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چكيده
در نقاشي ايراني، پيکر انساني داراي جايگاه ويژه اي است و نوع بازنمايي آن متأثر از نگرش خيال  محور در 
سنت ادب فارسي است. جنيد در ترسيم پيکر هاي انساني براي نخستين بار به مضامين غنائي توجه کرده است 
و در آثارش به يک سبک کامًال ايراني دست يافته است که پيش قدم شيوه پيکرنگاري در ادوار بعدي نقاشي 
ايراني محسوب مي شود. موضوع اين تحقيق بررسي شيوه هاي ترسيم و تناسبات پيکر بندي انسان در آثار 
جنيد السلطاني است و هدف آن شناخت الگوهاي احتمالي پيکرنگاري در نقاشي مکتب جاليري با استناد به آثار 
جنيد است. سؤاالت اين مقاله عبارت اند از: ١. تنوع موضوعيپيکر  ها در آثار جنيد چگونه است؛ ٢. الگو و تناسبات 
انساني در پيکرنگاري جنيد چگونه قابل تبيين است؟ اين پژوهش به روش توصيفي - تحليلي صورت گرفته و 
براي سنجش تناسبات پيکر ها از طول (ارتفاع) سر هر پيکر به عنوان واحد اندازه گيري استفاده شده است. روش 

گردآوري اطالعات نيز کتابخانه اي است.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که جنيد به سه نوع پيکرنگاري تغزلي توجه داشته است: «پيکر شاهان 
و شاهزادگان»، «پيکر نگهبانان و شکارچيان» و «پيکر غالمان». جنيد مطابق ديگر اسالف خود در ترسيم 
پيکر شاهان و شاهزادگان از يک الگوي معين که ريشه در سنت ادبيات و نقاشي ايراني دارد بهره برده است. 
پيکرهايي بلند با قامتي برابر ٧ سر از ويژگي هاي شکلي اين الگوي پيکرنگاري است. الگوي ذکر شده با کمي 
تغييرات - قامتي برابر ٦ واحد سر - به همراه چهره پردازي مغولي در پيکر نگهبانان و شکارچيان ديده مي  شود. 
در پيکر غالمان عدم تعادل و تناسبات بدن، آن ها را از ديگر پيکرها متمايز مي کند و بيشتر نشان دهنده تيپي خاص 
در نگاره هاي جنيد است که به ندرت در آثار ديگر هنرمندان تکرار مي شود. وجه شاخص آن ها پيکره هاي الغر 

است که با قامتي برابر ٨ سر از دو گروه قبلي بلندتر هستند.
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مقدمه
پيکر انساني يکي از ارکان اصلي و عناصر برجسته 
نقاشي ايراني است و طرز نمايش آن به لحاظ تجسمي و 
محتوايي همسو با وصفانسان در ادبيات فارسي است.وجود 
خصايص تصويري محدود و تکراري از پيکر انساني در 
ادب فارسي همچون تشبيه رخ به ماه، قد به سرو، لب به 
غنچه و غيره و تداوم اين نوع از نگرش در بيان شاعر و 
کار نقاش موجب ايجاد سنتي تصويري در کار تمام نقاشان 
ايراني شده است. اين فرهنگ تصويري که بيشتر براساس 
مضامين غنايي ادب فارسي است، تقريبًا تا قبل از دوران 
قاجار، در اکثر پيکرنگاري هاي ايراني لحاظ گرديده است و 
هدف نقاشان نمايش حقيقت نوعي و نمونه آرماني اندام هاي 
انساني است و در اين راستا ازشکل ها١و تناسبات طبيعي و 

عيني پرهيز کرده اند.
در دوره جاليريان، هنر به ويژه نگارگري و ادبيات شکوفا 
شد و دقيقًا همزمان با آغاز سلطنت سلطان احمد (حکـ.٧٨٣-
٨١٣هـ.ق/١٣٨٢-١٤١٠م)، فضاي فرهنگي فعالي براي توليد 
نسخه هاي خطي معتبر در بغداد ايجاد شد. درخشش فرهنگي 
اين دوره را مي توان در نسخه اي ممتاز از نگارگري دانست 
که در ٧٩٩هـ.ق/١٣٩٧م در بغداد به دست«جنيد السلطاني» 
و «مير علي ابن الياس التبريزي الباورچي» براي سلطان 
احمد تصويرگري و کتابت شده است و شامل سه مثنوي 
مکتب  شاهکار  که  نسخه  اين  است.  کرماني  خواجوي  از 
نگارگري جاليري است به عنوان نقطه عطفي در تاريخ نقاشي 
ايراني است و الگو و معياري در پيکرنگاري تا اواخر قرن 

دهم/شانزدهم به حساب مي آيد.
مسئله اين تحقيق بررسي شيوه هاي ترسيم و تناسبات 
اندام هاي انساني در آثار جنيد السلطاني است و هدف آن 
مکتب  نقاشي  در  پيکرنگاري  احتمالي  الگوهاي  شناخت 
جاليريان با استناد به آثار جنيد است. در اين مقاله سعي 
شده است با توجه به شواهد تاريخي، اجتماعي و فرهنگي 
دوران زندگي جنيد السلطاني به اين سؤاالت پاسخ داده شود 
که تنوع موضوعي پيکرها در آثار جنيد چگونه است؟ و الگو 
و تناسبات انساني در پيکرنگاري جنيد چگونه قابل تبيين 

است؟

روش تحقيق
جامعه آماري اين تحقيق بر مبناي آثار نقاشي جنيد در نسخه 
مصور خواجوي کرماني در موزه بريتانياي لندن٢ است 
کهبه عنوان تنها اثر موثق از اين نگارگر به حساب مي آيد. کل 
پيکرهاي اين نسخه ١٢٩ پيکر است که از اين تعداد ٥٣ پيکر زن 
و ٧٦ پيکر مرد است. تعداد پيکر هاي زنان در حاالت مختلف 
عبارتند از: ٢٨ پيکر ايستاده، ٢٣ پيکر نشسته و ٢ پيکر لميده. 
تعداد پيکرهاي مردان در حاالت مختلف عبارتند از: ٥٢ پيکر 
ايستاده، ٢٠ پيکر نشسته و ٤ پيکر لميده (جدول١). نمونه هاي 
اين تحقيق نيز شامل ٢١ الگوي پيکر انساني مختلف به شيوه 

غير احتمالي (انتخابي) است. معيار انتخاب نمونه ها براساس 
ويژگي هاي موضوعي، حالت و جنسيت پيکر هاست.

در تحقيق حاضر از پيمون يا معيار اندازه گيري متناسب 
با مباني نظري نقاشي ايراني استفاده شده است. اين واحد 
اين  از  پيکر است و  (ارتفاع=A) سر هر  اندازه گيري طول 
طريق تناسبات کلي و جزئي اعضاي پيکر ها در آثار جنيد 
سنجيده شده است (تصوير١). اعضاي سنجيده شده در هر 
پيکر عبارتند از: طول سر، طول دست، طول پا، پهناي کمر و 
طول قامت. همچنين براي تشريح هرچه بهتر نظام پيکر بندي 
پيکرها  به ساده سازي شکل  تناسبات  دقيق تر  و سنجش 
توصيفي- روش  از  پژوهش،  اين  است.در  شده  پرداخته 

تحليلي استفاده شده و روش گردآوري اطالعات کتابخانه اي 
است.

پيشينه  تحقيق
پژوهش هاي انجام شده پيرامون احوال و آثار جنيد السلطاني 
در دو حوزه قابل بررسي است: گروه اول، پژوهش هايي که به 
بررسي زندگي جنيد مي پردازند. از قديمي ترين منابع مکتوب 
دست اول که از احوال جنيد صحبت به ميان آورده است، 
مقدمه دوست محمد هروي بر مرقع بهرام ميرزاست که او را 
متولد شيراز و شاگرد شمس الدين شيرازي دانسته است. بعد 
از آن گلستان هنر تأليف قاضي احمد بن شرف الدين حسين 
حسيني منشي قمي، مشهور به قاضي احمد از دبيران دربار 
صفوي است که عينًا همان مطلب را تکرار کرده است (قمي، 
١٣٨٣: ٣٥). اين نظريه که مورد قبول تمامي پژوهشگران 
داخلي و خارجي است، تاکنون در تمام مقاالت و کتب به 
کرات تکرار شده است (گري، ١٣٨٥: ٤٧؛ کنبي، ١٣٨١: ٤٤؛ 
رابينسن، ١٣٧٦: ١٧؛ گرابار، ١٣٨٣: ٥٢؛ شريف، ١٣٧٥: ٩٥).

گروه دوم، تحقيقاتي که به بررسي مسائل زيبايي شناسي 
آثار جنيد مي پردازد که به نسبت گروه اول تعداد زيادي 
از پژوهش ها را شامل مي شود. از جديدترين کتب در اين 
زمينه مي توان به سه مثنوي هماي و همايون، کمال نامه و 
هدف  با  که  کرد  اشاره  کرماني  خواجوي  روضه االنوار 
شناسايي و ارائه نسخه هاي خطي هنري ايران در موزه هاي 
منبع  مهم ترين  و  آن هاست  بازنشر  و  کشور  از  خارج 
تصويري آثار جنيد در داخل ايران است. اين اثر نفيس به 
همراه مقاالتي از آيدين آغداشلو در زمينه نگاره هاي جنيد 
و عليرضا هاشمي نژاد پيرامون نسخه شناسي اثر ارائه شده 
است (خواجوي کرماني، ١٣٩٣). کامل ترين کتاب فارسي 
پيرامون مسائل زيبايي شناسي آثار جنيد کتاب واکاوي نسخه 
ديوان خواجوي کرماني تأليف شيال بلر٣ و ترجمه مهدي 
حسيني است. در اين پژوهش عالوه بر بررسي متن و کاتب 
نسخه مزبور به شرح مفصل ويژگي هاي بصري نگاره ها، 
صفحه آرايي و نقش زنان در نگاره ها پرداخته است. به عقيده 
بلر، جنيد در بهره گيري از عناصر تجسمي، اغلب جنبه نمادين 
آن ها را برگزيده است. مثًال عناصري همچون سبو، تاقچه ها، 
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شمعدان هاي حباب دار بيشتر جنبه عرفاني مدنظر است (بلر، 
١٣٩٤: ٣١و٣٢). همچنين عناصر و فضاي حاکم بر نگاره ها 
بيشتر زاده ذهن جنيد است، زيرا متن تنها اشاره هايي مختصر 
به جزئيات داستان دارد. اين درحالي است که بناهاي موجود 
در نگارها، نمايي از کاخ ها و ساختمان هاي همان دوره است 
و به گفته فيتس هربرت٤«آينه زمان» هستند (همان: ٢٧). 
وسعت نگاره ها در نسخه سه مثنوي خواجوي کرماني که 
اندازه تمام صفحه است، نخستين گام هاي بلند  تقريبًا به 
در جهت بزرگنمايي نقاشي ها در مقابل متن است (همان: 
٢٣). حضور زنان در نگاره هاي جنيد بيانگر تغيير وضعيت 
اجتماعي آنان در عصر مغول است؛ زيرا در هنر اسالمي، 

سنتًا زنان جايگاه اندکي داشتند (همان: ٣٢).
به عقيده شيال کنبي٥ در کتاب نگارگري ايراني (١٣٨١: 
٤٤) با سه شعر خواجوي کرماني امکانات غنائي نقاشي هاي 
اين  ادامه  ايراني، درجه و سطح جديدي بدست آورد. در 
پژوهشگر در کتاب نقاشي ايراني (١٣٩١: ٤٦)، خصيصه 
نگاره هاي جنيد در اين نسخه خطي را تغزلي دانسته است. 
اين فضاي تغزلي در نگاره ها به وسيله برخي از جزئيات 
تصويري از جمله حرکت مرغان در حال پرواز که معرف 
نجواي عاشقانه دو دلداده است يا از طريق انبوه گل ها و 
گياهان در باغ، به تصوير درآمده است. اين در حالي است که 
متون حماسي از قبيل شاهنامه آکنده از صحنه هاي حماسي 
نگاره هاي  داشتن  کرماني مستلزم  اشعار خواجوي  است، 
غنايي است که جنيد به خوبي از عهده آن برآمده است.پيش تر 
 Bihzad master of Persian عباداهللا بهاري نيز در کتاب
paintingبه توازن ميان متن و نگاره هاي اين نسخه که احتماًال 
ايراني چنين هماهنگي  نقاشي  تاريخ  براي نخستين بار در 
 .(bahari, 1997: 78) بود  کرده  اشاره  مي شود،  ايجاد 
ارنست کونل٦ در کتاب سيري در هنر ايرانترجمه پرويز 
مرزبان، آرتر آپم پوپ٧ در کتاب سير و صور نقاشي ايران 
ترجمه يعقوب آژند، رابينسن٨ در کتاب هنر نگارگري ايران 
ترجمه يعقوب آژند و اولگ گرابار٩ در کتاب مروري بر 
نگارگري ايرانيترجمه مهرداد وحدتي، به طور مختصر سعي 

در اثبات نقش جنيد به عنوان حلقه رابط ميان کارگاه هاي 
بغداد و همتايانش در شيراز و بعدها امتداد سنت تصويري 
او در نگاره هاي تيموري دارند (کونل، ج٥، ١٣٨٨: ٢١٠٥ - 
گرابار،  رابينسن، ١٣٧٦: ١٧؛  پوپ، ١٣٧٨: ٥٥-٥٦؛  ٢١٠٦؛ 
مقاله«بررسي  در  مهناز شايسته فر  ادامه  در   .(١٣٨٣: ٥٤
نگاره هاي نسخه خطي ديوان خواجوي کرماني در مکتب 
شيراز» در نشريه کتاب ماه هنر (١٣٨٧)، شماره١٢٦با ارائه 
نمونه آثار جنيد و نگاره هاي عصر تيموري سعي در نمايش 

خصايص مشترک جنيد و نگارگران تيموري دارد.
در زير گروه دوم مي توان به نظرات پژوهشگران به 
ساختار تجسمي و کيفيات بصري پيکر انساني در آثار جنيد 
اشاره کرد. اما پژوهش جدي و مستقلي در اين زمينه صورت 
نگرفته است و همه پژوهشگران ضمن شرح ويژگي هاي 
محدود  و  مختصر  طور  به  جنيد  نقاشي هاي  بصري 
بهپيکرهاي بلند قامت و الغر با چهره هاي گرد و حرکات نرم 
و ماليم اشاره کرده اند (پاکباز، ١٣٩٠: ٦٦؛ گري، ١٣٨٥: ٤٨؛ 
کنبي، ١٣٨١: ٤٢). همچنين پيکره ها هرچه بيشتر به مناظر 
و مرايا وابسته شده اند و گستره زيادي از سطح تصوير 
را به خود اختصاص داده اند (پوپ، ١٣٧٨: ٥٥). پيکره ها که 
در ارتباط با رخداد اصلي نگاره هستند، غالبًا در مرکز اثر 
تصوير شده اند و چشم به  طور کامل در اطراف اثر مي گردد 
و بر پيکر ها ثابت مي ماند (گري، ١٣٨٥: ٩٧). اين ويژگي ها در 
همه تحقيقات تکرار شده است و به نظر مي رسد پژوهشگران 

به چيزي فراتر از اين نظر نداشته اند.
اين پژوهش اختصاصًا به بررسي موضوعي و شکلي 
اندام هاي انساني در آثار جنيد السلطاني مي پردازد.به  طور 
کلي تحقيقات محدود و معدودي در زمينه کيفيات تجسمي 
گرفته  صورت  ايراني  نقاشي  آثار  در  انساني  پيکرهاي 
است. زينب رجبي و محسن مراثي در مقاله«مطالعه تطبيقي 
ويژگي هاي مشترک طراحي چهره هاي معنوي در تمدن هاي 
مشترک  وجوه  شماره٢٦،  نگره،  نشريه   ،(١٣٩٢) ديني» 
مسيحيت  اسالم،  ديني  تمدن هاي  در  معنوي  چهره هاي 
و  درشت  چشمان  کماني،  و  کشيده  ابروان  را  بودايي  و 
بادامي، بيني کشيده، لبان کوچک، پيشاني محراب گونه و 

1.Ovid

جدول١. شرح جامعه آماري تحقيق. مأخذ: نگارنده

مردزن

٥٢ پيکر٢٨ پيکرايستاده

٢٠ پيکر٢٣ پيکرنشسته

٤ پيکر٢ پيکرلميده

٧٦ پيکر٥٣ پيکرجمع کل

اندازه گيري تناسبات پيکرها براساس طول  تصوير١. شاخص 
سر هر پيکر.مأخذ: همان.



گشاده مي دانند. مقاله«خيال و جايگاه آن در چهره نگاري 
نقاشي ايراني» (١٣٩٠)، تأليف جواد عليمحمدي، مصطفي 
گودرزي و محسن مراثي، نشريه پژوهش زبان و ادبيات 
فارسي، شماره٢١، بدين نتيجه رسيده است که نقاش ايراني 
با بهره گيري از نمادهاي نهادينه شده در ادبيات منظوم که 
برآمده از نگرش خيال محور شاعران بوده، به خلق انسان 
آرماني و مثالي پرداخته است. در مقاله«بررسي انسان نگاري 
در نقاشي مکتب اصفهان سده دهم و يازدهم هجري قمري» 
حبيب اهللا  عطاري،  احمد  خواجه  عليرضا  نوشته   ،(١٣٩١)
خشايار  و  مراثي  محسن  شيرازي،  علي اصغر  آيت اللهي، 
قاضي زاده، نشريه مطالعات تطبيقي هنر، شماره٤، شرايط 
متعدد اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و همچنين 
تغيير و تحول در نگرش هنرمند به جهان در شکل گيري 
تصوير انسان در نگارگري دوره صفوي را مؤثر دانسته 
است. برخي ديگر از پژوهش ها که در اين زمينه به بررسي 

تناسبات انساني در نقاشي ايراني مي پردازند نيز عمدتًا به علت 
عدم درک صحيح از عوامل ظهور و بروز پيکر انساني در 
نقاشي ايراني منجر به ارزيابي و داوري هاي نادرستي در اين 
زمينه شده اند. براي نمونه در مقاله«تناسبات انساني در هنر 
هخامنشي» (١٣٨٥) نوشته رضا افهمي، محمود طاووسي، 
حبيب اهللا آيت الهي و عليرضا هژبري نوبري در نشريه هنرهاي 
زيبا، شماره٢٨، از مدل انسان آرماني لئوناردوداوينچي براي 
تعيين نسبت اعضاي بدن و ترسيم نماي روبروي پيکر هاي 
استفاده شده  برجسته هاي تخت جمشيد  نقش  در  انساني 
است. نتيجه اين بررسي نشان داده است که طراحان ايراني 
از تناسبات انساني خاص خود که کامًال متمايز با تناسبات 
انساني در غرب يا حتي مصر، بين النهرين و يونان است بهره 
گرفته اند.در مقاله«بررسي تنوع پيکرها و تناسبات انساني 
در آثار کمال الدين بهزاد» (١٣٩٥) تأليف فاطمه شه کالهي 
و محمدصادق ميرزاابوالقاسمي، نشريه نگره، شماره٣٩، به 

لميده نشسته ايستاده
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آثار  در  انساني  پيکرهاي  بررسي 
نسخه  براساس  السلطاني  جنيد 
مصور سه مثنوي خواجوي کرماني 
(محفوظ در موزه بريتانيا به شماره 

(١٨١١٣

جدول٢. ترسيم پيکر بندي و مالحظه تناسبات انساني در چند نمونه از پيکرهاي شاهان و شاهزادگان در آثار جنيد،مأخذ: همان. 



شماره۴۶  تابستان۹۷
۳۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

معرفي يک واحد اندازه گيري يا پيمون براساس طول سر هر 
پيکر پرداخته است و از اين طريقتناسبات کلي و جزئي شکل 
پيکرها در آثار بهزاد مورد سنجش قرار گرفته است. اين 
واحد اندازه گيري متناسب با الگوهاي شرقي و بومي طراحي 
اندام هاي  و ارائه شده است و مي توان از آن در سنجش 
انساني در آثار ديگر هنرمندان ايراني از جمله جنيد بهره 

گرفت و نتايج قابل توجهي بدست آورد.
خمسة خواجوي کرماني و نسخه  مصور موزة بريتانيا 
کرماني،  محمود  بن  علي  بن  محمود  ابوالعطا  کمال  الدين 
يکي  (٦٨٩-٧٥٣هـ.ق/١٢٦٠-١٣٤٩م)  خواجو  به  متخلص 
از بزرگ ترين شاعران و عارفان قرن هشتم/چهاردهم در 
دستگاه جاليريان است. او متولد کرمان و ملقب به«نخلبند 
شعرا»، «خالق المعاني» و«ملک الفضال» است (صفا، ١٣٦٦: 
٨٨٨). خواجو با نقاشي و موسيقي آشنايي جدي داشت و 
در اشعارش به اصطالحات و ابزارهاي نقاشي اشاره کرده 
است. گواه آن يکي از قصايد او در موعظه و متعلق به ايام 
کهولت اوست(شايسته فر، ١٣٨٧: ٦). او در شعر و شاعري 
پيرو اميرخسرو دهلوي، نظامي و جامي است و حلقه ارتباطي 
ميان سعدي و حافظ است. سبک او به شاعران گروه تلفيق 
در قرن هشتم/چهاردهم نزديک است که به طور همزمان 
به غزل عارفانه و عاشقانه توجه دارد (شميسا، ١٣٧٤: ٢٤٠ 
-٢٤١؛ صفا، ١٣٦٦: ٩٠٣). ديوان خواجو به دو بخش«صنايع 
الکمال» و«بدايع الجمال» تقسيم مي شود. خواجو عالوه بر 
ديوان اشعار و رساله هاي منثور داراي خمسه اي مشتمل بر 
هماي و همايون(٧٣٢هـ.ق، ٤٤٠٧ بيت)، گل و نوروز(٧٤٢هـ.

بيت)،   ١٨٥٠ (٧٤٤هـ.ق،  کمال نامه  بيت)،   ٥٣٠٢ ق، 
روضه االنوار(٧٤٣هـ.ق، ١٩٦١ بيت) و گوهرنامه(٧٤٦هـ.ق، 
١٠٢٢ بيت) است. خمسه خواجو نخستين منظومه پس از 
خمسه نظامي در قالب مثنوي است که از لحاظ وزن شبيه به 

آن است (بلر، ١٣٩٤: ١١).
آثار خواجوي کرماني در ادوار مختلف تاريخي کتابت 
و نگارگري شده استکه به ترتيب زماني عبارتند از: نسخه 
کليات خواجو در٧٥٠هـ.ق در کتابخانه ملي ملک ايران، نسخه 
خطي سه داستان خواجو در ٧٩٨هـ.ق موجود در موزه 

بريتانيا لندن که زماني جزء مجموعه شاهزاده بهرام ميرزا 
بوده است، نسخه خواجوي کرماني در کتابخانه ملي ملک 
گنجينه  به ١٢٧٥هـ.قدر  متعلق  آن  آخرين  و  در ٨٢٩هـ.ق 
نسخ خطي فرهنگستان علوم تاجيکستان است (عيني، ١٣٥٦: 
١-٣٤). اين نسخه ها عالوه بر سال کتابت، کاتب و نگارگر 
در ترتيب قرارگيري هر داستان و تعداد ابيات هر مثنوي 
با يکديگر متفاوت هستند. ولي نسخه بريتانيا به دليل در بر 
داشتن اولين نگاره مرقوم يک نقاش ايراني نسبت به نسخ 
ديگر اهميت بيشتري دارد. در اين پژوهش نيز از نگاره هاي 
نسخه بريتانيا جهت تجزيه و تحليل نگاره ها استفاده شده 

است.
نسخه مصور موزه بريتانيا (به شماره ١٨١١٣) در نود 
و سه برگ به ترتيب شامل منظومه هاي هماي و همايون، 
کمال نامه و روضه االنوار است.کتابت آن در٧٩٨هـ.ق/١٣٩٦م 
به قلم«مير علي ابن الياس التبريزي الباورچي» و خط نستعليق 
دست«جنيد  به  ٧٩٩هـ.ق/١٣٩٧م  در  آن  تصويرگري  و 
السلطاني»تحت حمايت سلطان احمد جاليردر بغداد صورت 
گرفته است.اندازه جلد ٣٢/٩*٢٤، اندازه کاغذ ٣٢/٤*٢٣/٥ و 
اندازه متن ١٨/٤*١٢/٥ است. هر صفحه مشتمل بر ٢٥ سطر 
در ٤ ستون ١٢/٥ سانتي متري است. کاغذ متن از نوع کاغذ 
بغدادي مرغوب آهار زده و مهره دار به رنگ کرم روشن 
است ولي کاغذ حاشيه از کاغذ اصفهاني به رنگ نخودي و 
ضخيم تر است. نسخه رکابه دارد و سبک خط رکابه ها با خط 
متن يکسان نيست و احتماٌال رکابه ها مربوط به قرن دهم/

شانزدهم است (هاشمي نژاد، ١٣٩٣: ١٧-١٨).
نسخه بريتانيا مشتمل بر نه نگاره است که شش نگاره اول 
آن متعلق به مثنوي هماي و همايون و سه نگاره باقي مانده 
نيز مربوط به داستان کمال نامه (يک نگاره) و روضه االنوار 
(دو نگاره) است. اولين برگ مصور، نگاره«پيدا شدن بهزاد 
در باغ به وسيله هماي و آذرافروز»، دومين برگ مصور، 
نگاره«هماي در دربار فغفور چين»، سومين برگ مصور، 
نگاره«رسيدن هماي بر در قلعه همايون»، چهارمين برگ 
مصور، نگاره«نبرد هماي با همايون در لباس مبدل»، پنجمين 
برگ مصور، نگاره«همايون و هماي در باغ در حال جشن 
و سرور»، ششمين برگ مصور، نگاره«مجلس روز بعد از 
عروسي هماي و همايون»، هفتمين برگ مصور، نگاره«نبرد 
علي بن ابي طالب علي (ع) با سوار عاشق»، هشتمين برگ 
مصور، نگاره«سلطان ملکشاه بن ارسالن و پيره زن» و 
نهمين برگ مصور، نگاره«بزرگمهر و خسرو انوشيروان» 
است. امضاي جنيد در ششمين نگاره (پشت ورق ٤٥) به 
صورت«عمل جنيد السلطاني نقاش» آمده است که اشاره به 
حامي اين نسخه و هنرمند آن دارد (گري، ١٣٨٥: ٤٧؛ پوپ، 

١٣٧٨: ٥٥؛ تجويدي، ١٣٨٦: ٨٥؛ تصوير٢).

ويژگي هاي کلي آثار نقاشي جنيد السلطاني
جنيد اهل شيراز و شاگرد شمس الدين شيرازي بود و به 

خواجوي  نسخه  نگاره  ششمين  در  جنيد  امضاي  تصوير٢. 
کرماني (پشت ورق ٤٥) به صورت«عمل جنيد السلطاني نقاش». 

مأخذ: هاشمي نژاد، ١٣٩٣: ٢٣



دربار سلطان  به  نقاشي کسب کرد  در  که  مهارتي  سبب 
احمد جالير در بغداد راه يافت (قمي، ١٣٨٣: ٣٥؛ گري، ١٣٨٥: 
٤٧؛ کنبي، ١٣٨١: ٤٤؛ شريف، ١٣٧٥: ٩٥). او تحت حمايت 
اين حامي هنرپرور به تصويرگري نسخه ديوان خواجوي 
کرماني٧٩٩هـ.ق/١٣٩٧م پرداخت. يکي از نگاره هاي نسخه 
مزبور امضاي«جنيد السلطاني» دارد که عالوه بر اينکه مؤيد 
مقام معتبر جنيد در دربار سلطان احمد است، قديمي ترين اثر 

مرقوم يک نقاش ايراني است (پاکباز، ١٣٩٠: ٦٦).
جنيد همانند پيشينيان خود درصدد نيست تا جهان مادي 
را آن گونه که هست با همه اضداد و ناهماهنگي هايش تصوير 
کند، از اين رو انسان و ديگر عناصر تجسمي در نگاره هاي 
جنيد از ساحت عالم عادي رسته و به عالم ثاني مي پيوندد 
(مددپور، ١٣٧٤: ٢٠٠-٢٠٢). برجسته ترين مشخصه سبک 
نقاشي جنيد مفهوم جديد از فضا است. اصول فراخ نمودن 
فضاهاي تصويري در نگاره هاي جنيد کامل تر شده است 
و فضاهاي دورني از استحکام بيشتري برخوردار است و 
تناسب ميان اندام و فضا به طرز شايسته اي تنظيم شده است 
(کنبي، ١٣٩١: ٤٣). افق در باالترين حد خود قرار مي گرفت 
به گونه اي که پهنه هاي مختلف و گوناگوني را در آن شکل 
مي داد و تقريبًا از حيث حجم نمايي، اشياء و پيکر ها منظم و 
مرتب به نظر مي رسند. اين مسئله جنيد را قادر مي سازد تا 
گروه هاي متراکم را با تنوع بيشتر و فضاسازي زياد و بدون 
تکاثر و تراکم تصوير کند. در حالي که نقاشان شيراز در اکثر 
مواقع، محدوديت هاي تحميلي حاشيه نگاره را پذيرفته بودند، 
جنيد دست کم در برخي از آثارش اين محدوديت ها را کامًال 
درهم شکست. نقاشي او در واقع از نزديک ترين پهنه در پايين 
صفحه تا خط افق در باالي صفحه را شامل مي شود و در 
مرکز زمينه پيکرهاي گوناگون قرار دارند(شراتو و گروبه، 

خصوصيات  ديگر  از   .(٢٤  :١٣٨٤ گودرزي،  ٤٦؛   :١٣٧٦
نقاشي جنيدمي توان به طراحي دقيق و کامل(گري، ١٣٨٥: 
٥٠) و خالي نگذاشتن هيچ جاي نگاره بدون نقش و رنگ 
اشاره کرد. رنگ در آثار جنيد نسبت به مکتب ايلخاني قوام 
بيشتري يافته و پيوند مستحکم تري با سطوح و تزئينات 
مجاورش دارد (کنبي، ١٣٩١: ٤٤). گزينه رنگي جنيد بسيار 
وسيع و مشتمل بر انواع سبز، آبي، سرخ، زرد و رنگ هاي 
سنجيده ايي  نقش اندازي  و  رنگ بندي  چنين  است.  خاکي 
دنياي قرينه دنياي افسانه اي شاعر را مي آفريند (پاکباز، 
ترکيب بندي  نوع  در  اساسي  تغيير  ٦٦).مهم ترين   :١٣٩٠
پيکر هاي جنيد، حرکت در داخل ترکيب بندي و تمايل به شکل 
دايره است (گري، ١٣٨٥: ٤٨و٩٧). ترکيب متقارن پيکرها به 
صورت حلقه اي از مدعوين گرداگرد دو شخصيت اصلي، 
در نگاره«هماي و همايون در باغ در حال جشن و سرور»، 
تقريبًا يکصد سال بعد به صورت کامل تر و باشکوه تر به 
(آغداشلو،  درآمد  بهزاد  نگاره هاي  در  رايج  الگويي  شکل 

١٣٩٣: ١٢؛ تصوير٣).
اهميت جنيد السلطاني در چگونگي ترسيم پيکر انسان 
ايراني بيش از همه به دليل توجه ويژه او به  در نقاشي 
مضامين غنائي و ايجاد يک سبک کامًال ايراني در ترسيم 
پيکرهاست که تا پيش از اين سابقه نداشته است. جنيد در 
نمونه هاي  با  تغزلي ديوان خواجو در مقايسه  نگاره هاي 
و  است  داشته  پيکر  با  متفاوت  کامًال  برخوردي  پيشين، 
توانسته به يک الگوي پيکرنگاري در نقاشي ايراني دست 
يابد که از هر جهت پيش قدم شيوه پيکرنگاري در دوره هاي 
بعدي به ويژه آثار تيموري و پيکرنگاري بهزاد محسوب 
مي شود (همان: ٤٤؛ تجويدي، ١٣٨٦: ٨٥؛ شراتو و گروبه، 
پيکرهاي  برخالف  پيکر ها   .(٥٥  :١٣٧٨ پوپ،  ٤٥؛   :١٣٧٦

تصوير٣. راست: نگاره«هماي و همايون در باغ در حال جشن و سرور» و ترکيب دايره اي و متقارن پيکرها در اثر جنيد، چپ: 
نمونه هايي از تأثيرپذيري بهزاد از جنيد در چينش دايره اي پيکر ها. مأخذ: نگارنده

آثار  در  انساني  پيکرهاي  بررسي 
نسخه  براساس  السلطاني  جنيد 
مصور سه مثنوي خواجوي کرماني 
(محفوظ در موزه بريتانيا به شماره 
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شاهنامه دموت، بلند، ظريف و کمي خشک و عروسک گونه 
با  مقايسه  در  (گري، ١٣٨٥: ٤٩-٥٠)و صورت ها  هستند 
آثار احمد موسي، شيخي و محمد سياه قلم ايراني تر شده اند 
(آغداشلو، ١٣٩٣: ١٣) که نشان از تأثير شعر فارسي بر 
نقاشي جنيد دارد. در اينجا جنيد هنر خود را با شعر تغزلي 
خواجو هماهنگ کرده است و چهره هاي گرد و چشمان 
کشيده در آثار او بيان تجسمي تشبيه صورت، چشم ها و 

ابروهاي زيبارويان به قرص ماه، بادام و کمان کشيده در 
شعر فارسي است. از اين رو از بررسي نگاره هاي تغزلي 
است:  تشخيص  قابل  پيکرنگاري  نوع شاخص  جنيد سه 
«پيکر شاهان و شاهزادگان»، «پيکر نگهبانان و شکارچيان» 

و «پيکر غالمان».
الف. پيکر شاهان و شاهزادگان

پيکر شاهان و شاهزادگان از عناصر اصلي و متداول در 

طول قامتپهناي کمرطول پاطول دستطول سر

پيکر هاي شاهان و 
شاهزادگان

A۲/۷۵A۳/۲۵A۱/۲۵A۱Aشاهان
A۲/۷۵A۳/۲۵A۱/۲۵A۱Aشاهزادگان

نمونه سر پوشش

شاهان

شاهزادگان

نگهبانان و 
شکارچيان

غالمان

جدول٤. نمونه پوشش سر شاهان و شاهزادگان، نگهبانان و شکارچيان و غالمان در آثار جنيد. مأخذ: همان.

جدول٣. محاسبه تناسبات اندام در پيکرهاي شاهان و شاهزادگان در آثار جنيد. مأخذ: همان.



از صخره نگاري هاي  ايراني است و سابقه آن را  نقاشي 
اوليه تا نسخه نگاري هاي متأخرتر مي توان پيگيري کرد. اين 
پيکرها در آثار جنيد شامل زنان درباري در قالب شاهزادگان 
و زنان سرکردگان درباري در حاالتي چون عشوه گري و 
طنازي است. همانند پيکرهاي همايون، آذرافروز و ديگر 
با  قالب شاهان،  پيکرهاي مردان درباري در  يا  ملتزمان. 
هدف نمايش شکوه و شوکت شاهانه همانند حضور شاه 
در ميان رجال درباري يا صحنه هاي رزم و کارزار است. 
يا نمونه هايي که به فور شاه را در صحنه هاي خصوصي تر 
در حال خوش باشي و لذت بري ملموس از زندگي نشان 
مي دهد. همانند پيکر هماي، بهزاد و پادشاه فغفور چين(پدر 
همايون) و برخي از رجال درباري. به  طور کلي اين پيکرها 
در مجالس نه گانه اين منظومه شامل صحنه هايي از مالقات 
قلعه  بر در  (ديدار هماي و فغفور چين و رسيدن هماي 
و  با هماي)، سير و گشت  (نبرد همايون  نبرد  همايون)، 
گذار (همايون و هماي در باغ در حال جشن و سرور) و 
خوش باشي درباري (مجلس روز بعد از عروسي هماي و 

همايون) است(تصوير٤).
جنيد در تصوير کردن اجزاء و عناصر پيکر شاهان و 
شاعرانه  خيال پردازي هاي  عميق  تأثير  تحت  شاهزادگان 
در  خيال محور  نگرش  اين  است.  بوده  کرماني  خواجوي 

چهره  هاي گرد همچون قرص ماه و خورشيد، ابروان کماني 
سياه، لب هاي غنچه مانند، بهره گيري از رنگ روشن بدون 
اندام هايي چون  و  کوچک  و  دستان ظريف  سايه پردازي، 
سرو خرامان نمايان است. شکل و تناسبات پيکر شاهان 
و شاهزادگان اغلب يکسان ترسيم شده است؛ مثًال قامت 
آن ها بلند و کشيده و ٧ برابِر واحد سر هر پيکر است. طول 
دست ها (A٢,٧٥) و پاها (A٣,٢٥) است و داراي کمرهاي 
تقريبًا پهن (A١,٢٥) هستند (جدول٢و٣). زنان و مردان در 
اين نوع از پيکرنگاري يکسان تجسم شده است و جنسيت 
در آن ها لحاظ نشده است. تنها وجه متمايز کننده زنان از 
مردان، نوع پوشش سر آن هاست که نمايانگر نوع پوشش 
سده هشتم/چهاردهم است و در پوشش تن تفاوت چنداني 
بايکديگر ندارند. پوشش سر مردان شامل تاج، کاله يا عمامه 
است و پوشش سر زنان شامل روسري يا لچک و تاج کاله 
است (غيبي، ١٣٨٥: ٣٨٥-٣٨٨و٣٩٦-٤٠١). برخي عناصر 
جزئي آرايشي و تزئيني مانند جواهرآالت زنان در اين تفريق 

مؤثر واقع شده است (جدول٤).

ب. پيکر نگهبانان و شکارچيان
اين گروه شامل مردان جوان درباري است که غالبًا به صورت 
سواره يا پياده به همراه ادوات جنگي به عنوان محافظان شاه 

تصوير٤. باال: نمونه هايي از پيکرهاي شاهان، پايين: نمونه هايي از پيکرهاي شاهزادگان در آثار جنيد. مأخذ: همان.

آثار  در  انساني  پيکرهاي  بررسي 
نسخه  براساس  السلطاني  جنيد 
مصور سه مثنوي خواجوي کرماني 
(محفوظ در موزه بريتانيا به شماره 
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و گاه در هيئت خراج گذار تصوير شده اند. به لحاظ کميت، 
نگهبانان بيشترين تعداد از پيکرهاي اين نسخه -٢٧ پيکر از 
١٢٩ پيکر- را به خود اختصاص داده اند. با اين وجود در 
برخي از صحنه هاي خصوصي -مانند نگاره رسيدن هماي 
بر در قلعه همايون و پيدا شدن بهزاد در باغ- حضور ندارند 
(تصوير٥). شکل و نوع طراحي اندام  نگهبانان و شکارچيان 
در اغلب موارد با پيکر شاهان يکسان است؛ با اين تفاوت 
که طول قامت نگهبانان و شکارچيان قدري کوتاه تر، ٦ برابِر 
 (A٢,٧٥) طول پا ،(A٢) واحد سر هر پيکر است.طول دست

و پهناي کمر (A٧٥/٠) است (جدول٥و٦). به نسبت ديگر 
چهره ها، چهره پردازي مغولي در اين نوع از پيکرها بيشتر 
نمايان است. همچنين وجود سبيل هاي مغولي، کامًال آن ها را 

از بقيه متمايز مي کند.
پوشش اين نوع از پيکرها با پوشش شاهان تقريبًا يکسان 
است، اما در نوع پاپوش ها تفاوت دارند. نگهبانان داراي چکمه 
يا نيم چکمه هستند، در مقابل پاپوش شاهان کفش  هاي رويه 
کوتاه است. تنوع مدل هاي کاله در اين نوع از پيکرها قابل 
مالحظه است که اغلب کاله هاي مرسوم آن دوران – لبه دار 

لميده نشسته ايستاده

______
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جدول٥. ترسيم پيکربندي و مالحظه تناسبات انساني در چند نمونه  از پيکرهاي نگهبانان و شکارچيان در آثار جنيد. مأخذ: همان.

تصوير٥. نمونه هايي از پيکرهاي نگهبانان و شکارچيان در آثار جنيد. مأخذ: همان.



از جنس نمد يا پوست - بر سر دارند (جدول٤). در مقابل 
شاهان به همراه تاج هايي با تزئينات مجلل هستند که معموًال 
مرکز آن قبه مانند و دور قبه را لبه اي بلند و کنگره اي به 
رنگ طاليي فرا گرفته است يا شاهزادگان که داراي نيم تاج 
با ريسه هاي مرواريد نشان هستند. به همراه داشتن برخي 
از ابزار و آالت جنگي چون شمشير، تير و کمان و سپر و 
استفاده شکارچيان از دستکش چرمي براي بر دست نشاندن 
پرندگان شکارچي نيز يکي ديگر از وجوه متمايز کننده اين 

نوع از پيکر ها با پيکر شاهان است.

ج. غالمان
غالمان شامل پيکره هايي است که به نسبت بقيه داراي درجه 
اجتماعي نازل تري هستند. به نظر مي رسد جنيد ميل و رغبت 
چنداني به تصوير کردن اين دسته از پيکرها نداشته است، 
زيرا در کل نسخه فقط ٣ پيکر غالم وجود دارد که در کنار 
به عهده  را  از شاه  پاسداري و محافظت  نگهبانان وظيفه 
دارند. با اين وجود حضور اين نوع از پيکرها در آثار جنيد، 
زمينه هاي رشد و بسط اين نوع از پيکرها در آثار هنرمندان 
داراي  غالمان  (تصوير٦).  مي شود  بهزاد  باالخص  بعدي 
چهره هاي زبر، خشن، تقريبًا گرد و بدون سبيل هستند و 
رنگ پوست آن ها داراي تنوع زيادي است. شکل بدن  آن ها 
بسيار الغر و کشيده و تقريبًا ٨ برابِر واحد سر آن هاست. 
 (٠/A٧٥) و پهناي کمر (A٤) طول پا ،(A٢,٧٥) طول دست

اين گروه  به وظايف غالمان،  با توجه  است (جدول٧و٨). 
برخالف شاهان و شاهزادگان يا نگهبانان، همواره در حالت 

ايستاده تصوير شده اند.
غالمان برخالف ديگر پيکرها ملبس به لباس هايي غير 
معمول هستند؛ قباهاي کوتاه تا ران، شلوارهاي کوتاه تا زانو 
و گاه باالي زانو. پاها عريان و فاقد پوشش و داراي ساق بند 
است. شال کمر شاهان و نگهبانان پهن و اغلب به همراه 
نقوش ريز است که با گره هاي تزئيني مدل داده شده اند. شال 
کمر غالمان بسيار باريک و بدون گره تزئيني است. غالمان 
کالهِ دستار پيچـ  پوشش رايج قرن هشتم/چهاردهمـ  به سر 
دارند ولي رنگ دستار آن ها برخالف رنگ غالب دستارهاي 
آن دوران که سفيد بوده است، به رنگ آبي تصوير شده 

است.
عدم تعادل و تناسبات بدن اين نوع از پيکر ها آن ها را 
بهشخصيت هايي غير معمول و گاه مضحک نزديک کرده 
است که ميزان توانايي و خالقيت جنيد در طراحي پيکره هاي 
متنوع را نشان مي دهد. جنيد در شکل و تناسبات و نوع 
پوشش پيکر غالمان تيپي خاص را برگزيده است که نه تنها 
مشابه آن در ديگر پيکر هاي او وجود ندارد؛ بلکه در ميان 
هنرمندان پيشين، اين نوع از برخورد سابقه نداشته است. از 
اين رو چنين نقش مايه هايي در آثار ديگر هنرمندان - از جمله 
بهزاد و رضا عباسي- تبديل به دست مايه هايي مي شود که 

گهگاه شاهد آن ها هستيم.

تصوير٤. باال: نمونه هايي از پيکرهاي شاهان، پايين: نمونه هايي از پيکرهاي شاهزادگان در آثار جنيد. مأخذ: نگارنده
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جدول٦. محاسبه تناسبات اندام در پيکرهاي نگهبانان و شکارچيان در آثار جنيد. مأخذ: همان.

 
طول قامتپهناي کمرطول پاطول دستطول سر

پيکرهاي نگهبانان و 
 A۲A ۲/۷۵A ۰/۷۵A ۶Aشکارچيان

پيکرهاي غالمان

ده
ستا

اي

جدول٧. ترسيم پيکر بندي و مالحظه تناسبات انساني در چند نمونه  از پيکرهاي غالمان در آثار جنيد. مأخذ: همان.

جدول٨. محاسبه تناسبات اندام در پيکرهاي غالمان در آثار جنيد. مأخذ: همان.

طول پهناي کمرطول پاطول دستطول سر
قامت

A۲/۲۵A۴A۰/۷۵A۶Aپيکرهاي غالمان

نتيجه
تنوع موضوعي پيکر ها در آثار جنيد السلطاني با توجه به اهميت ويژه  اين هنرمند به تصويرگري مضامين 
غنائي در ادب فارسي، محدود به پيکر هاي تغزلي مي شود. اين پيکرها شامل«پيکر  شاهان و شاهزادگان»، 
«پيکر نگهبانان و شکارچيان» و «پيکر غالمان» است. پيکر شاهان و شاهزادگان از جمله پيکر هاي مرسوم 
و متداول در نقاشي ايراني است که در نسخه مصور مثنوي خواجوي کرماني نيز حضور دارند. نگهبانان، 

شکارچيان و غالمان نيز در صحنه هاي درباري در کنار شاهان تصوير شده اند.
الگو و تناسبات انساني در پيکرنگاري شاهان و شاهزادگان تحت تأثير عميق نگرش خيال محور در سنت ادب 
فارسي و به طور اخص اشعار خواجوي کرماني است. جنيد در اين نوع از پيکرها که در نقاشي ايراني نيز 
سابقه اي ديرينه دارد، پيرو ديگر اسالف خود به بازنمايي نوعي اندام ها پرداخته است. شکلو تناسبات پيکر 
شاهان و شاهزادگان اغلب يکسان و طبق يک الگوي از پيش تعيين شده است. قامت آن ها بلند (A٧) و داراي 



آثار  در  انساني  پيکرهاي  بررسي 
نسخه  براساس  السلطاني  جنيد 
مصور سه مثنوي خواجوي کرماني 
(محفوظ در موزه بريتانيا به شماره 

(١٨١١٣

دست (A٢,٧٥) و پاهايي (A٣,٢٥)کشيده هستند. جنسيت در اين نمونه از پيکرها لحاظ نشده است و تنهاوجه 
متمايزکننده زنان از مردان، نوع پوشش سر و تن آن هاست.شکل و نوع طراحي اندام نگهبانان و شکارچياندر 
اغلب موارد با پيکر شاهان و شاهزادگان تقريبًا مشابه است. اما طول قامت نگهبانان و شکارچيان ٦ برابِر 
واحد سر آن هاست و قدري از شاهان و شاهزادگان کوتاه تر هستند. چهره پردازي مغولي و نوع پوشش 
سر-کاله هاي متنوع- کامًال اين نوع از پيکر ها را از بقيه متمايز مي کند. پيکر غالمان نشان از افرادي با سطح 
اجتماعي نازل تر در دربار است. اين گروه با قامتي برابر ٨ سر، از دو گروه ديگر بلند قامت تر هستند. همچنين 
عدم تعادل و تناسب از ويژگي هاي شکلي غالمان است. در اين پيکر ها برخالف پيکر شاهان و شاهزادگان و 
نگهبانان و شکارچيان، الگوي شکلي واحدي مالحظه نمي شود ولي براي اولين بار با تيپي خاص روبرو هستيم 

که به مرور تبديل به دست مايه هايي در آثار ديگر هنرمندان مي شود.

منابع و مآخذ
آغداشلو، آيدين. ١٣٩٣. «چند نکته درباره نگاره هاي نسخه»، سه مثنوي خواجوي کرماني؛ هماي و همايون، 

کمال نامه و روضه االنوار. تهران: متن.
افهمي، رضا و طاووسي، محمود و آيت اللهي، حبيب اهللا و هژبري نوبري، عليرضا. ١٣٨٥. «تناسبات انساني در 

هنر هخامنشي»،هنرهاي زيبا،  ٢٨: ٩٣-١٠٤.
بلر، شيال. ١٣٩٤.واکاوي نسخه ديوان خواجوي کرماني (کتابخانه بريتانيا، لندن). تهران: متن.

پاکباز، رويين. ١٣٩٠.نقاشي ايران: از ديرباز تا امروز. تهران: زرين و سيمين.
پوپ، آرتر آپم. ١٣٧٨.سير و صور نقاشي ايران. ترجمه يعقوب آژند. تهران: مولي.

تجويدي، اکبر. ١٣٨٦.نگاهي به هنر نقاشي ايران: از آغاز تا سده دهم هجري. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي.

خواجه احمد عطاري، عليرضا، آيت اللهي، حبيب اهللا، شيرازي، علي اصغر، مراثي، محسن و قاضي زاده، محسن. 
١٣٩١. «بررسي انسان نگاري در نقاشي مکتب اصفهان سده دهم و يازدهم هجري قمري»، مطالعات تطبيقي 

هنر، ٤، ٢: ٨١-٩٢.
خواجوي کرماني، محمود بن علي. ١٣٥٦.هماي و همايون. با تصحيح کمال عيني. تهران: بنياد فرهنگ ايران.

خواجوي کرماني، محمود بن علي.١٣٩٣. سه مثنوي خواجوي کرماني؛ هماي و همايون، کمال نامه و روضه 
االنوار. تهران: متن.

رابينسن، ب. و. ١٣٧٦.هنر نگارگري ايران. ترجمه يعقوب آژند. تهران: مولي.
رجبي، زينب و مراثي، محسن. ١٣٩٢. «مطالعه تطبيقي ويژگي هاي مشترک طراحي چهره هاي معنوي در 

تمدن هاي ديني. بودايي، مسيحيت، اسالم)»، نگره، ٢٦، ١٨: ٣٣-١٩.
شايسته فر، مهناز. ١٣٨٧. «بررسي نگاره هاي نسخه خطي ديوان خواجوي کرماني در مکتب شيراز»، کتاب 

ماه هنر، ١٢٦، ١١: ٤-١٣.
شراتو، امبرتو و گروبه، ارنست. ١٣٧٦.هنر ايلخاني و تيموري. ترجمه يعقوب آژند. تهران: مولي.

شريف زاده، عبدالمجيد. ١٣٧٥.تاريخ نگارگري در ايران. تهران: مؤسسه انتشارات سوره.
شميسا، سيروس. ١٣٧٤.سبک شناسي شعر. تهران: فردوس.

شه کالهي، فاطمه و ميرزاابوالقاسمي، محمد صادق. ١٣٩٥. «بررسي تنوع پيکره ها و تناسبات انساني در آثار 
کمال الدين بهزاد»، نگره، ٣٩، ١١: ٩٠-٩٩.

صفا، ذبيح اهللا. ١٣٦٦.تاريخ ادبيات در ايران.تهران: فردوس.
عليمحمدي اردکاني، جواد، گودرزي، مصطفي و مراثي، محسن. ١٣٩٠.«خيال و جايگاه آن در چهره نگاري 



شماره۴۶  تابستان۹۷
۴۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نقاشي ايراني»، پژوهش زبان و ادبيات فارسي، ٢١، ٢: ٥٥-٧٢.
غيبي، مهرآسا. ١٣٨٥.هشت هزار سال تاريخ پوشاک اقوام ايراني. ترجمه منوچهر غيبي. تهران: فرهنگستان هنر.

کنبي، شيال. ١٣٨١.نگارگري ايراني. ترجمه مهناز شايسته فر. تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسالمي.
کنبي، شيال. ١٣٩١.نقاشي ايراني. ترجمه مهدي حسيني، تهران: دانشگاه هنر.

کونل، ارنست. ١٣٨٨.سيري در هنر ايران: از دوران پيش از تاريخ تا امروز. زير نظر آرتر آپم پوپ و فيليس 
آکرمن. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

گرابر، اولگ. ١٣٨٣.مروري بر نگارگري ايراني. ترجمه مهرداد وحدتي دانشمند. تهران: فرهنگستان هنر.
گري، بازيل. ١٣٨٥.نقاشي ايراني. ترجمه عربعلي شروه. تهران: دنياي نو.

گودرزي، مرتضي. ١٣٨٤.تاريخ نقاشي ايران: از آغاز تا عصر حاضر. تهران: سمت.
مددپور، محمد. ١٣٧٤.تجليات حکمت معنوي در هنر اسالمي. تهران: اميرکبير.

منشي قمي، احمد بن حسين. ١٣٨٣.گلستان هنر. به تصحيح و اهتمام احمد سهيلي خوانساري. تهران: کتابخانه 
منوچهري.

هاشمي نژاد، عليرضا. ١٣٩٣.نسخه شناسي سه مثنوي خواجوي کرماني؛ هماي و همايون، کمال نامه و روضه 
االنوار. تهران: متن.

Bahari, E. 1997.Bihzad, Master of Persian Painting.Foreward by Annemarie Schimmel. 
London: I.B. Tauris Coltd Victoria House.



Scientific Research Quartely Journal                                           Journal of  faculty of art Shahed university 

Connell, E. (2009). A Survey of Persian Art: From Prehistoric Times to the Precent, under 
the direction of Pope A. and Ackerman Ph., Tehran: Scientific and Cultural Company 
publication.
Gary, B. (2006). Persian Painting, Translation by Sherveh A., Tehran: Donya-e nuo.
Ghaibi, M. (2006).Eight Thousand Years of Iranian Ethnic Clothing, translated by Ghaibi 
M., Tehran: Farhangestan-e Honar publication.
Goodarzi, M. (2005).History of Persian Painting: From Beginning to the Present, Tehran: 
Samt publication.
Grabar, O. (2004). Mostly Miniatures: An Introduction to Persian Painting, Translated by 
VahdatiDaneshmand M., Tehran: Farhangestan-e Honar publication.
Hasheminejad, A. (2014).»Codicology», Three Poems by KhwajuKermani; Homay o 
Homayun, the Kamal-Namah and the Raudatul-Anwar, Tehran: Matn publication.
Khajeh Ahmad Attari, A., Ayatollahi, H., Shirazi, A., Marasi, M., Ghazizade, M. (2012).»The 
Study of Human Iconography inthe Painting School of Isfahan 10-11/16-17 «, Motaeate-e 
TatbighiHonar, 4, 2: 81-92.
KhwajuKermani, M. (1977), Homay o Homayun, Correcting by Aini K., Tehran: Iran 
Culture Foundation publication.
(2014), Three Poems by KhwajuKermani; Homay o Homayun, the Kamal-Namah and the 
Raudatul-Anwar, Tehran: Matn publication.
Madadpour, M. (1995).Manifestations of Spiritual Wisdom in Islamic Art, Tehran: Amir 
Kabir publication.
MonshiGhomi A. (2004). GolestanHonar, Corrected and Focused by KhansariA., Tehran: 
Manouchehri Library.
Pakbaz, R. (2011). Persian Painting: From the Beginning up to Today, Tehran: Zarrin and 
Simin publication.
Pope, A. U. (1999). A Survey of Persian Art Painting and the Art of the Book, translation by 
Azhand y., Tehran: Molay publication.
Rajabi, Z., Marasi, M. (2013). «A Comparative Study of the Common Characteristics of 
Sacred Portraiture in Religious Civilizations(Buddhist, Christianity, Islam)», Negareh, 26: 
18-19: 33.
Robinson B. V. (1997). Persian Painting Art, translation by Yaghoub A., Tehran: Mollay 
publication.
Safa, Z. (1987). History of Literature in Iran, Tehran: Ferdows publication.
Shahkolahi, F., Mirzaabolqasemi, M. (2016).»Investigating the Variety of Figures and 
Human Proportions in Kamal al-Din Behzad’s Works», Negareh, 39, 11: 90-99.
Shamisa, S. (1995).Stylistics of Poetry, Tehran: Ferdows publication.
Scerrato, U., Grobe, E. (1997). Ilkhanid and Timurid Art, translation by Azhand y., Tehran: 
Mollay publication.
Sharifzadeh, A. (1997). The History of Painting in Iran, Tehran: Sureh Publishing House.
Shayestefar, M. (2008).»Review of the Manuscripts of the KhwajuKermani Divan in Shiraz 
School», Ketab-e Mah-e Honar, 126, 11: 4-13.
Tajwidi, A. (2007). Review of thePersian Painting Art: From the Beginning to the 10th 
Century A.H, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance publicatio

7
Summer  2018  No46

    Abstract



Scientific Research Quartely Journal                                           Journal of  faculty of art Shahed university 

of measurement. This measurement criterion is in relation to the theoretical foundations of 
Persian painting, and it is different from the Western ones. The organs that are measured in 
each figure are: length of head, hands, feet, stature, and width of waist. Also the simplicity 
of the forms of the bodies has been considered to achieve an accurate measurement of the 
proportions and description of the configuration system. Jonayd,s figures, in the illustrated 
version of three poems by Khwaju Kermani, are the statistical population of this study 
which is considered to be the only reliable work by him. Therefore 21 different figures that 
are selected by not-probable (selective) method constitute the sample in this study. The 
criteria for choosing samples are based on the characteristics of the subject, the state and the 
gender of the bodies. The data collection was also done through library research.
The results of this study showed that Jonayd had considered three types of lyrical figuration: 
«figures of kings and princes», «figures of guards and hunters», and «figures of servants». 
Like his predecessors, Jonayd had used a certain pattern to draw the figures of kings and 
princes which was rooted in Persian painting and literary tradition. Tall figures are drawn at 
7 heads tall, arms are 2.75 and legs are 3.75 heads long which constitute the formal features 
of this figuration pattern. Although the figures are apparently various, they all share a single 
drawing sample. There is not even much difference between men and women in figurative 
paintings, and the sex is merely distinguished through painting details such as the head 
cover and decorative objects which represent the kinds of cover and objects of the eighth 
century AH / fourteenth century AD. The above-mentioned pattern can be seen with little 
changes along with Mongolian portraiture in the figures of the guards and hunters. Their 
figures are 6 heads tall, the lengths of their arms and legs are respectively 2 and 2.75 heads. 
The figures of servants are distinguished from other figures due to the lack of balance and 
proportions in their bodies, and they mainly show a certain style in Jonayd’s paintings that 
is rarely repeated in the works of other artists. Their distinctive feature is their lean bodies, 
drawn at 8 heads tall, which are taller than those of the previous groups. Their arms are 2.75 
heads, and their legs are 4 heads long.
Keywords:Persian Painting, Jalāyerid School, Illustrated Manuscript, Jonayd al-Sultani, 
Khwaju Kermani, Figurative Painting
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In Persian painting, human figure has a special place and its representations are influenced 
by imagination-centered attitudes in Persian literary tradition. The limited and repetitious 
visual characteristics of human body in Persian literature such as the likeness of face to the 
moon, height to the cedar, lips to the bud, etc., and the continuation of this kind of attitude 
in the expressions of the poets and the pictures of the painters, have created a traditional 
image in the works of all Iranian artists. This visual culture which is mostly based on the 
lyrical themes of Persian literary works has been considered in the most of the Persian 
configuration almost before the Qajar era, and the purpose of the painters is to present 
the ideal human body. Therefore, the painters always avoid drawing natural and objective 
forms and proportions. In drawing human figures, Jonayd, the famous painter in Jalāyerid 
School who worked in Sultan Ahmad court, paid attention to lyric themes for the first time. 
He achieved a completely Iranian style in his works which is considered as forerunner of 
the figuration methods in later periods of the Persian painting. Therefore, the subject of 
this study is examination of drawing methods and proportions of human configuration in 
Jonayd al-Sultani’s works based on the illustrated version of three poems (namely Homay 
o Homayun, the Kamal-Namah and the Raudat ul-Anwar) by Khwaju Kermani, kept in the 
British Museum under inventory number 18113, aiming at identifying possible patterns of 
figuration in paintings of Jalāyerid school based on the works of Jonayd al-Sultani. This 
manuscript, which is the masterpiece of the Jalāyerid painting school, is a turning point in 
the history of Persian painting. Because in addition to including the first signature (raqam) 
of an Iranian painter _ jonayd al-Sultani_ it is considered as a sample of figurative painting 
until the end of the tenth century AH / sixteenth century AD. The questions of this article 
are: 1. How is the thematic variety of figures in Jonayd’s paintings? 2. How can the pattern 
and human body proportions in Jonayd’s paintings be explained? This study was carried 
out through a descriptive- analytical method to measure the overall and partial proportions 
of the forms of the figures. Length (height) of the head in each body was used as the unit 
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