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کارستان هنری محمدباقر
یعقوب آژند

*

**

استاد دانشکدۀ هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله94/8/20 :؛ تاریخ پذیرش نهایی)94/10/30 :

چکیده
مهمتریــن موضوعــی کــه در بررســی و ارزیابــی زندگــی هنــری محمدباقــر یــا آقاباقــر ،نقــاش قــرن دوازدهــم هجــری،
مطمحنظــر نگارنــده اســت ،اثبــات زنجیــرۀ پــدر فرزنــدی او بــا محمدعلــی بیــک نقاشباشــی اســت .بــرای ایــن منظــور،
اســناد و مــدارک موجــود ،بهویــژه بعضــی از آثــار خــود محمدباقــر کــه در ســاری اجــرا شــده اســت ،ارزیابــی و تحلیــل
شــد .محمدباقــر در بعضــی از آثــار خــود بــه بازنمایــی و بازســازی برخــی از آثــار جــدش ،علیقلــی بیــک جبــادار،
پرداختــه اســت .از جملگــی ایــن اســناد و شــواهد بــر میآیــد کــه وی فرزنــد محمــد علــی بيــک نقاشباشــی بــود کــه در
نــزد علــی اشــرف (نقــاش قــرن دوازهــم هجــری و شــاگرد محمــد علــی بيــک نقاشباشــی) ،بــه فراگيــری نقاشــی الکــی و
تذهيــب و غيــره مــی پــردازد و ســپس همــراه همدورهایهــای خــود ،محمدصــادق و محمدهــادی ،نــزد میــرزا مهدیخــان
اســترآبادی ،منشــی و مــورخ نادرشــاه ،تقــرب میجویــد و بعدهــا همــراه دوســتانش بــه دربــار کریمخــان زنــد راه پیــدا
میکنــد و در پروژههــای هنــری دربــار مشــارکت میجویــد و چنــدی بعــد وارد دربــار قاجــار میشــود .گفتنــی اســت
کــه در نیــل بــه نتایــج منطقــی در ایــن مقالــه ،از روش اســتقرایی و بــا امعاننظــر بــه فراینــد توصیــف ،ارزیابــی و تحلیــل
و فراینــد کلــی نقــادی علمــی اســتفاده شــده اســت.

واژگان کلیدی

آقا نجفعلی نقاشباشی ،علی اشرف ،محمدباقر ،محمدحسن ،محمدعلی بیک نقاشباشی.
*این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی تحت عنوان« :دستاوردهای هنری سه نقاش قرن دوازدهم هجری» است که نگارنده در دانشگاه تهران انجام داده
است .بدینوسیله از مساعدتهای معاونت پژوهشی دانشگاه قدردانی میشود.
**تلفکسE-mail: yazhand@ut.ac.ir ،021-66415282 :
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مقدمه
هنــر ایــران از اواخــر دورۀ صفــوی دچــار دگرگونــی شــد و ریشــههای
ایــن دگرگونــی را میتــوان در دورۀ صفــوی بــاز جســت .تحــول
سیاســی ایــران در نیمــة اول ســدۀ دوازدهــم هجــری کــه ســقوط
سلســلة صفــوی را در پــی آورد ،باعــث نشــد هنــر ایــران هــم دچــار
انحطــاط شــود؛ بلکــه شــماری از قدرتمــداران و هنرپــروران جدیــد
افشــاریه و زندیــه ،بــه حمایــت از هنرهــا و هنرمنــدان پرداختنــد
و در پیشــرفت هنــری ایــران تــداوم پدیــد آوردنــد .خانوادههــای
هنرمنــد دورۀ صفــوی در دورۀ افشــاریه و زندیــه بــه حیــات خــود
ادامــه دادنــد و شــماری از آنهــا ،وارد دربــار شــدند و در حقیقــت ،از
دربــار ساقطشــدۀ صفــوی نقــل مــکان کردنــد و بــه دربــار افشــاریه
و زندیــه پیوســتند .شــاید اعضــای دو خانــوادۀ هنــری محمدزمــان و
علیقلــی بیــک جبــادار ،مثــال بــارزی از ایــن جابهجایــی هنــری

باشــند .بازمانــدگان ایــن دو خانــدان کــه پیشتــر 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
از نــوادگان علیقلــی بیــک جبــادار بــود کــه بــه مقــام نقاشباشــی
دربــار نادرشــاه ارتقــا یافــت و تحــت حمایــت میــرزا مهدیخــان
اســترآبادی ،منشــی و مــورخ دربــار نادرشــاه درآمــد .بهزعــم
نگارنــده ،محمدباقــر از فرزنــدان محمدعلــی نقاشباشــی بــود کــه
پــس از فراگیــری هنــر ،وارد دربــار زندیــه شــد و بعدهــا هنــر دورۀ
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.

 .1گوشههایی از زندگی
الف .دورۀ جوانی
دربــارۀ زندگــی محمدباقــر ،در منابــع نمیتــوان جــز چنــد اشــاره،
اطالعــات قطعــی پیــدا کــرد .نخســتین اشــاره را میتــوان در
رقمزنیهــای آثــار خــود وی یافــت .دســتکم ،دو ســه رقــم از
رقمهــای او میتوانــد راهگشــا باشــد .یکــی از رقمهــای اولیــۀ
او در آثــارش ،بــا ســجع «باقــر از لطــف علــی اشــرف بــود» اســت
(کری ـمزادۀ تبریــزی ،1369 ،ج  .)971 :2ایــن رقــم وی در یکــی از
آثــار مرقــع موجــود ارمیتــاژ (مرقــع میــرزا مهدیخــان اســترآبادی)
ثبــت شــده اســت .ایــن اثــر دربردارنــدۀ گل و مــرغ و دو غــزال
زیبــا بــه ســبک ســیاهقلم اســت و پیداســت کــه آثــار دورۀ خامــی
و جوانــی محمدباقــر اســت .میدانیــم کــه مرقــع ارمیتــاژ را علــی
اشــرف ،نقــاش آثــار زیرالکــی ســدۀ دوازدهــم هجــری بــرای میــرزا
مهدیخــان اســترآبادی ،از ســال  1147تــا  1151هجــری فراهــم
کــرد .در گــردآوری ایــن مرقــع ،شــاگردان او یعنــی محمدهــادی،
محمدباقــر و محمدصــادق نیــز او را همراهــی کردنــد .جلدآرایــی آن
را خــود علــی اشــرف و شــاگردش ،محمدهــادی ،بــه عهــده داشــتند.
از محمدباقــر ،تصاویــر رقـمداری در صفحــۀ ســوم ایــن مرقــع دیــده
میشــود کــه در یکــی از آنهــا رقــم یادشــده ،یعنــی «باقــر از لطــف
علــی اشــرف بــود» آمــده اســت .رقمهــای ایــن تصاویــر تاریــخ
نــدارد؛ ولــی از تواریــخ اجــرای ایــن مرقــع پیداســت کــه در فاصلــۀ
ســالهای  1147تــا  1151هجــری کار شــده اســت .از ایــن تصاویــر
میتــوان دو برداشــت اساســی کــرد:
 .1علــی اشــرف ،اســتاد محمدباقــر بــوده اســت؛ چــون رقــم
یادشــده عــاوه بــر داشــتن مفهــوم مذهبــی ،بــه زنجیــرۀ اســتاد-
شــاگردی او نیــز اشــاره دارد.
 .2محمدباقــر در خــال ایــن ســالها ،یعنــی  1147تــا 1151
هجــری ،نــزد علــی اشــرف شــاگردی میکــرده و دورۀ جوانــی را
میگذرانــده اســت .اگــر نخســتین اثــر محمدباقــر را در فاصلــۀ

ســالهای یادشــده قــرار دهیــم ،وی میبایــد در اوایــل دهــۀ 1140
هجــری متولــد شــده و هنــگام شــاگردیاش نــزد علــی اشــرف10 ،
تــا 20ســاله بــوده باشــد.
از محمدباقــر رقــم دیگــری نیــز در آثــارش باقــی اســت کــه
بعضــی از واقعیتهــای زندگــی وی را روشــن میســازد .در بــاال
و پاییــن رویــۀ قــاب آیینــهای کــه از دســتاوردهای هنــری زیبــای
اوســت ،نوشــته شــده« :رقــم کمتریــن محمدباقــر بــن محمدعلــی،
بــه دارالســلطنۀ اصفهــان ،در مــدت یازدهمــاه بــه اتمــام رســید ،بــه
تاریــخ جمــادی االول ( »1187خلیلــی .)90 :1386 ،از ایــن رقــم نیــز
میتــوان دو نکتــه را دریافــت .1 :نــام پــدر محمدباقــر ،محمدعلــی
بــوده اســت؛  .2محمدباقــر در ایــن ســالها در اصفهــان بــه ســر
میبــرده اســت.
اکنــون بــه توضیــح و تشــریح ایــن دو نکتــه میپردازیــم .در دورۀ
مــورد بحــث ،دو محمدعلــی نقــاش زندگــی میکردنــد .1 :محمدعلــی
بــن محمدزمــان؛  .2محمدعلــی بــن ابــدال بیــک نقاشباشــی .دربــارۀ
محمدعلــی بــن محمدزمــان اطالعــات روشــنگری نداریــم؛ جــز اینکه
دس ـتکم در پنــج اثــر هنــری رقــم او ثبــت شــده اســت و تواریــخ
ایــن رقمهــا هــم از ســال  1111تــا  1133هجــری اســت .از آثــار
باقیمانــدۀ او نیــز پیداســت کــه عالقــۀ ویــژهای بــه پیکرپــردازی و
چهرهســازی داشــته و پیکرههــای انســانی را بــه نحــوی زیبــا کار
میکــرده اســت ( .)Diba, 1989: 151امــا دربــارۀ محمدعلــی بــن
ابــدال بیــک نقاشباشــی ،مطالــب آذربیگدلــی در دســت اســت کــه
از بعضــی لحــاظ راهگشاســت و میتــوان از آن نتایجــی بــه دســت
آورد .آذر بیگدلــی دربــارۀ محمدعلــی بــن ابــدال بیــک نقاشباشــی
مینویســد:
«اســمش محمدعلــی بیــک خلــف ابــدال بیــک نقاشباشــی
اســت و جــد ایشــان ،علیقلــی بیــک فرنگــی اســت کــه در فــن
نقاشــی ثانیمانــی اســت و در دولــت ســاطین صفــوی شــرف اســام
یافتــه و مشــغول خدمــات ســلطانی بــوده و خــود نیــز در اصفهــان
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نشــو و نمــا یافتــه و در عهــد شــاه طهماســب ثانــی و نادرشــاه
نقاشباشــی بــوده ،آخراالمــر ضعــف باصــره بــه هــم رســانیده در
مازنــدران در ســنة  1172بــه درود عالــم فانــی کــرده ،بــه اکثــری
از کمــاالت صــوری و معنــوی ،خصــوص در فــن تصویــر یگانــه
آفــاق بــوده .در میــان فقیــر و ایشــان کمــال رفاقــت و خصوصیــت
بــوده( »...آذربیگدلــی .)628 :1378 ،از ایــن نوشــته پیداســت کــه
محمدعلــی بــن ابــدال بیــک نقاشباشــی ،نــوادۀ علیقلــی بیــک
جبــادار ،نقــاش فرنگیســاز دورۀ شــاه عبــاس دوم ،بــود کــه در زمــان
شــاه طهماســب دوم و نادرشــاه ،یعنــی در فاصلــۀ ســالهای 1135
تــا  1160هجــری بــه مقــام نقاشباشــی دربــار نائــل شــده اســت.
ایــن نقــاش بیشــتر در پیکرپــردازی و چهرهســازی مهــارت داشــته و
نقاش ـیهای تاریــخ جهانگشــای نــادری منســوب بــه اوســت (ادیــب
برومنــد.)40-45 :1357 ،
از قرایــن پیداســت کــه محمدباقــر فرزنــد محمدعلــی بــن
ابــدال بیــک نقاشباشــی بــوده اســت .در ایــن مــورد میتــوان بــه
ســه نکتــه اشــاره کــرد کــه رابطــۀ پــدر و فرزنــدی ایــن دو را بــه
اثبــات میرســاند .1 :از محمدباقــر چندیــن تابلــو در دســت اســت
کــه آنهــا را در ســاری مازنــدران کشــیده اســت .فرامــوش نکنیــم
کــه محمدباقــر اهــل اصفهــان بــود و گاهــی بــرای انجــام کارهــا بــه
شــهرهای دیگــر ازجملــه شــیراز ســفر میکــرده اســت .از آثــاری کــه
محمدباقــر در ســاری اجــرا کــرده ،میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره
کــرد .تصویــر گل ســرخ زیبایــی بــا رقــم «کمتریــن محمدباقــر در
ســاری مازنــدران ســاخته شــد» (کریــمزادۀ تبریــزی ،1369 ،ج :2
.)622
کریــمزادۀ تبریــزی بیآنکــه بــه رابطــۀ پــدر و فرزنــدی
محمدباقــر و محمدعلــی اشــاره داشــته باشــد ،بــه یــک محمدباقــر
دیگــر بــه نــام محمدباقــر مازندرانــی اشــاره میکنــد کــه کســی جــز
محمدباقــر اصفهانــی نیســت؛ منتهــا بعضــی از آثــارش را در ســاری
اجــرا کــرده اســت .ازجملــة ایــن آثــار :تصویــر رویارویــی شــیر و
اژدهــا بــا رقــم «در بلــدۀ ســاری مشــق شــد ،کمتریــن محمــد باقــر»
(تصویــر  )1و تصویــر آبرنــگ گل ســرخی بــا شــیوۀ ســیاهقلم و رقــم
«کمتریــن محمدباقــر ،در ســاری مازنــدران ســاخته شــد» و تصویــر
اســبی نحیــف و الغــر بــا رقــم «کمتریــن محمــد باقــر» کــه در
آوریــل  1976در حــراج ســاتبی لنــدن بــه فــروش رفــت (کریـمزادۀ
تبریــزی،ج  .)668-9 :2محمدباقــر بــه احتمــال زیــاد ،هنــگام فــوت
پــدرش محمدعلــی در ســاری مازنــدران بــه ســر میبــرده و ایــن
آثــار را در آنجــا کشــیده اســت .از نوشــتۀ آذربیگدلــی و ابوالحســن
مســتوفی غفــاری ( )439 :1369در مییابیــم کــه محمدعلــی در
ســال  1172هجــری (یــا بــه قــول ابوالحســن مســتوفی در ســال
 1169هجــری) در مازنــدران در گذشــته اســت.
از محمدباقــر دو تابلــو در دســت اســت کــه از روی آثــار علیقلــی
بیــک جبــادار تقلیــد کــرده اســت؛ یکــی تصویــر حــوری خوابیــده
اســت کــه علیقلــی بیــک آن را در ســال  1084هجــری کار کــرده
و محمدباقــر از آن تقلیــد کــرده اســت کــه امــروزه در کتابخانــة
چســتربیتی دابلیــن بــه شــمارۀ  Cat.No.282.VIمحفــوظ اســت
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( .)Diba, 1989: 153دیگــری تابلــوی ســوزان و همراهــان اســت
کــه محمدباقــر آنرا نیــز در ســال  1178هجــری اقتبــاس کــرده
اســت .ایــن اثــر در  23ژوئــن  1982در حــراج هنــر اســامی پاریــس
بــه فــروش رفــت (کریــمزادۀ تبریــزی ،1369 ،ج  .)662-3 :2آیــا
محمدباقــر بــا کپیکــردن آثــار علیقلــی بیــک جبــادار میخواســته
یــاد و خاطــرۀ جــد خــود را زنــده نگـهدارد؟ او درحقیقــت بــا ذکــر نام
پــدرش در رقــم خــود و کپیکــردن از روی آثــار جــدش علیقلــی
بیــک جبــادار ،خواســته بــه اصــل و نســب هنــری خــود مباهــات
کنــد و معمــوالً هنرمندانــی از نــام پدرشــان در رقــم خویــش اســتفاده
میکردنــد کــه پدرشــان از مشــاهیر روزگار بــوده اســت.
دلیــل متقــن دیگــری کــه بــه رابطــۀ پــدر و فرزنــدی ایــن دو
هنرمنــد صحــه میگــذارد ،وجــود دســتکم دو مرقــع خــط و
نقاشــی در کتابخانــۀ کاخ گلســتان اســت کــه گردآورنــدۀ ایــن دو
مرقــع ،آثــار محمدعلــی و محمدباقــر را در کنــار هــم قــرار داده اســت.
ازجملــۀ 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 .)278-9 :1353 ،در مرقــع نقاشــی دیگــری بــا
شــمارۀ دفتــر  ،1643آثــار ســه تــن از نقاشــان یعنــی محمدعلــی و
محمدباقــر و میــرزا بابــا در کنــار هــم گــردآوری شــده اســت (آتابــای،
 .)384-5 :1353آیــا گردآورنــدۀ ایــن مرقعــات از نســبت پــدر و
فرزنــدی ایــن دو آگاه بــوده کــه آثــار آنهــا را در مرقعــی واحــد گــرد
آورده اســت؟
نکتــۀ دیگــر اینکــه میدانیــم علــی اشــرف ،اســتاد محمدباقــر ،از
شــاگردان محمدعلــی بــوده و ســجع رقــم علــی اشــرف یعنــی «ز بعد
محمــد علــی اشــرف اســت» ظاهــرا ً به ایــن زنجیرة اســتاد -شــاگردی
اشــاره دارد .بعضــی هنرپژوهــان ،ایــن محمدعلــی را محمدعلــی بــن
محمدزمــان دانســتهاند؛ ولــی توالــی وقایــع و حضــور محمدعلــی بــن
ابــدال بیــک در مقــام نقاشباشــی نادرشــاه و حضــور علــی اشــرف
و شــاگردانش نــزد میــرزا مهدیخــان اســترآبادی ،منشــی و مــورخ
نادرشــاه ،جملگــی حاکــی از آن اســت کــه علــی اشــرف ،شــاگرد
محمــد علــی نقاشباشــی بــوده و محمدعلــی ،فرزنــدش ،محمدباقــر
را نــزد او (یعنــی نــزد شــاگردش) گذاشــته تــا نقاشــی زیرالکــی و
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تذهیــب و تشــعیر را از او فــرا گیــرد .محمدباقــر نــزد علــی اشــرف
نقاشــی زیرالکــی روی جلدهــا و قلمدانهــا و جعبههــا و قــاب
آیینههــا را فــرا گرفــت و در تذهیــب و طالافشــانی و حــلکاری و
گل و مرغســازی صاحــب مهــارت شــد؛ چنانچــه گــواه ایــن گفتــه
را میتــوان در نقــش و نــگار حواشــی و تصاویــر مجموعــۀ محفــوظ
در ســن پترزبــورگ مشــاهده کــرد .در صفحــۀ  845ایــن مجموعــه،
تاریــخ  1172هجــری در کنــار رقــم محمدباقــر آمــده اســت (آدامووا،
.)226 :1386
تذهیــب و تشــعیر و تصویــر ایــن مجموعــه را محمدباقــر،
محمدهــادی و محمدصــادق در فاصلــۀ ســالهای  1168تــا 1172
هجــری بــه انجــام رســاندهاند .نکتــۀ مهــم دیگــر در مــورد محمدباقــر،
نــام فرزنــد او محمدحســن اســت کــه در یکــی از رقمهــای آثــار او
ثبــت شــده اســت؛ یعنــی تصویــر گل ســرخی بــا رقــم «بــه جهــت
نــور چشــمی محمدحســن مشــق شــد ،کمتریــن محمدباقــر بــن
محمدعلــی» (کریــمزادۀ تبریــزی ،1369 ،ج  .)661 :2میدانیــم
کــه در گذشــته ،اصطــاح «نــور چشــمی» را بــه فرزنــدان اطــاق
میکردنــد .محمدباقــر در ایــن اثــر خــود هــم نــام فرزنــد و هــم
نــام پــدرش را ذکــر کــرده اســت .پیداســت کــه آنرا از بــرای
مشــق فرزنــدش کشــیده کــه از قــرار معلــوم در نــزدش شــاگردی
میکــرده اســت .ایــن محمدحســن ،بعدهــا از نقاشــان برجســتۀ اوایــل
دورۀ قاجــار گردیــد و کارخانــه یــا کارگاهــی را بــرای تولیــد آثــار
زیرالکــی در اصفهــان راه انداخــت .کریـمزادۀ تبریــزی ،طبــق عــادت
مألــوف خــود ،بــدون اینکــه بــه ارتبــاط ایــن محمدحســن بــا ســه
محمدحســن دیگــر توجهــی بکنــد ،از ســه تــن محمــد حســن نقــاش
اصفهانــی ،محمدحســن نقــاش فتــح علیشــاهی و بــاز محمدحســن
نقــاش فتــح علیشــاهی یــاد میکنــد کــه قابــل جمــع در یــک
محمدحســن هســتند؛ یعنــی محمدحســن اصفهانــی کــه میبایــد
فرزنــد محمدباقــر بــوده باشــد .او همچــون پــدرش کــه رقــم «یــا
باقرالعلــوم» داشــت ،از رقــم «یــا امــام حســن» اســتفاده میکــرد
(کریــمزادۀ تبریــزی ،1369 ،ج .)689-91 :2
رقــم دیگــر محمدحســن «گل بوســتان محمــد ،حســن» بــود
کــه در آن بــه نــام پــدرش محمــد (باقــر) هــم اشــاره دارد .از ایــن
رقــم پیداســت کــه وی پیــش پــدرش شــاگردی هــم میکــرده اســت.
کریــمزاده در صحبــت از آقانجــف یــا نجفعلــی نقاشباشــی دربــار
قاجــار ،بــه ســند قبالــۀ ازدواج دختــر او اشــاره میکنــد و عیــن
ســند را م ـیآورد (کری ـمزادۀ تبریــزی ،1370 ،ج 1372 :3؛ خلیلــی،
 .)222-3 :1386در ایــن قبالــه کــه از آن صفیهســلطان ،دختــر
نجفعلــی اســت ،نــام شــماری از نزدیــکان و خویشــان و آشــنایان
نجفعلــی و دختــرش بهعنــوان شــاهد ثبــت شــده اســت؛ ازجملــه
نــام محمدحســن عمــوی صفیــه ســلطان یــا بــرادر نجفعلــی کــه
بهعنــوان 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 نجفعلــی فرزنــد دیگــر

محمدباقــر بــوده اســت .تــوان گفــت کــه فــن نقاشــی در چنــد نســل
از خانــوادۀ علیقلــی بیــک جبــادار ادامــه یافتــه و بــه محمدباقــر و
فرزنــدان او محمدحســن ،نجفعلــی و فرزنــدان نجفعلــی یعنــی
محمدکاظــم ،محمدجعفــر و احمــد و محمدعلــی منتقل شــده اســت.
ب .محمدباقر در دربار زند
از اشــارۀ صاحــب رســتم التواریــخ متوجــه میشــویم کــه محمدباقــر
در دربــار کریمخــان زنــد کار میکــرده و در زمــرۀ نقاشــان
دربــار او بــوده اســت .در رســتمالتواریخ آمــده« :دیگــر آنکــه در
آن عصــر پســندیده ،خالیــق در آن آرمیــده ،نقاشــان زیبانــگار و
مصــوران شــیرین کار بودهانــد .از آن جملــه عالیشــأنان آقازمــان،
آقاباقــر (محمدباقــر) آقاصــادق (محمدصــادق) میــرزا حســن (میــرزا
ابوالحســن مســتوفی غفــاری) میــرزا محمــد (محمدهــادی) کــه
هریــک در نقاشــی و مصوریمانــی ثانــی ،بلکــه بــه هــزار درجــه
باالتــر از مانــی بودهانــد» (رســتمالحکما .)410 :1352 ،میدانیــم
کــه محمدباقــر همــراه همدورههایــش یعنــی محمدهــادی و
محمدصــادق ،ســالهای شــاگردی را نــزد علــی اشــرف گذرانــد و
از قــرار معلــوم تــا ســال  1160هجــری (ســالمرگ نادرشــاه) در
کنــار اســتاد خــود مشــغول کار بودهانــد و بهویــژه در فراهمکــردن
مرقــع میــرزا مهدیخــان اســترآبادی (مرقــع ارمیتــاژ) او را همراهــی
کردهانــد .چنیــن مینمایــد کــه ایــن چهــار تــن در کارگاه هنــری
میــرزا مهدیخــان اســترآبادی کار میکردهانــد .پــس از مــرگ
نــادر ،اوضــاع بــه هــم خــورد و علــی اشــرف بــه آذربایجــان رفــت و
محمدباقــر ،محمدهــادی و محمدصــادق در اصفهــان باقــی ماندنــد و
در اواخــر دهــۀ شــصت ،روی مرقــع خطــی کــه امــروزه بــا شــمارۀ
 E14در انســتیتوی مطالعــات شــرقی آکادمــی علــوم ســن پترزبــورگ
نگهــداری میشــود ،بــه کار مشــغول شــدند و آنهــا را تذهیــب و
تشــعیرکردنــد.
گفتنــی اســت نــادر پــس از جنــگ کرنــال در ســال 1151
هجــری ،وارد دهلــی شــد و خزانــۀ شــاهان گورکانــی را غــارت کــرد
و بــه ایــران آورد .از آثــار ایــن گنجینــه ،نقاشــیها و خطاطیهــا
و قطعــات پراکنــدۀ خوشنویســی و مرقــع معــروف گلشــن بــود.
بــه نظــر میرســد پــس از مــرگ نــادر در ســال  1160هجــری،
ایــن آثــار پراکنــده یــا در اختیــار میــرزا مهدیخــان اســترآبادی
بــوده یــا بــه دســت کریمخــان زنــد افتــاده اســت .بــه هــر ترتیــب،
ایــن ســه هنرمنــد یعنــی محمدهــادی و محمدباقــر و محمدصــادق
مأمــور میشــوند کــه تمامــی ایــن قطعــات را سروســامان بدهنــد .بــا
تذهیــب و تشــعیر آنهــا را در یــک مجموعــه واحــد بیاراینــد و ایــن
کار انجــام میگیــرد و در بیــن ســالهای  1168تــا  1172بــه اتمــام
میرســد .در ایــن مجموعــه ،چهرهنگاریهــای زیبــا ،پیکرههــای
زیبــا ،پیکرههــای عابــران و پارســایان ،نمونههــای تذهیــب و مشــکل،
قطعــات خطاطــی بــا تذهیــب و تشــعیر دلنشــین ،تقلیدهایــی از آثار
فرنگــی ،چنــد چهرهنــگاری از شــاهان گورکانــی در مقابــل تصاویــر
شــاهان ایرانــی دیــده میشــوند .بعضــی از صفحــات ایــن مرقــع
کنــده شــده و امــروزه در گالــری هنــری فریــر واشــنگتن نگهــداری
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میشــود .شــماری از تذهیبهــا و تشــعیرها دارای رقــم و تاریــخ
اســت (ســودآور.)325 :1380 ،
تشــعیرهای طالیــی آثــار نقاشــی ایــن مجموعــه ،منســوب
بــه محمدباقــر و محمدصــادق اســت و تذهیــب و تشــعیر قطعــات
خطاطــی را محمدهــادی انجــام داده اســت .هنگامــی کــه کریــم
خــان در ســال  1167هجــری شــیراز را تحــت اختیــار خــود گرفــت،
بــه آبادانــی ایــن شــهر همــت گماشــت و در آن عماراتــی همچــون
ارگ شــیراز ،دیوانخانــه ،بــازار ،حمــام و کاروانســرا احــداث کــرد.
کریمخــان بــرای تزییــن و نقاشــی عمــارات جدیــد خــود ،از وجــود
نقاشــان متبحــری همچــون محمدصــادق ،محمدباقــر ،محمدهــادی
و آقازمــان اســتفاده کــرد و آنهــا طبــق اشــارۀ محمدصــادق نامــی،
نویســندۀ تاریــخ گیتــی گشــا ،ســاحت هــر ایوانــی را آکنــده از نقــش
و نــگار زیبــا و صورتهــای بدیــع کردنــد و بــه انــواع گلهــای
رنگیــن و ازهــار و ریاحیــن آراســتند ( .)157-9 :1363ارگ کریــم
خــان ،کاله فرنگــی ،دیوانخانــه و بقعــۀ هفتتنــان ،از عماراتــی بودنــد
کــه بهوســیلۀ نقاشــان بــا انــواع آرایههــا و تزیینــات آراســته شــد و
بــه نظــر میرســد محمدباقــر از نقاشــان فعــال در ایــن پروژههــای
هنــری بــوده اســت .محمدباقــر ،تکچهــرهای از کریمخــان کشــیده
و در رقــم آن از «عمــل کمتریــن بنــده درگاه» اســتفاده کــرده اســت.
ایــن تکچهــره ،امــروزه در مــوزۀ هنــر گرجســتان محفــوظ اســت
(آدامــووا.)225 :1387 ،
گفتنــی اســت نظیــر ایــن تابلــو ،البتــه منســوب بــه محمدصــادق،
در مــوزۀ بریتانیــا هــم موجــود اســت (آدامــووا .)225 :1387 ،بــه
احتمــال زیــاد از آثــار دورۀ اقامــت محمدباقــر در دربــار کریمخــان
زنــد ،دو قطعــه نقاشــی باشــد که از شــیری کشــیده اســت .ابوالحســن
مســتوفی غفــاری ،نقــاش دیگــر ایــن دوره ،در کتــاب گلشــن مــراد
خــود ،داســتانی دربــارۀ شــجاعت کریمخــان آورده کــه مبالغهآمیــز
اســت و بــه نظــر میرســد منبــع الهــام خــود وی و محمدباقــر در
کشــیدن تصویــر شــیری قالدهبهگــردن شــده باشــد .ابوالحســن
غفــاری مینویســد کــه شــیر درنــدهای از دســت شــیربان فــرار
کــرد و کریمخــان بــا دســت ه گلــی کــه در دســتش بــود ،شــیر را از
خــود دور کــرد و قــادۀ آنرا محکــم گرفــت و بــه شــیربان ســپرد
(آدامــووا.)234 :1369 ،
ایــن واقعــه ظاهــرا ً در اصفهــان رخ داده بــود .از محمدباقــر،
تصویــر شــیری در دســت اســت کــه مــردی را گرفتــار چنــگال خــود
کــرده اســت و تصویــر شــیر درنــدهای کــه بــه قــادهای بســته شــده
اســت و در آنهــا رقــم «کمتریــن محمدباقــر» و «مشــق کمتریــن
محمدباقــر» آمــده اســت (کریــمزادۀ تبریــزی .)661-2 :1369 ،از
خــود ابوالحســن مســتوفی هــم تصویــر آبرنــگ شــیری در دســت
اســت کــه بــا قــادهای بــه درخــت بســته شــده اســت و امــروزه در
مــوزه رضاعباســی تهــران نگهــداری میشــود (آدامــووا-37 :1376 ،
 .)1از دیگــر آثــار باقیمانــده از محمدباقــر در دورۀ زندیــه ،تصویــر
آبرنــگ لطفعلیخــان زنــد اســت کــه در آن «رقــم کمتریــن
آقاباقــر» آمــده اســت (آدامــووا .)661-2 :1369 ،

ج .محمدباقر در دربار قاجار
بــه نظــر میرســد محمدباقــر پــس از مــرگ کریمخــان در ســال
 ،1193همچنــان از حمایــت بعضــی شــاهزادگان زندیــه برخــوردار
بــوده اســت .گــواه ایــن گفتــه ،تصویــر آبرنگــی اســت کــه وی از
لطفعلیخــان کشــیده اســت .میدانیــم کــه لطفعلیخــان در
ســال  ،1209مقهــور آغامحمدخــان شــد و بــه قتــل رســید و حکومت
فــارس و کرمــان و یــزد در اختیــار باباخــان (فتحعلیشــاه بعــدی)،
بــرادرزاده آغامحمدخــان ،قــرار گرفــت (اعتمادالســلطنه ،1367 ،ج
 .)1425 :3باباخــان تــا ســال ( 1211ســال مــرگ آغامحمدخــان) یــا
بــه قولــی دیگــر تــا ســال ( 1212لســانالملک ســپهر) ،در شــیراز
حاکــم بــود (اعتمادالســلطنه ،1367 ،ج  .)1437 :3گویــا باباخــان در
ســالهای حکومــت خــود در شــیراز از وجــود هنرمندانــی همچــون
محمدباقــر اســتفاده کــرده اســت؛ چــون در کتابخانــۀ ملــی روســیه
(دورن شــمارۀ  ،)380یــک جلــد روغنــی از نســخۀ خطــی بوســتان
ســعدی وجــود دارد کــه در کنــار رقــم محمدباقــر ،یعنــی «رقــم
کمتریــن بنــدگان محمدباقــر» ،نــام ســفارشدهندۀ آن نیــز آمــده
اســت« :بــه ســفارش حضــرت مســتطاب ،باباخــان خلدآشــیان و
جنتمــکان خلــداهلل ملکــه».
محمدباقــر بــه احتمــال زیــاد ایــن جلــد را بیــن ســالهای
 1209تــا  1211کار کــرده اســت .جلــد بــا قاببندیهــای زیبــا
و آکنــده از گلهــای ریــز و درون شمســه روی و پشــت آن بــا
گلهــای ســرخ و ســفید تزییــن شــده اســت (آدامــووا:1386 ،
 .)225-7اگــر تولــد محمدباقــر را در دهــۀ چهــل ســدۀ دوازدهــم
هجــری قــرار دهیــم (و قریببهیقیــن هــم همیــن اســت) ،وی
در ایــن ســالها در ســنین بیــن  60و  70بــوده اســت .میدانیــم
کــه در فاصلــۀ ســالهای  1208و  ،1210محمدصــادق ،ه ـمدورۀ
محمدباقــر ،دو تابلــوی عظیــم جنــگ چالــدران و جنــگ کرنــال را
بــه دســتور آغامحمدخــان و در تــاالر پذیرایــی چهــل ســتون اجــرا
کــرد (Texier, 1852: 124؛ هنرفــر .)574 :1344 ،يــک حــدس
قريــب بــه يقيــن ايــن اســت کــه آغامحمدخــان در ایامــی کــه نــزد
کریمخــان گــروگان بــود ،بــا هنرمندانــی همچــون محمدصــادق و
محمدباقــر از نزدیــک آشــنا شــد و بعدهــا از آنهــا بــرای کشــیدن
تابلوهــای صحنههــای جنــگ اســتفاده کــرد یــا اینکــه ایــن
هنرمنــدان بــا ســفارش باباخــان ،حاکــم شــیراز ،بــه آغامحمدخــان
پیوســتند و در پروژههــای هنــری او مشــارکت کردنــد .در حقیقــت،
محمدصــادق ،ســه تابلــوی رنــگ روغــن جنــگ چالــدران و جنــگ
کرنــال و جنــگ نــادر بــا عثمانیــان را کار میکنــد و محمدباقــر
هــم دو تابلــوی رنــگ روغــن رزمــی را بــرای وی اجــرا مینمایــد؛
یکــی شــکارگاه شــاه اســماعیل صفــوی کــه بــا مالزمــان خــود در
حــال شــکار اســت و دیگــری تابلــوی جنــگ تیمــور بــا ایلــدرم بایزید
عثمانــی کــه هــر دو در کاخ گلســتان محفــوظ اســت و رقــم «کمترین
محمدباقــر» را دارد (کریــمزادۀ تبریــزی ،1369 ،ج .)663 :2
کریــمزادۀ تبریــزی داســتانی را تعریــف میکنــد کــه حاکــی
از رقابــت ایــن دو هنرمنــد هــمدوره و همکاســه اســت .وی منبــع
ایــن داســتان را نقــل نمیکنــد تــا در بــاب صحیــح و ســقیم
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بــودن آن فحــص شــود .مینویســد روزی محمدباقــر بــرای دیــدار
از محمدصــادق بــه عمــارت چهلســتون مــیرود کــه در آنجــا
مشــغول کشــیدن تابلــو بــود .محمدباقــر از بــاب مــزاح یــا کنایــه
بــه محمدصــادق میگویــد :چــه کار ســادهای ترتیــب دادهای کــه بــا
ایــن ســرعت و شــتاب بــه پایــان میبــری؟! محمدصــادق زهــر کنایــۀ
محمدباقــر را ملتفــت میشــود و جــواب میدهــد کــه آغامحمدخــان
خســیس و پولپرســت ،اجــرت ایــن تابلــو را ذرعــی بــه مــن میدهــد
و اگــر کاری بهتــر از ایــن انجــام دهــم ،دیوانگــی محض اســت .ســپس
بالفاصلــه یکــی از رزمآوران را در هیئــت محمدباقــر طــرح میزنــد و
حاضــران را بــه تحســین وا مــیدارد ( ،1376ج .)260 :1
از ایــن داســتان ،بهفــرض موثــقبــودن آن ،پیداســت کــه ایــن
دو هنرمنــد همزمــان در خدمــت آغامحمدخــان بودهانــد و رقابتــی
هــم بیــن آنهــا وجــود داشــته اســت .بــه هــر تقدیــر ،از بعضــی
قرایــن برمیآیــد محمدباقــر در ایــام ســلطنت فتحعلــی شــاه هــم
از حمایتهــای او برخــوردار میشــود و بهویــژه در فراهــمآوردن
مرقعــی مشــارکت مــیورزد .ایــن مرقــع بــه احتمــال زیــاد و بــه
دســتور فتحعلــی شــاه و بــرای او فراهــم شــده و دربردارنــدۀ
قطعــات خطاطــی از میرعمــاد و تذهیــب حواشــی آنهــا منســوب بــه
محمدباقــر اســت .ابوالعالســودآور ،تاریــخ ایــن مرقــع را حــدود 1237
هجــری ثبــت کــرده اســت (ســودآور .)405 :1380 ،اگــر تاریــخ ایــن
مرقــع را موثــق بدانیــم ،بایــد بپذیریــم محمدباقــر متجــاوز از نــود
1
ســال عمــر کــرده اســت .رابینســن اشــاره میکنــد کــه بنجامیــن
در ســال  )1309( 1892از آقاباقــر بــه صــورت آقابیــر 2یــاد میکنــد
ن را بــه صــورت
( )Robinson, 1967: 77-78و مترجــم فارســی آ 
ابــاذر ترجمــه کــرده اســت (بنجامیــن .)255 :1363 ،میدانیــم کــه
فتحعلــی شــاه دســتور تهیــة جلــد الکــی تــازهای بــرای خمســة
نظامــی شــاهی ســالهای  946-949هجــری صــادر کــرد کــه
امــروزه در کتابخانــۀ بریتانیــا بــه شــمارۀ  2265.Brمحفــوظ اســت.
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
کــه دربردارنــدۀ رقــم محمدباقــر اســت (رابینســن.)353 :1379 ،
 .2کارستان هنری محمدباقر
محمدباقــر در کارگاه هنــری علــی اشــرف ،شــیوۀ نقاشــی زیرالکــی
را فــرا میگیــرد ،در تذهیــب و تشــعیر و آبرنــگ ورزیــده میشــود،
نقاشــی رنــگ روغــن را تجربــه میکنــد و بعدهــا از آن در بعضــی
از آثــار خــود بهــره میجویــد .آثــاری از او در نقاشــی زیرالکــی و
آبرنــگ و رنــگ روغــن باقــی مانــده کــه در ایــن مقــام بــه بررســی
و ارزیابــی آنهــا میپردازیــم .گفتنــی اســت محمدباقــر در آثــار
بازمانــده ،از رقمهــای متنوعــی اســتفاده کــرده اســت از قبیــل:
محمدباقــر یــا امــام محمدباقــر یــا باقرالعلــوم ،باقــر از بعــد علــی
اشــرف بــود ،کمتریــن آقاباقــر و باقــر.
الف .قلمداننگاری
محمدباقــر در نقاشــی زیرالکــی از بلندپایگــی ویــژهای برخــوردار

اســت؛ ولــی از قلمداننگاریهــای وی شــماری انــدک باقــی مانــده
اســت .ازجملــۀ آنهــا قلمدانــی اســت کــه روی زمینــۀ ســبز ســیر
آن ،گلهــای قرنقــل و فندقــی و گلهــای تزیینــی نقــش بســته و
جــزو مجموعــۀ خصوصــی کری ـمزادۀ تبریــزی در تهــران اســت و در
آن رقــم «یــا باقرالعلــوم  »1160آمــده اســت .دیگــری قلمدانی اســت
بــا نقــوش گل و مــرغ بــا رقــم «یــا باقرالعلــوم  .»1175یــک قلمــدان
هــم بــا نقــش گل میخــک تکشــاخهای و گل ســرخ و تذهیبــی
زیبــا در مجموعــۀ عبدالعلــی ادیــب برومنــد محفــوظ اســت و در
آن رقــم «یــا باقرالعلــوم  »1165در کنــار یکــی از گلهــای میخــک
ثبــت شــده اســت (کریــمزادۀ تبریــزی ،1369 ،ج  660 :2و .)663
در مجموعــۀ ناصــر خلیلــی ،دو قلمــدان گل و مرغــی از محمدباقــر
موجــود اســت (تصویــر  .)2در نمــای روی یکــی از آنهــا ،مرغــی زیبــا
بــا گلهــای ســرخ و شــاخهها و بتههــا و غنچههــا و در پهلــوی آن،
مجموع ـهای از گلهــای زیبــا در زمینــۀ قهــوهای مــات نقــش بســته
اســت .در نمــای بیرونــی و پهلــوی دومــی هــم مرغــی نشســته روی
بــرگ گلهــا و گلهــای ســرخ و گلبهــی زیبــا و بهویــژه شــاخه گل
نرگســی نقاشــی شــده اســت .در اولــی رقــم «یــا باقرالعلــوم» ســنة
 1160و در دومــی هــم رقــم «مشــق کمتریــن محمدباقــر» آمــده
اســت (خلیلــی.)83 :1386 ،

تصویر  .2قلمدان گل و مرغ ،مجموعۀ خصوصی ناصر خلیلی ،لندن
مأخذ :خلیلی62 :1386 ،

ب .قاب آینه
محمدباقــر بــرای تزییــن قابهــای آیینــه ،از تصاویــری اســتفاده
کــرده کــه دربردارنــدۀ مضامیــن مذهبــی ایرانــی و مســیحی بــوده
اســت .صحنــۀ پیــر جهاندیــده و شــاهزادۀ جــوان ،مجلــس یوســف
و زلیخــا ،مریــم عــذرا و کــودک و یوســف نجــار و زنــان مســیحی
بــا جامههــای اروپایــی و ضمنــاً گل و مرغهــای زیبــا ،از مضامینــی
هســتند کــه روی قابهــای آیینــۀ بازمانــده از محمدباقــر مشــاهده
میشــوند .از ایــن قــاب آیینههــا میتــوان بــه آثــار زیــر اشــاره
کــرد:
 .1قــاب آیینــه بــا تصاویــر گل و مــرغ و تذهیــب حواشــی آن و
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تصویــر ســفارشدهنده در داخــل قــاب و بــا رقــم «یــا باقرالعلــوم
( »1183تصویــر )3؛
 .2قــاب آیینـهای بــا تصاویــر گل و مــرغ در رویــه و جوانــب آن و
رقــم «یــا باقرالعلــوم» (تصاویــر  4و )5؛
 .3قــاب آیین ـهای بــا تصویــر پیــر جهاندیــده و شــاهزادۀ جــوان
و شــماری از مریــدان و مالزمــان شــاهزاده بــا رقــم «یــا باقرالعلــوم
 .»1193ایــن قــاب آیینــه در مــوزۀ رضــا عباســی محفــوظ اســت؛
 .4قــاب آیینـهای بــا تصاویــر مجلــس یوســف و زلیخــا کــه زلیخــا
در صــدر مجلــس نشســته و بــه بالــش تکیــه داده و ندیمههــا پشــت
ســر او هســتند و یوســف بــا ردای بلنــد طالیــی و عمامـهای بــر ســر،
میانــۀ مجلــس ایســتاده و آفتابــه لگــن بــه دســت گرفتــه و مالزمــان
زلیخــا ،محــو جمــال اوینــد و در حیــن نارنجخــوری ،دســتهای
خــود را بریدهانــد .طــرف دیگــر ایــن قــاب ،دربردارنــدۀ تصاویــر
زیبایــی از گلهــای ســرخ و مــرغ و مناظــر چشـمنواز اســت و در آن
رقــم «کمتریــن باقــر  »1194ثبــت شــده اســت .ایــن قــاب آیینــه
در  24آوریــل  ،1979در حــراج ســاتبی لنــدن بــه فــروش رفــت
(کریــمزادۀ تبریــزی ،1369 ،ج .)660 :2
 .5در مجموعــۀ ناصــر خلیلــی ،قــاب آیینــهای از محمدباقــر
موجــود اســت کــه دربردارنــدۀ رقمــی راهگشــا بــه زندگینامــۀ او
اســت؛ چــون در آن «رقــم کمتریــن محمدباقــر بــن محمدعلــی،
بدارالســلطنه اصفهــان ،در مــدت یــازده مــاه بــه اتمــام رســید؛ بــه
تاریــخ شــهر جمــادیاالول ســنه  »1187ثبــت شــده اســت .از ایــن
رقــم پیداســت کــه محمدباقــر در ســال  1187در اصفهــان بــه ســر
میبــرده اســت و نــام پــدر او محمدعلــی بــوده و چــون چشــم از
جهــان فــرو بســته بــوده ،محمدباقــر نــام او را در رقمــش ذکــر کــرده
اســت.
ایــن قــاب آیینــه ظاهــرا ً بــه ســفارش فــردی مســیحی ســاخته
شــده و در آن ،عــاوه بــر تصاویــر زیبــای گل و مــرغ ،در داخــل
درپــوش قــاب ،تصویــر دختــر زیبایــی بــا جامــۀ ارمنیــان نقــش
بســته اســت کــه بادبزنــی را کــه بــه دســت دارد ،بلنــد کــرده و
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در چارچــوب اتاقــی بــا پردههــا ،آویزهــا و منظــرۀ بیــرون از اتــاق
ایســتاده اســت .در بخــش فوقانــی ایــن تصویــر ،رقــم محمدباقــر
آمــده و در بخــش تحتانــی روی دامــن دختــر ،تاریــخ اتمــام آن
ثبــت شــده اســت .روی قــاب ،چهــار پیکــره در فضایــی شــلوغ و
تزیینــی دیــده میشــود و زنــی در حــال دستافشــانی اســت .دو
ندیمــه هــم پشــت ســر او ،دو ظــرف مملــو از میــوه در دســت دارنــد و
ندیمــۀ دیگــری در پیشزمینــه ،دستبهســینه ،محــو دستافشــانی
زن اســت .در دورنمــای آن هــم منظــرۀ طبیعــی همــراه بــا معمــاری
قلعــهای مشــاهده میشــود .در پشــت قــاب آیینــه ،صحنــۀ مریــم
عــذرا و کــودک آمــده و کــودک در دامــن مریــم عــذرا قــرار گرفتــه و
یوســف نجــار و همراهــان دیگــر هــم در طرفیــن او دیــده میشــوند.
تصویــر گاو خوابیــده و ســر یابــوی آنهــا هــم در صحنــه بــه چشــم
میخــورد .در دورنمــا هــم تصاویــر خانههایــی نقــش بســته اســت
(خلیلــی .)90 :1386 ،پیداســت کــه محمدباقــر ایــن صحنههــا را از
تصویــر چایــی اروپایــی اقتبــاس کــرده کــه در ایــن زمــان بــه فراوانــی
وارد ایــران میشــده اســت .ایــن قــاب آیینــه از پاپیــه ماشــه (خمیــر
کاغــذ) ســاخته شــده و انــدازۀ آن  23*15/8ســانتیمتر و انــدازۀ
درپــوش آن  21*14ســانتیمتر اســت (خلیلــی.)91 :1386 ،
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 .6قــاب آیینــهای بــا رقــم «کمتریــن محمدباقــر »1177
ساختهشــده از پاییــه ماشــه و انــدازۀ  17/5 *12/2ســانتیمتر
در مــوزۀ ارمیتــاژ ســنپترزبورگ وجــود دارد .روی ایــن قــاب ،در
زمینــهای قهــوهای شــاخۀ شــکوفان درختچــهای شــبیه بــادام بــا
غنچههــا و برگهــا و ســاقههای ریــز دیــده میشــود .در پشــت
آن هــم یــک شــاخه درخــت فنــدق بــا برگهــا و میوههــای درشــت
شــبیه روی قــاب نقــش بســته اســت .در درپــوش داخلــی هــم
تصویــر مریــم عــذرا و کــودک و یوحنــای مقــدس مشــاهده میشــود
کــه ازنظــر هنــری چنــدان چشــمگیر نیســت (آدامــووا225 :1386 ،؛
.)Loukonine and Ivanov, 1996: 228
ج .جلدآرایی
کریـمزادۀ تبریــزی دسـتکم پنــج جلــد از جلدآراییهــای محمدباقــر
ذکــر کــرده کــه در آنهــا رقــم محمدباقــر ثبــت شــده اســت.1 :
جلــدی منــدرس بــا نقــوش گل و مــرغ و رقم «یــا باقرالعلــوم »1190؛
 .2جلــد قرآنــی بــا نقــوش گل و مــرغ و پیچکهــای تذهیبــی و
رقــم «یــا امــام محمدباقــر» محفــوظ در کتابخانــۀ کاخ گلســتان؛ .3
جلــدی بــا نقــوش زیبــای گل و مــرغ و حواشــی تزیینــی بــا رقــم
«یــا باقرالعلــوم »1195؛  .4جلــد رحلــی گل و مرغــی بــا رقــم «یــا
باقرالعلــوم»؛  .5جلــد قــرآن بــا نقــوش گل و مــرغ و انــدرون ســوخت
معــرق همــراه بــا تذهیــب و رقــم «عمــل آقامحمدباقــر» محفــوظ در
کتابخانــۀ کاخ گلســتان (کریــمزادۀ تبریــزی ،1369 ،ج )661 :2؛ .6
جلــد روغنــی نســخۀ خطــی بوســتان ســعدی بــه ســفارش باباخــان
(فتحعلیشــاه بعــدی) بــا رقــم «کمتریــن بنــدگان محمدباقــر»
محفــوظ در کتابخانــۀ ملــی روســیه (آدامــووا.)225 :1386 ،
د .مرقعات
بــه نظــر میرســد نخســتین مرقعــی کــه شــماری از آثــار محمدباقــر
در آن آمــده ،مرقــع میرزامهدیخــان اســترآبادی باشــد که اســتادش،
علــی اشــرف ،آنرا ترتیــب داد و در فراهمکــردن آن از همــکاری
شــاگردانش محمدباقــر ،محمدهــادی و محمدصــادق بهــره جســت.
ـتین محمدباقــر آمــده اســت و از
در ایــن مرقــع بعضــی از آثــار نخسـ ِ
ـتین هنــر خــود بــوده
ســیاق کار پیداســت کــه وی در مراحــل نخسـ ِ
و مشــق آثــار هنــری میکــرده اســت .در ایــن مرقــع آثــار زیــر از
وی یادکردنــی اســت .1 :تصویــر دو غــزال همــراه بــا شــاخههای
گل و مــرغ بــه ســبک ســیاهقلم و رقــم «باقــر از بعــد علــی اشــرف
بــود»؛  .2تصویــر کــوه و درختــان بــا پیکــرۀ دو خــرس بــه ســبک
ســیاهقلم و رقــم «محمدباقــر»؛  .3قطع ـهای از تشــعیر و تذهیــب بــا
رقــم «کمتریــن محمدباقــر»؛  .4طرحهــا و نقــوش اســلیمیوار بــا
پیچکهــای تاکــی همــراه رقــم «کمتریــن محمدباقــر»؛  .5تصویــری
از صــورت شــاه جهــان ،پادشــاه گورکانــی هنــد کــه حواشــی آن
بــا تذهیــب و تشــعیر پرنــدگان و جانــوران تزییــن شــده ،بــا رقــم
«کمتریــن محمدباقــر» (کریــمزادۀ تبریــزی ،1369 ،ج .)662 :2
دومیــن مرقــع یــا مجموعــهای کــه محمدباقــر در تذهیــب و
تشــعیر آن مشــارکت داشــت ،مجموعــهای بــود کــه در ســالهای

 1168تــا  1172بهوســیلۀ محمدهــادی ،محمدباقــر و محمدصــادق
ســاماندهی شــد .ایــن مجموعــه را نادرشــاه پــس از فتــح دهلــی بــا
خــود آورده بــود .ایــن ســه هنرمنــد مأمــور شــدند تــا آثــار پراکنــدۀ
ایــن مجموعــه را بــا دقــت و بهصــورت موضوعــی تدویــن و ســپس
آنهــا را بــا تذهیــب و تشــعیر تزییــن کننــد .رقــم محمدباقــر،
محمدهــادی و محمدصــادق در آثــار ایــن مجموعــه کامـ ً
ا پیداســت.
طرحهــای حواشــی بعضــی از آثــار نگارگــری رقــم محمدباقــر را
دارد و تذهیــب بیشــتر قطعــات خطاطــی میرعمــاد کار محمدهــادی
اســت .ایــن مجموعــه بــا شــمارۀ  E14در مؤسســۀ مطالعــات شــرقی
آکادمــی روســیه در ســن پترزبــورگ محفــوظ اســت (ســودآور،
 .)325 :1380پیشتــر اشــاره شــد کــه محمدباقــر پــس از جلــوس
ی شــاه بــر تخــت شــاهی ،بــرای او مرقعــی از قطعــات
فتحعلــ 
خطاطــی میرعمــاد ترتیــب داد و تذهیــب و تشــعیر حواشــی آنهــا
را اجــرا کــرد .ســودآور ،تاریــخ اجــرای آنهــا را بــه ســال 1237
نســبت میدهــد و ظاهــرا ً بایــد متعلــق بــه دهــۀ  1220بــوده باشــد
کــه محمدباقــر دورۀ کهنســالی را طــی میکــرده اســت (ســودآور،
.)405 :1380
در کتابخانــۀ کاخ گلســتان ،شــماری از مرقعــات خــط و نقاشــی
وجــود دارد کــه در بعضــی از آنهــا آثــار محمدباقــر آمــده اســت.
ازجملــۀ آنهــا مرقــع خــط و نقاشــی بــا شــمارۀ دفتــر  1637اســت
کــه در آن قطعــۀ نقاشــی آبرنــگ از محمدباقــر موجــود اســت کــه
شــبیه شــیخ صفــی اســت و در آن رقــم «محمدباقــر  »1201آمــده
اســت .نکتــۀ درخــور توجــه اینکــه در ایــن مرقــع ،قطع ـهای آبرنــگ
هــم از محمدعلــی نقاشباشــی (پــدر محمدباقــر) آمــده کــه جــوان
شاهینبهدســتی را نشــان میدهــد (آتابــای.)279-80 :1353 ،
مشــخص اســت کــه گردآوردنــدۀ ایــن مرقــع ،از نســبت پــدر فرزندی
ایــن دو اطــاع داشــته کــه دو قطعــه نقاشــی از آنهــا را در کنــار
هــم در مرقعــی واحــد قــرار داده اســت .در مرقعــی دیگــر ،کتابخانــۀ
کاخ گلســتان (بــه شــمارۀ دفتــر  ،)1484دو قطعــه نقاشــی آبرنــگ
از پیکــرۀ مالمحمــد بیدآبــادی و میرابوالقاســم فندرســکی موجــود
اســت کــه در آن رقــم «کمتریــن محمدباقــر  »1201ثبــت شــده
اســت .تاریــخ ایــن مرقــع بهصــورت « »1121آمــده و آتابــای آنرا
 1201هجــری خوانــده و بعیــد نیســت  1210هجــری هــم باشــد.
ایــن مرقــع مجموعــهای از قطعــات خطاطــی خوشنویســانی
همچــون احمــد تبریــزی تــا صیرفــی و دو قطعــه نقاشــی یادشــده از
محمدباقــر اســت (آتابــای .)317 :1353 ،در مرقــع خــط و نقاشــی
ن بــن میرزامحمــد
کــه آن را مرقــع فلــک نــام نهادهانــد و حســ 
حســینی آن را در ســال  1283فراهــم آورده و کتابــت کــرده،
نقاشــیهای آبرنگــی از محمدباقــر ،محمدصــادق و میرزابابــا آمــده
اســت .اولیــن اثــر محمدباقــر ،تصویــر درویشــی اســت چماقبـهدوش
بــا گیســوی بلنــد و ریــش انبــوه و کاله درویشــی بــر ســر کــه دارای
رقــم «کمتریــن محمدباقــر  »1192اســت .دیگــری قطعـهای نقاشــی
آبرنــگ از گل سوســن بــا برگهــای ســبز و رنــگ بنفــش ارغوانــی
و رقــم «کمتریــن محمدباقــر» اســت .قطعــۀ دیگــر نقاشــی آبرنــگ از
دو مــرغ نشســته بــر شاخســار شــکوفان درخــت ســیب اســت کــه در

35
کارستان هنری محمدباقر

آن رقــم «کمتریــن محمدباقــر  »1195آمــده اســت (تصویــر  .)6در
پایــان ایــن مرقــع هــم نقــش شــاخه گلــی همــراه بــا بــرگ و شــکوفه
بــا ســبک ســیاهقلم و رقــم محمدباقــر مشــاهده میشــود (تصویــر
 .)7ایــن رقــم بــا شــمارۀ دفتــر  1644در کتابخانــۀ کاخ گلســتان
محفــوظ اســت (آتابــای.)328-9 :1353 ،
مرقــع نقاشــی دیگــر موجــود در کتابخانــۀ کاخ گلســتان بــا
شــمارۀ دفتــر  ،1643مرقعــی اســت کــه در آن قطعاتــی از نقاشــی
آبرنــگ محمدعلــی ،محمدباقــر و میرزابابــا بــه تاریــخ  1218آمــده
اســت .ایــن مرقــع دربردارنــدۀ نقاشــیهای ســیاهقلم و آبرنــگ از
نقــوش و گل و مــرغ و تصاویــر مختلــف اســت کــه در نهایــت پختگــی
و اســتحکام کار شــده اســت .تعــداد ایــن تصاویــر  76قطعــه متصــل
بــه هــم اســت .در ایــن مرقــع از محمدعلــی ،نقــش زن زیبایــی بــا
آرایــش مــوی ســر شــاهانه دیــده میشــود کــه رقــم «در شــب مشــق
شــد کمتریــن محمدعلــی» در آن آمــده اســت .آیــا فراهمآورنــدۀ
ایــن مرقــع از نســبت پــدر و فرزنــدی ایــن دو آگاه بــوده کــه آثــار
آنهــا را در مرقعــی واحــد گــردآورده اســت؟ در ایــن مرقــع ،تصویــر
گل ســرخی زیبــا بــا غنچـهای نیمهبــاز و گلــی شــکوفان و برگهــای
درهمپیچیــده و فروافتــاده مشــاهده میشــود 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 ناصرالدیــنشــاه بــوده اســت (آتابــای .)328-9 :1353 ،کریـمزادۀ
تبریــزی ،از مرقعــی دیگــر یــاد میکنــد کــه در  23ژوئــن ،1982
در حــراج هنــر اســامی 3پاریــس بــه فــروش رفتــه و در ایــن مرقــع
دو اثــر از محمدباقــر وجــود داشــته اســت .یکــی کپــی محمدباقــر از
تابلــوی «ســوزان و همراهــان» علیقلــی جبــادار کــه بــا آبرنــگ کار
شــده و در آن پیکــرۀ زنــی در کنــار صخرههــا همــراه دو پیرمــرد
محــارم او در طرفیــن وی دیــده میشــد و منظــرهای از درختــان
پهنــاور و ســنگها و صخرههــا نیــز در تصویــر نقــش بســته بــود
و در آن «رقــم کمتریــن محمدباقــر  »1178بــه چشــم میخــورد.
دیگــری هــم تصویــر آبرنــگ دو قطعــه گل ســرخ بــا غنچههــا و
برگهــای سرســبز بــود و رقــم نقــاش بهصــورت «رقــم کمتریــن
محمدباقــر ســنۀ  »1178در آن ثبــت شــده بــود .کریـمزادۀ تبریــزی
معتقــد اســت حتــی تزییــن و تشــعیر حواشــی ایــن مرقــع کــه بــا
انــواع تذهیــب و حــلکاری و گل و مرغهــای زیبــا آرایــش یافتــه
بــود ،میبایســت از کارهــای خــود محمدباقــر بــوده باشــد (،1369
ج .)662-3 :2
ه .آثار آبرنگ دیگر
از آثــار آبرنــگ دیگــر محمدباقــر کــه بهصــورت مســتقل از تصاویــر
مختلــف گل و مــرغ و ...موجــود اســت ،میتــوان بــه قطعــات زیــر
اشــاره کــرد .1 :تصویــر گلــی زیبــا کــه در حــراج کل ناقــی لنــدن بــه
فــروش رفتــه و دربردارنــدۀ رقــم «بــه جهت نورچشــمی محمدحســن
مشــق شــد ،کمتریــن محمدباقــر بــن محمدعلــی» بــود؛  .2تصویــر
زنــی جــوان ،نشســته بــر روی صندلــی ،همــراه بــا خدم ـهای زیبــا

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

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

بــا ســینی طالیــی بهدســت و پیکــرۀ یــک مرغابــی و خرگــوش در
کنــار او و حواشــی زیبــای گل و مرغــی بــا رقــم «یــا باقرالعلــوم
»1197؛  .3تصویــر زنــی در کنــار صخــره همــراه بــا تکدرختــی
تنومنــد بیــن گلهــا و بوتههــا و رقــم «کمتریــن محمدباقــر .»1178
ظاهــرا ً محمدباقــر ایــن تصویــر را هــم از روی آثــار علیقلــی
بیــک جبــادار تقلیــد کــرده اســت؛  .4تصویــر آبرنــگ یــک شــاخه
گل ســنبل زیبــا و دلنشــین بــا رقــم «کمتریــن محمدباقــر»؛ .5
تصویــر پیکــرهای گرفتــار در چنــگال شــیر بــا رقــم «مشــق کمتریــن
محمدباقــر»؛  .6تصویــر ســیاهقلمی از شــیری بستهشــده بــا زنجیــر
و رقــم «کمتریــن محمدباقــر»؛  .7تصویــر آبرنــگ گل ســرخ بــا رقــم
«کمتریــن محمدباقــر»؛  .8تشــعیر ســیاهقلمی از گل ســرخی زیبــا
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بــا غنچههــا بــا شــیوۀ اســلیمی و رقــم «یــا باقرالعلــوم» محفــوظ
در مجموعــۀ خصوصــی کریــمزادۀ تبریــزی ( ،1369ج )661-3 :2؛
 .9تصویــر آبرنــگ گل ســرخی زیبــا بــا غنچههــا و برگهــای
سرســبز بــا رقــم «رقــم کمتریــن محمدباقــر ســنه  »1178بــه خــط
نســخ (شــهدادی)214 :1384 ،؛  .10تصویــر گلــی ســرخ همــراه
بــا غنچههــا و برگهــا و پرنــدهای بــر شاخســار آن بهرنــگ
قهــوهای (کریــمزادۀ تبریــزی)110 :1369 ،؛  .11تکچهــرۀ آبرنــگ
کریمخــان زنــد محفــوظ در مــوزۀ هنــر گرجســتان (آدامــووا:1386 ،
.)225
و .آثار رنگ روغن
از محمدباقــر چنــد تابلــوی رنــگ روغــن نیــز بــه یــادگار مانــده

نتیجه

از قرایــن مشــخص اســت کــه محمدباقــر در اوایــل یــا نیمــۀ دهــۀ
 1140چشــم بــه جهــان گشــوده اســت .بــا توجــه بــه جنبههــای
گوناگــون آثــار او معلــوم میشــود وی فرزنــد محمدعلــی بــوده و
ایــن محمدعلــی میبایــد همــان محمدعلــی بــن ابــدال بیــک
نقاشباشــی ،از نــوادگان علیقلــی بیــک جبــادار ،نقــاش فرنگیســاز
دربــار شــاه عبــاس دوم بــوده باشــد .در ایــن زمینــه ،دســتکم
میتــوان بــه ســه شــاهد اشــاره کــرد:
 .1محمدعلــی بــن ابــدال بیــک کــه نقاشباشــی دربــار
شاهطهماســب دوم و نادرشــاه بــود ،طبــق اشــارۀ آذربیگدلــی در
آتشــکدۀ آذر کــه از نزدیــک بــا محمدعلــی آشــنا بــود ،در ســال
 1172در مازنــدران چشــم از جهــان فــرو بســته اســت .اطــاع داریــم
کــه محمدباقــر در یکــی از آثــارش کــه تصویــر گل ســرخ زیبایــی
اســت ،اعــام کــرده کــه آنرا در ســاری کشــیده اســت .حضــور وی
در ســاری مســلماً بــه دلیــل حضــور در مــرگ پــدرش محمدعلــی در
مازنــدران بــوده اســت .اقامتــگاه اصلــی محمدباقــر ،از قــرار معلــوم،
اصفهــان و گاهــی شــیراز بــوده اســت.
 .2اطــاع داریــم کــه محمــد باقــر دســتکم ،دو اثــر از آثــار
علیقلــی بیــک جبــادار را اقتبــاس و از روی آنهــا کپیبــرداری
کــرده اســت .درحقیقــت ،او بــا ایــن کار خــود خواســته اســت از
آثــار جــد اعــای خــود تقلیــد کنــد و هنــر خــود را در برابــر هنــر
او بیازمایــد و بــه یــاد او قلــم بزنــد و خاطــرۀ او را در خانــوادهاش
زنــده نگــه دارد؛ بهخصــوص در اثــر تقلیــدی او ،پیکرههــا همچنــان
جامههــای دورۀ صفــوی را بــه تــن دارنــد؛ نــه دورۀ زندیــه را.
 .3در یکــی از مرقعــات کاخ گلســتان تهــران کــه ک ً
ال بــه نقاشــی
اختصــاص یافتــه ،آثــار ســه تــن از هنرمنــدان گــرد آمــده اســت:
محمدعلــی ،محمدباقــر و میرزابابــا .درحقیقــت ،گردآورنــدۀ ایــن
مرقــع از پیونــد خویشــاوندی ایــن هنرمنــدان آگاهــی داشــته و
خواســته اســت آثــار هنــری ایــن پــدر و فرزنــد را در مرقعــی واحــد
بــه نمایــش بگــذارد و میــزان اســتعداد هنــری آنهــا را بــه ناصرالدین
شــاه نشــان دهــد کــه ســجع ُمهــر او روی ایــن مرقــع ثبــت شــده
اســت .در مرقــع خــط و نقاشــی دیگــری کــه در کاخ گلســتان محفوظ

کــه نشــاندهندۀ مهــارت و تبحــر او در ایــن فــن نقاشــی اســت.
ازجملــۀ ایــن آثــار عبارتانــد از .1 :تابلــوی شــکارگاه شــاه اســماعیل
صفــوی همــراه مالزمــان (محفــوظ در کاخ گلســتان)؛  .2تابلوی جنگ
امیرتیمــور بــا ایلــدرم بایزیــد ،ســلطان عثمانــی ،بــا رقــم «کمتریــن
محمدباقــر» محفــوظ در کاخ گلســتان؛  .3تصویــر 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
تابلــو ،رقــم «یــا باقرالعلــوم  »1173ثبــت شــده اســت؛  .4تصویــر
رنــگ روغــن رقاصــهای زنگولهبهدســت در حــال دستافشــانی و
کاســههای پــر از گالبــی بــر روی معجــر ســادۀ اتــاق و رقــم «یــا
باقرالعلــوم ( »1192کریــمزادۀ تبریــزی ،1369 ،ج .)663 :2
اســت ،بعضــی آثــار محمدعلــی و محمدباقــر کنــار هــم قــرار گرفتــه
اســت .در یکــی از آثــار محمدباقــر ،نــام فرزنــد او محمدحســن نیــز
ذکــر شــده و آمــده کــه «بــه جهــت نورچشــمی ،محمدحســن ،مشــق
شــد» .میدانیــم کــه اصطــاح «نورچشــمی» را بــرای فرزنــدان بــه
کار میبردنــد .بــه نظــر میرســد ایــن محمدحســن هــم بعدهــا از
نقاشــان صاحبنــام دوره فتحعلــی شــاه شــده و آثــاری موجــه و
چشــمگیر از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت.
از بعضــی رقمهــای اولیــۀ محمدباقــر دریافتیــم کــه وی نــزد علــی
اشــرف شــاگردی کــرده و همــراه او و همدورههایــش ،محمدهــادی و
محمدصــادق ،در فراهــمآوردن مرقــع میرزامهدیخــان اســترآبادی،
منشــی و مــورخ دربــار نادرشــاه (کــه امــروزه در ارمیتــاژ نگهــداری
میشــود) ،مشــارکت کــرده اســت .در یکــی از آثــار او در ایــن مرقــع،
رقــم او یعنــی «باقــر از بعــد علــی اشــرف بــود» ثبــت شــده اســت
کــه عــاوه بــر مفهــوم مذهبــی آن ،بــه زنجیــرۀ اســتاد -شــاگردی وی
نــزد علــی اشــرف ،نقــاش برجســتۀ ســده دوازدهــم هجــری اشــاره
دارد .محمدباقــر در اواخــر دهــۀ  ،1160همــراه همدورههایــش،
محمدهــادی و محمدصــادق ،بــر روی مجموع ـهای از آثــار پراکنــده
کار میکنــد و آنهــا را بهصــورت مرقعــی ســامان میدهنــد .نــادر
ایــن آثــار پراکنــده را پــس از فتــح دهلــی بــا خــود بــه ایــران آورده
اســت .بعیــد نیســت کــه در اختیــار میرزامهدیخــان اســترآبادی
بــوده و او هــم ایــن ســه تــن نقــاش مطــرح و نــامآور ایــن دوره را
مأمــور ســاماندهی آنهــا کــرده اســت.
ایــن ســه تــن ،آثــار پراکنــده را بــا تذهیــب و تشــعیر و تصویــر،
بهصــورت مجموعـهای زیبــا مشــتمل بــر قطعــات خطاطــی و نقاشــی
ســاماندهی میکننــد کــه امــروزه بــا شــمارۀ E14در مؤسســۀ
مطالعــات شــرقی آکادمــی علــوم روســیه نگهــداری میشــود.
از اشــارۀ محمدآصــف رســتمالحکما در رســتم التواریــخ ،معلــوم
میشــود کــه محمدباقــر همــراه همدورههــای خــود ،محمدهــادی
و محمدصــادق و آقازمــان و میرزاابوالحســن مســتوفی ،در دربــار
کریمخــان در شــیراز مشــغول کار بــوده و در پروژههــای هنــری
او بهویــژه در دیوارنگاریهــای عمــارت کریمخانــی یــا تهیــۀ آثــار
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الکــی اعــم از قــاب آینــه و جلــد و جعبــه و قلمــدان بــرای درباریــان
مشــارکت میکنــد .از وی تصویــری از کریمخــان زنــد موجــود اســت
کــه امــروزه در مــوزۀ هنــر گرجســتان نگهــداری میشــود .او تصویری
هــم از لطفعلیخــان زنــد ،آخریــن حکمــران زنــد ،کشــیده اســت .بــه
نظــر میرســد وی در دربــار کریمخــان زنــد بــا آقامحمدخــان جــوان
کــه بهصــورت گــروگان در دربــار زندیــه زندگــی میکــرده ،آشــنا
میشــود و بعدهــا ایــن آشــنایی بــه حضــور وی در دربــار قاجــار
کمــک میکنــد .هنگامــی کــه باباخــان (فتحعلــی شــاه بعــدی)
در ســال  1208حاکــم شــیراز میشــود ،محمدباقــر کنــار او قــرار
میگیــرد و بــرای وی آثــاری ازجملــه جلــد بوســتان ســعدی را بــه
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زیباتریــن وجهــی تولیــد و در آن نــام باباخــان (ســفارشدهنده)
را ذکــر میکنــد .حاصــل ایــن همــکاری ،مرقعــی اســت کــه وی
از قطعــات خطاطــی و نقاشــی بــا تذهیــب و تشــعیرهای زیبــا
و مشــتمل بــر نقاشــیهای گل و مــرغ و ...بــرای فتحعلــی شــاه
فراهــم میســازد .معلــوم نیســت محمدباقــر در چــه تاریخــی چشــم
از جهــان فــرو بســته اســت؛ ولــی از قرایــن مشــخص اســت کــه تــا
دهــۀ دوم ســدۀ ســیزدهم هجــری زنــده بــوده و احتمــاالً در دهــۀ
 1220درگذشــته اســت .اگــر تولــد او را در دهــۀ  1140بدانیــم،
عمــری بیــش از هشــتاد ســال داشــته اســت.

1. Benjamin.
2. AqaBir.
3. Art Islamique.
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