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پژوهشی پیرامون قدیمیترین نسخۀ مصور خمسه نظامی


مبتنی بر مقایسۀ تطبیقی نسخۀ خمسۀ جالیری
ادهم ضرغام 1،فرزانه داستان

2

 .1استادیار دانشکدۀ هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2کارشناس ارشد نقاشی ،دانشکدۀ هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،94/10/27 :تاریخ پذیرش نهایی)95/1/16 :

چکیده
یکی از کارهای شایسته در حوزۀ پژوهش تاریخ نقاشی ایران ،بررسی نسخههای خطی مصور است که سیر تحووتت تصوویری
ایران را در خود جای داده است .در این مقاله ،به معرفی قدیمیترین و مهمترین نسخۀ مصور تاریخدار خمسۀ نظامی پرداخته
میشود که در  26دی  ،1388با حضور اعضای کمیتۀ حافظۀ جهانی و نمایندۀ یونسکو در ایران به ثبوت جهوانی رسوید .ایون
نسخه به این دلیل حائز اهمیت است که اگر تاریخ وفات نظامی را سال  619ه.ق در نظر بگیریم ،این اثر کمتر از صد سوال بوا
مرگ مؤلف فاصله دارد و میتواند نزدیکترین متن به اثر نظامی باشد و کمترین دخل و تصرف در آن صورت گرفته باشد .این
نسخه در سال  1388به ثبت رسیده است؛ با این حال ،همچنان در منابع مکتوب خارجی و ایرانی ،نسخۀ خمسۀ جالیری بوه
سال  788-790ه.ق ،بهعنوان قدیمیترین خمسۀ نظامی مطرح میگردد که تزم است بوا شناسوایی نسوخۀ دانشوگاه تهوران،
اطالعات منابع هنری در معرفی قدیمیترین نسخۀ مصور اصالح گردد .در این مقاله ،پس از معرفوی خمسوۀ دانشوگاه تهوران،
مقایسهای تطبیقی میان تصاویر این نسخه با خمسۀ جالیری صورت میگیرد.

واژگان کلیدی
خمسۀ نظامی ،نسخۀ خطی ،نگارگری ایران ،نگاره.
 این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نگارندۀ دوم تحت عنوان« :پژوهشی پیرامون نگارههای خمسۀ نظامی با موضوع «آبتنی شیرین» در سدههای  8تا
 11هجری قمری» به راهنمایی نگارندۀ اول است که در شهریور  ،1393در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران انجام شده است.
 نویسندۀ مسئول :تلفن ،09126227550 :نمابر.E-mail: farzanehdastani@yahoo.com ،021-44309558 :
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مقدمه ____________________________________________________
نسخۀ مصور خمسۀ نظامی به تاریخ  718ه.ق که در دانشگاه
تهووران قوورار دارد ،تمووام منووابع توواریخ هنوور را در معرفووی
قدیمیترین نسخۀ مصور به سال  788ه.ق به تردید انداختوه
است .بنابراین ،در این مقاله به معرفی نسخۀ مصور دانشوگاه
تهران بهعنوان قدیمی ترین کتاب خمسۀ نظامی و در اداموه،
به مقایسۀ تطبیقی با خمسوۀ جالیریوان بوه سوال  788ه.ق
پرداخته میشود.
پس از ورود اسالم ،پیونود میوان ادبیوات و نقاشوی شوکل
گرفته بود و بهآهستگی آهنگ رو به رشد مینواخت که حملوۀ
مغول به آسیای مرکوزی و ایوران «حودود  624توا  662ه.ق»
(پوپ ،)43 :1389 ،سبب توقوف تحووتت فرهنگوی همچوون
نقاشی گردید؛ اما حیات دوبارۀ نقاشی که در گرو کتوابآرایوی
بود« ،با شروع سدۀ جدید700 ،ه.ق1300/م آغاز شد» (پووپ،
 .)43 :1389این دوره که با نخستین مکتوب نگوارگری تبریوز
در زمان فرمانروایی ایلخانان (750و 654ه.ق) همزمان بوود ،در
قرن هشتم در رَبع رشیدی 1شکل گرفوت .شوایان ذکور اسوت
بیشتر محققان ،نگارههای این دوره را با عنووان سوبک مغوولی
(بینیووون و دیگووران )107 :1383 ،و گوواه سووبک رشوویدیه
(اشرودر )45 :1377 ،نام میبردند .ورود عناصر بصوری یینوی
که از قرنهای اولیۀ هجری به سبب تجارت راه ابریشم شوروع
شده بود ،این بار بهطور یشمگیری بوه حیطوۀ نقاشوی ایوران
وارد شد و در فضای نگارهها جای گرفت.
یکی از نگارههای ابتدایی و برتر منسوب بوه ایون مکتوب،
متعلق به نسخهای از جامعالتواریخ رشیدالدین فضلاللّه 2بوه
تاریخ 714و( 707محفوظ در کتابخانههای دانشگاه ادینبورو و
انجمن سلطنتی آسیا) است (بینیون و دیگران )96 :1383،که
بووهخوووبی حضووور عناصوور یینووی را نمایووان موویسووازد .البتووه
کتاب های دیگری ازجمله خمسوۀ نظوامی نیوز متضومن ایون
گفتارند که «کهونتورین نسوخۀ مصووری کوه در کتوابهوای
پارسی و ترجمهشدۀ تاریخ نقاشی ایران از آن نوام بورده شوده،
نسووخۀ جالیووری مربووو بووه سووال  788-790ه.ق-1388 /
1386م است» (اشرفی )69 :1367 ،که بوه سوفارش سولطان
احمد جالیری و کتابت محمد بون محموود بغودادی بوه خو
نستعلیق تحریر شده و دارای  23نگاره اسوت (سوال حکوموت
جالیریان  740-813ه.ق) .این نسخه مربو به مکتب بغوداد-
تبریز آل جالیر است و در حوال حاضور ،در کتابخانوه بریتانیوا،
لندن ( )or.13299نگهداری میشود.
«مکتب نگارگری جالیری در زمان سلطان احمد استحکام
یافت و بوه اوج رسوید» (سومرقندی .)306-307 :1318 ،بوه
گفتۀ آژند« ،نگارههای این خمسه ترکیببندی سادهای دارد و

تعداد پیکورههوا در آن محودود اسوت .زمینوه نیوز از طبیعوت
سووادهای برخوووردار اسووت» (سوومرقندی.)160-164 :1389 ،
«ضمن رعایت خ افق ،پیکرهها باریکتر و علفها ،درختهوا
و گلها بیروح تصویر شدهاند که نقاشان دربار سولطان احمود
این شیوه را در آثار بعدی تکامل بخشویدند» ( Canby, 1979:
.)42

با توجه به اینکه «استاد شمسالدین 3دو شواگرد داشوت
بووه نووامهووای جنیوود 4و عبوودالحی 5کووه هوور دو در کتابخانووه
آلجالیر نزد سلطان احمد کار مویکردنود و اموروز آثواری از
آنها در دست است» (سمرقندی ،)306-307 :1318 ،تصور
می شود نگارگران این اثور نیوز ایون دو هنرمنود باشوند کوه
میتوان به پژوهش دربارۀ آن پرداخت.
این در حالی است که نسخهای تاریخدار از خمسۀ نظامی
به شمارۀ ثبوت  5179در کتابخانوۀ مرکوزی و محول اسوناد
دانشگاه تهران وجود دارد .این نسخه را که دانشگاه تهران در
تاریخ  1344شمسی از کتوابفروشوی بوه نوام آقوای بوارانی
خرید ،در  26دی  ،1388با حضوور اعضوای کمیتوۀ حافظوۀ
جهانی و نمایندۀ یونسکو در ایران ،در حافظۀ جهانی یونسکو
بهعنوان قدیمیترین و مهمترین خمسوۀ تواریخدار بوه ثبوت
رسید .بنابراین ،دربارۀ نسخۀ خمسۀ نظوامی بوه تواریخ 788
ه.ق بهعنوان قدیمیترین نسخه تردید به وجوود مویآیود .در
ایوون مقالووه ،پیرامووون ویژگوویهووای خمسوۀ دانشووگاه تهووران
توضیحاتی ارائه میشود.
این نسخه به سوال  718ه.ق1318/م در  179بورگ بوه
ابعاد  21× 30سانتیمتر کتابت شد و دارای یهار سرلوح بوه
رنگهای تجورد ،طالیی و سیاه است که بوا نقووش ختوایی
مووزین گشووته و  17مجلووس بووه سووبک دورۀ مغووول در آن
می درخشد .تصاویر مرتب با متن و در توضیح اشعار کشیده
شدهاند .اشعار نیز در جداول طالیی به کتابوت در آموده انود.
این نسخه شامل منظومۀ اسکندرنامه ،هفوتپیکور و لیلوی و
مجنون است .نوع کاغذ این نسخه نیز سمرقندی اسوت و در
دیگر نسخ قرن هشتم نیز به کار رفته است.
دانشپژوه ،جلد این نسخه را اینینین شرح داده اسوت:
«جلد تیماج تریواکی ضوربی زرکووب مقووایی گورد حنوایی
درونسرخ با زرکوب ترنجی» (دانشپژوه.)4139 :1345 ،
خمسۀ دانشوگاه تهوران ( 718ه.ق1318 /م) ،مقوارن بوا
«آخرین پادشاه بزرگ مغوول ،سولطان ابوسوعید (717-736
ه.ق) بود که از سنت های یادرنشینی مغولی دور و به سونت
حکمرانی ایرانی اسالمی نزدیک شوده بوود» (مایودا:1392 ،
 .)26نگارههای این نسخه نشان از حضوور فرهنوگ مغوولی و
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تأثیرات یینی دارد؛ با این حال ،بارقههایی از شیوۀ نگارگری
دورۀ سلجوقی را نیز منعکس میکند .در حقیقت تصاویر این
نسووخه ،پیونوودی از شوویوۀ کتووابآرایووی و تصووویرگری دورۀ
سلجوقی و مغول است.
با اینکه نگاره هوا دارای یهورۀ مغوولی هسوتند ،دسوتار
سوودیدمردان ،انوودام انسووانی مریووف همووراه بووا سوور بووزرگ،
سرکویک اسبان که در دورۀ مظفریوان متوداول مویشوود و
معماری آجرنمای دورۀ سلجوقی در آن خودنمایی مویکنود.
در حقیقت ،تصاویر این نسخه ،پیوندی از شیوۀ کتابآرایی و
تصویرگری دورۀ سلجوقی و مغول است.
این نسخه به سفارش دربار نبوده است؛ زیورا از مرافوت و
توانایی قلم نسخههای همدورۀ خود به دور بوده و میتوان ادعا
کرد که نسخه برای تجارت تهیه شده است .علت این ادعا ایون
است که تا پیش از حادثۀ تاریخی هجوم و سولطۀ تیموور کوه
سنت نسخهبرداری در سدههای پیشین در شیراز بسویار بوود،
هنرپروری اسکندر ،پسر عمر شیخ ،نوۀ تیمور ،امیرزادۀ فوارس
در سالهای  813-817ه.ق 1410-1414/م ،سبب شد تا این
سنت حیات دوباره یابد .بنابراین ،نظر به دلیل در اموان مانودن
این شهر از حملۀ مغولها ،بیشتر نسخههای تجاری این زموان
در شیراز تهیه میشد .بنابراین ،نگارنده مودعی مویشوود ایون

نسخه مربو بوه شویراز اسوت کوه توانسوته اسوت بیشوترین
ویژگیهای ایرانی را در خود حفظ کند.
خطی که در انجاموه تحریور شوده اسوت ،بوا نگوارش موتن
متفاوت است و تندنویسی نسوخه ،احتموال آن را مویدهود کوه
نگارندۀ آن کاتب بوده ،ولی نگارش با رعایت قوانین خوشنویسوی
صورت پذیرفته است .در نگوارش نسوخه کوه پویش از پیودایش
خ نستعلیق ( 850ه.ق) به تحریر درآمده ،به ترکیبوی از انوواع
حووروف مختلووف ثلووس ،نسووخ و حتووی نسووتعلیق و شکسووته بوور
میخوریم که با مهارت در کنار یکدیگر جای گرفتوهانود« .البتوه
خ نستعلیق پیش از مبودع آن ،میرعلوی تبریوزی 6،بوه شوکل
ابتوودایی و پراکنووده وجووود داشووته و وی بوورای اولووین بووار خو
نستعلیق را تحت قاعده و قوانین خوشنویسوی در آورده اسوت و
آن را به مقامی رسانده که به شکل خطی مستقل و قابل رقابوت
با خطو ششگانه درآمد» (فضایلی.)23 :1362 ،
در هر برگ از نسخه 25 ،سطر وجود دارد که «نگارههای
آن برخالف کتابهای دورۀ اولیۀ مغول که کادر مربع بودند»
(رایس ،)132 :1386 ،در میان کادر مستطیل افقی ،محصور
بین متن جوای گرفتوهانود« .ایون شویوه توا دوران حکوموت
جالیریها ( 757-740ه.ق)» (تواریخ کمبوری )15 :1378 ،
تدوام داشت.

تصویر  .1برگی از خمسۀ نظامی ،مکتب مغول
مأخذ :خمسۀ نظامی 718 ،ه.ق

تصویر  .2برگۀ انجامه ،مکتب مغول
مأخذ :خمسۀ نظامی 718 ،ه.ق
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در شماری از نگاره ها ،طراحی خطی پیش از رنگآمیزی
دیده میشود و طراحی شخصیتها ،جامه ،اسلحه و یهرههوا
آشکارا مغولی اند .یهره ها فاقد سایهپردازی و شخصیتسازی
هستند .در واقع ،به نوعی یهرهپردازی آرموانی و غیرزمینوی
بر می خوریم که در دورۀ تاریخی ایلخانی مرسوم شوده بوود.
نگاره ها با وجود سادگی ،نمایانگر اندیشومندی هنرمنود نیوز
هستند .در بیشتر آنها عناصر بصوری معمواری در راسوتای
خطو عمودی بین سوطرها قورار گرفتوه و شخصویتهوای
داستان در تقسیمات معمواری جوای داده شوده انود .بیشوتر
فضای نگاره ها در ساختمان بوا نموای آجرکواری بوه «شویوۀ
سوودههووای پوونجم و ششووم هجووری قمووری» (اتینگهوواوزن و
یارشاطر )161 :1379 ،ترسیم شده اند .در توزیین دیوارهوا و
کف یکی از نگارهها ،نقوش اسولیمی -ختوایی و هندسوی بوه

کار رفته است که در دیگر نگارهها ،کمتر به یشم میخورد.
در شش نگارۀ این نسخه ،طبیعت بهعنوان پسزمینوهای
بسیار ساده نقاشی شده که در آن آسمان فضایی اندک را بوه
خود اختصاص داده است .زمین نیز بوه شوکل توکرنوگ بوا
پوشش گیاهی محدود قلمگیری گشته و خطو قلومگیوری
بر روی لبۀ تدهها تکرار شده است.
در این نسخه ،طبیعت بهعنوان زمینهای ساده برای وقووع
حادثه به کار رفته و به مرحلۀ استقالل بیوان بصوری نرسویده
است .در سه نگاره نیز حضور عنصر معماری با طبیعت هموراه
است .در بیشتر تصاویر ،عناصر معماری ،متقارن مصور شدهاند.
نمای دیوارها آجرنما است و گاهی تزیینات بسیار انودکی روی
آنها دیده میشود .عناصر معماری و جاگیری شخصیتهوا در
فضای نگاره به صورتهای مختلف قرینه است.

تصویر  .3نگارۀ «نشست بهرام روز پنجشنبه در گنبد صندلی»،

تصویر  .4نگارۀ «نشست بهرام روز آدینه در گنبد سفید» ،مکتب

مکتب مغول

مغول

مأخذ :خمسۀ نظامی 718 ،ه.ق

مأخذ :خمسۀ نظامی 718 ،ه.ق

تصویر  .5نگارۀ «نصیحت افالطون به جهت اسکندر» ،مکتب مغول
مأخذ :خمسۀ نظامی 718 ،ه.ق
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شخصیتهای اصلی بزرگتر ترسیم شوده و گواهی انودازۀ
پیکرۀ زن و مورد شخصویت اصولی داسوتان ،یکسوان نقاشوی
شدهاند .پوششها ساده و در بیشتر موارد بدون تزیینات است.
لباس پیکرهها از پیراهنوی آسوتینبلنود و ردایوی بور روی آن
تشکیل شده و بوین لبواس زن و مورد تفواوت ینودانی دیوده
نمیشود .زنان با مقام باتی اجتماعی ،ردایی جلووبواز بور تون
دارند .آنچه بین تمام زنان نگارهها یکسان است ،حجابی ماننود
مقنعۀ امروزی و طرهای مو در کنار گونهشان بیورون ریختوه و
تنها در یک نگاره ،تاجی بر سر زنی نقاشی شده است.
در پن نگاره نیز بوهجوای کوالههوای مغوولی ،دسوتاری
سدیدرنگ به شیوۀ اعوراب بور سور شخصویتهوای داسوتان

نقاشی شده اسوت کوه «بیوانگر وجوود سونتهوا و توأثیرات
ناهمخوان ایرانی ،عربی و یینی است کوه در مکتبوی واحود
گرد هم آمدهاند» (کنبای.)30 :1387 ،
شخصیتها و حضور رنگها محدودنود .رنوگهوا بوا فوام
خاکستری به کار رفتهاند .رنگهای متضاد ،بهآرامی در کنوار
هم نشستهانود و رنوگ قرموز نوارنجی ،درخشوانتور از بواقی
رنگها به یشم میخورد .رنگهایی کوه در ایون نسوخه بوه
یشم می آینود ،عبوارتانود از :تجووردی ،نوارنجی ،صوورتی
گلبهی ،سبز مغزپسته ای روشن ،آبی خاکستری ،زرد روشن،
طالیی ،بنفش قرمز یرک ،قهوهای ،سبزآبیِ یرک و سفید.

تصویر  .6نگارۀ «رفتن سکندر به ملک بردع و دیدن نوشابه»،

تصویر  .7نگارۀ «خبردادن زید به مجنون از وفات شوهر لیلی»،

مکتب مغول

مکتب مغول

مأخذ :خمسۀ نظامی 718 ،ه.ق

مأخذ :خمسۀ نظامی 718 ،ه.ق

تصویر  .8نگارۀ «غزلگفتن مجنون در حضور لیلی به نخلستان» ،مکتب مغول
مأخذ :خمسۀ نظامی 718 ،ه.ق

وجود این نسخه با ویژگیهایی که ذکر آن رفت ،سوبب
میگردد «نسخۀ خمسۀ نظامی با  23نگاره ،به تواریخ -790
 788ه.ق1386-1388 /م ،مکتب تبریز -بغوداد (جالیوری)،
به سفارش سلطان احمد جالیری و کتابت محمد بن محمود
بغدادی ،موجود در کتابخانۀ بریتانیوا ،لنودن» (آژنود:1389 ،
 ،)160بهعنوان قدیمی ترین نسخۀ خمسۀ نظوامی در منوابع
مکتوب مورد تردید قرار گیرد .در این نسخه میتوان تکامول
ساختار زیباشناسی را مشاهده نموود و در کول اثور ،وحودتی

منطقی یافت .ترکیب رنگها ،جوایگیوری مناسوب عناصور،
تعامل خطو معماری با خ نوشتهها ،حضور نقوش هندسی
بر سطوح معماری ،افوق رفیوع ،توجوه بوه طبیعوت و خوروج
عناصر از کادر و رجحان نگاره بر نوشته بیش از گذشوته ،بوه
تمامی سبب هماهنگی درونی میان اجوزای گونواگون کتواب
شدهاند؛ بهطوری که روند این تکامل در سدههای آتی ،سبب
نفیسترین شاهکارهای هنر نگارگری در کتب خطی گردید.
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تصویر  .9خمسۀ جالیری ،آمدن خسرو به کاخ شیرین 788-790 ،ه.ق 1386-1388 /م ،مکتب تبریز -بغداد ،موجود در کتابخانۀ بریتانیا ،لندن
مأخذ )Canby, 1979: 43( :و ()URL 2

در نگووارهای از خمسووۀ جالیریووان ( 788ه.ق) بووه نووام
«آمدن خسرو به کاخ شیرین» ،تصویر بیوانکننودۀ مضومون
داستان شعر است و ارتباطی معنوایی را در بور دارد .در ایون
نسخه ،برخالف خمسۀ دانشوگاه تهوران ( 718ه.ق) ،عناصور
بصری در حصار محدودۀ تعیینشدۀ موتن قورار نگرفتوه و از
کادر خارج شده است .تنوع رنگها و توجه به یرخش رنوگ
نیز در این نسخه بیشتر از خمسۀ دانشگاه تهران است.
در نسوخۀ جالیوری ( 788ه.ق) ،کواربرد نقووش تزیینووی
بهویژه نقوش هندسی بر روی سطوح معماری افزایش یافتوه
و از کتیبه برای تزیین دیوارها استفاده شده اسوت کوه ایون
موارد در نسخۀ دانشگاه تهران یا دیوده نمویشوود یوا بسویار
ساده نقش شوده اسوت .ایون موی توانود ادعوای نگارنوده بور
تجاریبودن اثر را به اثبات برساند.
در خمسۀ جالیری ،طبیعت بهعنوان زمینۀ سادۀ بویهویوت
به کار نرفته است و در آن گوناگونی پوشوش گیواهی بوه یشوم
میخورد .همچنین روند استقالل بصری عناصور طبیعوت در آن
دیده میشود .همکناری طبیعوت و عناصور معمواری ،عوالوه بور
نمایش دید همزمانی ،سبب ایجواد ترکیوببنودی مسوتحکم در
نگاره نیز شده است .همزمانی دید در خمسۀ دانشگاه تهران هوم
وجود دارد؛ اما استحکام ،هماهنگی در ترکیب دو عنصر طبیعوت
و معموواری و ارتبووا خطووی عناصوور بصووری در نگووارۀ خمس وۀ
جالیری به زیبایی نقوش شودهانود .عناصور معمواری عوالوه بور
هموواهنگی بووا عناصوور طبیعووی ،در راسووتای تأکیوود بوور نمووایش
شخصیتها نیز نقش مهمی را بر عهده داشتهاند.
در یهره پردازی شخصیتهای خمسوۀ دانشوگاه تهوران،
یهرهپردازی سلجوقی ادامه مییابد؛ اما بوا حملوه و سویطرۀ
مغوووتن ،هنرمنوودان بووا توجووه بووه سوولیقۀ حاکمووان وقووت،
یهرههایی مغوولی (صوورتی گورد ،یشومانی بوادامی ،بینوی
باریک و دهانی کویوک) ،بودون سوایه و شخصویتپوردازی

ترسیم نموده اند که تفاوت یهرۀ مردان و زنوان در آن دیوده
می شود؛ شخصیتهای داستان با یهرههوایی بودون سوایه و
تقریباً همشکل در قوابهوای معمواری بوا حرکواتی محودود
محصور ماندهاند و روایتی خطی همچون داسوتان را حکایوت
میکنند .اما «در دورۀ تواریخی جالیریوان ،عوالوه بور اینکوه
یهرهپردازی ایلخانی رواج داشت ،از سنتهای یهورهنگواری
احمد موسی( 7ابداع نوعی یهرهپردازی آرمانی و غیرزمینوی،
یهره ها فاقد سایه پردازی و شخصویتپوردازی) نیوز پیوروی
میشد» (اشرفی.)115 :1384 ،
عناصر انسانی در این نسخه باریکتر ترسیم شدهاند و تنووع
در پوشش لباس شخصیتها نیز دیده میشود .تزیینوات نیوز بوا
مرافت بیشتری بر روی لباسها کار شده است؛ در حالی کوه در
خمسۀ دانشگاه تهران ،عناصر تزیینی بور روی لبواسهوا وجوود
نداشت یا بسیار اندک و ساده نقش شده بودند.
در خمسۀ جالیوری ،رنوگهوای گورم و درخشوان بورای
نمایش لباسها به کار رفتهاند و بورای ایجواد تعوادل رنگوی،
زمینه با رنگهایی دارای فام خاکستری رنگآمیزی شدهانود.
افق رفیع یکوی از ویژگویهوای اثور اسوت .یورخش رنوگ و
ترکیب بندی هوشمندانه ،فاخربودن اثر را نمایوان مویسوازد.
ترکیب کادر مربع و مسوتطیل و قرارگیوری شخصویتهوای
اصلی در این دو کادر که با سوتون خو نوشوتههوا و عناصور
معماری به وجود آمده اند ،در زیبایی نگاره نقش مهموی ایفوا
کردهاند.
ارتبا بصری عناصر با یکدیگر و وجود پلکان بوا نووعی
پرسدکتیو در زیر پای کنیزی نقاشی شده که مسیر خسرو را
گلباران میکند .این نووع نگواه در عناصور معمواری خمسوۀ
دانشگاه تهران دیده نمیشود.
جدول  ،1مقایسۀ تطبیقی دو خمسه را نشان میدهد توا
با گذری کوتاه ،تفاوتها و شباهتهای آن تمییز داده شود.
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جدول  .1مقایسۀ تطبیقی دو خمسۀ دانشگاه تهران و جالیری
موارد تطبیقی
تاریخ
سفارش
کاتب
خ
تعداد نگاره
مکتب
ارتبا معنایی شعر و
نگاره
تقدم ادبیات یا نقاشی
خروج از کادر
مشخصات یهره
تزیینات لباس
ارتبا بصری عناصر
روایت بصری داستان
رنگ
عناصر انسانی
عناصر طبیعی

خمسۀ دانشگاه تهران
 718ه.ق
احتماتً تجاری
نامعلوم (احتماتً کاتب)
ترکیبی از خطو (نسخ ،ثلس ،شکسته و
نستعلیق)
17
مغول( -احتماتً تهیهشده در شیراز)

23
تبریز – بغداد

وجود دارد

وجود دارد

نگاره در خدمت ادبیات و در حصار
تعیینشدۀ متن است.
عناصر بصری محدود در کادر تعیینشده
ادامۀ روند یهرهپردازی سلجوقی و حضور
یهرهپردازی مغولی
ساده همراه با تزییناتی بسیار اندک
در بیشتر نگارهها عناصر بصری بهصورت
متقارن قرار گرفتهاند.
دارای بیانی خطی است.

نگاره با شکست کادر و گسترش عناصر بصری در بیرون کادر بر خ نوشته رجحان یافته
است.
شکست کادر توس عناصر بصری

تمام رنگها دارای فام خاکستری هستند.
تعداد شخصیتها در تمام نگارهها محدودند.
پاها کوتاه و سرها بزرگتر ترسیم شدهاند.
عاری از پوشش گیاهی است.
ارزش بصری مستقل ندارد و زمینهای برای
روایت داستان است.

خمسۀ جالیری
 788-790ه.ق
سلطان احمد جالیری
محمد بن محمود بغدادی
نستعلیق

یهرهپردازی ایلخانی و پیروی از سنتهای یهرهنگاری احمد موسی
توجه به نقوش تزیینی و تنوع آن در لباسها
ترکیببندی متوازن و ارتبا خطی
دارای بیان بصری همزمان است (همزمانی دید)
درخشندگی رنگ در لباسها بیشتر دیده میشود و برای ایجاد تعادل رنگی ،عناصر طبیعی
و معماری بیان رنگی همراه با فام خاکستری را نمایان میسازند.
تنوع شخصیت و حرکت بیشتر از خمسه دانشگاه تهران است.
اندامها باریکتر و تغرتر نقش شدهاند.
دارای تنوع پوشش گیاهی ملهم از یین است.
به سمت بیان بصری مستقل حرکت میکند.

نتیجه ___________________________________________________
از مقایسۀ تطبیقی دو نسخه میتووان نتیجوه گرفوت نسوخۀ
دانشگاه تهوران از نسوخههوای هومدورۀ خوود ماننود کتواب
جامع التواریخ ( 707-714ه.ق) ساده تر است که تحت توأثیر
عناصر وارداتی (یهرههای مغولی) زموان خوویش بووده و بوه
احتمووال بسوویار ،نسووخهای تجوواری اسووت .همچنووین از
ویژگی های بصری آن ینین بر می آید که احتماتً در شویراز
تهیه شده باشد؛ ولی تجاریبودن نسخه و سوادگی نقوشهوا
تأثیری بر ارزش های هنری آن نودارد و بوا توجوه بوه اینکوه
نسخه در تاریخ  718ه.ق مصور شده اسوت ،خمسوۀ نظوامی

سوولطان احموود جالیووری بووه توواریخ  788-790ه.ق کووه در
بسوویاری از منووابع مکتوووب خووارجی و داخلووی بووهعنوووان
قدیمیترین نسخۀ خمسهنظوامی نوام بورده مویشود ،محول
تردید قرار می گیرد و تزم است از ایون پوس ،قودیمیتورین
خمسه ،نسخۀ موجود در دانشگاه تهران معرفی گوردد .البتوه
میتوان نسخۀ جالیری را قدیمیترین نسخۀ درباری در نظور
گرفت؛ ولی پیشنهاد مویشوود زیون پوس ،خمسوۀ دانشوگاه
تهران ،کهنترین خمسه موجود در جهان معرفی شود.

قدردانی __________________________________________________
بدینوسیله از استادان ارجمند ،جناب آقای دکتر یعقوب آژنود و
سرکار خانم دکتر مینا صدری ،بابت راهنماییهوای ارزنودهشوان
قدردانی میگوردد .همچنوین از بوانوان گراموی دکتور اصویلی،
معاونت کتابخانۀ مرکزی و مسئول بخش نسوخ خطوی ،کونوانی،

کارشناس متصدی بخش خطوی کتابخانوۀ مرکوزی و کرردَوانوی،
مرمتگوور نسووخۀ خمسووۀ دانشووگاه تهووران ،بوورای همیوواری در
گردآوری تصاویر و بازدید اصل نسخه سداسگزاری میگردد.
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پینوشتها
 .1در حدود سال  648قمری ،شهرکی علمی و آموزشی در تبریز بود کوه
با بسیاری مراکز علمی بزرگ زمان خود همچون نظامیۀ بغوداد قابول
قیاس بود؛ در کارگاههای آن نسخههای خطی تدوین میشدند .ایون
مرکز توس وزیر ایرانی رشیدالدین فضلاهلل همودانی سواخته شوده
بود (.)URL 1
 .2در حدود سال  648در همدان در یک خانوادۀ پزشوک یهوودی متولود
شد .نیای بزرگ او «موفقالدوله علی» یک عطوار یهوودی بوود و بوه
همراه دانشومند بوزرگ خواجوه نصویرالدین طوسوی در دژ المووت
مهمان اجباری اسماعیلیان بود و پس از یوورش هالکوو بوه آنجوا بوه
خدمت وی درآمد (تاریخ کمبری .)239 ،1387 ،
 .3نگارگر ایرانوی ،فعوال در میانوۀ سودۀ هشوتم ه.ق؛ از شواگردان احمود
موسی بود و شاگردانی یوون جنیود و عبودالحی را پورورد (پاکبواز،
.)333 ،1379
 .4نگارگر ایرانی اواخر قرنهشتم و اوایل قورن نهوم .از زنودگی او اطوالع
یندانی در دست نیسوت .قودیمتورین نوشوتهای کوه نوام وی در آن
آمده ،مقدمۀ دوست محمد هروی بر مرقع بهرام میرزاسوت کوه او را
شاگرد شمسالودین نقواش ،نگوارگر برجسوتۀ قورنهشوتم ،معرفوی
میکند (هروی.)269 ،1372 ،
 .5نگارگر ایرانی اواخر سدۀ هشتم هجری و شاگرد شومسالودین کوه بوه
دستور امیور تیموور گورکوانی از بغوداد بوه سومرقند منتقول شود و
احتماتً در همان شهر نیز دیوده از جهوان فورو بسوت .اثوری از او را
میتوان در مرقع بهورام میورزا کوه در حودود  947ق تودوین یافتوه
مشاهده کرد (پاکباز.)354 ،1379 ،
 .6یا میرعلی هروی تبریزی (درگذشت  850ه .ق) با لقب قودوۀ الکتواب
(بووهمعنووی پیشووگام خوشنویسووان) فرزنوود میرعلووی سوولطانی از
خوشنویسان بهنام و از مفاخر خوشنویسی ایرانوی در سودۀ هشوتم و
نهم هجری (یهاردهم و پانزدهم میالدی) است .او را واضع و مبودع
خ زیبای نستعلیق میدانند که از قلههای رفیع هنور ایرانوی اسوت
(فضایلی.)444 ،1362 ،
 .7از نگووارگران معووروف دورۀ جالیووری اسووت کووه شوویوۀ ابووداعی او در
یهرهنگاری ،تواثیرات زیوادی بور نگوارگری دورههوای بعود گذاشوت
(اشرفی.)4 ،1386 ،

منابع
آژنوود ،یعقوووب ( ،)1389نگووارگری ایووران (پژوهشووی در توواریخ نقاشووی و
نگارگری ایران) ،جلد یک ،انتشارات سمت ،تهران.
اتینگهاوزن ،ریچارد و یارشاطر ،احسان ( ،)1379اوج های درخشوان هنور
ایران ،برگردان رویین پاکباز و هرمز عبدالهی ،نشر آگه ،تهران.
اشوورفی ،م.م ( ،)1386بهووزاد و شووکل گیووری مکتووب بخووارا در قوورن 16
میالدی ،برگردان نسوترن زنودی ،سوازمان یواپ و انتشوارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.

اشرفی ،م.م ( ،)1384سیر تحول نقاشی ایرانی سودۀ شوانزدهم مویالدی،
برگردان زهره فیضی ،انتشارات فرهنگستان هنر ،تهران.
اشرفی ،م.م ( ،)1367همگامی نقاشی با ادبیات ایوران ،برگوردان رویوین
پاکباز ،انتشارات نگاه ،تهران.
اشرودر (شرویدر) ،اریک ( ،)1377سرآمدان نقاشی ایوران :احمدموسوی و
شمسالدین ،در دوازده رخ :یادنگاری دوازده نقاش نادره کوار ایوران،
برگردان و تدوین یعقوب آژند ،انتشارات مولی ،تهران.
بینیون ،ل و دیگران ( ،)1383سیر تاریخ نقاشی ایرانی ،برگوردان محمود
ایرانمنش ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
پاکباز ،رویین ( ،)1379دایورهالمعوارف هنور ،انتشوارات فرهنوگ معاصور،
تهران.
پوپ ،آرتور ابهام ( ،)1389سیر و صور نقاشی ایران ،ترجمۀ یعقوب آژنود،
انتشارات مولی ،تهران.
تاریخ کمبری «تاریخ ایران دوره تیموریوان» ( ،)1387برگوردان یعقووب
آژند ،یاپ سوم ،انتشارات جامی ،تهران.
دانش پژوه ،محمد تقوی ( ،)1345فهرسوت نسوخههوای خطوی کتابخانوه
مرکزی ،جلد پانزدهم ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
دوست محمد هروی ( ،)1372دیبایه دوست محمود گواشوانیهوروی در
نجیبمایلهروی ،کتوابآرایوی در تمودناسوالمی ،مؤسسوه یواپ و
انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد.
دولتشاه سمرقندی ( ،)1318تذکرۀالشعراء ،یاپ ادوارد براون ،لیدن.
رایس ،دیوید تالبوت ( ،)1386هنر اسالمی ،برگردان ماه ملک بهار ،یواپ
یهارم ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
فضایلی ،حبیب اهلل ( ،)1362اطلوس خو  ،یواپ دوم ،انتشوارات مشوعل
اصفهان ،اصفهان.
کنبای ،شیال.ر ( ،)1387نقاشی ایرانوی ،برگوردان مهودی حسوینی ،نشور
دانشگاه هنر ،تهران.
مایدا ،تادئوش ( ،)1392شاهکارهای هنر ایران در مجموعههای لهسوتان،
جلد دوم ،برگردان داوود طبایی و مهودی مقیسوه ،شورکت یواپ و
نشر شادرنگ ،تهران.
Canby, Sheila. R (1997), Persian Painting, London.
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