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  :ملخص

تحمل اسم الفنان إسماعیل جالیر، وتمثل هذه  ية التأمدتنا إیران خالل العصر القاجاري بعدد من األعمال الفنی

م وحتى أوائل القرن ١٩/هـ١٣األعمال مرحلة متطورة للفنون اإلیرانیة خالل الفترة الممتدة من نهایة القرن 

 .م، كما أنها تعكس بعض التیارات الفنیة واالتجاهات الفكریة والعقائدیة السائدة خالل هذه الفترة٢٠/هـ١٤

- ١٢٦٤(، وناصر الدین شاه قاجارا من أهم فنانى البالط القاجاري عامةً الیر یعد واحدً وٕاسماعیل ج

بصفة خاصة، وعلى الرغم من شهرته ونشاطه الفني خالل النصف الثانى من القرن ) م١٨٩٦- ١٨٤٨/هـ١٣١٣

ل عدد لیس إال أن معظم أعماله غیر معروفة لدى أغلب الباحثین حتى اآلن، في الوقت الذى ال یزا م١٩/هـ١٣

بالقلیل منها على قید الحیاة، ودراستها تُفیدنا في إلقاء الضوء علیه والتأریخ له واستخالص أهم ممیزات أسلوبه الفني 

وخصائص أعماله الفنیة، خاصة وأن المصادر والمراجع لم تتعرض لها بشيء من التفصیل، ولم تُفرد لها دراسة 

 .مستقلة

، والثاني جالیر؛ األول یتعلق بحیاة إسماعیل هذا الموضوع عبر أربعة محاوروسوف تتناول الدراسة فیما یلي 

تحلیلي یستخلص السمات  لثالثوا ،مع دراسة بعضها دراسة وصفیة تفصیلیة یتتبع أعماله الفنیة المصورة والكتابیة

  .العامة ألسلوب جالیر الفني، واألخیر یختص بأثر المعتقدات المذهبیة على أعماله
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Abstruct: 

During the Qajari Period, Iran provided us with a numerous art works that defined 
the name of the artisan Isma’il Ğalāyir, These works show an advanced stage of Iranian 
art during the period which extends from the end of the 13th century/ 19th AD until the 
beginning of the 14th century AH/20th AD, it also reflects some of the prevailing trends 
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of art during this period and it also displays the ideological and religious trends at the 
time.  

   It is worthy saying that Isma’il Ğalāyir is considered one of the most prominent 
artisans of the Qajari court in general and Nāsir al-Dīn Šāh Qağār (1264-1313/1848-
1896) in particular. Despite his fame and artistic activity during the second half of the 
13th century/19th AD, most of his works are unknown to most researchers, so far, 
whereas most of them had been survived. These surviving works helps us to shed light 
to the dates and to extract the most important features of his artistic style and the 
characteristics of his works, especially when the sources and references are lack in 
mentioning any details on it, and there is no any separate study for this subject. 

The study will deal with four topics. The first is related to the life of Isma’il Ğalāyir. 
The second tackles his artistic works, as well as his illustrated and written ones, with a 
description of his most prominent works. The third topic analyzes the general features 
of Isma’il Ğalāyir's artistic style. The last topic is concerned with the impact of sectarian 
beliefs on his works. 

 

وتمثل هذه ر، یجال إسماعیل الفنان یران خالل العصر القاجاري بعدد من األعمال الفنیة التى تحمل اسمإأمدتنا 

رن م وحتى أوائل الق١٩/ـه١٣خالل الفترة الممتدة من نهایة القرن  مرحلة متطورة للفنون اإلیرانیة ناحیة من األعمال

عقائدیة الفكریة وال السائدة خالل هذه الفترة واالتجاهات التیارات الفنیة بعض تعكس من ناحیة أخرىو م، ٢٠/هـ١٤

  .آنذاك

- ١٢٦٤(قاجار ناصر الدین شاه، و عامة فنانى البالط القاجاري أهم یعد واحدا منهذا ر یجال ٕاسماعیلو 

خالل النصف الثانى من القرن  له الفني طالنشاشهرته و  وعلى الرغم من ،خاصة )م١٨٩٦- ١٨٤٨/هـ١٣١٣

فیه عدد  ، في الوقت الذى ال یزالاآلن حتىلدى أغلب الباحثین  ةمعروف غیر إال أن معظم أعماله )١(م١٩/هـ١٣

ودراستها تُفیدنا في إلقاء الضوء علیه والتأریخ له واستخالص أهم ممیزات أسلوبه  الحیاة، قید على منها لیس بالقلیل

ائص أعماله الفنیة، خاصة وأن المصادر والمراجع لم تتعرض لها بشيء من التفصیل، ولم تُفرد لها الفني وخص

  .)٢(دراسة مستقلة

                                                        

هـ ١٣٩٥بهار  :تهران(، سال دوم، نگیپژوهش های فره ،"نگارگری در دوره قاجار"زینب اسفندیاری، أحمد صالحی کاخکی،  )(١

  .١٠٨، ص)م٢٠١٦/ش

معظم المعلومات المتوفرة عن إسماعیل جالیر وردت ضمن دراسات عامة تتناول المصورین أو فن التصویر خالل العصر القاجاري،  )(٢

یة التى ستثبتها الدراسة عند توثیق المعلومات ا أفرد له مادة في بعض دوائر المعارف اإلیرانیة المكتوبة باللغة الفارسیة أو اإلنجلیز وأحیانً 

في الهوامش وفقا لما جرت به العادة في البحث العلمي، وتتفق جمیعها في االقتصار على لمحات عن حیاته ومحاولة رصد أشهر أعماله، 

حیث . )م٢٠١٢/ش.هـ١٣٩١ پیکره،(، ٣گلستان هنر  ،یعقوب آژند، إسماعیل جالیر نیمه دوم سده سیزدهم: ویستثنى من هذه المراجع

لم یتجاوز عدد صفحاتها ست�ا وثالثین صفحة، ولم تختلف في منهجها عن الدراسات األخرى، وقد  جًداإنها دراسة مستقلة إال أنها صغیرة  

  . تعذر االطالع على النص الكامل لها
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، والثاني جالیروسوف تتناول الدراسة فیما یلي هذا الموضوع عبر أربعة محاور؛ األول یتعلق بحیاة إسماعیل 

بعضها دراسة وصفیة تفصیلیة، والثالث تحلیلي یستخلص  یتتبع أعماله الفنیة المصورة منها والكتابیة مع دراسة

  - :السمات العامة ألسلوب جالیر الفني، واألخیر یختص بأثر المعتقدات المذهبیة على أعماله

  

  :حیاته: أوًال 

إسماعیل بن الحاج محمد خان لعائلة مرموقة في خراسان، فأبوه هو فخر السالكین وزین العارفین كهف  دَ لِ وُ 

التى تسلطن  )١(الذى یمتد نسبه إلى قبیلة جالیر التركیة یر كالتیجال  خان  بن كلعبلي زمان محمدي الحاج حاج

بعض أفرادها على أجزاء من إیران وأذربیجان وبغداد، ومن أشهرهم الشیخ حسن والسلطان أویس والسلطان أحمد 

  .كانة سامیة في كل مناطق خراسانحظوا بعظمة ومو  )٢("كالت"الجالئري، وتوارث آباؤه وأجداده حكم مدینة 

رغبت  ، بعد أن"ساقي الخراساني"شعراء الصوفیة الكبار وتخلص باسم  "...تكشف ترجمة أبیه أنه كان منو 

هتم بالعبادات والطاعات والزیارات، وتشرف افطرته النقیة منذ شبابه في دراسة العلوم واالنشغال بطریق الدین ف

ا لجناب وحظى بلقاء وأحادیث كل العلماء والفضالء والحكماء والعارفین، وكان مریدً  بزیارة مكة والمدینة المنورة،

لعدة سنوات  )٣(زغدي المشهدي الذي كان من أكابر الزمان ومشایخ األوان وشیخ الطریقة الذهبیةأمحمد إسماعیل 

وتفحص الرسائل وكتب حتى وصل للمقام األعلى، وانشغل بتالوة القرآن المجید ومطالعة األحادیث واألخبار 

واألبرار في أغلب األوقات بعد أداء الفرائض والنوافل والمواظبة على األوراد والمداومة على األذكار، وقد  األخیار

ا لتحصیل العلوم ووصول الفیض إلى األصحاب واألحباب، وكان من ضمن ا بخطه وصار سببً دون الكثیر أیضً 

السفینة " أیًضاالذي یجمع موضوعات جیدة ومعارف مرغوبة، وله " ت الغیبیةنفحاـال"ـالكتاب المعروف ب هذلك تألیف

                                                        

 دار غیداء للنشر والتوزیع، :عمان( "اسیةدراسة في األوضاع السی" رغد عبد الكریم النجار، العراق في العهد الجالئري )(١

  .    ٤٧، ٤٦، )م٢٠١٣/هـ١٤٣٤

 ١٠حسینعلی رزم آرا، فرهنگ جغرافیایی إیران، . كم ١٤٥تقع هذه المدینة شمال شرق إیران وخراسان، ویفصلها عن مدینة مشهد  )(٢

  .٣٢٥، ص٨، جلد )م١٩٥٠/هـ ش١٣٩٢دایره جغرافیایی ستاد ارتش، (جلد، 

من طریقة معروفة في آسیا الوسطى باسم كبراویه، وتعتبر االسم الفارسي لها، ومؤسسها هو سید علي  اة كانت في األصل فرعً الذهبی) (٣

والمركز الرئیس لهذه ) م١٣٣٦/هـ،٧٣٦ت (م من نسل اإلمام السّجاد وتلمیذ عالء الدولة سمناني ١٣١٤/هـ٧١٤حمداني المولود عام

والكبراویة في خراسان من . ان، وبخاصة مدینة شیراز، وكان لها خانقاه في تهران وأخرى في تبریزالطریقة في مقاطعة فارس في إیر 

وقد ُأسّست من قبل الشیخ أبو الجناب نجم الدین الجنیدیة، وفروعها العیدروسیة والهمذانیة واالغتشاشیة والنوربخشیة والنوریة والركنیة، 

بصفة خاصة بمقاومتها للغزو المغولي لتلك المدینة حیث استشهد في غارة للمغول على أحمد بن عمر لورا في مدینة خوارزم وتعرف 

وقد تحولت الطریقة إلى ) م١٢٤٦/هـ٨٦٩ت(م، ومن بین أبرز الشیوخ في هذه الطریقة سید محمد نوربخش١٢٣١/هـ٦١٨المدینة عام

ان الیوم بالطریقة العویسیة المصودي هي فرع من الطریقة المذهب الشیعي تحت قیادة هذا الشیخ، والطریقة العویسیة المعروفة في إیر 

دار الرشاد، : القاهرة(عبد المنعم الحنفى، الموسوعة الصوفیة أعالم الصوفیة والمنكرین علیهم والطرق الصوفیة،  .النوربخشیة

وفیة واستشراف أثرها في توبیاس هیلمستروف ویاسمین سینر وٕایمیت توهي، فهم الص ؛.٣٣٨، ٣٣٧، ٢٦٩، ٢٦٧، ص)م١٩٩٢/هـ١٤١٢

الوالیات المتحدة  –م، واشنطن دي سي ٢٠٠٤السیاسة األمریكیة، تحریر زینو باران، تقریر مؤتمر صادر عن مركز نیكسون، مارس

وحدة  -مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، إدارة البحوث والدراسات: الریاض(مطبقاني،  وتقدیم مازن األمریكیة، ترجمة

   http://majles.alukah.net/t126362 (accessed 13 Aug. 2016)؛ .٢٥، ص.)ت.، ددراسات العالم الغربي
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عن أحوال وأقوال أرباب الطریقة ویحتوي على منظومات ومنثورات وافیة تشتمل على رسائل وأقوال " الجامعة النافعة

یشتمل على قصائد الذي " منقبة البنیان"، وُیعرف له كذلك دیوان "درج الآللئ وبرج المعالي"كافیة حیث سمي ب

ئمة االثنى واأل مناقب حضرة خیر البشرفي ومدائح  َمَراِثيو ، "ةساقي نام"و "ةلهي نامإمثنوي "وغزلیات، و

ان یفتح أبواب رعایته واهتمامه أمام وجوه ر خدمته وصحبته وككان ُییسّ  )١(وبعد توطنه في مدینة تهران .عشر

  .)٢(..."م١٨٦٩أكتوبر ٢٧/هـ١٢٨٦رجب سنة  ٢١حتى وفاته یوم  الفقراء

، حیث ورد اسمه بصیغة )٣(عرف تاریخ میالد إسماعیل على وجه الدقة إال أن الثابت التحاقه بدار الفنونوال یُ 

رمضان  ١٧الصادر یوم الجمعة " حیفة إیرانص"من  ٥٥، في العدد "میرزا إسماعیل بن حاجي محمد زمان"

عام ) الفن(م ضمن الخریجین الذین حصلوا على المرتبة األولى في قسم الرسم ١٨٧١نوفمبر  ٣٠/هـ١٢٨٨

، لعلمنا أنه التحق )٥(، وٕاذا علمنا أن مدة الدراسة بدار الفنون كانت سبع سنوات عند نشأتها)٤(م١٨٧١/هـ١٢٨٨

، لتوصلنا )٦(اا ما بین أربعة عشر إلى ستة عشر عامً م، ولما كان سن القبول محددً ١٨٦٤/هـ١٢٨١بالمدرسة عام 

  .)٧(م١٨٥٠/هـ١٢٦٧م و١٨٤٨/هـ١٢٦٥ يإلى أن والدته كانت خالل الفترة ما بین عام

                                                        

روف العربیة، ومنها تهران بدال من ُیشار إلى ان الدراسة أثبتت بعض االسماء بالصیغة التى تكتب بها في اللغة الفارسیة ذات الح )(١

  . لخإ ....طهران، وجالیر بدال من جالئر

: تهران(أجزاء، تحقیق مظاهر مصفا،  ٥، مجمع الفصحا، )م١٨٧١/هـ١٢٨٨ت( رضا قلیخان هدایت: لمزید من التفاصیل راجع )(٢

  .٦٣٥-٦١١، ص٦٣٨، ترجمة رقم ٤، مجلد١، بخش٢، ج)م٢٠٠٣/ش.هـ١٣٨٢انتشارات امیرکبیر، طبع دوم، 

م، ١٨٥٠/هـ١٢٦٧ا وانتهى الجناح الشرقي للمبنى عام ا واحدً م، واستمر بناؤها عامً ١٨٤٩/هـ١٢٦٦وضع حجر األساس عام  )(٣

. م١٨٥٢/هـ١٢٦٩م، أما بقیة المبنى فقد تم االنتهاء منها عام ١٨٥٢ینایر  ٨/هـ١٢٦٨ربیع األول  ١٥ا یوم األحد وافتتحت المدرسة رسمیً 

، اول، جلد )م١٩٩١/هـ ش١٣٧٠انتشارات دانشكاه تهران، : تهران(، إیران در ی اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدیدحسین محبوب

؛ هالة خضر السعید المتولي، مدرسة دار الفنون اإلیرانیة ودورها الحضاري مع ترجمة كتاب مدرسة دار الفنون تألیف عباس .٢٥٨ص

-٤٨، )م٢٠٠٢القاهرة، (ورة، قسم اللغات الشرقیة وآدابها، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، إقبالي یغمایي، رسالة ماجستیر، غیر منش

٥٧.  

، إسماعیل جالیر، دانشنامه جهان إسالم،  ؛ سهیال شیرجی.٨٧-٨٣هالة خضر السعید المتولي، مدرسة دار الفنون اإلیرانیة، ص )(٤

؛ ٤٧٧٦، ص١، جلد)م١٩٨٣./ش.هـ١٣٦٢تهران، (ف اسالمی، موسسه دائرة المعارف الفقه االسالمي، بنیاد دایرة المعار 

http://lib.eshia.ir/23019/1/4776( accessed 16 Aug. 2016)  

خ تخرج أول دفعة من طالبها في المحرم من سنة یتأكد أن مدة الدراسة في دار الفنون كانت عند نشأتها سبع سنوات من خالل تاری) (٥

وقد تم تخفیضها في وقت الحق إلى . ٣٠٠، ٢٩٩حسین محبوبی اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی، جلد اول، ص. م١٨٥٨/هـ١٢٧٥

نی، حسین محبوبی اردکانی، تاریخ موسسات تمد. خمس سنوات وفي أواخر سنوات حكم ناصر الدین شاه وصلت إلى أربع سنوات فقط

  . ٨٥؛ هالة خضر السعید المتولي، مدرسة دار الفنون اإلیرانیة، ص.٢٩٧جلد أول، ص

  .٨٣هالة خضر السعید المتولي، مدرسة دار الفنون اإلیرانیة،  )(٦

 م، والتحق بدار الفنون في سن١٨٦٣/هـ١٢٨٠م، وجاء به والده إلى تهران عام ١٨٤٥/هـ١٢٦٢اقترح یحیي ذكاء أن جالیر ولد عام )(٧

 ٢٢جالیر، دانشنامه بزرگ اسالمی،   ذكاء، إسماعیل  یحیى. عاًمام وقد بلغ الستین ١٩٠٤/هـ١٣٢٢الرابعة والعشرین، وأنه توفي عام 

: في ٣٤٨١رقم  ،)م١٩٩٨./ش. هـ١٣٧٧تهران، (، ٨مجلد، مرکز دائرة المعارف بزرگ إسالمی، مجلد

http://ar.lib.eshia.ir/23022/8/3481(accessed 13 Aug. 2016)   وسیجد المدقق فیما اقترحه ذكاء تناقضا كبیرا، فإذا سلمنا

في  م عقب استقرار أبیه١٨٦٤/هـ١٢٨١م لوجدنا أن عمره عند االلتحاق بدار الفنون عام ١٨٤٥/هـ١٢٦٢بأن تاریخ والدة جالیر هو عام
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وتتطابق هذه التواریخ مع سیر األحداث التاریخیة، فالثابت أنه أثناء تولى اعتضاد السلطنة منصب وزیر العلوم 

، وٕاذا )١(..."أیًضاصاحب مرسم في دار الفنون یمارس فیه عمله وُیعّلم فیه تالمیذه الرسم  جالیرإسماعیل ..."كان

م، فیكون إسماعیل قد التحق بالمدرسة بعد ست ١٨٥٨/هـ١٢٧٥تولى الوزارة عام )٢(علمنا أن اعتضاد السلطنة

یر بالمدرسة یتوافق مع السیرة الذاتیة لوالده إذ إن ومن ناحیة أخرى فإن تاریخ التحاق جال. سنوات من تولیه الوزارة

م، وفي ضوء ذلك یمكن الترجیح ١٨٦٩/هـ١٢٨٦ الثابت انتقاله من خراسان وتوطنه بتهران حتى وفاته بها عام 

عام  أواخربأن السبب وراء انتقال األب إلى تهران هو التحاق جالیر بدار الفنون، ویمكن تحدید تاریخ ذلك االنتقال ب

  .)٣(م١٨٦٣/هـ١٢٨٠

 نستانو ك"وتاریخ تخرجه من دار الفنون عن تلقیه دروسه في قسم الرسم على ید  )٤(وتكشف كتابات معاصریه

Constant " الفرنسي الجنسیة الذى ُعهد إلیه بالتدریس في هذا القسم إلى جانب " معلم نقاشي"معلم الرسم

واستمر  - ا من المعلمین األوائل بدار الفنونران لیصبح واحدً الذى هاجر واستقر في ته - اإلیطالي األصل" كازریللو"

                                                                                                                                                                   
واذا وافقنا بأن جالیر التحق بالمدرسة في سن . ، وكالهما یخالف سن القبول بالمدرسةعاًماتهران سیكون تسعة عشر ولیس أربعة وعشرین 

م في عمر السادسة والعشرین، وهو ما یترتب علیه أن سنوات دراسته بها ١٨٧١/هـ١٢٨٨الرابعة والعشرین فعندئذ سیكون تخرجه منها عام 

ز العامین وهو ما یخالف نظام الدراسة بالمدرسة التى تراوحت ما بین سبع سنوات عند نشأتها ثم تقلصت إلى خمس ثم أربع خالل ال تتجاو 

  . السنوات األخیرة لحكم ناصر الدین شاه قاجار

هـ ١٣٣٦ن، تهرا(، )١٠٨پیاپی ( ٤سال دهم تیر، شماره، مجله یغما، "رجال عصر ناصري"دوستعلي خان معیر الممالك،  )(١

محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار ؛ .٣١شاه، ص هاییی از زندگی خصوصی ناصرالدین ؛ یادداشت.١٧٢، ص )م١٩٥٧/ش

؛ یعقوب آژند، إسماعیل .٧٧، ص)م١٩٨٥/ش.هـ١٣٦٣، لندن(نقاشان قدیم إیران وبرخى از مشاهیر نكارگر هند وعثمانى، جلد اول، 

، ٨، مطالعة تطبیقي دو نقاشي از زنان در دورة قاجار با رویكرد بینامتنیت، زن در فرهنگ و هنر، دورة ؛ الهه پنجه باشي.٦جالیر، ص

  .٤٥٩، ص)م٢٠١٦/ش١٣٩٥زمستان (، ٤شمارة 

" یامهد ُعل"واحد من أمراء القاجاریین فهو االبن الرابع والخمسون لفتحعلیشاه قاجار من الزوجة الخمسین، حظى بثقة " على قلي میرزا" )(٢

م لحین قدوم ولي العهد، فأمسك بزمام ١٨٤٨/هـ١٢٦٤والدة ناصر الدین شاه، التى عهدت إلیه بحكم البالد عقب وفاة محمد شاه عام 

م، وأصدر ناصر ١٨٥٥/هـ١٢٧٢یوما، وأمن بذلك انتقال السلطة إلى ناصر الدین شاه، وُمنح لقب اعتضاد السلطنة عام  ٤٥األمور لمدة 

م، وباإلضافة إلى وزارة ١٨٥٨/هـ١٢٧٥م، ومنح لقب وزیر العلوم عام ١٨٥٧/هـ١٢٧٤بتولیه رئاسة دار الفنون عام  الدین شاه فرمانا

العلوم شغل مناصب أخرى منها وزارة التجارة والصناعة والتعدین والتلغراف وغیر ذلك، وساهم في مد أول خط تلغراف إلى قصر ناصر 

، وله عدد كبیر "علمیه دولت علیة إیران"و" ملتي"و" ملت سنیه إیران"عض الصحف اإلیرانیة ومنها الدین شاه، وقام بدور كبیر في إصدار ب

فصلنامه گنجینه ، "نخستین رئیسان مدرسة دار الفنون"أحمد هاشمیان، . م١٨٨٠/هـ١٢٩٨من الكتب في موضوعات مختلفة، وتوفي عام 

دانشنامة  ،"اعتضاد السلطنه", ؛ سید علي آل داوود.٢٠٢-٢٠٠،  ص)م٢٠٠٦/هـ ش١٣٨٥تابستان (، ٦٢، سال شانزدهم، شماره اسناد

؛ هالة خضر السعید المتولي، مدرسة .٤١٦-٤١٤،  ص٤، ج)م٢٠٠٥/هـ ش١٣٨٤تهران، (إیران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، 

  . ٨٨دار الفنون اإلیرانیة، ص

   ;http://ar.lib.eshia.ir/23022/8/3481(accessed 13 Aug. 2016): جالیر، في  ذكاء، إسماعیل  یحیى) (٣

 http://en.mehrnews.com/news/5705/Painting-Exhibition-to-Open-at-Ahar-Sheikh-Shihab-Ad-din-
Museum (accessed 1 Sep. 2017)  

  : راجع )(٤

 Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan",  Encyclopedia Iranica, Vol. XIV, Fasc. 4, pp. 413-
415;  available online at: http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 17 August 2016).  
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مزین (اشانگ، لیحل محله میرزا على أكبر خان )١(م١٨٧١/هـ١٢٨٨نستان بالعمل في هذا القسم حتى وفاته عام و ك

  .)٣(لیتتلمذ على یدیه عدد من الطالب مثل كمال الملك وٕاسماعیل جالیر نقاشباشي لقبمع منح األخیر  )٢()الدولة

بصدد  روىیُ مما و ، )٥(العائلیة خلفیتة بسبب بصفة معتادة )٤(لألفیون وتدخینه بالنوادر، عن جالیر ولعه واشتهر

بحضور  لمشاهدة المرسم توجهلتفقد أحوال المدرسة و  األعوام أحد فيه ذهب ذات یوم شا الدین ناصر : "...أنذلك 

 حسن الوجه كما كان كان رجًال  يوالذ" قاش المعروف بجالیرمیرزا إسماعیل الن"ستدعى السید ااعتضاد السلطنة، و 

ا في فن الخط، ومعه تصویرة رسمها للشاه ومجموعة من الوزراء، وبعد أن تأملها الشاه بنظرة ستاذً وا حسن الخلق

 :ًال قائ مجهوداته وعلى علیه وأثنىطویلة، وأبدى إعجابه الشدید بها، تقدم اعتضاد السلطنة لیشرح مدى همة جالیر 

 ...لألسف ولكن الوجوه كافة من التقدیر ویستحق ویكدح یجتهد -یقصد إسماعیل جالیر -میرزا الحقیقة في نعم

                                                        

؛ هالة خضر السعید المتولي، مدرسة دار الفنون .٢٨٣، ٢٨٢، صاول، جلد حسین محبوبی اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی )(١

  .٨٣، ٧٤، ٧٣ اإلیرانیة،

واحد من أوائل الطالب الذین ) م١٩٣٣-١٨٤٤/هـ ق١٣٥١-١٢٥٩/هـ ش١٣١٢-١٢٢٢(میرزا علي أكبر نقاش باشي نطنزي  )(٢

م، وهناك درس اللغة الفرنسیة والموسیقي والرسم، وبعد عودته إلى ١٨٥٨/هـ ق١٢٧٤/هـ ش١٢٣٧سافروا في بعثة دراسیة إلى فرنسا عام

" مزین الدولة"ُعهد إلیه بتدریس الرسم واللغة الفرنسیة في دار الفنون، وحمل لقب نقاشباشي إلى جانب لقب م ١٨٧١/هـ١٢٨٨إیران عام

هـ ١٢٥٣وأصبح معلم اللغة الفرنسیة والرسم الشخصي لناصر الدین شاه، كما كان مرافقا دائما له في رحالته إلى أوروبا، ومنذ عام

أستاذ الموسیقى فیها، وفي عام " لومر"سیة والرسم والموسیقي بدار الفنون، وتعاون مع السید م ُعین أستاذا للغة الفرن١٨٧٤/هـ ق١٢٩١/ش

م قام بتأسیس وٕادارة مسرح دار الفنون، ویعد المؤسس الفعلي للمسرح اإلیراني الحدیث، وتوفي بتهران عام ١٨٨٥/هـ ق١٣٠٢/هـ ش١٢٦٤

رجال عصر "دوستعلي خان معیر الممالك، : لمزید من التفاصیل راجع. عاًمام وقد ناهز تسعة وثمانین ١٩٣٣/هـ ق١٣٥١/هـ ش١٣١٢

؛  هالة خضر السعید المتولي، .٢٩٠، ٢٨٩،  صأول، جلد حسین محبوبی أردکانی، تاریخ موسسات تمدنی؛ .١٧٠، ١٦٩، ص"ناصري

  . ٨٣، ٧٤مدرسة دار الفنون اإلیرانیة، ص

در نقاشي دوره ) شاگردي به نظام آموزشي آكادمیك -ر تبدیل نظام آموزشي استادتحقیقي د( از كارگاه تا دانشگاه"یعقوب آژند،  )(٣

إیهاب أحمد حسن محمود الخطیب، صور السالطین ؛ .٩٨، ص)م٢٠٠٦/هـ ش١٣٨٥تابستان (، ٢٦، نشریه هنرهاي زیبا، شماره "قاجار

  .١٥٩، ص )م٢٠١١لقاهرة، جامعة ا(یة اآلثار، واألمراء ورجال الدولة فى المدرسة القاجاریة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كل

هـ ١٣٦١نشر تاریخ إیران،  :تهران(شاه،   الدین هایی از زندگی خصوصی ناصر دوستعلي خان معیر الممالك، یادداشت )(٤

 كتابفروشى زوار،: تهران(هجرى،  ١٤و ١٣و ١٢مهدي بامداد، شرح حال رجال إیران در قرن  ؛.٣٢، ص)م١٩٨٢/ش

  .٤٢، جلد ششم، ص)م١٩٧٨./ش.هـ١٣٥٧

 كاَن تدخیُن األفیون أَحَد العادات التي راَجْت في الشرق األقصى والهند وٕایران في تلك الفترة، وفي اعتقاد البعض أن ذلك حدث نتیجةِ ) (٥

یدة حّتي وصل األمر إلى وكانت ممارَسة هذه العادة تنَتشر بین بعض الصوفیة ِلَسنوات عد. ِللّسیاسات االستعماریة لَبعض الدول األوروبیة

ولكي یبرروا . وكانوا یقولون إّنه لكي ُیْصِبَح المرء درویشا فعلیه أن ُیدخن األفیون أو الحشیش. أْن ُعّد ذلك بمثابة إْحدى عاداُت الصوفیة

. فیون هو ذاته الفناء الصوفيوتخیلوا أن الفناء الذي یثیره تدخین األ. ذلك، قالوا أنه ُیثیر الوجد ووصول الصوفي إلى غایته؛ أي الفناء

نعمت اهللا ولي،  مقاالت دربارة شاه سید مجموعة، "مجدد طریقه نعمت اللهي در دوره جدید حضرت سلطانعلیشاه گنابادي" شهرام پازوكي،

پازوكي،  شهرام: ؛ الترجمة العربیة.١٢٧، ١٢٦ص   ،)م٢٠٠٤/هـ ش١٣٨٣انتشارات حقیقت،  :تهران(گردآوري و تدوین شهرام پازوكي، 

  :في. ٧، ٦سلطان علي شاه الجنابذي مجدد الطریقة النعمة اللهیة في إیران، ص

http://www.sufi.ir/rahbaran-tarighat/51-2-ar.pdf (accessed 1 Seb. 2016) 
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 )١(اثمانین تومانً  مبلغ قترضتا لقد: وقال الشاه وعظم فتقدم كالمه، ستكمالال وزیرلل الفرصة ریجال لم یعطِ وعندئذ 

 أعجبوخمر، وقد لقى ذلك هًوى من الشاه و  أفیونأنه مدمن لألسف  :یقول أن یرید السلطنة عتضادا وكان لها،

وأنعم علیه بخمسمائة دینه  سداد على عالوة ،سنوًیا تومان مائة هراتب بزیادة وأمر كالمه، وطریقة هشخصیت بشدة

  .)٢(..."تومان

تفصیلیة عن عمل تعطینا معلومات  )٤(في كتاب له )٣(وهناك روایة أخرى لهذا الحدث أوردها أعلم الدولة الثقفي

إسماعیل جالیر وبعض صفاته الشخصیة والنفسیة، فضال عن أنها تشرح رؤیة ناصر الدین شاه لتصویرة جالیر 

                                                        

عصر المغول،  اختلفت مسمیات وأوزان النقود الذهبیة والفضیة في العصر الصفوي، فقد استخدم التومان والذى ظهر قبل ذلك في )(١

، ولكن أیًضاآالف دینار، وقد ُأعید استخدام هذا االسم مرة اخرى في العصر الصفوي  ١٠وكان ُیعبر عن اسم وحدة نقدیة حسابیة تساوى

ن وظل النظام النقدي الصفوي مستخدما بعد ذلك في عهد الدولة االفشاریة والزندیة والقاجاریة مع بعض االختالفات سواء م. بقیم متغیرة

عاطف منصور محمد رمضان، النقود اإلسالمیة وأهمیتها في دراسة التاریخ واآلثار والحضارة . حیث الشكل العام، أو الكتابات، أو الوزن

  .١١٠، ١٠٩، )م٢٠٠٨مكتبة زهراء الشرق،  :القاهرة(اإلسالمیة 

شاه،   الدین از زندگی خصوصی ناصرهایی  یادداشت ؛.١٧٣، ١٧٢، ص "رجال عصر ناصري"دوستعلي خان معیر الممالك،  )(٢

؛ محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم .٤٢، ٤١جلد ششم، ص، ؛ مهدي بامداد، شرح حال رجال إیران.٣٢، ٣١ص

، ٤٦٣١، سال شانزدهم، شماره روزنامه إیران، "إسماعیل جالیر؛ نقاش صاحب سبك دوره ناصري"؛ علي أكبر والیتي، .٧٧إیران، ص

؛ علي اکبر والیتي، محمد رضاشمس اردکاني، محمد رضا مخبر دزفولي، فرید .٢٨، ص)م٢٠١٠/هـ ش١٣٨٩آبان  ١ تهران،(,شنبه

؛ هالة خضر السعید .٣٥٩، ص)م٢٠١١/هـ ش١٣٩٠سروش،  :تهران(قاسملو، تلخیص تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن إسالم و إیران، 

  ؛ .٢٣٥، ٢٣٤، ؛ إیهاب أحمد حسن محمود الخطیب، صور السالطین واألمراء.٩٠المتولي، مدرسة دار الفنون اإلیرانیة، ص

 WillemFloor,” Art (Naqqashi) and Artists (Naqqashan) in Qajar Persia”, Muqarnas, Vol.16, (1999), 
p.147.; 

 http://old.iran-newspaper.com/1389/8/1/Iran/4631/Page/28/Index.htm; 
http://ghaziha.kateban.com/post/2931 (accessed 4 Oct. 2016) 

م، والتحق بدار الفنون ١٨٦٢/هـ١٢٧٩شعبان عام  ١٧األطباء، ولد بتهران هو خلیل خان ثقفي ابن حاجي عبد الباقي اعتضاد  )(٣

م، ویعد اول خریجي التعلیم الطبي في ١٨٨٠/هـ١٢٩٨م وانتهى من دراسة الطب بها عام ١٨٧٦/هـ١٢٩٣عام " ألبو"كمعاون للدكتور 

م، وسافر إلى ١٨٨٧/هـ١٣٠٥ه في الطب عام م، وحصل على الدكتورا١٨٨٦/هـ١٣٠٤إیران، وعین الطبیب الرسمي لوزارة الخارجیة عام

م، وبعد عودته إلى إیران أصبح الطبیب الخاص ١٨٩٨-١٨٩٤/هـ١٣١٦-١٣١٢باریس ثم النمسا لمواصلة دراسة الطب خالل الفترة من 

عالجیة، ومنح  لقصر مظفر الدین شاه، وسافر إلى المانیا بصحبة ملک منصور میرزا شعاع السلطنه ابن مظفرالدین شاه قاجار في رحلة

م، وكان له دور بارز في أحداث الثورة الدستوریة مما ترتب ١٩٠٤/هـ١٣٢٢في سنة " اعلم الدولة"م لقب ١٩٠٢/هـ١٣٢٠بعد عودته عام 

 علیه مصادرة أمالكه وهروبه إلى فرنسا وٕاقامته بها لمدة ثالثة أعوام، وعقب انتصار الثورة وهروب محمد على شاه خارج إیران عاد إلیها

م ١٩٤٤/هـ١٣٦٣م، وتوفي عام١٩١٢/هـ١٣٣١م، وُعین قنصال إلیران في سویسرا عام١٩٠٩/هـ١٣٢٧لیصبح أول رئیس لبلدیة تهران عام

، حسین محبوبی اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی: لمزید من التفاصیل راجع. عاًمابسبب إصابته بمرض السرطان عن عمر ناهز التسعین 

  .٧٧السعید المتولي، مدرسة دار الفنون اإلیرانیة، ؛ هالة خضر .٢٨٩، صولأجلد 

 هاي سلطنت محمد  یادداشتهاي شخصي خلیل ثقفي وموسیو ریشارد خان متعلق بدوره: خلیل خان ثقفي أعلم الدولة، مقاالت گوناگون )(٤

هذا المؤلف . ١٦٦-١٦٣، ص)م١٩٤٣/ هـ ش١٣٢٢تهران، (حمد شاه، أعلیشاه و  الدین شاه، محمد مظفر – الدین شاه ناصر – شاه

عبارة عن مجموعة مقاالت تتناول موضوعات مختلفة نشرها أعلم الدولة خالل حیاته في صحیفة العصر الجدید التى أصدرها شقیقه عبد 

 مما یؤسف له عدم اطالع الباحث على هذا المؤلف نظرا لعدم العثور علیه في. الحمید خان الثقفي، وجمعت في هذا الكتاب بعد وفاته

 في المكتبات المصریة أو على شبكة المعلومات الدولیة لذا اعتمدت الدراسة على مراجع متاحة نقلت عنه تم إثباتها ضمن المراجع كًال 

  . مكانه
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كان ناصر الدین شاه قد أمر في عهد وزیر العلوم علیقلي میرزا اعتضاد : "...في الروایة السابقة ونصها كما یلي

ن تصویرة عن الصید، على أن تُعرض كل التصاویر بالمرسم حین السلطنة بأن یرسم كل واحد من رسامي دار الفنو 

یأتى الشاه إلى المدرسة لیختار أفضلها ویكافئ صاحبها، وكف الرسامون في منازلهم لعدة أشهر یرسمون وقبل 

 یومین من مجيء الشاه لدار الفنون أحضروا التصاویر وعلقوها، وكانت من بینها واحدة لمیرزا إسماعیل خان جالیر

والتى كانت من أكثر االعمال جماال وترشحا للفوز وذلك ألن تلك التصویرة كانت تصور منظرا عاما لمیدان 

وكثیر من حاملى البنادق  )٢(ومجد الدولة )١(الصید، وعالوة على رسم ناصر الدین شاه فقد صور أمین السلطان

  .یرة على سائر األعمالوأغلب الرفقاء بشكل یكاد یقترب من الحقیقة لذا تفوقت تلك التصو 

وقبل مجيء الشاه لدار الفنون بساعتین رأى جالیر أن هناك خطأ في رسم حافر قدم حصان ألحد الجنود فكان 

ال بد من تصحیحها بتغییر الحركة ومن أجل ذلك خلع التصویرة من إطارها ووضعها على حامل ذى قوائم مثلثة، 

ولكن مع ضیق الوقت أو لسبب آخر هول األمر لدیه، وفي  وأحضر فرشاة وممحاة وأخذ یصلح في التصویرة

  .ا بها وأخذها فقطعها لعدة قطع ثم ألقى بها في ركن الغرفةالنهایة ضاق ذرعً 

وحین وصل هذا الخبر إلى اعتضاد السلطنة قال ما العمل وسوف یحضر الشاه ویرى تلك األجزاء الملقاة في 

ا من األعمال الحظ وجود شبیه للشاه على جزء من تصویرة وتأمل قسمً الغرفة، وفعلیا عندما دخل الشاه الغرفة 

جالیر الممزقة في ركن الغرفة، وفي جانب آخر وقف جالیر نفسه ببراءة حضرة عیسي علیه السالم وبعصى 

سیدى، هذا هو : قصیرة، قد أخفاها في كمه احتراما ویبدو فقط مقدار شبر منها في قبضته، وقال اعتضاد السلطنة

  .الیر وتلك تصویرته وعلى األغلب هى أفضل واحدة ولكن واحسرتاه فقد مزقها وجعلها بهذا الشكلج

نعم سیدى هذا هو جالیر رسمه جید ولكن : تأمل الشاه بعض قطع التصویرة واستحسنها وقال اعتضاد السلطنة

فضحك الشاه . ا أمواله قلیلةا مشیئً : ولم یعط جالیر الفرصة العتضاد السلطنة لیكمل كالمه وقال... لسوء حظه

  .)٣(..."وأنعم علیه

وتكشف هذه الروایة عن عدة حقائق منها رعایة ناصر الدین شاه للدارسین والعاملین في مرسم دار الفنون، 

ومنهم جالیر مما سیترك أثرا واضحا في موضوعات بعض أعماله الفنیة على النحو الذى ستبینه الدراسة في حینه، 

في توقیعه على بعض االعمال، إذ في الغالب " نقاش دولة علیة إیران"سبب استخدام جالیر لعبارة  كما أنها تفسر

أنه أنجزها بناًء على تكلیف رسمي، كما تبین هذه الروایة سمة من سمات شخصیة جالیر النفسیة تتمثل في عینه 

                                                        

أصغر على "ا بعینه له، ولكن یمكن استنتاج أنه حدث خالل الفترة التى تمتد ما بین وراثة لم تحدد الروایات المختلفة لهذا الحدث تاریخً  )(١

ویدعم ذلك أنها تتوافق مع الفترة . م١٨٩٦/ هـ١٣١٣م ووفاة ناصر الدین شاه عام ١٨٨٣/هـ١٣٠٠عام " أمین السلطان"لقب " خان

  . شغل فیها اعتضاد السلطنة وزارة العلوم يالتاریخیة الت

اه، وعینه الشاه أمیر آخور خالل الفترة هو مهدی قلی خان ابن یحي خان اعتماد الدولة الذى التحق منذ صغره بخدمة ناصر الدین ش )(٢

م، وقد رافق ناصر الدین شاه في كل رحالته إلى أوروبا كخادم خاص له، وُمنح لقب مجد ١٨٨٣/هـ١٣٠١م، ١٨٧٨/هـ١٢٩٦من عام 

ته م، واشتهر بمهاراته في الركوب وٕاطالق النار، وحرص ناصر الدین شاه على اصطحابه في كل رحال١٨٨٤/هـ١٣٠٢الدولة عام 

تومان آغا فخرالدوله "فاطمة قاضیها، . م١٨٩٨/هـ١٣١٦ابنة ناصر الدین شاه، توفي عام " تومان آغا فخر الدولة"للصید، وتزوج من 

  .٢٠-١٨، )م٢٠٠٢/هـ ش١٣٨١پاییز و زمستان (،  ٤٨و  ٤٧، شماره گنجینه اسناد ،"دختر شاعر وأدیب ناصر الدین شاه قاجار

  . ٩١، ٩٠ي، مدرسة دار الفنون اإلیرانیة، هالة خضر السعید المتول )(٣
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ح أن جالیر من الناحیة المالیة عاش الناقدة وبحثه عن الكمال وصعوبة إرضائه، كما أنها في جزئها األخیر توض

 ٨٠كما تكشف الروایة األولى جانبا یتعلق بتكلفة العمل الواحد فقد اقترض جالیر مبلغ . حیاة متوسطة مقتصدة

توماًنا من أجل تصویرة واحدة مما یوضح أن تكلفتها اإلجمالیة تتجاوز هذا المبلغ بكثیر، ومما ال شك فیه أنه مبلغ 

عن أن الفترة الزمنیة التى یستغرقها إعداد العمل  أیًضاكما تكشف  ،على األقل راتب عام كامل ا یساويكبیر جدً 

  .  الفنى الواحد یصل إلى عدة أشهر وال یتجاوزها إلى عام كامل

وقد جذب عمل جالیر انتباه ورعایة الشاه وبعض كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الوزیر صغیر السن ولكنه 

الذى ارتبط معه جالیر بعالقة خاصة تمیزت بالقوة والمتانة، وهى  )١("أتابك أعظم"ى أصغر خان میرزا عل"القوي 

العالقة التى تحققت بطریقة غیر معتادة، فعندما سمع الوزیر عن سعى جالیر إلى الكمال، وما ترتب على ذلك من 

ن یفحص أعماله عقب االنتهاء منها عدم رضاه عن النتیجة النهائیة لكل عمل من أعماله، وكانت عادته في ذلك أ

، عندئذ استدعى الوزیر )٢(فإنه یحطمها أو یدمرها تماما جًداللعثور على ما یشوبها، وٕاذا لم ُترض معاییره الصارمة 

إسماعیل إلى مقر إقامته وأعلمه أنه مرحب به یأتى ویذهب في أى وقت یشاء للعمل فیه، وطلب من خدم القصر 

ائقة وبمجرد أن یبدأ في فحص العمل الذى أنجزه فإن علیهم أخذه بعیدا عنه وٕاخفاءه، وبذلك نجح أن یراقبوه بعنایة ف

  . )٣(هذا الوزیر في إنقاذ كثیر من األعمال من الدمار على ید صانعها

                                                        

م، وعندما بلغ ١٨٥٨ینایر  ٦/هـ١٢٧٤جمادي عام  ٢٠هو االبن الثاني للوزیر آقا محمد إبراهیم أمین السلطان، ولد في تهران یوم  )(١

ضمن الوفد المرافق  م كان هو وأبوه١٨٧١/هـ١٢٨٧الخامسة عشرة من عمره التحق بالعمل ضمن هیئة الموظفین لدى والده، وفي عام

ا لسالح الفرسان الملكي، وفي عام لناصر الدین شاه عند حجه للعتبات المقدسة، وأثناء عودته إلى تهران تم ترقیته وأصبح قائدً 

م كان ینوب ١٢٩٥/١٨٧٨م عندما بلغ السادسة عشرة من عمره عمل رئیسا للنقل الملكي، وفي سن العشرین عام١٨٧٤-١٨٧٣/هـ١٢٩٠

في جمیع المناصب الرسمیة له في الدولة أثناء سفره مع الشاه إلى أوروبا، وظل یترقى في المناصب حتى وصل إلى منصب عن والده 

م ١٨٨٣/هـ١٣٠٠، وفي عام "أمین الملك"م لقب ١٨٨١/هـ١٢٩٩م، ومنح في عام ١٨٨١-١٨٨٠/هـ١٢٩٨أمین صندوق الجیش عام 

وزارات البالط والداخلیة والجمارك داریة، وعمل في خدمة الشاه حتى وفاته، متولیا مع كافة مناصبه اإل" أمین السلطان"ورث لقب أبیه 

وساهم بدور فعال في االنتقال الهادئ للسلطة إلى  والخزانة، وٕادارة دور ضرب العملة وحكومة المواني وصوال إلى منصب الصدر األعظم،

ما تواله مرة ثالثة في عهد محمد علي شاه قاجار، وتوفى مقتوال بعد مظفر الدین شاه قاجار وشغل في عهده منصب الصدارة العظمي، ك

. م ولم یتجاوز عمره تسًعا وأربعین سنة١٩٠٧اغسطس  ٣١/هـ١٣٢٥رجب عام  ٢١إطالق الرصاص علیه أمام البرلمان اإلیراني یوم 

، )م١٩٥٧/هـ ش١٣٣٦تهران، (، ١١٢ماره ، مجله یغما، ش"رجال عصر ناصري"دوستعلي خان معیر الممالك، : لمزید من التفاصیل راجع

؛ عباس إقبال، تاریخ إیران بعد اإلسالم من بدایة الدولة .٤٢٥-٣٨٧؛ مهدي بامداد، شرح حال رجال إیران، جلد دوم، ص.٣٦٨-٣٦١ص

ي محمد ، ترجمة محمد عالء الدین منصور، مراجعة السباع)م١٩٢٥/هـ١٣٤٣-م٨٢٠/هـ٢٠٥(الطاهریة حتى نهایة الدولة القاجاریة 

نشر ني،  : تهران(كریم سلیماني، القاب رجال دورٔه قاجاریه، ؛ .٨٤٦-٨٣٤، م١٩٨٩دار الثقافة للنشر والتوزیع،  :القاهرة( السباعي،

  ؛.٤٤، )م٢٠٠٠

J. Calmard,"atabak-e-azam", Encyclopedia Iranica, Vol.II, Fasc. 8, pp. 878-890. available online at: 
http://www.iranicaonline.org/articles/atabak-e-azam. 

  .٦یعقوب آژند، إسماعیل جالیر، ص )(٢

محمد  ؛.٦٣، )م١٩٧٠/هـ ش١٣٤٩فروردین  ٣١تهران، ( ٥٩، مجله نگین، شماره"صورتگر بزرگ عهد قاجار"نصرت اهللا فتحی، ) (٣

 ؛.٧٨على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2006/arts-of-the-islamic-world-l06222/lot.55.html 
(accessed 7 Sep. 2016)  
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وٕانتاج أعماله لم تقتصر على  )١(وانعكاسا لرعایة مثل هذا الوزیر لجالیر وعمله نجد أن ممارسته لتعلیم الرسم

مقر إقامة الوزیر على أصغر  )٢("اتابک پارک"لمرسم في دار الفنون ولكنها امتدت إلى مكانین آخرین؛ األول ا

شیده دوستعلي خان  يالذ )٤("فردوس باغ"في حدیقة الفردوس ) القصر الصغیر( السكنى )٣(خان، والثاني المبنى

مقرا صیفیا إلقامته ومركزا لممارسة " لك الخامسمعیر المما"، واتخذ منه ابنه دوست محمد خان )٥("نظام الدولة"

  .)٦(فنون الرسم والخط والتصویر

ویشوب الغموض وفاة جالیر إذ تصمت المصادر التاریخیة بصدد كل ما یتعلق بالوفاة وتاریخها ومكان الدفن؛ 

/ هـ١٢٩٠و ١٢٨٥خالل الفترة ما بین عامي )٧(تذكر فیه بعض المراجع أنه فقد عقله وانتحر يفي الوقت الذ

                                                        

ا لمنجوهر حفید ي أكبر مصور حجار كان من تالمیذ جالیر واشترك معه في إعداد شاهد قبر ناصر الدین شاه، ووفقً ورد أن عل )(١

  :جالیر، في  ذكاء، إسماعیل  یحیى ؛.٤٧٧٦، إسماعیل جالیر، ص سهیال شیرجی .أیًضاجالیر كان كمال الملك تلمیذه 

http://ar.lib.eshia.ir/23022/8/3481(accessed 13 Aug. 2016); http://www.golehzo.blogfa.com/post-223.aspx 

(accessed 28 Sep. 2017)   ًا لجالیرا تلمیذً والقول األخیر غیر صحیح حیث إن كمال الملك لم یكن أبد. WillemFloor, “Art 

(Naqqashi) and Artists (Naqqashan) in Qajar Persia”, 147.  

دوستعلي . م، وكانت مساحته تبلغ مائة وثمانین ألف ذراع، ومكانه اآلن مقر السفارة الروسیة في تهران١٨٨٧/هـ١٣٠٥تأسس عام  )(٢

التخطیط العمراني للمدن اإلیرانیة خالل ا في ا جدیدً وله أهمیة معماریة إذ یمثل اتجاهً . ٣٦٣خان معیر الممالك، رجال عصر ناصري، ص

ویژگی های "ابوذر مجلسی کوپایی، مجتبی انصاری، محمدرضا بمانیان وفرهاد فخار تهرانی، : لمزید من التفاصیل راجع.م١٩/هـ١٣القرن 

وله أهمیة . ١٦-٣، )م٢٠١٣/هـ ش١٣٩٢تابستان (، ٢٥، مجله باغ نظر، سال دهم، شماره"پارک امین الدوله: تهران"" پارک""نخستین 

،  ٢، گنجینه اسناد، شماره"واقعه پارک اتابک"محمدی مهدی، : راجع .تاریخیة ألنه كان مسرحا لبعض وقائع الثورة الدستوریة في إیران

، مسکویه دانشگاه آزاد "زمینه های پیدایش روی داد پارک اتابک"؛ علی أکبر خدری زاده، .٨٥-٦٦، )م١٩٩١/هـ ش١٣٧٠تابستان (

  .١٤٢-١٢٧، )م٢٠٠٨/هـ ش١٣٨٧تابستان و پاییز (، ٩شماره ری،

(3) Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online at: 

http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 28 Feb. 2017).  

بازیابی "حمیدرضا جیحانی، سمیرا منصوری، . م٢٠٠٢/هـ ش١٣٨١منذ عام" موزه سینمای إیران"یستخدم كمتحف للسینما اإلیرانیة  )(٤

أصفهان، (، سال دوم، شماره سوم، دو نشریٔه مرمت، آثار و بافتهاي تاریخی، فرهنگی ،"ساختار فضایی و شکل باغ فردوس شمیران

؛ رخشان بنی اعتماد، طائرپور، داوودنژاد ورضا کیانیان، مجله فردوسی، .٨٨، ٨٠، ٨٠، ص)م٢٠١٢/هـ ش١٣٩١تابستان بهار و 

  ؛.٨٠، )م٢٠٠٧/هـ ش١٣٨٦خرداد و تیر (،  ٥٥، ٥٤شماره

 http://cinemamuseum.ir/?p=EnglishContents&id=3002&t=History-Of-Museum (accessed 28 Feb. 2017)   

پاییز (، ١٣، شماره مجله گلستان هنر، "جایگاه دوست علی خان معیرالممالک در دوره ی قاجاریه"مهنام نجفی، : لالستزاده راجع )(٥

  . ١٠٤ -٩٧، )م٢٠٠٨/هـ ش١٣٨٧

، )م١٩٧٣/هـ ش١٣٥٢آذر (، ٣٠٣، شماره مجله یغما، "باغ فردوس"لي خان معیر الممالك، دوستع: لمزید من التفاصیل راجع )(٦

 ٨٩، شماره مجله کلک، "باغ فردوس وعمارت شهری معیرالممالک دو بنای تاریخی از تهران قدیم"؛ محمد علي معیري، . ٥٣١-٥٢٩

، شماره مجله جستارهای شهرسازی، "ه باغ فردوسرشک بهشت ب"؛ مریم میرزایی، .٢٦٨، )م١٩٩٧/هـ ش١٣٧٦مرداد و آذر (، ٩٣و

  .٦٠ -٥٧، )م٢٠١٠/هـ ش١٣٨٩بهار (، ٣١

دار اآلثار  :الكویت( م، ترجمة حصة صباح السالم، غادة حجاوي قدومي وطریف ناجى الحص،١٩٨٥كنوز الفن اإلسالمي، جنیف  )(٧

  ؛.١٩٠، )م١٩٨٥ اآلثار العربیة، متحف الكویت الوطني،
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١٥٥ 

 

ومن المؤكد . ، إال أنه لم یتم التأكد من انتحاره فیما أمكن االطالع علیه من كتابات فارسیة)١(م١٨٧٣و ١٨٦٨

معیر "ا لألدلة التاریخیة واألثریة مواصلته نشاطه الفني بعد الفترة التاریخیة السابق ذكرها؛ فتاریخیا كتب طبقً 

م بعض دروس ١٨٩٠/هـ١٣٠٨ي الخامسة عشرة من عمره أي في عام في مذكراته أنه تلقى منه وهو ف" الممالك

رجال عصر "، ونشر صورة ضوئیة له یظهر بها جالیر في كتابه )٢(الرسم في مرسم حدیقة الفردوس

  . )٣()١لوحة"(ناصري

ل وهو التاریخ الوارد على عمل له یحم م١٩٠٢/هـ١٣٢٠ا على األقل حتى عاموُیثبت الدلیل األثري أنه كان حیً 

، كما أن هناك من الكتابات )٤(بغدادب العراقي المتحف مكتبة في اكان محفوظً  ""چوپان و  گرگ"غنم وال الذئب"اسم 

إعداد شاهد قبر ناصر  في كبر مصورأستاذ على أو  عباسقلي حجارالتاریخیة الفارسیة ما یشیر إلى أنه اشترك مع 

یر من ناحیة إلى استمرار مسیرته الفنیة حتى أوائل القرن وهو ما ُیش .)٥(م١٩٠٣/هـ١٣٢١الدین شاه المؤرخ بعام

  . ا حتى هذا العامم، وُیثبت من ناحیة أخرى أنه كان  حیً ٢٠/هـ١٤

وفي غیاب الشواهد التاریخیة واألدلة األثریة الُمحّددة لمكان وتاریخ وفاته ودفنه یمكن الترجیح وفقا لما هو ثابت 

ودفنه فیها، ویمكن تحدید تاریخ ذلك بسنوات قلیلة بعد العام الذى یحمله وفاته من إقامته وعمله في تهران أن تكون 

م، وبذلك تكون وفاته عن عمر تجاوز الخمسین ولم یصل إلى الستین ١٩٠٢/ـه١٣٢٠آخر أعماله الفنیة وهو 

  . عاما

                                                                                                                                                                   

Basil William Robinson, “Qajar Lacquer”, Muqarnas, Vol. 6, (1989), pp.141, 142.; Jonathan M. 
Bloom, Sheila Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, (New York: Oxford 
University Press, 2009), vol.2, p.313. 

  .٧٨دیم إیران، صمحمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان ق) (١

اردیبهشت (، )١٣٠پیاپی ( ٢شماره  ،، سال دوازدهمیغما، "هشتاد و پنج سال زندگی در چند صفحه"الممالك،  دوستعلی معیر )(٢

 Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online ؛.٧٨، ص)م١٩٥٩/هـ ش١٣٣٨

at: http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 28 Feb. 2017)   كان دوستعلي خان قد أشار في مذكراته

جالیر ومیرزا موسي هذه أنه تلقى دروسا للرسم بألوان الزیت والسیاه قلم على ید اثنین من أشهر النقاشین في زمانه وهما میرزا إسماعیل 

هشتاد و پنج سال زندگی "دوستعلی معیرالممالك، . ابن الحاج میرزا حسین، وذكر أنه لم یلتزم بأسلوبهما الفني، واختار لنفسه أسلوبا خاصا

  . ٧٨، ص"در چند صفحه

سهم وسادسهم جلوسا على األرض، یظهر فیها معیر الممالك جالسا في المنتصف وٕالى الیمین والیسار منه أربعة غلمان وقوفا، وخام )(٣

؛ .١٧٣، ص"رجال عصر ناصري"دوستعلي خان معیر الممالك،  .بینما یقف إلى الخلف منه جالیر وٕالى الیمین منه موسى ثم تقي شاكر

رة ضوئیة ونشر موقع على شبكة المعلومات الدولیة صو . ١٧، تصویر شمارهمحمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران

ویظهر فیها جالیر بمالمح رجل خمسیني ممتأل الوجنتین، له شارب كثیف ). ٢لوحة(إلسماعیل جالیر دون ذكر مصدرها أو بیانات عنها

  .ولحیة كثة، على العكس من الصورة السابقة

https://www.roblox.com/library/11076276/Ismail-jalayer-2 (accessed 30 Aug. 2017)  

  http://lib.eshia.ir/23019/1/4776 (accessed 16 Aug. 2016)؛ .٤٧٧٦، إسماعیل جالیر، ص سهیال شیرجی) (٤

عباس سرمدي، ؛ .٢٩٨، ص١، جلد)م١٩٨٥/هـ ش١٣٦٣لندن، (، رانیا میقد نقاشان وآثار احوال ،يز یتبر  زاده میر ك يعل محمد )(٥

؛ محمد حسن .٣٥٩، ص)م٢٠٠١./ش.هـ١٣٨٠(از ماني تا معاصرین كمال الملك، هیرمندن، : دانشنامه هنرمندان إیران و جهان إسالم

  .٢٢، )م٢٠١٠./ش.هـ١٣٨٩فروردین :تهران(، ١٧١شماره  ١٧،مجلة تندیس، "شاه ویگ سند تازهسنگ مزار ناصر الدین "حامدي، 
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شغلوا مكانة وظیفیة وُیشار إلى أنه قد وصلنا بعض أسماء ألفراد من ذریة جالیر ممن برعوا في فنون مختلفة، و 

الذى كان یفخر بأنه " آقاي منوجهر جالیر"، و"میرزا غالمحسین خان جالیر"مرتفعة في إیران منهم ابن ُعرف باسم 

  .)١("حفید مرحوم میرزا إسماعیل جالیر"

  :)٢(أعماله: ثانیا

ویرجع ذلك التى عمل فیها، ُیعد ما وصلنا من أعمال لهذا الفنان قلیل بالنظر إلى الطول النسبي للفترة الزمنیة 

إلى ما اشتهر عنه بصدد أن عینه الناقدة وسعیه نحو الكمال كانا یدفعانه عند اكتشاف أدنى خلل في واحدة من 

وقت المعروفة حتى  ي، وقد أدت قلة هذه األعمال إلى أن هناك ستة متاحف فقط كانت ه)٣(تصاویره إلى تمزیقها

لستان، ومتحف الفنون الجمیلة في قصر سعد آباد ومتحف الفنون گمتحف قصر :  له هيبأنها تمتلك أعماًال  قریب

 Leipzigالزخرفیة ومتحف رضا عباسي وجمیعها تقع في تهران، ومتحف فیكتوریا وألبرت بلندن، ومتحف لیبیزج 

Museum متحف الفنون الجمیلة في هیوستن بوالیة تكساس األمریكیة ا ، وأضیف لها حدیثً )٤(بألمانیا"Museum 

of Fine Arts, Houston "،في حین أن الجزء األعظم منها محفوظ في بعض المجموعات  ومتحف األغاخان

داخل إیران والقلیل خارجها، وشهدت السنوات األخیرة تسرب عدد من هذه األعمال إلى األسواق الفنیة  )٥(الخاصة

  .  حیث عرضت للبیع في بعض صاالت المزادات العالمیة

أن الغالبیة العظمى منها غیر مؤرخة، مما صعّب عملیة الترتیب إلى قلة ما وصلنا من أعمال له ویضاف    

التاریخي لها، ومن ثم تتبع تطور مسیرته الفنیة، وسوف تستعرض الدراسة فیما یلي أعماله في ضوء ما أمكن 

  -:ذات الموضوع الواحد معا إحصاؤه حتى وقت كتابتها مع محاولة تأریخ ما یمكن منها على أن ُتجمع األعمال

                                                        

  .٤٧٧٦إسماعیل جالیر،  ، ؛ سهیال شیرجی.٦٣، "صورتگر بزرگ عهد قاجار"، ينصرت اهللا فتح: لمزید من التفتصیل راجع )(١

محمد على ؛ .٤٧٧٦، إسماعیل جالیر، ص شیرجی ؛ سهیال.٦٢، ٦١، ص"صورتگر بزرگ عهد قاجار"نصرت اهللا فتحی، : راجع )(٢

هنرهاى تجسمي، مروری بر أحوال وآثار نقاشان قرن "محمد هادي، ؛ .٨١-٧٧كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، ص ص

وزارت فرهنگ و  :هرانت(، ١٥، شماره فصلنامه هنر، "هنرهای نگارگر قلندران و درویشان: دوازدهم و سیزدهم هجری، إسماعیل جالیر

عباس سرمدي، دانشنامه  ؛.٣٤٨١جالیر، رقم   ذكاء، إسماعیل  ؛ یحیى.٤٥، ٤٤، ص)م١٩٨٨/هـ ش١٣٦٧بهار  ارشاد اسالمی،

  ؛.٢٣٥، ٢٣٤إیهاب أحمد حسن محمود الخطیب، صور السالطین واألمراء، ص ؛.٨٤، ٨٣هنرمندان إیران و جهان إسالم، ص

 Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online at: 
http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 1 Sep. 2016) 

نظرا لتحطیمه لمعظمها عند قرب االنتهاء منها بسبب عدم یذكر ولیم فلور أن هناك تسعة فقط هى الباقیة من أعمال هذا الفنان  )(٣

  ;.WillemFloor,” Art (Naqqashi) and Artists (Naqqashan) in Qajar Persia”, 147. رضاه عنها

 Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online at: 
http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2; 
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2006/arts-of-the-islamic-world-
l06222/lot.55.html;http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2009/arts-of-the-islamic-world-
l09723/lot.69.html (accessed 3 Seb. 2016) 

(4) http://www.invaluable.com/auction-lot/the-sacrifice-of-isma-il,-attributable-to-isma-il-32-c-

v9nmhd0bj1 (accessed 1 Nov. 2016)  

   .٤٤، "إسماعیل جالیر" محمد هادي )(٥
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ا على كرسي بالزي على ورق لناصر الدین شاه قاجار جالسً ) جواش( تصویرة منفذة بألوان مائیة معتمة - ١

ا نیشان الشمس على صدره، محفوظة ا بسیف ومرتدیً ویدور حول وسطه حزام مرصع بالمجوهرات، متمنطقً  يالملك

سلخ ربیع الثاني رقم إسماعیل جالیر، : "نصها كتابةفي متحف الفنون الزخرفیة بتهران وعلیها 

ویحتفظ نفس المتحف بتصویرة أخرى منفذة باأللوان المائیة لناصر الدین شاه قاجار . )١("م١٨٦٢سبتمبر/هـ١٢٧٩

: ، غیر مؤرخة ولكنها تحمل توقیع المصور بصیغة)٣(سم ٧٥×٧٤.٥تبلغ أبعادها  ،)٣لوحة( )٢(ا صهوة جوادممتطیً 

 نفس إلى تنسب يوه. )٤("البالط إسماعیل جالیر) عبد(عمل خادم : "، وترجمتها"اه إسماعیل جالیرگعمل بنده در"

 الثاني العقد واخرأ في رجل على تدل يالت قاجار شاه الدین ناصر وجه مالمح على بناء السابقة التصویرة تاریخ

 بین ما بالفترة مؤرخة شخصیة أخرى تصاویر في مالمحه مع تتطابق أنها كما الثالث، العقد وبدایة العمر من

. دولة علیة إیران نقاش لقب من یخلو يالذ المصور توقیع ذلك یدعم ،)٥(م١٨٦٢-١٨٥٤/هـ١٢٧٩و ١٢٧١ عامي

سم بدون ١٧×١٤تبلغ أبعادها " سیاه قلم"كما تُعرف تصویرة شخصیة ثالثة لناصر الدین شاه منفذة بأسلوب . إیران

 .)٦(تحدید لمكان حفظها

تمثل اإلمام علي بن أبي طالب وولدیه الحسن والحسین وتحیط بهم " بأسلوب سیاه قلم منفذة"تصویرة  - ٢

  نیكمتر   رقم: "وعلیها كتابة نصها بتهران،" عبد العلي أدیب برموند"مجموعة من المالئكة محفوظة في مجموعة 

 ".عمل أقل العباد شأنا إسماعیل جالیر"، وترجمتها )٤لوحة( )٧("ریجال  لیسمعإ  انیفدو 

الحقیر إسماعیل  )٨(راقمه: "بتصویرة مماثلة وعلیها توقیع جالیر بصیغة گلستانویحتفظ متحف قصر 

 إلى، ومن المرجح نسبة التصاویر الثالث )١(، ویقتنى متحف الروضة المقدسة بقم تصویرة ثالثة)٥لوحة"(جالیر

                                                        

  .٨٤شنامه هنرمندان إیران وجهان إسالم، عباس سرمدي، دان )(١

(2) http://ghaziha.kateban.com/post/2931 (accessed 4 Oct. 2016)  

(3)http://www.kateban.com/post/2931;https://www.pinterest.com/pin/404901822730493196; 
https://www.facebook.com/persianpainters/photos/a.408371535971734.1073741957.138305886311635/4
08371382638416/?type=3&theater (accessed 3 Oct. 2016)   

  ؛.٤٧٧٦، إسماعیل جالیر،  سهیال شیرجی؛ .٨٠محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، ص) (٤

Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online at: 
http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 1 Sep. 2016) 

  .٥٠-٤١إیهاب أحمد حسن محمود الخطیب، صور السالطین واألمراء، لوحات )(٥

   .٦٣، "صورتگر بزرگ عهد قاجار"رت اهللا فتحی، نص )(٦

  .٧٩، ٧٨محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، ) (٧

له وجود في اللغتین العربیة والفارسیة، ونجد في العربیة َرَقَم الكتاب رقما كتبه، ونقطه لیبین حروفه، " َرَقمَ َ"جدیر باإلشارة أن الفعل  )(٨

؛ .٢٧٤، ص)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠القاهرة، (مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، . شيء َنَقَشهورقم ال

وفي المقابل . ١٣٨٤، ١٣٨٣، ص٢جلد ،)م٢٠٠١/هـ ش١٣٨٠تهران، (فارسي،  -پرویز اتابكی، فرهنگ جامع كاربردي فرزان عربي

نشر فرزان روز،  :تهران(عربی،  -فارسی  سید حمید طبیبیان، فرهنگ فرزان". عالمة أو خط"ارسیة تعنى في اللغة الف" َرَقمْ "نجد أن 

؛ رحاب إبراهیم أحمد أحمد الصعیدي، التحف اإلیرانیة المزخرفة بالالكیة في ضوء مجموعة جدیدة في .٤٧٣ص، )م١٩٩٩/هـ ش١٣٧٨

 :القاهرة( غیر منشورة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، متحف رضا عباسي بطهران دراسة فنیة مقارنة، رسالة دكتوراه،

لدار ا: بیروت( ،"عربي -فرهنگ فارسي " عربي -شاكر كسرائي، قاموس فارسي". تحریر، كتابة، رسم" أیًضاوتعنى . ٤١٢، )م٢٠١٠
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التى اعقبت وفاة ناصر الدین شاه  ، أو إلي الفترةم١٨٦٩-١٨٦٥/هـ١٢٨٦و ١٢٨١ عامى بین ما الممتدة الفترة

  .م وعام وفاته١٨٩٦/هـ١٣١٣ي الفترة الممتدة ما بین عام أ، "نقاش دولة علیة إیران"وتخلي جالیر عن لقب 

 Sale"م تحت رقم١/٤/٢٠٠٩وهناك واحدة كانت معروضة للبیع في موقع سوثبي للمزادات بلندن یوم 

L09721 "تبلغ أبعادها )سیاه قلم( ، نفذت بأسلوب األبیض واألسود)٦وحةل( )كنفاه( مرسومة بالزیت على قماش ،

ا فوق بساط من جلد حیوان ذي وبرة كثیفة، بن أبي طالب مركز التصویرة جاثیً  يّ سم، یحتل فیها اإلمام عل ٦٦×٨٦

ع وقد أمسك بیده الیمنى نصل سیفه في حین تمسك یده الیمنى بغمده، وقد صور وجهه في وضعیة ثالثیة األربا

ویالحظ . ا ینتهى بأكمام واسعةوله مالمح عربیة لرجل ذي لحیة كثیفة وشارب كث، ویرتدى عمامة وقباًء عربیً 

  .اخروج دائرة كبیرة من أشعة نورانیة من ظهره ذات اثني عشر شعاعً 

باب ویجلس أمامه ابناه الحسن إلى یساره والحسین إلى یمینه، ولكلیهما مالمح غالم لم یصل إلى مرحلة الش

بما یمیزه من خصالت  )٢("نور علیشاه"بعد، وسیجد المدقق أن المصور حرص على أن یحمل وجهیهما مالمح 

                                                                                                                                                                   
 .كاتب أو رسام: رقم زن .مسجل، مكتوب: ن رقم زادهوورد في المعجم الفارسي الكبیر أ. ٢٥٦م، ص٢٠١٤/هـ١٤٣٥العربیة للموسوعات، 

فرهنگ بزرگ فارسي فارسي (إبراهیم الدسوقي شتا، المعجم الفارسي الكبیر.... الكتابة، الختم: رقم كردن. محتسب، ختامكاتب، : رقم كار

الفارسیة له نفس المدلول في اللغة في " رقم"لذلك الفعل . ١٣٣٤، ١م، ج١٩٩٢/هـ١٤١٢ تبة مدبولي،مك: القاهرة(جزاء، أ ٣، )عربي -

  .فاعل من َرَقمَ ألنها اسم  ،ناِقشهكاتبه أو " راقمه"، وتكون ترجمة "كتب أو نقش"العربیة، أال وهو 

  :في. ٣٤٨١جالیر، رقم  ذكاء، إسماعیل  یحیى؛ .٧٩محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، ص: راجع )(١

 http://ar.lib.eshia.ir/23022/8/3481; http://www.niavaranmu.ir/detail/1089 (accessed 13 Aug. 2016) ;  
Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online at: 
http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 6 Sep. 2016) 

ام الجمعة في تون الشهیر بنور علیشاه، جده المولى محمد على كان إم" علي میرزا طبسي األصفهاني" هو العارف الصوفي )(٢

وال ُیعرف تاریخ والدته بالتحدید ولكن بعض اآلراء تذكر أنه . بخراسان، ووالده لقب بفیض على شاه من شیخ طریقته السید معصوم علیشاه

دورا م، كما لعب ١٨/هـ١٢وُیعد أكثر الشخصیات بروزا في تاریخ إحیاء طریقة نعمة اهللا في إیران خالل القرن. م١٧٥٨/هـ١١٣٦حدث عام

وكان قد انشغل بتحصیل علوم الظاهر في بدایة الشباب وأجاد العلوم . هاما في تاریخ إحیاء التصوف الفارسي بعد عقود من النسیان

الدینیة، ثم التحق بخدمة معصوم علیشاه وتصوف ووصل إلى مقام شیخ المشایخ من قبل سید معصوم علیشاه ولقب بنور علیشاه، وعالوة 

ذوق وقریحة في الشعر ومن ضمن آثاره یمكن اإلشارة إلى جامع األسرار  أیًضا، وامتلك أیًضاحظى بجاذبیة روحانیة على جمال الشكل 

سعدي، الشرح المنظوم لخطبة البیان، رسالة في أصول وفروع الدین، ومثنوي جنات الوصال، جامع األسرار،  گلستانالشبیه بأسلوب 

ها، وانجذب كثیر من عظماء الشیعة من ضمنهم مال عبد الصمد الهمداني، صاحب كتاب روضة الشهداء،  وشرح خطبة البیان وغیر 

تولى نورعلیشاه مسؤولیة إدارة أمور فرقة . المعارف وسید مهدي صاحب كتاب بحر العلوم إلى روحانیته، وتقدموا في السلوك إلى اهللا

المشایخ تحت إشرافه، كان لدیه إرسالیة في كل أطراف ونواحي إیران، النعمة اللهیه بإیران بعد المرحوم معصوم علیشاه، وتربى كثیر من 

والجدیر بالذكر ما نقل عن جناب نورعلیشاه من كرامات ومعجزات تفوق العد،كما أغلق  طریق التشكیك والتردید في أرباب التحقیق 

، استدعى جمع من )الوفاة(الذهابى بلدة وأصحاب الطریق، من ضمن ذلك ما رواه الشیخ مجذوب علیشاه لمست علیشاه فحین ذهب إل

المخلصین والمقربین وجعل حسین علیشاه رحمة اهللا علیه وصیا وخلیفة، وخاطبهم وقال إنني سوف أتوجه لمدینة الموصل قریبا وأرحل عن 

اب دعوة الحق في مدینة هذا المضمون مع شيء زائد، في النهایة أج) كوثر علیشاه(وأقر موالنا الحاج محمد رضا همداني . هذا العالم

لمزید من . م وانتقل من هذا العالم إلى دار اآلخرة ودفن بجوار مزار النبي یونس جنوب الموصل١٧٩٧/ه١٢١٢الموصل في عام 

هـ ١٣١٦تهران، (ج، ٣محمد معصوم شیرازی نایب الصدر، طرائق الحقائق، تقدیم محمد حسین األصفهاني، : التفاصیل راجع

 دار األضواء،: بیروت(، الطبعة الثالثة، جزءً ٢٥؛ آقا بزرك الطهراني، الذریعة إلى تصانیف الشیعة، .٩٢-٩٠، ص٣، جلد)م١٩٣٧/ش

: تهران(؛ سید مصطفي آزمایش، درآمدي بر تحوالت تاریخي سلسله نعمت اللهیه در دوران اخیر، .٣٩، ٥ج ،)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
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١٥٩ 

 

كما سیجد أنهما یجلسان جلسة مشابهة لتلك التى یجلسها اإلمام علّي، كما یرتدیان  ،)١(شعر تتدلى على الجانبین

  . أیًضامالبس مشابهة له 

مام على وابنیه الحسن والحسین ثالثة من الحیوانات تتمثل في أسد ذي لبدة ویجلس في مقدمة التصویرة أمام اإل

، بینما )٢(كثیفة وبجواره شبل صغیر وأمامهما ذئب یقف في مقام النطق أمام األسد الذى یفتح فمه وكأنه ُیحادثه

ض تحتل المسافة وهناك عبارة مسجلة بخط نستعلیق دقیق ذات لون أبی .ا باإلنصات لهمایطبق الشبل فمه مكتفیً 

عمل خادم الشاه إسماعیل : "، وترجمتها"بنده شاه والیت إسماعیل جالیر: "الممتدة ما بین األسد والذئب، نصها

                                                                                                                                                                   
ازوكي، مجدد طریقه نعمت اللهي در دوره جدید حضرت سلطانعلیشاه شهرام پ ؛.١٥-١٣م، ص٢٠٠٢./ش. هـ١٣٨١ انتشارات حقیقت،

. ٧، ٦شهرام پازوكي، سلطان علي شاه الجنابذي مجدد الطریقة النعمة اللهیة في إیران، : ؛ الترجمة العربیة.١٢١، ١٢٠گنابادي، ص 

  :في

http://www.sufi.ir/rahbaran-tarighat/51-2-ar.pdf (accessed 1 Sep. 2016); Reza Tabandeh, The Rise of 
Ni‘matullāhī Shi‘ite Sufism in Early Nineteenth-Century Qājār Persia: Husayn ‘Alī Shāh, Majdhūb ‘Alī 
Shāh, Mast ‘Alī Shāh and their Battle with Islamic Fundamentalism, a Thesis for the degree of Doctor of 
Philosophy in Arab and Islamic Studies, University of Exeter, Devon, UK, June 201394-102.  

من المعروف أن نور علي شاه كان له وجه ساحر وشعره طویال، وطریقته في الحیاة كانت قریبة من حیاة الدراویش المتجولین، وكان  )(١

ویروى أنه في أحد األیام كان یمر بقریة بجوار . ناس إلیهمظهره أكثر مماثلة للقلنداریة من عالم معمم، لذا جذبت شخصیته كثیر من ال

وحاول نور علي شاه إقناعهم بأنه لیس األمیر الذي كانوا ینتظرونه، . مشهد، فاعتقد أهلها أنه أمیرهم المفقود بسبب جماله وعزته بنفسه

مغنیا یغنى شعره الخاص األمر الذي أدى إلى جانب  أیًضاوكان . وفي تلك الفترة أمره مرزا مهدي مجتهد بقص شعره. لكنهم لم یقبلوا ذلك

 Reza.شخصیته الجذابة ووجهه الساحر إلى اكتسابه شعبیة شاسعة، لذا تخوف منه علماء الشیعة والحكام على حد السواء

Tabandeh,The Rise of Ni‘matullāhī Shi‘ite Sufism, pp. 94, 100, 101.  

فر القرشي، عن علي بن محمد بن المغیرة، عن الحسن بن سنان، عن یوسف بن حمدان عن عن محمد بن جعفر، عن الحسن بن جع )(٢

تبعت أمیر المؤمنین علیه السالم في : محمد بن حمید، عن حكام بن سلم، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمار بن یاسر قال

مكان الذي فیه أمیر المؤمنین وولده الحسن والحسین علیهم بعض طرقات المدینة، فإذا أنا بذئب أدرع أزب قد أقبل یهرول حتى أتى ال

اللهم أطلق لسان : فقال علّي علیه السالم -علیه السالم- السالم، فجعل الذئب یعفر بخدیه على األرض ویومئ بیده إلى أمیر المؤمنین 

وعلیك السالم من أین : علیك یا أمیر المؤمنین، قالالسالم : الذئب فیكلمني، فأطلق اهللا اهللا لسان الذئب فإذا الذئب یقول بلسان طلق ذلق

كأنكم : ألدخل في بیعتك مرة أخرى، قال: وفیما ذا؟ قال: بلد االنبیاء البررة، قال: وأین ترید؟ قال: من بلد الفجار الكفرة، قال: أقبلت؟ قال

ني إسرائیل، فنشر فیها أعالًما بیًضا ورایاٍت خضرا، صاح بنا صائح من السماء أن اجتمعوا، فاجتمعنا إلى ثنیة من ب: قد بایعتمونا، قال

یا : ونصب فیها منبًرا من ذهب أحمر، وعال علیه جبرئیل علیه السالم فخطب خطبة بلیغة وجل منها القلوب وأبكى منها العیون، ثم قال

الب علیه السالم وأمركم أن تبایعوه، معشر الوحوش إن اهللا عزوجل قد دعا محمدا فأجابه، واستخلف على عباده من بعده علي بن أبي ط

ما أنا : ویحك أیها الذئب كأنك من الجن؟ فقال: سمعنا وأطعنا، ما خال الذئب فإنه جحد حقك وأنكر معرفتك فقال علي علیه السالم: فقالوا

رني أبي أني من ولد ذلك شریف ألني من شیعتك، وأخب: وكیف تكون شریفا وأنت ذئب؟ قال: من الجن وال من اإلنس أنا ذئب شریف، قال

  .الذئب الذي اصطاده أوالد یعقوب فقالوا هذا أكل أخانا باألمس، وٕانه متهم

وفیه بإسناده عن الكاظم أن أمیر المؤمنین علیه السالم كان یسعى على الصفا فإذا هو بدراج یتدرج على وجه األرض فوقع بإزاء أمیر 

أسبح اهللا  عاًماصنع في هذا المكان؟ فقال یا أمیر المؤمنین إني في هذا المكان منذ كذا وكذا المؤمنین فقال السالم علیك أیها الدراج ما ت

أیها الدراج إنه لصفا نقي ال مطعم فیه وال مشرب فمن أین لك المطعم والمشرب؟ فأجابه ): ع( وأقدسه وأمجده وأعبده حق عبادته، فقال

المؤمنین إني كلما جعت ذكرت والیتكم أهل البیت فأشبع، وٕاذا عطشت أتبرأ من أعدائكم وقرابتك من رسول اهللا یا أمیر : الدراج وهو یقول

؛ جعفر النقدي، األنوار العلویة .٢٣٩، ٢٣٨، ص٤١ج محمد باقر المجلسي، بحار األنوار،. بورك فیك، فطار الطائر) ع( فأروى، فقال

انتشارات الشریف الرضي، المطبعة الحیدریة في : النجف(غزواته، واألسرار المرتضویة في أحوال أمیر المؤمنین وفضائله ومناقبه و 

  .١٤٦، ١٤٥، ص)م١٩٦٢/هـ١٣٨١النجف، الطبعة الثانیة، 
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١٦٠ 

 

 )٢(؛ یمكن التعرف من بینهم على الولي نعمة اهللا)١(ویقف إلى الخلف من اإلمام علّي أربعة من الرجال ".جالیر

یدیه على عصا طویلة، وقد ارتدى قباًء فوقه عباءة، ووضع عمامة متعددة الذى یظهر إلى الیمین منه مستندا بكلتا 

                                                        

مما یؤسف له عدم استطاعة الباحث الجزم بشخصیة الرجلین الواقفین خلف نعمة اهللا ونور علیشاه في هذه التصویرة، إذ ال یتوافر  )(١

ل فنیة لهذا المصور ما یحدد شخصیتهما بدقة، ومما ُیشار إلیه في هذا الصدد ظهور بعض الشخصیات فیما هو متاح من مراجع وأعما

التاریخیة ممن یحتلون مكانة كبیرة في التراث الفارسي ضمن األعمال الفنیة التى تتناول شمائل اإلمام َعليٍّ بن أبي طالب، یأتى على 

، ومالك بن الحارث األشتر النخعي قائد جیشه في موقعة صفین ووالیه  رأسهم الصحابي سلمان الفارسي وقنبٌر بن حمدان ُغالَم اإلمام َعليٍّ

ویحتفظ الباحث بصور ضوئیة لعدد كبیر من هذه األعمال الفنیة تم تصویرها أثناء زیارة . على مصر، باإلضافة إلى أبي ذر الغفاري

ي، وأغلبها مسجل علیها أسماء المصورین، ومن أمثلة ذلك تصویرة تحمل متحف الروضة المقدسة بقم، یرجع معظمها إلى العصر القاجار 

م یقف فیها قنبر إلى یسار اإلمام علي، وهناك تصویرة أخرى من عمل ١٨٥٣/هـ١٢٧٠من عمل عباس الشیرازى مؤرخة بعام  ٩٠٩رقم 

  .، یقف فیها أبو ذر الغفاري مع شیخ آخر حول اإلمام علي٩١٦حسین نقاش تحمل رقم 

موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی، هنری دکتر "محمد صادق محفوظي /یحتفظ متحف المخطوطات واألعمال الثقافیة ضمن مجموعة د كما 

بتهران بعدد من هذه التصاویر المحدد فیها شخصیة كل من أبي ذر الغفاري وقنبر بصحبة اإلمام علي وابنیه، " محمد صادق محفوظی

ن من عمل أبي الحسن غفاري، وثالثة من عمل آقا مصطفي، ورابعة من عمل محمد إسماعیل نقاش ومن ذلك على سبیل المثال تصویرتی

 ,Mahfouzi Museum, Arts& Textiles of The Islamic & Iranians Worlds.م١٨٥٧/هـ١٢٧٤باشي مؤرخة بعام 

Calendar 2015-2016, pp.58- 61.  بعدد من هذه " ابخانه و موزه ملی ملککت"كما تحتفظ المكتبة الوطنیة ومتحف مالك بتهران

سم، یظهر بها كال من قنبر وسلمان ٢٨.٨×٣٨م، تبلغ أبعادها ١٩٠٨/هـ١٣٢٦مؤرخة بعام " میرزا باقر"التصاویر منها واحدة من عمل 

  .الفارسي

http://malekmuseum.org/artifact/1393.02.00034/%D9%81%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1+%D
8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-

%D8%B4%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%B9
%D9%84%DB%8C+%D9%88+%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86+%28%D8%B9%29 

(accessed 8 July 2017)   

م ألب عربي وأم ١٣٣١/هـ٧٣١مل اسمه، ولد في حلب عامشاه نعمة اهللا الولي العلوي الحلبي مؤسس طریقة في التصوف تحهو  )(٢

من أعمال (فارسیة، درس الفقه والبالغة والتوحید والفلسفة وكتابات ابن سینا وابن العربي، ساح ولقي عبد اهللا الیافعي، ثم استقر في ماهان 

، توفي عام ٨٣:النحل) اللَِّه ثُمَّ ُینِكُروَنَها َوَأْكَثُرُهُم اْلَكاِفُرونَ َیْعِرُفوَن ِنْعَمَة  :(، وكان مریدوه یسجدون له، ویرون أنه المعني باآلیة)كرمان

وقد صارت الطریقة  على یدیه كلها شیعیة بعد أن كان مؤسسها األول سنی�ا حنفی�ا میَّاًال إلى . م وعمره قریب من مائة سنة١٤٣٠/هـ٨٣٤

. على انتشار التشیع هناك الیا أوسع الطرق انتشارًا في إیران، قد ساعدت كثیرً التشیع، وانتشرت النعمة اللهیة في إیران والهند، وهي حا

سید مصطفي آزمایش، تاریخچه ؛ .٢٥-٢، ص ص٣محمد معصوم شیرازی نایب الصدر، طرائق الحقائق، جلد: لمزید من التفاصیل راجع

  :في) به إیران تا كنون از ورود جناب سید معصومعلیشاه دكني(سلسله صوفیه نعمت اللهیه وفَرق منشعبه 

http://www.sufism.ir/books/download/farsi/tarikhcheh-selseleh-sufiyeh-nematollahi.pdf; 

Ian Richard Netton, Sufi Ritual: The Parallel Universe, Routledge Sufi Series, Cuzon Press, U.K., 2000, 
21-50.; Reza Tabandeh, The Rise of Ni‘matullāhī Shi‘ite Sufism, 20-25.     

 الداخلى بُعِدیها في الدینیة األوضاع تحسینَ  اهللا یافعي، عبد الشیخ وخلیفة المعروفیة الطریقة شیخ بصفِتهِ  ولي، اهللا نعمة شاه ولحا"...

 على الشیعة و السنة علماء ِانتقد كما عاَصروه، ِممنّ  التصوف لمدعي الزائفة والتعالیم الجرائم ِبفْضح فقام والباطنى، والخارجي الظاهري

 هي تلك التشیع ُدعاَمة أنَّ  الشیعة ذكَّرَ  بینما البیت، أهل ِبحبّ  المتعلقة النبى ُسنة إلى المتعّصبین العودة أهَل السنةِ  فناَشدَ  .سواء حدِّ 

 صحابة رافضیا یرُفض َأْن یكونَ  بالّتالي وَرَفَض . السیاسیة المسائلو  الشرعیة باألحكام تَعّلقها من أكثرُ  الغائبة الوالیة بحقیقة المتعلقة

  :في، ٢ص مجدد الطریقة النعمة اللهیة في إیران، شهرام پازوكي، سلطان علي شاه الجنابذي...". علي والیة یرفض خارجیا ، أوالنبي

 http://www.sufi.ir/rahbaran-tarighat/51-2-ar.pdf (accessed 1 Seb. 2016) 
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وله رأس مستطیلة ومالمح شیخ كبیر محنى الظهر، كثیف اللحیة والشارب وأبیضهما، وعینان . الطیات فوق رأسه

  .لوزیتان یعلوهما حاجبان كثیفان

، الذى یظهر مرتدیا قباًء ذا أكمام "ور علیشاهن"ا في الناحیة األخرى إلى الیسار من اإلمام علّي ویقابله وقوفً 

ا، ویرفع في یده الیمني طبًرا، بینما یتدلى من ذراعه واسعة، وتغطى رأسه طاقیة مخروطیة ذات اثنى عشر ضلعً 

ویبدو نور علیشاه في مرحلة الشباب حلیق الشارب واللحیة، وله وجه . كشكول وسیف معلقان بواسطة سلسلة معدنیة

في وضعیة ثالثیة األرباع، ومالمح رقیقة، وأنف طویل وفم دقیق، وعینان لوزیتان یعلوهما حاجبان  طویل مستطیل

   .وتنسدل خصالت من شعره الطویل الغزیر على جانبي وجهه حتى تتجاوز الكتفین نزوًال  كثیفان متصالن،

ا الرأس والجناحان ولهم جمیعً ویحتل الجزء العلوى من التصویرة رسوم ثمانیة من المالئكة، ال یبدو منها إال 

  .)١(مالمح طفلة صغیرة ذات شعر أسود داكن، ویبدو الوجه فى وضعیة ثالثیة األرباع

هـ وهى النسبة التى تحتاج إلى ١٢٨٧الموافق/م1870وتنسب صالة سوثبي للمزادات هذه التصویرة إلى عام 

، "بنده شاه والیت إسماعیل جالیر"یغة ورد بصا ألن توقیع جالیر المسجل على هذه التصویرة مراجعة نظرً 

وهى الصیغة التى تتشابه مع تلك الواردة على أقدم تصاویر جالیر ". عمل خادم الشاه إسماعیل جالیر: "وترجمتها

، "اه إسماعیل جالیرگعمل بنده در"المؤرخة التى تمثل ناصر الدین شاه ممتطیا صهوة جواده التى ورد علیها عبارة 

م، وهو ما قد یرجح ١٨٦٢/هـ١٢٧٩ولما كانت األخیرة مؤرخة بعام " خادم البالط إسماعیل جالیر عمل: "وترجمتها

م، ومن ثم یمكن نسبة هذه ١٨٦٤/هـ١٢٨١أن هذه الصیغة للتوقیع استخدمها جالیر قبل التحاقه بدار الفنون عام 

  .   م١٨٦٤و ١٨٦٢/هـ١٢٨١و ١٢٧٩التصویرة إلى الفترة الممتدة ما بین عامي 

واشتراها متحف الفنون  ،"Lot69"م تحت رقم ٧/١٠/٢٠٠٩ما ُعرضت في نفس الموقع تصویرة خامسة یوم ك

ویحتفظ بها حالیا تحت ، "Museum of Fine Arts, Houston"الجمیلة في هیوستن بوالیة تكساس األمریكیة 

تبلغ أبعادها لوان، ، وهي مرسومة على الورق بالحبر مع استخدام بعض األ)٧لوحة( )٢("2009.1143"رقم 

، ویصاحبهم في هذه التصویرة كل من نعمة اهللا ونور علیشاه الذى یحمل طبًرا في یده الیمنى، سم١٣×١٥.٣

، ویجلس إلى یسار اإلمام علي أسد، "عمل نقاش دولة علیة إیران إسماعیل جالیر: "ومسجل علیها بخط دقیق عبارة

 ي، وهي تنسب إلى الفترة الت)٣(وارة، ویسبح فیه مجموعة من البطویشغل مقدمة التصویرة حوض للمیاه تتوسطه ف

ووصلنا  .م١٨٩٦/هـ١٣١٣م وحتى وفاة ناصر الدین شاه عام١٨٧١/هـ١٢٨٨تلي تخرجه من دار الفنون عام 

                                                        

(1) http://artsalesindex.artinfo.com/auctions/Ismail-Jalayir-3543016/A-Portrait-Of-'Ali,-Hassan-And-

Husayn,-Attended-By-Angels,-Animals-And-Holy-Men,-Including-Nur-'Ali-Shah-1870; 
https://www.facebook.com/persianpainters/photos/a.408371535971734.1073741957.138305886311635/4
19130231562531/?type=3&theater (accessed 2 Oct. 2016)  

 : لمزید من التفاصیل راجع )(٢

https://www.mfah.org/art/detail/101347?returnUrl=%2Fart%2Fsearch%3Fculture%3DPersian (accessed 
8 June 2017)  

(3)  http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2009/arts-of-the-islamic-world-l09723/lot.69.html; 
https://www.flickr.com/photos/persianpainting/14982867870/in/album-72157647281932486/; 
https://www.facebook.com/persianpainters/photos/a.408371535971734.1073741957.138305886311635/4
07303326078555/?type=3&theater (accessed 7 Sep. 2016)   
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محفوظة في مجموعة خاصة تمثل اإلمام علي والحسنین ویصاحبهما الصحابي " سیاه قلم"تصویرة منفذة بأسلوب 

  .)١(فاريأبو ذر الغ

، محفوظة في لإلمام علي بن أبي طالب تصویرة منفذة على الورق باستخدام الحبر وبعض األلوان - ٣

، منفذة بألوان متعددة یغلب علیها األصفر )٢(سم٣٩×٣١، تبلغ أبعادها )٨لوحة(مجموعة محمد نصیر عتیقي مقدم

ل اهللا عز وجل والیة علي بن أبي طالب قا: "ویحتل الجزء العلوى منها كتابة نصها. الذهبي بدرجاته واألخضر

إسماعیل "ویظهر توقیع المصور إلى یسار اإلمام علي بصیغة ". حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي

  ".جالیر

ویالحظ في هذه التصویرة أن مالمح اإلمام علي وجلسته وما یرتدیه من مالبس تتطابق مع مثیالتها في أعمال 

، كما أنها تتشابه مع بعضها في صیغة التوقیع التى تقتصر على اسم "یاه قلمس"أخرى لجالیر منفذة بأسلوب 

                                                        

؛ محمد هادي، إسماعیل . ٤٧٧٦، إسماعیل جالیر، ص ؛ سهیال شیرجی.٦٣نصرت اهللا فتحی، صورتگر بزرگ عهد قاجار، ص )(١

أبا ذر وسلمان الفارسي  والمقداد بن األسود وعمارًا بن ، فهم یسّمون جًداوألبي ذر عند اإلمامّیة مكانة خاصة وسامیة . ٤٥جالیر، ص

نه من ، ونادوا بذلك على أ، فقد ُعرف هؤالء األربعة بأنهم أول من نادى بالتشیع لعلي والوالیة له بعد النبي"األركان األربعة"یاسر بـ 

وفي كتابات اإلمامیة أن لفظ . الدفاع عنها، وبذلك استحقوا هذا الوسامصمیم اإلسالم، فكانوا المثل األعلى للثبات على هذه العقیدة، و 

بحبهم فقد ورد في األحادیث  وأبو ذر واحد من أربعة أمر النبي عة من الصحابة، كان لقب هؤالء األرب الشیعة في عهد رسول اهللا

ِهْم َلَنا َقاَل ِإنَّ اللََّه َأَمَرنِ : "َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم َقالَ والروایات الشیعیة أن  ي ِبُحبِّ َأْرَبَعٍة َوَأْخَبَرِني َأنَُّه ُیِحبُُّهْم، ِقیَل َیا َرُسوَل اللَِّه َسمِّ

جعفر محمد بن علي بن الحسین بن أبي (الصدوق ". َواْلِمْقَداُد َوَسْلَماُن َأَمَرِني ِبُحبِِّهْم َوَأْخَبَرِني َأنَُّه ُیِحبُُّهمْ  َوَأُبوَذرٍّ َعِليٌّ ِمْنُهْم َیُقوُل َذِلَك َثَالثًا 

، صححه وعلق علیه علي أكبر الغفاري، تحقیق مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة ١، كتاب الخصال، ج)م٩٩١/هـ٣٨١بابویة القمي ت

وأبو ذر واحد من خمسة تشتاق . ٢٨٣، ٢٨٢ص، ١٢٧، ١٢٦م، حدیث رقم ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦لجماعة المدرسین بقم، الطبعة السابعة، قم، 

الصدوق، كتاب ". والِمقداد وأبي ذرّ الجّنة تشتاق إلیك یا علي، وٕالى عّماٍر وسلماَن : "یهم الجنة فقد ورد أن النبّي صّلى اهللا علیه وآله قالإل

وهو تلمیذ لإلمام علي وواحد من أكثر الناس إخالصا له، ویرد في الكتابات المصدریة والمرجعیة . ٣٣٤، ص٨٠، حدیث١الخصال، ج

لعلي وآل البیت تشیعا لیس عاطفیا  -وغیره من الصحابة -الثني عشریة كثیر من النصوص واألخبار التى تصرح بتشیع أبي ذرللشیعة ا

ا إلى ما سمعه هو وبقیة بال فصل، استنادً  یقتصر على حبهم فحسب، ولكنه مبدئیا ینادي بأحقیة علي في الخالفة بعد رسول اهللا

عنه، ودافع علي أكثر ) كافح وقاوم(فقد كان أبو ذر ممن ثبت على هذا المبدأ، فنافح. في ذلك، كحدیث الغدیر وأمثاله الصحابة منه

ففي مكة كان لسانه یلهج بذلك، وفي . بهة، وفي عدة مواطن، ودعا المسلمین إلیه بكل جرأة وصراحة حتى آخر لحظة في حیاتهمن ج

ویعتقد شیعة لبنان بشكل خاص أن ألبي ذر . المدینة، كما في الشام، وحتى في منفاه األخیر بالربذة، لم یتوان، ولم یتلكأ في تأدیة األمانة

ا في حیاتهم الدینیة یتصل بحیاته وذهابه إلى بالد الشام، وسكناه في منطقة جبل عامل مدة طویلة من الزمن، أتاحت له یرً الغفاري أثًرا كب

سلسلة األرکان األربعة  محمد جواد آل الفقیه، ابو ذر الغفاري رمز الیقظة في الضمیر االنساني عرض وتحلیل،. فرصة لنشر التشیع هناك

دار الفنون للطباعة والنشر والتوزیع، : بیروت( ،٥ط ،مجلدات ٤، )عمار بن یاسر -المقداد  -ن الفارسي سلما -ابوذر الغفاري (

، كتاب )م١٠٦٧/هـ٤٦٠أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ت( الطوسي: لمزید من التفاصیل راجع. ٥٦- ٥٤، ١٤، ١، مج)م٢٠٠٩

، ٧١٢، ٦٨٣، ٦٧٥، ٣٨٤، )م٢٠٠٣./ش.هـ١٣٨١ار الكتب اإلسالمیة، د: تهران(األمالي، تحقیق علي أكبر غفاري وبهراد الجعفري، 

، بحار األنوار )م١٦٩٩/هـ١١١١ت(محمد باقر المجلسي ؛ .١٠٠٩، ٩١٢، ٩٠٢، ٩٠١، ٨٠١، ٨٠٠، ٧٩٩، ٧٧٤، ٧٧٣، ٧٥٥

القسم ( اب السادس، الكت)م٢٠٠٨/هـ١٤٣٠مؤسسة إحیاء الكتب اإلسالمیة، : قم(مجلد،  ٢٥الجامعة للدرر أخبار األئمة األطهار، 

: بیروت(، ٥السید حسن األمین، ط: محسن األمین، أعیان الشیعة، حققه وأخرجه وعلق علیه؛ .٦٧٢-٦٥١، ص١٢، باب٢٢، ج)الثاني

محمد جواد آل الفقیه، أبو ذر الغفاري رمز الیقظة في الضمیر ؛ .٤٤١-٤٣٨، ١، ج)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣دار التعارف للمطبوعات، 

  .٢٠٤-١٤اإلنساني، 

(2) http://sadmu.ir/detail/5322 (accessed 13 July 2017)  
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، مما یرجح نسبتها إلى فترة تاریخیة معاصرة، ومن ثم یمكن "نقاش دولة علیة إیران"دون لقب " إسماعیل جالیر"

أقدم أعماله المؤرخة وعام نسبتها إلى ما قبل تخرجه من دار الفنون، أى إلى الفترة الممتدة ما بین العام الذى یحمله 

الفترة التى  إلىوهناك احتمال نسبتها . م١٨٧١و ١٨٦٢/هـ١٢٨٨و ١٢٧٩ما بین عامي  يتخرجه من دار الفنون أ

ي الفترة الممتدة ما بین عام أ، "نقاش دولة علیة إیران"اعقبت وفاة ناصر الدین شاه وتخلي جالیر عن لقب 

  .م وعام وفاته١٨٩٦/هـ١٣١٣

مرسومة بألوان أولها ؛ "نور على شاه"للقطب الصوفي ) كنفاه(رسومة بالزیت على قماشست تصاویر م - ٤

سم، وتنسب إلى عام ٦٥× ٤٨مائیة على الورق، محفوظة في مجموعة هاشم خسرواني، تبلغ أبعادها 

 .)١(م١٨٦٠/هـ١٢٧٧

، وهى تعد )٢(مس ٦٩.٢×٨٨.٩، تبلغ أبعادها )٩لوحة(بتهرانوثانیها محفوظة ضمن مجموعة عائلة هدایت 

ا على ذات أشجار مزهرة، مرتدیً ) جنة(في حدیقة " نور على شاه"مثال جید لمجموعة تصاویر للمتصوف الصغیر 

بدنه قباًء یبدو من أسفله قمیص، ویبدو في هذه التصویرة جزء من نطاق عریض یدور حول وسطه، وهناك حقیبة 

انب األیسر من جسده، ویضع على كتفیه عباءة طویلة، صغیرة خماسیة األضالع تتدلى من هذا النطاق على الج

  .ا واسعً ا، ویرتدى في نصفه السفلى سرواًال وتغطى رأسه طاقیة مخروطیة ذات اثنى عشر ضلعً 

، تنثني فیها قدمه الیسري أسفل جسمه بینما "ركبة ونصف"ا جلسة ساسانیة على جالسً " نورعلیشاه"ویظهر 

تنتهى قمتها برأس طائر، مسندا لهاعلى كتفه الیسرى،  ا غلیظةً ده الیمنى عصً ، ویمسك في ی)٣(ینصب رجله الیمني

ویزینها من أعلى ُحلّي وأحجار كریمة، وُیمسك في یده الیسرى سلسلة معلقة في كشكول ذي زخارف محفورة یضعه 

قة، وأنف ویظهر بوجه طویل مستطیل في وضعیة ثالثیة األرباع، ومالمح رقی .على األرض أمام قدمه الیسرى

وتنسدل خصالت من شعره الطویل الغزیر على  طویل وفم دقیق، وعینین لوزیتین یعلوهما حاجبان كثیفان متصالن،

 .، ویغلب على مالمحه طابع براءة طفولیة، وفي عینیه نظرة ثابتة متأملةجانبي وجهه حتى تتجاوز الكتفین نزوًال 

من خالل السماح لها بملء معظم المساحة، واحتاللها مقدمة  ُأْنًساونجح المصور في جعل صورة نور على أكثر 

وقد أبرز الطابع  ".جالیر"من السمات الممیزة ألسلوب  التصویرة، ویعد المنظر الطبیعي في خلفیة التصویرة

الذى بواسطته تجنب استخدام األلوان " سیاه قلم"الصوفي للتصویرة تبني جالیر ألسلوب فني قدیم یتمثل في أسلوب 

  .اعتمد على تدرجات خفیفة من األسود والرمادي واألبیضو 

هذه التصویرة شأنها شأن معظم أعمال إسماعیل جالیر غیر مؤرخة، : "...وذهبت دراسة سابقة إلى القول إن

الذى شغل " الدولةعلى قلي خان هدایت مخبر "وعلى الرغم من ذلك فقد تم تقدیمها كهدیة من قبل الفنان إلى 

                                                        

  .١٦، )م٢٠٠٥/هـ ش١٣٨٤ :تهران(، ٩٠و  ٨٩، شماره کتاب ماه هنر، "های مدرنیسم در إیران بنیان"مهدی حسینی،  )(١

(2) Layla S. Diba, Maryam Ekhtiar and others, Royal Persian Paintings: The Qajar Epoch, 1785-1925, 
Brooklyn Museum of Art and I. B. Tauris, 1999, pp.259, 260, pl.85.                   

عند الطعام كان َینِصُب رجله الیمنى ویجلس على الیسرى؛ فعن أنس رضي اهللا عنه  مما ورد بصدد هذه الجلسة أن سیدنا محمد )(٣

، صحیح مسلم بشرح النووي، )م٨٧٤/هـ٢٦١لقشیري تمسلم بن الحجاج بن مسلم ا( النیسابوري". اُمقعیًا یأكل تمرً  رأیت النبي :" قال

جلسة "باسم  أحیاًنالذا ُتعرف  .٣٢٦، ٢٠٤٤، حدیث رقم ١٣، ج)م١٩٩١/هـ١٤١٢مؤسسة قرطبة للطبع والنشر والتوزیع، : القاهرة(

  .ولها فوائد عظیمة" الطعام
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م، ثم وزیر العلوم ورئیس دار الفنون عام ١٨٥٢/هـ١٢٦٩مكتبة دار الفنون عام ) أمین(لى منصب القیم ع

دار " كتابخانة"م، ومن المرجح أن جالیر قدم هذه التصویرة إلیه خالل فترة عمله كأمین لمكتبة ١٨٨٠/هـ١٢٩٨

نا في االعتبار سنوات وٕاذا أخذ. )١(..."م خاصة١٨٦٥/هـ١٢٨١وعام  م١٩ القرن اتیستینالفنون، وتحدیدا في 

دراسة جالیر في دار الفنون لوجدنا أن الغالب على الظن أن تنسب هذه التصویرة إلى السنوات الممتدة ما بین 

وٕاذا أضفنا إلى ذلك قرینة تتمثل في تسجیل . م١٨٧١/هـ١٢٨٨وعام تخرجه  م١٨٦٤/هـ١٢٨١التحاقه بها عام

دون اسم أبیه أو لقب عائلته على النحو المسجل في أعمال " اعیلإسم"جالیر السمه مقتصرا على اسمه األول فقط 

ألمكن نسبة هذه التصویرة . م١٨٦٩و ١٨٦٧/هـ١٢٨٦و  ١٢٨٤أخرى نفذها أثناء سنوات دراسته مؤرخة بعامى 

  . م١٨٦٦و ١٨٦٤/هـ١٢٨٣و ١٢٨١إلى الفترة الممتدة ما بین عامي 

، )٢()١٠لوحة"(إسماعیل"علیها توقیع جالیر مختصرا بصیغة وثالثها محفوظة في متحف الفنون الزخرفیة بتهران 

، والخامسة في مجموعة )١١لوحة( )٣("راقمه الحقیر إسمعیل جالیر"لستان وعلیها توقیع بصیغة گوالرابعة في قصر 

، والسادسة محفوظة في مجموعة خاصة تتمیز بخلفیتها المعماریة، )١٢لوحة( )٤(أمیر بهمن خان صمصام بختیارى

یحیط بنور علیشاه من طیور وحیوانات منها القطط والدیوك والبط والبالبل كما تحمل عبارة بخط النستعلیق  وما

وبصفة عامة تتشابه التصاویر الست في التكوین العام  .)١٣لوحة( )٥("حضرت نور علي شاه قدس سره: "نصها

وُیشار إلى أن هناك نماذج . الحیواناتوتختلف في بعض التفاصیل الصغیرة مثل الخلفیة ووجود بعض الطیور أو 

، وبعض المجموعات "نعمة اهللا"أخرى لتصاویر تحمل صورة نور علیشاه محفوظة في متحف رضا عباسي وخانقاه 

  . )٦(الخاصة في تهران وخارج إیران، كما تم نسخها على السجاجید اإلیرانیة الصغیرة والكبیرة، خاصة الكرماني منها

إبراهیم یذبح ابنه إسماعیل ویحیط بهم مجموعة من المالئكة یمسك أحدهم بكبش تصویرة تمثل سیدنا  - ٥

فرهنگی  ةمجموع"ضمن مجمع نیاوران الثقافي والتاریخي " ةصاحبقرانی كاخ"الفداء، محفوظة في قصر صاحبقرانیة 

                                                        

(1) Layla S. Diba, Maryam Ekhtiar and others, Royal Persian Paintings, p.260.  

  .٨٤عباس سرمدي، دانشنامه هنرمندان إیران و جهان إسالم،  )(٢

   http://www.golestanpalace.ir/vvisit/pics.html (accessede 12 Mar. 2017)؛ ٤٤محمد هادي، إسماعیل جالیر،  )(٣

(4) http://ghaziha.kateban.com/post/2931 (accessed 4 Oct. 2016)  

(5) Robinson, B.W., “Persian Painting  under Zand and Qajar Dynasties”, in Cambridge History of Iran, 

edited by Peter Avery, G. R. G. Hambly, C. Melville, Volume 7: From Nadur Shah to the Islamic 
Republic, (Cambridge University Press, Third printing, 2008), p.887, pl.37.; Layla S. Diba, Maryam 
Ekhtiar and others, Royal Persian Paintings, p.260, Fig.XXXII.;  Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il 
Khan", pp. 413-415;  available online at: http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 1 
September 2016)                   

  ؛٧٩محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران،  )(٦

 Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online at: 
http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 1 September 2016) 
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وضوع أخرى وتشبهها في الم. سم١٢٠×٢٢٠، تبلغ أبعادها حوالي )١٤لوحة( )١(بشمال تهران" اورانیتاریخی ن

 .)٢(محفوظة بقصر گلستان

في موقع سوثبي بلندن للبیع یوم ) كنفاه(وُعرضت تصویرة أخرى لنفس الموضوع مرسومة بالزیت على قماش

   . )١٥لوحة( )٤(سم١٣٢.٠٨×١٨٠.٣٤، تبلغ أبعادها  )٣("LOT32-Sale L04626"م تحت رقم ١٢/١٠/٢٠٠٤

ا ا رافعً تل فیه سیدنا إبراهیم المركز وقد وقف ممسكا في یده الیمنى سكینً ا لقصة الذبیح، یحا احتفالیً تمثل مشهدً  يوه

ویبدو . إیاه أعلى رأسه استعدادا لذبح ابنه إسماعیل، في حین تلتف یده الیسرى حول رقبة األخیر رافعا رأسه ألعلى

  . یه خلف ظهرهیدَوثاَق شد  أحَكَم سّیُدنا إبراهیمعلى ركبتیه، وقد  بهدوءٍ  اجاثیً  إسماعیل الَفتى

وُصور وجه سیدنا إبراهیم في وضعیة ثالثیة األرباع حاسر الرأس بأنف طویلة وعینین لوزیتین یعلوهما حاجبان 

رفیعان، وله مالمح شیخ كبیر ترك الزمن أثره على جبینه ممثال في خطوط متعرجة، مع  شعر رأس قلیل، وله لحیة 

ا حلیق ا فتیً بیض، في الوقت الذى یظهر فیه سیدنا إسماعیل غالمً وشارب كثیفان متصالن یغلب علیهما اللون األ

أنف وفم دقیقان، وعینان ضیقتان یعلوهما  یتوسطهفي وضعیة ثالثیة األرباع الوجه والشارب، له وجه مستدیر 

لون قباًء یمیل إلى الویرتدي األخیر . حاجبان مقوسان، ویالحظ وجود دائرة صغیرة من أشعة نورانیة تحیط برأسه

 الكریمة والجواهر، في حین باألحجاروحول الوسط  مرصع عند العضدین والصدرذهبي مقفول من األمام، و ال

 في اللون غیر أنه مشقوق عند الصدر، ویظهر أسفله قمیص أبیض اللون، وقد یرتدى النبي إبراهیم قباًء مماثًال 

  .شمر كمیه

صل إلى اثني عشر، تم توزیعها بحیث یواجه العدد األكبر المجنحة ی َمالئكةخر التصویرة برسوم عدد من الز وت

جمیعهم وقوف باستثناء األول في مقدمة التصویرة الذى  َمالئكة في ثمانیة منهم سیدنا إبراهیم وٕاسماعیل ممثًال 

األخیر أعلى رأس سیدنا  َمَلكُ في حین یطیر ال. َمالئكة، ویبدو إلى الخلف منه ثالثة "ركبة ونصف"یجلس على 

ا فدى إسماعیل بكبش مصداقً  يمن الواضح أنهما یرمزان إلى ید اهللا تعالى الذ -براهیم، وتمتد إلى األسفل منه یدانإ

                                                        

(1)  http://sadmu.ir/detail/5322 (accessed 13 July 2017) 

 ؛ .٨٠محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران،  )(٢

http://www.iranicaonline.org/uploads/files/jalayer_fig_2.jpg (accessed 13 July 2017)  

وتعرضت في نفس العام . "lot 193"م تحت رقم ٦/٤/١٩٩٠بباریس یوم " Drouot"سبق عرض هذه التصویرة للبیع في فندق  )(٣

  .دون سبب منطقي لذلك" إسكندر"إلى " إسماعیل"ألعمال ترمیم، نتج عنها تغییر اسم 

http://www.invaluable.com/auction-lot/the-sacrifice-of-isma-il,-attributable-to-isma-il-32-c-v9nmhd0bj1# 
(accessed 7 May 2017) 

  :في. ٣٤٨١جالیر، رقم  ذكاء، إسماعیل  یحیى) (٤

 http://ar.lib.eshia.ir/23022/8/3481;http://www.niavaranmu.ir/detail/1089 (accessed 13 Aug. 2016);  
http://artsalesindex.artinfo.com/auctions/Ismail-Jalayir-127343/Sacrifice-of-Isma'il- (accessed 6 Sep. 
2016) 
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. تمسكان بید إبراهیم لتمنعه من ذبح إسماعیل  -﴿َوَفَدْیَناُه ِبِذْبٍح َعِظیٍم﴾: ١٠٧لقوله تعالى في سورة الصافات اآلیة

  . خلف إسماعیل َمَلكُ اللون لدوره في القصة وقد أمسك به ال )١(ضوقد أضاف جالیر إلى المشهد كبًشا أبی

ورسمت بعض الوجوه في . وتتخذ جمیع المالئكة هیئة أنثویة ُأضیف لها جناحان عریضان یخرجان من الظهر

وتم التمییز بین مجموعتین؛ األولى تتمثل في خمسة هم . وضعیة جانبیة ثالثیة األرباع والبعض اآلخر نصفي

وأنف كبیر طویل وحاجب سمیك مقوس وفم دقیق مطبق، ا واألقرب إلى النبیین، ولهم رءوس مستطیلة ر حجمً األكب

ویرتدون مالبس مماثلة للقباء الذى یلبسه إسماعیل على جسده، غیر أنهم یضعون على رءوسهم أغطیة عبارة عن 

ن أن المجموعة الثانیة هى األبعد وال یبدو في حی. تیجان مختلفة األشكال واألحجام تزخر بكثیر من الحلي والجواهر

منها إال األجزاء العلویة، وتتمیز برءوس أصغر في الحجم ووجوه دائریة، مع عیون لوزیة تعلوها حواجب سمیكة 

مقوسة، وفم وأنف دقیقان، ویضعون على رءوسهم أغطیة سوداء اللون عبارة عن طاقیة دائریة الشكل لها حواف 

  .یتدلى أسفلها يا من الشعر الذحبوكة على منتصف الرأس بحیث تغطى جزءً مقوسة مطرزة، وهى م

إكساب وعلى الرغم من أن الهیئة العامة للمالئكة یغلب علیها الجمود مع هدوء شدید إال أن المصور نجح في 

عاطفة التصویرة كثیًرا من الحركة والحیویة عبر تنوع حركات األیدي، وحرص على خلق الحركة الدرامیة من ال

 لیهدأ، في حین أن أحدَ  هفِ َت على َكتِ َربِ الذي یقف خلف سیدنا إبراهیم ی َمَلكَ وبعض المشاعر؛ إذ یالحظ أن ال

كما نجح في جذب العین إلى الموضوع الرئیسي  .أمامه یمسح بأصبع السبابة دمعة غلبته وجرت على خده المالئكةِ 

ناصر المكونة للتصویرة التى یحتل فیها إبراهیم وابنه إسماعیل أال وهو مشهد الذبح دون غیره من خالل ترتیب الع

ومما یحسب للمصور في هذه التصویرة قدرته على إیجاد  .تجه نظرات أعین المالئكة إلیهماالمركز، بینما ت

 .التفاصیل وضوحو  حجاماأل مقارنـة، مع االستعانة بهاالدرجات الضوئیة المختلفة لإلیحاء بالعمق الفراغي داخل

تین إبراهیم وٕاسماعیل، باإلضافة الرئیسی حول رأسي الشخصیتینتجمیع المركز الضوئي واللوني  أیًضاویحسب له 

  . إلى وجوه المالئكة

وتكشف دراسة األلوان في هذه التصویرة عن أن ألوان األخضر واألصفر واألبیض على الترتیب هى األكثر 

 الحقولب األخضر اللون، وعالقة والنظافة والنقاء الطهارةاألبیض من  ا وقد یرجع ذلك إلى ما یرتبط باللوناستخدامً 

 .والصحة والحیاة والضوء لشمسعلى ا األصفر اللون، وداللة األعصاب بهدوء یرتبط فهو ولهذا واألشجار والحدائق

: لیمنى بصیغةوورد توقیع إسماعیل جالیر بخط نستعلیق أبیض اللون إلى الیمین من إسماعیل الراكع أعلى ركبته ا

  .)٢("عمل العبد إسماعیل: "يتعن يالت" عمل كمترین إسماعیل"

                                                        

مع قرون ملتفة وهو ما یعد ویالحظ في تصاویر قصة الذبیح هذه الثبات على هیئة واحدة لكبش الفداء تتمثل في كونه أبیض اللون  )(١

عبد السالم بن عبد ( ابن برجان ".فداه بكبش أبیض كحیل: "قال ا من جالیر بما ورد في كتب التفسیرات الدینیة بأن رسول اهللالتزامً 

 دار الكتب العلمیة،: بیروت(، تحقیق وتعلیق وتخریج أحمد فرید المزیدي، )م١١٤١/هـ٥٣٦یلي تالرحمن بن محمد اللخمي االشب

  . ٥٠٥، ص٤، ج)م٢٠١٣/هـ١٤٣٤

  :راجع )(٢

 http://artsalesindex.artinfo.com/auctions/Ismail-Jalayir-127343/Sacrifice-of-Isma'il -
;http://www.invaluable.com/auction-lot/the-sacrifice-of-isma-il,-attributable-to-isma-il-32-c-v9nmhd0bj1 
(accessed 31 Oct. 2016) 
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م، وهى فترة ١٨٨٠-١٨٦٥/هـ١٢٩٨-١٢٨١عام  موقع سوثبي هذه التصویرة إلى الفترة الممتدة منوینسب 

مما قد " نقاش دولة علیة إیران"طویلة نسبیا، وٕاذا أخذنا في االعتبار أن توقیع إسماعیل جالیر علیها یخلو من لقب 

م، وٕاذا أضفنا إلى ذلك خلوه من اسم ١٨٧١/هـ١٢٨٨یدفع بنسبتها إلى تاریخ سابق على عام تخرجه من دار الفنون 

م، ألمكن نسبتها إلى الفترة الممتدة ١٨٦٩/هـ١٢٨٦والده على النحو الذى ظهر في أعمال منسوبة إلیه مؤرخة بعام 

لك أن مالمح سیدنا إسماعیل تتخذ هیئة وجه نور یدعم ذ. م١٨٦٩-١٨٦٥/هـ١٢٨٦و ١٢٨١ما بین عامى 

 ١٢٨١علیشاه السابق ظهورها في تصاویره التى أنجزها جالیر خالل الفترة الممتدة ما بین عامي 

عقبت وفاة ناصر الدین شاه وتخلي جالیر عن أ يوهناك احتمال نسبتها الي الفترة الت .م١٨٦٧-١٨٦٥/هـ١٢٨٣و

  .م وعام وفاته١٨٩٦/هـ١٣١٣الفترة الممتدة ما بین عام  يألقب نقاش دولة علیه إیران، 

وُیشار إلى أن هناك لوحات أخرى لنفس الموضوع أغلبها غیر منشورة محفوظة في بعض المجموعات الخاصة، 

 لیبیزجز بمتحف شولت، وأخرى محفوظة في مجموعة )١(ومنها واحدة محفوظة في مجموعة محمد على كریم زاده

علیها توقیع المصور في الجزء السفلى بصیغة )١٦لوحة( "Walter Schulz Collection, Leipzig" بالمانیا

 .)٢("إسماعیل"

في كل من التصمیم العام  كبیرٍ  متشابهة إلى حدٍ ) ١٦- ١٤لوحات( ویالحظ أن التصاویر الثالث السابق ذكرها

أبرزها في العمامة التى یضعها سیدنا  ، ویمكن حصرجًداومعظم التفاصیل، وبالتالي فإن االختالفات بینها قلیلة 

بینما یظهر في التصویرتین األخرتین ) ١٤لوحة( ةصاحبقرانی قصر إبراهیم على رأسه في التصویرة المحفوظة في 

قصیر ) ١٥لوحة( سوثبي موقع عاري الرأس، ویبدو سیدنا إسماعیل في التصویرة التى كانت معروضة للبیع في

بأن ) ١٦لوحة(زشولتتصویرتین األخرتین، وتتمیز التصویرة المحفوظة في مجموعة الرأس على العكس من ال شعر

 قصر ید سیدنا إبراهیم تختفي خلف رأس سیدنا إسماعیل، بینما یضعها فوق رأسه في التصویرة المحفوظة في

         . ا بذقنهة، وفي التصویرة الثالثة یلفها حول رقبته ممسكً صاحبقرانی

ضمن مجمع نیاوران الثقافي والتاریخي " ةصاحبقرانی كاخ"قصر صاحبقرانیة تصویرة محفوظة في  - ٦

سم، عملت بتكلیف من التاجر  ٨٠×٥٠، تبلغ أبعادها )١٧لوحة( بشمال تهران" فرهنگی تاریخی نیاوران ةمجموع"

 تاس گل است عیب بزرگتر عداوت چشم به هنر: "لستان سعدي نصهگالحاج میرزا عبد الوهاب علیها بیت من 

كماُلك في عین الحسود نقیصُة، وروضة سعدي في عیون العدى : " ، وترجمته"است خار دشمنان چشم ودر سعدى

وتحمل . دقیقةال الطبیعیة المناظرو  والحیوانات والطیور زهارواأل النباتاتوتشغل الخلفیة مجموعة من . )٣("شوك

                                                        

  .٨٤عباس سرمدي، دانشنامه هنرمندان إیران و جهان إسالم، ص) (١

  ؛.٨٠یم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، صمحمد على كر ) (٢

  Schulz, W., Die persische-islamische Miniaturmalerei (Leipzig: 1914), p.73, Tafel.F.; Robinson, B.W., 
Persian Painting, 887.; 

  Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online at: 
http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 6 Sep. 2016) 

اب، وزارة منشورات الهیئة العامة السوریة للكت: دمشق(گلستان روضة الورد، ترجمة محمد الفراتي، الطبعة الثالثة سعدي الشیرازي،  )(٣

  .١٧٢، )م٢٠١٢الثقافة، 
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 سركار  الفرمایش  حسب ، الوهاب العزیز هو: "اكتابة فارسیة بخط النستعلیق في أسفلها موزعة علي سطرین نصه

در عهد دولت ابد مدت شاهنشاه  االساتید استاد خط  روي از تاجر  عبدالوهاب میرزا  حاجى  محترم  آقاي مدار  رأفت

، )١("١٢٨٤جالیر  إسماعیل  عمل. شد  نقل  باشى  نویس خوش  غالمرضاي میرزا آقاآقاى  جمجاه ناصر الدین شاه

هو العزیز الوهاب، هذا العمل منقول بناء على طلب التاجر المحترم حاجي میرزا عبد الوهاب من خط : "هاوترجمت

، عمل إسماعیل جالیر )٢(أستاذ األساتذة في عهد دولة ملك الملوك ناصر الدین شاه آقا میرزا غالم رضا

 .م١٨٦٧الموافق/هـ"١٢٨٤

خاصة بناصر الدین شاه  "گلشن مرقع"رقعة لستان ضمن مگ قصر مكتبةمحفوظة في ثماني تصاویر  - ٧

 ریجال  لیاسماع ریالحق  راقمه: "وقع علیها بصیغةمو  ،)٤(م١٨٦٩/ـه١٢٨٦، ُنفذت بغرض تقدیمها إلیه عام )٣(قاجار

، )٣(، أوحدى المراغي)٢(، بابا طاهر)١(أبو یزید البسطامي: هم الصوفیة وادلر منها سبع  ،)٥(" خان  زمان  یالحاج  ابن

                                                        

عباس سرمدي، دانشنامه هنرمندان إیران وجهان إسالم،  ؛.٧٩محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، ص) (١

  :في. ٣٤٨١جالیر، رقم  ذكاء، إسماعیل  ؛ یحیى.٨٤ص

http://ar.lib.eshia.ir/23022/8/3481; Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415; 
 available online at: http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2; 

 http://www.niavaranmu.ir/detail/1089 (accessed 1 September 2016) 

م، ویعد من أبرز الخطاطین خالل العصر القاجاري حیث عمل ١٨٨٦/هـ١٣٠٤م وتوفى عام١٨٣٠/هـ١٢٤٦خطاط إیراني ولد عام) (٢

یا "عبارة في شبابه لدى محمد شاه ثم انتقل إلى بالط ناصر الدین شاه، اشتهر بإجادة خط النستعلیق والشكسته، وكان توقیعه یشتمل على 

مناجات نامه "گلستان، و محفوظة في متحف قصر" م١٨٤٣/هـ١٢٥٩رسالة تحفة الوزرا "، ومن أمثلة أعماله المعروفة "علی مددست

گلستان "و" ورسالة فى المصطلحات الصوفیة"صفحة بیضاء كتب علیها أشعاره بخط الشكسته،  ٢٩٨، و"حضرت على علیه السالم

ترجمه میرزا " پاتولوژی" صفحة ومحفوظ في مكتبة كلیة اآلداب بمشهد، وکتاب ٢١٦وتبلغ عدد صفحاته  "سفرنامه حاج سیاح"، و"سعدی

گذری بر "رامین قدیمى، : لمزید من التفاصیل راجع .بتهران "سپهساالر"وكتابات مسجد  صفحة، ٢٠٠على خان كبیر االطباء فى حدود 

علي اصغر میرزایی ؛ .٥٠-٣٥، ص)م٢٠٠٤./ش.هـ١٣٨٣( ،٧٢، ٧١ره ، شماكتاب ماه هنر، "شیوه ی میرزا غالمرضا أصفهاني

؛ مجلس .٤٨-٤٦، ص)م٢٠٠٤./ش.هـ١٣٨٣( ،٧٢، ٧١، شماره كتاب ماه هنر، "بر مزار غالمرضا أصفهاني -پشت هیچستان"، مهر

، نامه بهارستان، "ا غالمرضا أصفهانی به مشیر الدوله یحیی خان درباره کتیبه های جلوخان مسجد سپهساالررقعه میرز "شورى إسالمي، 

رشد ، "زیباشناسی در شیوه میرزا غالمرضا أصفهاني"كاوه تیمورى،  ؛.٣٣٤-٣٣١ص ،)م٢٠٠٩./ش.هـ١٣٨٨( ، سال دهم١٥شماره

نگاهی به زندگی وآثار استاد میرزا غالمرضا "؛ حمید رضا كریمى،.٤٥-٣٦، ص)م٢٠١١./ش.هـ١٣٩٠پاییز (، ٢٧، شمارهآموزش هنر

بهار (، ٢٣-٢٢شماره  ٥دوره  آستان قدس رضوي، کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد ، نشریه الكترونیكي سازمانشمسه، "أصفهاني

  ؛ .١٥-١، ص)م٢٠١٤./ش.هـ١٣٩٣وتابستان

http://aqrlibjournal.ir/Old/index.php?module=TWArticles&file=index&func=view_pubarticles&did=196
0&pid=11;http://gholamrezasepehri.com/news.php?extend.26 (accessed 16 Feb. 2016) 

بدري آتاباي، فهرست مرقعات كتابخانه سلطنتي، : لمزید من التفاصیل راجع". ١٦٢٧دفتر"تحمل أعمال جالیر في هذه المرقعة رقم  )(٣

  . ٣٨٦، )م1974/هـ ش١٣٥٣مهرماه  :تهران(

  http://ar.lib.eshia.ir/23022/8/3481(accessed 13 Aug. 2016):  في. ٣٤٨١جالیر، رقم   ذكاء، إسماعیل  یحیى  )(٤

قبل اسم والده، مما یدل على أنها أنجزت قبل وفاته، ولما كان " المرحوم"یالحظ أن توقیع جالیر على هذه المرقعة یخلو من صفة  )(٥

متدة ما بین األول م، لذا یمكن استنتاج أن إنجازها حدث خالل الفترة الم١٨٦٩أكتوبر ٢٧/هـ١٢٨٦رجب سنة  ٢١تاریخ الوفاة محددا بیوم 

  .م الثابت إعداد المرقعة فیه١٨٦٩/هـ١٢٨٦من شهر رجب من عام  ٢١من شهر المحرم و
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، مشتاق علیشاه كرماني )١٨لوحة(، نور على شاه)٥(، معصوم علیشاه)٤(التبریزي، شمس )٣(المراغي

 . )٢(، والثامنة لزهور وأشجار وعناقید العنب)١(م١٧٩١/هـ١٢٠٦ت

                                                                                                                                                                   

م، كان جده مجوسیا، ٨٧٤/هت٢٦١م، وتوفي عام٨٠٣/هـ١٨٨هو أبو یزید طیفور بن عیسى بن سروشان الِبسطاِمي، ولد عام  )(١

اشتهر بلقب . هادا، ُعبادا، أرباب أحوال، وهو من أهل بسطام ببالد خراسانوكلهم كانوا زُ . آدم وطیفور وعلي: فأسلم، وهم ثالثة أخوة

أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین النیسابوري ( الُسلمي: لمزید من التفاصیل راجع. ُسْلَطاُن الَعاِرِفْیَن وُنقل عنه نصوص وشطحات كثیرة

: بیروت(، فیات، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الثانیة، طبقات الصوفیة ویلیه ذكر النسوة المتعبدات الصو )م١٠٢١/هـ٤١٢ت

؛ قاسم محمد عباس، أبو یزید البسطامي المجموعة الصوفیة الكاملة یلیها كتاب تأویل .٧٤- ٦٧، )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ دار الكتب العلمیة،

  .١٥٠-٣٩، )م٢٠٠٤دار المدى للثقافة والنشر، : دمشق(الشطح، 

بابا طاهر الهمذاني المعروف . ٤٥، "إسماعیل جالیر"؛ محمد هادي، . ٦٣، "تگر بزرگ عهد قاجارصور "نصرت اهللا فتحی،  )(٢

م ١١/هـ٥م وتوفي بها قبل منتصف القرن١٠/هـ٤بالعریان واحد من أبرز المتصوفة في زمنه، ولد في همزان غرب إیران خالل نهایة القرن 

لعارف باهللا، ولُقب بالعریان لغزارة علمه التي تقود إلى التعرف على أصل األشیاء وله هناك مدفن معروف، وبابا تعنى المرشد أو الولى ا

 والثابت أنه عاصر السلطان طغرل بك السلجوقي. اا ما كان یسیر عاریً وحقیقتها أي تعریة الشيء، وقد یرجع ذلك إلى أنه كثیرً 

 يالت" الكلمات القصار: "مفید، ینسب إلیه عدة رسائل من أشهرهاوابن سینا والبیروني وأبو سعید أبو الخیر والشیخ ال) م١٠٦٣/هـ٤٥٥ت(

 منها ما یختص ببیان العلم والمعرفة، الحقیقة والرسم، الوجد، السماع، الذكر، الطلب، الزهد، العبودیة تشتمل على سبعة وأربعین فصًال 

الشعر الكردي، وقد ُجمعت قصائده ونشرت في رباعیات، ، ویعد من شعراء الفرس البارزین وأحد مؤسسي إلخ ...والمحبة، الفناء والبقاء

محمد ( الراوندي: لمزید من التفاصیل راجع. وهى الرباعیات التى ال تزال تتردد حتى یومنا هذا في كل أنحاء بالد فارس بمصاحبة العود

أمین الشواربي، عبد النعیم محمد حسنین،  ، راحة الصدور وآیة السرور  في تاریخ الدولة السلجوقیة، ترجمة إبراهیم)بن علي بن سلیمان

، ترجمة ٢؛ رضا قلیخان هدایت، مجمع الفصحا، ج.١٦١، ١٦٠، )م٢٠٠٥المجلس األعلى للثقافة، : القاهرة(فؤاد عبد المعطي الصیاد، 

انه صالح کتابخ(؛ سلطان محمد سلطانعلیشاه، توضیح، شرح فارسی بر کلمات قصار بابا طاهر عریان، .١١٩٨، ١١٩٧، ص٢٩٣رقم

؛ إدوارد براون، تاریخ األدب في إیران من الفردوسي إلى السعدي، ترجمة إبراهیم . ١٢- ٩، )م١٩٨٤/هـ ش١٣٦٣حسینیه امیر سلیمانی، 

؛ جودة محمد أبو الیزید المهدي، بحار الوالیة المحمدیة في مناقب .٣٢٥-٣٢٢، ).ت.مكتبة الثقافة الدینیة، د: القاهرة(أمین الشواربي، 

  .٣٠٠- ٢٩٠، )م١٩٩٨/هـ١٤١٨دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، : القاهرة(م الصوفیة، أعال

م، تلّقب في شعره ١٤/هـ٨هو أوحد الدین وقیل ركن الدین بن حسین المراغي االصفهاني، من أدباء وشعراء إیران خالل القرن )(٣

كن أصفهان مدة وأصبح بها من مردة وتالمیذ أوحد الكرماني، م، ثم س١٢٧٤/هـ٦٧٣كان عارفا ومتصوفا، ولد في مراغة سنة . بأوحدي

ولكثرة عالقته ومحبته بأستاذه بدل لقبه من صافي إلى أوحدي، عاصر كل من أرغون خان المغولي والسلطان أبو سعید ومحمد خدابنده، 

له . م١٣٣٦/هـ٧٣٧م وقیل ١٣٣٧/هـ٧٣٨وحظى لدیهم، وفي آواخر عمره عاد إلى أذربیجان، ولم یزل بها حتى توفى في مراغة عام 

المكتبة األدبیة المختصة،  :قم(عبد الحسین الشبستري، مشاهیر شعراء الشیعة،  ".جام جم"و" ده نامه"دیوان شعر، وله من المثنویات 

  .٢١٦-٢١٤، ١٥١، ترجمة رقم١، ج)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

دین محمد بن علي بن داوود التبریزي، المشهور بشمس من مشاهیر الصوفیة في إیران، وهو شمس الدین وقیل شمس الحق وال )(٤

وكان عارفا أدیبا شاعرا، قام برحالت كثیرة إلى . م١٢٤٨/هـ٦٤٥م، توفي على أرجح األراء عام ١١٨٥/هـ٥٨٢التبریزي، ولد بتبریز عام 

ه من تألیفه لقواعد العشق األربعین أماكن مختلفة منها دمشق وحلب وبغداد وقونیه، تتلمذ على یدیه جالل الدین الرومي، وجاءت شهرت

، ٢٦٦، ترجمة رقم ٢رضا قلیخان هدایت، مجمع الفصحا، ج. ودیوان كبیر في العشق اإللهي ومقاالت و ده فصل ومثنویة مرغوب القلوب

  .٢١-١٩، ٩٩٢، ترجمة رقم٥؛ عبد الحسین الشبستري، مشاهیر شعراء الشیعة، ج.١٠٤٥، ١٠٤٣

نبالء الهند، الُملقب بمعصوم علیشاه الدكني، ولد في حیدر آباد بالدكن لعائلة ثریة من السادة، غیر أنه لم هو میر عبدالحمید أحد  )(٥

یكن راضیا، وأدت رغبته الداخلیة في الحقیقة إلى البحث عن مرشد، وفي نهایة المطاف التقى برضا علیشاه وأصبح من تالمیذه، وأعقب 

ین، وُیعد معصوم علیشاه من بین المتصوفة الذین وصلوا إلى أعلى مستوى من الروحانیة في ذلك تخلیه عن ثروته للفقراء والمحتاج

م في أواخر فترة حكم كریم خان زند ١٧٧٦/هـ١١٩٠نموذجا إرشادیا لغیره من مریدى الطریقة، أرسله رضا علیشاه إلى إیران عام و  الطریقة،
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، كانت معروضة للبیع في موقع صالة )١٩لوحة( على ورق) جواش( تصویرة منفذة بألوان مائیة معتمة - ٨

، )٣(سم ٥١.٥×١٠٨.٦تبلغ أبعادها  "Sale -177 Lot 7959"رقم  م تحت٧/٤/٢٠١١كریستي للمزادات بلندن یوم

تزینها كتابة بخط النستعلیق تجمع بین الفارسیة والعربیة تشتمل على بیت من غزلیة فارسیة لسعدي الشیرازي موزع 

، "اوست از دم كاین كند زنده مگر مرده دل تا صبح یسیع دم شمع اي شمر غنیمت به: "على سطرین نصه

، ویعلو السطر )٤("یا صدیقي اغتنم هذا الصباح العیسوي؛ لعلك تحیي به القلب المیت فاألنفاس منه: "تهوترجم

                                                                                                                                                                   
ى مشهد، وهرات، ثم النجف وكربالء، وأعقب ذلك كرمانشاه،  ونجح في استقطاب عدد للترویج للطریقة، فاستقر في البدایة بشیراز ومنها إل

تقریبا، وكانت له  عاًماویقال أنه عاش لمدة ستین  .كبیر من الناس إلیها، كان من بینهم نور علیشاه ومشتاق علیشاه، وانتهت حیاته بالقتل

سید مصطفي : لمزید من التفاصیل راجع. لنداریة ویحتفظ بشعره طویالسمعة طیبة، كرجل ساحر مع بشرة بنیة وشعر، یرتدي ثیاب الق

. ٩، ٢١، هو )از ورود جناب سید معصومعلیشاه دكني به إیران تا كنون(آزمایش، تاریخچه سلسله صوفیه نعمت اللهیه وفَرق منشعبه 

  :في

http://www.sufism.ir/books/download/farsi/tarikhcheh-selseleh-sufiyeh-nematollahi.pdf;Reza Tabandeh, 
The Rise of Ni‘matullāhī Shi‘ite Sufism, 20, 21, 78-93. 

یدوه من سائر طبقات الناس ابتداء من العلماء إلى أصحاب الفنون ا، و كان مر ا كبیرً ا وشاعرً ا للقرآن و فیلسوفً كان نور علي شاه مفسرً  )(١

وأحد أصحاب الفنون الذي صار من أتباعه هو الموسیقي الشهیر میرزا محمد تربتي الخراساني، الذي اتخذ لقبا خاصا بالطریقة، . والحرف

. ـار ثالثـة، وامتلك صوتا یقـال في حقـه أنـه صـوت داووديوكـان یجیـد العـزف علـى آلـة موسـیقیة ذات أوت. وصار یلقب بمشـتاق علـي شـاه

ومن هناك ُاتهم بعدم التدین وبتهمة تلحین القرآن باألوتار الثالثة، . وأقام بكرمـان حیث انجـذب إلى هـذا الصـوفي المجذوب عدیـد مـن الناس

م وهو في الخامسـة والثالثـین في ١٧٩١/هـ ش۱۲۰۹ا عـام شـهیدً  األمر الذي أثار إمام المسجد، وأدى إلى قیـام النـاس برجمـه إلى أن مات

وقـد ارتـبط اسـم مشـتاق علـي شـاه بالنغمـة ذات األوتـار الثالثـة في الموسـیقا . ومـزاره موجـود في كرمـان یطـوف حولـه أهـل الطریقـة. عمـره

ومـن ابتكـاراته في الموسـیقا إضـافة وتـر رابع إلى األوتار . وال الصـوفیةوهذه النغمة مورد اهتمام شدید في بیـان أحـ. الوتریـة في إیران

مجدد الطریقة النعمة اللهیة  شهرام پازوكي، سلطان علي شاه الجنابذي". مشتاق"الثالثة، وهو الوتر الذى یعرف عند الموسیقیین باسم وتر 

؛ مهرداد قیومى، مروري  http://www.sufi.ir/rahbaran-tarighat/51-2-ar.pdf (accessed 1 Seb. 2016) :في، ٣ في إیران،

مقاالت  مجموعه مزارسلطاني گناباد، ,مزار مشتاقیه كرمان, بر برخي از آثار معماري طریقة نعمتالّلهیه در إیران، مزارشاهنعمت اهللا ولي

  .٢٠٣، ٢٠٢، ص)م٢٠٠٤/هـ ش١٣٨٣حقیقت، انتشارات : تهران(نعمت اهللا ولي، گردآوري و تدوین شهرام پازوكي،  دربارة شاه سید

(2) Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan",pp. 413-415; available online at: 

http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 1 September 2016)                   

(3) http://www.christies.com/lotfinder/drawings-watercolors/a-calligraphic-panel-signed-ismail-jalayir-
qajar-5421998-details.aspx; http://kelkkhial.ir/i/attachments/1/1454866968682966_orig.jpg(accessed 16 
Oct. 2016)  

ة عن ترنیمة صافیة في حب اإلله الذى خلق الخلق فبه عرفوه، وتعبیر صادق عن االفتنان في صنعه الذى هو مرآة هذه الغزلیة عبار  )(٤

اء جماله ومجلى كماله، فكل الموجودات جمیلة ألنها من صنعه تعالى، وكل اآلالم لذیذة ألنها تباریح هواه الذى ینتشله من الفناء إلى البق

  : لها كما یلي بالواحد األحد، والنص الكامل

  عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست     به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست 

  تا دل مرده مگر زنده کني کاین دم ازوست      به غنیمت شمر اي دوست دم عیسي صبح  

  نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل              آنچه در سر سویداي بني آدم ازوست

  به ارادت ببرم درد که درمان هم ازوست       خورم زهر که شاهد ساقیستبه حالوت ب

  زخم خونینم اگر به نشود به باشد خنک              آن زخم که هر لحظه مرا مرهم ازوست
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سالم على المرسلین والحمد هللا مجیب الدعواة : "األول منها كتابة عربیة تبدأ من یمین الناظر إلى التصویرة نصها

، یا مرتضي شهید علّي علیه السالم یا مظلوم حسین اهللا یا محمد یا على یا فاطمة مظهر العجائب) الدرجات(رفیع 

عز من : "ویسبق السطر األول كتابة نصها. اللهم صل على محمد وآل محمد على محمد على -شهید علیه السالم

، وتشغل المسافة ما بین السطرین كتابة "سالم على المرسلین والحمد: "وینتهى السطر بعبارة". ذل من طمع -قنع

: وتلیها كتابة فارسیة نصها )١(والِجّنهْ  اإلنس إمام، َحّقاً  الُمصَطفى َوِصيُّ ، والَجّنهْ  النار َقسیمُ ، ُجّنه بُّهحُ  على: "نصها

ویلیها عبارة ". عنا اعفُ  لهیةاإل لحضرتك المقربین بعزة یلهإ: "وترجمتها "امرزیبعزت مقربان درگاهت مارا بالهى "

  ".یارب العالمین یا صمد

واغتنم الفرصة : "وترجمتها" )٢(می خور در گلستان و مت دانیغن" :لثاني عبارة فارسیة نصهاوأسفل السطر ا

  .  في نهایة السطر" إسماعیل جالیر"، ثم اسم "واشرب الخمر في هذه الخمیلة

                                                                                                                                                                   

  غم و شادي بر عارف چه تفاوت دارد                ساقیا باده بده شادي آن کاین غم ازوست

  که برین در همه را پشت عبادت خم ازوست                نستپادشاهي و گدایي بر ما یکسا

  دل قوي دار که بنیاد بقا محکم ازوست                 سعدیا گر بکند سیل فنا خانه دل

  .إننى سعید بهذا العالم ألن سعادة العالم منه، وأعشق هذا العالم، ألنه كله له    :     وترجمتها

  .نم هذا الصباح العیسوي؛ لعلك تحیي به القلب المیت فاألنفاس منهیا صدیقي اغت                

  .ال األفالك تدرى وال المالئكة تعرف ما جبل علیه سویداء قلب آدمي وما انطوت علیه نفسه                 

  .إننى أتجرع السم شهدا إذ إن الحبیب هو الساقي، وأتحمل اآلالم طوعا، فالدواء منه                

  .وٕان لم یشف قلبي الدامى فال بأس، فما أعذب الجرح الذى تداویه بمرهمك كل لحظة               

  .والعارف ال یفرق بین الحزن والفرح، فناولینها یا ساقي، إذ إن أحزانه سعادة              

  الُملك والشحاذة سیان فعلى بابه ینحني ظهر الجمیع للعبادة             

  .فیا سعدي لو حطم سیل الفناء بیت األحزان، فثبت فؤادك فأساس البقاء محكم به             

، ٧٦، ٦٥، )م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ الدار الثقافیة للنشر،: القاهرة(أمل إبراهیم أحمد، األثر العربي في أدب سعدي الشیرازي، الطبعة الثانیة، 

٢٣٣، ٢٣٢.  

ي الشعر الفارسي وهو من حیث الشكل عبارة عن بیتین من الشعر یشتمالن على تندرج هذه األبیات ضمن فن الرباعي المعروف ف )(١

 أربعة مصاریع تجرى على وزن واحد وقافیة واحدة، غیر أن المصراع الثالث قد یتفق مع المصاریع الثالثة األخرى في القافیة وقد ال یتفق،

ویعرف الرباعى ذو المصاریع األربعة المقفاة بالرباعى الكامل، وذو . عفال یشترط في الرباعیة إال تقفیة المصاریع األول والثاني والراب

دار األندلس للطباعة : بیروت( الطبعة الثانیة، إسعاد عبد الهادي قندیل، فنون الشعر الفارسي، .المصاریع الثالثة المقفاة بالرباعى الخصي

  . ١٦٧، )م١٩٨١/هـ١٤٠٢والنشر والتوزیع، 

  :ألول من بیت في غزلیة لحافظ الشیرازى، النص الكامل لههي عبارة عن الشطر ا )(٢

  غنیمت دان و می خور در گلستان                     که گل تا هفته دیگر نباشد                                

  بعد هذا االسبوع واغتنم الفرصة وأشرب الخمر في هذه الخمیلة          فلن یبقي الورد ناضرا  :                 وترجمته

  .١٦٨، )م١٩٩٩/هـ ش١٣٧٧، مهراندیش تهران( مین الشواربي،أي، ترجمة إبراهیم حافظ الشیرازي، دیوان حافظ الشیراز 
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" یا"ومن خصائص العامة للكتابة في هذه التصویرة تداخل وتشابك حروف بعض الكلمات واشتراك حرف النداء 

من كلمة واختالف حجم الخط، واستخدام لون ذهبي داكن یحیط به إطار أسود للنص األساسي، في مقابل  في أكثر

ا من سائر الكتابات وتزین مركزه رسوم نباتیة كما أن النص األساسي أكثر سمكً . لون أبیض للنصوص الفرعیة

 من األرضیة المتبقیة المساحةو  .ة التى تحیط بالحروف بلون أبیضكما لونت األرضی. لوریدات متعددة البتالت

 من ولمسات واألخضر واألحمر واألبیض األسود نالو باأل والطیور الزهور من كثیفة اتتصمیمبرسوم دقیقة ل مزینة

  .األزرق اللون

یسبق تاریخ  جًدام، إال أنه تاریخ مبكر ١٨٦٠/هـ١٢٧٦للمزادات هذه التصویرة إلى عام يوتنسب صالة كریست

م، في الوقت الذى ورد ١٨٦٢/هـ١٢٧٩دار الفنون كما یسبق أقدم أعماله المعروفة والمؤرخة بعام التحاق جالیر ب

، وهى الصیغة الثابت استخدام الفنان لها قبل تخرجه من دار الفنون عام "إسماعیل جالیر"توقیعه بصیغة 

تنسب إلى الفترة الممتدة ما  م، كما أن ألوان التصویرة تتشابه مع تلك المستخدمة في ثالث تصاویر١٨٧١/هـ١٢٨٨

) ٢٣،٣٠لوحة( ، كما یالحظ أن هناك تصویرتین)١٧،٢٠،٢١لوحة( م١٨٧١و١٨٦٧/هـ١٢٨٨و١٢٨٤بین عامي 

الذى " نقاش دولة علیة إیران"یتشابه أسلوبهما الفنى مع هذه التصویرة ویظهر ضمن توقیع جالیر علیهما لقب 

لتى نحن بصددها تسبقهما في التاریخ لغیاب اللقب فیها، ومن حصل علیه عقب تخرجه، مما یرجح أن التصویرة ا

 هناكال ینفي ذلك أن و . م١٨٧١و ١٨٦٢/هـ١٢٨٨و ١٢٧٩ يثم یمكن القول بنسبتها إلى الفترة الممتدة ما بین عام

 يأ إیران، علیه دولة نقاش لقب عن جالیر وتخلي شاه الدین ناصر وفاة عقبتأ يالت الفترة الي نسبتهال احتمال

وهناك أمثلة مشابهة لهذه التصویرة ذات أبعاد  .ة األخیروفا وعام م١٨٩٦/هـ١٣١٣ عام بین ما الممتدة الفترة

 .)١(مختلفة محفوظة في متحف رضا عباسي وبعض المجموعات الخاصة في تهران وغیرها من المدن

الورق، بعضها صغیر على ) جواش(مجموعة تصاویر متشابهة مرسومة بالحبر واأللوان المائیة المعتمة  - ٩

لستان سعدي گالحجم وبعضها اآلخر كبیر، یصل عددها إلى ست، تزینها كتابة عربیة شعریة بخط النستعلیق من 

، وفي خلفیتها "بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه وآله: "الشیرازى نصها

هوة التقلیدیة في إیران، وتجمع احتفالي لمجموعة من النساء موضوعات تصویریة مختلفة منها ما یتعلق ببیوت الق

ة بتهران، الموسیقیات، ومشاهد لبعض ریاضات الزورخانة، منها تصویرة محفوظة اآلن في متحف الفنون الزخرفی

) ٢()٢٠لوحة( وعرضت في صالة سوثبي للمزادات بلندن تصویرة ثانیة. سم٥٠×٨٠تبلغ أبعادها

، وهي التى أشار مهدى حسیني إلیها )٣(سم ٦٥×٤٨.٢تبلغ أبعادها  ،"Lot 30"قم م، تحت ر ١٢/١٠/٢٠٠٤یوم

 . )١(بدون ذكر لمكان حفظها

                                                        

  http://ar.lib.eshia.ir/23022/8/3481(accessed 13 Aug. 2016)؛ .٣٤٨١جالیر، رقم   ذكاء، إسماعیل  یحیى )(١

   ؛.١٧٨، لوحة١٩١، ١٩٠م، ص١٩٨٥كنوز الفن اإلسالمي، جنیف )(٢

http://islamicart.com/main/calligraphy/catalog/iran.htm;http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00x
callig/coloniallate/nastaliq/nastaliq.html (accessed 25 Sep. 2016) 

 Treasures ofكنوز إسالمیة "نیة مختلفة خالل تواریخ زمنیة متباینة، منها معرضعرضت هذه التصویرة في عدة معارض ف )(٣

Islam" الذى أُقیم في متحف الفن والتاریخ بجنیف"Musée d'art et d'histoire, Geneva  "وأعید عرضها في نفس . م١٩٨٥عام

 Islamic Calligraphy, Sacred and Secularویة الكتابات الدینیة والدنی: الخط اإلسالمي"م في معرض بعنوان ١٩٨٨المتحف عام 

Writings ." وعرضت في متحف"The Royal Hospital Kilmainham "م، ١٩٨٩وبدایة عام  ١٩٨٨یرلندا نهایة عامإبدبلن ب
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عربیة الكتابة الوصل إلیها جالیر في عمله، وقوام زخرفتها األساسیة  يمدى المهارة الت األخیرة وتعكس التصویرة

ماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا بلغ العلى بك" لستان سعدي الشیرازىگالمقتبسة من شعریة ال

وهناك كتابة أخرى باللغة الفارسیة تقع في نهایة السطر . منفذة بلون أسود وخط سمیكالسابق ذكرها  "علیه وآله

 هناِقش: "وترجمتها" راقمه الحقیر اسمعیل جالیر: "األول، استخدم في تسجیلها خط نستعلیق أحمر اللون نصها

: ویالحظ نص كتابي ثالث یقع بین السطر األول والثاني منفذ باللون األبیض بیانه". یل جالیرالحقیر إسماع

وتزخر األرضیة بكثیر من الزخارف الدقیقة  ".زمانخان محمد  حاج  المرحوم  ابن الجالیر  الكاتب المصور  اسمعیل"

تناثر في األرضیة، إلى جانب بعض منها ما هو نباتي یتمثل في عدد كبیر من رسوم األزهار والورود التى ت

  .األشجار كالبرتقال وصفصاف المسك، كما تتخللها بعض الفواكه مثل البطیخ والشمام

رسوم ألنواع مختلفة من الطیور منها البریة كالدیوك، والمائیة كالبط واألوز، وأكثرها  أیًضاوتتوزع في األرضیة 

     . ا كثیرة تتجمع فوق فروع األشجاربین الزهور والورود، وأحیانً  تصویرا المغردة التى قد تقف مفردة أو في أزواج

وتحظى الحیوانات بنصیب كبیر من زخارف األرضیة فیظهر منها األسد والنمر والقط واألرنب والحمار والفیل 

ا أو تصویره مفردً  بل والماعز الجبلي واألغنام والخیول واألبقار والثیران والكالب وغیر ذلك كثیر مما تموالزرافة واإل

  .في عائالت مع تنوع األوضاع ما بین الجلوس والوقوف والعدو والصراع واللعب أحیانا

ولعل من أهم ما یمیز هذا العمل الفني الموضوعات التصویریة المختلفة التى تتوزع في أرضیته، ومنها مشهد 

سماعیل جالیر، وتظهر أربع سیدات إلى یسار لسیدة تستلقي على األرض في الزاویة العلیا للتصویرة أعلى توقیع إ

تمسك إحداهن برقبة شاه صغیرة، وتربت أخرى على ظهر قطة، ویتقدم األربع سیدات " بجماله"الناظر أعلى كلمة 

وٕالى الیمین من حرف الكاف في . "سماور" زهریة كبیرة على هیئة كأس، ویقع خلفها موقد فوقه إناء لغلي الشاي

ویجلس على . ا من خالل حبل یلتف حول رقبته وقد تدلى منه جرس صغیرال یقود كبشً كلمة كشف نشاهد رج

ویعلو . ركبتیهما شابان في المسافة قبل وبعد حرف الیاء في كلمة الدجي وقد أمسك أحدهما في یده بفنجان للشاي

ناریة یسدد فوهتها  مشهد صید لمجموعة من الرجال یمسك أحدهما ببندقیة" خصاله"حرفي الخاء والصاد في كلمة 

ویالحظ في المساحة المحصورة بین نقطة . وقد التفت برأسه إلى الصیاد" خصاله"نحو نمر یجلس عند نهایة كلمة 

ویتكرر . شخٌص یجلس وحوله مجموعة من الطیور الداجنة" حسنت"حرف النون ونقطتي حرف التاء في كلمة 

، ویظهر فیه "صلوا"و" حسنت"حروف الثالثة األولى لكلمتى ظهور مشهد صید آخر في المسافة الممتدة ما بین ال

ا الصیاد األول، في حین ا على قدمیه الخلفیتین مهاجمً اثنان من الصیادین على صهوة جوادیهما وقد شب نمر واقفً 

 في كلمة" الیاء"وهناك تجمع لعدد من الفالحین أعلى حرف  ،أنشب اثنان من كالب الصید أسنانهما في جسد النمر

  .، ویصاحبهم عدد من حیوانات الحقل مثل الحمار والثور"علیه"

                                                                                                                                                                   
لمتحف الوطني األردني م، وفي نفس العام عرضت با١٩٨٩عام " The Rietberg Museum"وأعقب ذلك عرضها بزیورخ في متحف 

التصاویر "م داخل معرض حمل اسم ١٩٩٩وعرضت في مدرسة الدراسات الشرقیة واألفریقیة بجامعة لندن عام . عمانفنون الجمیلة في لل

  "م١٩٢٥- ١٧٨٥العصر القاجاري : الملكیة الفارسیة

http://www.invaluable.co.uk/auction-lot/large-sheet-of-decorated-calligraphy,-signed-by-i-30-c-
2s4dvbshat (accessed 12 Nov. 2016)  

  .٢٣های مدرنیسم در إیران، ص مهدی حسینی، بنیان )(١
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- ١٢٦٤(ومن الملفت للنظر في هذه التصویرة ظهور صورة شخصیة لناصر الدین شاه قاجار

ممتطیا صهوة " خصاله"ضمن موضوعاتها الزخرفیة؛ إذ یمكن مشاهدته أسفل كلمة  )م١٨٩٦- ١٨٤٨/هـ١٣١٣

لف منه أحد تابعیه على صهوة جواد آخر، ویالحظ شخص ثالث یركب جمًال ا بدلة رسمیة، وٕالى الخجواد مرتدیً 

ولم تخُل التصویرة من مشهد . ا یدور بین اثنین من المصارعینا ریاضیً على مقربة منهما، والثالثة یتابعون مشهدً 

 يلمشهد الذصید ثالث لمجموعة من الصیادین یستخدمون البنادق الناریة في الصید من فوق صهوة الخیول، وهو ا

  ".علیه"الیاء في كلمة  يونقطت" صلوا"تم تمثیله في المسافة المحصورة ما بین حرف األلف في كلمة 

كما حظیت الخلفیات المعماریة بنصیب في هذه العمل الفني وهو ما یبدو في رسم مجموعة من المباني فى 

، بعضها مسطح وبعضها مغطى بقباب أو "لىالع"منتصف أعلى التصویرة في المسافة ما بین حرفي الالم في كلمة 

كما تظهر السیدات األربع جالسات أمام ما یشبه شرفة تتدلى من سقفها مجموعة من أدوات اإلضاءة، . جمالونات

وتتمیز ألوان هذه التصویرة بغلبة األلوان األخضر واألصفر . كما یالحظ في أرضیتها مجموعة من الشمعدانات

  .هیبوالبرتقالي مع بقایا تذ

-١٢٦٤(وفیما یتعلق بتأریخ هذه التصویرة فمن الممكن نسبتها إلى فترة حكم ناصر الدین شاه قاجار

نظرا لظهور صورة شخصیة له ضمن الموضوعات التصویریة التى تزین هذا العمل  )م١٨٩٦- ١٨٤٨/هـ١٣١٣

 المصور  سمعیلإ"العمل ونصها ا، وٕاذا أضفنا إلى ذلك صیغة توقیع جالیر على هذا فترة طویلة نسبیً  يالفني، وه

اسم والده المحدد تاریخ وفاته " المرحوم"التى تسبق فیها صفة " زمانخان محمد  حاج  المرحوم  ابن الجالیر  الكاتب

الذى اكتسبه بعد تخرجه من دار الفنون " نقاش دولة علیة إیران"م، كما تخلو الصیغة من لقب ١٨٦٩/هـ١٢٨٦بعام 

 ١٢٨٦جدنا أنفسنا أمام تاریخ محدد إلنجاز هذا العمل خالل الفترة الممتدة ما بین عامي م، لو ١٨٧١/هـ١٢٨٨عام 

- ١٨٦٠م، في الوقت الذى كانت فیه صالة سوثبي قد نسبتها إلى الفترة من ١٨٧١و ١٨٦٩/هـ١٢٨٨و

 .  هـ١٢٨٧-١٢٧٦الموافق/م١٨٧٠

صویرة اخرى مماثلة للسابقتین، بت" collection Jean-Paul Croisierمجموعة جان بول بجنیف "وتحتفظ 

 . )٢١لوحة( )١(سم ٢٧یبلغ أكبر طول لها حوالى 

على الورق عرضت في معرض كنوز الفن )جواش(تصویرة مرسومة بالحبر واأللوان المائیة المعتمة -١٠

للمزادات بلندن یوم  Sothebyوأعقب ذلك عرضها للبیع في صالة  ،)٢٢لوحة( )٢(م١٩٨٥اإلسالمي بجنیف عام

تبلغ  ،"AKM 00534"ا محفوظة في متحف األغاخان تحت رقموحالیً  "Lot 31"تحت رقم م١٢/١٠/٢٠٠٤

                                                        

(1) http://islamicart.com/main/calligraphy/catalog/iran.htm; 

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00xcallig/coloniallate/nastaliq/nastaliq.html (accessed 25 
Sep. 2016)  

كنوز " حمل وقتها اسمم، و ١٩٨٥عام " Musée d'art et d'histoire, Geneva"أُقیم هذا المعرض في متحف الفن والتاریخ بجنیف )(٢

-,Treasures of Islam ."http://www.invaluable.co.uk/auction-lot/sheet-of-decorated-calligraphy إسالمیة

signed-by-isma-il-31-c-0jes33kyfq (accessed 12 Dec. 2016)   وكان مقررا عرض هذه التصویرة في معرض بتهران

  .م بمشاركة متحف اللوفر، وهو ما لم یحدث٢٠١١امع

 https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com.eg/2011/04/iran-at-odds-with-france-over-
ancient.html#MRJr2kMTudzBp4hI.97 (accessed 12 Dec. 2016)  
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 فيباسم اإلمام السجاد على زین العابدین نفذت  فارسیة كتابة األساسیة زخرفتها قوام، )١(سم٥٣.٥×٣٥أبعادها 

وها سطر كتابي ثاٍن یمیل لونه ویعل". یا علّي بن الحسین علیه السالم: "نصها داكن اللون نستعلیق بخطواحد  سطر

، ویالحظ أعاله كتابة ُنفذت بخط "یا مرتضى هو العزیز الوهاب یا علّي علیه السالم: "إلى األحمر الداكن نصه

وورد توقیع ". ةْ والِجنّ  اإلنس إمام، َحّقاً  الُمصَطفى َوِصيُّ ، ةْ والَجنّ  النار َقسیمُ ة، ُجنّ  ُحبُّه على: "أبیض دقیق نصها

 هناِقش" :، وترجمتها")٢(...راقمه الحقیر إسماعیل المصور الكاتب سنة: "جالیر في سطر ثالث بصیغة إسماعیل

   ...".الحقیر إسماعیل المصور الكاتب سنة

 يوتشغل الخلفیة مجموعة متنوعة من مشاهد الزهور واألشجار والطیور یبرز من بینها عدد كبیر من البالبل الت

ى الزهور، ودیك على األرض وبجواره بعض الحمام أسفل حرف األلف في كلمة تقف على غصون األشجار وأعل

 بعض األرانب في المسافة ما بین كلمتى الكاتب وسنة، ومجموعة متراصة من ابن، بینما ال یبدو من الحیوانات إالَّ 

تبرز في المسافة ما ، والمدقق یجد رأس كلب "یا علّي بن الحسین علیه السالم"الشیاه قبل حرف النداء في عبارة 

  ".  ابن"واأللف في " عليّ "بین حرف الیاء في اسم 

بحیث تتوسط المسافة ما بین أسماء مرتضى " عليّ "یضاف إلى ذلك شمس مشرقة فوق حرف الالم في اسم 

ومن أهم ما یمیز أرضیة هذه التصویرة رسوٌم لمنشآت معماریة تحتل القسم األعظم من الجزء . وعلي والحسین

وي من التصویرة، وهذه المنشآت مختلفة المساحة واالرتفاع، یجمع بینها استخدام العقود بكثرة في الواجهات العل

  .والمداخل، والقباب في التغطیة

وتتوزع في القسم السفلى من التصویرة مختبئة فیما بین الحروف والزخارف النباتیة بعض المناظر التصویریة، 

ا اثنان من ا وخلفهم وقوفً ام علّي بن أبي طالب وابنیه، حیث نشاهد ثالثتهم جلوسً ومنها ما هو دیني یتعلق باإلم

ویضاف إلى ذلك منظران لبعض . داخل حرف الیاء في اسم عليّ ) ٦لوحة( الرجال على النحو السابق ظهوره في

عازف على ناي  المتصوفة؛ إذ ُیشاهد تجمع الثنین من الشیوخ یتوسطهما شاب له مالمح نور علي شاه، ویتقدمهم

قبل حرف النداء یا، ونشاهد في المسافة المحصورة بین حرف النداء یا وحرف الیاء في اسم علي منظر ثان الثنین 

من الشیوخ بینما یتابع حدیثهم شخص ثالث یجلس في مواجهتهم، ویراقب األخیر شخص رابع یظهر الجزء العلوي 

                                                        

  ؛.١٧٧، لوحة١٩٠م، ص١٩٨٥كنوز الفن اإلسالمي، جنیف  :راجع) (١

 Sheila Canby, The Zand and the Qajars, in: Treasures of the Aga Khan Museum, Masterpieces of Islamic 
Art, (Berlin, 17 March - 6 June 2010), 242, 243, pl. 188.; 

http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/lot.31.html/2004/persian-islamic-art-the-collection-of-
the-berkeley-trust-l04626; 

 http://www.invaluable.co.uk/auction-lot/sheet-of-decorated-calligraphy,-signed-by-isma-il-31-c-
0jes33kyfq (accessed 6 Oct. 2016) 

نادرا ما لجأ إسماعیل جالیر إلى تسجیل التاریخ باألرقام، وال ُیعرف له عمل فنى استخدم فیه هذا األسلوب إال تصویرة شخصیة  )(٢

ومما یؤسف له في هذه ). ٣١لوحة( ة المقدسة بقم، واللوحة الكتابیة المحفوظة في متحف الروض)٢٧لوحة( للوزیر علي أصغر خان

م، ١٩٨٥كنوز الفن اإلسالمي، جنیف . التصویرة عدم وضوح التاریخ، علما بأن اللوحة مقصوصة حول األطراف وممحاة إلى حد ما

١٩٠.    
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وهناك منظر مكرر مرتین  . ء في اسم علّي وحرف األلف في ابنمن جسده في المسافة المحصورة ما بین حرف الیا

  .یظهر به شاب یضم فتاة إلى صدره بین الزهور والنباتات أسفل حرف النون في كلمة ابن

ویتعلق البعض اآلخر بالصید حیث نشاهد مشهًدا مكرًرا مرتین لمجموعة من الفرسان فوق ظهور الخیل 

، المرة األولى داخل )٢١، ٢٠لوحة(مفترسة على النحو السابق ظهوره في  یهاجمون بسیوف في أیدیهم حیوانات

  . )١(حرف النون في كلمة ابن، والثانیة أسفل حرف النون في اسم الحسین

باإلضافة إلى أن أطرافها  - ومما یؤسف له أن الجزء المسجل به تاریخ عمل هذه التصویرة تعرض لبعض التلف

ویمكن الترجیح بناء على الكتابات المسجلة علیها أن تنسب إلى فترة تاریخیة  -ممحاة بسبب تعرضها لعملیة قص

التى عملت بناء على طلب التاجر عبد الوهاب نظرا لتكرار  الزخرفیة الفنون متحفمعاصرة للتصویرة المحفوظة في 

ما أن توقیع جالیر یخلو ، وتشابه أسلوبهما الفنى الذى یجمع بین الكتابات والتصویر، ك"هو العزیز الوهاب"عبارة 

، مما یرجح أنه نفذها قبل تخرجه من دار الفنون، وٕاذا أضفنا إلى ذلك أن التوقیع "نقاش دولة علیة إیران"من لقب 

- ١٢٨٦من عام إلى الفترة  معا على النحو الذى ظهر في تصویرة تنسب" المصور والكاتب"یتضمن لقبى 

علما بأن متحف األغاخان ینسبها إلى الفترة من . الفترة الزمنیةم ألمكن نسبتها إلى نفس ١٨٧١- ١٨٦٩/هـ١٢٨٨

   .هـ١٢٨٦إلى  ١٢٧٦الموافق/م١٨٧٠إلى  ١٨٦٠

، كانت معروضة للبیع في موقع صالة )٢٣لوحة( على ورق) جواش( تصویرة منفذة بألوان مائیة معتمة -١١

، مسجل )٢(سم ٤٤.٣×٦٥.٢ا ، تبلغ أبعاده" Lot 276"م تحت رقم ٦/١٠/٢٠١١كریستي للمزادات بلندن یوم 

 باگل چمن مرغ صبحدم: "علیها بخط نستعلیق كبیر الحجم داكن اللون بیت من دیوان حافظ الشیرازي نصه

عندما تنفس الصباح، تحدث طائر : "وترجمته" شکفت تو چون یبس باغ نیا در که مکنك ناز گفت نوخاسته

 .)٣(!"مثلك في هذا البستان، فأقّلى ما أنت علیه من الدالل؟ ما أكثر ما تفتح: "الخمیلة مع الوردة الجمیلة، فقال

وتتناثر في الخلفیة كتابات عربیة متفرقة منفذة بخط أبیض دقیق على أرضیة تجمع بین الزخارف النباتیة ورسوم 

 َشفاَعَتهُ ، َوَسیِّدي ِالـهي یا َتْحِرْمني َوالبسم اهللا الرحمن الرحیم، یا علي أدركني، هو العزیز الحكیم، : "الطیور نصها

دٌ  َدعاكَ  ما َعَلْیِهمْ  َوصلِّ  ،اْلُمَشفَّعُ  َفذاكَ  اْلُكْبرى  محمد على صل اللهم ، یا ساقي،)٤(ُركَّعٌ  ِبباِبكَ  َاْخیارٌ  َوناجاكَ  ،ُمَوحِّ

                                                        

  .Sheila S. Blair, Islamic Calligraphy, Edinburgh University Press, 2008, pp.454-455: راجع )(١

(2) http://www.invaluable.co.uk/auction-lot/a-calligr-276-c-2a096b3728 (accessed 12 Dec. 2016) 

، ترجمة إبراهیم "غزلیات حافظ الشیرازي"؛ أغاني شیراز .٣٦امین الشواربي،  حافظ الشیرازي، دیوان حافظ الشیرازي، ترجمة إبراهیم )(٣

قال طائر الخمیلِة لوردٍة تفتَّحت مع : "وفي ترجمة أخرى .١٣٢، )م٢٠٠٣/هـ ش١٣٨٢المشرق للثقافة والنشر، : تهران(أمین الشواربي، 

یرازي، مجموع دیوان حافظ الشیرازي، ترجمة وشرح علي عباس زلیخة، حافظ الش". الفجر، أّقلي الدالَل فقد تفتَّح مثلِك الكثیر في الروض

  .٩٨ ،)م٢٠١٤،السوریة للكتاب، وزارة الثقافة منشورات الهیئة العامة: دمشق(

  :هذا الدعاء یمثل األبیات األخیرة من دعاء لإلمام علي بن أبي طالب في مناجاة اهللا وثنائه نظما ونصه )(٤

ٍد ِإَلِهي ِبَحقِّ اْلَهاشِ   َوُحْرَمِة َأْطَهاٍر ُهُم َلَك ُخضَّعُ                     ميِّ ُمَحمَّ

  َوُحْرَمِة َأْبَراٍر ُهُم َلَك ُخشَّعُ                ِإَلِهي ِبَحقِّ اْلُمْصَطَفٰى َوٱْبِن َعمِِّه 

  َلَك َأْخَضعُ  ُمِنیبًا َتِقّیًا َقاِنتاً                 ِإَلِهي َفَأْنِشْرِني َعَلٰى ِدیِن َأْحَمٍد 
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 وفي غیاب تاریخ ُمسجل على التصویرة یمكن الترجیح بناءً ". ، نقاش دولت علیه إیران اسمعیل جالیرمحمد وآل

بأنها تنسب إلى الفترة التى تلى تخرجه " نقاش دولت علیه إیران"على صیغة توقیع جالیر الذى یشتمل على لقب 

  .م١٨٩٦/هـ١٣١٣م وحتى وفاة ناصر الدین شاه عام ١٨٧١/هـ١٢٨٨ عام من دار الفنون

- ١٨٢٨/هـ١٢٩٨-١٢٤٣( )١(رسپهساال مشیر الدولة خان حسین لمیرزا الزیت بألوانمنفذة  رةیصو ت -١٢

 زمان  حاج  المرحوم  بن  لیسمعإ  إیران  یةَعل  دولت  نقاش  عمل: "نصها كتابة علیها سم،٧٥×٩٠ أبعادها ،)م١٨٨٢

وعرضت صالة كریستي للمزادات بلندن یوم  .)٢(، وتظهر في خلفیتها بعض البیوت الریفیة"ریجال  خان 

 )كنفاه(بالزیت على قماش أیًضا تصویرة أخرى مرسومة "Sale 5708 -Lot155"م تحت رقم٤/١٠/٢٠١٢

صهوة جواد  رسپهساال مشیر الدولة خان حسین میرزایمتطى فیها  ،)٣(سم٧٨.٧×١٠٠.٩، تبلغ أبعادها )٢٤لوحة(

                                                                                                                                                                   

  َشَفاَعَتُه اْلُكْبَرٰى َفَذاَك اْلُمَشفَّعُ                   َوَال َتْحِرْمِني َیا ِإَلِهي َوَسیِِّدي 

ٌد        َوَناَجاَك َأْخَیاٌر ِبَباِبَك ُركَّعُ                   َوَصلِّ َعَلْیِهْم َما َدَعاَك ُمَوحِّ

محمد باقر الموحد األبطحي األصفهاني، الصحیفة العلویة الجامعة ألدعیة اإلمام علي بن : راجعولالطالع على النص الكامل لهذا الدعاء 

  .١٤٦-١٤٤ص م،٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ مؤسسة اإلمام المهدي،: قم(أبي طالب، 

الفنون، وبعد  م وبعد أن أتم دراسته األولى التحق بدار١٨٢٧/هـ١٢٤٣في قزوین عام" میرزا نبیخان امیردیوان قزوینی"بن  ولد حسین) (١

بالخارجیة إلجادته اللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة، فعمل في البدایة بالقنصلیة اإلیرانیة في بومباي بالهند، ثم قنصال بتبلیس، ُعین تخرجه 

ي أصبح سنة في اسطنبول إذ أنه في السنوات األخیرة لصدارة میرزا اقاخان نور  ١٢، منها عاًما ٢٠وبلغ مجموع ما قضاه خارج إیران 

إلیران في اسطنبول لمدة عشر سنوات وبعدها ترقى لمرتبة سفیر إیران األكبر وبقي هناك لسنتین إضافیتین، جهز خاللهما  امختارً  وزیًرا

م، وفي نهایة سفر الملك بعد زیارة العتبات ١٨٧٠/هـ١٢٨٧لسفر ناصر الدین شاه لزیارة العتبات المقدسة بالتنسیق مع العثمانیین عام

للحربیة، وبعد مدة وجیزة تولى  وزیًراللعدل واألوقاف وتوظیف العاملین، ثم  وزیًرادسة، احضر میرزا حسین خان معه إلى تهران وعینه المق

م، وبعد عزله من وظیفة الصدر األعظم ١٨٧١نوفمبر ١٢٨٨/١٣شعبان  ٢٩منصب الصدارة العظمى بأمر من ناصر الدین شاه یوم 

، وفي نهایة المطاف أصبح )م١٨٧٩-١٨٧٥/هـ١٢٩٧-١٢٩٢( للخارجیة وزیًراة گیالن، وبعد فترة أصبح م حكم والی١٨٧٣/هـ١٢٩٠عام

حیث توفي بعدها خالل شهر ذي الحجة سنة . م١٨٨١/هـ١٢٩٨والیا على خراسان ومسئوال عن الروضة المقدسة لإلمام الرضا عام 

رجب  ١٢ناصر الدین شاه قاجار في  له لدولة، وسپهساالر الذى منحها ومن أهم ألقابه مشیر. في مدینة مشهدم ١٨٨١نوفمبر /هـ ١٢٩٨

هـ ١٣٦٣مؤسسة انتشارات أمیر كبیر، : تهران(، جلد اول، تاریخ مشروطه إیرانأحمد كسروى تبریزي، . م١٨٧١سبتمبر ١٢٨٨/٢٧عام 

   .٨٢٨- ٨٢٦ ،؛ عباس إقبال، تاریخ إیران.١٠-٨، كفتار یكم، )م١٩٨٤/ش

  ؛.٤٤محمد هادي، إسماعیل جالیر، ص ؛.٧٩زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، ص محمد على كریم) (٢

 Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online at: 
http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 4 Oct. 2016)  

  ؛.٨٤عباس سرمدي، دانشنامه هنرمندان إیران و جهان إسالم، ص) (٣

https://www.tumblr.com/search/ismail%20jalayir; 

http://www.artnet.com/artists/ismail-jalayir/an-equestrian-portrait-of-mirza-hussayn-khan-
Cn9o1Fbq5JDf0y9ISnNSzA2; 

http://artsalesindex.artinfo.com/auctions/Ismail-Jalayir-4742534/An-Equestrian-Portrait-Of-Mirza-
Hussayn-Khan-Moshir-Al-dawla-Sepahsalar-(d.-1881-AD)-1870 (accessed 30 Sep. 2016) 
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ا بدلة رسمیة ذات لون أسود داكن، تتكون من قسمین؛ األول سترة مشقوقة من المنتصف، مفتوحة ، مرتدیً )١(أشهب

أعلى صف من األزرار، وُیزین الكتف فیها أشرطة ذهبیة اللون، كما یغطي من أسفل وُیغلق على فتحتها من 

المساحة فوق الصدر وحول الرقبة زخرفة من أشرطة ودوائر ذهبیة اللون باإلضافة إلى عدد من النیاشین متعددة 

جزء مشابه، مع األنواع واألشكال، كما تدور األشرطة حول الحواف الخارجیة للسترة، وتنتهي األكمام عند المعصم ب

ویتمثل القسم الثاني من . وجود وشاح أخضر اللون یمتد من الكتف األیمن إلى الجانب األیسر من نطاق السترة

ویعتمر الوزیر على رأسه غطاًء أسوًدا یشبه . البدلة في سروال أسود اللون یزینه طولیا شریط ذهبي اللون

  .بة، ویضع قدمیه في حذاء ذي مقدمة مدب)الهگ(الطربوش

وصور الوجه في وضعیة ثالثیة األرباع، یتوسطه شارب كبیر ولحیة كثیفة، وأنف طویل وفم دقیق، ویعلو 

العینین حاجبان رفیعان، وتبدو على مالمحه الجدیة والثبات، وبینما تمتد ذراعه الیمنى بمحاذاة جسده مع ضم 

ر الجواد في وضعیة جانبیة رافعا قائمته وُصو . ي إلى جسده ممسكا بلجام الجوادقبضة یده، یضم ذراعه الیسر 

الیسرى األمامیه، خافضا رأسه ألسفل، وله وجه طویل وعینان كبیرتان واسعتان، وأذنان مركزتان في مقدمة الرأس 

ظاهرة العروق تتسع تدریجیًا نحو الكتفین ة مع الجسم مستقیم ةمتناسق ةعنق طویلودقیقتان من أعلى، ویتمیز ب

صدر عریض متسع، وصهوة قصیرة وبطن مستدیرة ملتفة، والفخذ و . ها شعر ُعرف كثیف وناعموینبت من، والصدر

   .افي اللونوص معامغطى بشعر طویل نقویة مع قوائم دقیقة، والذنب قصیر 

ویعلو صهوة الجواد سرج یتصل به طوق للصدر، كما یالحظ وجود طوق آخر للعنق باإلضافة إلى اللجام، 

وخلفیة التصویرة  .دتان مستطیلتان صغیرتان، السفلیة منهما سوداء اللون والعلویة بنیة اللونوتبدو فوق السرج سجا

عبارة عن منظر طبیعي یتكون من سماء تتخللها مجموعة من السحب، وأرض تتناثر فیها مجموعة من النباتات 

. ى الیسار من مشیر الدولةإل والجبال المباني والزهور الدقیقة والصخور صغیرة الحجم، ویبدو في األفق بعض

عمل نقاش دولت إیران إسماعیل بن : "وأسفلها كتابة فارسیة دقیقة بخط النستعلیق منفذة باللون األبیض نصها

         ."المرحوم حاج زمان خان جالیر

 ومن المرجح أن هذه التصویرة ترجع إلى الفترة التى شغل فیها الوزیر حسین خان منصب الصدارة العظمى

یدعم ذلك عدة قرائن أولها تواجده خارج إیران طوال فترة عمله بالخارجیة، حیث  ،م١٨٧٣-١٨٧١/هـ١٢٩٠-١٢٨٨

م وهو ما یتوافر معه السبب إلعداد مثل هذه ١٨٧٠/هـ١٢٨٧إن الثابت عودته بصحبة ناصر الدین شاه عام 

    . مع شخص یحتل هذا المنصبتتناسب  يالتصویرة، وثانیها عدد ونوعیة ما یضعه على صدره من نیاشین الت

م لوجدنا ١٨٢٧/هـ١٢٤٣تبدو لرجل في العقد الخامس من عمره، وٕاذا علمنا أنه ولد عام  يوثالثها مالمح وجهه الت

ورد  يوهذه النسبة تتوافق مع ترجمة جالیر الذ. عاما ٤٤أنه بالفعل تولى منصب الصدارة وقد بلغ من العمر 

   .م١٨٧١/هـ١٢٨٨الزمه عقب تخرجه من دار الفنون عام  يالذ" ة علیة إیراننقاش دول"ا لقب توقیعه متضمنً 

                                                        

یطلق لفظ أشهب على كل جواد أبیض، وكان اإلیرانیون یعتقدون بنقاء الجیاد البیضاء ونجابتها، ولهذا كانت الجیاد األسطوریة ) (١

دراسة آثاریة "غادة عبد السالم ناجي فاید، تأثیرات البیئة والمجتمع في فن التصویر في إیران في العصر التیموري . بیضاء والعظماء

مما قد یعد . ١، هامش٤٨، )م٢٠١٤رسالة ماجستیر، غیر منشورة، قسم اآلثار، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، القاهرة، (، "حضاریة

  . جالیر بهذا التقلید اإلیراني ا من المصور إسماعیلالتزامً 
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ذها نفَّ ) أ٢٥لوحة( "معركة هراة"ا من محفوظة في مجموعة خاصة، تمثل مشهدً  )١(تصویرة على مقلمة -١٣

منها، ویظهر في هذه التصویرة محمد شاه  قبل االنتهاءِ  يتوف ي لعمل المصور محمد حسن إفشار الذاستكماًال 

المنظر المصور على قاعدة المقلمة  أیًضا جالیروینسب إلى إسماعیل  ،اجار وبصحبته الوزیر آغا میرزا آقاسيق

، ویصاحبهما كتابة فارسیة بخط )ب٢٥لوحة(یشغله شاب وفتاة وحولهما رسوم لطیور وزهور مختلفة  يالذ

  جنگ و  دوزخ و  بهشت صحنة دو  كه  ستا  الل  باشى  نقاش  مرحوم كار  معروف  قلمدان  این: "النستعلیق نصها

  صحنه  این با  است  هرات  جنگ  كه را  مانده  باقى و بود  مانده  ناتمام  آن  وباقى  است  مرحوم  آن كار  ناپلیان

". ١٢٩٦  شعبان  هشت  یكشنبه  یوم  يف المذكور مصور العبد  راقمه. رسانید  اتمام  به دیگر  فقرات از  وبعضى

صور مشهدي الجنة والنار ومعركة  يالذ )٣(باشي الل  هذه المقلمة المعروفة صناعة المرحوم المصور: ")٢(تهاوترجم

                                                        

قد أشار إلى أن هناك ثالث مقالم معروفة تنسب إلى " ذكاء"وكان  .٨٤عباس سرمدي، دانشنامه هنرمندان إیران و جهان إسالم، ص )(١

ي مجموعة خاصة إسماعیل جالیر، األولى محفوظة في متحف فیكتوریا وألبرت بلندن، والثانیة لم ُیحدد مكان حفظها، والثالثة محفوظة ف

  :في. ٣٤٨١جالیر، رقم   ذكاء، إسماعیل  یحیى. خارج إیران وهي المذكورة في األعلى

 http://ar.lib.eshia.ir/23022/8/3481(accessed 13 Aug. 2016 

 ٣، شمارٔه ان هنرگلست، "نقاشان دورٔه قاجار"یعقوب آزند، . غیر أن المقلمة المحفوظة بمتحف فیكتوریا وألبرت من عمل محمد إسماعیل 

  ؛.٧٧، )م٢٠٠٧/هـ ش١٣٨٦ :تهران(

http://collections.vam.ac.uk/item/O53755/pen-box-isfahani-muhammad-ismail/ (accessed 10 Apr. 2017) 

كلیة دار العلوم، األستاذ بقسم علم اللغة والدراسات السامیة والشرقیة، أحمد عبد العزیز بقوش / كر والتقدیر إلى دأتقدم بخالص الش )(٢

جامعة الفیوم، لما منحنى إیاه من وقت وجهد في سبیل توضیح وفهم ما استعصي علّي من نصوص فارسیة، كما أدین بوافر العرفان إلى 

ذ المساعد بقسم اللغات الشرقیة، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس لجهوده الثمینة والقّیمة في قراءة وترجمة عادل عبد المنعم سویلم األستا/د

شیرین غیتة المدرس بذات القسم التى تعجز الكلمات عن شكرها لما /عدد من النصوص الفارسیة، وال أنسى األخت والزمیلة الفاضلة د

رحاب إبراهیم الصعیدي  /النصوص الفارسیة واستجالء معانیها ودالالتها، وللزمیلة د تكبدته من مشاق في سبیل قراءة وترجمة معظم

مدرس اآلثار اإلسالمیة بكلیة اآلثار جامعة القاهرة شكر خاص لما بذلته من مجهود ووقت في سبیل تزویدي ببعض المراجع التى تعذر 

لیلى جمال المعیدة /لمانیة أثناء مهمة علمیة لها هناك، أما الزمیلة أالحصول علیها إال من خالل عدد من مكتبات الجامعات والمتاحف األ

  .  بقسم اللغات الشرقیة بكلیة اآلداب جامعة عین شمس فلها شكر واجب لترجمتها بعض االستشهادات المرجعیة من الفارسیة إلى العربیة

ألبكم، وهو من الفنانین المعروفین والمصورین األكثر الذى یعنى ا" الل"یقصد محمد حسن خان افشار ارومى الذى اشتهر بلقب  )(٣

نجاحا في العصر القاجاري خاصة خالل فترة حكم محمد شاه وناصر الدین شاه، وحمل لقب نقاش باشي، وتركز نشاطه الفنى في الفترة 

وزخرفتها بالالكیه، والرسم  م، وعرف عنه إجادته عدة أسالیب فنیة منها صناعة المقالم١٨٦٤-١٨٣٤/هـ١٢٨١-١٢٥٠الممتدة ما بین 

: لمزید من التفاصیل راجع. بألوان الزیت وانتاج الصور الشخصیة، كما عمل في زخرفة جدران العمائر السلطانیة بالموضوعات التصویریة

، حبیب مصطفي رستمي؛ .٧٦، )م٢٠٠٧/هـ ش١٣٨٦پائیز (، ٩، شمارهگلستان هنر، "نقاشان دوره قاجار، هنر و معماری"یعقوب آژند، 

دو فصلنامه علمي پژوهشي ، "نقش نمادین عشق بر جلدهاي عصرقاجاریه"اهللا آیت اللهي، محمد مهدي هراتي ومحمد علي رجبي، 

محمدحسن خان افشار؛ نقاش "على أكبر والیتي، ؛ .٣١، )م٢٠٠٨/هـ ش١٣٨٧پاییز و زمستان (، شماره  نهم،  مطالعات هنر اسالمی

؛ إیهاب أحمد حسن محمود الخطیب، صور .٢٨، )م٢٠١٠سبتمبر  ١٣( ،٤٥٩٩، شماره وزنامه إیرانر ، "وقلمدان نگار سده سیزده

  .٢٢٤، ٢٢٣السالطین واألمراء، 
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ومعركة نابلیون، وتركها غیر مكتملة، وقد أتم الجزء المتبقي وهو معركة هراة، والموضوعات األخرى العبد المصور 

 .)م١٨٧٨مایو ١٧لموافقا( )١(هـ١٢٩٦ شعبان ٨المذكور في یوم األحد 

مسجل علیها كتابة ) ٢٦لوحة( )٣(تهرانفي  )٢(تصویرة محفوظة في متحف میر عماد بقصر سعد آباد -١٤

فارسیة بخط النستعلیق باسم على قلي خان هدایت وزیر العلوم في عهد ناصر الدین شاه موزعة على عدة سطور 

أعظم بندكان آقاي میرزا حاج  بجهة تقدیم حضور باهر النور جناب جاللتمآب أجل أمجد أرفع أفخم أكرم: "نصها

مد ظله العالي روحى فداه، خط كمترین بنده آستان آقاى  )٤(على على قلي علیقلي خان وزیر علوم ومخبر الدولة

وتتناثر في األرضیة بعض النصوص الكتابیة المنفذة بخط أصغر یمكن ". ؟...نیر الملك روحى فداه إسماعیل نقاش

یاعلیم، هو العزیز الحكیم، خداوند، یا أمیر المؤمنین حیدر، یاغني، المستغني، یا  یا سمیع،: "قراءة منها ما یلي

 ". ومدرسة مباركة دار العلوم تلگراف روشن عالم، رفیع، صاحب اختیار كل معادن و

برسم اإلهداء إلى  باهر النور جناب صاحب الجاللة أجل أمجد أرفع أفخم أكرم أعظم العباد السید : "وترجمتها

زا حاج على على قلي علیقلي خان وزیر العلوم ومخبر الدولة مد ظله العالي روحى فداه، خط عبد عتبة السید میر 

                                                        

كانت هذه  .B. W. Robinson,” Qajar Lacquer”, pp.141, 142, fig.16b, 16c؛ .٤٥، ص"إسماعیل جالیر"محمد هادي،  )(١

، والثانیة یوم "lot 187 "م تحت رقم ٩/١٠/١٩٧٨زادات سوثبي بلندن األولى یوم المقلمة قد عرضت للبیع مرتین في صالة م

ولهذه المقلمة قصة معروفة تتلخص في أن . م١٩٣٥وسبق ذلك ظهورها في معرض بالقاهرة عام ، "lot 89"م تحت رقم ١٢/١٠/٢٠٠٠

م، وروي أنه بینما هو في تبریز زاره المصور ١٨٤٨و ١٨٤٦زار بالد فارس فیما بین عامي  "Hommaire de Hell"الرحالة الفرنسي 

، وأحضر معه مقلمة -بدون أن یذكر اسمه والمعروف أنه محمد حسن افشار -عاًماا لمدة أربعین ا وأبكمً األكثر شهرة، الذى كان أصمً 

علوي للمقلمة وأحد جوانبها، حیث  لها؛ جاء فیه اكتمال السطح الا كامًال غیر مكتملة لیفحصها هذا الرحالة الفرنسي، فأعطى األخیر وصفً 

وبینهما مشهد وزن المالئكة للروح، بینما یزین الجانب مشهد معركة حربیة لنابلیون، وقد توفي ، تظهر علي السطح مشاهد للجنة والنار

ا نصا بتاریخ محمد حسن خان افشار قبل إتمام هذا العمل، وصارت المقلمة إلى إسماعیل جالیر الذى أنجز الناقص فیها ووضع علیه

: في. ٣٤٨١جالیر، رقم   ذكاء، إسماعیل  یحیى: لمزید من التفاصیل راجع. إتمام العمل واألجزاء التى أضافها

)http://ar.lib.eshia.ir/23022/8/3481(accessed 13 Aug. 2016( محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم ؛

  ؛.٨١، ٨٠إیران، ص

 B. W. Robinson,”Qajar Lacquer”, pp.141, 142, fig.16a, 16b, 16c.;  Manouchehr Broomand, "Jalayr, 
Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online at: http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 
(accessed 1 September 2016) 

(2) http://sadmu.ir/detail/5322 (accessed 13 July 2017)  

  .٤٥، ”إسماعیل جالیر“محمد هادي، : واألسود فيسبق نشرها باألبیض  )(٣

م، وبعد ١٩/هـ١٣م وأبوه رضا قلي خان هدایت من كبار الشعراء والكتاب والمؤرخین المعروفین في القرن ١٨٢٩/ هـ١٢٤٥ولد عام  )(٤

لك ذهابه إلى أوروبا للدراسة، م، وأعقب ذ١٨٥١/هـ١٢٦٨إتمامه التعلیم األساسي التحق بقسم الهندسة في دار الفنون مع أخیه جعفر عام 

م ُمنح لقب مخبر الدولة، ١٨٦٩/هـ١٢٨٦، وفي عام )زنجان( م مأمورا لخط التلغراف بین تهران وسلطانیة١٨٥٩/هـ١٢٧٦وعین عام 

یة سلطنة م، وفي بدا١٨٨٠/هـ١٢٩٨ا لدار الفنون عام للعلوم ورئیسً  وزیًرام، ثم ُعین ١٨٧٨/هـ١٢٩٦وتولى وزارة البرید والتلغراف عام 

أحمد هاشمیان، نخستین . م١٨٩٧/هـ١٣١٥م، وتوفي في تهران ودفن هناك عام ١٨٩٦/هـ١٣١٤للداخلیة عام  وزیًرامظفر الدین شاه ُعین 

  .٢٠٢رئیسان مدرسه دار الفنون، 
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، یا أمیر المؤمنین )الرب(، یا سمیع، یا علیم، هو العزیز الحكیم، اهللا )١(...نیر الملك روحى فداه إسماعیل نقاش

ومدرسة دار العلوم  رافغتلالمنصب العام للمعادن و حیدر، یاغني، المستغني، یا ضیاء العالم، رفیع، صاحب ال

 ".المباركة

ألوان متعددة منها األبیض ب منفذة أزهار لرسوم كثیفةال تصمیماتوتشغل أرضیة التصویرة مجموعة كبیرة من ال

 ونمور غزالنو  طائر وبط وبالبل دیوك بینها من حیواناتالو  طیورتتوزع بینها مجموعة من ال ،واألحمر واألخضر

 أن من ا إالَّ وعلى الرغم من أنها ال تحمل تاریخً  . عن رسوم لمالئكة مجنحةوطاووس وتنین یلتف حول أسد فضًال 

الممكن نسبتها إلى الفترة التاریخیة التى تمتد ما بین تولي على قلي خان هدایت منصب وزیر العلوم ووفاته، أى 

 ضمن ألقابه فضًال " وزیر العلوم"ا لظهور وظیفة نظرً م، ١٨٩٧- ١٨٨٠/هـ١٣١٥-١٢٩٨إلى الفترة الممتدة من عام 

ذت برسم اإلهداء له والغالب على الظن أنها ُنفِّ . سندت إلیه قبل وزارة العلومأُ  يعن عدد من المناصب األخرى الت

شغلها بعد وزارة  يا لخلو كتاباتها من المناصب األخرى التم، نظرً ١٨٨٠/هـ١٢٩٨عند تولیه المنصب األخیر عام 

 .شغله في عهد مظفر الدین شاه يالعلوم مثل وزیر الداخلیة الذ

) أمین السلطان/أمین الملك( تصویرة بألوان الزیت للوزیر األعظم میرزا على أصغر خان أتابك أعظم -١٥

ا على صدره نیشاًنا یحمل صورة ناصر الدین شاه، وعلیها كتابة شعریة من دیوان حافظ، ا على كرسي، واضعً جالسً 

 .)٢(في متحف رضا عباسي بتهرانمحفوظة 

یوم  موقع صالة سوثبي للمزادات في لندن كانت معروضة للبیع في) ٢٧لوحة(وهناك تصویرة ثانیة للوزیر

سم، مرسومة باأللوان ٦٨.٥٨×٥٠.٨٠، تبلغ أبعادها "Lot74- Sale L01281"م تحت رقم ١٨/١٠/٢٠٠١

ا، وعلیها ا ووشاحً ا نیشانً الوزیر على كرسى مرتفع، مرتدیً  ، یجلس فیها)كنفاه(على قماش" جواش"المائیة المعتمة 

، وهي تنسب إلى ما قبل عام "١٢..راقمه الحقیر إسماعیل المصور الكاتب"توقیع المصور بصیغة 

وُعرضت للبیع في نفس الموقع تصویرة ثالثة  ".١٢"..لوجود رقمي اآلالف والمئات )٣(م١٨٨٢/هـ١٣٠٠

تبلغ ) كنفاه(مرسومة بالزیت على قماش ،"Sale L06222  -Lot55"تحت رقم ١١/١٠/٠٦٢٠یوم) ٢٨لوحة(للوزیر

، وُتعد هذه التصویرة من حیث الحجم األكبر من بین أعمال إسماعیل جالیر، ویمكن )٤("سم١٧٣×١٩٥أبعادها 

                                                        

حروف الكلمات  یالحظ أن أطراف هذه التصویرة ناقصة غیر مكتملة بسبب تآكل أجزاء منها أو قصها، مما أدى إلى غیاب بعض )(١

  .مثل حرف الحاء في حضور والهاء في باهر، والهاء في الدولة، ومن الواضح أن كلمة نقاش كان یلیها دولة علیة إیران

  .٤٤، ص"إسماعیل جالیر"محمد هادي، ؛ .٨٠محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، ص )(٢

السفیر السابق  )Count Jan Karszo-Siedlewski( لكونت جان كارسو سیدلوسكيكانت هذه التصویرة ضمن مجموعة ا )(٣

  .م١٩٤١-١٩٣٨لجمهوریة بولندا في إیران خالل الفترة من 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/arts-of-the-islamic-world-
l17223/lot.127.html;http://artsalesindex.artinfo.com/auctions/Ismail-Jalayir-661563/Portrait-of-Mirza-
Ali-Asghar-Khan-1880 ( accessed 26 Sep. 2016)  

(4) http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2006/arts-of-the-islamic-world-l06222/lot.55.html; 
https://www.niceartgallery.com/Ghulam-Ali-Khan/Al-mulk-Amin-Al-sultan-Atabeg-i-Azam-
Attributable-To-Ismail-Jalayir-Tehran-Qajar-Persia-The-Property-Of-A-Lady.html; 
https://www.pinterest.com/pin/404901822730496123/; http://ghaziha.kateban.com/post/2931 (accessed 7 
Sep. 2016)  
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یعات من ا في شرفة ذات سیاج قصیر تكسوه تجموصلتنا، ویظهر الوزیر فیها جالسً  ياعتبارها من أفضل أعماله الت

 يعلى كرسي ذي مسندین جانبیین یحتل مركز التصویرة، وٕالى یمینه كرس يبالطات خزفیة ذات لونین بني وسماو 

أصغر في الحجم یخلو من المساند الجانبیة، وأمامه مزهریة تخرج منها زهور وورود متعددة األلوان منها األبیض 

األرضیة سجادة ذات لون بني تزینها خطوط  يوتغط ،نینواألصفر، ویزین بدنها منظر صراع بین أسد وت يوالورد

طولیة تحصر بینها مناطق تشغلها زخرفة نباتیة مكررة تتكون من فروع وأوراق نباتیة تتخللها زهور ووریدات مختلفة 

  .الشحمات

 وتطل الشرفة على منظر طبیعى یشغل كامل خلفیة التصویرة یتكون من مجموعة من األشجار من بینها أشجار

فاكهة مثمرة تظهر إلى یمین الوزیر، في حین تبدو إلى یساره شجرة كبیرة خلفها مبنى یتكون من خمسة أدوار ربما 

وتكسو سائر األرضیة زخرفة من فروع وأوراق وزهور نباتیة، یبرز في وسطها . ایمثل قصًرا صغیًرا أو جناًحا ملكیً 

، )شیر وخورشید(مكون من أسد یحمل الشمس على ظهرهوحدة مركبة للعنصر المعروف في الفنون القاجاریة ال

وصور جسد میرزا على أصغر خان  ".القیادة"تعني  يالت" زمامدارى: "وكتب على جسد األسد كلمة فارسیة نصها

ا بذراعه األیمن على مسند الكرسي، في حین یمتد ذراعه األیسر بمحاذاة جسده في وضعیة ثالثیة األرباع مستندً 

، في حین یبدو الوجه في وضعیة أمامیة ما بین ساقیه وقدمیه قلیًال  وقد ضم فخذیه وباعدعلى ركبته، لیستند بكفه 

والمالمح لشاب عشریني ذي أنف طویل وفم دقیق، وعینین ضیقتین یعلوهما حاجبان  ،والنظرة أمامیة ال نهائیة

في عینیه قدر كبیر من القوة والثقة ویغلب على مالمحه طابع الهدوء والثبات و . مقوسان، مع لحیة وشارب كثیف

  .بالنفس

ا یتكون من سترة فضفاضة تخلو من األزرار، ذات أكمام واسعة ومستقیمة ویاقة عریضة ویرتدي على بدنه زیً 

مفتوحة عند الصدر، یبدو أسفلها جزء من قمیص أبیض اللون، وتزینها أشرطة طولیة متماوجة تحصر بینها مناطق 

ویتصل بها عند الصدر . ا زخارف نباتیة من فروع وأوراق وزهور ووریدات متعددة األلوانبیضاویة الشكل تشغله

 ،عدد من األشرطة ذات لون أصفر، مع وجود وشاح یمتد من أعلى الكتف األیمن إلى أسفل الجانب األیسر

 "temssaal-e homayouni يالتمثال الهمایون"ا على صدر الوزیر عدد من النیاشین منها نیشان ویالحظ مثبتً 

تحتل مركزه صورة أسد  يالذ" شیر وخورشید"یحمل صورة ناصر الدین شاه قاجار، باإلضافة إلى نیشان  يالذ

  .یحمل الشمس على ظهره، ویجاور كل واحد منهما میدالیة مستدیرة یتصل بها شریط ینتهى بدالیة

ًء مرتفًعا أسود اللون یشبه ویلبس الوزیر أسفل السترة سرواًال أبیض اللون، ویضع على رأسه غطا

منها مسجل في منتصف  يوتزخر التصویرة بعدد من النصوص الكتابیة باللغة الفارسیة؛ الرئیس .)الهگ(الطربوش

فیض روح " :یت من غزلیات حافظ الشیرازي نصهالتصویرة أعلى سیاج الشرفة بخط النستعلیق، وهو عبارة عن ب

وٕاذا تفّضل روح القدس بالفیض على : "وترجمته". کرد  کنند آنچه مسیحا میدیگران هم ب القدس ار باز مدد فرماید

  .)١("ّن ذلک الشخص یفعل ما فعله المسیحإشخص ف

                                                        

نسان ینطوي على کنز المعرفة، فإذا أراد أن یعرف األشیاء کما هي، فعلیه أن یفتح مغالیق هذه الغزلیة أن اإلیذکر حافظ في هذه  )(١

: النص الكامل لهاالکنوز في نفسه، شرط أن یسیر على طریق العشق، فیفیض علیه المعشوق بروح منه فتنفتح آفاق األسرار أمامه، و 

  وآن چه خود داشت ز بیگانـه تمّنـا میکرد                 سالهـا دل طلـب جام جم از ما میکرد

 طلب از گمشدگـان ـلب دریا میکـرد         گوهري کز صدف کون و مکان بیرون است
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بخط صغیر أعلى بیت شعر حافظ الشیرازي تشیر إلى وزعت على سطرین مسجلة  وهناك كتابة بخط النستعلیق

، مما  یكشف عن االتجاهات الثقافیة واألدبیة وزیرأن المصور إسماعیل جالیر نسخ البیت عن أصل ُكتب بخط ال

وتدل على هویة تبین العالقة بینهما " روحى فداه" عبارة دعائیة كما أن النص یتضمن. لألخیر ومیوله الروحیة

ن الصورة الشخصیة نقلت عن وجه الوزیر مباشرة، أإلى  أیًضا، وتنتهى الكتابة بما یشیر الراعي األول لجالیر

اب اجل طروى خط حضرت مست زن فرد شعر حافظ فیض روح القدس إای: "امل لهذه الكتابة كما یليوالنص الك

همین قطعه تصویر از روى آن جهره مشق شده . هته شدوشامجد ارفع جناب آقا امین السلطان روحى فداه ن

األجل األمجد  منقول من خط حضرت المستطاب" فیض روح القدس"هذا البیت من شعر حافظ : "، وترجمتها"است

  ".ونقلت التصویرة من وجهه. األرفع جناب السید أمین السلطان روحى فداه

وعلى الرغم من أن هذه التصویرة شأنها شأن معظم أعمال جالیر غیر مؤرخة إال أنه یمكن تحدید تاریخ تقریبي 

د الثالث من عمره منقولة مباشرة لعملها؛ وٕاذا أخذنا في االعتبار أن مالمح الوجه التى تبین شاب�ا في منتصف العق

لوجدنا  م١٨٥٨/هـ١٢٧٤ عن وجه الوزیر وفقا للنص الكتابي المسجل على التصویرة، وٕاذا علمنا أن الوزیر ولد عام

                                                                                                                                                                   

  کـو بـه تایید نظـر حّل معّما میکرد                مشکل خویش بر پیـر مغـان بردم دوش

 ندر آن آینه صد گونـه تماشا میکـردو ا           دیدمش خرم و خندان قدح باده بـه دست

 گفت آن روز که این گنبـد مینا میکـرد         گفتم این جام جهان بین به تو کي داد حکیم

 بي دلي در همه أحوال خدا بـا او بود               او نمیدیدش و از دور خـدا را میکـرد

 یش عصا و یـد بیضا میکـردسامري پ           این همه شعبده ي عقل که میکـرد این جا

 جرمش این بود که اسرار هـویدا میکرد            گفت آن یار کز او گشـت سر دار بلند

 دیگران هم بکنند آن چه مسیحـا میکرد               فیض روح القدس ار بـاز مدد فرماید

  میکرد گفـت حافظ گله هاي از دل شیدا      گفتمش سلسله ي زلف بتان از پـي چیست 

 .ویتمنى ما فیه من كل غریب وبعید"/ کأس جمشید"منذ أمد والقلب یطلب منـّي :  وترجمتها

 . من الضالین على شواطئ الیم/ إنه یطلب الجوهرة التى خرجت من أصداف الکون والمکان 

 .ن نظرهبتأیید م": المعمى"فهو قادر على أن یحل ) / الحالج"(المجوس"ولیلة أمس حملت مشکلتي إلى شیخ 

 .وكان یتفرج في مرآتها على مئات األشكال/ مر والکأس في یدیه إلخفرأیته هاشا باسما في یده قدح من 

 . في الیوم الذى صنع فیه هذه القبة الزرقاء: قال/ متى أعطاک الحکیم هذه الکأس التي ترى فیها العالم؟ : قلت له

 ". یا اهللا"ه لم یره، فظل ینادیه من بعید بقوله ولکن/ واهللا مع الموله الواجد في کل األحوال      

 . كان یفعلها أمام عصا موسى ویده البیضاء" / السامري"وهذه الشعوذة التى أحكمها      

 .کان جرمه أنه أذاع األسرار) / الحالج(إن هذا الصدیق الذى ارتفعت به قمة المشنقة : فأجاب     

 .فإّن ذلک الشخص یفعل ما فعله المسیح/ شخص  وٕاذا تفّضل روح القدس بالفیض على     

 .یشکو من قلبه الثائر الولهان» حافظا«ألن : فاجاب/ وما فائدة هذه السالسل من جدائل الحسان : قلت له    

  .١٩٣، "غزلیات حافظ الشیرازي"؛ أغاني شیراز .٧٧حافظ الشیرازي، دیوان حافظ الشیرازي، 
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ضمن " أمین السلطان"ظهور لقب  أیًضام، ومن القرائن على ذلك ١٨٨٣/هـ١٣٠٠أنه وصل إلى هذا السن عام 

عقب وفاته، وفي نفس الوقت تخلو  م١٨٨٣/هـ١٣٠٠عام لذى ورثه عن أبیه ألقاب علي أصغر خان وهو اللقب ا

الذى یعد بمثابة اللقب الشخصي له الذى سبق أن منحه الشاه له عام " أمین الملك"هذه األلقاب من لقب 

وهو ما قد یرجح أن هذه التصویرة تم إعدادها بمناسبة حصوله على هذا اللقب، یدعم ذلك  م،١٨٨١/هـ١٢٩٩

التى تعنى القیادة حیث صاحب تمریر اللقب من األب إلى االبن تولى األخیر كافة مناصب " زمامدارى"كلمة  ظهور

  . والده اإلداریة

ا إلى عام م وتحدیدً ١٩/هـ١٣وبناء على ذلك ترجح الدراسة نسبة هذه التصویرة إلى الربع األخیر من القرن 

  .م١٨٨٣/هـ١٣٠٠

 ،)٢٩لوحة( ورق على" pen and ink and watercolor المائیة لوانواأل والحبر بالقلم" منفذة تصویرة -١٦

 أبعادها تبلغ ،"Lot140-Sale 22851"رقم تحت م٩/٥/٢٠١٥ یوم Bonhams موقع في للبیع معروضة كانت

 دعاء من اقتباس في تتمثل فاتح رمادى لون ذات النستعلیق بخط عربیة كتابة علیها مسجل ،)١(سم ٣٩×٢٦.٧٠

 والسطر" عليّ  یا رفیع كل من أرفع یا عليّ  یا: "نصه سطرین، على موزع الشیعة لدى المعروف یرالكب الجوشن

 خط: "كالتالي ونصها الجمل بحساب تصویرةال إنجاز وتاریخ جالیر إسماعیل اسم تتضمن تسجیلیة عبارة به الثالث

. م١٨٨٧/هـ١٣٠٤ عام یوافق ما وهو ،"الحاجات قاضى یا سنة جالیر إسماعیل فقیر إیران علیة دولت نقاش

 الرحمن اهللا بسم: "نصها أصغر بخط ولكن اللون بنفس منفذة كتابات السطور بین الخالیة المسافات في وتتوزع

 التصویرة أعلى في ذهبي بلون منفذة أخرى كتابة وهناك". ساقي یا كافي، یا عظیم، یا المهمات، كافي یا الرحیم،

وتشغل الخلفیة مجموعة من المشاهد التصویریة من  ".السالم علیه حمن الرحیم،بسم اهللا الر  مرتضى، یا: "نصها

 .الحیواناتبعض و  وأشجار مبانٍ أمثلتها اإلمام علّي مع ابنیه الحسن والحسین وشخصیات أخرى، وأخرى ل

، تبلغ )٢(، محفوظة في مجموعة خاصة)٣٠لوحة( على ورق) جواش( تصویرة منفذة بألوان مائیة معتمة -١٧

، قوام زخرفتها األساسیة كتابة فارسیة ذات لون داكن بخط النستعلیق موزعة في سطرین )٣(سم٥٣×١٠٠دها أبعا

أال یا شمس برج الملكیة وجهك مجموعة : "وترجمتها". اال اي آفتاب برج شاهي رخت مجموعه لطف الهي: "نصها

  ". ألطاف إلهیة

بجهت تقدیم حضور " :ة كتابة بلون أبیض نصهااألول سطر صغیر مسجل فیه باللغة الفارسیویعلو السطر 

حضرت مستطاب  : "، وتحتل المسافة بین السطرین عبارة"النور ررسم اإلهداء لحضرة باهب: "وترجمتها" باهر النور

، "مد ظله العالى روحى فداه وزیر اعظماجل اشرف امجد افخم اعظم بندگان آقاى میرزا على اصغر خان 

السید میرزا على أصغر خان الوزیر األعظم مد  اب األجل أشرف أمجد أفخم أعظم العبادحضرة المستط :"وترجمتها

 ". ظله العالي روحى فداه

                                                        

(1) http://artsalesindex.artinfo.com/auctions/Ismail-Jalayir-5786537/A-calligraphic-composition-in-

nasta'liq-script,-comprising-invocations-to-God-and-to-the-Imam-Ali-1851 (accessed 26 Sep. 2016)  

  .٧٨محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، . أشار كریم زاده إلى هذه اللوحة دون معلومات تفصیلیة عنها )(٢

(3) http://www.greatbigcanvas.com/view/decorated-calligraphic-panel-comprising-a-persian-couplet-by-
ismail-jalayir,2151546/ (accessed 26 Sep. 2016)  
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إسماعیل نقاش  )١(ستانآكمترین بنده  : "وورد توقیع إسماعیل جالیر في سطر أسفل الكتابة الرئیسیة بصیغة

والمساحات المتبقیة حول . "العلیة نقاش دولة إیران إسماعیل اقل العباد في البالد": ، وترجمتها"دولت علیة إیران

السطور الكتابیة تزینها تصمیمات كثیفة لرسوم زهور وطیور وحیوانات منفذة باللونین األبیض والرمادى، من بینها 

وتتشابه الخصائص العامة للكتابة في هذه التصویرة مع تصویرتین  .دیوك وبالبل وبط طائر وكباش وأسود ونمور

من حیث استخدام لون ذهبي داكن یحدده إطار أسود للنص األساسي، في مقابل لون ) ٢٣، ١٩لوحة( تینسابق

 عن أن النص األساسي فضًال  ،أبیض للنصوص الفرعیة، مع تلوین األرضیة التى تحیط بالحروف بلون أبیض

تتناثر بینها بعض الطیور  ا من سائر الكتابات وتزین مركزه رسوم نباتیة لوریدات متعددة البتالت،أكثر سمكً 

  . تظهر على مسافات متباینة وسط الوریدات بین الفینة واألخرى يوالحیوانات الت

الذى حمله جالیر عقب تخرجه من دار " نقاش دولة علیة إیران"ویالحظ في كتابات هذه التصویرة ظهور لقب 

م وهو ما یدفع بنسبتها إلى الربع ١٨٩٦/هـ١٣١٣م وحتى وفاة ناصر الدین شاه عام١٨٧١/هـ١٢٨٨الفنون عام

م، وٕاذا أضفنا إلى ذلك قرینة أخرى تتمثل في خلو ألقاب میرزا علي أصغر خان من لقبي ١٩األخیر من القرن 

الذى تشیر كتب التراجم الفارسیة إلى أنه حصل " وزیر أعظم"واالقتصار على لقب " أمین السلطان"و" أمین الملك"

لوجدنا الغالب على الظن أن تكون هذه التصویرة تم إعدادها بمناسبة حصوله على  ،)٢(م١٨٨٨/هـ١٣٠٦علیه عام 

  .  هذا اللقب، ومن ثم نسبتها إلى العام المذكور

ا، یشغل ما بین سطورها مناظر ویحتفظ متحف رضا عباسي بتهران بتصویرة أخرى تشبهها ولكنها كبیرة نسبیً 

، وتوقیع عظمأ صدر  اتابك  السلطان  مینأ  خان صغرأ  على میرزاطبیعیة متنوعة، وتتضمن كتاباتها اسم 

   .)٣("إسماعیل"

، )٣١لوحة" (٢١٩٣"محفوظة في متحف الروضة الفاطمیة المقدسة بقم تحت رقم -تنشر ألول مره -لوحة -١٨

علیق م، تزینها كتابة عربیة بخط النست١٨٩٠/هـ١٣٠٨منفذة بالقلم والحبر واأللوان المائیة على ورق، مؤرخة بعام 

 في تشتمل على بعض أسماء اهللا الحسنى، وجزء من الفصل الخامس واألربعین من دعاء الجوشن الكبیر متمثًال 

 ، باإلضافة إلى بعض اآلیات القرآنیة، وأسماء وألقاب لإلمام علّي بن أبي طالب فضًال "یا أرفع من كل رفیع: "عبارة

مركز اللوحة ویعلوها " یا أرفع من كل رفیع یا عليّ "رة وهى موزعة بحیث تشغل عبا. عن توقیع إسماعیل جالیر

وهو ما / ١٣٠٨خط نقاش دولت علیة إیران فقیر إسماعیل جالیر سنة "ا مرتین، وأسفلها عبارة مكررً " یا عليّ "النداء 

  .م١٨٩٠یوافق عام

لیة بدون ترتیب وتتناثر في أرضیة اللوحة سائر النصوص األخرى التى تم توزیعها بحیث تشغل المساحات الخا

مع تداخل وتشابك حروف بعض الكلمات واشتراك بعض الحروف في أكثر من كلمة، وبیان هذه النصوص التى 

                                                        

جامعة عین شمس في حدیث  –كلیة اآلداب  –شیرین غیته مدرس اللغة الفارسیة وفنونها بقسم اللغات الشرقیة  .ذكرت لى الزمیلة د) (١

العبد "دة أن یتم ترجمتها لكن جرت العا" و المحافظةأأحقر عبد في الوالیة "ترجمتها الحرفیة هي " كمترین بنده استان"شفهي أن عبارة 

  ".أقل العباد في البالد"وتم ترجمتها في هذه الدراسة ". أقل العباد فى المرسم"عادل سویلم أفاد بأن األفضل أن تترجم / ؛ غیر أن د"الحقیر

  .٣٩٦، ص٢مهدي بامداد، شرح حال رجال إیران، جلد )(٢

  http://ar.lib.eshia.ir/23022/8/3481(accessed 13 Aug. 2016)؛ .٣٤٨١جالیر، رقم   ذكاء، إسماعیل  یحیى )(٣
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 –ویا محمد  -یا قاهر -هو الباقي -)١("َنْصٌر مَِّن اللَِّه َوَفْتٌح َقِریبٌ "بسم اهللا الرحمن الرحیم : أمكن قراءتها كما یلي

سالم على إبراهیم علیه  -"َنْصٌر مَِّن اللَِّه َوَفْتٌح َقِریبٌ " - ن الرحیم مالك یوم الدینبسم اهللا الرحم -غالب محمد محمد

 یماني مهد مدني مطلع مكي طلعت قمر اي" -یا كافى المهمات -یا حبیب -یا لطیف -یا فتاح الفتح -السالم

یا  -وال یرفع قیمت العالى إال على - "البرقع ویماني المهد ومدني المطلع ومكي الطلعة قمري یا: "، والترجمه"برقع

یا  - یا عزیز –یا قوي  -یا كافي -هو العلیم -یا فرد صمد -یاعظیم - حیدر -هو العزیز الحكیم - غسق -سمیع

    .یا قاضي الحاجات - یا غني -ساقي

-P.56"رقمالزیت على قماش محفوظة في متحف فیكتوریا وألبرت بلندن تحت  )٢(تصویرة منفذة بألوان -١٩

إذ یظهر بها مجموعة من "  Tea partyحفلة شاي"، تمثل )٣()٣٢لوحة(سم١٩٥×١٤٣.٨، تبلغ أبعادها  "1941

أعاله براد للشاي، وهى تعكس الدفء  )٥("سماور"ُیرفهن عن أنفسهن حول  )٤(السیدات یبلغ عددهن إحدى عشرة

                                                        

  .١٣یةاآل ،سورة الصف )(١

 Layla S. Diba, Maryam Ekhtiar ؛ .٤٦١، ٤٦٠، ص"مطالعة تطبیقي دو نقاشي از زنان در دورة قاجار"الهه پنجه باشي،  )(٢

and others, Royal Persian Paintings, pp. 261-262, cat. no. 86.;  

 http://collections.vam.ac.uk/item/O81784/ladies-around-a-samovar-oil-painting-jalayir-ismail(accessed 1 
Sep. 2016)  

 Burlingtonم١٩٣١ذكرت بصدد هذه التصویرة أنها عرضت في معرض برلنجنون عام  iranicaُیشار إلى أن الموسوعة اإلیرانیة  )(٣

House exhibition of 1931  الباحثین؛ غیر أن  ، وهو األمر الذى تكرر لدى عدید من"یوسف وزلیخة"، وأنها مستوحاة من قصة

محمد على كریم زاده : لمزید من التفاصیل راجع. الدراسات المتعاقبة أثبتت أنها تمثل حفل شاى لمجموعة من نساء البالط القاجاري

های مدرنیسم در إیران،  ؛ مهدی حسینی، بنیان.٤٤، ص"إسماعیل جالیر"؛ محمد هادي، .٧٨تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، ص

 ;.Layla S. Diba, Maryam Ekhtiar and others, Royal Persian Paintings, pp. 261-2, cat. no. 86؛ .٢٤ص

http://collections.vam.ac.uk/item/O81784/ladies-around-a-samovar-oil-painting-jalayir-ismail; 
Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online at: 

http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 1 September 2016)  

الهه پنجه  .یعتقد البعض ان عدد السیدات في هذه التصویرة عشر سیدات فقط، لوجود طفل صغیر بینهم ال یضع على رأسه غطاء )(٤

  .٤٦٠، ص"مطالعة تطبیقي دو نقاشي از زنان در دورة قاجار"باشي، 

أسطواني یحشى بالفحم ینتهي بفوهة یوضع فوقها إبریق  هذه اآللة أو الموقد عبارة عن وعاء معدني ُیمأل بالمیاه، ویتوسطه أنبوب )(٥

الشاي حیث یسخن الماء لیطهو الشاي المخّمر في األبریق بواسطة البخار الساخن، والجزء السفلى من بدن الوعاء مزود بصنبور للحصول 

یوم إلعداد الشاي داخل المنازل وخارجها، على الماء الساخن، وهذا الموقد ذات أصول روسیة، وال یزال له إنتشار كبیر في إیران حتى ال

 Mary J. Barry, The Samovar :لمزید من التفاصیل راجع. وقد نشأت طائفة من الصناع المهرة تخصصت في صنعه وزخرفته

History and Use, (Alaska, 1986), pp.5-30.   شیردار و گازي( سماور )موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي إیران،كتري  ؛( 

  ؛.١٢-٥، )م١٩٩٨/هـ ش١٣٧٧آذر ماه (،  شماره استاندارد إیران )ویژگیها و روشهاي آزمون

http://elsada.net/15778;http://www.almadasupplements.net/news.php?action=view&id=3532#sthash.IJw3
Qh0V.q4juJRtz.dpbshttp://www.algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/menouats/811-2012-10-02-17-39-
03.html; http://www.algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/menouats/811-2012-10-02-17-39-
03.html;https://www.youtube.com/watch?v=U8cAxpn7MfA 
https://en.wikipedia.org/wiki/Samovar(accessed 30 Aug. 2016)/  

في الهیجان عام  كاشف السلطنة في إیران بدأت ألول مّرة وبرعایة وجهد محمد میرزا الشاي وتجدر اإلشارة إلى أن زراعة

 ٣٤زر، فقد تم استزراع إلخفي هذه المدینة وباقي المناطق الجنوبیة المطلة على بحر  م، ولم یلبث أن انتشرت زراعته١٩٠١/هـ١٣١٩
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مجموعة من النساء لتناول شاي واألجواء الحمیمیة لنساء البالط القاجاري، ففى هذه الصورة المثالیة اجتمعت 

في شرفة تطل على حدیقة خصبة ذات أشجار مزهرة ومثمرة إذ یمكن بسهولة التعرف على ) بعد الظهر(األصیل

أشجار للرمان والتفاح من بینها، وینقل الصوت الهادئ لتدفق میاه النرجیلة، والموسیقى الصادرة عن آلة الساز 

  . زج، واأللوان والزخارف الغنیة للمالبس متعة ورفاهیة السیدات الجالساتونكهة الشاي الطا)" الطار(الدف "و

ومن المثیر لالهتمام في هذا العمل الفنى خلو وجوه السیدات من االنفعاالت والعواطف وجودة األوضاع ورسم 

معا في جلسة العین وهي ناظرة بهدوء وجمود، بینما الفم مطبق الشفاه، مما یرجح أن هؤالء السیدات لم یجتمعن 

واحدة لتنفیذ التصویرة، ولكن تم تصویر وجه كل واحدة منهن على حدة، ثم أرسلت الصور إلى إسماعیل الذى 

استخدمها لخلق تكوین كبیر تتوسطه أمیرة تقف حافیة القدمین لتقدم كأسا إلى أمیرة أخرى قامت من مجلسها لتتناول 

نارجیلة ) الليّ ( هواء سحبأنبوب  سیدة تمسك في یدها الیمنى الكأس من یدها، في حین تجلس على األرض بینهما

وقد وضعت طرفه في فمها، ویقع إلى الخلف منها سیدتان تمسك كل واحدة منهما في یدیها فنجاًنا للشاي محموًال 

على طبق صغیر، وفي حین تجلس إحداهما على األرض، تقف الثانیة إلى الخلف منها، ویبدو في أقصى یمین 

تجلس بین ) ُدف�ا(ر للتصویرة سیدة تعزف على آلة الساز الموسیقیة، وهناك سیدة أخرى تمسك في یدها طاًرا الناظ

السیدات إلى الیسار، وتتوزع بین السیدات السابق ذكرهن أربع سیدات أخرى ال یظهر منهن إال رءوسهن، تمسك 

  . إحداهن بعنقود عنب في یدها، وتمسك أخرى بفنجان للشاي

منها التین والكمثرى والرمان والبطیخ، وٕالى الخلف منها  )١(أرضیة مقدمة التصویرة عدة أطباق للفاكهةویشغل 

لونت هذه . "سماور"صینیة علیها أربعة من فناجین الشاي وطبق للكعك، وبجوارها موقد فوقه إناء لغلي الشاي 

جالیر على األلوان الدافئة ومهارته في رسم التصویرة بدرجات غنیة من األحمر واألخضر والبني، ونتج عن اعتماد 

، حیث یشبه اجتماع هؤالء السیدات فرقة "متعة بالغة حقیقیة للعین"التفاصیل الدقیقة لألزیاء وأغطیة الرءوس خلق 

                                                                                                                                                                   
٪ من إجمالي الشاي في العالم، یتم ٣.٧ألف هكتار من األراضي للشاي في جیالن ومازانداران، وبوجه عام، تستهلك إیران نحو 

واإلیرانیون خالل الفترة . م٢٠٠٩ریالنكا وفقا الحصائیات عام ارج خاصة من الهند وسیإلخمن % ٦٥منها محلیا ویتم استیراد % ٣٥انتاج

  . كجم ١.٦م كان لدیهم واحد من أعلى معدالت نصیب الفرد من استهالك الشاي في العالم بمعدل بلغ ٢٠٠٧إلى ٢٠٠٥من 

شف السلطنة وبناًء على وكانت مقبرة كا. م١٩٢٨/هـ ش ١٣٠٧تقع مقبرة كاشف السلطنة على تل من الشاي اشتراه هو نفسه في سنة و 

وصیته في وسط شجیرات الشاي، والمقبرة القدیمة كانت عبارة عن حجر من الرخام األسود وال أسوار له وسطح مسقف، بید أنه تقرر فیما 

م، بناء ١٩٥٦/ه ش١٣٣٥من العائد الناجم عن بیع الشاي لبناء مقبرة تلیق بمكانة كاشف السلطنة، فتم في عام % ٢بعد تخصیص 

لمقبرة الحالیة التي تحولت فیما بعد إلى متحف عام للشاي، یتضمن األشیاء واألدوات التقلیدیة التي تخص الشاي وكذلك وثائق تبین ا

  :لمزید من التفاصیل راجع. في إیران) أبو الشاي(األنشطة التي قام بها كاشف السلطنة الذي یوصف بـ 

 Seyed Safdar Hosseini, Zahra Alizadeh Khalifehmahaleh,” Market Structure and Price Adjustment in the 
Iranian Tea Market”, Iran. Econ. Rev. Vol.17, No.2, (2013), p.2.; Nafiseh Yousef, Amin Jahangard, 
Mohammad Hassan Mahmoudian, “Heavy Metal Concentration in Black Tea in Iran”, Archives of 
Hygiene Sciences, Volume 6, Number 2, (Spring 2017), p128.; http://arabic.irib.ir/iranology/article/474-
39.html; http://www.iranreview.org/content/Documents/Tea-in-Iranian-Culture.htm (accessed 30 Aug. 
2016). 

یمكن من خالل أنواع الفاكهة الواردة في هذه التصویرة تحدید فترة زمنیة للحدث الذى تتناوله، فعلى سبیل المثال تنضج ثمار الرمان  )(١

ثمار الكمثرى التى تنضج خالل ف، ومثلها غسطس وتستمر حتى نهایة سبتمبر حسب المنطقة وحسب األصناعادة في الصیف في شهر أ

   .شهر أغسطس



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

١٨٨ 

 

مسرحیة یؤدى فیها الممثلون مشهًدا درامیا، وتتضح الرفاهیة واالمتیاز في هذه التصویرة من خالل أطباق الفاكهة 

  .ى واألطعمة الشهیة التى وضعت على األرضیة، وٕاناء وطقم أكواب الشاي األوروبيوالحلو 

وعادة ما یمكن تمییز أفراد البالط الملكى من خالل ألوان وتصمیمات المالبس الملكیة وأغطیة الرءوس واألحذیة 

رض أكثر المالبس فخامة، التى تختلف باختالف المكانة والمسئولیة، وكانت االحتفاالت والتجمعات عامة مناسبة لع

، وعلى عكس تصاویر نساء )١(وهذه التصویرة یمكن رؤیتها بطرق متعددة خالصة وافیة للعادات القاجاریة المتأخرة

التسلیة والجوارى في الفترات المبكرة فإن السیدات في هذه التصویرة ترتدى مالبس وأغطیة رءوس مختلفة، وتظهر 

ا بالمجوهرات، بینما ترتدى اآلخریات أغطیة منقوشة أو مزخرفة ا مرصعً منه تاجً  األمیرة بدون حجاب وتضع بدًال 

مثبتة أو مربوطة بإحكام أسفل الذقن، والسیدة التى تدخن النارجیلة هى الوحیدة التى ترتدى حجابا كامال أسود اللون 

ت مكوًنا من عدة أجزاء له حواف ، مع غطاء للوجه ذي لون أبیض، وترتدى األمیرة ثوًبا ملوًنا متعدد الطبقا)ادرچ(

  .   تزینها فضة مطرزة، بینما ترتدى السیدات األخرى صدریات مطرزة باللؤلؤ، وتنانیر قصیرة من القطن

المتمثل في القامة المتوسطة  سحن وضعیة ثالثیة األرباع للوجه مع الجمود والطابع القاجاريویغلب على ال

، واألنف المستقیم الطویل والعیون ة التى تتمیز بامتالء الوجنتینُمَكْلَثمٌ ال وهوالرءوس المائلة إلى االستطالة والوج

ا، والشعر األسود الداكن، في حین تختفى األذن خلف اللوزیة والحاجبان السمیكان المتصالن، والفم الكبیر نسبیً 

ت، إذ یمكن تمییز فئتین؛ األولى وفّرق إسماعیل جالیر بین المراحل العمریة المختلفة لهؤالء السیدا ،أغطیة الرءوس

سیدات في منتصف العمر، والثانیة فتیات أصغر منهن في السن، ویالحظ في أعلى التصویرة إلى الیمین من 

إسماعیل، الهدف من هذا : "، وترجمتها)٢("كز ما بازماند  است  نقشی  غرض  سمعیلإ: "المشاهد عبارة فارسیة نصها

  ".النقش أن یظل باقیا لنا

شف توقیع جالیر المسجل على هذه التصویرة عن أنها ُنفذت بناء على طلب مجموعة من نساء البالط یك

القاجاري، وهو األمر الذى لم یكن لیحدث إال بعد فترة لیست بالقلیلة من ممارسة جالیر لفنون التصویر المختلفة 

م مما یدعم نسبة هذه التصویرة ١٩من القرن واكتسابه شهرة كبیرة، على النحو الذى حدث بالفعل خالل الربع األخیر

-١٨٩٠/هـ١٣١٨-١٣٠٨إلى هذه الفترة الزمنیة، ومن المرجح نسبتها إلى العقد األخیر من القرن المذكور 

 .م، عندما مارس جالیر نشاطه في الرسم وتعلیمه خارج مرسم دار الفنون١٩٠٠

كانت معروضة للبیع في صالة كریستي  سم،١٣٣×١٩٩، تبلغ أبعادها )كنفاه(تصویرة بالزیت على قماش -٢٠

ا على ، تمثل أحد النبالء واقفً )٣٣لوحة( "Sale 7843-Lot 150"م تحت رقم١٣/٤/٢٠١٠للمزادات بلندن یوم 

ا وقد وضع یده سجادة وٕالى یمینه كرسي مزخرف وعلى شماله مزهریة ولثالثتهم نفس اللون، ویظهر النبیل واقفً 

ه الیمنى على عصا رفیعة، ویشغل خلفیة التصویرة منظر طبیعي تظهر به رسوم ا بیدالیسرى على حزام ومستندً 

                                                        

فكان من العادات القاجاریة عقد مثل هذه المجالس االحتفالیة لتكون بمثابة فرصة لجمع وقراءة الشعر واألساطیر التاریخیة الملحمیة  )(١

  .٤٦٠، "مطالعة تطبیقي دو نقاشي از زنان در دورة قاجار"الهه پنجه باشي، . أو قصص الحب في جمیع أشكاله

   .٨٤عباس سرمدي، دانشنامه هنرمندان إیران و جهان إسالم،  )(٢
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نباتیة وأشجار فاكهة مثمرة، باإلضافة إلى بعض المظاهر الجبلیة التى تتخللها عدة حیوانات مفترسة منها نمر 

 .)١(هور الخیلیجلس على قدمیه الخلفیتین، وأسد ینقض على حیوان آخر، بینما یهاجمه اثنان من الفرسان فوق ظ

تحتاج إلى براهین؛  يالنسبة الت يم وه١٨٨٠/هـ١٢٩٨نسب صالة كریستي للمزادات هذه التصویرة إلى عام وتُ 

وفي غیاب توقیع المصور بعد توالي أعمال الترمیم على التصویرة وغیاب اسم صاحبها، یمكن االعتماد في هذا 

حد النبالء وتخلو تماما من الكتابات التى كان یحرص الشأن على موضوعها، إذ إنها عبارة عن صورة شخصیة أل

ا أو عبارات تسجل من صنعت برسم اإلهداء له، وهى جالیر على تزوید أعماله بها من ألقاب وأبیات شعریة أحیانً 

، كما یغیب عن كلتیهما كل المظاهر التى كان یستخدمها "حفل الشاي"في ذلك تتشابه مع التصویرة التى تمثل 

تلت وفاة الشاه وفقدانه الراعي له، مما دفعه  يإلشارة إلى ناصر الدین شاه، مما یرجح نسبتها إلى الفترة التجالیر ل

 األخیر العقد إلى اوتحدیدً  م،١٩/هـ١٣ القرن من الثالث الربع إلىللعمل بناء على الطلب، ومن ثم یمكن نسبتها 

 .  منه

 كانت محفوظة ،)٣(م١٩٠٢/هـ١٣٢٠بعام  مؤرخة ،)٢(""چوپان و  گرگ"غنم وال الذئب"تصویرة تحمل اسم  -٢١

، ولها أهمیة كبیرة في المسیرة الفنیة لجالیر تتمثل في أنها آخر أعماله المؤرخة بغدادب العراقي المتحف مكتبة في

 .م٢٠/هــ١٤ا حتى أوائل القرن والدلیل على أن كان حیً 

م تحت ٢٥/٤/٢٠١٣یستي للمزادات یوم لوحة كتابیة من ورق أصفر كانت معروضة للبیع في صالة كر  -٢٢

عبارة " جواش"سم مكتوب علیها باأللوان المائیة المعتمة  ٤٦.٧×٣٦.٦تبلغ أبعادها ، )٣٤لوحة( )٤(Lot135رقم 

شرف أجل أظهور جناب مستطاب حضرت ) ت(هو المعز براي حضور مرحم : "بخط نستعلیق أسود اللون نصها

و المعز بسبب حضور وظهور جناب ه :"وترجمتها" جالله العاليإدام  ید من جانب اهللاؤ مالعظم أرفع أمجد أ

، وعلیها توقیع إسماعیل "جالله العاليإعظم المؤیدین من جانب اهللا دام أرفع أمجد أشرف أجل أمستطاب حضرة 

، "جالیرأقل العباد في البالد إسماعیل : "وترجمتها" كمترین بنده استان إسماعیل جالیر: "جالیر الذى ورد بصیغة

  .)٥("سیف اهللا سلطان أرشد"طبع على اللوحة ختم في الزاویة السفلیة جهة یمین الناظر باسم كما 

                                                        

(1) http://www.christies.com/lotfinder/paintings/portrait-of-a-nobleman-by-ismail-jalayir-5303055-
details.aspx;http://ghaziha.kateban.com/post/2931;http://www.artnet.fr/artistes/ismail-jalayir/portrait-of-a-
nobleman-fHVfrGnhCjn-0tNgRLcgQ2;http://artsalesindex.artinfo.com/auctions/Ismail-Jalayir-
3952005/Portrait-Of-A-Nobleman-
1880;https://www.flickr.com/photos/125761528@N06/15168838482/in/album-72157647281932486/ 
(accessed 26 Sep. 2016)  

ن یتم أ في مًال آغیر أنها تم اثباتها . تعذر الحصول على تصاویر لعدد من األعمال الواردة في متن هذه الدراسةمما یؤسف له  )(٢

  .لیها مستقبًال إالتوصل 

  http://lib.eshia.ir/23019/1/4776 (accessed 16 Aug. 2016)؛ .٤٧٧٦، إسماعیل جالیر، ص سهیال شیرجی) (٣

(4) http://www.invaluable.co.uk/auction-lot/-135-c-360c76ab83 (accessed 16 Sep. 2016)  

سیدة تعیش في نوتنغهام، نوتینغمشیر، إنجلترا، التى عرضتها للبیع مع خیر لهذه اللوحة قبل ظهورها في صاالت المزادات المالك األ) (٥

https://new.liveauctioneers.com/item/29292760;http://www.artnet.com/artists/ismail-.وثیقة ذات صلة بها

 pBF8gULxEfSTdA2(accessed 16 Sep. 2016)-0nPh59W-jalayir/untitled  وهذه الوثیقة عبارة عن قائمة ببعض
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وعلى الرغم من أن هذه اللوحة غیر مؤرخة، كما أنها تخلو من اسم الشخص الذى ُنفذت بغرض اإلهداء له، إال 

ها األلقاب المسجلة علیها؛ إذ یالحظ أنه أنه من الممكن تأریخها والتعرف على صاحبها في ضوء عدة قرائن من

على الرغم من تشابهها مع القسم األعظم من األلقاب المسجلة على أعمال أخرى لجالیر ُعملت برسم اإلهداء إلى 

على "، إال أنها أكثر صلة بتلك المستخدمة للوزیر )٣٠لوحة(وعلي أصغر خان ) ٢٦لوحة(كل من مخبر الدولة 

لوجدنا " على أصغر خان"، وٕاذا سلمنا بأنها ُنفذت برسم اإلهداء إلى "مستطاب"ا تتضمن لقب ا ألنهنظرً " أصغر خان

سببا لخلوها من اسمه وألمكن تأریخها، إذ تكشف ترجمة حیاته عن أنه تولى الصدارة العظمى في عهد ناصر الدین 

 ٢٣/هـ١٣١٤جمادى الثاني  ١٧م وعزل منها في ١٨٨٧مارس ١٣/هـ١٣٠٤جمادى الثاني١٧شاه یوم 

 ٢٢م عقب تولي مظفر الدین شاه الحكم، ثم ما لبث األخیر أن أعاده إلى هذا المنصب مرة أخرى في ١٨٩٦نوفمبر

قدم استقالته بإیعاز من الشاه بعد تدهور األحوال  غیر أن الوزیر االعظم ،م١٨٩٨أغسطس ٢٩/هـ١٣١٦صفر

م، وبعد استقالته سافر إلى روسیا ١٩٠٣سبتمبر ١٥/هـ١٣٢١جمادى الثاني  ٢٢الداخلیة والخارجیة إلیران في 

والصین والیابان ومصر وبعد أداء الحج توجه إلى أوروبا عبر سوریا وشمال أفریقیا ومكث في فرنسا وانجلترا 

إلى " محمد على"وسویسرا رغبة منه في الهجرة، غیر أن أحداث الثورة الدستوریة في إیران دفعت بالشاه الجدید 

  . )١(م١٩٠٧مایو ٤/هـ١٣٢٥ربیع األول  ٢١البالد وفوضه بأمورها في استدعائه إلى 

                                                                                                                                                                   
تابلوى استاد : للوحة الذى ذیل القائمة باسمه وختمه، ونص كتاباتها كما یلي -"د السلطانمعتض" -محتویات مكتبة أحد المالك السابقین

 ).اللوحة التى تتناولها الدراسة.(اسمعیل جالیر باسجع مهر سلطان ارشد

  دیوان خواجه حافظ شیرازی باسجع مهر سلطان ارشد      

  شیراز باسجع مهر سلطان ارشد... دیوان حیدر نقاشیهاى       

  دیوان منطق الطیر عطار نیشابورى باسجع  مهر سلطان ارشد       

 دیوان شیخ مصلح الدین سعدى شیرازی باسجع مهر سلطان ارشد     

  ".معتضد السلطان:"معتضد السلطان واسفلها ختم بیضاوي الشكل علیه كتابة فارسیة نصها...کتابخانه                 

  .إسماعیل جالیر المسجوع وعلیه ختم سلطان كبیرلوحة األستاذ       : وترجمتها

  .دیوان السید حافظ شیرازی المسجوع علیه ختم سلطان كبیر                

 .شیرازی المسجوع علیه ختم سلطان كبیر... دیوان حیدر نقاشیهاى                 

 .تم سلطان كبیردیوان منطق الطیر عطار نیشابورى شیرازی المسجوع علیه خ               

  .دیوان شیخ مصلح الدین سعدى شیرازی شیرازی المسجوع علیه ختم سلطان كبیر              

  ".معتضد السلطان"معتضد السلطان واسفلها ختم بیضاوي الشكل باسم ...مكتبة  

الذى تثبت " معتضد السلطان"ى ملكیة الذى طبع اسمه علیها، ثم انتقلت إل" سلطان كبیر"ا لویستنتج مما سبق أن هذه اللوحة كانت ملكً 

اصة، وفي الغالب أنها انتقلت منه مباشرة إلى السیدة االنجلیزیة أو عبر وسیط واحد أو إلخالوثیقة أن اللوحة كانت محفوظة في مكتبته 

  . أكثر

   ؛.٨٤٦، ٨٣٤عباس اقبال، تاریخ إیران، ص) (١

 (accessed 16 Sep. 2016)  http://www.iranicaonline.org/articles/atabak-e-azam 
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ا من إیران عقب عزله من الصدارة الثانیة له، ومن ثم  خرج مطرودً " على أصغر خان"ویتبین مما سبق أن 

ا یكون غیاب اسمه من هذه اللوحة لضرورة فرضها تواجده خارج إیران، وعدم استطاعة جالیر التصریح باسمه نظرً 

للتأكید " أعظم المؤیدین من جانب اهللا"للموقف العدائى الرسمي والمعلن من الدولة له، ویدعم ذلك استخدام لقب 

مد اهللا " من بدًال " دام إجالله العالي" :یتأكد من ورود العبارة الدعائیة يعلى أن اهللا معه في أزمته، وهو المعنى الذ

وبناء على كل ما سبق یمكن تأریخ هذا . ن األولى ال تدل على ذلكتشیر إلى تولیه السلطة، في حین أ يالت" ظله

م وعام ١٩٠٣/هـ١٣٢١م، أو ما بین عام ١٩٠٧/هـ١٣٢٥م و١٩٠٣/هـ١٣٢١العمل بالفترة الممتدة ما بین عامي 

 . وفاة جالیر

تصور قصة سیدنا یوسف مع أبیه النبي یعقوب، وفیها  گلستانتصویرة زیتیة محفوظة في متحف قصر  -٢٣

 . ا، ویقف یوسف إلى یساره بینما تحیط بهما المالئكةر یعقوب كفیفً یظه

، محفوظة في )٣٥لوحة(على ورق مضغوط عسلي اللون) سیاه قلم(بالحبر األبیض واألسودمنفذة تصویرة  -٢٤

 دکتر یهنر  ،یفرهنگ آثار و یخط نسخ موزه"محمد صادق محفوظي /متحف المخطوطات واألعمال الثقافیة، د

، ویحتل فیها اإلمام علّي بن أبي طالب "شمایل حضرة علّي علیه السالم"تمثل . )١(بتهران" یفوظمح صادق محمد

، ممسكا بطرفیها بین یدیه المضمومتین )٢(ا قباًء وفوقه عباءة سوداء اللونمركز التصویرة واقفا في مقدمتها، مرتدیً 

، مثبتة على )ُغترة( ن تنسدل على الكتفینأمام جسمه، ویضع على رأسه غطاًء عبارة عن قطعة قماش سوداء اللو 

  .)٣(أیًضامن خیوط سوداء اللون ) عقال( الرأس بواسطة حلقة

                                                        

(1)http://www.mahfouzimuseum.com/collections/detail/%D8%B4%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%8

4-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-
%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87 
D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/708/view; 
http://ghaziha.kateban.com/post/2931  (accessed 6 Oct. 2016)/ 

ومن أمثلة ذلك ما روي عن  الجدیر بالذكر أن كتابات الشیعة اإلمامیة ورد بها ما یشیر إلى ارتداء اإلمام علي بن أبي طالب السواد، )(٢

وروى . سوداء وطیلسانا أزرق -ُجبة مشقوقة من المقدم -دراعة) علیه السالم(رأیت على أبي الحسن : سلیمان بن رشید، عن أبیه قال

برسي الط. سوداء - كساء–ونحن في الرحبة وعلیه خمیصة ) علیه السالم( خرج علینا أمیر المؤمنین: عن أبي ظبیان الجنبي قال أیًضا

  .١٣٦ )م١٩٨٦/هـ١٤٠٧مكتبة األلفین، : الكویت(، مكارم األخالق )م١١٥٣/هـ٥٤٨رضي الدین أبى نصر الحسن بن الفضل ت(

: یقول اإلمامیة بأن العمامة السوداء كانت خاصة بأیام الحرب فقط ویستدلون على ذلك بما جاء في خبر معاویة بن عمار الذى قال )(٣

الحرم یوم دخل مكة وعلیه ) صلى اهللا علیه وآله وسلم( دخل رسول اهللا: وهو یقول) علیه السالم(-م الصادقاإلما–سمعت أبا عبد اهللا 

وعلیه السالح، ثم خرج إلى حنین، فلما فرغ منهم انتهى إلى أوطاس بقیت منهم بقیة ففرغ منهم، ثم انتهى إلى الجعرانة فقسم  عمامة سوداء

، )م١٦٩٢/هـ١١٠٤محّمد بْن الحسن ت(الُحّر العاِمليّ  ؛.١٥٥الطبرسي، مكارم األخالق، ص. ل مكةالغنائم بین المسلمین، ثم أحرم ودخ

وُیروى . ٥٧ص، ٥م، ج١٩٩٣/هـ١٤١٤وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث، قم، الطبعة الثانیة، 

...". ، وهو راكب على بغلةعمامة سوداءفین وعلیه قمیص ورداء، وعلى رأسه بین الص" "...صفین"أن اإلمام علي بن أبي طالب كان في 

مركز الطباعة والنشر : بیروت(، كشف الغمة في معرفة األئمة، )م١٢٩٢/هـ٦٩٢أبو الحسن علي بن عیسى بن أبي الفتح ت(اإلربلي

، ٢، القسم٨المجلسي، بحار األنوار ، المجلد؛ محمد باقر .٤٣٣، ص١م، ج٢٠١٢/هـ١٤٣٣ للمجمع العالمي ألهل البیت، دار التعارف،

علي (اد ویؤكدون على أن لبس العمامة السوداء لم ُیتداول إال بعد استشهاد الحسین، وأن أول من لبسها حدادا علیه اإلمام السجَّ . ٨٢ص

علیه ( الحسین د فدخل علي بنكنت مع أبي في المسج: ودلیلهم في ذلك ما روى عن عبد اهللا بن سلیمان، عن أبیه قال) زین العابدین

ما : من هذا الشیخ الذي أرى؟ فقال: ، فقلت لرجل قریب المجلس منيأرسل طرفیها من كتفیهولست أثبته وعلیه عمامة سوداء قد ) السالم

فلذلك سألتك إني لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هیئة في عیني منه : قلت: لك لم تسألني عن أحد دخل هذا المسجد غیر هذا الشیخ؟ قال
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والمالمح لرجل له أنف طویل مستقیم وفم دقیق، وعینان لوزیتان  وصور وجه اإلمام علّي في وضعیة أمامیة

حظ خروج دائرة كبیرة من أشعة ویال. وله لحیة كثیفة یتصل بها شارب كث. یعلوهما حاجبان مقوسان سمیكان

  .اربعة عشر شعاعً أنورانیة من ظهره ذات 

ویتوزع إلى الخلف منه ستة من المالئكة موزعین على صفین متساویین، وجمیعهم لهم هیئة شاب ُأضیف لها 

ویرتدون أقبیة ذات رقبة مقورة مطرزة عند الصدر والعضدین، ویضعون  ،جناحان عریضان یخرجان من الظهر

والوجوه مرسومة في وضعیة جانبیة ثالثیة األرباع یتوسطها أنف طویل وفم دقیق وعینان  .ارءوسهم تیجانً  على

  .لوزیتان ناعستان یعلوهما حاجبان سمیكان، وتنسدل خصالت من الشعر على جانبي الوجه من أسفل التاج

ا في إحدى الیدین بمصحف، ویرفعان وبینما یعقد اثنان من المالئكة ذراعیهما أمام جسدهما، یمسك اثنان خلفهم

وتشغل  .الید األخرى إلى السماء بالدعاء، بینما ال یبدو من حركة أیدي الملكین األخیرین إال الید التى ترتفع بالدعاء

الجزء العلوى من التصویرة كتابة دقیقة بخط النستعلیق ذات لون أبیض على أرضیة نباتیة من فروع نباتیة وزهور، 

، والثاني إلى "َحّقاً  الُمصَطفى َوِصيُّ ة، ُجنّ  ُحبُّه على: "ثالثة أجزاء، األول إلى یمین الناظر ونصهموزعة على 

ّي، سالم على إبراهیم علیه عل: "، والثالث یتوسطهما ونصه"ةْ والِجنّ  اإلنس إمام، ةْ والَجنّ  النار َقسیمُ  :"الیسار ونصه

  ".السالم

بكثیر من الفروع واألوراق والزهور  يّ عللتى یقف علیها اإلمام وتزخر أرضیة التصویرة خاصة المقدمة ا

ولما كانت هذه التصویرة تخلو من اسم  .والوریدات مختلفة األحجام والشحمات، التى یقف علیها اثنان من البالبل

وحداتها ا لیس بالیسیر؛ وقد تساعد على تأریخها بعض عناصرها و جالیر وتوقیعه علیها مما یجعل من تأریخها أمرً 

التى تنسب إلى الفترة " إبراهیم یذبح ابنه إسماعیل"الفنیة؛ إذ یالحظ أن رسوم المالئكة سبق ظهورها في تصاویر 

 َوِصيُّ ة، ُجنّ  ُحبُّه على: "م، كما أن األبیات الشعریة المسجلة علیها١٨٦٩- ١٨٦٥/هـ١٢٨٦-١٢٨١الممتدة من 

سبق ظهورها في التصویرة المسجل علیها بیت شعر " ةْ والِجنّ  اإلنس مامإ، ةْ والَجنّ  النار َقسیمُ  ،"َحّقاً  الُمصَطفى

م، یضاف إلى ذلك ١٨٧١و ١٨٦٢/هـ١٢٨٨و ١٢٧٩لسعدي الشیرازي المنسوبة إلى الفترة الممتدة ما بین عامي 

اء إلى أن األرضیة النباتیة وما یتخللها من رسوم طیور تتشابه مع مثیالتها في التصویرة التى ُنفذت بغرض اإلهد

 ، كم أنها تتطابق إلى حدٍ )٢٦لوحة( م١٨٩٧-١٨٨٠/هـ١٣١٥-١٢٩٨المنسوبة إلى الفترة من عام " مخبر الدولة"

                                                                                                                                                                   
. ٥٧ص، ٥الُحر العاِملّي، وسائل الشیعة، ج؛ .١٥٦الطبرسي، مكارم األخالق، ص). علیه السالم(فإنه علي بن الحسین: عنه، قال

وتجدر اإلشارة إلى أن من بین الكتابات اإلمامیة ما ینص على أن اإلمام علي واألئمة من بعده كانوا یرسلون طرفي العمامة من الكتفین، 

بإسناده في ترجمة عبد اهللا بن بشر المازني  -یوم الغدیر ) علیه السالم(على علي ما ورد في حدیث نص النبي  مثلة ذلكومن أ

وأسدل فعممه ) علیه السالم(یوم غدیر خم إلى علي ) علیه وآلهصلى اهللا (بعث رسول اهللا : قال) صلى اهللا علیه وآله(صاحب رسول اهللا 

...". هكذا أیدني ربي یوم حنین بالمالئكة معممین وقد أسدلوا العمائم، وذلك حجز بین المسلمین وبین المشركین: "وقال العمامة بین كتفیه

بن ...". هكذا أیدني ربي بالمالئكة:"، وقالیهعمامة سدلها بین كتفعمم رسول اهللا علیا یوم غدیر خم : وقال في الحدیث اآلخر

 :قم( ، األمان من أخطار األسفار واألزمان، تحقیق مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث،)م١٢٦٥/هـ٦٦٤علي بن موسى ت(طاووس

ل اإلمام علي ویتبین استمرار هذا التقلید بین األئمة من نس. ٥٧ص، ٥الُحر العاِملّي، وسائل الشیعة، ج؛ .١٠٣ص ،)م١٩٨٨/هـ١٤٠٩

ومما یجب اإلشارة إلیه أن العمامة السوداء لدى الشیعة مخصصة للسادة من نسل  .ادمن خالل الحدیث السابق ذكره عن اإلمام السجَّ 

تمییزا لهم عن غیرهم، فالمشایخ یعتمرون العمامة البیضاء، بینما السادة یعتمرون  األعظم المنحصر بالسیدة فاطمة الزهراء النبي

   http://aletra.org/print.php?id=840 (accessed 19 Feb. 2017). العمامة السوداء
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 م١٨٨٨/هـ١٣٠٦مع تلك الواردة في التصویرة المهداة إلى الوزیر على أصغر خان المنسوبة إلى عام  كبیرٍ 

نسبیة في حیاة جالیر الفنیة لم یكن یحتاج  ، وفي ضوء ذلك یمكن نسبة هذا العمل إلى فترة متأخرة)٣٠لوحة(

خاللها إلى التعریف بنفسه وأعماله لذا لم یحرص أثناءها على تسجیل اسمه علیها، أو بمعنى آخر كان یعمل 

خاللها إرضاًء لنفسه ولیس لغیره، ومن ثم یمكن ترجیح تنفیذ هذا العمل خالل الفترة الممتدة ما بین عام 

اشتراكه في إعداد شاهد قبر ناصر الدین شاه، وعام وفاته، وهي الفترة التى تمتد خالل  م الذى شهد١٩٠٣/هـ١٣٢١

   .م٢٠والربع األول من القرن/ هـ١٤الربع الثاني من القرن

، تبلغ أبعادها )٣٦لوحة(ا في یده بنارجیلة تصویرة لمشتاق علیشاه منفذة بأسلوب سیاه قلم جالسا وممسكً  -٢٥

 .محفوظتان في مجموعتین خاصتین )٢()سیاه قلم( ابا طاهر عریان بالحبر األسود، وأخرى لب)١(سم ١٨.٥×١١.٥

، وعلیها كتابة ٢٠٢تحمل رقم " جواهر التشریح"تصویرة في كتاب كان یدرس في دار الفنون یحمل اسم  -٢٦

 .، محفوظة في مجموعة أدیب برومند بتهران"ریجال  لیسماعإ  قمر : "نصها

، محفوظة لدى )٣(سم١٥.٥×٩الیة في عهد ناصر الدین شاه، تبلغ أبعادها تصویرة لمیرزا هدایت وزیر الم -٢٧

  . )٤(تحتفظ بها أسرته" غالم رضا خان ندیم باشي"محمد مصدق، وأخرى ل/د

تصویرة منفذة بألوان الزیت محفوظة في مجموعة خاصة تمثل منظًرا طبیعی�ا یحتوى على عدة شجیرات  -٢٨

 .)٥(على مصب نهر، وعلیها توقیع جالیر بحروف التینیة قلیلة األوراق واألغصان، ومجرى مائي

  : األسلوب الفني: ثالثا

على الرغم من تعدد المدارس الفنیة للتصویر في العصر  "...إلى أنه  )iranica( ُتشیر الموسوعة اإلیرانیة

ا جار، كان ممیزً شغل مكانة بارزة كمصور في عهد ناصر الدین شاه قا ي أن إسماعیل جالیر الذالقاجاري، إالَّ 

على مالمح الوجوه  یعتمدیركز على الموضوعات اإلیرانیة و  يالذ" إیران سازي"بشكل خاص في أسلوبین؛ األول 

یركز على رسوم  يالذ" طبیعة سازي"ا عن التأثیرات األوروبیة، والثاني والزینة والمالبس اإلیرانیة وهو بعید نسبیً 

  .  )٦("...لألسلوب األوروبيا الحیوانات والنباتات الطبیعیة وفقً 

والحقیقة أن دراسة أعمال التصویر اإلیرانیة خالل العصر القاجاري تكشف عن أن لكل مصور أسلوبه الخاص 

الذى قد یتشرب بخصائص تیار بعینه، أو قد یجمع بین أكثر من تیار من التیارات السائدة خالل هذه الحقبة سواء 

                                                        

  .٦١، ص"بزرگ عهد قاجار صورتگر"نصرت اهللا فتحی،  )(١

  .٤٥، ص"إسماعیل جالیر"؛ محمد هادي، .٨١محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، ص )(٢

  .٤٥، ص"إسماعیل جالیر"؛ محمد هادي، .٦٣، ص"صورتگر بزرگ عهد قاجار"نصرت اهللا فتحی،  )(٣

  .٤٥، ص"إسماعیل جالیر"؛ محمد هادي، . ٨١ن قدیم إیران، صمحمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشا )(٤

؛ عباس سرمدي، دانشنامه هنرمندان إیران وجهان إسالم، .٨١محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، ص )(٥

  .٨٤ص

(6) Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online at: 

http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 21 Feb. 2017)  
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١٩٤ 

 

أو األوروبي، بحیث تكون المحصلة النهائیة هى عدم تشابه أسلوب اثنین من التیار الفارسي القدیم أو الهندي 

ساعد في بنائها عدة  يالفنانین، بحیث یحتفظ كل واحد منهم بأسلوب خاص یمیزه عن غیره تتضح فیه شخصیته الت

ا أو حصیلها داخلیً استطاع ت ينشأ فیها، ونوعیة التعلیم والدراسة الت يعوامل؛ منها الخلفیة العائلیة والبیئة الت

بها من الدولة وكبار رجالها، كما ساهمت المعتقدات الفكریة  يحظ يا، یضاف إلى ذلك مدى الرعایة التخارجیً 

  .ا في صیاغة هذه الشخصیة الفنیةوالمذهبیة أحیانً 

 هوشبی نماسازي"ُاشتهر عموما بمهارته في التصویر والمحاكاة  يوخیر مثال على ذلك إسماعیل جالیر الذ

، وألوان )جواش(المعتمة " آبرنگ"المختلفة خاصة التصویر باأللوان المائیة  )٢(، وٕاتقان فروع التصویر)١("سازي

وكانت له مهارات خاصة في ). كنفاه(، سواء على الورق المقوى أو القماش)٣("یالک"، والّلك "روغن رنگ" الزیت

نقطه "، وأسلوب )٣٦، ١٨، ١٦، ١٣، ٦-٤اتلوح()٤("القلم والحبر األسود"استخدام أسلوب سیاه قلم 

إلى " )١(میرزا بابا نقاش باشي"، وقد استطاع أن یصل بهذه األسالیب بعد )١٨لوحة( )٦("noqta-pardāzi)٥(ىپرداز 

  .)٢(إلى درجة الكمال

                                                        

  .٩٨، "از كارگاه تا دانشگاه"؛ یعقوب آژند، .١٧٢، "رجال عصر ناصري"دوستعلي خان معیر الممالك،  )(١

ینقسم التصویر إلى أنواع مختلفة تسمى عادة تبًعا للوسیط المستخدم في تكوین اللون ومن أمثلة ذلك التصویر بألوان الزیت أو  )(٢

وكل نوع من هذه األنواع یتمیز بصفات من . إلخ ...والمینا) الالكیه( التصویر باأللوان المائیه، والتصویر بألوان الباستیل، والتصویر باللك

. إلخ ...ة اللون المجهز للرسم واألسلوب الصناعي المتبع في العمل أي من الناحیة التقنیة ومن امثلة ذلك التنقیطي أو التخطیطيجه

بحسب السطح المنفذ علیه الزخارف،  أحیاًناكما یقسم التصویر . ١٤١طیب، صور السالطین واألمراء، صإلخإیهاب أحمد حسن محمود 

  .لخإ ....أو التصویر على الخزف أو الزجاجفنجد التصویر الجداري، 

؛ محمد هادي، .٤٧٧٦، إسماعیل جالیر،  ؛ سهیال شیرجی.٧٧محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران،  )(٣

، "زنان در دورة قاجار مطالعة تطبیقي دو نقاشي از"؛ الهه پنجه باشي، .٧٨، "نقاشان دوره قاجار"؛ یعقوب آزند، .٤٤، "إسماعیل جالیر"

٤٥٩.  

القلم "ب أحیاًناتعنى القلم األسود وهو مصطلح یشیر إلى كل أنواع الرسوم والتصاویر المنفذة بالقلم والحبر، ویعرف  )(٤

,available at:)2012( Iranica, online edition, Encyclopedia  ,”qalam-Siāh”Bernard O'Kane , ".السیاهي

http://www.iranicaonline.org/articles/siah-qalam (accessed 19 Mar. 2017)    وهو أسلوب یستخدم لون مائي في

ة حبوب صغیرة على هیئ) السخام( الغالب أسود مع لمسات صغیرة من األبیض، وتقلیدیا كان اللون األسود یصنع في أصفهان من الرماد

وینتج عن ذلك مركب من نوعیة جیدة ال یتأثر بالرطوبة ویمكنه . ما كان یستخدم طالء زیتي أحیاًناثم تسحق وتخلط مع الماء، و 

 Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", pp. 413-415;  available online.استحضار جو مفعم بالروحانیة

at: http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 19 Mar. 2017)  

  . ٦٣، "صورتگر بزرگ عهد قاجار"نصرت اهللا فتحی،  )(٥

أسلوب للزخرفة في إیران یعتمد على استخدام نقط مستدیرة صغیرة ودقیقة یتم ترتیبها جنبا إلى جنب، والثابت أنه ُعرف منذ العصر  )(٦

من مدرسة تبریز على رأسهم سلطان محمد، وفي أصفهان استخدمه رضا عباسي في بعض  الصفوي؛ حیث استخدمه بعض المصورین

مینیاتور، تذهیب، تشعیر، گل و مرغ، گل و بوته، (سازی ونقاشی إیرانی  مهدی اشتری، هنر مینیاتوری: لمزید من التفاصیل راجع .أعماله

هنرهای ، "در نقاشی ایران» پرداز«شیوه "یعقوب آژند،  ؛.٦٧، ٦٦، )م٢٠٠٧/هـ ش١٣٨٦انتشارات گوتنبرگ، : تهران() سوخت معرق

 http://honarpayam.blogfa.com/post/4 ؛.٨-٦ ، )م٢٠١١/ش١٣٩٠تهران، بهار (، ٤٥، دوره سوم، شماره تجسمی

(accessed 6 Sep. 2016)  وتعرفه الموسوعة اإلیرانیةiranica  بأنه األسلوب الذى یستخدم  نقط غیر محسوسة أو مرئیة إلنتاج تأثیر

 ;Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", 413-415.مرقط بینما هو یخلق صورة تفصیلیة مطابقة للموضوع
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١٩٥ 

 

ا على التعبیر ا للفت األنظار، وحریصً اعتنى بشكل خاص بحریته الفنیة ولم یكن محبً  يوكان جالیر الفنان الذ

بإیجاز " روبنسون"وصفه ، "أسلوب فنى شخصي"، وتكشف دراسة أعماله عن )٣(عن میوله وآرائه الشخصیة العمیقة

ا بنوع من الحزن ا، ممتزجً ا، غیر أن  باطنه فارسي تمامً ا، یبدو في الظاهر أوروبیً أنه كان دقیقً : "...قائًال 

  . )٤(..."اللطیف

ا إلى ثالث مجموعات رئیسیة؛ األولى شورة في هذه الدراسة نوعیً إسماعیل جالیر المن )٥(ویمكن تصنیف أعمال

، ٣١لوحة(، والثانیة الكتابیة )٣٦، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٧أ، ب، ٢٥، ٢٤، ١٨، ١٦- ٣لوحات ( التصویریة

وتنقسم كل مجموعة منها بحسب ). ٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٣- ٢٠، ١٧لوحات(تجمع بین االثنین  ي، والثالثة الت)٣٤

؛ األول ملكي یتعلق بالبالط القاجاري وأغلبه تصاویر شخصیة للشاه وكبار رجال )٦(قسمین موضوعاتها إلى

، والثاني دینى یعكس كثیًرا من األفكار والمعتقدات المذهبیة )٣٤ - ٣٢، ٣٠، ٢٨ -٢٦أ، ٢٥، ٢٤، ٣(الدولة

  ).٣٦، ٣٥، ٣١، ٢٩ب، ٢٥، ٢٣-٤( الشیعیة والصوفیة

التوازن وتكشف دراسة . الزخرفیة اإلطاراتو  دة وخلوه من التكوینات المعقدةببساطته الشدی جالیر أسلوب ویتمیز

 أو یمیل قلیال إلى الیمین) ٣٦، ٢٨، ٢٤، ١٣- ٣لوحات( في أعماله عن میل إلى أن یحتل الثقل المركز

 يف العادة بحكم الیمین نحو اتلقائیً  العین تحرك، وهو ما یتناسب مع )٣٥، ٣٣، ٢٧أ، ٢٥، ١٨، ١٦-١٤لوحة(

معظم أعماله  مركز في واضح أفقي أو رأسي خطوهناك . أو الفارسیة العربیة باللغة المكتوبة الحروف قراءة

                                                                                                                                                                   
available online at: http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2(accessed 6 Sep. 2016)  ویفهم مما سبق أن

ویستخدم في رسم لوحة بكاملها عن طریق نقاط متجاورة قد تكون ملونة أو ذات لون واحد " التنقیطي"هذا األسلوب یمكن أن یطلق علیه 

گلستان ضمن مرقعة مؤرخة  المحفوظة في قصر" نور علیشاه"طب الصفوي وتعد التصویرة التى تمثل الق. في الغالب رمادي أو أسود

من أشهر اعمال جالیر التى استخدم فیها هذا االسلوب ومعها تصویرة شخصیة لمیرزا هدایت وزیر ) ١٨لوحة( م١٨٦٩/هـ١٢٨٦بعام

  .٩، "در نقاشی ایران» پرداز«شیوه "یعقوب آژند،  :راجع. المالیة في عهد ناصر الدین شاه

الفترة  فيم، وتركز نشاطه الفني ١٩/هـ١٣میرزا بابا أصفهاني واحد من مصورى البالط اإلیراني خالل النصف األول من القرن  )(١

م، وهو في األصل ینتمي إلى الساللة القاجاریة، التحق في البدایة ببالط كریم خان، وبعد جلوس ١٨٢٩-م١٧٨٥/هـ١٢٤٥ -١٢٠٠من

ى تهران للعمل في البالط القاجاري، وبعد وفاة اقا محمد اصبح مصور بالط السلطان فتحعلي شاه، أشتهر آقا محمد على العرش قدم إل

ومعظم الصور التي قام برسمها أرسلت ). الكیه(بمهاراته في الرسم باأللوان المائیة والزیتیة، باإلضافة إلى صناعة المقالم وزخرفتها بالّلك

، "نقاشان دوره قاجار"یعقوب آژند، : لمزید من التفاصیل عنه وأشهر أعماله راجع. مدى إتقانه وبراعتهكهدایا لحكام أوروبا مما یدل على 

؛ إیهاب أحمد حسن محمود الخطیب، صور السالطین واألمراء، .٩١، ٩٠صسمیة حسن محمد إبراهیم، المدرسة القاجاریة، ؛ .٧٦، ٧٥

٢٢٣، ٢٢٢.  

  .٤٧٧٦، إسماعیل جالیر،  ؛ سهیال شیرجی.٦٢، "جارصورتگر بزرگ عهد قا"نصرت اهللا فتحی،  )(٢

  .٤٧٧٦، إسماعیل جالیر،  سهیال شیرجی )(٣

(4) Robinson, B.W., Persian Painting, 887. 

سبق تقسیم أعمال جالیر إلى ثالثة مجموعات؛ األولى التصاویر الشخصیة للحكام والنبالء، والثانیة تصاویر الموضوعات الدینیة  )(٥

 Manouchehr Broomand, "Jalayr, Esma’il Khan", 413-415;  available .، وثالثها یتضمن موضوعات مختلفةوالصوفیة

online at: http://www.iranicaonline.org/articles/jalayer-2 (accessed 6 Sep. 2016)  

وء أعمال أخرى وردت في متن هذه الدراسة بدون نشر لوحات لها إضافة قسم ثالث لمناظر الحیاة الیومیة، ورابع یتضمن في ضیمكن  )(٦

  .موضوعات متباینة منها ما هو عبارة عن منظر طبیعي أو صور توضیحیة في كتاب كان ُیدرس في دار الفنون
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وتعتمد أعماله التصویریة ). ٣١، ٣٠لوحة( والكتابیة) ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٢٨، ٢٧أ، ب، ٢٥، ٨- ٤لوحات( التصویریة

، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٦-٣حاتلو ( مركز واحد فقط تحتله الشخصیة الرئیسة في التصویرةعلى عادة 

والخلفیات في معظم أعماله التصویریة یمكن تمییزها بسهولة من خالل تكوین فني یجمع بین رسوم لألشجار ). ٣٦

ضافة إلى مباٍن ومنشآت معماریة أو مجموعة من التالل والمرتفعات باإل تَبَّةخاصة المثمرة منها مع رسم ل

  ).٣٣، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٣، ٣لوحات(

ا من نوعه، ویعد هو الفنان في عمل واحد فریدً  الجمع بین الكتابات والتصاویرویعد أسلوب إسماعیل جالیر في 

هذا المجال؛ ویمكن معرفة أعماله من هذه النوعیة بسهولة  في ممن عملوا للفنانین الطریق مهدالذى ا األكثر تمیزً 

الخلفیة والمسافات المتوسطة، والرسوم الدقیقة للزهور والطیور  من خالل التناقض الساحر بین المسافات الواسعة في

والحیوانات والمنشآت المعماریة التى تسكن المساحات الفاصلة، ونجد في كل منعطف أو زاویة تفصیلة صغیرة 

فضال عما نجده من موضوعات . )١(یمكن مالحظتها، أو حیواًنا أو طائًرا مختفًیا بین أوراق الشجر یظهر فجأة

فمنها ماهو ساحر ووقور كمشاهد الصوفیة والغرام وبعضها یتصف بالحیویة كمناظر  تصویریة ذات تنوع واضح،

الزورخانة، والبعض اآلخر عنیف كما في مشاهد الصید والقتال، ومنها ما هو غنائي مثل العزف على الناي، 

  .لخإ ...وبعضها هادئ مثل جلوس السیدات حول موقد الشاي

تكرار الموضوع ماله عن قدرة فائقة في أساسیة من شخصیة جالیر الفنیة، إذ تكشف دراسة أع سمة التكرارو 

ا أسالیب متباینة من فروع الواحد بنفس العناصر والتوزیع الفني عدة مرات بمقاسات مختلفة مستخدمً  التصویرى

على النحو الذى نراه في التصویرة  التصویر خاصة أسلوب السیاه قلم أو الرسم بالزیت أو األلوان المائیة المعتمة،

لستان گ في التصویرة المسجل علیها االقتباس من أیًضاكما نراه ). ١٦، ١٥، ١٤لوحات( التى تمثل قصة الذبیح

  ). ٢١، ٢٠لوحات( "بلغ العلى بكماله"سعدي الشیرازى 

ع المساحة المخصصة كما كانت لدیه موهبة في إعادة تصاویر كاملة له كما هي ولكن بحجم أصغر یتناسب م

لها ضمن األرضیة الزخرفیة لألعمال التى تجمع بین التصویر والكتابات ومن أمثلة ذلك التصویرة التى تمثل اإلمام 

 التى نراها مكررة في التصویرة التى تحمل اسم اإلمام الساد) ٧، ٦لوحة( علّي بن أبي طالب وابنیه الحسن والحسین

التى وردت ضمن االقتباس " كل"یر في اسم علّي، وداخل حرف الالم في كلمة داخل حرف الیاء األخ) ٢٢لوحة(

  ). ٢٩لوحة(م ١٨٨٧/هـ١٣٠٤من دعاء الجوشن الكبیر في التصویرة المؤرخة بعام

مناظر والعناصر والوحدات الزخرفیة ومن أمثلة ذلك منظر الصید ال نفس استخدام تكراركما تنطوى أعماله على 

 من ق ظهور الخیل في مواجهة حیوان مفترس نجده في التصویرة التى یشغلها االقتباسالمكون من فارسین فو 

 والتصویرة التى تحمل اسم اإلمام علي زین العابدین) ٢٠،٢١لوحة("بلغ العلى بكماله"گلستان سعدي الشیرازى 

رها الزهریة في ومن العناصر التى تكرر ظهو ). ٣٣لوحة( وخلفیة التصویرة الشخصیة ألحد النبالء) ٢٢لوحة(

). ٣٣لوحة( والتصویرة الشخصیة ألحد النبالء) ٢٨، ٢٧لوحة( تصویرتین شخصیتین للوزیر علي أصغر خان

 والمالئكة) ٣٣، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٣-١٩لوحات( ویقاس على ما سبق معظم رسوم الطیور والحیوانات

                                                        

-http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2006/arts-of-the-islamic؛ .٦ یعقوب آژند، إسماعیل جالیر، )(١

world-l06222/lot.55.html (accessed 11 Sep. 2017)  
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 تى تعد قاسما مشتركا بین معظم األعمال، وبشكل خاص التكوینات النباتیة الدقیقة ال)٣٥، ١٦-١٤، ٦-٤لوحات(

  ).٣٣، ٣٠- ٢٦ب، ٢٥، ٢٣-١٩لوحات(

عبارة عن نماذج ثابتة ذات حضور قوي یتم  في أغلب االحیان األشخاص )١(وفي السیاق نفسه یالحظ أن وجوه

ومن ). ٣٥أ، ب، ٢٥، ٢٢-٢٠، ١٧- ٤لوحات( توزیعها بحسب الحاجة ویغلب على العیون نظرة حزن وتأمل

 ت الزخرفیة المكررة المباني والمنشآت المعماریة التى تحتل خلفیة واحدة من التصاویر الشخصیة لنور علیشاهالوحدا

  ).٢٢لوحة( ، حیث نشاهدها في التصویرة التى تحمل كتابات باسم علي زین العابدین)١٣لوحة(

 خلفیة عدد من أعمالهالتى زخرف بها جالیر  مباني والمنشآتلالشكل العام لمجموعة اسیجد المدقق في و 

أن لها طرازین مختلفین؛ األول بسیط  مربع الشكل مغطى بقبة یجاورها ) ٢٩- ٢٧، ٢٤، ٢٢-٢٠، ١٣، ٣لوحات(

والثاني مركب یتكون من عدة طوابق تصل أحیانا إلى خمسة ) ٢٩، ٢٢، ٢٠، ٣لوحات( أحیانا أبراج اسطوانیة

ي أعمال جالیر لمباٍن قلیلة االرتفاع مغطاة بأسقف ، وهناك شكل غیر متكرر ف)٢٨، ٢٧، ١٣لوحات(وسبعة 

وفي الغالب أن هذه الطرز الثالثة تعكس طرز العمارة السائدة في إیران خالل ). ٢٤لوحة( جمالونیة أو مائلة

التى قضى فیها مصورنا معظم  )٢(تهرانم، خاصة أن المباني متعددة الطوابق تتناسب مع العاصمة ١٩/هـ١٣القرن

فشاهدها عن قرب ونقلها إلى أعماله، في حین أن النموذج المغطى بأسقف جمالونیة أو مائلة یتناسب  سنوات عمره

 - وهو األكثر ظهورا في أعمال جالیر –مع المناطق الجبلیة واألكواخ الریفیة، وال خالف على أن الطراز األول 

 بة التى استخدمها جالیر بأعداد كبیرة فيیعكس شكًال من أشكال العمارة الدینیة متمثال في المدافن المغطاة بق

واألخرى التى تحمل  )٢١، ٢٠لوحة("بلغ العلى بكماله"گلستان سعدي الشیرازى  من التصویرة التى یشغلها االقتباس

یا أرفع من كل " ، وتلك المسجل علیها االقتباس من دعاء الجوشن الكبیر)٢٢لوحة( اسم اإلمام علي زین العابدین

والعتبات المقدسة لدى الشیعة  )٣(مما یدل على أنها قد ترمز إلى قباب دفن األئمة من آل البیت) ٢٩لوحة( "رفیع

  .    )١(على اختالفها

                                                        

(1)http://www.invaluable.com/auction-lot/the-sacrifice-of-isma-il,-attributable-to-isma-il-32-c-

v9nmhd0bj1 (accessed 11 Sep. 2017)  

وما یماثلھا من المنشآت التى اُلحقت " شمس العمارة"ربطت بین المباني المتعددة الطوابق في بعض اعمال جالیر وبین هناك دراسة ) (٢

    .Sheila S. Blair, Islamic Calligraphy, p.455: للتفاصیل راجع. بالقصور القاجاریة في تھران منذ عصر ناصر الدین شاه

الحسن بن علي، علي بن الحسین زین العابدین، محمد بن علي الباقر، : أربعة من أئمة الشیعة دفنوا في البقیع وهم جدیر بالذكر أن )(٣

وكانت تعلو مدافنهم قباب، فعلى سبیل المثال وصف ابن جبیر قبري اإلمام الحسن والعباس بن عبد المطلب . جعفر بن محمد الصادق

رض متسعان مغشیان بألواح ملصقة أبدع إلصاق مرصعة بصفائح الصفر ومكوبكة بمسامیره على أبدع وقبراهما مرتفعان عن األ: "...قائًال 

دار : بیروت(، رحلة ابن جبیر، )م١٢١٧/هـ٦١٤ابو الحسین محمد بن أحمد بن جبیر الكناني ت( ابن جبیر...". صفة وأجمل منظر

أبو عبد اهللا ( ابن بطوطة...". قبة ذاهبة في الهواء بدیعة اإلحكام...:"ووصف  ابن بطوطة قبة اإلمام الحسن بأنها. ١٧٤، .ت. ، دصادر

، تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، تحقیق محمد عبد المنعم )م١٣٧٧/هـ٧٧٩محمد بن عبد اهللا اللواتي الطنجي ت

د تعرضت هذه المدافن للهدم مرتین وق. ١٣٩، ١٣٨م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٠٧ دار إحیاء العلوم،: بیروت(العریان ومصطفي القصاص، 

 السید محسن األمین الحسیني العاملي: لمزید من التفاصیل راجع. م١٩٢٥/هـ١٣٤٤م، والثانیة عام ١٨٠٥/هـ١٢٢٠األولى عام 

، )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي،  :بیروت( ، كشف االرتیاب في اتباع محمد بن عبد الوهاب،)م١٩٥٢/هـ١٣٧١ت(

، ٥٥، ٤٨، لوحات ١٤٣-٢٣ص م،١٩٩٠/هـ١٤١١ مؤسسة البقیع إلحیاء التراث،: بیروت(؛ یوسف الهاجري، البقیع، .٥٤، ٥٣، ٣٣

-٨١ ،)م١٩٩٨/هـ١٤١٩دار السالم، : بیروت(؛ السید عبد الحسین السید حبیب الحیدري الموسوي، قبور أئمة البقیع قبل تهدیمها، .٦٠
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١٩٨ 

 

الممثلة في أعمال جالیر بأنه لم یكن بعیدا عن التقالید الفنیة السائدة في عصره،  العناصر المعماریةكما تكشف 

أسفل شرفة معقودة تطل على فوارة، ) ٧لوحة( لتصاویر الخاصة بهمإذ یجلس اإلمام علّي وابناه في واحدة من ا

، ٢٧لوحة( ویجلس الوزیر علي أصغر خان في شرفة تطل على منظر طبیعي في كلتا التصویرتین الشخصیتین له

داخل شرفة رابعة، وهو االتجاه الذى نشاهد له أمثلة كثیرة خالل العصر ) ٣٣لوحة( ، ویقف النبیل المصور في)٢٨

  .)٢(لقاجاري حیث یجلس أو یقف فیها أصحاب التصاویر داخل إیوان، أو في شرفة تطل على الخارجا

، وشیوع )٣٥، ١٤، ٦-٤لوحات( )سیاه قلم( في أعمال جالیر باستخدام األبیض واألسود الخطة اللونیةوتتمیز 

، ولجالیر قدرة خاصة )٣٤، ٣٠-٢٨، ٢٦، ٢٣، ٢١-١٩، ١٧لوحات( اللون الذهبي والبني بدرجاتهما المختلفة

في استخدام ألوان براقة لتلوین أجزاء دقیقة من أرضیة أعماله على النحو الذى نراه على سبیل المثال في استخدامه 

  ).٣٣، ٢٩- ٢٦، ٢٣، ٢٢، ١٩لوحات( األزرق واألحمر واألصفر واألخضر للزهور والوریدات

إلى مجموعتین متباینتین؛ األولى تخلو حروفها من من حیث الشكل  الكتابیةوتنقسم النصوص في أعمال جالیر 

). ٣٤، ٣١، ٢٩، ٢٦لوحات( أو أبیض) ٢٢-٢٠، ١٧لوحات( الزخارف وتم تنفیذها بخط سمیك أسود اللون

السمك الواضح لها سمات زخرفیة ممیزة ال تخطئها العین تتمثل في ) ٣٠، ٢٣، ١٩لوحات( والمجموعة الثانیة

ودها الخارجیة بلون داكن من درجات الرمادي، في الوقت الذى یمأل الفراغ لحروف الكتابات مع تحدید حد

المحصور بین هذه الحدود زخرفة نباتیة من زهور ووریدات تتخللها رسوم بعض الطیور، كما أن المساحات التى 

  . تحیط بحروف الكتابة من الخارج ملونة باللون األبیض

ر نجاحه أحیانا في توظیف بعض الحروف لتكون جزءا من لدى جالی )٣(الخصائص العامة للكتاباتومن 

، حیث نجد أن )٢٢لوحة( التصمیم الزخرفي، ومن أمثلة ذلك التصویرة التى تحمل اسم اإلمام علي زین العابدین

حرف األلف المتوسط في كلمة الكاتب وظفه المصور لیكون بمثابة ساق لنخلة وأضاف لها تاًجا فقط باللون 

ونشاهد في نفس التصویرة أن حرف الالم في كلمة المصور بمثابة . ه على ذلك لون الكتابة الداكناألخضر، وساعد

وجالیر ككاتب ماهر في توظیف الحرف الواحد مع أكثر من كلمة . الفرع النباتي الذى یقف علیه طائر صغیر

 علیها مسجلفي التصویرة الوصوال إلى تركیبات لغویة متعددة، وخیر مثال على ذلك حرف الراء في كلمة رفیع 

؛ حیث )٢٩لوحة( م١٨٨٧/هـ١٣٠٤ بعام مؤرخةال الكبیر، الجوشن دعاء من )یا أرفع من كل رفیع( قتباساال

، وباستكمال "یا رب"الراجعة في اسم علي مكونا كلمة " الیاء"و" یا"یالحظ أن هذا الحرف یقع بین حرف النداء 

                                                                                                                                                                   
ال بین الصور الضوئیة المنشورة لقباب آل البیت في البقیع قبل تهدمها وبین القباب في أعمال وقد تكشف الدراسة المقارنة مستقب. ٨٦

  .  جالیر عن صلة بینهما

 تتوزع أشهر العتبات المقدسة لدى الشیعة ما بین العراق وٕایران، وأهمها في العراق العلویة والحسینیة والعباسیة والعسكریة والكاظمیة، )(١

  .الرضویة والفاطمیة وفي إیران الروضة

  .٢٦، ٢٣، ٢٢، ١٦، ١١-٩، لوحاتإیهاب أحمد حسن محمود الخطیب، صور السالطین واألمراء: راجع )(٢

 theجالیرالتكوینات الخطیة إلسماعیل " :تقدمت بدراسة تحمل عنوان "Maryam Ekhtiarمریم اختیار" جدیر بالذكر أن )(٣

calligraphic compositions of  Isma’il Jalayir "في الدول اإلسالمیة ١٩فن القرن "  :في مؤتمر بعنوانNineteenth-

Century Art in Islamic Countries"  قسم تاریخ الفن بجامعة فیینا "نظمهDepartment of Art History, University of 

Vienna, July 6 - 09, 2017 " وقت اإلنتهاء من إعداد هذه الدراسة نها لم تنشرإغیر . م٢٠١٧یولیو عام  ٩-٦خالل الفترة من.  



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

١٩٩ 

 

في التصویرة األخرى المؤرخة " یا"كما وظف حرف النداء  ".یارب عليّ "القراءة سنجد أنفسنا أمام 

مع أكثر من اسم من أسماء اهللا الحسني ومن ذلك اسمى فرد وعظیم المسجالن ) ٣١لوحة( م١٨٩٠/هـ١٣٠٨بعام

  .داخل حرف الیاء في اسم عليّ 

ع بین التصویر وجالیر حریص في أعماله على استخدام نصین مختلفین في معظم أعماله الكتابیة أو التى تجم

، ٢١-١٩، ١٧لوحات( والكتابات، وجرت عادته في اختیار النص الرئیسي من دواوین الشعر الفارسیة الصوفیة

حیانا اقتباسات من أ، و )٣٤، ٣٠، ٢٦، ٢٢لوحات( أو اسم وألقاب ووظائف من ُنفذ العمل برسمه) ٣٠، ٢٧، ٢٣

صوص الفرعیة ما بین عبارات وأدعیة شیعیة وتوقیع وغالبا ما جمعت الن). ٣١، ٢٩لوحة( أدعیة شیعیة معروفة

  ).٣٤، ٢٧، ٢٢-٢٠، ١٧لوحة(، واقتصرت أحیانا على التوقیع فقط )٣١، ٢٩، ٢٦، ٢٣، ١٩(جالیر

إسماعیل جالیر من أهم النقوش الكتابیة المنفذة على أعماله، فعلى الرغم من حرص معظم  توقیعویعد  

، نجد أن جالیر التزم )١(فیذ توقیعاتهم بحجم صغیر حرصا على التصویرةالمصورین خالل العصر القاجاري على تن

، )٣١-٢٩، ٢٦، ٢٣- ١٩( ، وخالفه في عدد من أعماله)٣٦-٣٢، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ١٧-٣لوحات( به أحیانا

فقط في األعمال الكتابیة أو التى تجمع بین الكتابات  هذا التقلید وتفسیر ذلك یتلخص في أن جالیر خالف

ویر معتمدا في ذلك على وجود نصین مختلفین، فأضاف التوقیع إلى أحدهما بنفس الخط واللون لیبدو كأنه والتص

ولجأ في أحیان ). ٣٠، ٢٦، ٢٣، ٢٢، ١٩لوحات( أو فرعیا) ٣١، ٢٩لوحة( جزء من النص سواًء كان أساسیا

  ).                   ٢١، ٢٠لوحات( قلیلة إلى إخفائه بین الزخارف

، ١٠، ٩لوحات( "إسماعیل"عت صیغ توقیع جالیر فنجد أن بعضها بسیط یقتصر على اسمه األول فقط وقد تنو 

- ٣لوحات" (إسماعیل جالیر"یجمع بین االسم األول واسم العائلة  -وهو أكثرها استخداما - ، والبعض اآلخر )٣٢

كمترین "إما هللا تعالى مثل  ، وسبق بعضها ألقاب فارسیة مركبة للتواضع والذل)٣٤، ٣١، ٢٩، ٢٣، ١٧، ١١، ٨

، ٣٠لوحة( "أقل العباد في البالد" التى تعنى" كمترین بنده استان"، و)٤لوحة( "أقل العباد شأنا"التى تعنى " فدویان

 نیر آقاى آستان بنده كمترین"، و"عبد الشاه"التى تعنى " بنده شاه والیت"، أو للشاه وكبار رجال الدولة ومنها )٣٤

وتكرر كثیرا عدد من األلقاب المفردة قد تسبق االسم أو تلیه ومنها ". عبد عتبة السید نیر الملك"نى التى تع" الملك

  ).٣١، ٢٩لوحة( "الفقیر"، و)" ٢٢- ٢٠، ١١، ٥لوحات( الحقیر"

) ٣١-٢٩، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٧لوحات( "نقاش دولة علیة إیران"وعلى العكس من األلقاب السابقة یحظى لقب 

، في مقابل أن كبیر مصوري البالط القاجاري الرسمیین حمل بشكل خاص لقب )٢(وطابع عامبصفة رسمیة واضحة 

  ". نقاش باشي"

بعد اسمه األول لیس فقط " حاج محمد زمان خان"ومما یلفت النظر حرصه أحیانا على تسجیل اسم والده كامال 

، وهى )١(والخطاط الشاعر الصوفي البارز بوالده أیًضاللتعریف بنفسه والتأكید على أصوله العائلیة، بل افتخارا 

                                                        

  .٤١٢رحاب إبراهیم أحمد أحمد الصعیدي، التحف اإلیرانیة المزخرفة بالالكیه،  )(١

فقد عین ناصر الدین شاه الفنانین المتدربین فى دار الفنون وخریجیها مثل إسماعیل جالیر وصنیع الملك ثم من بعده كمال الملك في  )(٢

إیهاب أحمد حسن . بعمل صور كبیرة له ولكبار رجال البالط رغبة في إعطائهم الشرعیة السیاسیة وتفخیم الذاتوكلفهم , وظائف رسمیة

  .١٦٤محمود الخطیب، صور السالطین واألمراء، 
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عقب وفاته عام  برحمة اهللا وعفوه والده تفاؤالً بتمتع )٢٢-٢٠لوحات( "المرحوم"الصیغة التى أضاف إلیها صفة 

  . اإلخبار باب ولیس والدعاء الرجاء بابم إذ تقع ضمن ١٨٦٩/هـ١٢٨٦

 وٕاذا علمنا ،)٢(ماله بحروف التینیةومن غریب صیغ التوقیع لهذا الفنان أنه وقع على واحد من أع

، لوجدنا )٣(أن اللغة الفرنسیة كانت ضمن اللغات التى یتعلمها طالب دار الفنون، كما أنها كانت لغة التدریس بها

  .   طبیعى إلجادته بعض اللغات ذات األصول الالتینیة نِّتَاجُ أن ظهور مثل هذه الصیغة في التوقیع ما هو إال 

الف صیغة توقیع جالیر عن معاصریه على استخدامه الحروف الالتینیة لكتابة اسمه، بل امتد ولم یقتصر اخت

، وهو األمر الذى ینطوى على داللة كبیرة )٢٨، ٢٢-٢٠لوحات( "مصور وكاتب"إلى ورود لقبین وظیفیین معا هما 

عمال جالیر، حیث یقول ویساعد في حل إشكالیة تتعلق بانقسام اآلراء حول النصوص الكتابیة المسجلة في أ

كان یقلد الخطاطین المشهورین على سبیل المتعة فكان یرسم الكلمات بالحبر وُیزینها :"... أصحاب الرأى األول بأنه

علیك یا سید خان : كتبها بخط جلي، وأن أباه قال له) بلغ العلى بكماله(بعد ذلك، ومن ذلك قطعة من بیت سعدي 

والخطاطین اآلخرین، وعندما تفعل  -التبریزي الهروي أو سلطان يخطاط میر علال یقصد - أن تسیر على نهج میر

: وأضاف البعض اآلخر إلى هذا الرأى القول إن. )٤(..."ذلك استخدم بدال من القلم الفرشاة واأللوان المركبة

على تقلید خطوط جالیر كفنان كان مفتونا بالرسم والخط، وبسبب الموهبة والتدریب على الخط اكتسب القدرة "...

المشاهیر، وتكشف أعماله عن شهرة وندرة، ومع ذلك فلیس من المستحسن النظر إلیه كخطاط، فقد استخدم فن 

الرسم في تقلید الحروف، ولم یكن ذلك عن مهارة منه في فن الخط، واقتصرت مساهمته الوحیدة في هذا على كونه 

نقل عن األصل دون أن یكون لدیه الدرایة أو المعرفة وبالتالي أى أنه مارس الخط كرسام ی. )٥(.."رسام یقلد الخط

  .اإلجادة لقواعد الخط

، كان متحیزا إلى -فن الخط -جالیر كان یكتب بخط النستعلیق، وفي هذا الفن أستاذ"... :والرأى الثاني یرى أن

  .  )٦("...ودرس على یدیهمیرزا غالمرضا ألنه تدرب على خطه 

السابقین بالنقد والتحلیل یجب اإلقرار من الناحیة الفنیة بأنه ال خالف على اعتبار جالیر وقبل التعرض للرأیین 

رائدا في فن الخط في إیران، بسبب أسلوبه في تنفیذ بعض الكتابات الذى اعتمد على تحدید الحروف بأقالم 

                                                                                                                                                                   

(1)Sheila S. Blair, Islamic Calligraphy, 454.   

  .٨١محمد على كریم زاده تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران،  )(٢

ا كانت لغة التدریس في دار الفنون من األمور الغریبة فعلى الرغم من أن االساتذة كانوا من ألمانیا وٕایطالیا إال أن الدراسة كانت غالب )(٣

 تباللغة الفرنسیة، ویرجع ذلك إلى عدم توفر المترجمین الذین یجیدون هذه اللغات، على عكس كثرة مترجمي اللغة الفرنسیة نظرا ألن البعثا

حسین محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی، جلد اول، . كانت غالبا إلى فرنسا" ومحمد شاه" عباس میرزا"األولى التى أرسلها 

  .٨٦، ٨٤؛ هالة خضر السعید المتولي، مدرسة دار الفنون اإلیرانیة، .٢٧٠ص

  .٧٧تبریزى، أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، ص ؛ محمد على كریم زاده.١٧٢، "رجال عصر ناصري"دوستعلي خان معیر الممالك، ) (٤

  .٤٤، "إسماعیل جالیر"محمد هادي،  )(٥

؛ الهه پنجه باشي، .٧٨، ص"نقاشان دورٔهقاجار"؛ یعقوب آزند، .٨٤عباس سرمدي، دانشنامه هنرمندان إیران وجهان إسالم، ص )(٦

  .Sheila Canby, The Zand and the Qajars, 242؛ ٤٥٩، "مطالعة تطبیقي دو نقاشي از زنان در دورة قاجار"
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، ٣١، ٢٩، ٢٦، ٢٢ -٢٠ ،١٧لوحات( )١(الرصاص ثم استخدام الفرشاة لتلوینها بألوان مختلفة بدال من الحبر

  ). ٣٠، ٢٣، ١٩لوحات( ، مع زخرفتها أحیانا)٣٤

أما فیما یتعلق بكون جالیر خطاطا أم مقلدا للخط فقد جانب الصواب كال من أصحاب الرأیین، فأصحاب الرأى 

األول لهم الحق في القول إنه كان مقلدا للخط حیث إن جالیر سجل ذلك في بعض أعماله، فنجد أنه أضاف 

) ١٧لوحة( رین كتابیین باللغة الفارسیة في نهایة التصویرة التى ُنفذت بناء على طلب التاجر عبد الوهابسط

 خط من الوهاب عبد میرزا حاجي المحترم التاجر طلب على بناء منقول العمل هذا الوهاب، العزیز هو: "هماترجمت

 جالیر إسماعیل عمل رضا، غالم یرزام آقا شاه الدین ناصر الملوك ملك دولة عهد في ساتذةاأل ستاذأ

وكما یتبین منهما أنه صرح بكلمات واضحة ال لبس فیها أنه نقل بیت الشعر عن أصل " م١٨٦٧الموافق/هـ"١٢٨٤

وهو األمر الذى تكرر في تصویرة شخصیة . مكتوب بخط الخطاط غالمرضا بناء على طلب الحاج عبد الوهاب

 روح فیض" حافظ شعر من البیت هذا": ورد بها كتابة فارسیة ترجمتهاالتى ) ٢٨لوحة( للوزیر علي أصغر خان

إال أن الصواب جانب ". السلطان أمین السید جناب األرفع األمجد جلاأل المستطاب حضرت خط من منقول" القدس

  .أصحاب هذا الرأي في صرف النظر عنه كخطاط

ن جالیر كان یكتب بخط النستعلیق؛ إذ تكشف أما أصحاب الرأي الثاني فقد أصابوا كبد الحقیقة في القول إ

دراسة أعماله عن أنه استخدم هذا الخط لتنفیذ كل من الكتابات العربیة والفارسیة، على العكس مما كان سائدا في 

وهي المالحظة التى تكشف عن جانب من جوانب . إیران لفترات طویلة من استخدام خط الثلث للنصوص العربیة

وجانب الصواب أصحاب هذا الرأي في القول بتحیزه إلى خط . مسة لكل ما هو فارسيشخصیة جالیر المتح

غالمرضا؛ إذ إنه على الرغم من ثبات قواعد كتابة خط النستعلیق، إال أن كل خطاط تكون ألعماله مالمحها 

  .المتمیزة التى تختلف عن كتابات غیره

حرصه على اإلعالن عن نفسه كخطاط، فقد وقع ویكشف فحص توقیع جالیر على مجموع أعماله الكتابیة عن 

وغنى عن البیان أن كاتب اسم فاعل ). ٢٨، ٢٢-٢٠لوحات( "المصور والكاتب" أحیانا على أعماله واصفا نفسه بـ

، وما یدل علیه ذلك من ممارسته لفن الكتابة أو الخط، وفي إشارة واضحة إلى أنه َخطَّ من الفعل كتب الذى یعنى 

فنین وٕان كان التصویر یحتل المرتبة األولى، ویتأكد ممارسته لفن الخط وتمكنه منه من خالل بعض یجید كال من ال

والتى تتمتع ) ٣١، ٢٩، ٢٦لوحات(أعماله الكتابیة التى حرص على تذییلها بتوقیع یبدأ بكلمة خط متبوعا باسمه 

وبمعنى . األخرى المعاصرة لها بخصوصیة شدیدة فیما یخص اختیار نصوصها وسمات ممیزة تختلف عن الكتابات

آخر فإن جالیر ذیل بعض أعماله بتوقیع یبدأ بكلمة خط تأكیدا على أنها ُنفذت بخط یده ولیست نقال أو تقلیدا 

  .لخطاطین آخرین

ویالحظ في كل صیغ توقیع جالیر أن أسلوب كتابته السمه األول یخلو من حرف األلف الذى أهمل تماما 

وهو ما یتماشى مع رسم المصحف العثماني  )١("اسمعیل" غة المؤكدة له في جمیع أعماله هىإثباته، فنجد أن الصی

                                                        

  ؛٧٨، "نقاشان دورٔهقاجار"یعقوب آزند،  )(١

 Willem Floor,”Art (Naqqashi) and Artists (Naqqashan) in Qajar” Persia, 147. 
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وُیالئم شخًصا ذا خلفیة دینیة صوفیة، وقد یدل من ناحیة أخرى على بعض قواعد كتابة اللغة العربیة المنتشرة في 

  .إیران إبان العصر القاجاري

كما  –لقاجاري تاریخ الفراغ من العمل، غیر أن جالیر ویرتبط عادة بصیغ توقیع المصورین خالل العصر ا

في الغالب یخلو التوقیع من التاریخ، وفي الحاالت القلیلة التى تضمن كان نادرا ما یؤرخ ألعماله، لذا  -سبق الذكر

  ). ٢٩لوحة( أو حساب الجمل) ٣١، ٢٧ب، ٢٥لوحة(التوقیع تاریخا ورد في نهایته وكتب باألرقام 

 : معتقدات المذهبیةأثر ال: رابعا

إذا أقصینا جانبا أعمال جالیر ذات الموضوعات الملكیة المتعلقة بالبالط وكبار رجال الدولة لوجدنا أنفسنا أمام 

، ١٩، ٨لوحات(أو شیعیة ) ٣٦، ١٦- ٩لوحات( العدد األكبر من عناوین لموضوعات مذهبیة إما صوفیة خالصة

فنانا ویرجع ذلك إلى أن إسماعیل جالیر كان ). ٢٢، ٧-٤وحاتل( أو تجمع بین االثنتین) ٣٥، ٣١، ٢٩، ٢٣

بمعتقداته المذهبیة أشد اإلیمان، حریصا في أغلب أعماله على التعبیر واإلعالن عنها إرضاًء لنفسه وانتصارا  مؤمنا

ان، معتمدا في لهذه المعتقدات، وٕاحیاًء لها في زمن انتشرت خالله التیارات الفكریة بعد تغلغل تیار الحداثة في إیر 

  . ذلك على استقالله الذاتي

إذ إن ایمانه بالمعتقدات یسبق  مؤمنا فناناومن الناحیة األخرى یمكن القول إن العكس صحیح؛ فجالیر كان 

، وفي هذا ولد جالیر ألب ینتمي إلى فرقة )٢(..."أبوه دهعوَّ  كان ما علىمنا  الفتیان ناشئ ینشأ"...موهبته، حیث 

تمثل في زمانه واحدة من أكثر فرق التصوف انتشارا في إیران، وُیعد من كبار شعراء الصوفیة في الذهبیة التى 

. وله دیوان معروف كما سبق الذكر، ومن ثم نشأ االبن في بیئة دینیة قوامها التصوف" ساقي"عصره وتخلص باسم 

سواء  -الفكریة والمذهبیة، لذا فإنه أخرجولما كان جالیر ُیعد بشًرا یتأثر بما یحیط به وما ترتكز علیه معتقداته 

                                                                                                                                                                   

سماعیل، المعاصر م، على الرغم من أن الفنان محمد إ١٩/هـ١٣هذه التهجئة هى األكثر شیوعا لهذا االسم في إیران خالل القرن  )(١

  .م٢٠/هـ١٤إلسماعیل جالیر، غالبا ما كان یكتب اسمه مع إثبات األلف، وهى الصورة التى شاعت خالل القرن

https://www.invaluable.com/auction-lot/the-sacrifice-of-isma-il,-attributable-to-isma-il-32-c-v9nmhd0bj1 
(accessed 11 Sep. 2017) 

  : العالء المعري، نصها يباقتباس من أبیات ال )(٢

  مشى الطاووس یوما باعوجاٍج        فقلَد شكَل ِمشیتِه بنوُه 

  ونحُن ُمقلِّدوهُ  بدأَت به،:         عالم تختالون؟ قالوا: فقال

  فخالْف سیرَك المعوجَّ واعدْل       فإنا، إن عدلت، ُمَعدِّلوهُ 

  كلُّ فرع            یجاري بالخطى من أدَّبوُه؟ : أما تدري أبانا

  وینشأ ناشُئ الفتیان منا              على ما كان عَّودهُ أبوهُ 

  َن أقربوهُ وما دان الفتى ِبِحجًى ولكْن        ُیعّلمُه التدیّ 

، مكتبة الخانجيالقاهرة، ( جزء، ٢، "أبو العالء المعري"راء أمین عبد العزیز الخانجي، اللزومیات لشاعر الفالسفة وفیلسوف الشع

  .٤١٣، ٢، ج)م١٩٢٣/هـ١٣٤٢
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وتأثیرات التصوف كمذهب هى  .)١(أعماًال فنیة طغت علیها صورتها - بقصد ناتج عن توجیهات أو بشكل تلقائي

ا في أعماله، وأبرزها إقباله على تصویر األْقطاب والرواد من المتصوفین، ومما ُیذكر بهذا الصدد أن األكثر ظهورً 

م، وهو ما تزامن ١٩/هـ١٣في إیران كانت قد وصلت إلى ذروتها خالل النصف الثانى من القرنرسوم المتصوفین 

نعمة اهللا التى اكتسبت تبعیة شعبیة بعد أن ) )٢(سلسلة(مع إحیاء نشاط فرق المتصوفة هناك، وخاصة طریقة 

  . انتشرت بین الموظفین الحكومیین للدولة ورجال البالط والملك

ل إسماعیل جالیر الفني عن انشغال كامل بالموضوعات الخاصة بهذه الفرقة دون ویكشف فحص سجل أعما

نلمس فیها انعكاسا واضحا لسیر األحداث التاریخیة، ، إذ )٣(غیرها، وهو ما ال یستبعد معه أن یكون منتسبا لها

فمن المعروف أن  ومعرفة كاملة بتاریخ التصوف اإلیراني وطرقه بصفة عامة، وطریقة النعمة اللهیة بشكل خاص؛

في إیران هم مني نظرًا ِلّلُصعوبات التي واَجَهتْ بهدعوة من السلطان أحمد شاه ب"...الهند  إلىانتقلوا الطریقة  هذه أتباعَ 

التي اَشتدَّْت فیها الُصعوبات واّلتي اْمَتّدْت منذ  وفي تلك الحْقَبة،. )م١٤٣٠/هـ٨٣٤ت( بعَد وفاة شاه نعمة اهللا ولي

ضطرابات السیاسیة في إیران من ناحیة، ورفُض یین الحاكمة، أدَّْت االلصفویین إلى نهایة ُسالَلة الَزْندواسط عهد اأ

بمُعَظِم اَلُطُرق الصوفیة إّما  ،الحّكام ِللتصوف وهیمنة العلماء الذین َحَظوا ِبَعالقات َجّیدة بالحكومة ِمن ناحیٍة أخرى

الَصفویّین نَفَسَها ِاْبَتَنْت على أساس صوفي، فإنَّ  دولةوعلى الَرغم ِمن أن  .إلى مغادرِة إیران أو العمِل بشكٍل ِسّري

م إلى َعَدم الَسماح بالممارسة ِبِهالموقف الذي اتََّخَذْته هذه الُساللة الحاكمة قد اتََّسم بالَحْصریة، األمُر الذي أّدي 

 دكنيرضا علیشاه  ، حین أرسلم١٧٧٦/هـ١١٩٠واْسَتَمّر هذا الوضُع إلى َسنة. الُحّرة للطرق الصوفیه األخرى

، الذي كان قطب الطریقة الصوفیه آَنذاك، أَحَد مشایِخه المفوِّضین، واسمه سید میر عبد )م١٧٩٩/هـ١٢١٤ت(

وقد ُأحیَلت َمَهمُُّة إحیاء التصوف في إیران . إلى إیران ،)م١٧٩٦/هـ١٢١١ت( معصوم علیشاهالملقب ب دكني الحمید

وقد َتَصرَّف االِثنان بطریقٍة . )٤()م١٧٩٧/ه١٢١٢ت( صفهانينور علیشاه األ وهو تابعیه الرئیسیینإلیه وٕالى أحد 

 بعضأتباعًا لَهُم، ومن ِضْمِنهم هم وأصبَح عدیُد من. َأثارت انتباه الناس الذین كانوا قد َنُسوا التصوف ِلَفترة طویلة

الذي ُقِتَل  -  وعبد الصمد الهمداني) م١٧٩٧/هـ١٢١٢ت( العلماء البارزین أمثال السید بحر العلوم

ومن ناحیة ثانیة اْسَتَمّرت مقاومة بعِض العلماء . خرى في إیرانأوهكذا راَج التصوف َمّرة  -م١٨٠١/هـ١٢١٦عام

للتصوف حتى أنهم َنجُحوا في إقناع بعض الملوك القاجاریین ِبَقتل مشایخ الصوفیة ِبَذریعة أنهم یَهِدفوَن ِلالستیالِء 

                                                        

  .٦، "إسماعیل جالیر"یعقوب آژند،  )(١

م مبــادئ الوالیــة لدیهم أن یحصــل شــیخ الطریقــة علــى اإلجــازة ممــن تسـتخدم كلمـة سلسـلة مـن قبـل الطـرق الصـوفیة، ألن أحــد أهــ )(٢

؛ الترجمة .١٤١، ١٤٠شهرام پازوكي، مجدد طریقه نعمت اللهي در دوره جدید حضرت سلطانعلیشاه گنابادي، ص  .ســبقه في السلســلة

  :في ١٣اللهیة في إیران،  شهرام پازوكي، سلطان علي شاه الجنابذي مجدد الطریقة النعمة: العربیة

http://www.sufi.ir/rahbaran-tarighat/51-2-ar.pdf (accessed 1 Sep. 2016) 

(3) Layla S. Diba, Maryam Ekhtiar and others, Royal Persian Paintings, 260.    

فی عصره وحیاتنا، ترجمة عباس باقري، هو، ، التّعرف مع العرفاِن والّتصوف، مجموعة العرفان "مجذوب علیشاه"نور علی تابنده  )(٤

  : في. ٣٢، )م٢٠٠٤/هـ ش١٣٨٣انتشارات الحقیقه، : تهران( ١٢١

http://www.sufi.ir/books/download/arabic/ashnaee-ba-erfan-va-tasavof-ar.pdf  
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ونذُكُر هنا استشهاد مشتاق علیشاه في كرمان واستشهاد تاِبعه مظفر علیشاه في كرمانشاه بأمِر من . ى الحكمعل

  .)١(...""قاتل الصوفیة" الكرمانشاهي الذي اْشتُهر َبوصف  بهبهاني الفقیه محمد على

على نطاق واسع وفي ضوء ما سبق نجد أن إسماعیل جالیر لم یكن في استطاعته تناول تصاویر المتصوفة 

ممن ینتمون إلى طرق تخالف  - في أعماله الفنیة لو عاش في حقبة زمنیة سابقة؛ نظرا لما تعرض له المتصوفة

من اضطهاد عقب قیام الدولة الصفویة وصوال إلى إعادة إحیاء التصوف خالل الربع األول من القرن  -الصفویین

راَج م عندما ١٩/هـ١٣مقاومة استمرت حتى منتصف القرن م، وما تبع ذلك من ١٨الربع األخیر من القرن/هـ١٢

) م١٨٦١/هـ١٢٧٨ت( علیشاه خالل الَفترة التي كان فیها رحمة بَشكل خاص على طریقة النعمة اللهیة التّصوف

في  )م١٨٤٨- ١٨٣٤/هـ١٢٦٤-١٢٥٠( قاجار ذلك نوعا ما إلى دخول المِلك محمد شاه ع، ویْرجلها اقطب

نه من استقرار أوضاع المتصوفة عامة واتباع الطریقة النعمة اللهیة بشكل خاص، والسماح ، وما نتج ع)٢(الطریقة

    . لهم بمزاولة نشاطهم علنا، وسعى الحكام إلى كسب ودهم والعمل على التقرب إلى المحكومین من خاللهم

یحا مدفوعا بخلفیته وقد مّكن ذلك جالیر منذ بدایة حیاته الفنیة من تناول موضوعات التصوف تصریحا ال تلم

العائلیة، وساعده على ذلك عدم معارضة الحاكم الجدید ناصر الدین شاه لذلك االتجاه بعد أن سلك طریق والده 

  . )٣(واالهتمام بالمظاهر الدینیة في التقرب إلى المتصوفة محمد شاه

ى التصاویر الشخصیة والمالحظ أن معظم أعمال جالیر الفنیة المتعلقة بالمتصوفة ركزت بشكل أساسي عل

ألْقطاب طریقة النعمة اللهیة ممن عاشوا في إیران دون غیرهم ممن عاشوا في الهند، ممثلین في نعمة اهللا ولي 

 ، ومعصوم علیشاه الذي ُأسند له مهمة إحیاء التصوف في إیران، وتابعیه نور علیشاه)٧-٤لوحات(مؤسس الطریقة 

- ٩، ٧-٤لوحات( "معصوم ونور ومشتاق"وتمتع الثالثى ). ٣٦لوحة( ومشتاق علیشاه) ١٨، ١٣- ٩، ٧-٤لوحات(

 مدنال استغلوها في السفر واالرتحال إلى آسرة جماهیریة جاذبیةبالمكانة األكبر لما اتصفوا به من ) ٣٦، ١٨، ١٣

مع  اهللا ومحبة المباشرة الصوفیة التجارب على همكیز وغیرها، وتر  كرمانشاه كرمان، رات،ه مشهد، مثل المختلفة

  . )٤(إلى طریقتهم الفرس جذبكان لها أعظم األثر في  فلسفة خلقاالستعانة بالشعر مما نتج عنه 

                                                        

" محمد علي بهبهاني"یمثل . ١٣، ١٢سید مصطفي آزمایش، درآمدي بر تحوالت تاریخي سلسله نعمت اللهیه در دوران اخیر، ص  )(١

تیارا من رجال الدین اعتقدوا في ضرورة وجود إضطهاد جسدى للمتصوفین، واعتبروا انفسهم حماة للدین ولذلك هم مؤهلون للمطالبة بإیذاء 

دین اهللا، ومن ثم حث البهبهاني حكام القاجاریین على قتل المتصوفین مما أدى إلى قتل معصوم علیشاه ومشتاق " یلوثون" أولئك الذین

وفي مقابل ذلك فضلت مجموعة صغیرة من رجال الدین الشیعة . علیشاه، ودس السم لنورعلیشاه مرتین، فاكتسب لقب قاتل الصوفیة بجدارة

 Reza Tabandeh, The Rise of. بدال من اضطهادهم، لذلك فندوا آراءهم وأفكارهم في الخطب والكتاباتالنقاش الفكري مع الصوفیین 

Ni‘matullāhī Shi‘ite Sufism, pp. 22, 23.  

شهرام : ؛ الترجمة العربیة.١٢١-١١٩مجدد طریقه نعمت اللهي در دوره جدید حضرت سلطانعلیشاه گنابادي،  شهرام پازوكي، )(٢

  :في. ٣، ٢ان علي شاه الجنابذي مجدد الطریقة النعمة اللهیة في إیران، پازوكي، سلط

http://www.sufi.ir/rahbaran-tarighat/51-2-ar.pdf (accessed 1 Seb. 2016) 

، ٩، العددمجلة نصوص معاصرة، ترجمة مشتاق الحلو، "تاریخ المآتم الحسینیة في العصر القاجاري"محسن حسام ظاهري، : راجع )(٣

  . ١١٩-١١٣ ،)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨تاء ش(

(4) Reza Tabandeh, The Rise of Ni‘matullāhī Shi‘ite Sufism, 21- 23. 



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل
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وٕاذا كان التركیز على أْقطاب الصوفیة ممن ینتمون إلى طریقة النعمة اللهیة دون غیرهم من أْقطاب الطرق 

من رجال البالط القاجاري والعامة على  األخرى یدل من ناحیة على مدى انتشار هذه الطریقة في إیران بین الخاصة

أخذ على عاتقه  ه؛ إذ من الواضح أنإسماعیل جالیر الشخصیة اتجاهاتدل من ناحیة أخرى على فإنه یحد سواء، 

 ألْقطابها، تصاویر الشخصیةإعداد عدد من الالتعریف بهؤالء األْقطاب والدعایة للطریقة التى ینتمى إلیها من خالل 

كتسبت اوقد نجح جالیر في ذلك إلى حد كبیر حیث  .عن إیران بعد هروبها إلى الهند هاات غیابللتعویض عن سنو 

أقبل الصناع والفنانون على و التصاویر الشخصیة لهؤالء األْقطاب شهرة كبیرة وسعى معظم الناس إلى اقتنائها، 

 وأ الحجم صغیرةسواء لكرماني منها سجاجید اإلیرانیة خاصة اال من بینهانسخها على عدید من التحف الفنیة التى 

، )١(على الزجاج وأحیانامنفذة بألوان الزیت أو الماء على القماش والورق، فضال عن نماذج أخرى وصلتنا الكبیرة، 

-٩لوحات(مع األخذ في االعتبار أن من بین كل هذه التصاویر لم تبرز تصویرة مثل تلك الخاصة بنور علي شاه 

١٨، ١٣.(  

الطریقة النعمة اللهیة ، ودوره في أن تصبح حد المَجّددین للتصّوف في إیرانیرجع ذلك إلى اعتباره أوفي الغالب 

جذب اآلالف في كرمان وشیراز وغیرها من المدن التباعها، بعد أن  )٢(في زماِنه األكثر رواجًا بین عامة الناس

، واضطهاد كریم إلیه من معجزات وكرامات، وما نسب وساعد على ذلك ما تركه من إنتاج غزیر في الشعر والنثر

 كسبه تعاطف أتباعأمما  )٤()م١٧٩٧/هـ١٢١٢ت( ووفاته فیما بعد مسموما )٣(خان الزندي له وطرده من أصفهان

  .الطریقة واعتبارهم إیاه شهیدا

لقدیمة عند ؛ ففي حین كان من العادات اةوتعكس أعمال جالیر الفنیة معرفته التامة بتعالیم طریقة النعمة اللهی

نفسه وال أتباعه ارتداء " شاه نعمة اهللا ولي"لم ُیلزم . الصوفیة ارتداء زي خاص، كالصوف والثوب المرقع وغیر ذلك

من الصوف األبیض وأحیانا أخرى  ا، فكان أحیانا یرتدي ثوبً )٥(زي خاص یعرفون من خالله بأنهم من المتصوفین

                                                        

(1) Layla S. Diba, Maryam Ekhtiar and others, Royal Persian Paintings, 260.                   

شهرام : ؛ الترجمة العربیة.١٢١، ١٢٠یشاه گنابادي، شهرام پازوكي، مجدد طریقه نعمت اللهي در دوره جدید حضرت سلطانعل )(٢

  :في. ٣پازوكي، سلطان علي شاه الجنابذي مجدد الطریقة النعمة اللهیة في إیران، 

 http://www.sufi.ir/rahbaran-tarighat/51-2-ar.pdf (accessed 1 Seb. 2016) 

ن حاكمها علي مراد خان، ولم یكن مرحبا بشیوخ هذه الطریقة إال في ومما یذكر بهذا الصدد أن نور علیشاه ُطرد من اصفهان بأمر م )(٣

تهران التى كان یحكمها أقا محمد خان قاجار الذى دعم بالمال رحلة بعضهم للحج إلى مشهد، وعلى الرغم من عالقة أقا محمد الجیدة 

بالحرب وترسیخ المملكة الفارسیة، وكان وریثه فتحعلیشاه بهؤالء المتصوفة إال أنه لم یكن لدیه الوقت لالنخراط في طریقتهم بسبب انشغاله 

  .ضد الصوفیة وأكثر توجها إلى الجوانب الظاهریة للدین

Reza Tabandeh, The Rise of Ni‘matullāhī Shi‘ite Sufism, 22. 

(4) Layla S. Diba, Maryam Ekhtiar and others, Royal Persian Paintings, 260.                    

بــالفنون والحــرف التقلیدیة في إن االشتغال  قائًال أتباع طریقته إلى أن الیکونوا عاطلین عن العمل، " شاة نعمة اهللا ولي"وجه  )(٥

ـبح مـن أهـل ومـن هنـا فـإن علـى مـن أراد أن یص. المجتمعات اإلســالمیة، كالبنــاء والخــط وغــیر ذلــك، ینســجم ویتكامــل مــع السـفر إلى اهللا

وقـد . وأمـر مریدیـه باالشـتغال باألعمـال وعـدم االسـترزاق مـن خـالل التصـوف. الفتـوة ویـدخل في طریـق التصـوف أن یشـتغل بفن أو حرفـة

یقصـد أن العمـل وسـیلة (ـة اشـتغل هـو نفسـه بالزراعـة ومـدح هـذه المهنـة، وكـان یقـول إن العمـل نـوع مـن الخیمیـاء؛ و هـي الكیمیـاء القدیم

  ).لرقـي اإلنسـان ووصـوله إلى مرحلـة مـن التصـفیة والتهـذیب وتحویلـه مـن شـيء مبتـذل إلى شـيء نفیس
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رتداء لباس الدراویش لفترة مؤقتة بعد عدة قرون من قِبل رضا علیشاه وخالفا لعادته ُألغي تحریم ا. عباءة طویلة

إیران  في الرجالن نهذا ساحوقد . صفهانينور علیشاه األلتابعه إلى إیران و  ى أرسلهدكني لمعصوم علیشاه الذ

دف تهاسة وكانت هذه السی. )١(مرتدیین ثیابا خاصة بالدراویش وهما یحمالن الكشكول والعصا الممیزین للدراویش

   .إلى لفت االنتباه إلى عودة التصوف إلى إیران بعد حظره لسنوات عدیدة

، على أتباعه ارتداء أي زي )م١٩٠٩-١٨٧٦/هـ١٣٢٧-١٢٩٣( م سلطان علیشاه قطب الطریقةومرة أخرى حرّ 

كریم في اآلیة وقد جاء في القرآن ال. إن العبودیة هللا ال تتوقف على أي زي خاص"...: وكان یقول. ممیز للمتصوفة

في ضوء هذه القاعدة ال یوجد فرق بین المسلمین الصوفیة  ﴾﴿وِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْیرٌ  :من سورة األعراف ٢٦

وال تزال هذه السنة جاریة في الطریقة النعمة . م الخاصة كامنة في صدورهمتهوغیرهم من أبناء البلد، وتبقى اعتقادا

  .)٢(..."حتى اآلن علیها من قبل أْقطاب الطریقة الالحقیناللهیة الجنابادیة والتأكید 

وٕاذا علمنا أن جالیر قد عاصر الفترة التاریخیة التى كان فیها سلطان علیشاه قطبا للطریقة لوجدنا أنه حرص 

س بشكل عام وقد ارتدوا مالبس مشابهة لما یرتدیه النا ةعلى تصویر المتصوفة ممن ینتمون إلى طریقة النعمة اللهی

في زمانهم من أقبیة وعباءات تماشیا مع عادة الطریقة، كما تخلو تصاویرهم من الرموز الصوفیة المعروفة مثل 

                                                                                                                                                                   

السـیرة وسـاق أدلـة علـى هـذا التحـریم مبتنیـة علـى البرهـان العقلـي و . وحـرم سلطان علي شـاه في زمنه على أتباعه البطالـة والبقـاء بـال عمـل

ینبغــي علــى المــرء أن . علـى كـل إنسـان أن یعمـل لتحصـیل المعـاش ولتحســین العــالم: "وفي هذا یقـول. العرفیـة العقالئیـة والقواعـد الشـرعیة

إن البطالـة : "وقال في مناسبة أخـرى". یشــتغل بــأي عمــل یحبــه، وال یخــالف هــذا األمــر الشــریعة اإلســالمیة، كالزراعة والتجارة والصناعة

التجـارة والزراعـة،  أیًضاومـن تعلیماتـه أن أي عمل كان، متضـمنا الصـالة والصـوم، بـل و  ".أیًضاتقـف علـى طـرف النقـیض مـن الحضـارة 

وكـان یقـول إن علـى الفقـیر أن یعمـل . وكـل علـى اهللاوال یتنـافى كسـب األمـوال مـع الت. إذا كـان بنیـة أداء التكلیـف اإللهـي، یعـد عمـال عبادیـا

وكان سلطان علي شاه یعمل بالزراعة شأنه في ذلك شأن شاه نعمـة اهللا ولي، وعلـى أثـر ذلـك   .ولكنـه ینبغي أن یرى ثمار عمله من اهللا

میـاء، ولم یكـن سـلطان علـي شـاه داخـل البیـت آنـذاك، بـل في أحـد األیـام جـاء شـخص إلى بیتـه لیسـأله عـن علـم الكی. صـارت یـداه خشـنتان

فـذهب الرجـل إلى الحدیقـة لمالقاتـه وبعـد التحیـة وقبـل أن یسأل أي سؤال عـن الكیمیـاء، أراه سـلطان علـي شـاه یدیـه . كـان في حدیقـة الـدار

لـو : "قائًال وكـان یـوبخ المـزارعین الـذین أهملـوا أراضـیهم، ". ات من عمل أیـدینانحـن نكدح و نقت! هـذه هـي الكیمیـاء الخاصـة بنـا: "وقـال لـه

كیلـو فقـط بسـبب اإلهمـال، فـإن المـزارع سـیكون مسـئوال أمـام اهللا على  ٢٧٠كیلـو مـن القمـح أنتجـت  ٣٠٠أن أرضـا لهـا القـدرة على إنتاج 

ه صــارت حرمــة البطالــة إحــدى الخصــائص الممیــزة للطریقــة النعمــة اللهیــة الجنابادیة، وكان جمیع وعقــب ســلطان علــي شــا". فارق المقدار

، التّعرف "مجذوب علیشاه"نور علی تابنده . أیًضاأْقطاب الطریقة الالحقین من المشتغلین باألعمال وكانوا یوصـون أتبـاعهم بـاألمر ذاتـه 

  :في. ٣٢مع العرفاِن والّتصوف، ص

http://www.sufi.ir/books/download/arabic/ashnaee-ba-erfan-va-tasavof-ar.pdf (accessed 30 Oct. 2016)؛ 

شهرام : ؛ الترجمة العربیة.١٣٤-١٣٠للهي در دوره جدید حضرت سلطانعلیشاه گنابادي، ص صمجدد طریقه نعمت ا شهرام پازوكي،

-http://www.sufi.ir/rahbaran-tarighat/51:في. ٩-٧پازوكي، سلطان علي شاه الجنابذي مجدد الطریقة النعمة اللهیة في إیران، 

2-ar.pdf (accessed 1 Seb. 2016)  

  ؛. ٣٢، التّعرف مع العرفاِن والّتصوف، "یشاهمجذوب عل"نور علی تابنده  )(١

 Reza Tabandeh, The Rise of Ni‘matullāhī Shi‘ite Sufism, 21.; 

 http://www.sufi.ir/books/download/arabic/ashnaee-ba-erfan-va-tasavof-ar.pdf  

: ؛ الترجمة العربیة.١٣٨-١٣٧مجدد طریقه نعمت اللهي در دوره جدید حضرت سلطانعلیشاه گنابادي، ص ص شهرام پازوكي، )(٢

  :في. 10، 9 ،شهرام پازوكي، سلطان علي شاه الجنابذي مجدد الطریقة النعمة اللهیة في إیران

 http://www.sufi.ir/rahbaran-tarighat/51-2-ar.pdf (accessed 1 Seb. 2016) 
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واالستثناء الوحید من ذلك یتمثل في تصاویر نور علیشاه الذى حرص على تزویده في . )٢(والعصا )١(الكشكول

یر إلى إیران حامال خاأل تجول رها منابق ذكالتصاویر بكشكول وعصا تماشیا مع الحقیقة التاریخیة الس معظم

  .الكشكول والعصا للفت االنتباه إلى عودة التصوف إلى إیران

مثل بایزید البسطامي، بابا طاهر، أوحدى قبال جالیر على تصویر أْقطاب ورواد الصوفیة األوائل إوعقائدیا ُیعد 

ر والمعتقدات الصوفیة التى ساهم هؤالء األعالم في یرجع إلى إیمانه باألفكا المراغي، وشمس التبریزي دون غیرهم

للصوفیة التى اختلط فیها الزهد بالعبارات الباطنیة،  ىضمن الطبقات األولوضع أساساتها؛ إذ ُیصنف بعضهم 

وانتقل فیها الزهد من الممارسة العملیة والسلوك التطبیقي إلى مستوى التأمل التجریدي والكالم النظرى، ولذلك ظهر 

الوحدة والفناء واالتحاد والحلول والسكر والصحو والكشف "كالمهم مصطلحات لم تكن معروفة قبل ذلك مثل في 

                                                        

یمثل الكشكول قارب أو سفینة الصوفي في رحلة الحیاة، یحمله، وهو في حقیقة األمر یتخیل أنه یستقله في محاولة للخروج من الحیاة  )(١

ا یحمله منها سوى الكشكول، كما أنه رمز لزهد الصوفي في الحیاة الدنیا فلم یجد م. الدنیا إلى عالم األسرار حیث الحقیقة التى یبحث عنها

والذى یعلن من خالله إلقائه في المرسى نهایة الرحلة، وكأن الصوفي ربان سفینة أعلن " المرساة"وسیلة النجاة، ونجد من بین زخارفها رسم 

ن ناحیة إلى شرب وتشكیل الكشكول على هیئة القارب أو الهالل یرمز عند الصوفیة م. نهایة رحلته في عالم البحث عن المعرفة الحقة

مثلما  النبیذ، ومن ناحیة أخرى إلى بدایة رحلته الدائمة والخطرة سعیا وراء المعرفة أثناء حیاته، فالكشكول أشبه بالسفینة التى تجوب البحار

معرفة یجعله أشبه هى حیاة الصوفي یستغرقها بحثا عن المعرفة، جواال في أنحاء المعمورة، فترحال الصوفي في هذا العالم بحثا عن نور ال

الكشكول بین رمزیة "میرفت عیسى، . فحیاة الصوفي في هذا العالم یدركها من خالل قیادة القارب وشرب النبیذ. ببحار یعبر بحر األسى

ذى القعدة   المجلس العربى للدراسات العلیا والبحث العلمي،: القاهرة( لعدد الثالثا، مجلة جمعیة اآلثاریین العرب، "الشكل ورمزیة الزخارف

حیث یحتفظ  أیًضاوٕالى جانب المعنى الرمزي للكشكول لدى المتصوف فإن له معًنى وظیفیا . ١٣٠، ١٢٩، ص)م٢٠٠٢ینایر /هـ١٤٢٣

كما . فیه بكل ما یتصل بالعلم الصوفي من وثائق هامة وأوراق ثمینة وقصائد صوفیة وأوراق وأدعیة تعكس قیمه العلیا ومذهبه الروحي

آمال . في لحفظ األشیاء الثمینة  لدیه والتى یؤمن بها ویظل محتفظا بها طیلة فترات ترحاله وسیاحته، وخاصة سیاحته للحجیستخدمه الصو 

المجلس  :القاهرة(الحلقة الخامسة، ، ، الندوة العلمیة السادسة لالتحاد العام لآلثاریین العرب"الكشكول دراسة أثریة مقارنة"منصور محمود، 

  .٥٩١، )م٢٠٠٤ت العلیا والبحث العلمي، العربى للدراسا

العصا في التراث رمز للراعي وللمسافر یتوكأ علیها، وللمؤدب أو األب وصاحب السلطة، وهي رمز جنسي ذكري، في العربیة وغیرها  )(٢

ألرض فینبجس الماء، ، وبالعصا ُتضرب ا"أوله عود وآخره روح"من الحضارات واللغات؛ ورمز لالنبعاث والتجدد إذ إن عصا موسى شيء 

ونجد العصا ضمن السیاق الصوفي رمزا للمجاهدة والتشظف أي للسفر والتعب وحاجة . وُتكسر في حالة موت عزیز أو شخصیة هامة

من جهة . البدن لشيء یتوكأ علیه كي یستطیع المسیر، إنها إذن عون بدني، ومن ثم فهي مساعدة نفسیة تقوي السالك وتعزز مكابداته

شئنا اإلیغال في كسر رمز العصا قلنا لعلها إشارة انتصار الصوفي على بدنه أي إلى نجاحه في قهر شهواته ومن ثم انتقاله إلى  أخرى إن

الروحي؛ وعلى ذلك تكون العصا هنا رمزا للسلطة على الحسي أو للصوفي وقد صار مرشدا أو شیخا كامال، یجترح بها الكرامات ویحقق 

دار األندلس للطباعة : بیروت(القطاع الالواعي في الذات العربیة، الطبعة الثانیة،  كرامة الصوفیة واألسطورة والحلمعلي زیعور، ال. أمانیه

ویرجع البعض أهمیة العصا لدى المتصوفة بكونها تعود إلى عصا سیدنا موسي وما یتعلق بها من . ٢٢٧، ص)م١٩٨٤والنشر والتوزیع، 

ى تبطل ما أتى به سحرة فرعون، وتنقلهم من الباطل إلى الحق مصداقا لقوله تعالى في سورة األعراف معجزات وردت في القرآن الكریم فه

) ١١٨(َفَوَقَع الَحقُّ وَبَطَل َما َكاُنوا َیْعَمُلون ) ١١٧(وَأْوَحْیَنا إَلى ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك َفإَذا ِهَي َتْلَقُف َما َیْأِفُكوَن ﴿: ١٢١-١١٧اآلیات

كما ترتبط بإنقاذ سیدنا موسي من . ﴾)١٢١(َقاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ الَعاَلِمیَن ) ١٢٠(وُأْلِقَي السََّحَرُة َساِجِدیَن ) ١١٩(وا ُهَناِلَك وانَقَلُبوا َصاِغِریَن َفُغِلبُ 

َأْوَحْیَنا إَلى ُموَسى َأِن فَ ﴿: ٦٦-٦٣قبضة فرعون بعبوره البحر وٕاغراق فرعون وجنوده فیه وفي ذلك قال تعالي في سورة الشعراء اآلیات

ثُمَّ ) ٦٥(وَأنَجْیَنا ُموَسى وَمن مََّعُه َأْجَمِعیَن ) ٦٤(وَأْزَلْفَنا ثَمَّ اآلَخِریَن ) ٦٣(اْضِرب بَِّعَصاَك الَبْحَر َفانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد الَعِظیِم 

، ندوة اآلثار اإلسالمیة في "صدى االتجاهات الدینیة في أعمال رضا عباسي"، فرغليأبو الحمد محمود محمد . ﴾)٦٦(َأْغَرْقَنا اآلَخِریَن 

  . ٦٠٨، )م١٩٩٨دیسمبر  ١ -نوفمبر ٣٠ القاهرة،( شرق العالم اإلسالمي، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة
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أرباب : "، وشاع بینهم التفریق بین الشریعة والحقیقة، وتسمیة أنفسهم)١("والبقاء والمرید والعارف واألحوال والمقامات

نهم إصل الفارسي یجمعهم، إذ جمة هؤالء األْقطاب أن األوسیجد الباحث المدقق في تر . )٢("الحقائق وأهل الباطن

، وبذلك یُعد جالیر من أوائل المصورین في تناول المتصوفة اإلیرانیین بنهج واقعى جمیعا ولدوا وعاشوا في إیران

 لستان مستخدما أسلوب نقطةگ قصر مكتبةوخالق وصل إلى درجة تقرب من الكمال في المرقعة المحفوظة ب

    .یعكس تعصبا قومیا في شخصیة جالیر إلى جانب التعصب المذهبيوفي نفس الوقت  .)٣(پرداز

ویالحظ في تصاویر جالیر تكرار الجمع بین نعمة اهللا ولي ونور علیشاه في صحبة اإلمام علي بن أبي طالب 

 الـذي األساسـي الـركن يهـ الوالیـةوهو ما یتوافق مع أفكار طریقة النعمة اللهیة التى تروج ألن ) ٧-٤لوحات( وابنیه

 بید أمرا الوالیة مقام اختیار یكون أن یمكـن ال"... والصـوفیة، الشـیعیة الرؤیـة وبحسـب. والتصـوف التشـیع علیـه یقـوم

 اهللا، مـن بـأمر بعـده مـن والخلیفـة الوصـي هـو يّ عل أن علـى النـبي نـص قـدف. والعقـد الحـل أهـل بیـد أو النـاس

 الطرق سالسل جمیع فإن الجهة هذه منو . اهللا مـن بـأمر السـابق الـولي یعینـه الالحـق الـولي فـإن الترتیـب وبهـذا

 یحصــل أن الوالیــة مبــادئ أهــمأحد وبذلك یكون  .يّ عل اإلمام إلى رشاداإل إجازة أخذها في ترجعیجب أن  الصوفیة

 معنعنــة سلســلة شــكل علــى اإلجــازة هــذه تكــون أن ویجــب السلســلة، في ســبقه ممــن اإلجــازة علــى الطریقــة شــیخ

على -ثة ویكون تفسیر ظهور الولى نعمة اهللا ونور علي شاه بصحبة األئمة الثال. )٤(..."يّ عل اإلمــام إلى تنتهــي

 . تأكیدا لوالیتهما -والحسن والحسین

 ةنقط"من خالل تبنیه ألسلوب  أعمالهولما كان من أبرز ممیزات أسلوب جالیر إقباله على تراكیب الدائرة في 

حیث تدور العین بحركة ناعمة في كل ب الزخارف؛تكوین  أساسالذى تكون فیه الدائرة  "noqta-pardāzi پردازى

 حدث التأثیر المحكم من خالل رسم وتكرار األشكالوی .الحركة ناتجة عن الشكل والخط واللون سطح العمل وتكون

من خالل إبعاده عن الوحدات المتكررة " متناوب"الخطوط والنقاط، ویتم تحویل اإلیقاع الموحد إلى إیقاع متغیر و 

 الصوفیة والفكریة العقائدیة لتأثیراتا مظاهر من مظهرایكون ذلك  أن المحتمل من، ف)٥(وتنویع األلوان الرمادیة

لیس لها باب، والنقطة في  إذ إنهاللسماء وعالم الملكوت، عالمة  تعتبرمز عند الصوفیة كر الدائرة  ؛ نظرا ألنعلیه

  .)٦(وسطها هي معنى الحقیقة، ومعنى الحقیقة شيء ال تغیب عنه الظواهر والبواطن

                                                        

رح دون غیرهم، ومن أمثلة ذلك ما قام به یتأكد هذا الرأي من خالل تعهد أْقطاب الطریقة النعمة اللهیة لمأثورات هؤالء الرواد بالش )(١

، إیضاح  )م١٩٠٩/هـ١٣٢٧ت( گنابادي سلطانعلیشاه حاج مال سلطان محمد: راجع. سلطان علیشاه من شرح لكلمات بابا طاهر عریان

ابا ؛ سلطان محمد سلطانعلیشاه، توضیح، شرح فارسی بر کلمات قصار ب.)م١٩٢٨/هـ١٣٤٧(شرح عربي كلمات بابا طاهر عریان، 

  .)م١٩٨٤/هـ ش١٣٦٣کتابخانه صالح حسینیه امیر سلیمانی، ( طاهر عریان،

  .١٠٢، )م٢٠١٠/هـ١٤٣١ألفا للنشر واإلنتاج الفني، : القاهرة(ممدوح الحربي، موسوعة الفرق والمذاهب واألدیان المعاصرة،  )(٢

  .٧، "إسماعیل جالیر"یعقوب آژند،  )(٣

  :، في١٣-١١ص ٢نابذي مجدد الطریقة النعمة اللهیة في إیران، صشهرام پازوكي، سلطان علي شاه الج )(٤

 http://www.sufi.ir/rahbaran-tarighat/51-2-ar.pdf (accessed 1 Seb. 2016) 

(5) http://www.niavaranmu.ir/detail/685 (accessed 26 Feb. 2017)  

  . ٣٤٦رفیق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي، ) (٦
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اضحة؛ فعلى سبیل المثال نجد أن تصاویر القطب الصوفي نور وال تخلو تصاویر جالیر الصوفیة من رمزیة و 

لخ إ ...علي شاه تتفق جمیعها في تصویرة بهیئة شاب جالٍس في معظمها بین األشجار والزهور والنباتات والطیور

ة كما أن التصویرة المحفوظ. یرمز بها إلى الجنة وفقا لما ورد من وصف لها في القرآن الكریم يالعناصر الت يوه

ترمز إلى الدنیا، في رمزیة واضحة لزهد  يیشغل خلفیتها عدد من المبانى الفخمة الت) ١٣لوحة( في مجموعة خاصة

وفي اعتقاد . نور علیشاه في الدنیا بكل جمالها وزینتها وعدم التفاته إلیها مما انتهى به إلى الجلوس في مقدمة الجنة

إلى ربط المصور بین نورعلیشاه ومؤلفاته، التى من أشهرها واحد الباحث أن التكوین الفنى لهذه التصاویر یرجع 

في نقل كما نجح وبذلك نجح جالیر في تقدیم شخصیة نورعلیشاه بصورة متكاملة، ، )١("جنات الوصال"یحمل اسم 

تتضمن أهم أعمال صاحبها، إذ  التى فن الصور الشخصیة إلى مستوى أعلى یكاد یقترب من الترجمة المكتوبة

  .شارة إلى واحد من مؤلفاتهضافة إلى الجوانب الروحیة والنفسیة واإلالتصویرة بین مالمح الوجه وتعبیراته، باإل تجمع

لیست من الموضوعات التى نصادفها بكثرة في مدرسة التصویر اإلیراني، مما  )١٦- ١٤لوحات( وقصة الذبیح

استخدام أسلوب السیاه قلم وتارة أخرى بألوان تساؤال حول سبب تكرارها عدة مرات في أعمال جالیر تارة ب یطرح

 الذبیح إسماعیل سیدنا قصة في خاصة مصلحة له كان جالیر بأن لالعتقاد ذهب قد البعضٕاذا كان و الزیت؟ 

إال أن الثابت أن  ،)٢(الذهبیة الطریقة قطب" المشهدي زغديأ إسماعیل محمد" والده شیخ اسم أو اسمه بسبب

ریقة الذهبیة، وأعماله طبقا لما سبق أن استعرضته الدراسة تدل على انخراطه في الطریقة مصورنا لم ینخرط في الط

  .اسمه على سقاطاإل بهدف أعماله في بكثرة الموضوع هذا تناول جالیر یكون أن یستبعد وال .النعمة اللهیة

ر الصوفي من معاني وفي الغالب یرجع ذلك إلى ما تمثله قصة إبراهیم مع ابنه إسماعیل من رمزیة في الفك

وولد إبراهیم إشارة إلى والدة معنویة إلبراهیم، ووالدة بعثیة جدیدة، من قائمة باهللا، "...:قیلالوالدة والبعث وفي ذلك 

ویرى بها ما رأى نوح قبل وكان على إبراهیم أن یضحي بنفسه التي لم تعد له، والتي وهبها اهللا إّیاه على سبیل 

إلى رّبها راضیة  م على نفسه ما رآه في منامه أن یذبح ولده، فقالت النفس التي رجعتاالستعارة، فعرض إبراهی

                                                        

مثنوي عرفاني أخالقي، للعارف الشهیر محمد علي الملقب بنور علي شاه صاحب جامع  : "...ورد عنه في كتاب الذریعة ما یلي) (١

لسیاحة وغیرها، كما فصل وصف مثنویة هذا ضیاء الدین األسرار السابق ذكره، فصلت ترجمته  في طرائق الحقائق وتذكره دلشا وبستان ا

من فهرس مكتبة سبهساالر بتهران والمكتوب في أول كالمه أنه عربي من غلط الطبع بل هو فارسي كما  ٤٨٩ص  ٢ابن یوسف في ج 

ه األجل قبل تمام الثالثة، فتمم یظهر من نقله األشعار الفارسیة منه وملخص قوله إن بناء الناظم كان على أن یتمه بجنات ثمان لكن أدرك

ثم ألحق بالجنات الثالث جنتي الرابعة والخامسة وبما أنه  ١٢٢٥الثالثة خلیفته المسمى بمحمد حسین والملقب برونق علي شاه المتوفى 

جذوب علي شاه والمتوفى مات قبل إتمام الخامسة أتمها غیره، ثم إن المولى أحمد بن عبد الواحد الكرماني الملقب بنظام علي شاه خلیفة م

م ألحق بها الجنة السادسة و هي في ترجمه مصباح الشریعة مرتبا على مائة لمعة ثم الجنة السابعة و فیها مدح فتح علي ١٨٢٦/هـ١٢٤٢

 م والجنات الخمس األول في مجلد في مكتبة سهساالر، والجنة السادسة والسابعة في مجلد بمكتبة١٨١٣/هـ١٢٢٨شاه و تاریخ نظمه 

المجلس بتهران ورأیت الجنات الثالث لنور علي شاه بالمشهد الرضوي عند الشیخ إسماعیل التبریزي، وٕانما ینسب المجموع إلیه لكونه 

: ولالطالع على النص الكامل لهذا المؤلف راجع. ١٥٢، ص٥آقا بزرك الطهراني، الذریعة إلى تصانیف الشیعة،ج...". المؤسس

هـ  ١٣٤٨ ،اللهی  انتشارات خانقاه نعمت: تهران(علیشاه، جنات الوصال، به سعی دکتر جواد نوربخش،  ظام علیشاه ون نورعلیشاه ورونق

  ؛.)م١٩٦٩/ش

 http://www.sufism.ir/books/download/farsi/nouralishah-aval/janaatol-vesaal.pdf (accessed 27 Sep. 2017) 

  http://ar.lib.eshia.ir/23022/8/3481(accessed 13 Aug. 2016): جالیر، في  ذكاء، إسماعیل  یحیى )(٢
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وبذلك یكون إقبال جالیر على تكرار هذا . )٢(...")١(فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اهللا من الصابرینا: مرضیة

مر الذى یدعمه أن سیدنا الصوفیة في إیران، وهو األ النعمة اللهیة طریقةوبعث  الموضوع ما یرمز إلیه من عودة

  . إسماعیل في كل التصاویر له مالمح نور علیشاه ولكنه قصیر الشعر أحیانا

ولما كان المذهب الرسمى لجالیر هو التشیع على الفكر اإلمامي وكانت طریقة نعمة اهللا شیعیة تماما وسلسلتها 

الكلمتین تدالن على  اَ تِكلن التشیع والتصوف فتمتد إلى األئمة االثني عشر، لذا نجد في أعمال جالیر امتزاًجا بی

  .  حقیقة واحدة

أعمال جالیر متعددة ومتنوعة منها على سبیل المثال تكرار تصاویر لإلمام  )٣(والرموز والدالالت الشیعیة في

- ٤لوحات(مع وجود هالة نورانیة تخرج من ظهره ) ٧-٤لوحات( أو بصحبته الحسنان) ٨،٣٥لوحة( علّي إما بمفرده

وأحیانا یخرج من هذه الهالة أشعة یبلغ عددها اثني  ؛في الفكر الشیعي "اإللهي النور" التى ترمز إلى نظریة) ٨،٣٥

  . في إشارة واضحة لألئمة االثنى عشر) ٦لوحة( عشر شعاعا

وتتجلى الدالالت الشیعیة عبر النصوص التى تصاحب بعض هذه التصاویر، فنجد أن من بینها ما ینص 

 طالب أبي بن يّ عل والیة وجل عز اهللا قال: "ى والیة اإلمام علّي بن أبي طالب ممثال في كتابة نصهاصراحة عل

، وهى في األصل حدیث قدسي مسلسل متواتر لدى كلٍّ من )٨لوحة( "عذابي من منأ حصني دخل فمن حصني

 يعلعن : "...ئمة األوائل نصهوهو مروى عن سند لأل" حدیث سلسلة الذهب"السنة والشیعة بألفاظ متعددة، ُیعرف بـ

 عن الحسین، بن يّ عل عن ،يعل بن محمد عن محمد، بن جعفر عن جعفر، بن موسى عن الرضا، موسى بن

 إسرافیل عن میكائیل، عن جبرائیل، عن ،)ص( النبي عن السالم، علیهم طالب أبي بن يّ عل عن ،يّ عل بن الحسین

، فلما مرت عذابي من أمن حصني دخل فمن حصني،ال إله إال اهللا  :وجل عز اهللا یقول: قال القلم عن اللوح، عن

، الطاعة مفترض المسلمین إمام بأّنه اإلقرار شروطها من، أى أن )٤(..."بشروطها وأنا من شروطها: الراحلة نادى

                                                        

  .١٠٢سورة الصافات، اآلیة) (١

  :م في٢٠١٢بي، أحمد القبانجي، إبراهیم الخلیل وٕاشكالیة ذبح االبن، مركز الدراسات واألبحاث العلمانیة في العالم العر ) (٢

http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=334970&ac=2(accessed 23 Sep. 2017)    

جالیر، وستكتفي بتناول بعضها مما لم یسبق للباحث تناوله من  لن تتناول الدراسة بالتفصیل كل الرموز والدالالت الشیعیة في أعمال )(٣

قبل، حیث سبق التعرض بالشرح والتحلیل لرسوم المالئكة ومقامى النداء واالستغاثة، وبعض األلقاب مثل شهید ومظلوم، ووظیفة بعض 

حسام عویس : راجع". ناد علیا مظهر العجائب"، ودعاء "َنْصٌر مَِّن اللَِّه َوَفْتٌح َقِریبٌ :"من سورة الصف ١٣اآلیات القرآنیة مثل اآلیة

، دراسة قید النشر في المجلة الدولیة المصریة )كف العباس نموذًجا( أثر الفكر الشیعي االثنى عشري على الفنون اإلسالمیةطنطاوي، 

؛ األعالم المعدنیة للشیعة اإلثنى عشریة .م٢٠١٣، دیسمبر ١لآلثار اإلسالمیة، قسم اآلثار اإلسالمیة، كلیة اآلثار، جامعة القاهرة، العدد

م جزء ٢٠١٥دیسمبر  –، أكتوبر ٤٣، حولیات آداب عین شمس، المجلد)الرمزیة -الوظیفة -األصل-الشكل( في ضوء نماذج مختارة

من متحف في ضوء مجموعة ُمختارة ) م١٩٢٥-١٧٩٤/هـ١٣٤٤-١٢٠٩( ؛ شواهد القبور اإلیرانیة المصورة خالل العصر القاجاري).ب(

  .م٢٠١٦، ٣جامعة الفیوم، العدد -، كلیة اآلثار"شدت"دراسة آثاریة فنیة،  »ُقم«الروضة المقدسة بـ 

مؤسسة األعلمي : بیروت(، أمالي الصدوق، )م٩٩١/هـ٣٨١أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویة القمي ت(الصدوق  )(٤

عماد الدین أبي جعفر محمد بن أبي القاسم ت ( ؛ الطبري.١٧٥، ص٤١المجلس ٨، حدیث رقم)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ للمطبوعات،

، )م٢٠٠١/هـ١٤٢٢مؤسسة النشر االسالمي، : قم(، بشارة المصطفى لشیعة المرتضى، جواد القیومي االصفهاني، )م١٢/هـ٦القرن

  .٤١٣ص
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 وٕاّني وطًا،شر  "اهللا إالّ  إله ال" لـ إنّ :"... قائًال وهو الشرط الذى سبق أن نص علیه اإلمام علّي بن أبي طالب 

 هي التوحید كلمة، وبذلك ال تقتصر داللة الخبر في سند الحدیث األول على أن )١(..."شروطها من ّرّیتيوذُ 

وهى . ، بل تمتد إلى أن علّي أبي طالب واألئمة من نسله حصن اهللا وتكون الوالیة لهم أمان من العذابالحصن

 والیة : "...لحدیث بسند ثان في المصادر الشیعیة جاء فیها أنالداللة األخرى التى نصت علیها روایة أخرى لهذا ا

وهو ما قد یكشف أن الروایة الثانیة كانت . )٢(...."عذابي من أمن حصني دخل فمن حصني طالب أبي بن يّ عل

  .م١٩/هـ١٣هي األكثر تداوال خالل القرن

 َوِصيُّ  ،ةْ والَجنّ  النار َقسیمُ  ،ةْ ُجنّ  هُحبُّ  على: "من الكتابات الشیعیة التى تكرر تسجیلها في أعمال جالیرو 

 الشافعي اإلمام إلى الشیعةینسبها  أبیاتوهي ) ٣٥، ٢٢، ١٩لوحات( "ةْ والِجنّ  اإلنس إمام َحّقًا، الُمصَطفى

 وروایات أحادیث  إذ إن لدیهم والجنة؛ النار قسیم طالب أبي بن يّ عل كونیتعلق بحدیث  كل بعد بها ویستشهدون

 یا: قال  النبي أن البیت، أهل من األئمة إلى المنسوب التفسیر في ورد المثال سبیل فعلى ذلك، نبیا في كثیرة

 مسعود ابن عن بسنده الشافعي المغازلي ابن وأخرج!. لك وهذا لي هذا للنار تقول والنار، الجنة قسیم نتأ! يّ عل

 أبي وعن!. حساب بغیر كءأحبا دخلهاوتُ  الجنة ببا تقرع أنت! والنار الجنة قسیم أنك! عليّ  یا: اهللا رسول قال: قال

 أنتعلّي  یا: اهللا رسول قال: قالعلّي  عن باالتفاق، الصحابة من مات من آخر وهو واثلة، بن عامر الطفیل

 والمعصومون، المطهرون هم الذین عشر األحد األئمة وأبو اإلمام، وأنت سلمي، وسلمك حربي، حربك وصیي،

 لحشره اهللا في وأوالدك أحبك رجال أن لو: عليّ  یا. لمبغضیهم فویل وعدًال، قسطاً  األرض مألی الذي المهدي، ومنهم

. النار ومبغضیك الجنة محبیك تدخل والنار، الجنة قسیم وأنت العلى، الدرجات في معي وأنتم أوالدك، ومع معك اهللا

علّي  یقعد القیامة، یوم كان إذا: اهللا رسول قال: قال مسعود ابن عن البصري الحسن عن أحمد بن موفق وأخرج

 في ویتفرق الجنة أنهار یتفجر سفحه ومن العالمین، رب عرش وفوقه الجنة، على عال قد جبل وهو الفردوس، على

علّي  بوالیة سند ومعه إال الصراط أحد یجوز ال التسنیم، یدیه بین یجرى نور من كرسي على وعلّي جالس الجنان،

  .)٣(النار ومبغضیه الجنة محبیه لخِ دفیُ  بیته، أهل ووالیة

                                                        

لم، ترتیب وتصحیح حسین األعلمي، ، حكم اإلمام علي أو ُغرر الحكم ودرر الك)م١١/هـ٥عبد الواحد اآلمدي ت القرن( التمیمي) (١

  .٧١، ٧٠٧، حدیث )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : بیروت(

، معاني األخبار، تصحیح علي أكبر الغفاري، )م٩٩١/هـ٣٨١أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویة القمي ت(الصدوق ) (٢

أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي (؛ الطوسي .٣٧١، ٣٧٠ص، )م١٩٧٩/هـ١٣٩٩دار المعرفة للطباعة والنشر، : بیروت(

، )م٢٠٠٣/ش.هـ١٣٨١دار الكتب اإلسالمیة، : تهران، كتاب األمالي، تحقیق علي أكبر غفاري وبهراد الجعفري، )م١٠٦٧/هـ٤٦٠ت

، ١١٩، ٤٢-٣٩ه واحواله، جتاریخ أمیر المؤمنین وفضائل): القسم الثاني( ؛ محمد باقر المجلسي، بحار األنوار، الكتاب التاسع.٥٢٧

١٢٠.  

، مناقب أمیر )م١٠٩٠/هـ٤٨٣علي بن محمد الواسطي أبو الحسن الجالني الشافعي ت( ابن المغازلي: لمزید من التفاصیل راجع )(٣

، )م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤دار اآلثار للنشر والتوزیع، : صنعاء(المؤمنین علّي بن أبي طالب، تحقیق أبي عبد الرحمن تركي بن عبداهللا الوادعي، 

مؤسسة : قم(، المناقب، تحقیق مالك المحمودي، )م١١٧٢/هـ٥٦٨الموفق بن أحمد بن محمد البكري المكي ت( ؛ الخوارزمي.١٢١ص

؛ سلیمان بن .١٠٣-٩٥، ص ص٢، القسم٩محمد باقر المجلسي، بحار، المجلد؛ .٢٩٤، ٤٠، ص)م١٩٩٠/هـ١٤١١ النشر اإلسالمي،

: بیروت(صححه وعلق علیه عالء الدین أعلمي،  اجزاء، ٣ ، ینابیع المودة،م١٨٧٧/هـ1294ي الحنفي تإبراهیم الحسیني البلخي القندوز 

  ؛.٩٩-٩٦، ١،ج)م١٩٩٧/هـ١٤١٨ مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

 http://www.mezan.net/radalshobohat/7Qseem.htm (accessed 17 Oct. 2016) 
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تمثل القوام الرئیسي للفصل  وهي في األصل) ٣١، ٢٩لوحة(بعنایة جالیر" یا أرفع من كل رفیع"وحظیت عبارة 

َقَرَب ِمْن ُكلِّ َقریب یا َأیا ...: "الجوشن الكبیر، والنص الكامل لهذا الفصل كما یلي دعاء الخامس واألربعین من

یا  ْرَفَع ِمْن ُكلِّ َرفیعَأیا ْشَرَف ِمْن ُكلِّ َشریف َأْخَبَر ِمْن ُكلِّ َخبیر یا َأْبَصَر ِمْن ُكلِّ َبصیر یا َأَحبیب یا  َحبَّ ِمْن ُكلِّ َأ

  .)١("...ُوفءَف ِمْن ُكلِّ رَ أَرْ َأْجَوَد ِمْن ُكلِّ َجواد یا َأْغنى ِمْن ُكلِّ َغِنيٍّ یا َأْقوى ِمْن ُكلِّ َقِويٍّ یا َأ

 جده عن أبیه عن العابدین زین السجاد اإلمام عن روي لما الشیعة بین كبیر انتشارله  الكبیر الجوشن دعاءو 

 اْشَتدَّْت، َوَقدِ  َغَزَواِتهِ  َبْعضِ  ِفي َوُهوَ  ِبيِّ النَّ  َعَلى ِبهِ  َنَزلَ  السََّالمُ  َعَلْیهِ  َجْبَرِئیلُ  أن النبي عن المؤمنین أمیر

 َلكَ  َوَیُقولُ  السََّالمَ  َعَلْیكَ  َیْقَرأُ  َربُّكَ  دُ ُمَحمَّ  َیا: َوَقالَ  السَّالمُ  َعَلْیهِ  َجْبَرِئیلُ  َفَهَبطَ  َتَعاَلى اهللاَ  َفَدَعا آَلَمهُ  ثَِقیلٌ  َجْوَشنٌ  َوَعَلْیهِ 

 وأوجب اهللا حفظه وحمله منزله من خروجه عند قرأه فمن مَِّتكألُ وَ  َلكَ  َأَمانٌ  َفُهوَ  الدَُّعاءَ  َهَذا َواْقَرأْ  اْلَجْوَشنَ  َهَذا اْخَلعْ 

 بیوت من وبیتین الجنة في زوجین حرف بكل وأعطي األربعة الكتب قرأ وكأنما األعمال لصالح ووفقه علیه الجنة

 ولم یسرق لم بیته في وجعله كتبه من وأن واإلنس المالئكة من كثیر خلق ثواب لقارئه أن حاصله ما ذكر ثم الجنة،

 یقرأه من وأن كثیرین الشهداء ثواب عطيأو  شهیداً  مات به دعا ومن ،شيء كل من آمناً  كان كتبه ومن یحرق

 حوائجه یقضي به دعا من وأن) سبحانه( اهللا یعذبه لم كتفه على كتبه ومن. زال كان مریض أي على مرة سبعین

. الجنة له ووجبت النار على جسده اهللا حرم ةواحد ومرة مرات ثالث رمضان شهر في به دعا ومن الجنة ویدخله

 اسم ألف وهو. علیه وأحثهم أهلي أعلمه وأن كفه على أكتبه وأن وتعظیمه بحفظه أبي أوصاني: الحسین وقال

 أنت إال إله ال یا سبحانك: آخره في وتقول منها فصل كل أول في وتبسمل أسماء عشرة فصل كل فصل ومائة

                           .)٢(الراحمین أرحم یا واإلكرام الجالل ذا یا رب یا النار من وخلصنا وآله محمد على صل الغوث الغوث الغوث

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

، البلد األمین والدرع الحصین، مؤسسة )م١٤٩٩/هـ٩٠٥تقي الدین إبراهیم بن علي الحسن بن محمد بن صالح العاملي ت(الكفعمي  )(١

سول األكرم، دار ومكتبة الر : بیروت(عباس القمي، مفاتیح الجنان، ؛ .٥٥٠، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٨األعلمي للمطبوعات، : بیروت(

  .١٤٩، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٨

ابن طاووس أورد هذا الدعاء ُیشار إلى أن . ١٥٩-١٤١؛ عباس القمي، مفاتیح الجنان،  ص.٥٥٨-٥٤٤ص، الكفعمي، البلد األمین )(٢

في اللوحة التى  وتختلف نسخته عن المذكورة في هذه الدراسة؛ وقد أثبتنا النسخة التى اقتبس منها النص المسجل) مهج الدعوات(في كتاب 

م، ُمهج الدعوات ومنهج ١٢٦٥/هـ٦٦٤علي بن موسى بن جعفر بن محمد الحسیني ت (ابن طاووس . یتم تناولها بالشرح والتحلیل

   .٢٨١-٢٦٥ص ، )م١٩٩٤/هـ١٤١٤مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : بیروت(العبادات، 
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  :خاتمة

بصفة  في التصویر القاجاریةالمدرسة و  ،اإلیرانیة بصفة عامة الفنونالدراسة إضافة جدیدة إلى تمثل هذه 

 عن بعیدا یقف على الرغم من أنه دراسةیحظ بنصیبه الكافي من ال تناولته لم الفنان الذىخاصة، نظًرا ألن 

طاطة، مما جعله مؤسسا لمدرسة یجمع بین فنون التصویر والخ )١(ا فنیا ممیزانمط، بعد أن طور لنفسه معاصریه

تفتح هذه الدراسة الباب أمام دراسات مستقبلیة أكثر توسعا تتناول  لذا. لم تتكرر نظرا لخصوصیتها" فنیة شخصیة"

  :وعمومًا تكشف الدراسة عما یلي. أعماله بالتفصیل من زوایا متعددة فنیة واجتماعیة ونفسیة ومذهبیة

حیث كانت الفترة التى وقع فیها الصدام بین إیران والثقافة الغربیة أن زمن إسماعیل جالیر كان حرجا؛  -

الحدیثة، حیث واجه الناس أفكارا ومفاهیم جدیدة تضمنت أفكارا علمیة واجتماعیة وفنیة، وبطبیعة الحال أذعن 

اعیل البعض لما بدا جدیدا وغریبا، بینما رفضه البعض اآلخر، واستجاب آخرون لذلك بشكل سطحي؛ وینتمى إسم

التكوین  )٢(جالیر إلى الفئة األخیرة؛ إذ تبدو أعماله ظاهریا متأثرة باألسالیب األوروبیة إال أنها في جوهرها فارسیة

وال تتجاوز مساهمة األسالیب الحدیثة . والعناصر، وموضوعاتها موغلة في أعماق المجتمع اإلیراني بصفوته وعامته

اختیارا حرص على إقصائه على الرغم من دراسته لها في دار الفنون على  والتیار األوروبي في أعمال جالیر كونها

أیدى معلمین تم استقدامهم من أوروبا أو إیرانیین ممن درسوا هناك، وما قد یبدو من مظاهر لهذه التأثیرات مثل 

القواعد من سمات  الخ ال ُیعتد به تأثیرا حیث أصبحت مثل هذه...مراعاة قواعد المنظور أو الظل والنور واإلضاءة

 .  )٣(الفن منذ زمن یسبق جالیر

هناك تكرار واضح في أعمال إسماعیل جالیر حیث یمكن العثور في أحیان كثیرة على عدة نماذج  -

للتصویرة الواحدة، والغالب علیها أنها تتشابه في التفاصیل وتختلف في األبعاد، وهو األمر الذى یطرح تساؤال عن 

یر المكررة؟ ومن المحتمل أن یكون السبب في ذلك ما جبلت علیه نفسه من حب للكمال، مدى أصالة هذه التصاو 

وهناك احتمال أن . فكان یلجأ في كل مرة ال یرضى فیها عن عمل له إلى إعادة انتاجه، مما تسبب في هذا التكرار

ومما ال شك . ابا بهایكون الفنان قد لجأ إلى نسخ أعمال بعینها عدة مرات بناء على طلب بعض األشخاص إعج

. مما ساعده على تكرار بعض أعماله )٤()lithographs(فیه أن جالیر كان ماهرا في أعمال الطباعة الحجریة

ویرتبط بهذا التكرار قلة أعماله المؤرخة فمن المحتمل أنه كان یضع التاریخ على العمل األول فقط وعند تكرار نسخ 

وقد حاولت الدراسة جاهدة تأریخ أعماله  .تفي فقط بالتاریخ المسجل أول مرةالعمل نفسه أو تكرار الموضوع كان یك

وتم ، م فقط١٩/هـ١٣ونسبتها إلى سنوات محددة بدیال عن االتجاه السائد في االقتصار على نسبتها إلى القرن

                                                        

(1)http://collections.vam.ac.uk/item/O81784/ladies-around-a-samovar-oil-painting-jalayir-ismail 

(accessed 4 Oct. 2017) / 

(2) Robinson, B.W., Persian Painting, 887; Jonathan M. Bloom, Sheila Blair, The Grove Encyclopedia of 
Islamic Art and Architecture, vol.2, 313. 

إسماعیل جالیر إلى جانب إقباله  :"...مع ما ورد في دراسة سابقة نقال عن دوست علي خان معیر الممالك بأن  أيیتعارض هذا الر  )(٣

  ...". وتوغرافیة األوروبیة أسالیَب أخرى جدیدة ویتخذ منها قوالب فنیةعلى األسالیب المحلیة كان یستوحى من المطبوعات والصور الف

 Layla S. Diba, Maryam Ekhtiar and others, Royal Persian Paintings, 260. 

(4) WillemFloor,” Art (Naqqashi) and Artists (Naqqashan) in Qajar Persia”, 147.; Sheila Canby, The 
Zand and the Qajars, 242. 
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لى صیغة االعتماد في ذلك على األلقاب المسجلة، وتحدید عمر األشخاص بناء على مالمح الوجوه، وأحیانا ع

 .التوقیع

 إن موهبة جالیر وشهرته سبقت تخرجه من مدرسة دار الفنون؛ إذ إن أقدم لوحاته المؤرخة تحمل تاریخ -

م وهو التاریخ الذى یقع قبل تاریخ التحاقه بمدرسة دار الفنون، كما أن تواریخ ١٨٦٢سبتمبر/هـ١٢٧٩ربیع الثاني 

ض أعماله تتوافق مع سنوات دراسته في دار الفنون، م التى تحملها بع١٨٦٩/هـ١٢٨٦م و١٨٦٧/هـ١٢٨٤عام 

م ُنفذ بناء على طلب أحد التجار وهو یجمع بین الكتابات ١٨٦٧/هـ١٢٨٤ویالحظ أن العمل المؤرخ منها بعام 

والتصویر، وهذا إن دل فإنما یدل في المقام األول على تمكن جالیر من أدواته وأسلوبه الجدید الجامع بین التصویر 

ومن ناحیة أخرى تدل على ملمح من طبیعة الشخصیة اإلیرانیة التى تتبنى . بات منذ فترة مبكرة على دراستهوالكتا

الشباب وتعتمد علیهم في شتى نواحى حیاتها، فكما هو واضح من تواریخ أعماله المؤرخة المبكرة أن الدولة أولته 

 .رعایتها منذ منتصف العقد الثاني من عمره

- ١٢٦٩علق بالفترة التى عمل فیها جالیر؛ إذ إن معظم الدراسات تقترح الفترة من عام هناك خطأ شائع یت -

- ١٨٦٥/هـ١٢٩٧-١٢٨١أو )٢(م١٨٨١-١٨٥٨/هـ١٢٩٩-١٢٧٥، او من )١(م١٨٩٥- ١٨٥٣/هـ١٣١٢

- ١٨٦٢/هــ١٣٢٠-١٢٧٩والصحیح في ضوء أعماله المؤرخة أن نشاطه امتد خالل الفترة من  ،)٣(م١٨٨٠

-١٢٦٢ یمتد من  )٤(دراسة تاریخا تقریبیا قد یزید أو ینقص سنوات قلیلة لحیاتهكما تطرح ال. م١٩٠٢

 .م١٩٠٤- ١٨٤٥/هـ١٣٢٢

إضافة عمل فني إلى األعمال القلیلة المعروفة إلسماعیل جالیر التى تحمل تاریخا لها، إذ استخدم هذا  -

م تحت ٩/٥/٢٠١٥یوم  Bonhams لتأریخ عمل فنى له كان معروضا للبیع في موقع" حساب الجمل"الفنان 

 . ، ومما ال خالف علیه أن السبب في ذلك یرجع إلى خلفیته الصوفیة)٢٩لوحة( "Lot140"رقم

إن العالقة التى ربطت بین جالیر ووالده الشاعر المتصوف لم یكن رابطها الدم فقط، ولكنها تجاوزت ذلك  -

شخصیته، وفي الغالب هى عالقة  إلى عالقة ذات خصوصیة اتخذت مسارا خاصا تطورت ضمنه لتحدد مالمح

المرید بشیخ الطریقة؛ ویتضح صدى عالقة الدم في بعض صیغ توقیعه التى ال تقتصر على اسم العائلة فقط 

اعتزازا  بالنسب والفخر بأبیه، كما حرص جالیر على " حاج محمد زمان خان"ولكنها تحمل االسم الكامل ألبیه 

م استجالبا لدعوة القارئ بالرحمة له، ١٨٦٩/هـ١٢٨٦ل مؤرخ بعام وفاته إضافة لقب المرحوم في توقیعه على عم

، وهذا )٣١، ٢٩، ٢٣لوحة" (یا ساقي"واألكثر جذبا لالنتباه حدوث تكرار متعمد للنداء باالسم الذى تخلص به والده 

                                                        

(1)   https://artuk.org/discover/artists/jalayir-ismail-active-1853c-1895# (accessed 8 Oct. 2016)  

  .  ٦، "إسماعیل جالیر"یعقوب آژند،  )(٢

(3) https://www.invaluable.com/auction-lot/the-sacrifice-of-isma-il,-attributable-to-isma-il-32-c-
v9nmhd0bj1 (accessed 8 Oct. 2016)   

محمد على كریم زاده تبریزى، . م١٨٧٣و ١٨٦٨/هـ١٢٩٠و ١٢٨٥هناك من الدراسات ما رجح وفاته خالل الفترة ما بین عامي  )(٤

  .٤٥٩، "ورة قاجارمطالعة تطبیقي دو نقاشي از زنان در د"؛ الهه پنجه باشي، .٧٨أحوال وآثار نقاشان قدیم إیران، 
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الحاجة، وبذلك لدى الشیعة ووظیفتهما العبادة وطلب قضاء  النداء واالستغاثةالتركیب اللغوي یقع ضمن مقامي 

   .)١(الشفعاء باعتباره واحًدا من المؤمنین األتقیاء یكون جالیر قد أدرج والده ضمن

قسام رئیسیة؛ األول أدبي یتمثل في أن النصوص المسجلة في أعمال جالیر یمكن تصنیفها إلى ثالثة إ -

ي دیني تعكسه مجموعة من أبیات مختارة من مشاهیر الشعراء الفرس من أمثال حافظ وسعد الشیرازي، والثان

لقاب بعض كبار رجال الدولة أسماء وأ، وثالثھا عبارة عن بین الشیعة یومي حضور لهاأحادیث وأدعیة مشهورة 

 . عمال بعینھاأممن نُفذت برسمھم 

بعض كبار رجال الدولة تكشف عن عاطفته  إلىعمال جالیر الكتابیة التى ُعملت برسم اإلهداء أن إ -

رغبته  هو -"برسم اإلهداء"عبارة  ىبحسب النص فیها عل-ن الدافع الوحید لها إ، إذ له الذاتيالجیاشة واستقال

 .ظهارا لمحبته لهؤالء ممن ساهموا بدور كبیر في حیاتهإالشخصیة 

الخطوط النستعلیق  ن جالیر في اختیاراته یتحیز لكل ما هو فارسي؛ فاختار على سبیل المثال منإ -

الشیعیة حدیث سلسلة الذهب الرتباطه باإلمام الرضا المدفون في إیران، واقتصرت حادیث األ الفارسي، ومن

في  النعمة اللهیةسلسلة  أْقطابعلى أصحاب األصل اإلیراني، ومن عاش من  الصوفیة عامة ْقطابِ تصاویره أل

یعشق الصور األدبیة وتدل اختیاراته لألبیات الشعریة عن درایته بالذوق الفارسي الذى . ها هناكئإیران بعد إحیا

 .عمال حافظ وسعدي الشیرازيأو 

نها فضال عن أسلوبها إ، إذ الكتابات والتصویر تستحق دراسة مستقلةن أعمال جالیر التى تجمع بین إ -

میة في إیران خالل یتضمن بعضها موضوعات تصویریة تكشف عن كثیر من مظاهر الحیاة الیو  لرائدا

أفضل أعماله  )٢١، ٢٠لوحة( "بكماله بلغ العلى"بیات سعدي أیحمل  عمل الذىمن بینها ال ىبقوی. م١٩/هـ١٣القرن

  .وعالمة على النضج الفني

األفكار والمعتقدات المذهبیة  الصورة عن بعضجالیر قدرته على التعبیر ب إسماعیلتعكس أعمال  -

اصة ما یتعلق منها باإلمام خ نص،ال دل علیهاوتحویل النصوص المكتوبة إلى لوحة فنیة تتضمن كل األفكار التى ی

وبمعنى آخر استطاع جالیر أن  ).٣٥لوحة( "نس والجنةمام اإلإ"بن أبي طالب، وخیر مثال على ذلك حدیث  عليّ 

على النحو الذى سبق أن نجح فیه مایكل أنجلو خالل عصر  إلى لوحات زاهرةواألحادیث المذهبیة  قصصیترجم ال

 .النهضة بصورة لم یسبق لها مثیل

                                                        

القرآن، والرحم، : الشفعاء خمسة:"...لدى الشیعة، وخالصتها في الفكر اإلمامي أن جًدااألحادیث حول الشفاعة وفروعها كثیرة  )(١

واألئمة من آل البیت لألنبیاء عامة ثم العلماء ثم الشهداء ثم  وأنها تكون باإلضافة إلى النبي". واألمانة، ونبیكم، وأهل بیت نبیكم

فما لنا من : "قول اهللا الذى ورد بصدده عن أبي عبد اهللا جعفر الصادق فيالمؤمن المخلص في تقواه وٕایمانه، وما یهمنا منهم هنا  المؤمن

فمؤمن صدق بعهد اهللا : المؤمن مؤمنان: "أنه قال أیًضاوعنه . من المؤمنین" والصدیق  "الشافعون األئمة : قال" شافعین وال صدیق حمیم

﴿رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه﴾ فذلك الذي ال تصیبه أهوال الدنیا وال أهوال اآلخرة، وذلك ): عز وجل(ووفى بشرطه، وذلك قول اهللا 

، فذلك ممن تصیبه أهوال الدنیا وأهوال اآلخرة، وذلك ممن ُیشفع له أحیاًناوتقوم  اأحیانً ممن یشفع وال ُیشفع له، ومؤمن كخامة الزرع، تعوج 

أما سمعت اهللا یقول : یا فضل إنما سمي المؤمن مؤمنا ألنه یؤمن على اهللا فیجیز اهللا أمانه، ثم قال: "وورد عنه كذلك انه قال". وال یشفع

أحمد ( البرقي: لمزید من التفاصیل راجع". فما لنا من شافعین وال صدیق حمیم: لقیامةفي أعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصدیقه یوم ا

، )م١٩٥٠/هـ١٣٧٠دار الكتب اإلسالمیة، : تهران(، المحاسن، تحقیق السید جالل الدین الحسیني، )م٨٨٧/هـ٢٧٤بن محمد بن خالد ت

، ٢، ج)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨منشورات الفجر، : بیروت(ي، ، أصول الكاف)م٩٤٠/ هـ٣٢٩محمد بن یعقوب ت(؛ الكلیني .١٨٥-١٨٣، ١ج

  .٥٥٩-٥٤١ ،٢١، باب٨وار، الكتاب الثالث، ج؛ محمد باقر المجلسي، بحار األن.١٤٩
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دوستعلي خان معیر الممالك، رجال : نقال عن. یظهر بها جالیر" معیر الممالك"ـصورة ضوئیة ل ):١(لوحة رقم

  .١٧٣عصر ناصري، ص

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  :عن نقًال  . جالیر سماعیلصورة ضوئیة إل ):٢(لوحة رقم

https://www.roblox.com/library/11076276/Ismail-jalayer-2 (accessed 30 Aug. 2017)  
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تنسب  ،بتهران الزخرفیة الفنون متحف في محفوظة ،لناصر الدین شاه قاجار یرة شخصیةتصو  ):٣(لوحة رقم

  :عن نقًال . م١٨٦٢/هـ١٢٧٩عام إلى

 http://www.kateban.com/post/2931(accessed 31 Aug. 2017)  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

" برموند أدیب العلي عبد" مجموعة في محفوظة ،الحسن والحسینابنیه و  عليّ مام تصویرة لإل ):٤(لوحة رقم

  :عن نقًال  .م١٨٦٩-١٨٦٥/هـ١٢٨٦و ١٢٨١ مىعا بین ما الممتدة الفترة إلىتنسب  ،بتهران

https://www.pinterest.co.uk/pin/484629609875099693/ (accessed 2 Sep. 2017) 
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 تنسب گلستان بتهران، قصر متحف في محفوظة والحسین، الحسنابنیه و  عليّ  ماملإل تصویرة ):٥(لوحة رقم

  :عن نقًال  .م١٨٦٩-١٨٦٥/هـ١٢٨٦و ١٢٨١بین عامى  ما الممتدة الفترة إلى

https://www.pinterest.com/pin/484629609876539598/ (accessed 2 Sep. 2017)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 للمزادات سوثبي موقع في للبیع معروضة كانت والحسین، الحسنابنیه و  عليّ  ماملإل تصویرة ):٦(لوحة رقم

 ١٢٧٩عامي بین ما الممتدة الفترة إلى تنسب ،"Sale L09721"رقم تحت م١/٤/٢٠٠٩ یوم بلندن

  :عن نقًال .   م١٨٦٤و ١٨٦٢/هـ١٢٨١و

http://artsalesindex.artinfo.com/auctions/Ismail-Jalayir-3543016/A-Portrait-Of-'Ali,-
Hassan-And-Husayn,-Attended-By-Angels,-Animals-And-Holy-Men,-Including-Nur-

'Ali-Shah-1870 (accessed 2 Sep. 2017)  



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢١٩ 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

محفوظة في متحف الفنون الجمیلة في هیوستن  والحسین، الحسن وابنیه عليّ  ماملإل تصویرة ):٧(لوحة رقم

 نقًال  .م١٩٨٦و ١٨٧١/هـ١٣١٣و ١٢٨٨عامي  بین ما الممتدة الفترة إلى تنسب ،بوالیة تكساس األمریكیة

-http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2009/arts-of-the-islamic-world:عن

l09723/lot.69.html (accessed 2 Sep. 2017) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 إلىما إ، تنسب مقدم عتیقي نصیر محمد مجموعة في محفوظة ،بن أبي طالب عليّ لإلمام  تصویرة ):٨(لوحة رقم

 نقًال  .م وعام وفاة جالیر١٨٩٦/هـ١٣١٣، أو ما بین عام م١٨٧١و ١٨٦٢/هـ١٢٨٨و ١٢٧٩ عامي بین ماالفترة 

  http://sadmu.ir/detail/5322 (accessed 2 Sep. 2017) :عن



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٢٠ 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 تنسب ،بتهران هدایت عائلة مجموعة ضمن محفوظة ،"شاه يعل نور" الصوفي للقطب ةتصویر  ):٩(لوحة رقم

  :عن نقًال . ١٨٦٦و ١٨٦٤/هـ١٢٨٣و ١٢٨١ عامي بین ما الممتدة الفترة إلى

Layla S. Diba, Maryam Ekhtiar and others, Royal Persian Paintings, pl.85. 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  :عن نقًال . بتهران الزخرفیة الفنون متحف في محفوظة ،"شاه يعل نور" الصوفي للقطب تصویرة ):١٠(لوحة رقم

http://kelkkhial.ir/i/attachments/1/1454866742834607_orig.jpg (accessed 2 Sep. 
2017)  



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٢١ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 :عن نقًال . گلستان قصرمحفوظة في  ،"شاه ليع نور" الصوفي للقطب تصویرة ):١١(لوحة رقم

http://kelkkhial.ir/Memari/filter:posts/pg:14 (accessed 3 Sep. 2017)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

. مجموعة أمیر بهمن خان صمصام بختیارى، محفوظة في "شاه ينور عل"تصویرة للقطب الصوفي  ):١٢(لوحة رقم

  http://ghaziha.kateban.com/post/2931 (accessed 3 Sep. 2017):عن نقًال 



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٢٢ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :عن نقًال  .خاصة مجموعة في محفوظة ،"شاه يعل نور" الصوفي للقطب تصویرة ):١٣(لوحة رقم

Robinson, B.W., Persian Painting under Zand and Qajar Dynasties, pl.37.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 كاخ" ة، محفوظة في قصر صاحبقرانیإسماعیلتصویرة تمثل سیدنا إبراهیم یذبح ابنه  ):14(لوحة رقم

  :عن نقًال ". ةصاحبقرانی

 http://www.iranicaonline.org/uploads/files/jalayer_fig_2.jpg  



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٢٣ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، كانت معروضة للبیع في موقع سوثبي بلندن إسماعیلتمثل سیدنا إبراهیم یذبح ابنه  تصویرة ):15(لوحة رقم

 عامى بین ما الممتدة الفترة إلىا إم تنسب "LOT32-Sale L04626" م تحت رقم ١٢/١٠/٢٠٠٤للبیع یوم 

 :عن نقًال   .ة جالیرم وعام وفا١٨٩٦/هـ١٣١٣ما بین عام  أو م١٨٦٩-١٨٦٥/هـ١٢٨٦و ١٢٨١

http://artsalesindex.artinfo.com/auctions/Ismail-Jalayir-127343/Sacrifice-of-Isma'il-  
(accessed 6 Sep. 2016)  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Walter"محفوظة في مجموعة شولتز، إسماعیلتصویرة تمثل سیدنا إبراهیم یذبح ابنه  ):16(لوحة رقم

Schulz Collection, Leipzig ." عن نقًال:  

 Schulz, Die persische-islamische Miniaturmalerei, p.73, Tafel.F. 



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٢٤ 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 كاخ" صاحبقرانیه قصر في محفوظة علیها بیت من كلستان سعدي، مسجل تصویرة ):١٧(لوحة رقم

  :عن نقًال  .م١٨٦٧/هـ١٢٨٤، مؤرخة بعام"صاحبقرانیه

http://www.niavaranmu.ir/detail/1089 (accessed 1 September 2016)  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 قصرمحفوظة في  ،"ردازيپنقطة "منفذة باسلوب  "شاه ليع نور" الصوفي للقطب تصویرة ):١٨(لوحة رقم

در نقاشی ایران، » پرداز«یعقوب آژند، شیوه  :عن نقًال . م١٨٦٩/هـ١٢٨٦بعامضمن مرقعة مؤرخة  گلستان

 .١٢، ص٦تصویر



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٢٥ 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 صالة موقع في للبیع معروضة كانت ،الشیرازي لسعدي غزلیة من بیت علیها مسجل تصویرة ):١٩(لوحة رقم

الفترة الممتدة ما بین  إلى، تنسب "Sale 7959-Lot 177"  رقم تحت م٧/٤/٢٠١١ یوم بلندن للمزادات كریستي

         :عن نقًال  .جالیر ةم وعام وفا١٨٩٦/هـ١٣١٣بین عام ما أو  م١٨٧١و ١٨٦٢/هـ١٢٨٨و ١٢٧٩عامى 

http://www.christies.com/lotfinder/drawings-watercolors/a-calligraphic-panel-signed-
ismail-jalayir-qajar-5421998-details.aspx (accessed 16 Oct. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

معروضة للبیع في صالة ، كانت لستان سعدي الشیرازىگان من بیت علیها مسجل تصویرة): ٢٠(لوحة رقم

دة ما بین عامي  الفترة الممت إلىتنسب  ،"Lot 30"م، تحت رقم ١٢/١٠/٢٠٠٤سوثبي للمزادات بلندن یوم

  .١٧٨لوحة م،١٩٨٥ جنیف كنوز الفن اإلسالمي، :عن نقًال  .م١٨٧١و ١٨٦٩/هـ١٢٨٨و ١٢٨٦



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٢٦ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

مجموعة جان بول "، محفوظة في لشیرازىلستان سعدي اگان من بیت علیها مسجل تصویرة): ٢١(لوحة رقم

 ١٨٦٩/هـ١٢٨٨و ١٢٨٦تنسب إلى الفترة الممتدة ما بین عامي  "collection Jean-Paul Croisierبجنیف 

 :عن نقًال   .م١٨٧١و

http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00xcallig/coloniallate/nastaliq/nastaliq.ht
ml (accessed 25 Sep. 2016)  

  

  

  

  

  

  

 

  

محفوظة في متحف األغاخان تحت  زین العابدین، يعل اإلمامكتابة باسم  علیها مسجل تصویرة ):٢٢(لوحة رقم

  .م١٨٧١-١٨٦٩/هـ١٢٨٨-١٢٨٦ما بین عامي الفترة الممتدة  إلىتنسب  ،"AKM 00534"رقم

 Sheila Canby, The Zand and the؛ .١٧٧لوحة م،١٩٨٥ جنیف اإلسالمي، الفن كنوز :عن نقًال 

Qajars, pl. 188, p.243.  



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٢٧ 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

كانت معروضة للبیع في موقع صالة  ،الشیرازي حافظ دیوان من بیت علیها مسجل تصویرة): ٢٣(لوحة رقم

و  ١٢٨٨ما بین عامي الفترة إلى تنسب، "Lot 276 "م تحت رقم ٦/١٠/٢٠١١ات بلندن یوم كریستي للمزاد

-http://www.invaluable.co.uk/auction-lot/a-calligr-276-c:عن نقًال  .م١٨٩٦و ١٨٧١/ھـ١٣١٣
2a096b3728 (accessed 12 Dec. 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

صالة ، كانت معروضة للبیع في سپهساالر الدولة مشیر خان حسین لمیرزا شخصیة تصویرة ):٢٤(لوحة رقم

-١٢٨٨من الفترة إلى تنسب ،"Sale 5708 -Lot155"م تحت رقم٤/١٠/٢٠١٢كریستي للمزادات بلندن یوم 

  .م١٨٧٣- ١٨٧١/هـ١٢٩٠

-http://artsalesindex.artinfo.com/auctions/Ismail-Jalayir-4742534/An:عن نقًال 

Equestrian-Portrait-Of-Mirza-Hussayn-Khan-Moshir-Al-dawla-Sepahsalar-(d.-1881-
AD)-1870 (accessed 30 Sep. 2016) 



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٢٨ 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

ستكماال لعمل المصور امحفوظة في مجموعة خاصة نفذهما جالیر  تصویرتان على مقلمة ):٢٥(لوحة رقم

  :عن نقًال  .م١٨٧٨مایو٧/هـ١٢٩٦شعبان  ٨في یوم األحد مؤرخان محمد حسن إفشار، 

 B. W. Robinson, Qajar Lacquer, fig.16b, 16c.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 بقصر عماد میر متحف في محفوظة ،هدایت خان قلي يعل تصویرة علیها كتابة باسم الوزیر ):٢٦(لوحة رقم

  :عن نقًال  م١٨٨٠/هـ١٢٩٨عام  إلىتنسب  ،تهران في آباد سعد

 sadmu.ir/detail/5322 (accessed 13 July 2017) 

  

  

 أ

 ب



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٢٩ 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 سوثبي صالة موقع في للبیع معروضة كانت ،خان أصغر يعل األعظملوزیر ل شخصیة تصویرة ):٢٧(لوحة رقم

 عام ما قبل إلى تنسب ،"".Lot74- Sale L01281"م تحت رقم ١٨/١٠/٢٠٠١یوم  لندن في للمزادات

  :عن نقًال  .م١٨٨٢/هـ١٣٠٠

: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2017/arts-of-the-islamic-world-

l17223/lot.127.html ( accessed 26 Sep. 2016) 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 سوثبي صالة موقع في للبیع معروضة كانت ،خان أصغر يعل األعظم وزیرللیة شخص تصویرة ):٢٨(لوحة رقم

. م١٨٨٣/هـ١٣٠٠ عام إلى تنسب ،"Sale L06222-Lot55" رقم تحت ١١/١٠/٢٠٠٦یوم لندن في للمزادات

  :عن نقًال 

 http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2006/arts-of-the-islamic-world-
l06222/lot.55.html (accessed 7 Sep. 2016) 



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٣٠ 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 مسجل علیها اقتباس من دعاء الجوشن الكبیر، كانت معروضة للبیع في موقع تصویرة): ٢٩(وحة رقمل

Bonhams   م تحت رقم٩/٥/٢٠١٥یوم"Lot140-Sale 22851"، عن نقًال  .م١٨٨٧/هـ١٣٠٤مؤرخة بعام:  

 http://artsalesindex.artinfo.com/auctions/Ismail-Jalayir-5786537/A-calligraphic-
composition-in-nasta'liq-script,-comprising-invocations-to-God-and-to-the-Imam-Ali-

1851 (accessed 26 Sep. 2016) 

  

  

  

  

  

  

  

  

، خاصة مجموعة في محفوظة خان، أصغر يعل األعظم لوزیرباسم اعلیها كتابة  تصویرة ):٣٠(لوحة رقم

  :عن نقًال  .م١٨٨٨/هـ١٣٠٦عام  إلىتنسب 

 http://www.greatbigcanvas.com/view/decorated-calligraphic-panel-comprising-a-
persian-couplet-by-ismail-jalayir, 2151546/ (accessed 26 Sep. 2016) 

  

  

  



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٣١ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الكبیر، محفوظة في متحف الروضة المقدسة بقم  لوحة كتابیة علیها اقتباس من دعاء الجوشن): ٣١(لوحة رقم

  تصویر الباحث  ".م١٣٠٨/١٨٩٠ مؤرخة بعام ،"٢١٩٣"تحت رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إلىمحفوظة في متحف فیكتوریا وألبرت بلندن، تنسب ، " Tea partyحفلة شاي"تصویرة تمثل  ):٣٢(لوحة رقم

  :عن نقًال  .م١٩/هـ١٣العقد األخیر من القرن 

Layla S. Diba, Maryam Ekhtiar and others, Royal Persian Paintings, cat. no. 86. 

  

  

  



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٣٢ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تصویرة ألحد النبالء، كانت معروضة للبیع في صالة كریستي للمزادات بلندن یوم  ):٣٣(لوحة رقم

  :نع نقًال  م،١٩/هـ١٣ القرنالعقد الثالث من  إلىتنسب ، "Sale 7843-Lot 150"م تحت رقم١٣/٤/٢٠١٠

 http://www.christies.com/lotfinder/paintings/portrait-of-a-nobleman-by-ismail-
jalayir-5303055-details.aspx (accessed 26 Sep. 2016) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م تحت رقم ٢٥/٤/٢٠١٣لوحة كتابیة كانت معروضة للبیع في صالة كریستي للمزادات یوم  ):٣٤(لوحة رقم

Lot135 عن نقًال  .م١٩٠٧/هـ١٣٢٥م و١٩٠٣/هـ١٣٢١ترة الممتدة ما بین عامي الف إلى، تنسب:  

 http://www.invaluable.co.uk/auction-lot/-135-c-360c76ab83 (accessed 16 Sep. 
2016) 



  

  )أسلوبه الفني –أعماله  –حیاته ( ریجال إسماعیل

٢٣٣ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 واألعمال المخطوطات متحف في محفوظة" السالم علیه يعل حضرة شمایل" تمثل تصویرة): ٣٥(لوحة رقم

 نقًال . م٢٠القرن من األول الربع/ هـ١٤القرن من الثاني الربع إلى، تنسب بتهران محفوظي صادق محمد/د الثقافیة،

  :عن

 http://ghaziha.kateban.com/post/2931(accessed 6 Oct. 2016) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عن نقًال  .تصویرة لمشتاق علیشاه، محفوظة في مجموعة خاصة ):٣٦( لوحة رقم

 .٦١نصرت هللا فتحی، صورتگر بزرگ عھد قاجار، ص 


