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 mpouraliakbar@yahoo.com          :مقاله مسؤول نويسنده*

  كهن كتب) ديزاين (طراحي و تصويري ساختار بررسي
  جامي اورنگ هفت و بايسنقري شاهنامه

 
  

 *2اكبر پورعلي مريم ،1ندرلو مصطفي

  هنر دانشگاه تصويرسازي، گروه مديرو  مربي - 1
  مدرس تربيت دانشگاه معماري، و هنر دانشكده گرافيك، گروه ارشد كارشناس - 2

  
  چكيده

 ايـن  كتابـت  در شده برده بكار گرافيك مباني كشف به جامي، اورنگ هفت و بايسنقري شاهنامه تحليل و تجزيه از
 نگـارگري  بررسـي  اهداف ترين مهم از يكي. شود مي گذاري پايه نوين گرافيك در علمي كاربردرسيم كه     مي اثر دو

 رابطـه  تر خاص نگاهي در و باشد مي ايران ادبيات و سنتي هنرهاي ساير با آثار اين رابطه اثبات و رموز كشف ايران
 در باشـد،  نمـي  حاميانش زندگي تاريخ از جداي كه هنر اين رشد. شود مي مشخص گرافيك و يايآر كتاب هنر با آن،

 بـوده  ايـران  ادبيـات  غنـي  محتواي با تنگاتنگ ارتباطي در همواره و گرديده اثر منشا زني نگارگري توليد هاي شيوه
 نيـروي  طريـق،  ايـن  طـي  و گرديـده  بـوم  و مـرز  اين فرهنگ شدن متعالي و رشد براي بستري نيز،اين امر   . است
 مـادي  هـاي  قـدرت  رايو منبعـي  بـه  را ايشان كه نموده احيا آثار اين زبردست هنرمندان وجود در را اي العاده خارق
 هنـر  تـوان  مـي  نهفته، دانش اين كارگيري به با چگونه كه شود  مطرح مي  سئوال اين حال - 1. است ساخته متصل

 گـذار  پايـه  توانـد  مـي  خاص شيوه اين آيا - 2 ساخت؟ متحول تصويرسازي و يآراي كتاب شاخه در را ايران گرافيك
 بـا  باشد؛ مي پيش هاي قرن به متعلق كه را دانشي توان مي چگونه - 3 باشد؟ ايرن آرايي كتاب هنر در نو هاي سبك
  .كرد گذاري پايه كهن، ريشه و اصول به پيوسته اما نو هاي ايده

  
 .سنتي هنرهاي گرافيك، مباني نگارگري، هنر تصويري، ساختار: كليدواژگان

  
  مقدمه - 1

 در اش غنـي  محتـواي  بدليل ايران هنر و فرهنگ است مسلم آنچه
 را ديگر هاي سرزمين حتي و سرزمين اين هنر متمادي، قرون ولط

 اعتقادات و عقايد در ريشه اينكه بدليل و است داده قرار تاثير تحت
 شـيفته  چنـان  آثـار  اين حاميان. است مانده جاويدان همواره داشته،
 و درآمدنـد  آن خـدمت  در خـود  كـه  شـدند  غني هنرهاي اين روح

 دوران در خـود  اعلـي  حـد  بـه  هنـر  ناي تا شد باعث ايشان حمايت
 دو هـاي  نگـاره  از اي برگزيـده  ي مطالعه با. برسد صفوي و تيموري

 بـا  جـامي،   اورنگ هفت و بايسنقري ي شاهنامه ماندگار و نفيس اثر
 نگـارگري  طاليي عصر عميق تفكر به خاص توجهي كه هدف اين

 آغاز يبررس اين گردد؛ احيا ديگر باري هنر اين و شود مبذول ايران
 و حاميـان  زنـدگي  تـاريخ  از جـدا  آثـار،  اين اصلي ماهيت. شود مي

 اوج و طالئي ي دوره و باشد نمي بهزاد الدين كمال چون هنرمنداني
 بـه  آثـار  اين بررسي با. ق.    ه 10 و 9 قرون در ايران نگارگري هنر

 ساختار نظر نقطه از آن ارتباط و ادبي و هنري شناسي زيبايي لحاظ

 و فـرم  و قطـع  نظـر  از آثار فيزيكي مشخصات چنين هم و محتوا و
 از بيش انسجام باعث كه آرايي صفحه شيوه و رنگ و كمپوزيسيون

 ارزشـي  بـا  و عميـق  شـناخت  به توان مي شود؛ مي اثر مجموعه حد
 دوره در خـصوص  بـه  آثـار،  ايـن  و هنـر  ايـن  رشد نحوه به نسبت
 ايـن  در كـه  يهـاي  سـوال . يافت دست نگارگري هنر اوج و طاليي
 ايـن  در خاصـي  ساختاري نظام آيا كه است اين آيد مي پيش زمينه
 رفتـه  كـار  بـه  آثـار  ايـن  كتابت در گرافيك مباني اساس بر حركت
 را آرايـي  كتـاب  فن در نو تحولي تواند مي حاكم نظم اين آيا است؟
 چنـان  آن توان نمي زماني شرايط لحاظ به ديگر گرچه نمايد؟ ايجاد

 اين گمشده هاي حلقه است اميد اما ماند؛ بند پاي كهن هاي شيوه به
 انجـام  تحقيقـات  كـه  است ذكر قابل. كرد بازسازي بتوان را دوران
 و گرفته انجام موردي مطالعات و توصيفي و تاريخي روش به شده
 و هـا  گنجينـه  در ميـداني  مـشاهدات  و موجـود  منـابع  از استفاده با

  . است پذيرفته انجام ها نمونه از برداري يادداشت
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  آن آمدن وجود به منشأ و نگارگري هنر -2
 شك بدون آيد، مي ميان به ايران نقاشي كيفيت از سخن هنگاميكه

 عـالم  و معقـول  جهـان  ميـان  آثـار  ايـن  كـه  اسـت  پيوندي منظور
. باشـد  مـي  هـستي  حقـايق  گر نمايان كه اند ساخته برقرار محسوس
 و غارهـا  ديـواره  نقوش با ايران نقاشي هنر هاي خاستگاه و پيشينه

 شـكار  و رزم صـحنه  از تـصاوير . شـود  مـي  آغـاز  ها خانه ديوارهاي
 كـه  چـرخ  چهـار  ارابـه  سفالي، هاي خمره نقوش جادوئي، حيوانات
 حيـواني  بالـدار،  اسـب  ورودي، سـه  بـا  برجي كشد، مي را آن گاوي
 قبـل  سـال  هـزار  5 الـي  4 به متعلق همه طاليي، رنگ به رويايي

 آثار اين ترسيم. است ايران نگارگري اوليه هاي الگو از كه باشند مي
 و كاشـي  چون ديگر مصالح يا ها كاخ و معابد ديوار روي بر ابتدا در

 كاغذ روي بر نهايت در و شده استفاده فلز و سنگ و چوب و سفال
 ايـن  اينكـه  آن و اسـت  توجـه  قابل نكته، يك. شد ترسيم پارچه و

 بـرده  بكـار  ميزان حداقل در سطح و رنگ و خط بكارگيري با افراد
 كه اي شيوه همان اند؛ پرداخته خويش دروني دنياي نمايش به شده
 آن از خـارج  دنياي با برخورد در نگارگري استادان بعد هاي قرن در

 اعـصار  در ريـشه  نقـوش،  تمامي كار، نحوه از گذشته. جستند بهره
 و نچـه غ نقـش  هندسـي،  هاي طرح سازي، گره مثل اند داشته كهن
 دو به ايران هنر هاي خاستگاه كلي،طور     به .كنگر برگ و نيلوفر گل

 با مستقيم ارتباط غربي شاخه. شود مي تقسيم شرقي و غربي شاخه
 يونـان  برجـسته  هنـر  عنـوان  با و داشته شرقي روم يا بيزانس هنر

 رواج ايـران  در كهـن  روزگـار  از شرقي شاخه و. است شده شناخته
 نيـز  را الهاماتي و داد ادامه خود مسير به ابطهر قطع بدون و داشت

 ماني دين معجزه ارژنگ، كتاب]. 14ص،1 [گرفت دور خاور هنر از
 پيـامبر  و نقـاش  ماني، توسط چين تورفان در كه هايي نقاشي. است
 ايـران  مينياتورهـاي  در اثـر  منـشا  بعـدها  شده، يافت ايراني بزرگ
 زرتـشتي  موبدان دشمني بدليل متاسفانه و) مغوالن دوره در (گشت

 هرگـز  او اسرار نامه كتاب حتي و گشت نابود وي آثار همه ماني، با
 ايجـاد  اثرش، با هنرمند هر وظيفه ماني، پيروان اعتقاد به. نشد پيدا

 تاريكي هاي زاده به نفرت و نور فرزندان سوي به ستايش و عشق«
  . »باشد مي

  
   ساساني ي دوره هنر -2-1

 ساسـانيان  هنر ويژگي روشن، سايه بدون تخت يها رنگ از استفاده
 گـشت؛  مـي  محصور سياه خطوط با ها طرح كه شكل اين به. است

 اسـتفاده  بعـد،  هـا  قرن مينياتورهاي در كه اي شيوه همان به درست

  .شد مي
 چهره شده، كشف اسالم ي اوليه قرون از كه هايي سالنامه در
 معابـد  ايـن  رتزيـا  بـه  گـذاري  تـاج  هنگـام  به كه ساساني شاهان

 تـصاوير  و نمـداي  ايـوان ]. 17ص،2 [است گشته منقوش رفتند؛ مي
 در كـسري  طاق از تصاويري كه كتابي همراه به آن، نظير ديگري

 انوشـيروان  خسرو پيروزي از تصاويري بردارنده در و بسته نقش آن
 كتـاب،  ايـن  تـصاوير  در. شـد  مـشاهده  باشد؛  انطاكيه مي  جنگ در

 ديگـر  اثـر . اسـت  شده توصيف دوره اين در ناسبا و لباس جزييات
 نمـايش  بـه  را سـياوش  مرگ تصوير كه باشد مي كنت پنج نقاشي
 از گيــري بهــره]. 19ص،1 [باشــد مــي ســمرقند در واقــع و درآورده
 بنـاي  و كـرده  ايجـاد  را خاصي هيجان پرتحرك، خطوط و سطوح
 بـا  است يبناي كوشك معماري، نظر از. است داده نشان را كوشك

 كـه  بنـا،  باالي در دار كنگره تزيينات و ضربي طاق و ورودي درِ سر
 فرعـوني،  مـرغ  نقـش ]. 19ص،1 [اسـت  شـده  سـاخته  طبقه دو در

 ايـن  بناهـاي  و نقـره  ظـروف  و هـا  پارچـه  و ها جامه در كه مرغابي
 يافـت  نيـز  جمشيد تخت هاي درگاه در و شد  برده مي  كار به دوران
ايـران   متمـادي  هـاي  دوران هنـر  پيوستگي دهنده نشان است؛ شده
 در كـه  نفيـسي  هـاي  نمونـه  از است پر ساساني دوره هنر. باشد  مي

 عصر هنر در بخصوص اما ماند؛ تاثيرگذار متمادي هاي دوران طول
 است نشده  كشف كه دارد وجود زيادي هاي نمونه همچنان صفوي

  .دارد پنهان خود با را شماري بي رازهاي و
  
  مغول حمله تا اسالم ورظه از ايران نقاشي -2-2

 و مـصر  و شـامات  هنر ساساني، دوره هنر از اي آميزه اسالمي، هنر
 روم هنر تاثير تحت خود، هنر بر عالوه كه (آفريقا شمال كشورهاي

 جنوب در» حميري «و» معيني «و» سبايي «هاي تمدن ،)بودند نيز
 باشـد  مـي  شـمال  در» غـستاني  «و نبطـي  و عربـستان  جزيره شبه

 در وحـدت  واحـد،  مبدا يك به اتصال دليل به هنر اين]. 25 ،ص1[
 اشـكال  شكار، هاي صحنه همچنين سازد؛ مي نمايان را كثرت حين

 و طاووسـي  دم نقـش  يا و عمراء كاخ در تزييني طرحهاي آسماني،
 هـاي  بـري  گـچ  در مـاه  و ستاره با گسترده بال دو و اناري هاي گل

 خربـه  «و» الـصخره  قبـه  «،»طـوبي  قـصر  «و» مشاتي هاي كاخ«
 هر كه حالي در بانو دو از تصوير. است مطلب همين بيانگر» المفجر
 خـود  بـه  گونه رقص پيچشي و كنند مي پر را مقابل طرف جام كدام
 پيوندي اسالمي هنر گونه، بدين. است ديگر هاي نمونه از اند،  گرفته

 نقـر  از پـس،  آن از. كند مي پيدا ايران هنر و فرهنگ با ناگسستني
 شـرق  از خراسـاني  شيوه تاثير شاهد نگارگري هنر بعد، به. ق.    ه 8
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 شـيوه  از الهـام  بـا  كـه  باشد مي اسالم جهان ديگر نقاط و غرب به
. اسـت  شـده  مـصور ) مـسيحيت  عصر (ساساني عصر كتب تزييني
 بـه  مـزين  كـه  آمـده  بدست مديترانه شرق از هايي نمونه و ها قرآن

 يـا  و اسـكندريه  مكتب تاثير تحت و كه باشد مي مينياتور و تذهيب
 نقـوش  بـا  ابتـدا  در نـسخ  ايـن . اند گشته مصور انطاكيه آرايي كتاب

 و سـوره  سر و لوح سر در ديگر هاي رنگ و طال با بعدها و هندسي
 و زرافشان و ترجيح و تذهيب فن گذار پايه و شوند مي ديده حواشي
  . باشند آرايي مي كتاب ديگر فنون

  
   سلجوقي ي دوره هنر -2-3

 و آمـده  بدسـت  جالينوسـي  طب با رابطه در كه زيبايي مصور كتب
 كاشـان  و ري در و مشهورند» مينائي «به كه داري لعاب هاي سفال

 صحنه. باشند مي دوره اين هنر هاي نشانه از اند؛ شده كشف ساوه و
 ديـده  ساسـاني  نقـوش  از برگرفتـه  ارزشـمند  نمونـه  يك در شكار
 رعايـت  بـا  و اسـت  غربـي  پرسـپكتيو  فاقد فضا، آن در كه شود مي

 نقاشـي  هـاي  شخـصيت  شـبيه  هـا  چهره و شده تنظيم كيفي مكان
 امـا  باشد مي غربي شيوه آثار جزءِ نقش اين. باشند مي تورفان بانوان
 كـه ]. 30ص،1 [سـازد  مـي  نمايان خوبي به را شرق هاي شيوه نفوذ

 نقـوش  .است نداشته مغوالن ورود به ربطي ايران نگارگري كيفيت
 زمـاني  بـه  مربوط دژها، هاي كاري كاشي و سرو درخت و آب و نهر

 كهـن  هـاي  شـيوه  از گرفتـه  الهام و هستند مغوالن ورود از تر عقب
 و ادبـي  متنـي  بـا » عيار سمك «كتاب]. 31ص،1 [باشند مي شرق

 نمـايش  را فرشتگان صداي به شمس دادن گوش كه زيبا؛ تصاوير
 آثـار  از ديگـر  يكي» گلشا ورقه«. باشد مي دوره اين آثار از دهد، مي
 نــام بــه نقاشــي مكتــب بــه دوره ايــن پايــان در. اســت دوره ايــن

 هنـر  از برگرفتـه  كه خوريم مي بر» موصل بغداد «يا» النهرين بين«
 و فــراز از پــس مــذكور، آثــار. اســت ساســانيان و جمــشيد تخــت
 ايـران  در نظيـري  بـي  هاي سبك خلق به منجر فراوان، هاي نشيب
  .گرفت قرار نگارگري هنر اساس كه شد
  
   ايران نقاشي مهم مكاتب -3
   تبريز مكتب -3-1

 همـين  خـود،  دوستي فرهنگ روحيه با ايرانيان مغول، حمله از پس
 گـذاري  پايـه  بـه  منجـر  ها حركت اين. دادند قرار تاثير تحت را قوم

 منـابع  نـسخه . شـد  مراغـه  و تبريـز  جملـه  از مهمـي  هنري مراكز
 پونـت  پيـر  كتابخانـه  در. ق.    ه 694 - 699 بختيشوع ناب الحيوان
 تـصاوير  و كنـد  مـي  اشـاره  ايـران  طبيعي تاريخ به نيويورك مرگان

 را اكـر  رنـگ  بـه  اي زمينـه  بـر  گياهـان  و حيوانات شامل ها، نگاره
  بـا  و يـال  و پوسـت  خـاص  حالت با شيران تصوير. دهد مي نمايش
 پرنـدگاني  و گياهـان  و اه گل طرح با كه ايشان ي العاده فوق قدرت

 از اسـت؛  برقـرار  آنـان  بـين  در عاطفي اي رابطه ترسي هيچ بي كه
 دادن قرار و كيفي مكان قانون رعايت با كه است تصاوير اين جمله
 از جـداي  كـه  انـد  آورده پديد را اي ويژه عالم خاص، جايگاه در اجزا

 اطـراف  چهـارچوب  شكـست  بـا  اثـر  اين. باشد مي محسوس جهان
 از يكـي  كـادر،  از گياهـان  و هـا  گل ساقه كردن خارج براي تصوير
 اســت كــرده گــذاري پايــه را زمــين مــشرق نقاشــي واحــد اصــول

  ]. 40،ص1[
 از دوري«: گــر بيــان رشــيدي دربــع نــسخه نقــوش ترســيم

 در پرسـپكيتو  ايجـاد  مقابل، در و وهم و خيال پايه بر هايي موضوع
 عامـل . باشـد  مـي » رمانتيك رئاليسم عنصر خلق و بعدي دو نمايي

 نفـوذ  اسـت؛  گـذارده  تـأثير  مكتـب  اين مينياتورهاي بر كه ديگري
» آثارالباقيـه  «كتـاب . باشـد  مـي  مغول سالطين دربار مسيح ديانت
. سـازد  مـي  نمايان را بيزانس نقاشي تاثير» طبري تاريخ «و بيروني

 ابـراهيم،  حـضرت  بـه  الهي فرشتگان آمدن فراز مجلس تصوير در
 و انتهـايي  سـايه  انـدك  و هـا  لبـاس  چـروك  و نچي نمايش نحوه
 بـر  نيز» دموت شاهنامه«. باشد مي نفوذ اين گر نمايان ها، گيري قلم

 جنبـه  بـه  توجـه  بـا  شـده؛  ترسـيم  ايران باستاني هاي شيوه اساس
 خـشكي  از و گشته دور ايران هنر خاص تزيينات از نگاري، حقيقت
 يكـديگر  بـه  محـسوس  عالم و مجرد فضاي و شده كاسته ها طرح

 و شده همراه كادر شكستن با تصوير، با متن تلفيق. اند شده نزديك
 تعـديل  را آن خـشك  حالـت  اجـزا،  ديگر و كوهستان و شاخسارها

 هـاي  نمونـه . اسـت  گرفتـه  صورت زيبا بسيار سطوح تنظيم و كرده
 كليلـه «: شامل اند؛ اهميت حايز مكتب اين رشد روند در كه ديگري

 جاليريـان،  عـصر  هـاي  نقاشي و دموت نامهشاه سبك به» دمنه و
 شـاه  جاليـر  احمد سلطان دستور به قزويني» المخلوقات عجايب«

 خـط  به كه كرماني خواجوي ديوان تنظيم هنرشناس، و هنردوست
 قلـم  بـه  هـا  نگـاره  و شده تنظيم تبريزي ميرعلي توسط و نستعليق

  .]42.،ص1 [باشند مي نقاش الدين شمس شاگرد نقاش جنيد استاد
  
  شيراز مكتب -3-2

 سازي چهره تك شيوه. شد مصور شيراز در دوره اين كتب ترين كهن
 راه تيموريـان  دربار به كهن هاي شيوه اصالت حفظ يا ساساني عهد
 تـداوم  گر نشان تيموريان، دوره از مانده برجاي هاي شاهنامه. يافت
 و انـسان  تصوير شيراز، مكتب در. باشد مي ساساني عصر هاي شيوه
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. شد مي طراحي اثر باالي در افق خط و بود عنصر ترين مهم حيوان
 بكـار  ظرافـت،  با آميخته سادگي با مات كمي و موزون آميزي رنگ
 رنـگ  كـاربرد  گويايي، حداكثر در كاري ريزه و عوامل حداقل رفتن

 شـود  مـي  ديـده  شيراز مكتب آثار بيشتر در بنفش؛ به مايل گلگون
 االحــرار مــونس نــسخه همــايون و همــاي نگــاره در]. 49 ،ص1[

 كاخ، كنگره گشته؛ مصور متعادل تناسبات با ها چهره بدر، محمدبن
 و ازاره نقـوش  و ديـوار  تزيينـات  شـده،  كـاري  مـشبك  نـرده  گنبد،
 در اسـتثنايي  مـورد  تنهـا ]. 51ص،1 [شـود  مي  رعايت نيز ها قاليچه
 بآ و درخت و كوه از متشكل منظره يك از اي نگاره شيراز، مكتب

 موضـوع  و اسـت  باشد؛  خورنق مي  سرزمين از نمايي كه پرندگان و
 كتـاب  در كه سرو و انار و تاك چون الهي آيات و جهان خلقت آن
 ايـن  نتـايج  از]. 53ص،1 [باشد مي شده، اشاره آن به» هشتن بند«

 از و اسـت  زنـديان  دوران بـه  مربوط سازي مرغ و گل شيوه سبك
 شـاگرد  كه است باغشمالي احمد پير شيراز سبك مشهور هنرمندان

  ].55ص،1 [باشد مي عبدالحي خواجه
  
   هرات مكتب -3-3

 بـه  منجـر  نگـارگر،  هنرمنـدان  هـاي  نوآوري خلق و فني هاي شيوه
 دمنه و كليله كتاب در قبل هاي مكتب. شد هرات هنرستان تأسيس
 گـل  و سازي كوه و آسمان ترسيم نحوه در نقاش، اميرحسين استاد

 از فـارس  منتخبـات  نقاشي با كه آدمي اندام بردن ربكا و درخت و
 حيـوان  چهـار . است شده اشاراتي دارد؛ مستقيم رابطه شيراز مكتب

 ماليم، و نرم خطوطي با آرامش و صلح از پر و دوستانه اي رابطه با
 خطـوط  با بعدي تصوير و. كنند مي تداعي را خورنق  شاعران فضاي

 و بـسيار  تحرك با بومان، و زاغان پرندگان، گروه دو از برنده و تيز
 نمـايش  بـه  را جـوش  و پرجنـب  و خـشن  دنيايي متضاد؛ نيروهاي
 حفظ با ولي باشد؛ مي قبل صحنه متضاد مفهوم، لحاظ به و گذارده
. نمايـد  مـي  القـا  را طنزگونـه  و شـاعرانه  تنـوعي  خود، شيوه اصالت

 لحـاظ  بـه  كه باشد مي ديگري نظير بي شاهكار بايسنقري شاهنامه
 مـصور  زيبـايي  و اسـتحكام  نهايـت  در اجزا مناسبات و آميزي رنگ
 و سمرقند به كه است نقاشاني از احتماالً و گمنام تصويرگر، و شده
  ]. 59ص،1 [اند شده آورده هرات

 ايـن  آثـار  در هـا  رنگ هماهنگي و ها فرم توازن و تعادل ويژگي    
 بـا  كاغـذي  سـرد،  هاي رنگ بيشتر جلوه براي و شود مي ديده دوره
 تركيب و هندسي عوامل تنظيم با و شده انتخاب پخته و گرم رنگ

 شـده  بنـدي  تركيـب  تصوير فضاي ظريف، بسيار اجرايي و عقاليي
 و) سـياوش  مـرگ  (بايـسنقري  شاهنامه از تصوير دو مقايسه. است

 در. گـذارد  مـي  صـحه  امـر  ايـن  بر) اسكندر مرگ (دموت شاهنامه
 تخيلـي  هـا،  سـالح  بـا  حركـت  بي هاي پيكره سياوش، مرگ تصوير

 پرسـپكتيو  پيشرفت از نشان آسمان، حالت و كند مي القا را نظير كم
 هـاي  لبـاس  و انگيـز  رقـت  و شديد حركاتي اسكندر سوگ در. دارد
 در كـه  صـورتي  در. شـود  مي مالحظه اندكي سايه با دار، موج كمي

 بـر  كـه  ايـران  شرق نقاشي هاي مكتب شيوه از بايسنقري شاهنامه
 پيـروي  باشد مي» خط ي بوسيله آنها تفكيك و رنگين سطوح «ايهپ

 و رويـايي  اي صـحنه  همـايون  و همـاي  نگاره]. 62ص،1 [شود مي
 باستاني هاي سنت همچون مستقل، و انتزاعي مكاني و گونه بهشت
 زبـان  ايـن  بـا  هنرمنـدان . اسـت  سـاخته  نمايـان  را نگـارگري  هنر

 و سـعدي  همچـون  ايرانـي  شـعراي  تغزلـي  و تصوفي موضوعهاي
 هرات مكتب و ساختند مصور را حافظ و گنجوي نظامي و فردوسي

 خاور هنر از الهاماتي و تبريز و بغداد و شيراز مكاتب ازاي    آميزه كه
  ].65ص،3 [كرد گذاري پايه را نو اي شيوه باشد مي دور
  
 شـاهكار  دو آمـدن  بوجـود  زمان در تاريخي اوضاع -4

   صفوي و تيموري عصر
 خيـل  وي التفـات  يمن به و بود هنرمندان سرآمد هرات رد شاهرخ
 خواننـدگان  و مطربـان  و نقاشـان  خطاطـان،  هنرمنـدان،  از كثيري

 آن مـصور  خطـي  نـسخ  تـرين  درخشنده و برترين و گشتند بديل بي
 حـسين  سـلطان  بايسنقرميرزا، از پس]. 68ص،2 [آفريدند را روزگار
. كــرد همتـا  بــي زيمركـ  بـه  تبــديل را هـرات .) ق.  ه 873 (بـايقرا 

 سـوم  فرزنـد  سـلطان  ابراهيم هرات، در بايسنقر حكومت با همزمان
 خلـق  را آثـاري  چنان خود سلطنت سال 20 كوتاه مدت در شاهرخ

 بـابر ]. 69ص،2 [شـود  مي ايران نگارگري تحول موجب كه كند مي
 فرمـانروايي  هنگـام  به هرات چون شهري جهان تمام در: گويد مي

 سـلطان  مـرگ  از پـس ]. 70ص،3 [ندارد جودو ميرزا حسين سلطان
 پـسر  الدولـه  عـالء  دربـار  بـه  آرايي كتاب گران صنعت ميرزا، حسين
 آرام جـو . رفتنـد  سـمرقند  به بيك الغ زمان در و رفتند ميرزا بايسنقر
 كـه » شـيرنوايي  اميرعلي «سلطان دار خزانه و وزير وجود و سياسي
 گـري  بازيـل  گفتـه  بـه  و بـود  گيـرا  و فـروتن  و ايمـان  با شخصي

 و» بهزاد «چون هنرمنداني هرات، مند شكوه مكتب واقعي گذار پايه
ــلطانعلي« ــشهدي سـ ــد «و» مـ ــي احمـ ــاگردانش و» موسـ  شـ
 گـر  تـصوير » عبـدالحي  «خواجه و» جنيد استاد «و» الدين شمس«

 قاسـم  «و» عبدالـه  «و» خليـل  موالنـا  «و كرماني خواجوي كتاب
 حمايـت  با كه بودند» ميجا «چون شاعراني و» زاده شيخ «و» علي
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ــسله ــر آل سل ــارگري از جالي ــوري دوره نگ ــث تيم ــشرفت باع  پي
  . شد هنر اين روزافزون

  
 تيمـوري  عصر شاهكارهاي خلق زمان در هنرمندان -5
  صفوي و
 شـد  سـپرده  بهـزاد  الـدين  كمال استاد بدست بعدها كه اي وديعه اما

ـ  غياث استاد و اميرخليل استاد قلب در كه بود دانشي  اسـتاد  و دينال
  ]. 80.،ص2 [داشت جاي ميرك اهللا روح استاد و منصور

 بايـسنقرميرزا  دوره اسـتاد  اولين منصور استاد پسر مظفر شاه
 در ميـرك  اسـتاد ]. 82ص،3[» داشـت  زيبـا  و ظريف قلمي «و بود

  ].83.ص ،1 [بود گر ابداع بسيار شعرسازي و جانورنگاري
 محمـد  هـا  كارگـاه  ايـن  هنـري  هاي شخصيت از ديگر يكي

 قـدرت  سـبب  بـه  و مـشهور  ايرانـي  طنزنگاري در كه بود قلم سياه
 عجايــب؛ صــور ترســيم در مهــارت و اجتمــاعي تيزبينــي و تخيــل

 كاري ظرافت او ؛»بهزاد الدين كمال «اما و]. 84ص،1 [بود استثنايي
 گـري  بيـان  و زنـي  قلم و خراساني» ميرك اهللا روح «از را تذهيب و

 سعدي بوستان خطي، نسخه دو در كه» اهللا ليو موالنا «از را عميق
 و شـد  تنظـيم .) ق.  ه899 (سال نظامي خمسه و.) ق.    ه 893 (سال
 خيالي سبك]. 88.،ص4 [كرد پياده را خود هاي آموخته و گرفت فرا
 و كوچـك  هـاي  پيكـره  و يافتـه  وسعت افق با درخشان هاي رنگ و

 بهزاد توسط اميرز بايسنقر زمان شناختي زيبايي خصوصيات با ظريف
 هـم  بـر  را گذشته باورهاي از بسياري و رسيد اوج به شاگردانش و

 هـاي  پيكـره  پويـا،  و قـوي  سـاز  شـكل  خطـوط  مـدد  به او. ريخت
 طبيعـت  درآورد، حركت به را پيشين نقاشي در حالت بي و يكنواخت

 ايـن  در و كـرد  مبـدل  هـا  آدم عمـل  و فعـل  مكان به را معماري و
 بــا و گرفــت نظــر در را مناســب ييجــا پيكــر هــر بــراي محــيط،

 را تـصوير  مختلف هاي بخش ها، رنگ متقابل تاثيرات از گيري بهره
 بـه  كـارش،  سـاختار  اسـتحكام  منظور به وي. ساخت مرتبط هم با

 او سـان  بـدين . آورد روي بنـدي  تركيب ساختمان هنري هاي روش
 كـه  كند برقرار منطقي ارتباطي محيط؛ و اشيا ها، آدم ميان توانست

  ].90ص،2 [بود ايران نقاشي در تازه دستاوردهايي
 دايـره  «فـرم  را اصلي نقش انسان بهزاد استاد هاي نگاره در

 در كـه  را اسـتاد  كنجكـاو  نظـر  طبيعت، در شكل ترين مطلق بسان
 هـر  و خـط  هر همبستگي بيشترين و هماهنگي و كمال جستجوي

]. 90ص،3[» كـرد  مـي  جلـب  خود به بود، كار شكل وحدت و پيكر
 لحظـه  هـر  و كند مي ايجاد را نوازي دل نغمه او هاي رنگ هارموني

 طـرزي  بـه  تعقـل  و احـساس  و شود مي مكشوف تري تازه جزييات
 دنيـاي  تجـسم  بـراي  او ديگر، سوي از. شود مي متعادل هنرمندانه

 را ايـران  نگـارگري  شناسـي  زيبـايي  اصول بر مبتني روشي واقعي،
 گرايـي  طبيعـت  بـا  ماهيتـاً  او گرايـي  واقـع  رو ايـن  از و بود برگزيده
  ]. 92ص،1 [داشت تفاوت اروپائي
 تناسـب  حفـظ  همـراه  به توهمي وسعت نوعي آفرينش با او
 همـه  معمـاري  عناصر و ها منظره بندي تركيب در تصويري عناصر
 روي بخـشي  چنـد  بنـدي  تركيـب  ي ه شيو با و داد جاي را ها المان

 زنـدگي  هاي صحنه و هچهر تك و حماسي تغزلي، رزمي، موضوعات
 هاي شيوه با پيوند و الهام با شيوه اين]. 92.ص ،2 [كرد كار معمول
. شـود  مـي  صـفوي  غنـي  و منـد  شكوه سبك به تبديل بعدها كهن،
 در ساسـانيان  دوره در سـازي  صـورت  فـن  و نگاري چهره تك شيوه
 زمين مغرب هنر پيوند هاي نشانه اولين جزء اين و داشت رواج ايران

 تبريـز  در پس اين از بهزاد. آيد مي حساب به شرق نقاشي تبمكا با
  . كردند دنبال را او ي شيوه زيادي هنرمندان و ماند

  
  صفوي و تيموري عصر شاهكار دو بررسي -6
  هرات. ق. ه 833 بايسنقري ي شاهنامه -6-1

 مراحـل  در معتبـر  سـندي  عنـوان  بـه  نفـيس  اثر اين بررسي براي
 دوم و اول سبكهاي    ويژگي كه است مالز نگارگري؛ هنر پيشرفت
 ايـن  در نفـيس  اثر اين زيرا دهيم قرار بررسي مورد را هرات مكتب
 بـا  هـا  پيكـره  هـرات،  مكتب اول شيوه در. است گرفته شكل شيوه
 هـاي  المـان  شـده؛  ترسـيم  شـاعرانه  اي سايه با خطوط دستي چيره

 يطبيعـ  منـاظر  گيرايـي  و يافتـه  افزايش تزييني عناصر و معماري
 تـصاوير  زمـان  گذشـت  بـا . باشـد  مـي  هنرمنـد  تخـيالت  بر مبتني
. شود مي تر جذابحال    درعين و تر موزون ها بندي تركيب و تر پيچيده

 كنـد؛  مـي  تغييـر  نگاره آهنگ و ريتم مجالس، موضوع تناسب به و
 اسـت  سـاكن  و آرام بـزم،  صـحنه  و پرتحـرك  شـكار،  صحنه مثالً

 سـنجيده  بسيار ها صخره و گياه و گل شكل و حركت]. 135ص،3[
 . باشند مي موزون و

 همـراه  بـه  ماليـم  رنگـي  ريـتم  و اريـب  و افقـي  سطوح كاربرد   
 آينـه  و هـا  نگـاره  كيفيـت  پيـشرفت  باعث دقيق، اجراي و تناسبات

 هـا  گل از هستند پر ها منظره. باشد مي ميرزا بايسنقر تفكر نماي تمام
 و هـا  كـوه  و تنـوع م و درخـشان  هـاي  رنـگ  با بهاري، گلزارهاي و

 با دارد؛ بر در را كار از مهمي بخش كه مرجاني و اسفنجي هاي تپه
 گرانبهـايي  ابتكـار  از نـشان  كـه  واقعـي  غير و جادويي هاي حاشيه
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 و ترنـد  متنـوع  هـا  رنگ هرات، مكتب دوم شيوه در. دارند ها درنگاره
 بلكـه  سـابق،  خشونت آن با نه شاهنامه؛ در جنگ موضوع به توجه
 در ظرافـت  و جزييـات . است شده مصور سادگي و لطافت با يدنياي

 افـق  بـا  تزييني مناظر كنار در تر كوچك اندازه با كه انساني تصاوير
 بعـالوه . اسـت  مرسـوم  شود؛ مي ديده اسفنجي كوههايي و گسترده
 يـك  ايجـاد  باعـث  روشـن،  و هماهنگ شده آميزي رنگ هاي طرح
 و كمرنـگ  بتـدريج  آن در خـارجي  و بيگانـه  عنصر كه ملي سبك
  ].136ص،4 [شوند مي گردد، مي ناپديد

 بـستر  ايجـاد  سـمت  بـه  را خود تكامل مسير ايران نگارگري
 متناسب تقسيم عناصر، متقارن تطبيق از كه منظمي شناسي زيبايي
 متعادل تركيب ها، خط موزون تلفيق نقوش، هندسي تنظيم سطوح،
 ايجـاد  با و دكن مي طي باشد؛ مي بصري و مضموني وحدت و رنگ

 جلـد،  مثـل  كتـاب  مختلـف  اجـزاي  بـين  آسـايي  معجزه هماهنگي
 متبلـور  را آرايـي  كتـاب  تكامل اوج سرلوح؛ و تصاوير متن، صفحات

 نقـاش  دو بـه  را بايـسنقري  شـاهنامه  نگـاره  22 محققان. سازد مي
 اميـر  «اسـتاد  اند؛ داده نسبت تيموري دوره در هرات سبك برجسته
 احمـد  سـيد  يـا  پيراحمـد  همـان  كه» لدينا غياث «استاد و» خليل
 و» علـي  خواجـه  «اسـتاد  به را آن تذهيب و] 137ص،1 [باشد؛ مي

 جعفـر  موالنا «به را آن خط و» الدين قوام «استاد به را آن صحافي
 محققـان  نهايت، در گرچه] 137ص،3 [كنند؛ مي منسوب» تبريزي
 هنـري  هاي سبك تصويري عناصر از تلفيقي را تصاوير اين اروپايي
 ]. 137ص،4 [دانند مي بغداد تبريز، شيراز،

: نقاشـان  بـه  تـصاوير  ايـن  ايران نقاشي تاريخ سير كتاب در
. اسـت  شـده  داده نـسبت » الـدين  غياث «و» سبزواري اميرشاهي«

 و آبـي  آسمان رفيع، افق حاشيه در گرفته قرار اسفنجي هاي صخره
 پيچـان  يابرهـا  سـتاره،  پـر  و الجـوردي  يا و درخشان طاليي گاه

 زمـين  از رنگـين،  جامگـان  در انـدام  باريـك  هـاي  پيكـره  دار، دنباله
 بـا  درختـاني  و مـنظم  و گونـاگون  هـاي  بوتـه  گـل  با شده مفروش

 مزين بناهاي و خم و پرپيچ جويبارهاي يكنواخت و انبوه هاي برگ
 تـصوير  و هـا  نگـاره  خـط  بـين  رابطـه  بيانگر. منقوش هاي كاشي با

 هاي شيوه توان مي دقت كمي از بعد. كرده دايجا را متعادل تركيبي
 صـحيح  ترسـيم . كـرد  كـشف  تصاوير اين اجراي در را خاصي فني

. اســت كــرده مــوجز بــسيار را كــار ويــژه، هــاي مهــارت و خطــوط
 عميقـي  پيوند موضوع، با اما هستند، پيچيده آنكه با ها بندي تركيب
 ميانـه  هاي سده تصويريهاي    ويژگي جزء خود مطلب اين كه دارند
  ]. 141ص،1 [آيد مي شمار به

 با مرداني بلندقامت هاي پيكره در سازي قرينه به توان مي نيز

 سرسبز درختان تك و رنگارنگ هاي درشت   بوته گل دار، ريش چهره
 بنـدي  تركيب در تعادل ايجاد باعث كه كرد اشاره انبوه؛ هاي برگ با

 نقـوش  در ينـي، تزي جزييـات  همراه به ها پيكره بندي گروه. اند شده
 اساس و گرفته شكل معماري عناصر و ها فرش ها، كاشي جامگان،
 شـكل  باشـند؛  مـي  مـورب  و افقـي  خطوط پايه بر كه بندي تركيب
 را كـار  قـدرت  تناسـبات،  و جزييـات  در دقـت  همـين . است گرفته
 برابـر  در بلند درختان و گوش سه هاي قله كه چنان كرده چندان صد

  ].141ص،1 [كند مي القا را مضاعف نمودي افقي خطوط
 و دارداي     ويـژه  جايگـاه  رنگ كتاب، اين زيباي هاي نگاره در

 بيننـده  بـه  را الهـي  انـوار  از تاللـويي  خود درخشندگي و خلوص با
 با قبلي هاي نگاره در كه سفيد رنگ بكارگيري. نمايد مي القا متفكر
 و ميـزي آ رنگ با و گرديده اثر استواري باعث شده، ديده قدرت اين

  . است شده القا اثر به اي ويژه جلوه و بعد شده، حساب تقسيمات
  
 بايسنقري، ي شاهنامه از ارجاسب اسفنديار كشتن -6-1-1

  ).ق. ه 833 (هرات
 توسط ارجاسب، توران، پادشاه شدن كشته به مربوط نگاره اين

. كند مي عبور خوان هفت از آنكه از پس اسفنديار. باشد مي اسفنديار
  در. شود مي» دژ رويين «وارد و آورد درمي تاجري شكل به را خود
 قرار صندوق جفت يك كدام هر روي به كه شتر صد با كه حالي
 صندوق هر در زيركانه ترفندي با او. شود مي دژ وارد بود، دارد

 افراد از نفر بيست و بود ساخته پنهان را باك بي و قوي جويي جنگ
 به خود با كاروان ساروان عنوان به را خود لشكر سران و هوش با

  . برد دژ داخل
 به را خود كاالهاي و كند مي تقديم توران شاه به را هدايا وي      

 اي كلبه تا كند مي جلب را شاه اعتماد و فروشد مي ارزان قيمت
 دژ در كه وي خواهران. دهند مي او به استراحت براي را كوچك
 خبر اقوامشان و ايران از و ندآي مي او پيش به بودند شده اسير
 آنان به اسفنديار اما شناسند مي را برادر فراوان تعجب با و گيرند مي
 بازگو ايشان آزادي براي را نقشه و باشند ساكت كه گويد مي
 و كند مي برپا جشني داشت سر در كه اي حيله با او. كند مي

 از كه رطو همان و كشاند مي خمارآلودگي و مستي به را نگهبانان
 آتشي بود؛ گذاشته قرار سپاهش سرداران از يكي» پشوتن «با قبل
 درفش كه حالي در پشوتن. كند مي برپا دادن عالمت براي را

 دارد مي نگه باال را آن لشكر ميان در و گرفته دست در را اسفنديار
» گهرم «فريب باعث عمل اين. شود مي ور حمله دژ، سمت به و

 لشكر با اسفنديار كه گويد مي پدر به و شود مي ارجاسب پسر
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 لشكريان به ارجاسب سپس. است كرده حمله دژ سمت به عظيمي
 هامون  دشت سمت به و بروند بيرون دژ از تا هد مي فرمان ترك
 جنگ زره اسفنديار شود، مي خالي سربازان از دژ هنگاميكه. بتازند

 كرده پنهان آن در را پهلوانان كه را هايي صندوق و كند مي تن بر
 خود خواهران سپس پردازد؛ مي دژ تركان با رزم به و شكند مي بود،
 ارجاسب جايگاه سوي به بسيار كينه با و كند مي پنهان كلبه در را

  . رساند مي قتل به را او و برد مي يورش
 و پيچيده و وحشتناك را دژ رويين صحنه، اين در نگارگر       
 نجات براي گشتاسب، فرزند سفنديارا اما ساخته؛ مصور تو در تو

 نگاره، اين در. كند مي پيدا راه دژ اين درون به زيركي با خواهرانش
 با را فضا اين تا اند خورده پيوند يكديگر با مورب و منحني خطوط

 زواياي و ها پالن قراردهي ترتيب. كنند القا ذهن به تمام هولناكي
 سه عمق شوند؛ مي ديده االب از گاه و روبرو از گاه كه مختلفي ديد

 در ماجرا اين بخش هر. سازد مي نمايان انگيزي اعجاب بعدي
 كاري فرد هر است؛ داده رخ بخصوص زماني و مجزا مكاني

 ارجاسب كه جايي دژ، باالي به افعال اين دهد، مي انجام مخصوص
  . شود مي ختم افتاده پايين به تخت از

 در و تجمع نقاطي در كه صحنه اين دهنده تشكيل عناصر     
 را خاصي پويايي و تحرك ايجاد شوند؛ مي متفرق ديگر جايي
 فضايي و انتزاعي اي شيوه با نگاره، اين اشكال هندسه. نماياند مي

 اگرچه شده، ترسيم نگارگر دروني توهمات از برگرفته و غيرطبيعي
 سوق خيال عالم سوي به را ذهن اما شود؛ گر جلوه گرايانه واقع
 وصف. سازد مي مطرح ديگري بعد از را داستان مضمون و دهد مي
 و حال متعدد، هاي برج و منقوش حصارهاي و ديوارها با دژ اين

 باال، به پايين از. گذارد مي نمايش به را داستان انگيز وهم هواي
  . شوند مي ديده گوناگوني اشكال و بسيار هاي المان

 ظريف تزيينات از پوشيده ورودي، در رنگ طاليي حصار    
 پلي با كه دالبرها، و ورودي باالي زيباي ثلث خط كتيبه ها، اسليمي

 ديوارهاي به بسته، نقش بسياري ظرافت با و شده متصل دشتي به
 و شود مي ختم شده، ساخته شياردار و بزرگ آجرهاي با كه اطراف

 عمودي حالت ديوارها كناري خطوط. شود مي ختم برج دو به
 قطعات مانند ديوارها و ها برج نتيجه در اند؛ شده ترسيم كج و ندارند

. استوارند و مستحكمحال  درعين اما اند شده نمايانده شناور يخ
 مخاطب به پشت سواري و بيرون در از بدنش نيمه كه اسبي حالت
 را سپاهش افراد از تعدادي اسفنديار كه است راز اينبيانگر  كه

 در فضا عمق. است گمارده دژ سردر بر مراقبت، و نگهباني براي
 از شود؛ نمي ديده بدنشان از نيمي تصوير، پايين سواران كه جايي

 با هم ديگري سوار و دهد مي خبر سر پشت در عظيم سپاهي وجود
 نگاه امتداد و شود مي ديده ديوار پشت در كرده، بلند شمشيري

 از پس چشم. دارد اشاره حركت آغاز و ورودي در سمت به ايشان
 خواهر دو كه جايي يعني بعدي صحنه به ورودي در ميان از عبور
 كند؛ مي مراقبت آنان از سربازي و اند نشسته يكديگر كنار در
 كه شود مي ديده ديگري حصار تر، طرف آن كمي. رسد مي

 حال در گرز و نيزه و شمشير با باش آماده حالت به سربازاني
 گياهي بافت از پوشيده اآنه پاي زير زمين و باشند مي گفتگو
 و اطاقك و ها پنجره و در خطوط بودن مورب. باشد مي منظمي
 بيان خوبي به را صحنه اين اضطراب و تشويق حاالت شيارها،

 به و رود مي باال سمت به حصار چپ سمت ديوار امتداد. كند مي
 صحنه حصار، و ديوار اين پشت در. شود مي ختم ديگري برج

. دارد قرار اسنفديار توسط ارجاسب شدن كشته ييعن داستان، اصلي
 ريتم با ايشان از تن سه و اسفنديارند همراهيان سرباز، هفت

 چپ سمت در. اند ايستاده سپرها و برافراخته شمشيرهاي با منظمي
 ديده خورده شكست حالت در ترك اسير سربازان ماجرا اين
 در ابرواني با و نهاده سينه بر را دست دو ايشان از يكي و شوند مي
  . كند مي نظاره ارجاسب شدن كشته صحنه به كشيده هم

 معنايي كه شده محصور داري كنگره ديوار در محوطه اين          
 از زمنيه. دهد مي نشان را شاه كار پايان و دارد بر در را رمزگونه

. است شده پوشيده چپ سمت در درختي تك و گياهي بافت
 را اي ويژه عمق دژ، بناي هاي رنگ در دهش برده كار به كنتراست

 آجرهاي نوع. است نمايانده ترتيب به را ها پالن و كرده ايجاد
 روشن و تيره هاي رنگ با باشد مي حصار از متفاوت ديوارها
 و معقلي كوفي خط به حصار ورودي باالي كتيبه شده برجسته
 نقوش با ارجاسب تخت. است ثلث خط به ديوارها باالي كتيبه

 ارجاسب تخت. است شده تزيين كاري، كاشي و ارگانيك و هندسي
 را آن مشبك هاي پنجره با آمده پيش بالكني كه كاخي محوطه در

 در. است شده منقوش زيبا هاي گل از اي پرده با ساخته؛ متمايز
 شده تزيين شكل نواري نقوش با فرشي ايستاده، اسفنديار كه جايي

 مورب شمشيرهاي وجود با تصوير اين. است زمين روي بر مساوي
 و اسفنديار و ارجاسب اندام حالت شكل اي دايره سپرهاي سربازان
 بيننده به را اي ويژه آهنگ ضرب بنا، در شده برده كار  به خطوط
 اختصاصي دژ فضاي به تصوير، از اعظمي قسمت. كند مي منتقل
 و خطوط از ناشي تشويش و اضطراب و روحي حالت شده، داده
  .كند مي بيان را آن خاص وحسط
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 كوه در را ضحاك فريدون كردن بند در -2- 1- 6
  .)ق. ه 833 (هرات، بايسنقري، ي شاهنامه دماوند،

يي است كه بـه  داستانها، يكي ديگر از آن دوش داستان ضحاك مار 
هاي گوناگون در ادبيات و هنر ايران مطرح گرديده و هر كجا              شكل

  .كه مجال سخن بوده به وصف درآمده است
 در فريدون توسط كه زماني در ضحاك تصوير نگاره، اين در

 با ضحاك و شده داده نشان شود مي كشيده بند به دماوند كوه
 از تن دو و دارد قرار غاري تاريك فضاي انمي در برهنه بدني

 دارد دست در پتكي ها آن از يكي كه حالي در شاه، فريدون سربازان
 ديگري و كشد مي ميخ به ها كوه ميان در را ضحاك راست دست و
 ديده دهد؛ مي انجام را عمل اين و دارد قرار او پاي پايين در
 و قرمز مثل كوه يها صخره در شده برده بكار هاي رنگ. شوند مي

   انگيز شگفت بسيار بنفش، و اي قهوه و ارغواني و نارنجي
 فضايي بسته، نقش كوه اين دامنه بر كه گياهي بافت. باشند مي

 ضحاك سمت به و دهد مي نمايش را معين مكاني و بخصوص
  . كند مي اشاره

 يك غالب در كه اي فرشته - سروش همراه به فريدون
 كه آيد برمي او وضع و سر از و شود مي رظاه فريدون بر انسان
 مهميزش كه رسد مينظر  به و آيد مي - باشد داشته شاخص مقامي

 در فريدون سياه اسب. است گفتن سخن حال در و آورده باال را
 به تازه فريدون، كه رسد مينظر  به و آيد مي جلو به يورتمه حالت
 و آمده داخل به كادر، از خارج از دستي. است رسيده محل اين

 اوست شاهي مقام از نشان كه گرفته فريدون سر باالي را سايباني
 در گستردگي بر دليل كادر، توسط تصوير اجزاء شدن بريده اين و

 فراهم بيننده خالق ذهن براي را باز فضايي و باشد مي امتدادآن
  .كند مي

 كه دهد مي شاه فريدون به را پيام اين سروش فرشته
  .بكشد بند به و ببرد دماوند هكو به را ضحاك

 شده مصور تمام مهارت و ظرافت با كه پندآموز تصوير اين
 كه كادري با شاهنامه، هاي نگاره ديگر از متمايز و خاص اي گونه به

 يك از كادر كه چنانكه است شده تلفيق دارد، بر در را اشعار متن
 ر،ديگ سوي از و باشد مي بسته و محصور راست، سمت يعني سو،
 شكل مرجاني هاي كوه به و بوده باز دارد، قرار ضحاك كه جايي در
 و شود مي ختم كشيد فلك به سر هاي كوه و منطقه طبيعت بافت و

  .كند مي بيان را مطلب اين ها پرنده گرفتن اوج
 در و شده تقسيم پاييني و بااليي كادر دو در اشعار بار، اين

 تمركز باعث كه ستا شده گرفته نظر در ستون شش قسمت، هر
 تنها ضحاك ي برهنه ي پيكره. است شده مياني تصوير روي بيشتر
 به تا كرده فرصت نگارگر و باشد مي شاهنامه تمام در عريان عنصر
  .بپردازد موضوع اين

 در روبرو، رنگ صورتي پهناور دشت با غار تاريك ي منظره
 كه نمايد مي ايجاد را خاصي زيبايي خود، امر، اين. باشد مي تضاد

 رمزآميز نكات همان از يكي و دارد بر در را شر و خير از مفهومي
  .باشد مي ايران نگارگري

 ساير برخالف افتاده، ضحاك پاي پايين در كه فردي
 شده نمايان رخ نيم حالت به باشند؛ مي رخ سهصورت   بهكه ها پيكره

 تهگرف خود به گرانه افسون حالتي دارد كمر به كه شمشيري با و
 تبديل خيالي فضايي به را آن نگاره، اين رنگ طاليي آسمان. است
 كليطور   به.است يافته ادامه همچنان تصوير باالي در كه كرده
 و تعادل داراي آن مقدار لحاظ به شده، برده كار به هاي رنگ

  .باشند مي نظير بي توازني
 شود؛ مي حس نيز گرم و سرد هاي رنگ در تعادل اين
 قرار هم كنار در اي شده محاسبه كنتراست با كه آنجا در خصوصاً
 مناسب انتخابي با نيز شده برده كار به هاي رنگ شدت و اند گرفته

 ها فرم تفكيك و هندسي هاي شكل تشكيل جهت در هم، كنار در
  .است رفته  پيش آن؛ بهتر شدن نمايان نهايت در و يكديگر از

 متفاوت اندازه، لحاظ به شده ايجاد رنگي هاي لكه طرفي، از
 بزرگ و كوچك اشكال آمدن وجود به باعث خود اين كه باشند مي
  .است كرده ايجاد را متناسبي و فعال بندي تركيب و شده

 نيز، تصوير در شده برده كار به هاي روشنايي و ها تيرگي
. اند كرده ايجاد را انگيز شگفت تعادلي و شده انتخاب دقت با بسيار

 كه اند بسته نقش تمام، پركاري و ظرافت با گاره،ن اين تزيينات
 درختان هاي برگ حتي و اسب زين و يراق و ها لباس شامل
  .باشد مي

 ستم و ظلم از را مردم سيرت، نيك پادشاه اين نهايت، در
 فردوسي هاي حماسه بر ديگر اي حماسه و سازد مي رها ضحاك

  .افزايد مي
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  .)ق. ه 964 - 973 (جامي اورنگ هفت بررسي -6-2
  اورنگ هفت اش جاودانه اثر و جامي معرفي - 6-2-1

 و نقشبندينه فرقه با نهم، قرن مشهور شاعر و صوفي جامي،
 را» شيرنوايي اميرعلي «سلطان پرور هنر وزير او. بود آشنا يدرويش
 آن با و آورد روي فرقه اين به نيز وي تا داد قرار خود تاثير تحت
 افرادي شاه، خود حضور با كه داد ترتيب را مجالسي و شد آشنا
 مير خواند محمديه و خوشنويس مشهدي سلطانعلي و بهزاد چون

 فضاي اين. پرداختند مي لسفيف و ادبي هاي بحث به) مورخ(
 دوم شيوه در نظير بي هاي نوآوري و درخشش باعث روشنفكرانه،

 نظامي ويژه به فارسي ادب پيشكسوتان از او. گرديد هرات مكتب
 تصوف هاي محوري انديشه نتيجه، در و گرفته الهام گنجوي
  . رسانيد ظهور مرحله به را اسالمي

 تغزلي هنر و عرفان مكاشفه به واقعيت دامان از «اصل بيان با   
 اصل. گفتند سخن هستي جهان اسرار از ،]221ص،2[» آوردن پناه

 بعدي دو بازنمايي «يعني فضا، نمايش براي نقاش جنيد كه مهمي
 آن به ،]221ص،3[» بيروني و اندروني تفكيك و معماري محيط
 تصويري عناصر كارگيري به با زمان اين در بود؛ كرده اشاره

 به اجرا، تكنيك و بندي تركيب تا گرفته طراحي و رنگ از هسنجيد
 داراي.) ق. ه 964 - 975 (جامي اورنگ هفت. رسيد ظهور منصه

 را آنها محققان كه باشد، مي امضا بدون اما نظير بي نگاره 28
 شيخ و ميرك آقا نظرعلي، ميرزاعلي، چون نگارگراني به منسوب
 در كه» عبداله «و» غرالص علي «و] 222ص،6 [دانند مي محمد
 موالنا «بدست آن كتابت همچنين بودند، دست چيره تذهيب
 او از پس و» ميرزا ابراهيم «كتابخانه سرپرست و معلم ،»مالك

 انجام» بوري محمود شاه «و» علي رستم «و» علي محب«
 دوره سه در توان مي ها را نگاره اين ترسيم نحوه. است پذيرفته
  : است مشهود كامالً رام اين و نمود مالحظه

   اند نوين اي شيوه به كه تعدادي -1
 پيشين هاي سنت يا و تبريز سبك از آميخته هايي نگاره -2

   اياالت ساير و خراسان
 دو در ها شيوه اين. مشهد تصويري هنر يافته تكامل شيوه -3

 الذهب سلسله خطي نسخه و) لنينگراد (موزه جامي كليات نسخه
  ].244ص،4 [است گر جلوه نيز) زمين خاور لتيدو موزه در (جامي

 فردوسـي  شـاهنامه  بـه  تـوان  مـي  دوره اين عصر هم كتب از
 هنرمنـدان  بـه  دوم اسـماعيل  شـاه  توسط كه نمود اشاره. ق.  ه984

 اسـتادان  كـار  از برگرفتـه  و بـود  شـده  داده سفارش قزوين كارگاه
 بيـك  سـياوش  «توسـط  و باشـد  مـي  مـشهد  سـبك  و تبريز سبك
 مـصور  العابـدين  زيـن  ميـر  و اصـغر  علي ،»بيگ صادق «،»گرجي
  . است گشته

  
  اورنگ هفت كلي ساختار و كيفيت -6-2-2

 ميـرزا  ابـراهيم  سـلطان  دسـتور  به كتاب اين ساخت و سازي مصور
 بـر  تكيـه  بـا  بررسـي  ايـن «. اسـت  گرفته صورت صفوي شاهزاده

 تـصويري  بـار  نخستين براي شده بندي طبقه و مستدل وكاوي كند
 تزيين نگارگري، متن، نوشتن اثر، خلق ايده آغاز چگونگي از وشنر
» دهـد  مـي  قـرار  خواننـده  اختيـار  در هنري شاهكار اين صحافي و
  ]. 230 ،ص2[

 بـين  ارتباط اثر، اين مقوالت پيچيدگي وجود با ساختار لحاظ به    
 سـنجيده  و دقيق بسيار دارد؛ آرايي صفحه عنوان كه آنچه و تصاوير
 اخـتالف  و اشتراك وجه به توان ميها    ويژگي اين بررسي اب و بوده
 هنرهـاي  تركيـب  و بـرد  پـي  بعـدي  و قبلـي  هاي نمونه با آثار اين

 ماننـد  نمـود  كـشف  نداشـته،  سـابقه  ايـن  از پيش تا كه را جديدي
صـورت     بـه  كـه  مجزايـي  كامالً هندسي هاي تكه به صحنه تقسيم
 انساني هاي اندام «و دكنن مي عمل جداكننده هاي خيمه و ها سايبان

 و هـا  صـحنه  ابداع در. خورند مي چشم به آن الي البه از جانوران و
 درخـت  مانند نيست، كم تازه هاي نمونه هم خاص اشياء و ها لحظه
 در مجنون نگاره عجيب درخت و» اسكندر مرگ «نگاره در ور شعله
 كل در آميزي رنگ جادوي به بايد همچنين. ليلي نظاره و بز پوست
 آن اساسـي  ركـن  سه دو، از يكي كه شد مي اشاره كتاب هاي نگاره
 بـه  را ايرانـي  هنرمنـدان  انگيـز  شـگفت  خالقيـت  و سليقه و است

  ].232ص،1[» گذارد مي نمايش
 بـزرگ  خرس فلكي صورت همان اورنگ، هفت لغوي معناي
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 كـه  باشـد  مـي  مثنـوي  سبك به منظومه هفت داراي اثر اين. است
 پند نكات از مملو و حماسي، و تاريخي و قانهعاش يداستانها شامل
 زليخـا  و يوسـف : باشـند  مـي  شـرح  ايـن  بـه  هـا  مثنوي. است آموز

) عاشـقانه  (مجنـون  و ليلـي  ،)عاشـقانه  (ابسال و سالمان) عاشقانه(
 و) اندرزگونـه  كالم (االبرار سبحه) گونه اندرز كالم به (الذهب سلسله
). اندرزگونه و حماسي (رنامهاسكند و) اندرزگونه كالم (االحرار تحفه

 را حكايـت  و گونه پند نكته خاصي، شگرد با اورنگ هفت يداستانها
 مقابـل  در و كـرده  مـي  القا ايراني هوشمند نگارگر و نقاش قلب در

 خلـق . انـد  كـرده  مـي  تاييد را داستان محتواي شده، خلق هاي نگاره
 پـنج  سـال،  9 مـدت  بـه  تنهـا . بود  دشواري بسيار كار اورنگ هفت

 رنـگ  بـه  اگـر  و دادند انجام را آن خطاطي شهر سه در خوشنويس
 و كِرِم مياني، قسمت كه بينيم  كنيم مي  توجه رفته كار به كاغذهاي

 نـشانه  كه دارند خصوصي به بافت كاغذها، و هستند ها رنگي   حاشيه
  . باشد مي آنها ساخت دشواري

 لهمرح و شده تذهيب و خطاطي مرحله دو در نفيس، اثر اين
 از حـاكي  آن هـاي  نگـاره  و باشـد  مي آن نگارگري به مربوط سوم،

ــاالترين  صــفويه دوره تمــام در خــاص اصــالت و اجــرا كيفيــت ب
 بـه  تـوان  مـي  اورنـگ،  هفـت  كـار  انـدر  دست هنرمندان از. باشند مي

 كـه  كـرد  اشـاره  نيـشابوري  محمود شاه همچنين و» علي محب«
 مطـالي  هـاي  ونسـت  رنگارنگ هاي لوح سر چون هايي بخش حتي

 پايـاني  هـاي  تـذهيب  و طاليـي  شده تشعير هاي حاشيه جداكننده،
 شـماري  بـي  هنرمنـدان  گر معجزه هاي دست از نشان مثنوي؛ قصه
 دوره به مربوط اورنگ هفت هاي نگاره  نقاشي تر، مهم همه از. دارد

 ايـن  اسـلوب . اسـت  بررسـي  قابـل  كه باشد مي ايران سنتي نقاشي
 هـاي  جـدول  از وسـيعي  هـاي  بندي تركيب صورت   به نقاشي، سبك
 هاي آميزي رنگ. يابد مي امتداد ها حاشيه تا و كند مي تجاوز اطراف،
 جـال  و صيقل كه ها نگاره بها گران اغلب او، گونه جواهر و درخشان

 خـواه،  دل هـاي  دادن شـكل  موزون، چشم؛ و سيال خطوط اند، يافته
 و شـكيل  انـساني  هـاي  قامـت  و اندازها هم خلق و سرشار معماري
 هـاي  سايه نقش گياهي و جانوري تنوع فاخر، هاي جامه در باشكوه
 و هـا  خيمـه  هـا،  فـرش  هـا،  لباس شامل (ها بافته طراحي در پيچيده

 و كـاري  كاشـي  كـاري،  آجـر  ويـژه  بـه  و هـا  عمـارت  و) هـا  سايبان
  ]. 238ص ،1[» است چوبي هاي مشبك

 كـه  را ادبـي  هـاي  انديشه و رويا سبك، اين خالق هنرمندان
 باعـث  و كردنـد  مي تلفيق جهان اين هاي نشانه با بوده، عارفانه گاه

 بـا  ايـن  بـر  عـالوه . شـدند  مـي  ها نگاره شدن احساس پر و جذابيت
 خـاص  سـليقه  و نمودنـد  مـي  تركيب را عناصر نوآوري، و خالقيت
 انـدازي،  طال سازي، جلوه تذهيب، نقاشي، در خود كه ميرزا، ابراهيم

 برخـوردار  واالئـي  علـم  از ها رنگ تركيب و بري رنگ و افشانگري
 را خـود  بـه  مربوط صفحه ها، نگاره تمامي تقريباً. است نمايان بود؛
 هـاي  تمركز ها، نگاره اين اهميت باهاي    ويژگي ديگر از. اند كرده پر

 و حركـات  در تنوع ايجاد باعث كه باشد مي نگاره يك در گوناگون
 طرفـــي از. گـــردد يمـــ داســـتان صـــحنه در چـــشم چـــرخش

 و سـازند  مـي  مـدهوش  و گـيج  را بيننده تجمع، پر هاي كمپوزيسون
 را اصـلي  موضـوع  نهايـت،  در و نمايند مي القا را رمز پر هاي صحنه
3 حدود انساني، المان در فراوان تنوع با و. سازند مي بازگو

4
 فضاي 

 28 از. اسـت  بـرگ  و شاخ رپ درختان و طبيعي مناظر شامل ها نگاره
 مصور 10 و 9 قرن رايج سنتي شيوه به نگاره 2 اورنگ، هفت نگاره
 برنامه اثر، اين نگارگران. دارد بر در را كهن چندگانه اصول و گشته

 فردوسـي  شاهنامه هاي نگاره با مقايسه در و كردند پياده را متنوعي
 هفـت  هـاي  نگـاره  در معيـاري  چرخـه  هيچ شاهد نظامي، خمسه و

  ]. 246ص،1 [نيستيم اورنگ
 شده، گرفته نظر در گونه شمايل و متنوع ها، نگاره اين اساس

 ديـده  هـا  انـسان  عملكـرد  و حـاالت  در اخالقي، و عرفاني مفاهيم
 شاعر احساسي مقصود كه اند شده مصور هايي نگاره دقيقاً و شود مي
 انـد  هداشـت  بـر  در را اي گونـه  حكمت و تربيتي جنبه و كرده بيان را
ــه اجمــالي، توضــيح از پــس]. 246 ،ص1[ ــر دقيــق بررســي ب  و ت

 بـه  البتـه  و پـردازيم  مـي  اورنـگ  هفـت  نگاره يك از تري مشخص
 خواهـد  اشـاره  نيز، نگاره اين دهنده تشكيل عناصر تحليل و تجزيه

  .شد
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ــاره - 6-3-3 ــضرت ي نگ ــات و يوســف ح ــاه، از او نج  چ
   ،.)ق. ه 964 - 973 (جامي، اورنگ هفت
 توسـط  يوسـف  حـضرت  شدن انداخته چاه به تصوير كه نگاره اين

 بـا  جبرئيـل  جـامي  روايـت  به كه را لحظاتي باشد؛ مي وي برادران
 شـيب  در كـه  پردازد مي كاروانيان گاه خيمه به بيشتر تصوير تركيب
. يابـد  مـي  امتـداد  نگاره چپ به راست از و شده برپا ها صخره ميان

 ادبي گفتگويي رسد مينظر    به. تاس توجه قابل مياني، خيمه صحنه
 تنومنــدي درخــت بــه نگــاره، راســت ســمت در .اســت جريــان در

 در و انـد  نشـسته  آن شاخـسار  بـر  بـسياري  مرغان كه خوريم برمي
 آن در را او يوسـف،  حـسود  بـرادران  كـه  بينـيم  مي را چاهي پايين،
 نقاشـي  غيـرمنظم،  غاريصورت     به عرضي برشي با چاه،. اند افكنده
 بـا  دو هـر  يوسـف،  حـضرت  و جبرئيـل  چـاه،  قعـر  در. تاسـ  شده
 نگـه  را دلـو  بالـدار،  فرشته. اند شده تصوير سر گرد بر نور هاي شعله
 مـدت  ايـن  در كـه  سـنگي   تختـه  فـراز  از يوسف حضرت و داشته
 دهنـده  نجـات  ايـن  مالـك . نهـد  مي دلو درون به پا بوده، او گاه رنج
 محكـم  سـنگي  تختـه  روي را خود راست پاي كه حالي در خبر، بي

 خواهـد  مـي  و كـرده  چـاه  از دلـو  كشيدن باال به شروع است؛ كرده
 قعـر  از را درخـشاني  مـاه  چنين اينكه است سعادتي چه. بزند فرياد
 اين تمامي بدانيم كه است جالب. فرستد مي بيرون به تاريك چاهي
 عنصر 22 تعداد و شده نقل خوبي به كوچك اي محدوده در اتفاقات
 نكاسـته  اصـلي  موضـوع  اهميـت  از هرگز شده، برده كار هب انساني
  .است رفته پيش داستان، تقويت جهت در بلكه

: شـده  بـرده  كـار  بـه  صورت دو به ها مايه نقش كلي، طور به
 در و باشـد  مـي  داسـتان  و قـصه  تـصوير  بـه  مربـوط  قـسمت،  يك

 است تزيينات به مربوط ديگر، بخش و گرفته جاي خاصي محدوده
ــه ــامل ك ــذه ش ــا يبت ــاي و ه ــاهي عناصــر الگوه ــه گي ــاً ك  نوع

  . است شده تكرار سمبليكصورت   بهو نيست گرايانه طبيعت
 نگاره پايين قسمت در و راست سمت نگاره باالي قسمت در

 بـراي  مكـاني  گنجد، مي كادر محدوده در كه جايي در چپ، سمت
 مثل موجود هاي المان با خاصي شگرد با كه شود مي مشاهده متن،
 تصوير در. است خورده گره صخره، هاي سنگ و درخت هاي شاخه

 بـا  گـرم  و سـرد  هـاي  رنگ تقسيم كه شود مي مالحظه اي مقايسه
 رنگـي،  هـاي  لكـه  از يـك  هـيچ  تمركز و گرفته صورت تمام درايت
 هـا  روشـنايي  و ها تيرگي نيز رنگي ارزش لحاظ به. باشد نمي جا نابه
 وضوح باعث چاه، درون اهسي لكه و رفته  پيش اثر اعتدال جهت در

 در. اسـت  شـده  يوسف حضرت و يليجبر اندام و ها چهره در بيشتر
 از ديگـر،  هـاي  لوحـه  نـسبت  به داستان از زيادي بخش نگاره، اين
 يافتـه  دست مناسب تعادلي به نهايت در ولي است زده بيرون كادر

 ناخودآگـاه طور    به .است نشده كار اوزان زدن هم بر باعث امر اين و
 جبرئيل كه جايي كند؛ مي حركت كادر مستطيلي قطر برروي چشم

 پرنـده  دو كـه  يجـاي  كـادر  بـاالي  سـمت  بـه  دارنـد  قرار يوسف و
 حـال  در هـم  بـا  گويي و كرده نزديك يكديگر به را خود هاي نوك
 بنـدي  تركيـب  ديگـر،  عنـوان  قابـل  مطلـب . باشند مي گفتن سخن
 مالحظـه  اي ايـسه مق تـصوير  در چنانكـه . باشـد  مي داستان عناصر

 هـا  صخره موجود، چادرهاي گرفتن قرار هم كنار چگونگي شود؛ مي
 در خـاص  هماهنگي با هستند آن در فرشته و حضرت كه چاهي و

 را مناسـبي  فعـال  فـضاي  بنـدي،  تقسيم لحاظ به و شده گرفته نظر
 بـه  تـا  كنـد  مـي  گردش آن در خوبي به چشم كه است كرده ايجاد

  . برسد اصلي موضوع
 مرد مثل گنجد، نمي كوتاه مجال اين در نكات تمامي كشف

 آويـزان  شاخه از اي كيسه و زده درخت به را خود پاي كه اي برهنه
 بـه  فـاخر  لبـاس  بـا  كه فردي يا و است خوابيده آن زير در و كرده
 مورد در يا و رفته خواب به مزين، بالشي روي بر نشسته نيمه حالت

ـ  نگـاره  اين در تنها كه درختان  پرنـدگان  بـا  درخـت  گونـه  سـه  هب
 خـاص  مفهـومي  و نمـاد  تواند مي هركدام كه خوريم برمي گوناگون
  . باشد داشته

 بـه  افراد، يفعاليتها ديدن از هم تصوير از هايي بخش در اما
 مـشغول  كه زني. بريم مي پي خصوص به زمان اين در زندگي نحوه
 تـا  دمـد  مـي  شده ذبح بز پاي در كه فردي است؛ درتنور نان پختن
 مرد؛ يك توسط كوه از هايي شاخه بريدن آيد، بيرون گلو از خونش
 دسـت  در چـاه  در كه دلوي فرم حتي و اسبان به علوفه دادن نحوه
  .باشند مي مردم اين زندگي ي شيوهبيانگر  همگي است؛ يلجبري
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   ،).هـق 964 - 973 (جامي، اورنگةهفت چاه، از او نجات و يوسف حضرت هنگار تصويري ساختار آناليز

  .سي.دي.واشنگتن فرير، هنر گالري
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 حمام، كف از معشوق موي برگرفتن و درويش - 4 -  3 - 6
  .)ق. ه 964 -  973 (جامي اورنگ هفت
 زيبا جوان و درويش پيرمرد داستان همان به مربوط نگاره، اين
  .كند جلب خود به را جوان نظر دارد قصد او كه جايي در باشد؛ مي

 هفت از پيچيده و بلند شعر يك به مربوط نگاره اين نداستا
 درويشي يا دست تهي صوفي پير توبه و گناه آن در كه است اورنگ
  .»آورد بدست را زيبا جواني محبت دارد تالش كه شده تصوير

 همين در و تراشد مي را جواني سر حمام، داخل در فردي
 اين وجود با اما دارد؛ برمي زمين از را پسر موي واله، درويش ضمن
 غم از پيرمرد بعدها كه جايي تا ندارد امر اين به توجهي هيچ جوان

 بيند مي را درويش شبح بار  يك جوان اين، از بعد. ميرد مي اندوه و
 هايش، توجهي بي تاوان به نيز خود و شود مي اندوهگين بسيار و

 و واقعي عشق جستجوي به و گيرد مي پيش درويشي راه عمر باقي
  .كند مي اختيار عزلت گوشه ملكوت، عالم

 معماري و حمام فضاي نگاره، اين توجه قابل بسيار نكته
 و آن خالقان باالي عمل از حكايت كه است آن در رفته بكار

  .دارد زمان اين در معماري هنر و علم بودن پيچيده
 به كه است اي حجره چند و استادانه ساختاري داراي حمام«
 چپ سمت حاشيه از ورودي در. است شده اشينق طبقه دو شكل

 از تازه رسد مينظر  به كه سر به دستار جواني. شود مي باز حمام به
 از جلوتر. شود مي وارد حمام به است شده پياده زربفت زين با اسبي

 داخل شده كاشيكاري حجره از خردسال پسري و جوان مردي او
 هاي قديفه رختكن در. شوند مي وارد رختكن به و كرده عبور حمام
 و مشتريان سوي از حمام در كه بينيم مي را فلزي دلوهاي و الوان
 قرار استفاده مورد رختكن مختلف مراحل در دارها جامه
 كمر به لنگ حاليكه در بغل، در بچه رشيدي مرد. اند گرفته مي

 احتماالً و كند مي ترك راست سمت درب از را رختكن اند، بسته
  .برود شده، مصور پايين، در كه وشوي شست حوطهم به دارد قصد

 شود مي شامل را نگاره تحتاني قسمت شوي و  شست بخش
 دالكان استحمامند مشغول بسته كمر به لنگ تن دوازده كه جايي
 و مشت و كشي كيسه حال در ضلعي هشت حوضي دور تا دور
 ات كه بينيم مي را ميانسال مرد دو پشت در و جوانند مشتريان مال
  . »كنند مي حمام چهارگوش اي خزينه در سينه

 شد گفته كه رسيم مي جايي به توضيحات اين تمامي از بعد
 چيز و شده خم حمام سبز هاي كاشي روي بر سفيد، ريش پيرمرد

  .دارد برمي زمين روي از را كوچكي
 كاله با فردي و دارد قرار نگاره كنار در كه اسبي

 آن به سيمرغ نقش كه اي جامه با ه،داشت نگه را آن اي گونه دلقك
 با عقب پاهاي از يكي به جلو پاهاي از يكي و شده پوشيده است
  .كند مي القا بيننده به را رمزگونه معنايي باز و شده بسته طنابي

 تعبيه حمام پايين هاي ديواره داخل در كه سفيدي فضاي
 و ساخته برقرار كار سفيدي و سياهي بين را خاصي تعادل شده،
 همه آن با گرفته قرار آن برروي كه بااليي طبقه سنگيني از شايد

  .است كاسته تزيينات
 برشي عرض از حمام انگار كه است اين توجه قابل نكته

 ذهني خود، اين و شود ديده آن داخل ماجراهاي تمام تا خورده
  .گويد مي سخن نگارنده تبهر از و طلبد مي را خالق

 باالي طبقه در خصوص به مام،ح در رفته كار به تجمالت
 دارند، قرار ها طاق زير در كه حيواناتي نقش. است بررسي قابل آن

 زندگي از كنايه همگي آن، مجلل رختكن و آويخته هاي پارچه
 مشغول فضا اين جاي همه در خدمتكاران. هستند زمان آن اشرافي
 هاي صورت با بام پشت روي بر غالمان حتي و باشند مي پذيرايي

  .كارند به مشغول بقيه، از متفاوت و سياه
 خصوص به شده برده كار به هاي رنگ خواني هم نهايت در

 نگارگر قلم قدرت طرفي از. باشند مي كننده خيره بنا، تزيينات در
 بدون و است تحسين قابل ها كاشيكاري و بنا هندسه رسم در

 محتوايي با ارتباط در و باال تمركز از ناشي را قدرت اين بايد درنگ
  .كرد جستجو معنوي

 و شده جفت بنا با خوبي به نگاره اين زيباي بسيار كادر
 مخصوص كوچك، كادر دو به باال طرف دو از و گشته تلفيق
 در. اند گرفته قرار قرينهصورت   بهكه شود مي ختم اشعار هاي نوشته
 در. دارند قرار قرينهصورت   بهمصراع دو شكل، همين به نيز پايين

 نفر پنج و سي تعداد نگارگر، نقاش تواناي دست هم باز نگاره، ينا
 به را ماجرا اين افراد تمامي نگاه و داده جاي تركيب اين در را

 و پيرمرد يعني اصلي، هاي شخصيت كه كند مي ختم حمام انتهاي
  .دارند قرار جوان

 وارد آن از بقچه دو با كه مردي و زده بيرون كه بنا ورودي
  به پرسپكتيو از نشان و كند مي القا نقاشي به را خاصي بعد شود؛ مي
  .دارد نگاره اين در شده برده كار
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  اورنگ هفت حمام، كف از معشوق موي برگرفتن و درويش نگاره تصويري ساختار آناليز
  سي.دي.واشنگتن فرير، هنر گالري ،.)ق. ه 964 - 973 (جامي،
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  گيري نتيجه - 7
 مـا  بـر  را نگـارگري  هنـر  ژرفـاي  به رو اي دريچه آثار، اين بررسي

 هـاي  گنجينـه  ايـن  در نهفتـه  هـاي  دانـش  بر تكيه با تا گشايد، مي
 توليـد  روند در شده برده كار به مباني استخراج و كشف به ارزش، با

  .ببريم پي طاليي دوران اين در؛آرايي كتاب صنعت
 بـا  هكـ  اسـتادي  همچون ارزش، با منابع اين كه نماند ناگفته

 افـراد  پـرورش  و آمـوزش  بـه  و گويـد  مي سخن ما با تصوير كالم
 ماريانا خانم. آثارند اين رموز گر جستجو خود درون در كه پردازد مي

 كتـاب  بـا  انـس  سـايه  در كـه  است بارزي نمونه سيمپسون، شروه
 دانــشي بــه تفحــص، و تحقيــق ســال 18 از پــس اورنــگ، هفــت
 كـالم  بـا  كـه  اسـتادي  چونهم كتاب اين و يافت دست آگاه ناخود
  .شد او مشوق گويد، سخن مي تصوير

 هـاي غنـي     جنبه به آثار، اين تصاوير تحليل و تجزيه از پس
 بـاالي  بيـان  قـدرت  و آثـار  نگـارگر  بـاالي  قدرت و بصري  زيبايي
  .شود مي برده پي كالم محتواي با آن هماهنگي و تصاوير

 كـه  اسـت  تـصويري  زبـان  گرافيـك،  هنـر  دانيم مي چنانچه
 مخاطـب  بـه  بيان ترين روشن با را گوناگون هاي آموزش و مفاهيم
 بـه  كتـب،  ايـن  هـاي  سـازي  تصوير در ويژگي اين و كند مي منتقل
 داستانها مفاهيم با تمامي به نگارگري، تصاوير. است مشهود خوبي

 تـصويري  خـاص  نظرهـاي  نقطه با اشعار، و بوده مستقيم ارتباط در
 هنـر  هـاي  جنبـه  از يـك  هـيچ  در گفـت  انبتـو  شايد .اند شده ارايه

هـا    جنبه زيرا است؛ نشده عمل كاربردي حد، اين تا ايران، گرافيك
 كيفيتـي  بـا  نيـز،  را داسـتانها  گويـايي  و سازي تصوير هاي ديدگاه و

  . است كرده بيان نظير بي
  

  منابع - 8
؛ فريـار  عبداهللا ترجمه؛  »ايران صنايع تاريخ«؛  ويلسن كريستي ]1[

  .1327؛ ون راه؛ تهران
 دوران تـا  روزگـار  ترين كهن از ايران نقاشي«؛  اكبر؛  تجويدي ]2[

 فرهنـگ  وزارت نگارش كل اداره انتشارات؛  تهران؛  »صفويان
 .1352؛ هنر و

[3] Hezfeld (E.) “Die Malerenin von samara”; 
Berlin; 1924. 

[4] Kuhnel (E). “In A survey of Persian Art”; 
Oxford; Oxford University Press. 1938. 

؛ آژنـد  يعقـوب : مترجم؛  »ايران نگارگري هنر«؛  رابينسن و.ب ]5[
 .1376؛ مولي انتشارات؛ تهران

[6] Godavd (A); “Dans Iran”; Miniatures 
pesanes Paris Biolotheque Imperiale 
collection. 

 عبـداهللا : متـرجم ؛  »اسـالمي  صنايع راهنماي«؛  م.س ،ديماند ]7[
؛ فرهنگـي  و علمـي  تشاراتان شركت؛  تهران؛  دوم چاپ؛  فريار

1365. 
؛ معاصـر  فرهنگ؛  تهران؛  »هنر المعارف دايره«؛  رويين،  پاكباز ]8[

1378. 
 نـشر ؛  تهران؛  »امروز تا ديرباز از ايران نقاشي«؛  رويين،  پاكباز ]9[

 .1379؛ نارستان
؛ تهـران ؛  شـروه  عربعلي: مترجم؛  »ايراني نقاشي«؛  گري ،بازل ]10[

 .1369؛ جديد عصر انتشارات
؛ »ايرانــي نقاشــي تــاريخ سـير «؛ ديگــران و سلــورن، بينيـون  ]11[

 انتشارات مؤسسه؛  تهران؛  دوم چاپ؛  ايرانمنش محمد: مترجم
 .1378؛ اميركبير

 هاي نگاره تطبيقي مطالعه و  ويژگي بررسي«؛  نارمال،  لطيفيان ]12[
؛ مـدرس  تربيـت  دانشگاه؛  »صفوي و تيموري دوران در ايران
 . 1381؛ تهران

 فيـرزو : متـرجم ؛  »ايران در ينگارگر به نگاهي«؛  گري ،بازل ]13[
 .2535؛ توس انتشارات؛ تهران؛ دوم چاپ؛ شيرانلو

: متـرجم ؛  ايـران  در ادبيـات  با نقاشي همگامي«؛  اشرفي ،م.م ]14[
  .1367؛ نگاه انتشارات؛ تهران؛ »پاكباز ينيرو

 اساتيد طراحي آثار مجموعه نقش كيمياي«؛ محمد، خزايي ]15[
؛ تهران ؛»آخر تا مغول از نقاشي مكاتب بررسي و ايران بزرگ

 .1368؛ هنري حوزه انتشارات
؛ حـسيني  مهـدي : متـرجم ؛  »ايراني نقاشي«؛  شيال،  باي كن.ر ]16[

 .1378؛ هنر دانشگاه؛ تهران
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