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چكيده
شرفنامه قديمي ترين تاريخ تفصيلي نوشته شده دربارة کردهاست. مؤلف آن امير شرفخان بدليسي از کودکي 
در دربار صفوي پرورش يافته بود و به واسطة موقعيت ايلي و خانوادگي سال ها از طرف پادشاهان صفوي 
مصدر اميري را داشــت. از ميان نســخه هاي متعدد اين تاريخ، نسخة نگهداري شده در کتابخانة بودليان، 
به عنوان تنها نسخة مصور، از اهميت زيادي برخوردار است. اين نسخة شرفنامه تاکنون از نظر محققان حوزة 
نگارگري ايراني پنهان مانده و پيش از اين در مورد آن هيچ پژوهشي انجام نگرفته است. تحقيق پيش رو در 
پي پاسخ به دو پرسش است: اين نسخة شرفنامه به حمايت چه کسي و توسط کدام نگارگر يا نگارگران و در 

چه شرايطي تهيه شده است؟ تأثيرات چه مکتبي را در نگاره هاي آن مي توان مشاهده کرد؟
اين مقاله نسخة مذکور را، که شامل بيست نگاره بوده و در ١٠٠٥ ه.ق خاتمه يافته است، معرفي و آن را با 
نام شرفنامة بودليان نامگذاري مي کند. روش انجام پژوهش تاريخي- توصيفي و تحليلي است و گردآوري 
اطالعات آن با روش کتابخانه اي انجام گرفته است.  مطالعة حاضر نشان مي دهد که اين نسخه در زمان حيات 
مؤلف آن (شرفخان بدليسي) مصور شده و نگارگر آن يا خود شرفخان است و يا از اشخاصي است که در 
کتابخانة  او مشغول فعاليت بوده اند. همچنين ويژگي هاي سبکي نسخة مذکور گوياي تأثير پذيري آن از اصول 

نگارگري ايراني و به ويژه مکتب صفوي است. 
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مقدمه
تاريخ  شرفنامة  کتاب  مؤلف  قول  به  يا  شرفنامه،  تاريخ 
مفصل  تاريخ  بدليسي  شرفخان  امير  نوشتة  کردستان، 
کردستان را در بر داشته و از باارزشترين مآخذ در بررسي 
به ويژه در قرن دهم است  ايران صفوي و عثماني  تاريخ 
که مؤلف آن به دليل دارا بودن منصب دولتي خود شاهد 
بسياري از رخدادهاي اين دوره بوده است. اين اثر، عالوه 
بر نقل وقايع، شامل اطالعات فراوان دربارة شيوة حکومتي، 
به ويژه  اطالعات جغرافيايي،  و  ديواني  و  مالياتي  دستگاه 
اعضاي  از  که  بدليسي،  شرفخان  است.  بدليس١  دربارة 
حکومت و ديوانساالري دو دولت ايران و عثماني بود، با 
هدف نوشتن تاريخي مفصل دربارة کردها و البته رخداد هاي 

زمانة خود به نوشتن اين تاريخ پرداخته است. 
شرفخان بدليسي را اگر چه نمي توان در زمرة مورخان 
دربار صفويه قلمداد كرد، ليكن، از آنجا كه پدرش در دربار 
نيز در دربار صفوي  امور بود و شرفخان  ايران مصدر 
پرورش يافت و مدت ها در خدمت اين خاندان بود، اثري كه 
به نام «شرفنامه» پديد آورده است، از شيوة تاريخ نويسي 
اين دوره جدا نيست و بايد آن را از منابع تاريخي اين دوره 
به شمار آورد. از ميان نسخه هاي متعدد اين تاريخ، نسخة 
نسخة  تنها  به عنوان  بودليان،  کتابخانة  در  نگهداري شده 
مصور، از اهميت زيادي برخوردار است. اين نسخه تاکنون 
از نظر محققان حوزة نگارگري ايراني پنهان مانده و پيش از 
اين در مورد آن هيچ پژوهشي در قالب کتاب يا مقاله انجام 

نگرفته است.
اين كتاب حاوي اطالعات گران بهايي مربوط به طوايف، 
و  دولتي  امور  كه  است  كردستان  و عشاير ساكن  قبايل 
سپاهي غالبًا در دست خود آنان بود. بازتاب تمامي اين امور 
را به گونه اي در نگاره هاي نسخة مورد نظر مي بينيم. نسخة 
مصوري که اينجا معرفي مي شود احتماًال توسط خود مؤلف 
کتاب يا تحت نظارت دقيق او مصور شده و در پايان ماه 
ذي الحجه سال ١٠٠٥ ه.ق به اتمام رسيده است. قابل توجه 
است که اين نسخه در قرن نوزدهم به دست شرق شناس سر 
گور اوزلي افتاده و بعد به کتابخانة بودليان رسيده است. در 
اين مقاله اين نسخه را با نام شرفنامه بودليان مي شناسانيم. 
هدف مقاله پيش رو در وهله نخست معرفي اين نسخه و 
يافتن پاسخ به دو پرسش است: اين که اين نسخه شرفنامه به 
حمايت چه کسي و توسط کدام نگارگر يا نگارگران و در چه 
شرايطي تهيه شده است؟ و دوم اينکه تأثيرات چه مکتبي را 

در نگاره هاي آن مي توان مشاهده کرد؟

روش تحقيق
روش انجام اين پژوهش تاريخي- توصيفي و تحليلي است و 
در اين راستا ابتدا به معرفي نسخه و مشخصات ظاهري آن 
همچون جلد، سرلوحه، حاشيه، خط نسخه و تعداد نگاره ها 
پرداخته شده است و سپس به تجزيه و تحليل سبکي و 

ظاهري نگاره ها تا حد امکان اقدام کرده ايم. بيشتر اطالعات 
موجود در اين پژوهش به شيوة ميداني و مطالعه کتابخانه اي 

انجام گرفته است.

پيشينة  تحقيق
محفوظ   (MS.ELLIOT.٣٣٢ شمارة  (به  شرفنامه  نسخة 
در كتابخانة بودليان دانشگاه آكسفورد تنها نسخة  مصور 
اين کتاب است و در بين محققان تاريخ نگارگري ايراني- 
از علت هاي  اسالمي کمتر شناخته شده است. شايد يکي 
گمنامي اين نسخه فقدان شناخت از خود شرفخان و تاريخ 
او و البته ناآگاهي از اهميت اين تاريخ و نگاره هاي آن در 
شناخت دوره اي که شرفخان در آن بزرگ شده و تاريخ 
خود را نوشته يعني دورة صفويه است. نکتة ديگر که قابل 
توجه است و شرح آن خواهد آمد اين است که از شرفنامه 
نسخه هاي متعددي در دست است اما نسخة معرفي شده در 
اين مقاله تنها نسخة داراي نگاره از آن است. کرد بودن مؤلف 
و مضمون خاص اين تاريخ شايد اين گمان را ايجاد کند که 
اين کتاب اهميتي براي حوزة شناخت فرهنگ و هنر ايراني 
ندارد. ناشناخته بودن و معرفي نشدن اين نسخه هم در آثار 
مؤلفان ايراني و هم پژوهشگران خارجي مشهود است. در 
تاريخ هاي نگارگري ايراني- اسالمي اشاره اي به اين نسخه 
و نگاره هاي آن نشده است. به عنوان مثال مائيس نظرلي در 
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استان هاي  از  يکي  نام  بتليس   .١
کردنشين ترکيه است که مرکز آن 

هم شهري است به همين نام.

مأخذ:   ١٦,٥٠×١٩ اندازه:  هکاري،  در  شکار  صحنة  تصوير١. 
يوسف، ٢٠٠٥: ١٠٢
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کتاب جهان دوگانه مينياتور ايراني که دربارة نگارگري دوره 
صفوي است تاريخ شرف خان را از تاريخ هاي دورة صفوي 
شمرده، اما به نگاره هاي آن اشاره اي نکرده است، چرا که 

منبع او نسخه هاي روسي واسيليوف و زرنوف است. 
همان طور که گفتيم در تاريخ هاي نگارگري در منابع 
فارسي و انگليسي به نسخة مورد مطالعة اين مقاله اشاره اي 
نشده است، جز مدخلي در دايرة المعارف بزرگ اسالمي 
تحت عنوان نقاشي و نگارگري کردي و پژوهش هايي از 
پژوهشگران  آثار  در  عراق. ٢  کردستان  در  کرد  محققان 
کرد کردستان عراق چون عبدالرقيب يوسف و فرهاد پيربال 
دکتر  و  است  شده  اشاره  آن  نگاره هاي  و  نسخه  اين  به 
عبدالرقيب يوسف کتاب ارزشمندي با عنوان کردي تابلو کاني 
شه ره فنامه (نگاره هاي شرفنامه)(٢٠٠٥) نوشته و به تفصيل 
دربارة اين نسخه، نگارگر آن و محتوا و سبک نگاره ها سخن 

گفته است.
پژوهش حاضر ويژگي هاي عمومي و فني اين نسخه و 
نگاره هاي آن را تا حد ممکن مورد مطالعه قرار مي دهد. اينکه 
مي گوييم تا حد ممکن بدين خاطر است که اصل نسخه و 
ويژگي هاي ظاهري و بسياري از جزئيات را در اختيار نداريم 
و اين مسئله کار ما را از جهاتي محدود مي کند. همچنين در 
مورد ارتباط نسخه و نگاره هاي آن با ويژگي هاي نگارگري 
ارتباط وجوه مردم شناختي بعضي  البته نحوة  صفوي و 
نگاره ها با تاريخ و فرهنگ مردم بدليس نيز مطالعه کرده و 

اشاراتي داشته ايم. 

تاريخ شرفنامه؛ دربارة شرفخان و خانواده و تربيت او
شرفخان، مؤلف اين کتاب، فرزند شمس الدين خان امير بدليس 
است. نياکان او اميران ايل روژکي بودند که در سال ۱۵۴۳ 
ميالدي بر منطقة بدليس (در کردستان ترکيه) از مهم ترين 
و معتبرترين اياالت كردستان فرمان مي راندند. پدر بزرگ 
شرفخان اميرشرف نام داشت كه امير موروثي بدليس و از 
خانواده اي معروف بود كه مؤلف شرفنامه نسبت آنها را به 

ساسانيان مي رساند (بدليسي، ١٣٤٣: ٤٧٥).
امير شرف پدر بزرگ شرفخان در جنگي كه در سال 
٩٤٠ ه.ق بر ضد االمه سلطان تكلو روي داد، كشته شد. 
االمه سلطان فرمانرواي آذربايجان بود، با كشته شدن امير 
شرف، طايفه روژكي كه در آن منطقه ساكن بود، فرزندش 
شمس الدين را به رياست گماشت. او در ابتداي كار توانست 
توجه و محبت ابراهيم پاشاي وزير را به خود جلب كند و به 
كمك او در مقام حكومت بدليس تأييد و تثبيت شود. با ديدن 
دسيسه چيني هاي االمه سلطان بر ضد خود، شمس الدين 
يعني پدر شرفخان مولف شرفنامه، بهتر دانست كه از خاك 
عثماني بگريزد، لذا به ايران يا به گفتة شرفنامه «بديار اعجام» 
فرار و به دربار شاه طهماسب پناه برد. شاه طهماسب از او 
استقبال کرد وي را نديم خود کرد و به او لقب خان داد و او 
را مالزم خود کرد. او در سال ٩٦١ ه.ق از صحنة سياسي 

كناره گرفت. از شمس الدين دو پسر به نام هاي خلف و شرف 
باقي ماند. شرف يعني مؤلف شرفنامه در بيستم ذي القعده 
سال ٩٤٩ ه.ق در َكَره رود، از توابع قم متولد شد. شرف را از 
كودكي به قاضيان كره رود، كه مردماني با سواد و شايسته، 
از نوادگان قاضي شريح قاضي معروف كوفه بودند سپردند. 

آنان توانستند عشق به علم و احترام و سواد را به او القا كنند.
شاه طهماسب عادت داشت كه فرزندان حكام و امراي 
بزرگ را از كودكي به دربار بياورد و آنان را در كنار فرزندان 
و  آزموده  استادان  زيرنظر  نوجوانان  اين  بپروراند.  خود 
متشخص به تحصيل مي پرداختند. شرف كه اميرزاده بود 
توجه شاه طهماسب را به خود جلب كرد. در سال ٩٥٨ ه.ق 
در حالي كه ُنه سال داشت، به جمع كودكاني راه يافت كه در 
دربار تربيت مي شدند. او تا ٩٦١ ه.ق يعني مدت سه سال در 
دربار ماند. در آن هنگام چون شمس الدين خدمات درباري 
و حكومتي را كنار گذاشته بود قبيله اش بي سردار مانده بود، 
و لذا بزرگان قوم از شاه طهماسب خواستند كه شرف را 
به رياست قبيله بگمارد، و شاه اين درخواست را پذيرفت و 
شرف در دوازده سالگي امير و رئيس قبيله شد و افزون بر آن 
حكومت ساليان و محمود آباد، از شهرهاي ايالت شيروان به 
او واگذار گرديد. مدتي بعد فرمانرواي تنکابن شد. شرف هفت 
سال در گيالن ماند، بعد از آن به درخواست خود به قزوين 
باز آمد. با در گذشت شاه طهماسب، شاه جديد- اسماعيل 
دوم، فرماني براي شرف صادر كرد و او را اميراالمراي همه 
ُكردها كرد. اين منصب او را ناگزير مي كرد كه همواره در 
حضور شاه باشد و دربارة امور مربوط به امراي كردستان 
داوري كند. البته ديري نپاييد كه شاه اسماعيل امير شرف 
را به اتهام اينکه طرح براندازي او را با چند تن از قزلباشان 
داشته است به نخجوان تبعيد کرد و عهده دار حكومت آنجا 

گردانيد.
يك  سال و چهار ماه از اقامت اجباري او در نخجوان 
گذشته بود كه دولت عثماني، از طريق خسروپاشا مير ميران 
وان و نيز چند تن از امراي كرد به او اطالع داد كه سلطان 
مراد حاضر است منصب نياكان او را به او باز سپارد و 
حكومت بدليس را به او دهد. شرف در سوم شوال ٩٨٦ ه.ق 
با چهارصد تن از اتباع خود، كه دويست تن از ايشان از افراد 
قبيلة روژكي بودند، نخجوان را رها كرد و در طي سه روز 
خود را به وان رساند. ديري نپاييد كه دولت عثماني انتصاب 
او را به حكومت بدليس تأييد كرد و او به قلمرو خانوادگي و 
قومي خويش رفت. اميرشرف تا سال ١٠٠٥ ه.ق در بدليس 
زندگي مي كرد اما از قدرت و حكومت خسته شده بود، و لذا 
همة منصب ها و القاب را رها كرد و به عنوان حاكم بسنده 
كرده بود. او اداره همة امور قلمرو خود را به فرزند خويش، 

شمس الدين واگذاشته بود (بدليسي، ١٣٤٣: ٥٨٦- ٥٦٢).١ 

محتواي شرفنامه
رخدادهاي  به سبب  نه  شرفخان،  نام  ماندگاري  و  شهرت 

١. اين زندگينامه از شرح حال خود 
صفحات  در  مندرج  مؤلف  نوشت 
٥٦٢ تا ٥٨٦ چاپ علمي گرفته شده 
است(بدليسي، ١٣٤٣: ٥٨٦- ٥٦٢). 
تکميل و صحت آن را مديون دکتر 

کيوان شافعي هستيم.



سياسي و نظامي زندگي او، که بيشتر به دليل تأليف کتاب 
شرفنامه است که آن را به نام سلطان عثماني محمد سوم 
(حک : ١٠٠٣ـ١٠١٣) نوشته است (بدليسي ، ١٣٤٣: ٥، ٩). اين 
کتاب تاريخ مفصل اميران و حاکمان کرد و تاريخ مختصر 
صفويان و عثمانيان است. بسياري شرفنامه را در زمرة 
تاريخ  هاي دورة صفوي مانند حبيب السير خواندمير، احسن 
التواريخ حسن بيک روملو، تکملة االخبار زين العابدين علي 

بر شمرده اند (نظرلي،١٣٩٠: ٢٠).
شاه  دربار  در  تربيت  و  تحصيل  استثنايي  امكانات   
طهماسب و استعداد شخصي از شرف الدين نويسنده، شاعر 
و نقاش موفقي ساخته بود. شرفنامه به فارسي و با نثري 
ساده و روان نوشته شده و در آن فراوان به اشعار فارسي 
استناد شده است. امير شرف كتاب تاريخ خود را در سال 
١٠٠٥ ه.ق در زمان خالفت سلطان محمد به پايان رساند. 
خود او در چند جاي كتاب اين تاريخ را صريحًا ذكر كرده 
است، اما تعيين تاريخ دقيق زماني كه نگارش كتاب را آغاز 
كرده دشوار است. در سال ١٠٠٣ ه.ق قسمت مربوط به 
حكام كردستان را نوشته و در سال ١٠٠٥ ه.ق نيز كل كتاب 

را به اتمام رسانده است (قاسيلييقا، ٢٠٠٤: ٣٠١).
شرفنامه از دو قسمت تشكيل شده است كه قسمت اول 
آن مربوط به كردستان و شامل يك مقدمه و چهار صحيفه 
است: مقدمه در باب انساب طوايف کرد؛ صحيفة اول، در پنج 
فصل دربارة تاريخ فرمانروايان ديار بکر و جزيره، واليان 

دينور و شهرر زور، اميران لر بزرگ يا فضلويه، لر کوچک 
و سالطين مصر و شام مشهور به آل ايوب؛ صحيفة دوم، 
در پنج فصل دربارة تاريخ حاکمان اردالن، َحّکاري (شنبو)، 
عماديه (بهدينان)، جزيره (ُبختي)، ِحصن َکيفا (ملکان)؛ صحيفة 
سوم، دربارة تاريخ ساير حاکمان و اميران کردستان در سه 
فرقه؛ صحيفة چهارم دربارة تاريخ اميران و حاکمان بدليس، 
و ذيلي در باب سرگذشت مؤلف کتاب (از تولد تا سال ١٠٠٥ 
هـ.ق)؛ قسمت دوم كتاب موسوم به «خاتمه» است، كه عنوان 
كامل آن به اندازة كافي گوياي محتواي آن است: «در بيان 
احوال سالطين حشمت آيين آل عثمان و پادشاهان ايران و 

توران كه معاصر آنان بوده اند» (بدليسي، ١٣٤٣: ١٠ـ ١٨).

نسخه هاي شرفنامه
كم  بسيار  معموًال  شرفنامه  نسخه هاي  زمين  مشرق  در 
انتشار يافته اند. در سال ١٧٧٦ ميالدي با چاپ و انتشار كتاب 
كتابخانة شرقي اثر دربِلو d, Herbelot، در اروپا به اين 
مسئله پي  برده شد كه تاريخي دربارة كردها با زبان فارسي 
و با نام شرفنامه وجود دارد كه نويسنده آن كرد است. ظاهرًا 
سرجان ملكم اولين كسي است كه نسخه اي از كتاب شرفنامه 
را به اروپا برده است. او آن را از يكي از سران قبيلة ُمحيزي 
گرفته (تحت نام تاريخ االكراديا وقايعنامه ُكرد اثر شرف)، و 
در تاريخ مفصلي كه در بارة ايران نوشته است، چندين بار 
به شرفنامه اشاره مي كند و پاراگراف هاي بلندي را از آن در 

كتابش مي آورد (قاسيلييقا، همان: ٢٨٨).
 جيمز ريچ نمايندة كمپاني هند شرقي در بغداد طي سفر 
ايران و عثماني  به كردستان  سال ١٨٢٠ ميالدي خويش 
به هنگام ديدار با امان اهللا خان اردالن در شهر بانه از وي 
نسخه اي از شرفنامه را طلب کرد. اين نسخه ممتاز توسط 
عباس ميرزا وليعهد فتحعليشاه قاجار به كتابخانه امان اهللا خان 
بزرگ والي اردالن هديه داده شده بود. ريچ اين نسخه را با 
خود برده و اكنون در كتابخانة بريتانيا نگهداري مي شود. با 
کار دانشمندان روس چون ولکوف و والديمير ولييامينوف 
زرنوف شناخت شرفنامه و ارزش علمي آن در مطالعات 
شرق شناسي حايز اهميت شد. نسخه اي از شرفنامه جزو 
غنيمت هاي روسيه در جنگ هاي سال ٢٨-١٨٢٦ميالدي، كه 
منجر به قرارداد گلستان شد، از كتابخانة شيخ صفي در اردبيل 
به روسيه منتقل شده كه اينك در كتابخانة شهر پطرزبورگ 
نگهداري مي شود. در سال ١٣٤٣ هـ.ش/١٩٦٥ ميالدي، چاپ 
سوم شرفنامه در تهران چاپ گرديد، كه عالوه بر متن اصلي، 
مقدمه اي طوالني و پيشينه اي تاريخي و فهرست اعالم را نيز 
داراست. اين ملحقات توسط محمدعلي عباسي به متن اصلي 

اضافه گرديده است. 
در مجموع بايد گفت که تعداد نسخه هاي مشهور كه تاكنون 
از شرفنامه به دست آمده اند و در كاتالوگ گنجينة نسخ خطي 
جهان ثبت شده اند، ٢٢ نسخه است (قاسيلييقا، همان: ٢٩٠). 
اينك ٩ نسخة خطي شرفنامه (٦ نسخه فارسي و ٣ نسخه 

 معرفي و مطالعة نگاره هاي شرفنامة  
(شرفنامة  بدليسي  شرفخان  امير 

بودليان) 

تصوير ٢. درونخانة امير بوتان، اندازه: ١٦,٥٠×١٩، مأخذ: يوسف، 
 ۱۳۹ :٢٠٠٥
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ترجمه تركي) در كتابخانة بريتانيا، حداقل ٣ نسخة آن در 
روسيه، ٣ نسخه (فارسي و تركي) در كتابخانة ملي فرانسه، 
٣ نسخه آن در تهران (كتابخانة كاخ گلستان، مجلس شورا و 
ملك)، ٣ نسخه (شامل نسخة دستنويس خود نويسنده) در 
كتابخانة بودليان دانشگاه آكسفورد، و نسخه هاي ديگر آن در 
انجمن سلطنتي آسيايي لندن و دانشگاه وين، دانشگاه موالنا 
آزاد در هندوستان، تفليس (گرجستان)، ايروان (ارمنستان)، 
قاهره، حلب، كتابخانة دانشگاه كمبريج در شهر تورينو ايتاليا، 

نگهداري مي شود (سولتاني، ٢٠٠٥: ١٣٦-١٣٥).

معرفي نسخة شرفنامة کتابخانة بودليان
همانطور که اشاره شد از همه اين نسخ كامل تر، دقيق تر و با 
اهميت تر نسخة تأليفي توسط يا تحت نظارت خود شرفخان 
تاريخ كردستان در كتابخانة  با عنوان شرفنامة  است كه 
 (MS.ELLIOT.به شمارة ٣٣٢) بودليان دانشگاه آكسفورد
نگهداري مي شود. اين نسخه در پايان ماه ذي الحجه سال 
١٠٠٥ ه.ق كتابت شده است. نسخه داراي ٢٤٦ صفحه و ٢٠ 
نگاره است. شرح خصوصيات اين نسخه و اطالعاتي در بارة 
زندگي مؤلف در كاتالوگ نسخ خطي فارسي و تركي كتابخانة  
بودليان موجود است. (قاسيلييقا، همان: ٢٩١) قابل توجه 
است که اين نسخه در قرن نوزدهم به دست شرق شناس 
سر گور اوزلي افتاده و بعد به کتابخانه بودليان رسيده است 

(يوسف، ٢٠٠٥: ٢٩). 

نقاش نسخه
به وجود  کارگاه  يک  در  نسخه  اين  نگاره هاي  بدون شک 
آمده اند اما نه يک کارگاه سلطنتي، بلکه کارگاه يا کتابخانه اي 
محلي، کارگاهي که به احتمال زياد متعلق به خود شرفخان 
اين نسخه  و دربار او بوده است. براي رسيدن به نقاش 
بايد ابتدا اين مسئله را روشن کرد. وجود چنين کارگاه و 
کتابخانه اي در منطقة بدليس و نزد خاندان بدليسي امري بعيد 
و دور از ذهن نيست، چرا که جدا از سابقة تاريخي منطقه 
بدليس در هنر و معماري٤، امير نشين بدليس همچون همه 
مراکز حکومتي سلطنتي و يا محلي مرکز هنرمندان و اهل 
ادب بوده است. از اين زمره نام و آثار کساني چون موالنا ادريس 
بدليسي مورخ، شاعر و خوشنويس بنام (مردوخ روحاني، ١٣٩٠: 
١٤٣) (N.K.Singh, A.Samiuddin, 2003: 200-201) و 
همچنين امير ابدال خان نوه شرفخان در تواريخ آمده است. 
«امير ابدال خان به جمع آوري کتاب عالقة زيادي داشت و در 
کتابخانة او تعداد بي شماري کتب فارسي و عربي و ترکي 
موجود بود. خود نيز چندين تأليف داشته، به اضافه تعدادي 
کتب که به خط خود نوشته است» (مردوخ روحاني، ١٣٩٠: 
٢٠١) هر چند بيشتر آثار آن دوره در زمان ملک احمد پاشا 
والي وان غارت شده و از بين رفته است (پيربال، ٢٠١١: 

.(٦٩
با اين جايگاه و اعتبار هنر در اين منطقه پديدار شدن 

نگارگري چون شرفخان عجيب نمي نمايد. نکته اي که بايد به 
آن اشاره شود اين است که شرفخان با برگشتن به بدليس، 
احتماًال به رسم و تبعيت از دربار صفوي، کتابخانه و کارگاه 
خود را بر پا کرده است. شرفخان در کتابخانة شاه نگارگري 
ياد گرفته، بعد از رفتن از ايران به فن آموزي خود ادامه داده 
و شايد اساتيدي از کتابخانة شاه را با خود همراه برده باشد 
(همان: ٢٦). هر چند نبايد اين نکته را از ياد برد که برپا کردن 
کارگاهي هنري از عهدة هر کس ساخته نبود و داشتن کارگاه 
و کتابخانة منحصر به شاه و دربار او داشت. ايو پورتر در 
تحقيق خود دربارة فنون کتاب آرايي به اين نکته اشاره مي کند: 
«کارگاه هاي نقاشي و تهية نسخ خطي قسمتي از بخش هاي 
متعدد کارخانه يا بيوتات دستگاه سلطنتي را تشکيل مي دهند» 
(پورتر، ١٣٨٩: ٢٠٦)، اما روشن است که غير از سفارش هاي 
شاهان نسخ مذهب ديگري نيز توليد مي شد. بنابراين مي شود 
کارگاه هاي  بر  ديگري عالوه  کارگاه هاي  که  نتيجه گرفت 
سلطنتي وجود داشته است (همان: ٢٠٥). کارگاه شرفخان 
خارج از دربار صفوي و عثماني همانند کارگاه هاي محلي 
موجود در شيراز و مشهد يکي از اين کارگاه هاي محلي بوده 
است. کارگاهي کوچک و در حد يک امير منطقه که همچون 
وسع  متناسب  آنها  حد  در  نه  و  محلي  کارگاه هاي  ديگر 
و توانايي مالي و هنري خود آثاري توليد مي کرد. اين امر 
کارگاه هاي محلي مساله اي داراي پيشينه است. «پا بپاي آثار 
نقاشان بزرگ کتابخانه هاي سلطنتي، به سفارش هنرپروران 

مأخذ:  اندازه: ١٦,٥٠×١٩،  بدليسي،  جواني شرفخان  تصوير ٣. 
همان:  ۱۸۷



کم ثروت تر، تعداد بسيار زيادي نقاشي هاي کم زرق و برق تر 
تهيه شد. برخي از اينها آثار واقعي هنري محسوب مي شوند» 
(بينيون، ويلکينسون، گري، ١٣٨٣: ٢٨٩). سادگي و خام دستي 
حاکم بر اين نسخة شرفنامه ما را مجاب مي کند تا آن را در 
حکم يکي از اين نسخه هاي محلي قرار دهيم، نسخه اي محلي 

با خام دستي و سادگي نسخه هاي شيراز.
نکتة ديگر اينکه تقسيم کار در اين زمينه نه فقط در مورد 
نسخ خطي بلکه در مورد نقاشي هاي منفرد نيز بر ما معلوم 
شده است. اين محصوالت در کارگاه ها به صورت گروهي 
توليد مي شد (پورتر، ١٣٨٩: ٢١٢)، همانطور که در کارگاه هاي 
سلطنتي سفارش اغلب از طرف شاهزاده صورت مي گرفت 
يعني باالترين مقام (همان: ٢١٨). اين مسئله مي تواند در مورد 
نسخة شرفنامه نيز صادق باشد و شرفخان به عنوان باالترين 
مقام همان سفارش دهنده، حامي و به نظر ما نگارگر يا حداقل 
سرپرست تهيه نگاره ها بوده است، زيرا «هر چند که مسئوليت 
اصلي اجراي يک نگاره به عهدة يک هنرمند يا دستيارش بود، 
براي توليد يک ديوان يا مرقع دستياران بسياري در کتابخانة 
سلطنتي از سوي دربار حمايت مي شدند. مدير هنري در اين 
ميان تصميم مي گرفت که کدام روايت يا مجلس ترسيم گردد» 
(کنباي، ١٣٨٢: ٢٤). شرفنامه و نگاره هاي آن محصول چنين 
کارگاه محلي و تحت مديريت و مسئوليت اصلي شرفخان 
بوده است و اگر نتوان گفت که نگارگر تمام نگاره هاي اين 
نسخه شخص شرفخان بوده مي توان بخشي از نگاره ها را 

کار خود وي دانست.
براي اين مدعاي خود جدا از موارد مذکور به چند نکتة 
مهم از متن شرفنامه مي توان استناد کرد. مدعاي اول در پايان 
کتاب ديده مي شود، آنجا که شرفخان به شرح زندگي خود 
پرداخته از آموزش کودکي خود مي گويد و از پرورده شدن 
در دربار و همراه فرزندان درباريان. «چون عادت پادشاه 
مغفور شاه طهماسب چنان بود که اوالد امرا و اعيان خود را 
در صغر سن بحرم خاص خود برده در سلک شاهزادگان 
اختصاص داده به مخاديم ذوي االحترام انتظام مي داد، قاعدة 
انسانيت و آدمگري مي آموخت و مي گفت گاهي به صنعت 
نقاشي نيز مقيد باشيد که سليقه را سر راست مي کند» 

(بدليسي، ١٣٧٧: ٤٥٠).
مدعاي ديگر اشاره اي است به نکته اي مبهم، نويسنده 
يعني شرفخان در انتهاي بخش اول شرفنامه چاپ قاهره 
اشاره اي شايد داشته باشد به اينکه قلم خود را در نگارگري 
همتراز و ادامه قلم واسطي تعبير کرده است: «که به موجب 
اشارتي که در ديباجة کتاب شده عنان تيزکامي خامه واسطي 
و خوش خرام و زمام بيان خوش کالم به شرح و بيان وقايع 
ايام دولت ابدي االتصال سالطين ال عثمان پادشاهان ايران 
و توران معطوف دارد» (يوسف، ٢٠٠٥: ٧٥)، و اين واسطي 
مقامات  نگارگر  واسطي  محمود  ابن  يحيي  همان  احتماًال 

حريري است.
اينکه شرفخان در گنجينة کتابخانه خود  نکتة ديگر 

نسخ  و  کتاب ها  از  متعددي  نسخه هاي  اميران  ديگر  و 
خطي مصور را داشته و آنها را مطالعه کرده و از آنها 
الحيوان  منافع  کتاب  مانند  کتبي  است،  برده  وافر  بهرة 
نگاره هاي  کتاب  در  يوسف  عبدالرقيب  بختيشوع.  ابن 
شرفنامه به نسخة منافع الحيوان ابن بختيشوع که اکنون 
در کتابخانة مورگان نيويورک محفوظ است اشاره کرده 
اميران  کتابخانة  به  متعلق  نسخه  اين  که  مي کند  عنوان 
ضياء الدين  الدين  شمس  مهر  و  بوده  بدليس  روژکي 
روژکي و اسم او بر روي برگه اي از اين نسخه است. به 
گفته يوسف، شرفخان- نقاش، اين نسخة منافع الحيوان 
را در کتابخانة اميران بدليس ديده و در نگارة ١٧ بخش 
سلطان  تخت  از  عثماني  سلطان  تخت  کشيدن  در  اول 
غازان در يکي از نگاره هاي منافع الحيوان تقليد کرده و 
همچنين کاله امير ارتقي در نگاره ١٣ را از روي همين 

نگاره کشيده است (همان: ٨٠). 

مشخصات نسخه١ 
نسخة مورد مطالعه داراي ٢٤٧ برگ بوده و شامل هر دو 
بخش شرفنامه است. ظاهر نسخه تا حدود زيادي سالم و 
مرتب مانده و جدا از اينکه از برگ دوم شروع مي شود هيچ کدام 
از برگ هاي آن نيفتاده است. در اصل نسخه به احتمال زياد 
برگ اول هم داشته که افتاده است، چون برگ اولش نمانده 
و برگ کنوني آن از جنس کاغذ اروپايي است. همچنين کاغذ 
قسمت هايي از نگاره هاي شماره ٢، ١٥ و ١٦ مخدوش شده 
و رنگ در بعضي نگاره ها احتماًال به سبب کيفيت نامناسب و 

 معرفي و مطالعة نگاره هاي شرفنامة  
(شرفنامة  بدليسي  شرفخان  امير 

بودليان)

اندازه: ١٦,٥٠×١٩،  تصوير ٤. بيماري اعصاب و درمان با دعا، 
مأخذ : همان : ۱۷۴

به اصل  دليل عدم دسترسي  ١.به 
نسخة محفوظ در کتابخانة بودليان، 
و  نسخه  معرفي  براي  نگارنده 
کتاب  از  کتاب آرايي  و  مشخصات 
دکتر عبدالرقيب يوسف (تابلوکاني 

شه ره فنامه) استفاده کرده است.
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پايين رنگ مادة به کار رفته در آن به هم ريخته است. در باالي 
برگ دوم اين نسخه درون يک چارچوب اسليمي نوشته شده 
« شرفنامه تاريخ کردستان». اين نوشته از شيوة دست خط 
آن معلوم مي شود که جديد است و بعداً به آن اضافه شده 

است (همان: ٢٧).
حاشية مذهب در نگاره هاي اين نسخه به کار نرفته است 
به جز در نگارة ١ (تصوير ١). جدول کشي دور نگاره ها در 
قالبي ساده و با رنگ قهوه اي تيره انجام شده است. مانند 
نگارگري ايراني در بسياري از نگاره ها جزئياتي از نگاره 
مانند نيزه اي، گنبد و مناره، بيرق، درخت و شاخه درختي 
(تصوير ٢ و ٣) از حاشية نگاره بيرون زده است. «در واقع 
نشان دادن نوک نيزه ها و يا نوک شاخه هاي درختان در 
حاشية نوشته ها به تداوم دنياي خيالي ماوراي کادر هاي 
مينياتور هاي کوچک کمک مي کند و از اين اصل تدابير و 

نو آوري هاي زيادي به وجود آمد» (گري، ١٣٨٥: ٢٧).

کتاب آرايي
اين  عدد   ١٧ است.  عدد   ٢٠ نسخه  اين  نگاره ها ي  تعداد 
نگاره ها روي يک صفحه اجرا شده است و ٤ عدد آن نگارة 
دو برگي است و نسخه در مجموع تعداد ٢٥ عدد نگاره را 
 ١٤ نگاره هاي  شامل  دو برگي  نگاره  هاي  مي شود.  شامل 
(محاصرة قلعة بدليس از سوي آق قويونلوها)، نگارة ١٨ 
(نگارة  ادرنه)، نگارة ١٩  (نگارة دو صفحه اي دربارة جنگ 
دو صفحه اي دربارة تسخير استانبول توسط سلطان محمد 
از جنگ چالدران)  (نگارة دو صفحه اي  نگارة ٢٠  و  فاتح)، 

است. از اين تعداد ۱۷ نگاره در بخش اول اين نسخه قرار 
دارند و به طبع مربوط به وقايع و جزئيات اين بخش اند و 
٤ نگارة باقي نيز در بخش دوم کتاب واقع شده اند (يوسف، 

.(٢٠٠٥: ٤٥
اندازة نگاره ها ١٦/٥ در ١٩ سانتي متر است (همان: ١٥). 
جهت کادر اغلب نگاره ها عمودي است، که بيشتر صفحة 
کتابت شده را در بر مي گيرد، يا در ميان دو صفحة کتاب قرار 
گرفته که نيمي از آن در سمت راست و نيمي در سمت چپ 

نقاشي شده است شامل نگاره هاي ١٤، ١٨، ١٩ و ٢٠. 
خط نسخه نستعليق است که به گونه اي تميز و مرتب 
نوشته شده و خطي خوانا، لطيف و البته گاه درهم فشرده 
است. نسخه احتماًال دو کاتب داشته است، چرا که دو دست خط 
در آن قابل تشخيص است و هر دو به نستعليق است. يکي 
از کاتبان، که ٣٦ صفحه به خط اوست، مثًال صفحات ١٠- 
١٤، ٣٢، ١١٣-١١٧، ٢١٥-٢١٩ و خط زيبايي دارد ناشناخته 
است. اما کاتب دوم که بيشتر نسخه به خط اوست شرفخان 
است. خوشنويس بودن شرفخان مشهور است. «اوليا چلبي 
را در زمرة خوشنويسان برجستة  سياح ترک، شرفخان 
خط تعليق جاي داده و احتماًال براي اين ادعاي خود نسخة 
شرفنامه يا نوشتة ديگري از او را در دست داشته است» 
(همان: ٤١). جدا از اين اشارة اوليا چلبي، براي اين مدعا چند 
دليل را بايد ذکر کرد. مدعاي اول گفته اي از خود شرفخان 
در انتهاي اين نسخه است که اشاره مي کند تحرير (نوشتن) 
و تصحيح اين نسخه توسط خود او انجام شده است: «وقع 
تحريره و تصحيحه علي يد مؤلفه الفقير و المصنفه الحقير 
المحتاج الي رحمة اهللا الملک الباري شرف بن شمس الدين 
االکاسري حفظه اهللا تعالي عن زالت القلم و هفوات الرقم في 
سلخ ذي حجة سنته خمس و الف من الهجرة النبوية صلي اهللا 
عليه و علي اله التحية تمت» (همان: ٣٤). در اينجا شرفخان 
به صراحت به نوشتن اين نسخه توسط خود اشاره مي کند. 
مدعاي دوم خط موجود در کتيبة نگارة ١٣ (تصوير ٤) است. 
نگارة ١٣ تنها نگاره اي است که داراي کتيبه است و با آن 

دست خطي که بيشتر نسخه با آن نوشته شده شبيه است.

نگاره هاي شرفنامه
همان طور که اشاره شد نگاره هاي اين نسخه بايد توسط خود 
شرفخان يا به سرپرستي خود او تهيه شده باشند. با توجه 
به قرايني که ذکر شد و البته به طبع پرورده شدن شرفخان 
به عنوان نگارگر احتمالي يا حامي اين نسخه در اصفهان، بايد 
نگاره هاي اين نسخه را صرف نظر از قدرت و برجستگي 
فني آن در ذيل مکتب صفوي تعريف کرد. مکتبي در ادامه 
و محصول نهايي مکاتب بزرگي که در مکتب هرات به نهايت 
بايد  نگاره ها  اين  شد  اشاره  که  همان طور  رسيدند.  خود 
محصول کارگاه و کتابخانة کوچک اميري محلي (به احتمال 
زياد خود شرفخان) باشد، کارگاه هاي کوچکي که مي توان 
آثار آنها را اين گونه وصف کرد: «ترکيب بندي آنها متنوع و 

تصوير ٥. تسخير قلعة دزي در هکاري، اندازه: ١٦,٥٠×١٩، مأخذ: 
همان :  ۱۰۷



جالب و اغلب حاکي از مهارت در فضا بندي و تنظيم کلي اثر 
هستند، ولي در پرداخت جزئيات خام دستي آشکاري وجود 
دارد. رنگ آميزي نيز در همه جاي آثار زيبا و يک دست نيست؛ 
با اين حال برخي از نقاشي ها بسيار گيرا و چشم گير هستند و 
سطح کار اگر عالي نباشد باري بسيار خوب است» (بينيون، 
ويلکينسون، گري، ١٣٨٣: ٢٩٣). اين توصيف را مي توان در 

مورد نگاره هاي اين نسخه صادق دانست.
توجه به زندگي و تحرک و کار مردم از کارگر و باغبان 
و موسيقي نواز و جنگجو و درباريان از ديگر نقاط قابل توجه 
اين نگاره هاست. نوعي تالش در گنجاندن بازنمودي کامل از 
دنياي پيرامون در نگاره اي کوچک اندازه. «تجسم محيط و 
زندگي و کار مردم نوعي تغيير نگرش نقاش نسبت به انسان 
در کار بهزاد آغاز شد. نقاشان مکتب جديد تبريز- صفوي، 
به پيروي از سنت بهزاد، عالقه وافري به تصوير کردن محيط 
زندگي و امور روزمره داشتند» (پاکباز، ١٣٨٧: ٩١). نقاش 
نسخة شرفنامه اين نوع نگاه جديد به انسان و زندگي را 
کامل بروز داده است و نمونه هاي آن را در نگاره هاي ٢ و ٥ 

(تصوير ٥ و ٦) به خوبي شاهد هستيم.
داده  نشان  زيادي  مهارت  رنگ  به کار گيري  در  نقاش 
است. در اين مورد نشانه هايي از نگارگري مکتب صفوي و 
هنرمندان برجستة آن را که همه شاگرد بهزاد در رنگ پردازي 
هستند در بسياري از نگاره ها (و نه همه آنها) مانند نگاره هاي 
١، ٦، ٧، ١٢ ، ١٣ و ١٥ (تصوير ١ ، ٣ و ٤) مي توان مشاهده 
کرد. هنرمند رنگ پردازي را متناسب با موضوع، نوع ترکيب 
بندي و جوش و خروش طبيعت و پيکره ها پياده کرده است. 
به عنوان مثال در موضوعاتي که دربارة جنگ و نبرد است 
مثل جنگ چالدران، ادرنه، ... رنگ هاي گرم و سرد را با هم 
به کار برده و ترکيب بندي متن نگاره را با خطوط شکسته 
و منحني شکل داده، يا نگاره اي که دربارة شکار (تصوير 
١) است و تحرک و خروش و گه گاه خشونت دارد، و البته 
متن نگاره پر پيکره تر است. بهترين نمونة کاربرد رنگ را 
مي توان در نگارة ١٣ (تصوير ٤) که دربارة درمان بيماري 
اعصاب امير ارتقي است مشاهده کرد. اينجا نگارگر به تناسب 
موضوع از رنگ و لحن آرامش بخش به نحوي مناسب و به جا 
استفاده کرده و متن نگاره خلوت تر و سکون بر آن حاکم 
است. يا تابلو نمايش تخت شرفخان (تابلوي ١٥؛ تصوير ٣) 

که در آن رنگ هاي ارغواني فراوان ديده مي شود.
از ديگر شگرد هاي بصري مورد استفاده نگارگر قطع 
کردن تصاوير است. قطع شدن تصاوير توسط کادر تابلو به 
عنوان مثال در نگاره هاي ١، ٣، ٥، ١٦ (تصوير شماره ١ و ٦) 
ديده مي شود. اين شيوه آن گونه که بازيل گري اشاره مي کند 
از شاهنامه دموت و سبک ايلخاني شروع شد (گري، ١٣٨٥: 
٣٣). کشيده شدن بخشي از تصاوير به خارج از تابلو که مثًال 
نگارگر در پرداختن نگاره هاي ٥، ٩، ١٣، ١٤، ١٧، ٢٠ (تصوير 
شماره ٤ و ٧) به کار برده هنر ظريفي است که به باز شدن 
فضاي نگاره و گشايش مرزهاي تصويري کمک مي کند. 

تکنيکي که نشانه هاي آن را بايد تا نگاره هاي جاليريان و 
تبريز قرن ٨ ه.ق دنبال کرد. « کشيده شدن بخشي از تصاوير 
به  خارج از کادر ابداع جالبي است که در کليله و دمنه مصور 
شده توسط احمد موسي/ قرن ١٤ م، قابل توجه ترين بروز آن 

را مي بينيم» (گري، ١٣٨٥: ٣٩؛ پاکباز، ١٣٨٧: ٦٤).
در مورد نمايش درختان و گياهان و شاخ و برگ آنها، 
صخره ها و افق تصوير، آسمان آبي و طاليي نه در همة 
نگاره ها که حداقل در نگاره هايي چون نگاره هاي ١، ٥، ٧، 
١٠، ١٢، ١٣ و ١٥ (تصاوير ١، ٣، ٤، ٦ و ١٠) نشانه هايي از 
نسخه هاي مغولي و تيموري و صفوي را مي توان مشاهده 
کرد. آسمان نگاره ها آبي يا طاليي درخشان و يا الجوردي 
است با ابرهاي پيچان و دنباله دار، البته در بيشتر نگاره ها 

 معرفي و مطالعة نگاره هاي شرفنامة  
(شرفنامة  بدليسي  شرفخان  امير 

بودليان)

تصوير ٦. شهر بوتان و افسانة مم و زين، اندازه: ١٦,٥٠×١٩، مأخذ: 
همان: ۱۲۹

تصوير ٧. محاصرة قلعة بدليس از سوي آق قويونلوها، اندازه: 
١٦,٥٠×١٩، مأخذ: همان: ۱۷۹
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آسمان به رنگ آبي است مانند نگاره هاي ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٥، 
١٦ (تصاوير ٨، ٩ و ١٠)، مگر در چند نگاره که رنگ طاليي 
به کار رفته است، نگارة ١ و ٥ و ١١ (تصوير ١ و ٦) و 
اين رنگ طاليي از خصوصيات بارز اواخر تيموريان است 

(گري، ١٣٨٥: ٧٧).
نمايش صخره ها در نگارة ٨ به مکتب شيراز نزديک 
صخره ها  نمايش  نگاره ها  از  تعدادي  در  همچنين  است. 
به شيوة کار هنرمندان مکتب صفوي به ويژه سلطان محمد 
شبيه است مثل نگاره ٩ (تصوير ٩)، صخره هاي لبه نرمي 
که از خصوصيات نقاشي هاي پايتخت شاه طهماسب است 

(گري، ١٣٨٥: ١١٦).
يک نکته ديگر که بايد به آن اشاره کرد در ارتباط با پرداخت 
چهره هاست. با توجه به دستور العمل هاي چهره سازي در 
سنت نگارگري ايراني، هنرمند تالش چنداني براي پرداختن 
به جزئيات چهره نکرده است. تمايز گذاري هويتي و نژادي را 
هنرمند با شناخت خود از مشخصات ظاهري و جزئي انجام 
داده است، مانند گذاشتن ريش و سبيل مخصوص اميران 
کرد به عنوان مثال در نگاره هاي ١ و ٥، (تصوير ١ و ٦). 
اين شيوة نمايش ريش و سبيل مخصوص اميران، بگ و 

بگ زادگان و مردان اين ناحيه- هکاري است. 
در ادامه به عنوان نگاره ها اشاره خواهيم کرد. در مورد 
عنوان نگاره ها اين نکته درخور ذکر است که هنرمند به عنوان 
نگاره ها اشاره نکرده و اين ويژگي اي است که آن را در کار 
اکثر نگارگران ايراني- اسالمي مي بينيم. عنوان نگاره ها را از 
روي مضمون کتاب و فصلي که در آن قرار دارد مي توان 
شناخت و ما اينجا به اين شيوه عمل کرده ايم، چرا که هر 

نگاره با موضوع صفحه اي از شرفنامه که در آن قرار داده 
شده همخواني دارد. 

نگارة اول: صحنة شکار در هکاري (تصوير ١)، نگارة 
دوم: تسخير قلعة دزي در هکاري (تصوير ٥)، نگارة سوم: 
چشم اندازي از شهر آمد، نگارة چهارم: مکتبخانة طب در 
شهر آمد، که در مقابل نگارة سوم قرار گرفته است، نگارة 
پنجم: چشم اندازي از شهر بوتان و افسانة مم و زين (تصوير 
٦)، نگارة ششم: درونخانة امير بوتان (تصوير ٢)، نگارة 
هفتم: قلعة حسن کيف (تصوير ٨)، نگارة هشتم: امير نشين 
حسن کيف، نگارة نهم: قلعة آگيل در دياربکر (تصوير ٩)، 
نگارة دهم: منظره اي در آگيل (تصوير ١٠)، نگارة دوازدهم: 
منظره اي در هيزان، نگارة سيزدهم: بيماري اعصاب و درمان 
با دعا (تصوير ٤)، نگارة چهاردهم: محاصرة قلعة بدليس از 
سوي آق قويونلوها (تصوير ٧)، نگارة پانزدهم: فرمانروايي 
شرف خان بدليسي (تصوير ٣)، نگارة شانزدهم: شاه طهماسب 
در شهر اخالط، نگارة هفدهم: نگارة دو صفحه اي، بخش اول 
مهمانان،  دوم  بخش  و  حکومت  بر سرير  عثمان  سلطان 
نگارة هجدهم: نگاره دو صفحه اي دربارة جنگ ادرنه، نگارة 
نوزدهم: نگارة دو صفحه اي درباره تسخير استانبول توسط 
سلطان محمد فاتح، نگارة بيستم: نگارة دو صفحه اي از جنگ 

چالدران.

اهميت منطقه اي بودن اين تاريخ
نکتة ديگري که ضرورت دارد به آن پرداخته شود مسئلة 
نسبت تصاوير با متن نوشتاري و نسبت نگاره ها با فرهنگ 
مردمي است که اين تاريخ راجع به آنها نوشته شده است. 

اندازه:  کيف،  حسن  قلعة  تصوير٨. 
١٦,٥٠×١٩، مأخذ: همان: ۱۴۱

اندازه:  دياربکر،  در  آگيل  قلعه  تصوير٩. 
١٦,٥٠×١٩، مأخذ: همان: ۱۴۸

اندازه:  آگيل،  در  منظره اي  تصوير١٠. 
١٦,٥٠×١٩، مأخذ: همان: ۱۵۴



آگاهي نقاش- نگارگر از آداب، رسوم، فرهنگ و فولکلور مردم 
کرد که هنرمند اين مسئله را در اکثر نگاره ها و جزئياتي چون 
تيپ شخصيت ها، لباس و تزئينات، معماري، صنايع دستي 
منطقه همچون زيور آالت و به ويژه آالت موسيقي به خوبي و 
مهارت نشان داده است و گه گاه اين مسئله ويژگي نگاره هاي 
وي را شکل مي دهد، از مسائلي است که ما را وا مي دارد تا 
نقاش اين نگاره ها را خود شرفخان بدانيم و مدعاي خود را 
بر اساس اين گفته و تحت عنوان اهميت منطقه اي بودن اين 
تاريخ و نگاره هاي اين نسخه مطرح کنيم. اين نگاره ها سندي 
مهم براي بخشي از فرهنگ و تاريخ کردستان در ٤٠٠ سال 
قبل است. آنها عالوه بر جنبة تاريخي به نوعي جنبة اسنادي 
دربارة شناخت صنايع مردم کرد اين منطقه را نيز دارد. 
صنايع مرتبط با زندگي روزمره، ابزار هاي جنگ و شکار، 
تزيين مساجد و عمارات و البته تصاويري از نوازندگان و 
آالت موسيقي کردي چون کمانچه، تنبور، ني کردي. به دليل 
اهميت اين موضوع در نگاره هاي شرفنامه در ادامه به بعضي 
از اين صنايع و بازنمود آنها در متن نگاره ها اشاره مي کنيم. 
 در مورد صنايع مربوط به معماري و بناسازي مي شود 
گفت که نگاره هاي شرفنامه همچون سندي از اين هنر و 
تزيينات آن به ويژه در منطقة کردستان ترکيه (بدليس) و 
در آن دورة زماني به حساب مي آيند. بيشتر نگاره ها حاوي 
تصاويري از ساخت و بناي کاخ ها، قلعه ها و نماي داخلي آنها، 
تاالر پادشاه و خان و خان زاده هاي کرد، همچنين خانه ها، 
قلعه ها، مساجد و عمارات، مدارس و مناره ها و البته تزيينات 
و  گچبري  اسليمي  تزيينات  شامل  بنا  معماري  با  مرتبط 
سنگ کاري و حکاکي است. ظرافت نگارگر در نمايش جزئيات 
معماري مانند کاربرد سنگ و تزئينات آن که مخصوص 
منطقه بدليس است جالب توجه است. «در دياربکر، موصل، 
سنجار، ميافارقين و ... مساجد و بنا هاي مذهبي و عمومي 
بسياري ساخته شد. در اين منطقه خاصه در دياربکر استفاده 
از سنگ و تزيينات مرتبط با آن مشهود است» (اتينگهاوزن 
و گرابار، ٤١١). اين خصوصيات را نگارگر به ظرافت نشان 

داده است مانند تصاوير ٢، ٥، ٨، ٩ و ١٠. 

نگاره هاي شرفنامه را بايد همچون متني مردم شناختي 
لباس  براي  معتبر  نگاره هاي شرفنامه سندي  کرد.  نگاهر 
مردم کردستان و البته مردمان ايراني و عثماني و اروپايي 
است. نگارگر لباس مردم کردستان را متمايز از لباس ديگران 
کشيده است. هنرمند اين تمايز را در کشيدن شلوار، پيراهن، 
کاله، عمامه، نوع بستن کاله و اسباب آن، به خصوص در 
تصاوير ١، ٥، ٦ و ٨ به خوبي نشان داده است. مورد ديگر 
پوشش مردم مربوط به حلقه و گوشواره اي است که در 
بعضي از نگاره ها در گوش بعضي مردان ديده مي شود اما 
در گوش مردان فارس يا ترک ديده نمي شود. اين ديده شدن 
گوشواره در گوش مردان کرد هر چند موردي غريب است 
اما کار نگارگر در اين باره بدون علت نيست. دکتر عبد الرقيب 
يوسف به نقل از سياحت نامة اوليا چلبي خاطر نشان مي کند 
که اوليا چلبي ذکر کرده که بيشتر مردان اهل هکاري حلقه در 
گوش دارند (يوسف، ٢٠٠٥: ٦٥). به عنوان نمونه در تصاوير 

١، ٨، ٩ و ١٠ اين حلقه ها به وضوح ديده مي شوند.
 همچنين نگاره هاي شرفنامه را بايد از منابع مهم شناخت 
موسيقي و ساز کردي به شمار آورد. در نگارة ٢، تسخير 
قلعة دزي در هکاري (تصوير ٥) آالت موسيقي شامل دف و 
تنبور ديده مي شود (همان: ١٠٦). ساز ديگر ساز دهل است. 
در نگارة ١ (تصوير ١) که مربوط به شکار است، در گوشة 
سمت راست باالي تابلو گروه موسيقي نوازان حضور دارند. 
آالت موسيقي آنها عبارت اند از: دهل، زرنا و بوق (همان: 
١٠٣). ساز ديگر که بايد اشاره کرد سرنا- زرن است. سرنا 
از ساز هاي مهم و پر کاربرد کردي است که مثًال در نگارة ٦ 
(تصوير ٢) نيز ديده مي شود (همان: ١٣٩). در نگارة ٣ که 
تصويري از شهر آمد است تصويري از ني (شمشال کردي) 
از آالت قديمي موسيقي در کردستان آمده است، اين نوع ني 
در تصاوير نسخه هاي ابن رزاز الجزري١ نيز ديده مي شود 
(همان: ١١٧). از ديگر ساز هاي کردي ساز تنبور است. اين 
ساز در نگارة ٢ در کنار دف حضور دارد (همان: ١٣٩). 
همچنين ساز تنبور- شبيه عود، در تابلوي ٩ (تصوير ٩) نيز 

ديده مي شود (همان: ١٤٨).

 معرفي و مطالعة نگاره هاي شرفنامة  
(شرفنامة  بدليسي  شرفخان  امير 

بودليان)
 

١.   احتماًال از کرد هاي منطقة جزيره 
از  نسخه  يک  الجزري  دياربکر.  و 
Automata با نام کتاب في معرفت 
شعبان  تاريخ  به  الهندسيه،  الحيل 
٦٠٢ ه.ق را در دياربکر تهيه کرده، 
نسخه اي دربارة ابزار هاي مکانيکي 
که از طرف حاکم ارتقي، ناصر الدين 
محمد به مهندس دربارش، الجزري 
در  است.  شده  داده  مأموريت 
آالت  از  تصاويري  نسخه  اين 
است  شده  کشيده  نيز  موسيقي 

.(Hillenbrand, 2009: 188)

نتيجه
شرفنامة امير شرفخان و نسخة مصور آن، که ما آن را با عنوان شرفنامه بودليان معرفي کرديم، 
نسخه اي است که سال ها از ديدرس پژوهشگران حوزه نگارگري ايراني بيرون مانده است. ناديده ماندن 
اين نسخة مصور را مي توان ناشي از عواملي چون ناشناخته بودن مولف و موضوع آن (تاريخ کردها) 
دانست. همچنين، بر خالف ديگر کتب مصور که اغلب داراي نسخه هاي متعدداند، اين کتاب تنها يک نسخة 

مصور دارد و همين امر باعث شده که کمتر پژوهشگري اطالعي از آن داشته باشد.
اولين نکته در بررسي اين نسخه بايد آن است که اين نسخة  شرفنامه و نگاره هاي آن متعلق به کارگاه 
شاهي يا سفارشي از دربار صفويه يا عثماني نيست. اين نسخة مصور در بازة زماني زندگي خود 



شماره ۳۸  تابستان۹۵
۵۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مؤلف کتاب يعني شرفخان توليد شده است. با توجه به اشارات مؤلف اين نسخه (دربارة اينکه نگارگري 
را از کودکي در دربار شاه طهماسب و همراه ديگر فرزندان بزرگان صفوي ياد گرفته) و همچنين با 
استناد به شواهدي از نگاره ها گمان ما اين است که اگر نگارگر اين نسخه خود شرفخان نباشد و مطمئنًا  
اثر يکي از کساني است که در کتابخانة وي مشغول به فعاليت بوده اند باشد. نکتة ديگر اينکه نگاره هاي 
اين نسخه بازتابندة سنت هاي نگارگري ايراني تا عصر صفوي و زمان مؤلف است. هر چند نگاره هاي اين 
نسخه، ريزه کاري ها و ظرافت هاي خاص نسخه هاي سلطنتي را ندارند، اما در شماري از آنها نشانه هايي 
از شکوه اين سنت غني نگارگري به نمايش گذاشته مي شود. نگاره هاي اين نسخة  مصور مانند نگاره هاي 
مکتب شيراز که نمايانگر سبکي محلي و بعضًا خانگي است توسط فرد يا افرادي خارج از کتابخانه 
شاهي تصوير شده اند. نگارگر آن هنرمندي است پرورده شده در همان سنت هاي نگارگري صفوي و 
همانطور که اشاره شد يا خود شرفخان است يا هنرمنداني در دربار محلي او در بدليس. محلي بودن 
توليد اين نسخه باعث شده است که مشخصات قومي و منطقه اي به روشني در جزئيات معماري، طرز 
لباس و آرايش (به ويژه آرايش چهرة مردان) و بازنمايي آالت موسيقي کردي نمايش داده شود و بدين 

سبب اين نسخه  يکي از منابع غني براي پژوهش هاي فرهنگي- هنري اين سرزمين است.
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Sharafnameh is the oldest detailed history which has been written about the Kurds. The 
author “Amir Sharaf Khan Bidlisi” was brought up in the Safavid court from childhood and 
was given the title of prince (emir) by Safavid kings because of his ethnic, tribal, and family 
position. Among various manuscripts of this history, the one kept in Budelian library is very 
important as the only illustrated manuscript. This copy of Sharafnameh hadremainedunseenby 
researchers of Iranian painting and on which no study has been conducted.
 The aim of this article is to introduce this manuscript which has 20 illustrations and was 
finished in 1005 A.H., and name it the “Budelian’sSharafnameh”. This research has been 
conductedusing analytical and historical-descriptive method, anddata is collected through 
library research. This studyseeks to answer the followingtwo questions:This manuscript has 
been produced by whose patronage and by which painter(s), and under what circumstances? 
The influences of which schools may be found in its illustrations?
This present study indicates that this manuscript is illustrated during the life of its author 
(Sharaf Khan Bidlisi) and may have been illustrated by Sharaf Khan himself or bythe staff 
working in his library. Also the stylistic characteristics of this copy show the influences of 
the principles of Iranian Painting, and specifically of theSafavidSchool.

Keywords: Amir Sharaf Khan Bidlisi, Sharafnameh, Illustrations of Sharafnameh, Safavid 
Painting, History and Culture of Kurdistan.
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