و یوس ــذرا و ک ــم ع ــا، مری و زلیخ
ــی  ــا، از مضامین ــای زیب ــاً گل و مرغ ه ــی و ضمن ــای اروپای ــا جامه ه ب
ــر مشــاهده  ــده از محمدباق ــة بازمان هســتند کــه روی قاب هــای آیین
ــاره  ــر اش ــار زی ــه آث ــوان ب ــا می ت ــاب آیینه ه ــن ق ــوند. از ای می ش

کــرد:
ــر گل و مــرغ و تذهیــب حواشــی آن و  ــا تصاوی 1. قــاب آیینــه ب
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ــوم  ــا باقرالعل ــم »ی ــا رق ــاب و ب ــل ق ــفارش دهنده در داخ ــر س تصوی
ــر 3(؛ 1183« )تصوی

2. قــاب آیینــه ای بــا تصاویــر گل و مــرغ در رویــه و جوانــب آن و 
رقــم »یــا باقرالعلــوم« )تصاویــر 4 و 5(؛

ــر پیــر جهاندیــده و شــاهزادۀ جــوان  ــا تصوی 3. قــاب آیینــه ای ب
ــوم  ــا باقرالعل ــم »ی ــا رق ــدان و مالزمــان شــاهزاده ب و شــماری از مری

ــاب آیینــه در مــوزۀ رضــا عباســی محفــوظ اســت؛ 1193«. ایــن ق
4. قــاب آیینــه ای بــا تصاویــر مجلــس یوســف و زلیخــا کــه زلیخــا 
در صــدر مجلــس نشســته و بــه بالــش تکیــه داده و ندیمه هــا پشــت 
ســر او هســتند و یوســف بــا ردای بلنــد طالیــی و عمامــه ای بــر ســر، 
میانــة مجلــس ایســتاده و آفتابــه لگــن بــه دســت گرفتــه و مالزمــان 
ــت های  ــوری، دس ــن نارنج خ ــد و در حی ــال اوین ــو جم ــا، مح زلیخ
ــر  ــدۀ تصاوی ــاب، دربردارن ــن ق ــر ای ــرف دیگ ــد. ط ــود را بریده ان خ
زیبایــی از گل هــای ســرخ و مــرغ و مناظــر چشــم نواز اســت و در آن 
ــاب آیینــه  ــن ق ــر 1194« ثبــت شــده اســت. ای ــن باق رقــم »کمتری
ــت  ــروش رف ــه ف ــدن ب ــاتبی لن ــراج س ــل 1979، در ح در 24 آوری

ــزی، 1369، ج 2: 660(. ــم زادۀ تبری )کری
5. در مجموعــة ناصــر خلیلــی، قــاب آیینــه ای از محمدباقــر 
ــة او  ــه زندگی نام ــا ب ــی راهگش ــدۀ رقم ــه دربردارن ــت ک ــود اس موج
ــی،  ــن محمدعل ــر ب ــن محمدباق ــم کمتری ــون در آن »رق ــت؛ چ اس
ــه  ــه اتمــام رســید؛ ب ــاه ب ــازده م ــان، در مــدت ی بدارالســلطنه اصفه
تاریــخ شــهر جمــادی  االول ســنه 1187« ثبــت شــده اســت. از ایــن 
رقــم پیداســت کــه محمدباقــر در ســال 1187 در اصفهــان بــه ســر 
ــم از  ــون چش ــوده و چ ــی ب ــدر او محمدعل ــام پ ــت و ن ــرده اس می ب
جهــان فــرو بســته بــوده، محمدباقــر نــام او را در رقمــش ذکــر کــرده 

اســت.
ایــن قــاب آیینــه ظاهــراً بــه ســفارش فــردی مســیحی ســاخته 
ــل  ــرغ، در داخ ــای گل و م ــر زیب ــر تصاوی ــالوه ب ــده و در آن، ع ش
ــش  ــان نق ــة ارمنی ــا جام ــی ب ــر زیبای ــر دخت ــاب، تصوی ــوش ق درپ
ــرده و  ــد ک ــت دارد، بلن ــه دس ــه ب ــی را ک ــه بادبزن ــت ک ــته اس بس

ــاق  ــرون از ات ــرۀ بی ــا و منظ ــا، آویزه ــا پرده ه ــی ب ــوب اتاق در چارچ
ــر  ــم محمدباق ــر، رق ــن تصوی ــی ای ــش فوقان ــت. در بخ ــتاده اس ایس
ــام آن  ــخ اتم ــر، تاری ــن دخت ــی روی دام ــش تحتان ــده و در بخ آم
ــلوغ و  ــی ش ــره در فضای ــار پیک ــاب، چه ــت. روی ق ــده اس ــت ش ثب
ــت. دو  ــانی اس ــال دست افش ــی در ح ــود و زن ــده می ش ــی دی تزیین
ندیمــه هــم پشــت ســر او، دو ظــرف مملــو از میــوه در دســت دارنــد و 
ــه، دست به ســینه، محــو دست افشــانی  ــة دیگــری در پیش زمین ندیم
زن اســت. در دورنمــای آن هــم منظــرۀ طبیعــی همــراه بــا معمــاری 
ــم  ــة مری ــه، صحن ــاب آیین ــت ق ــود. در پش ــاهده می ش ــه ای مش قلع
عــذرا و کــودک آمــده و کــودک در دامــن مریــم عــذرا قــرار گرفتــه و 
یوســف نجــار و همراهــان دیگــر هــم در طرفیــن او دیــده می شــوند. 
تصویــر گاو خوابیــده و ســر یابــوی آن هــا هــم در صحنــه بــه چشــم 
ــت  ــته اس ــش بس ــی نق ــر خانه های ــم تصاوی ــا ه ــورد. در دورنم می خ
)خلیلــی، 1386: 90(. پیداســت کــه محمدباقــر ایــن صحنه هــا را از 
تصویــر چایــی اروپایــی اقتبــاس کــرده کــه در ایــن زمــان بــه فراوانــی 
وارد ایــران می شــده اســت. ایــن قــاب آیینــه از پاپیــه ماشــه )خمیــر 
ــدازۀ  ــانتی متر و ان ــدازۀ آن 15/8*23 س ــده و ان ــاخته ش ــذ( س کاغ

ــی، 1386: 91(. ــت )خلیل ــانتی متر اس ــوش آن 14*21 س درپ

تصویر 3. قاب آینه، گل و مرغ، مجموعۀ خصوصی ناصر خلیلی، لندن
 مأخذ: خلیلی، 1386: 64

تصویر 4. قاب آیینه، گل زنبق، مجموعۀ خصوصی ناصر خلیلی، لندن
 مأخذ: خلیلی، 1386: 64

تصویر 5. قاب آیینه، فرنگی سازی، مجموعۀ خصوصی ناصر خلیلی، لندن
مأخذ: خلیلی، 1386: 90
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رقــم »کمتریــن محمدباقــر 1177«  بــا  آیینــه ای  قــاب   .6
ساخته شــده از پاییــه ماشــه و انــدازۀ 12/2* 17/5 ســانتی متر 
ــاب، در  ــن ق ــود دارد. روی ای ــن پترزبورگ وج ــاژ س ــوزۀ ارمیت در م
ــا  ــادام ب ــبیه ب ــه ای ش ــکوفان درختچ ــاخة ش ــوه ای ش ــه ای قه زمین
ــت  ــود. در پش ــده می ش ــز دی ــاقه های ری ــا و س ــا و برگ ه غنچه ه
آن هــم یــک شــاخه درخــت فنــدق بــا برگ هــا و میوه هــای درشــت 
ــم  ــی ه ــوش داخل ــت. در درپ ــته اس ــش بس ــاب نق ــبیه روی ق ش
تصویــر مریــم عــذرا و کــودک و یوحنــای مقــدس مشــاهده می شــود 
کــه ازنظــر هنــری چنــدان چشــمگیر نیســت )آدامــووا، 1386: 225؛ 

.)Loukonine and Ivanov, 1996: 228

ج. جلدآرایی
کریــم زادۀ تبریــزی دســت کم پنــج جلــد از جلدآرایی هــای محمدباقــر 
ــت: 1.  ــده اس ــت ش ــر ثب ــم محمدباق ــا رق ــه در آن ه ــرده ک ــر ک ذک
جلــدی منــدرس بــا نقــوش گل و مــرغ و رقم »یــا باقرالعلــوم 1190«؛ 
ــی و  ــای تذهیب ــرغ و پیچک ه ــوش گل و م ــا نق ــی ب ــد قرآن 2. جل
رقــم »یــا امــام محمدباقــر« محفــوظ در کتابخانــة کاخ گلســتان؛ 3. 
ــم  ــا رق ــی ب ــرغ و حواشــی تزیین ــای گل و م ــوش زیب ــا نق ــدی ب جل
ــا  ــا رقــم »ی ــا باقرالعلــوم 1195«؛ 4. جلــد رحلــی گل و مرغــی ب »ی
باقرالعلــوم«؛ 5. جلــد قــرآن بــا نقــوش گل و مــرغ و انــدرون ســوخت 
معــرق همــراه بــا تذهیــب و رقــم »عمــل آقامحمدباقــر« محفــوظ در 
ــزی، 1369، ج 2: 661(؛ 6.  ــم زادۀ تبری ــة کاخ گلســتان )کری کتابخان
جلــد روغنــی نســخة خطــی بوســتان ســعدی بــه ســفارش باباخــان 
)فتح علی شــاه بعــدی( بــا رقــم »کمتریــن بنــدگان محمدباقــر« 

ــة ملــی روســیه )آدامــووا، 1386: 225(. محفــوظ در کتابخان

د. مرقعات
بــه نظــر می رســد نخســتین مرقعــی کــه شــماری از آثــار محمدباقــر 
در آن آمــده، مرقــع میرزامهدی خــان اســترآبادی باشــد که اســتادش، 
ــکاری  ــردن آن از هم ــب داد و در فراهم ک ــرف، آن  را ترتی ــی اش عل
ــره جســت.  ــادی و محمدصــادق به ــر، محمده شــاگردانش محمدباق
در ایــن مرقــع بعضــی از آثــار نخســتیِن محمدباقــر آمــده اســت و از 
ســیاق کار پیداســت کــه وی در مراحــل نخســتیِن هنــر خــود بــوده 
ــر از  ــار زی ــع آث ــن مرق ــرده اســت. در ای ــری می ک ــار هن و مشــق آث
ــاخه های  ــا ش ــراه ب ــزال هم ــر دو غ ــت: 1. تصوی ــی اس وی یادکردن
ــر از بعــد علــی اشــرف  ــه ســبک ســیاه قلم و رقــم »باق گل و مــرغ ب
ــه ســبک  ــا پیکــرۀ دو خــرس ب ــان ب ــر کــوه و درخت ــود«؛ 2. تصوی ب
ســیاه قلم و رقــم »محمدباقــر«؛ 3. قطعــه ای از تشــعیر و تذهیــب بــا 
ــا  ــلیمی وار ب ــوش اس ــا و نق ــر«؛ 4. طرح ه ــن محمدباق ــم »کمتری رق
پیچک هــای تاکــی همــراه رقــم »کمتریــن محمدباقــر«؛ 5. تصویــری 
ــی آن  ــه حواش ــد ک ــی هن ــاه گورکان ــان، پادش ــاه جه ــورت ش از ص
ــم  ــا رق ــن شــده، ب ــوران تزیی ــدگان و جان ــب و تشــعیر پرن ــا تذهی ب

ــزی، 1369، ج 2: 662(.  ــم زادۀ تبری ــر« )کری ــن محمدباق »کمتری
ــب و  ــر در تذهی ــه محمدباق ــه ای ک ــا مجموع ــع ی ــن مرق دومی
ــال های  ــه در س ــود ک ــه ای ب ــت، مجموع ــارکت داش ــعیر آن مش تش

ــر و محمدصــادق  ــادی، محمدباق ــا 1172 به وســیلة محمده 1168 ت
ســامان دهی شــد. ایــن مجموعــه را نادرشــاه پــس از فتــح دهلــی بــا 
خــود آورده بــود. ایــن ســه هنرمنــد مأمــور شــدند تــا آثــار پراکنــدۀ 
ــن و ســپس  ــا دقــت و به صــورت موضوعــی تدوی ــن مجموعــه را ب ای
ــر،  ــم محمدباق ــد. رق ــن کنن ــعیر تزیی ــب و تش ــا تذهی ــا را ب آن ه
محمدهــادی و محمدصــادق در آثــار ایــن مجموعــه کامــاًل پیداســت. 
ــر را  ــم محمدباق ــری رق ــار نگارگ ــی از آث ــی بعض ــای حواش طرح ه
دارد و تذهیــب بیشــتر قطعــات خطاطــی میرعمــاد کار محمدهــادی 
اســت. ایــن مجموعــه بــا شــمارۀ E14 در مؤسســة مطالعــات شــرقی 
ــودآور،  ــت )س ــوظ اس ــورگ محف ــن پترزب ــیه در س ــی روس آکادم
ــوس  ــر پــس از جل ــر اشــاره شــد کــه محمدباق 1380: 325(. پیش ت
فتح علــی  شــاه بــر تخــت شــاهی، بــرای او مرقعــی از قطعــات 
خطاطــی میرعمــاد ترتیــب داد و تذهیــب و تشــعیر حواشــی آن هــا 
ــال 1237  ــه س ــا را ب ــرای آن ه ــخ اج ــودآور، تاری ــرد. س ــرا ک را اج
نســبت می دهــد و ظاهــراً بایــد متعلــق بــه دهــة 1220 بــوده باشــد 
ــودآور،  ــت )س ــرده اس ــی می ک ــالی را ط ــر دورۀ کهنس ــه محمدباق ک

 .)405  :1380
ــة کاخ گلســتان، شــماری از مرقعــات خــط و نقاشــی  در کتابخان
ــت.  ــده اس ــر آم ــار محمدباق ــا آث ــی از آن ه ــه در بعض ــود دارد ک وج
ازجملــة آن هــا مرقــع خــط و نقاشــی بــا شــمارۀ دفتــر 1637 اســت 
ــه  ــر موجــود اســت ک ــگ از محمدباق ــة نقاشــی آبرن ــه در آن قطع ک
شــبیه شــیخ صفــی اســت و در آن رقــم »محمدباقــر 1201« آمــده 
اســت. نکتــة درخــور توجــه اینکــه در ایــن مرقــع، قطعــه ای آبرنــگ 
ــر( آمــده کــه جــوان  هــم از محمدعلــی نقاش باشــی )پــدر محمدباق
)آتابــای، 1353: 279-80(.  می دهــد  نشــان  را  شاهین به دســتی 
مشــخص اســت کــه گردآوردنــدۀ ایــن مرقــع، از نســبت پــدر فرزندی 
ــار  ــا را در کن ــه نقاشــی از آن ه ــه دو قطع ــته ک ــن دو اطــالع داش ای
هــم در مرقعــی واحــد قــرار داده اســت. در مرقعــی دیگــر، کتابخانــة 
ــگ  ــه شــمارۀ دفتــر 1484(، دو قطعــه نقاشــی آبرن کاخ گلســتان )ب
ــود  ــکی موج ــم فندرس ــادی و میرابوالقاس ــد بیدآب ــرۀ مالمحم از پیک
ــده  ــت ش ــر 1201« ثب ــن محمدباق ــم »کمتری ــه در آن رق ــت ک اس
ــای آن  را  ــع به صــورت »1121« آمــده و آتاب ــن مرق ــخ ای اســت. تاری
ــده و بعیــد نیســت 1210 هجــری هــم باشــد. 1201 هجــری خوان

ــانی  ــی خوش نویس ــات خطاط ــه ای از قطع ــع مجموع ــن مرق  ای
همچــون احمــد تبریــزی تــا صیرفــی و دو قطعــه نقاشــی یادشــده از 
ــع خــط و نقاشــی  ــای، 1353: 317(. در مرق ــر اســت )آتاب محمدباق
ــد  ــن میرزامحم ــن  ب ــد و حس ــام نهاده ان ــک ن ــع فل ــه آن را مرق ک
حســینی آن را در ســال 1283 فراهــم آورده و کتابــت کــرده، 
ــده  ــا آم ــادق و میرزاباب ــر، محمدص ــی از محمدباق ــی های آبرنگ نقاش
اســت. اولیــن اثــر محمدباقــر، تصویــر درویشــی اســت چماق بــه دوش 
بــا گیســوی بلنــد و ریــش انبــوه و کاله درویشــی بــر ســر کــه دارای 
رقــم »کمتریــن محمدباقــر 1192« اســت. دیگــری قطعــه ای نقاشــی 
ــی  ــگ بنفــش ارغوان ــا برگ هــای ســبز و رن ــگ از گل سوســن ب آبرن
و رقــم »کمتریــن محمدباقــر« اســت. قطعــة دیگــر نقاشــی آبرنــگ از 
دو مــرغ نشســته بــر شاخســار شــکوفان درخــت ســیب اســت کــه در 
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آن رقــم »کمتریــن محمدباقــر 1195« آمــده اســت )تصویــر 6(. در 
پایــان ایــن مرقــع هــم نقــش شــاخه گلــی همــراه بــا بــرگ و شــکوفه 
ــر  ــود )تصوی ــر مشــاهده می ش ــم محمدباق ــیاه قلم و رق ــبک س ــا س ب
ــتان  ــة کاخ گلس ــر 1644 در کتابخان ــمارۀ دفت ــا ش ــم ب ــن رق 7(. ای

ــای، 1353: 328-9(. ــوظ اســت )آتاب محف
ــا  ــتان ب ــة کاخ گلس ــود در کتابخان ــر موج ــی دیگ ــع نقاش  مرق
ــی از نقاشــی  ــه در آن قطعات ــر 1643، مرقعــی اســت ک شــمارۀ دفت
ــده  ــخ 1218 آم ــه تاری ــا ب ــر و میرزاباب ــی، محمدباق ــگ محمدعل آبرن
ــگ از  ــیاه قلم و آبرن ــی های س ــدۀ نقاش ــع دربردارن ــن مرق ــت. ای اس
نقــوش و گل و مــرغ و تصاویــر مختلــف اســت کــه در نهایــت پختگــی 
و اســتحکام کار شــده اســت. تعــداد ایــن تصاویــر 76 قطعــه متصــل 
ــا  ــه هــم اســت. در ایــن مرقــع از محمدعلــی، نقــش زن زیبایــی ب ب
آرایــش مــوی ســر شــاهانه دیــده می شــود کــه رقــم »در شــب مشــق 
ــدۀ  ــا فراهم آورن ــت. آی ــده اس ــی« در آن آم ــن محمدعل ــد کمتری ش
ــار  ــوده کــه آث ــن دو آگاه ب ــدی ای ــدر و فرزن ــع از نســبت پ ــن مرق ای
آن هــا را در مرقعــی واحــد گــردآورده اســت؟ در ایــن مرقــع، تصویــر 
گل ســرخی زیبــا بــا غنچــه ای نیمه بــاز و گلــی شــکوفان و برگ هــای 
درهم پیچیــده و فروافتــاده مشــاهده می شــود کــه گرچــه رقــم 
نــدارد، ولــی از ســبک و شــیوۀ آن پیداســت کــه کارهــای محمدباقــر 
اســت. از ســجع مهــر موجــود در ایــن مرقــع آشــکار اســت کــه متعلق 
بــه ناصرالدیــن  شــاه بــوده اســت )آتابــای، 1353: 9-328(. کریــم زادۀ 
ــن 1982،  ــه در 23 ژوئ ــد ک ــاد می کن ــر ی ــی دیگ ــزی، از مرقع تبری
در حــراج هنــر اســالمی3 پاریــس بــه فــروش رفتــه و در ایــن مرقــع 
دو اثــر از محمدباقــر وجــود داشــته اســت. یکــی کپــی محمدباقــر از 
تابلــوی »ســوزان و همراهــان« علی قلــی جبــادار کــه بــا آبرنــگ کار 
ــرد  ــراه دو پیرم ــا هم ــار صخره ه ــی در کن ــرۀ زن ــده و در آن پیک ش
ــان  ــره ای از درخت ــد و منظ ــده می ش ــن وی دی ــارم او در طرفی مح
ــود  ــته ب ــش بس ــر نق ــز در تصوی ــا نی ــنگ ها و صخره ه ــاور و س پهن
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــر 1178« ب ــن محمدباق ــم کمتری و در آن »رق
ــا و  ــا غنچه ه ــرخ ب ــه گل س ــگ دو قطع ــر آبرن ــم تصوی ــری ه دیگ
ــن  ــم کمتری ــورت »رق ــاش به ص ــم نق ــود و رق ــبز ب ــای سرس برگ ه
محمدباقــر ســنة 1178« در آن ثبــت شــده بــود. کریــم زادۀ تبریــزی 
ــا  ــن مرقــع کــه ب معتقــد اســت حتــی تزییــن و تشــعیر حواشــی ای
ــه  ــش یافت ــا آرای ــای زیب ــل کاری و گل و مرغ ه ــب و ح ــواع تذهی ان
ــوده باشــد )1369،  ــر ب ــود محمدباق ــای خ ــود، می بایســت از کاره ب

ج 2: 662-3(.

ه. آثار آبرنگ دیگر
ــر  ــار آبرنــگ دیگــر محمدباقــر کــه به صــورت مســتقل از تصاوی از آث
ــر  ــات زی ــه قطع ــوان ب ــت، می ت ــود اس ــرغ و... موج ــف گل و م مختل
اشــاره کــرد: 1. تصویــر گلــی زیبــا کــه در حــراج کل ناقــی لنــدن بــه 
فــروش رفتــه و دربردارنــدۀ رقــم »بــه جهت نورچشــمی محمدحســن 
ــر  ــود؛ 2. تصوی ــن محمدعلــی« ب ــر ب مشــق شــد، کمتریــن محمدباق
ــا  ــه ای زیب ــا خدم ــی، همــراه ب ــر روی صندل ــی جــوان، نشســته ب زن

ــی و خرگــوش در  ــک مرغاب ــرۀ ی ــی به دســت و پیک ــا ســینی طالی ب
ــوم  ــا باقرالعل ــم »ی ــا رق ــی ب ــای گل و مرغ ــی زیب ــار او و حواش کن
ــی  ــا تک درخت ــراه ب ــره هم ــار صخ ــی در کن ــر زن 1197«؛ 3. تصوی
تنومنــد بیــن گل هــا و بوته هــا و رقــم »کمتریــن محمدباقــر 1178«. 
ظاهــراً محمدباقــر ایــن تصویــر را هــم از روی آثــار علی قلــی 
ــک شــاخه  ــگ ی ــر آبرن ــرده اســت؛ 4. تصوی ــد ک ــادار تقلی بیــک جب
ــر«؛ 5.  ــن محمدباق ــم »کمتری ــا رق ــین ب ــا و دل نش ــنبل زیب گل س
تصویــر پیکــره ای گرفتــار در چنــگال شــیر بــا رقــم »مشــق کمتریــن 
ــر  ــا زنجی ــر ســیاه قلمی از شــیری بسته شــده ب ــر«؛ 6. تصوی محمدباق
و رقــم »کمتریــن محمدباقــر«؛ 7. تصویــر آبرنــگ گل ســرخ بــا رقــم 
ــا  ــیاه قلمی از گل ســرخی زیب ــر«؛ 8. تشــعیر س ــن محمدباق »کمتری

تصویر 6. گل و مرغ، کاخ گلستان، تهران
 مأخذ: آتابای،1353: بی صفحه

تصویر 7. گل زنبق، کاخ گلستان، تهران
 مأخذ: آتابای،1353: بی صفحه

کارستان هنری محمدباقر



36
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی   دوره 20، شماره 4، زمستان1394

ــوظ  ــوم« محف ــا باقرالعل ــم »ی ــلیمی و رق ــیوۀ اس ــا ش ــا ب ــا غنچه ه ب
ــزی )1369، ج 2: 3-661(؛  ــم زادۀ تبری ــی کری ــة خصوص در مجموع
9. تصویــر آبرنــگ گل ســرخی زیبــا بــا غنچه هــا و برگ هــای 
سرســبز بــا رقــم »رقــم کمتریــن محمدباقــر ســنه 1178« بــه خــط 
ــراه  ــرخ هم ــی س ــر گل ــهدادی، 1384: 214(؛ 10. تصوی ــخ )ش نس
به رنــگ  آن  شاخســار  بــر  پرنــده ای  و  برگ هــا  و  غنچه هــا  بــا 
ــگ  ــرۀ آبرن ــزی، 1369: 110(؛ 11. تک چه ــم زادۀ تبری ــوه ای )کری قه
کریم خــان زنــد محفــوظ در مــوزۀ هنــر گرجســتان )آدامــووا، 1386: 

.)225
و. آثار رنگ روغن

از محمدباقــر چنــد تابلــوی رنــگ روغــن نیــز بــه یــادگار مانــده 

ــت.  ــی اس ــن نقاش ــن ف ــر او در ای ــارت و تبح ــان دهندۀ مه ــه نش ک
ازجملــة ایــن آثــار عبارت انــد از: 1. تابلــوی شــکارگاه شــاه اســماعیل 
صفــوی همــراه مالزمــان )محفــوظ در کاخ گلســتان(؛ 2. تابلوی جنگ 
امیرتیمــور بــا ایلــدرم بایزیــد، ســلطان عثمانــی، بــا رقــم »کمتریــن 
محمدباقــر« محفــوظ در کاخ گلســتان؛ 3. تصویــر رنــگ روغــن زنــی 
زیبــا کــه بــه حالــت چهــار زانو نشســته، بــه بالشــی تکیه داده، دســت 
راســت زیــر چانــه بــرده و بادبزنــی بــه دســت گرفتــه اســت. در ایــن 
ــر  ــت؛ 4. تصوی ــده اس ــت ش ــوم 1173« ثب ــا باقرالعل ــم »ی ــو، رق تابل
رنــگ روغــن رقاصــه ای زنگوله به دســت در حــال دست افشــانی و 
ــا  ــم »ی ــاق و رق ــادۀ ات ــر س ــر روی معج ــی ب ــر از گالب ــه های پ کاس

ــزی، 1369، ج 2: 663(. ــم زادۀ تبری ــوم 1192« )کری باقرالعل

از قرایــن مشــخص اســت کــه محمدباقــر در اوایــل یــا نیمــة دهــة 
ــای  ــه جنبه ه ــه ب ــا توج ــان گشــوده اســت. ب ــه جه 1140 چشــم ب
ــوده و  ــی ب ــد محمدعل ــود وی فرزن ــوم می ش ــار او معل ــون آث گوناگ
ایــن محمدعلــی می بایــد همــان محمدعلــی بــن ابــدال بیــک 
ــوادگان علی قلــی بیــک جبــادار، نقــاش فرنگی ســاز  نقاش باشــی، از ن
ــت کم  ــه، دس ــن زمین ــد. در ای ــوده باش ــاس دوم ب ــاه عب ــار ش درب

ــرد: ــاره ک ــاهد اش ــه ش ــه س ــوان ب می ت
دربــار  نقاش باشــی  کــه  بیــک  ابــدال  بــن  محمدعلــی   .1
ــی در  ــارۀ آذربیگدل ــق اش ــود، طب ــاه ب ــب دوم و نادرش شاه طهماس
ــال  ــود، در س ــنا ب ــی آش ــا محمدعل ــک ب ــه از نزدی ــکدۀ آذر ک آتش
1172 در مازنــدران چشــم از جهــان فــرو بســته اســت. اطــالع داریــم 
ــی  ــر گل ســرخ زیبای ــه تصوی ــارش ک ــی از آث ــر در یک ــه محمدباق ک
اســت، اعــالم کــرده کــه آن  را در ســاری کشــیده اســت. حضــور وی 
در ســاری مســلماً بــه دلیــل حضــور در مــرگ پــدرش محمدعلــی در 
ــوم،  ــرار معل ــر، از ق ــوده اســت. اقامتــگاه اصلــی محمدباق ــدران ب مازن

ــوده اســت. ــان و گاهــی شــیراز ب اصفه
ــار  ــر از آث ــت کم، دو اث ــر دس ــد باق ــه محم ــم ک ــالع داری 2. اط
علی قلــی بیــک جبــادار را اقتبــاس و از روی آن هــا کپی بــرداری 
ــت از  ــته اس ــود خواس ــن کار خ ــا ای ــت، او ب ــت. درحقیق ــرده اس ک
ــر هنــر  ــار جــد اعــالی خــود تقلیــد کنــد و هنــر خــود را در براب آث
ــواده اش  ــرۀ او را در خان ــد و خاط ــم بزن ــاد او قل ــه ی ــد و ب او بیازمای
ــر تقلیــدی او، پیکره هــا همچنــان  ــده نگــه دارد؛ به خصــوص در اث زن

ــه را. ــه دورۀ زندی ــد؛ ن ــن دارن ــه ت ــوی را ب ــای دورۀ صف جامه ه
3. در یکــی از مرقعــات کاخ گلســتان تهــران کــه کاًل بــه نقاشــی 
ــت:  ــده اس ــرد آم ــدان گ ــن از هنرمن ــه ت ــار س ــه، آث ــاص یافت اختص
ــن  ــدۀ ای ــت، گردآورن ــا. درحقیق ــر و میرزاباب ــی، محمدباق محمدعل
ــته و  ــی داش ــدان آگاه ــن هنرمن ــاوندی ای ــد خویش ــع از پیون مرق
خواســته اســت آثــار هنــری ایــن پــدر و فرزنــد را در مرقعــی واحــد 
بــه نمایــش بگــذارد و میــزان اســتعداد هنــری آن هــا را بــه ناصرالدین 
ــع ثبــت شــده  ــن مرق  شــاه نشــان دهــد کــه ســجع ُمهــر او روی ای
اســت. در مرقــع خــط و نقاشــی دیگــری کــه در کاخ گلســتان محفوظ 

نتیجه
اســت، بعضــی آثــار محمدعلــی و محمدباقــر کنــار هــم قــرار گرفتــه 
ــام فرزنــد او محمدحســن نیــز  اســت. در یکــی از آثــار محمدباقــر، ن
ذکــر شــده و آمــده کــه »بــه جهــت نورچشــمی، محمدحســن، مشــق 
ــه  ــدان ب ــرای فرزن شــد«. می دانیــم کــه اصطــالح »نورچشــمی« را ب
ــا از  ــم بعده ــن ه ــن محمدحس ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد. ب کار می بردن
ــه و  ــاری موج ــده و آث ــاه ش ــی ش ــام دوره فتح عل ــان صاحب ن نقاش

ــه یــادگار گذاشــته اســت.  چشــمگیر از خــود ب
از بعضــی رقم هــای اولیــة محمدباقــر دریافتیــم کــه وی نــزد علــی 
اشــرف شــاگردی کــرده و همــراه او و هم دوره هایــش، محمدهــادی و 
ــترآبادی،  ــان اس ــع میرزامهدی خ ــم آوردن مرق ــادق، در فراه محمدص
ــاژ نگهــداری  ــار نادرشــاه )کــه امــروزه در ارمیت منشــی و مــورخ درب
می شــود(، مشــارکت کــرده اســت. در یکــی از آثــار او در ایــن مرقــع، 
ــود« ثبــت شــده اســت  رقــم او یعنــی »باقــر از بعــد علــی اشــرف ب
کــه عــالوه بــر مفهــوم مذهبــی آن، بــه زنجیــرۀ اســتاد- شــاگردی وی 
ــزد علــی اشــرف، نقــاش برجســتة ســده دوازدهــم هجــری اشــاره  ن
دارد. محمدباقــر در اواخــر دهــة 1160، همــراه هم دوره هایــش، 
ــده  ــار پراکن ــر روی مجموعــه ای از آث محمدهــادی و محمدصــادق، ب
ــادر  ــد. ن ــامان می دهن ــی س ــورت مرقع ــا را به ص ــد و آن ه کار می کن
ایــن آثــار پراکنــده را پــس از فتــح دهلــی بــا خــود بــه ایــران آورده 
ــترآبادی  ــان اس ــار میرزامهدی خ ــه در اختی ــت ک ــد نیس ــت. بعی اس
ــن دوره را  ــام آور ای ــاش مطــرح و ن ــن نق ــن ســه ت ــوده و او هــم ای ب

ــرده اســت. ــا ک ــامان دهی آنه ــور س مأم
 ایــن ســه تــن، آثــار پراکنــده را بــا تذهیــب و تشــعیر و تصویــر، 
به صــورت مجموعــه ای زیبــا مشــتمل بــر قطعــات خطاطــی و نقاشــی 
ــة  ــمارۀ  E14در مؤسس ــا ش ــروزه ب ــه ام ــد ک ــامان دهی می کنن س
مطالعــات شــرقی آکادمــی علــوم روســیه نگهــداری می شــود. 
از اشــارۀ محمدآصــف رســتم الحکما در رســتم التواریــخ، معلــوم 
ــادی  ــود، محمده ــای خ ــراه هم دوره ه ــر هم ــه محمدباق ــود ک می ش
و محمدصــادق و آقازمــان و میرزاابوالحســن مســتوفی، در دربــار 
ــری  ــای هن ــوده و در پروژه ه ــغول کار ب ــیراز مش ــان در ش کریم خ
ــار  ــة آث ــا تهی ــی ی ــارت کریم خان ــای عم ــژه در دیوارنگاری ه او به وی
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الکــی اعــم از قــاب آینــه و جلــد و جعبــه و قلمــدان بــرای درباریــان 
مشــارکت می کنــد. از وی تصویــری از کریم خــان زنــد موجــود اســت 
کــه امــروزه در مــوزۀ هنــر گرجســتان نگهــداری می شــود. او تصویری 
هــم از لطفعلی خــان زنــد، آخریــن حکمــران زنــد، کشــیده اســت. بــه 
نظــر می رســد وی در دربــار کریم خــان زنــد بــا آقامحمدخــان جــوان 
ــنا  ــرده، آش ــی می ک ــه زندگ ــار زندی ــروگان در درب ــورت گ ــه به ص ک
ــار  ــار قاج ــور وی در درب ــه حض ــنایی ب ــن آش ــا ای ــود و بعده می ش
ــدی(  ــاه بع ــی ش ــان )فتح عل ــه باباخ ــی ک ــد. هنگام ــک می کن کم
ــرار  ــار او ق ــر کن ــود، محمدباق ــیراز می ش ــم ش ــال 1208 حاک در س
ــه  ــد بوســتان ســعدی را ب ــه جل ــاری ازجمل ــرای وی آث می گیــرد و ب

پی نوشت ها
1. Benjamin.
2. AqaBir.
3. Art Islamique.
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کارستان هنری محمدباقر

ــفارش دهنده(  ــان )س ــام باباخ ــد و در آن ن ــی تولی ــن وجه زیباتری
ــه وی  ــت ک ــی اس ــکاری، مرقع ــن هم ــل ای ــد. حاص ــر می کن را ذک
از قطعــات خطاطــی و نقاشــی بــا تذهیــب و تشــعیرهای زیبــا 
ــاه  ــی ش ــرای فتح عل ــرغ و... ب ــی های گل و م ــر نقاش ــتمل ب و مش
فراهــم می ســازد. معلــوم نیســت محمدباقــر در چــه تاریخــی چشــم 
از جهــان فــرو بســته اســت؛ ولــی از قرایــن مشــخص اســت کــه تــا 
ــة  ــاالً در ده ــوده و احتم ــده ب ــة دوم ســدۀ ســیزدهم هجــری زن ده
ــم،  ــة 1140 بدانی ــد او را در ده ــر تول ــت. اگ ــته اس 1220 درگذش

عمــری بیــش از هشــتاد ســال داشــته اســت.




