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 تحلیل ساختاری نگارههای هفتاورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا1
 مریم عظیمی نژاد2
 علیرضا خواجه احمد عطاری3
 صمد نجار پور جباری4

 5بهاره تقوی نژاد

 چکیده
 در ایران گارگریهای نویژگی های بارز تمدن ایرانی و اسالمی بوده است. ازنگارگری ایران، در طول اعصار از جلوه     

 شاعران اشعار از برگرفته زیادی بسیار خطی هایاست. نسخه فارسی ادبیات با اشپس از اسالم، پیوستگی هایسده

 اینسخه این از های یكینگاره بررسی نیز حاضر موضوع پژوهش اند،مصورسازی شده مختلف هنری دوران در گوناگون

 مصور میرزا ابراهیم كارگاه در برجسته نسخه واشنگتن است. این وزه فریرم جامی اورنگهفت نسخه و آن است، زیبا

آورد. مطالب این  شمار به سلطنتی مصور ممتاز با معیارهای نسخه واپسین باید را جامی اورنگهفت است. كتاب گردیده

از این پژوهش نشان میها به شیوه توصیفی است. نتایج حاصل ای گردآوری شده و تدوین آنمقاله به شیوه كتابخانه

ها اند و در اغلب نگارهها برخوردار بودهاورنگ جامی از آزادی عمل بیشتری در اجرای نگارهنگارگران هفت كه دهد

باشند از قبیل تأكیدهای رنگی و ریتم متنوع خطوط می هاییویژگیها دارای برخی نگاره خورد.گرایشی نو به چشم می

داده است. استفاده از این موارد و همچنین مجموعه عوامل از قبیل ساختار باز و گسترده  كه حالتی پرتحرک به صحنه

ترین نسخ و معرف سبک اورنگ جامی از مهمنسخه مصور هفت و كاربرد عناصر تازه منجر به پویایی طرح شده است.

 نقاشی مشهد در دوره صفوی است.

  :اهداف پژوهش

 اورنگ جامیهفتهای . بررسی و تحلیل نگاره1    

 اورنگ جامیهای هفت. تحلیل ساختار طرح در نگاره2    

 :سواالت پژوهش

 اورنگ جامی وجود دارد؟های هفتهای بصری در نگاره. چه ویژگی1   

 ها چگونه است؟بندی اصلی نگاره. ساختار طرح و تركیب2   

 

 زا، مكتب مشهد.اورنگ جامی، سلطان ابراهیم میرنگارگری، هفت واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

های های ایرانی، منابعی هستند كه ویژگینگارگری ایران یكی از هنرهای درخشان ایرانیان در دوره اسالمی است. نگاره

بیننده را از افق عادی و وجدان روزانه خود، دهند. نگارگری ایرانی، میانسانی، اجتماعی و هنری ادوار مختلف را بازتاب 

سازد مافوق این جهان جسمانی، اما دارای زمان و مكان دهد و او را متوجه جهانی میتر از وجود آگاهی میبه مرتبه عالی

(. نقاشی 173: 1375دهد، اما نه به نحو مادی )نصر، ها و اشكال خاص خود، جهانی كه در آن حوادثی رخ میو رنگ

ق طبیعت است و در پرداختی رمزگونه از معرفت و عرفان گوید كه تالقی طبیعت و مافوای سخن میبینیایرانی از جهان

شناسی متفاوت دنیای هنرهای تجسمی را از یک حقیقت دست كه مجموعه آثارشان زیباییهنرمندانی برجسته و چیره

های درخشان دارد. بدون شک، نقاشی ایرانی در دوره صفویه یكی از اوجسازد و به جهان ارزانی میهستی مجسم می

ایران است و جایگاه پرافتخاری در تمدن هنری جهان، احراز كرده است. در این دوران، تقریباً در همه شهرهای هنر 

های هنری دایر بود. بنابراین سنجش و ارزیابی آثار هنری به صفویه)تبریز، قزوین، مشهد، شیراز( كارگاهبزرگ حكومت 

 (.2 :1389، وجود آمده در این دوره باشكوه، ارزشمند است)دستمردی

تهماسب عنوان پایتخت برگزید. پس از وی، شاهتبریز را به 1510/916اسماعیل با تأسیس سلسله صفویه در سال شاه 

اش، ابوالفتح برادرزاده 1556/963(. و در سال156 :1384پایتخت را به قزوین انتقال داد )آژند،  1548/955در سال

تهماسب بود )سیمپسون، كه این مقارن با ازدواج او با گوهر سلطان خانم دختر شاه ابراهیم میرزا را حاكم خراسان نمود

گذاری نمود. سوی مشهد فراخواند و مكتب خراسان را پایه(. ابراهیم میرزا كاتبان و نقاشان مشهور را به16-17 :1382

داشتند. در این دوران چندین  حضور یزمكتب تبریز ن نگارگران مشهدی، نگارگران و خوشنویسان بر عالوه او كارگاه در

رود. این ترین اثر به شمار میاورنگ سفارش سلطان ابراهیم میرزا، نفیسكتاب مصور شد از این میان، نسخه خطی هفت

به  6اورنگهای هنری شامل خطاطی، تذهیب و نگارگری زیباترین نسخه مصور از هفتتردید در تمامی ویژگینسخه، بی

(. در 17-16 :1382اكنون موجود در گالری فریر واشنگتن، به جامی فریر مشهور است )سیمپسون، و همآید شمار می

های بصری این است تا ویژگیاورنگ جامی انجام شده، سعی بر های هفتاین مقاله كه باهدف تحلیل و بررسی نگاره

تری از ی بررسی شود تا تحلیل و شناخت كاملاورنگ جامهای هفتها در نگارهبندی طرحها و ساختار تركیبنگاره

 های این نسخه مصور به دست آید.نگاره

ه است. گیری شدتحلیلی بهره-منظور دستیابی به اطالعاتی جامع و نتایجی راهگشا از روش توصیفیدر این پژوهش به

هر نگاره تحلیل ساختاری، فرمی و  های آنان پرداخته شده است و برایها به تحلیل ویژگیاز این منظر با بررسی نگاره

بندی انجام شده و شرح و تحلیل كیفی عناصر روایت اصلی داستان و عناصر فرعی، صورت گرفته است. برای تركیب

ها شانسی و احتمالی نیست. ای استفاده شده است. در این پژوهش انتخاب نمونهآوری اطالعات از روش كتابخانهجمع

بندی، نگاره موجود با توجه به شباهت ساختار، فرم و تركیب 28ها و احتراز از مطول شدن پژوهش، با توجه به تعدد نگاره

                                                           
های اورنگ در سراسر دوره صفویه به طور منظم تهیه و عرضه شد و دست كم دویست جلد شامل هر هفت منظومه، منتخب منظومه. مجلدهای مصور هفت1

ثر به ترین اترین و خالقانهابراهیم میرزا تا به امروز نفیسخطی سفارش سلطان  ای اكنون در دست است. از این میان، نسخهچندتایی و نیز تک منظومه

 .آیدهای هنری شامل خطاطی، تذهیب و نگارگری زیباترین نسخه موجود از هفت اورنگ به شمار میتردید در تمامی ویژگیفریر، بیرود. جامیشمار می
(Simpson, 1997: 21). 
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عنوان موردپژوهی دارند انتخاب شده بندی شده و از هر گروه یک نگاره شاخص كه قابلیت الزم بهدر شش گروه دسته

نگاره در پژوهش 6د. به این ترتیب تحلیل است. همچنین سعی شده از هر هفت دفتر جامی، نگاره شاخص آن بررسی شو

 صورت جدول و نمودار در بخش پایانی ارائه شده است.ها بهآمده و نتایج تحلیل سایر نگاره

 مطالبی اورنگ،هفت نسخه مصور هاینگاره و صفوی عصر مشهد مكتب هایویژگی و خصوصیات مورد در كلی طوربه

 است: زیر موارد كه شامل شده است بیان

گ اورنهای هفت، به بررسی مضمون سرفصل"اورنگ جامی به روایت تصویرهفت"ای با عنوان ( در مقاله1385حسینی ) -

 های این كتاب داده است. جامی پرداخته است و توضیحی مختصر در مورد موضوع هر فصل با اشاره به نگاره

اورنگ جامی را ازنظر های هفتنگاره "نر ایران شعر و نقاشی ایرانی، حمایت از ه "( در كتاب1382سیمپسون ) -

مضمون و محتوا شرح داده و در مورد هر نگاره توضیحات مختصری ارائه كرده است، همچنین به موقعیت دربار ابراهیم 

رم، ها ازنظر فای به تحلیل ساختاری نگارهمیرزا و نگارگران عصر صفوی در مكتب مشهد پرداخته است. اما كمتر اشاره

 بندی و عوامل تصویری شده است.تركیب

 ، ضمن اشاره به"شرح احوال شاهزاده ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا و بررسی كتابخانه وی"( در مقاله 1382شعبانی ) -

شأن و جایگاه سلطان ابوالفتح ابراهیم میرزا، به شرح بروز تفكرات هنری او و نقش و موجودیت كتابخانه سلطنتی وی 

 ثار پژوهشی و ارتقای فرهنگ و تمدن ایرانی در دوره صفوی پرداخته است.در رشد آ

 و بردهنام را دوره این نگارگران از بعضی ابتدا "های عهد صفوینگاره نقاشی ایرانی، نسخه"( در كتاب 1374ولش ) -

 و نگارگر قلم تصویری، هایازلحاظ ویژگی اورنگ ابراهیم میرزاتصاویر هفت بررسی برخی و معرفی اختصار بهبه سپس

 است. پرداخته موضوع داستانی

اورنگ جامی و سبک مشهد در دوره صفوی را شرح های هفتهای كلی نگارهمنابع موجود بیشتر مضمون و ویژگی

ای هاورنگ جامی، و بررسی تحلیلی این اثر با توجه به ویژگیهای هفتبندی نگارهاند اما تحلیل فرم، ساختار و تركیبداده

 سبک مشهد كه از اهداف این مقاله است، كمتر موردنظر بوده است.

 کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزا

جای مانده، بیانگر نفوذ آنچه از احوال شاهزاده ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا در آثار و متون تاریخی دوره صفوی به

گرایش به هنردوستی وی است. سلطان ابراهیم میرزا صفوی  سیاسی و اجتماعی این شاهزاده نامدار قرن شانزدهم/دهم و

به دنیا آمد. مادرش زینب سلطان خانم از  1539/946میرزا نوه شاه اسماعیل صفوی است. او در اواخر سالپسر بهرام

سالگی تولد تا ده آمد. ابراهیم میرزا از بدوتهماسب درمیرزا به ازدواج شاهبزرگان والیت شیروان بود كه بعد از فوت بهرام

 1555/962سالگی و در سال 16تهماسب او را در تهماسب به تربیت او اهتمام كرد. شاهنزد پدر بود. بعد از فوت پدر، شاه

به حكومت مشهد و ناظر آستان قدس منصوب كرد.  آنچه در ذكر فضایل و هنردوستی شاهزاده ابراهیم میرزا سخن 

میر احمد منشی در گلستان هنر از كتابخانه وی در خراسان آورده و بر این قرار، شده به جهت شرحی است كه رانده

كس از پادشاهان و شاهزادگان عالمیان كتابخانه كرانی برخوردار بوده، و هیچاین كتابخانه در مشهد از شكوه و فر بی

اند؛ هباره نگاشتشد چنانكه دراینرنگین بهتر از آن شاهزاده نداشتند. كتابخانه محل تجمعی از اصناف هنری تصور می
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خوشنویسان نادر زمان و نقاشان بهزادسان و مذهبان و مصوران و صحافان بیشتر در آن كتابخانه مقیم و مالزم بودند 

سلطان ابراهیم میرزا، خود از شاعران و هنرمندان شایان توجه دوره صفوی بود كه شعر او . (224 :1382)شعبانی، 

تهماسبی و بیان حاالت عشق است. ابراهیم میرزا گذشته از آنكه خود شاعر یش بزرگان دین، مدح شاهدربرگیرنده ستا

كارگاهی در  982-1575/964-1557و هنرمند بود، گروهی از هنرمندان و شاعران را در دربار خود گردآورد. او از سال 

ندان تبریز را به خدمت گرفت. در كتابخانه او مشهد تأسیس كرد و عالوه بر هنرمندان مقیم خراسان تعدادی از هنرم

آمدند و او پیوسته مقیم و مالزم آنان بود. خطاطان، كاتبان و خوشنویسان نیز در این محفل همواره هنرمندان گرد می

هنری حضور داشتند و در آن اقسام خطوط و مرقعات از استادان مختلف گردآوری شد. عالوه بر این، كارگاه و كتابخانه 

دست روزگار، كه از تبریز و قزوین و هرات به مشهد آمدند ابراهیم میرزا محفلی شد برای حضور و فعالیت نگارگران چیره

اورنگ جامی بود. سلطان ترین برون داد تصویرگری یک نسخه از مثنوی هفتو در كارگاه سلطنتی نقش زدند و مهم

العاده از شیوه عنوان منبع الهام خلق چنین اثر هنری خارقی بهاورنگ عبدالرحمن جامابراهیم میرزا در انتخاب هفت

ون ای چهای شاعران پرآوازهتهماسب به خلق آثار هنری بر مبنای منظومهتهماسب پیروی نكرده است. كتابخانه شاهشاه

بتاً جدیدی از یک پرداخت در حالی شاهزاده جوان، كتابخانه خود را موظف كرد تا به تهیه اثر نسفردوسی و نظامی می

هایی از حكومت سلسله صفوی مورد سوظن اثر هنری بپردازد كه مؤلف آن صوفی بوده و عقاید و آرای او در دوره

شده بود. بنابراین، هرچند كه ابراهیم میرزا آشكارا تمایل داشت سنت خانواده را دنبال كند و حرمت پیشكسوتان را واقع

وش آنان را نیز به مبارزه فراخواند، با آن رقابت كند و شاید هم قصد داشت با دست خواست رحال مینگه دارد، درعین

 (.13 :1382سر گذارد )سیمپسون، ای متفاوت )و بیشتر معاصر( از یک شاهكار ادبی، آنان را پشتزدن به خلق گونه

گی انتخاب كرده و شاید از هنرمندان اورنگ را به دلیل پیام آن درباره زنداحتماالً سلطان ابراهیم میرزا منظومه هفت

رانی، های خطی ایهای او از مضامین حكایات را نقاشی كنند. تاریخ تصویرگری نسخهكتابخانه خواسته است تا برداشت

ورنگی اهای بارز دیگری از تركیب و حتی دگرسانی از متن را برای اهداف تفسیر و نگارگری با خود همراه دارد. هفتنمونه

دهد و هم نشانگر بارزی مندی به دست میای را در این روشی سلطان ابراهیم میرزا خلق گردید هم معیار تازهكه برا

است از یک سنت فرهنگی كه در آن حمایت از هنرهای ادبی و بصری الزمه واقعی حیات شاهانه بوده است )سیمپسون، 

لطان سمیرزا را با دوران زندگی اورنگ ابراهیمافته در هفتی(. شاید زیاد منطقی نباشد كه دوران زندگی تجسم13 :1382

حال، با توجه به عالیق شاعرانه و هنرمندانه شاهزاده جوان، این امر پر بیراه نیست كه او بااین میرزا مقایسه كنیم،ابراهیم

ای اده از هنر نگارگری جنبهخواسته با استفآگاهانه قصد داشته كه پیام جامی را با قدری مبالغه همراه كند و شاید می

شخصی به این پیام بدهد. جزییات زندگینامه شاهزاده مانند طبع شاعرانه و صوفی مسلک او، انتخاب افراد و حوادثی كه 

اند هاورنگ مؤثر بودهای هفترسد كه در انتخاب و تفسیر تعدادی از صحنهپیش و پس از ازدواج او اتفاق افتاد، به نظر می

(Simpson, 1997: 13-19).  گنجینه كارگاه ابراهیم سلطان شامل چندین جلد مرقع و نسخ خطی از خوشنویسان و

های جواهرات نفیس و ظروف چینی فغفوری و قریب به سه چهار هزار جلد كتاب از هر موضوعی نقاشان، همچنین جعبه

رف میرزا و برای آنكه به تصش از قتل ابراهیمها پیا اكثر آنكرد اماند قیمتش با خرج اقلیمی برابری میبود كه گفته

تهماسب و در كشاكش قدرت، اسماعیل دوم درنیاید، به دست همسرش از بین رفت. سرانجام پس از مرگ شاهشاه
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اسماعیل دوم پس از جلوس بر تخت شاهی فرمان به قتل ابراهیم میرزا داد و دستور داد جنازه او را كفن كرده، در شاه

 (.94 :1385زار امامزاده حسین قزوین در كنار دیگر شاهزادگان مقتول دفن كنند )میرمحمد صادق، آستانه و م

 اورنگ ابراهیم میرزاهفت

ری ترین آثار نگارگترین و در عین حال درخشانی سلطنت صفویان، پس از شاهنامه تهماسبی، یكی از برجستهدر دوره

 خطی نسخه یک فریر، جامی اورنگ ابراهیم میرزا یارنگ ابراهیم میرزا است. هفتاوی پررونق، هفتجامانده از این دورهبه

 یبرادرزاده صفوی، میرزا ابراهیم سلطان دستور به ،973-1566/963-1556هایسال میانه در است كه ارزشمند مصور

 واشنگتن فریر هنر نهنگارخا در اینکهم و گردیده، خوشنویسی و آراییكتاب خراسان، وقت حاكم و تهماسب،شاه

هایی با تشعیر طالیی است رنگ و حاشیهبرگ كاغذ كرم 304اورنگ دارای (. هفت39: 1379شود)پاكباز، مینگهداری

آید های آغاز و خاتمه هر مثنوی به چشم میتذهیب در سرلوح 9كه بیست و هشت مجلس مصور و نیز 

(Simpson,1997: 339). در تبریز سبک حدفاصل كه دارد سبكی شده، طرح زیبایی به كه نسخه این هاینگاره 

(. سبک كار 143 :1375زاده، است )شریف قزوین كامل و كرده سبک رشد و تهماسبشاه سلطنت اول هایسال

اورنگ ابراهیم میرزا در قالب مكتب تبریز است. مكتب تبریز در تقابل با مكتب هرات كه بیشتر از فضاهای هندسی، هفت

های تر، رنگكند، دارای تحرک فزونای خاكستری رنگ و نیز وقار و ایستایی منحصر به فردی استفاده میهالیه

اغلب  یقینهای مكتب هرات باشد، بهبندیی ایستا بتواند مبین تركیبتر و پویایی بیشتر است. اگر واژهدرخشان

میرزا اورنگ ابراهیممجلس هفت 28تمام  خط مرتبطی، های مكتب تبریز پویا است. این عامل )پویایی( مانندبندیتركیب

ای هماهنگ و یكدست وعهدهد و از آن )باوجود تنوع مضامین( مجمرا مانند گردش یک اسلیمی، به هم پیوند می

ها كه آزادانه تا حواشی گسترش یافته های این نسخه مصور، آرایش شلوغ و فشرده بین تصاویر سنگدر نگارهسازد. می

امی نظهای فاخر و غیرافراخته، با جامههای ها با گردنخور توجه است. پیكرهز قسمت اصلی زمینه نقاشی خارج شده، درو ا

ین رفته برای تزئهای نقاشی این دوران است. تكنیک به كار پوشیده شده، همراه با دستارهای رها و گشاد، كه از ویژگی

های حیوانی بهره از تمثیل اورنگتشعیر است. همچنین در هفتتكنیک اورنگ جامی، های هفتحاشیه در نگاره

نمایند اخالقی وارد میها حیوانات را باشخصیت بخشی و انسان نگاری به عرصه آموزش شده است و در آنگرفته

دارند كه در  ای از نقاشی سنتی ایران تعلقاورنگ جامی به دورهگانه هفت 28های نگاره (.105: 1391پور، )افراسیاب

اواخر دوره تیموریان و اوایل نهم هجری رشد یافت و شكوفا شد و در سده هشتم هجری تولد یافت، در سراسر سده

عی است های وسیبندیصورت تركیبترین آثار را عرصه داشت. اسلوب این سبک نقاشی بهصفوی برخی از خاطرانگیزعهد

ها كه های درخشان و جواهر گونه نگارهآمیزیشوند. رنگها ممتد میبه حاشیهكنند و تا كه از كادرهای اطراف تجاوز می

های اندازها، قامتهای دلخواه، معماری سرشار و خلق چشماند، خطوط سیال و موزون، شكل دادنصیقل و جال یافته

ها)شامل در طراحی بافتههای پیچیده مایههای فاخر، تنوع جانوری و گیاهی و نقشانسانی شكیل و باشكوه در جامه

كاری چوبی( از مظاهر پرداخت كاری و مشبکویژه آجركاری، كاشیها )بهها( و عمارتها و سایبانها، خیمهها، فرشلباس

و گاه ای ماهرانه خیال و آرزو )گونههاست. سبک سنتی نقاشی ایرانی با خلق تضادهای شورانگیز تصویری، بهظریف نگاره

ور طها بهآفریند. عالوه بر این آنآمیزد و فضایی بااحساس میه( را با مظاهر دنیوی و لودگی به هم میمضامین عارفان
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ز تواند ناشی اهای عام میكه برخی ویژگیآمیزد. درحالیمنظم عناصر آشنای تصویری را با عناصر نو و خالق به هم می

واند تشود نمیها نیز یافت میخورد و در نگارهچشم می های دیگری در كل نسخه خطی بهخالقیت نقاش باشد، ویژگی

سویی گانه را انعكاسی از همهای بیست و هشتتوان خلق نگارهمنحصر به سبک فردی كار نقاشی خاص باشد. بنابراین می

زا میر حساب آورده و هم آهنگی با سبكی كه در آن ذوق و سلیقه حامی اثر یعنی سلطان ابراهیمها با متن بهنقاشی

 (.24 :1382مدنظر بوده است )سیمپسون، 

بین  7اورنگ شامل هفت مثنوی است كه به تقلید از خمسه نظامی، توسط موالنا نورالدین عبدالرحمن جامیهفت

سروده شد. عبدالرحمن جامی ابتدا، به اسلوب خمسه نظامی و امیر خسرو دهلوی،  892- 875/ 1487-1471هایسال

 اورنگ نامید:مود و سپس دو مثنوی دیگر بر آن افزود و آن را هفتپنج مثنوی تصنیف ن

 انداند           وین هفت خزینه در گهر همسنگاین هفت سفینه در سخن یک رنگ

 انداین هفت  برادران بدیــن چـرخ بلنـد           نامی شده در زمین به هفت اورنگ

بود.  آن پیرو جوانی در كه جامی است، متأثر نقشبندیه یفرقه خصوصالعلی صوفیه، هایاندیشه از اورنگهفت مضمون

 سرشار صوفی مسلک، ادیبان چون دیگر اثر، این در جامی بود. زبان هرات در نقشبندیه مرشد 1457/861در  اینكه چه

 نیست، ساده مخاطب به و اخالقی فلسفی عرفانی، مفاهیم درک و انتقال كه فرض این عارفانه است. با نماد و استعاره از

شده است. پس از قتل ابراهیم میرزا به دست روایت حیوانی و انسانیهایزبان شخصیت از و تمثیلی، قالبی در هاحكایت

اسماعیل دوم، گوهر سلطان بانو، همسر ابراهیم سلطان، از شدت تألم برخی از مرقعات را با آب شست و از میان برد. در 

شود كه نشان مشاهده می 1608/1017عباس اول با تاریخالذهب، مهر مشخصی از شاهسلسلهیكی از صفحات دفتر اول 

الدین های زیادی در آستانه شیخ صفیاورنگ سالالدین اردبیلی است. هفتاورنگ به آستانه شیخ صفیاز وقف هفت

بیست سال، این مجموعه در دربار اورنگ، پس از اردبیل باقی نماند. با در نظر گرفتن مهرهای روی برخی از نسخ هفت

پس از آن دیگر اطالع مستندی از سرنوشت (.18 :1385)حسینی،  امپراتور گوركانی هند، شاه جهان دیده شده است

دار آمریكایی فریر افتاد و او این اثر نفیس را در بیستم به دست مجموعه كه در سدهاورنگ در دست نیست تا اینهفت

اورنگ ابراهیم میرزا، كامل هفت اسمیت سونیان واشنگتن دی.سی قرار داد. مجموعه وسسهی خود، در ممجموعه

 .8اكنون در این موسسه موجود استهم

 جامی اورنگهفت نسخه نگارگران

شش  توسط شده تشعیر حاشیه با نستعلیق خط به شده خوشنویسی سیصد صفحه بر مشتمل جامی اورنگهفت نسخه

بن  عیسی دیملی، مالک علی، محب نیشابوری، محمود شاه رستم علی، هاینام به عصر آن خطاطانترین از برجسته نفر

                                                           
( عارف و شاعر مشهور در خراسان متولد شد و همانند ادیبان دیگر، اشعاری از استعاره و نمادهای 898-1492/817-1414نورالدین عبدالرحمن جامی). 1

 .(15-14 :1382عارفانه دارد )سیمپسون، 
ه ( در گالری هنر نیویورک به نمایش گذاشتchiesa collectionسا )در ضمن آثار معروف مجموعه كیه 1926/1344این مجموعه در تاریخ  آوریل  .8

 Hagop( در اختیار گرفت. هاگوپ كوركیان )Achille Chiesaشد. این مجموعه را تاجری ایتالیایی  از اهالی میالن موسوم به آچیله كیه سا)

Kevorkianبار اورنگ را خرید و بیست سال بعد آن را به فریر گالری در واشنگتن فروخت. در آن مدت این نسخه مصور، یک( مقیم نیویورک، نسخه هفت

 .(simpson, 1997: 11) .در بنیاد ایران در نیویورک به نمایش گذاشته شد 1940/1358در موزه هنر دیتروت و بار دیگر در  1930/1348در



 اییزپ فصل 72، شماره 6139پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال  -شریه علمی

 

 اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزاهای هفتتحلیل ساختاری نگارهعنوان مقاله:  

7 
 

سلطان  محمد، شیخ چون هنرمندانی آثار از مصور مجلس هشت و بیست دارای است و خندان سلطان محمد و عشرتی

 عبداهلل اصغر وعلی هیم میرزا،كتابخانه ابرا دیگر بزرگ است. نقاشان آقامیرک و میرزاعلی، مظفر علی خندان، محمد

 و در تذهیب عبداهلل ولی داشته مهارت بازار و كوچه و درخت دركشیدن بوده و خوبی آمیزاصغر، رنگعلی كه بودند

باشد  آورده به وجود را كتاب این صفحات تمام حاشیه او تزیینات كه گفت بتوان هم است. شاید بوده استاد طالكاری

ها نویسد: موالنا عبداهلل شیرازی در تذهیب و ترتیب سرلوحقاضی احمد درباره عبداهلل شیرازی می(. 125 :1369)گری، 

ها ید بیضا داشت. وی مدت طوالنی در كتابخانه شاهزاده سلطان ابراهیم میرزا خدمت نموده و از مخصوصان و و شمسه

اد استوارت گری ولش، بیست و هشت نگاره (. به اعتق27 :1382)سیمپسون،  معتمدان آن شاهزاده عالمیان گردید

ت. كردند، منسوب دانستوان بر پایه سبک، به هنرمندان بسیاری كه روی شاهنامه هوتون كار میرقم این نسخه را میبی

هایشان را برای ابراهیم میرزا میرک، احتماالً در پایتخت صفوی ماندند و نگاره تر، مانند آقابرخی هنرمندان مسن

اورنگ كه با همكاری های هفتدر نگاره(. 27 :1374زیستند )ولش، ستادند، ولی دیگران احتماالً در مشهد میفرمی

هنرمندان خراسانی چون شیخ محمد سبزواری و هنرمندان مهاجری چون میرزاعلی فرزند سلطان محمد تبریزی به 

 روشنی پیداست كه تصاویر مزبور توسط نقاشانبه .شودآمده است تأثیر دو شیوه خراسانی و تبریزی دیده میتصویر در

رسد ها از لحاظ سبک با آثار مكتب تبریز قرابت بسیار دارند. در چند نگاره به نظر میاند. بعضی از نگارهمختلف اجرا شده

د )آژند، ورخها گرایشی نو به چشم میهای پیشین خراسان آمیخته شده است ولی در اغلب نگارهكه سبک تبریز با سنت

1384: 109.) 

 هاتحلیل ساختار نگاره

 الذهبدفتر اول: سلسله

 بایقرا حسین سلطان نام به كه گوناگون قصص با همراه اخالقی و دینی مسائل در الذهب در قالب مثنوی استسلسله

 مرد بر ابلیس شدن پدیدار (2كاردیده  پیر و نورسیده ( جوان1تصویر است؛  6شده است. این مجموعه شامل  سروده

 حمله (6 در حمام درویش ستردن ( موی5  گویدمی عشق از فرزند به پدری(4( مرد روستایی و االغ محتضر 3 بدكار

 كاروان)داستان عینیه و ریا( بر راهزنان

 دفتر دوم: یوسف و زلیخا

تان یوسف و زلیخا است كه اورنگ جامی داسهای هفتترین داستانطور قطع یكی از زیباترین و در عین حال شیرینبه

اورنگ به نظم در آورده است. در موالنا عبدالرحمن جامی آن را بر اساس قصص قرآن مجید انتخاب و در دفتر دوم هفت

ت ها در ادبیات ایران است. روایترین داستانشیرین، داستان یوسف و زلیخا یكی از محبوبكنار لیلی و مجنون و خسرو و

 (Soudavar, 1992: 212).ترین روایت از این داستان باشد ترین و ارزندهترین، عمیقشاید عرفانی جامی از این داستان

اورنگ ابراهیم میرزا به تصویر در آمده است كه چهار مورد مجلس از داستان قرآنی یوسف و زلیخا در هفت 6در مجموع 

آمدن  (1ست. تصاویر شامل این عناوین هستند: آن منسوب به شیخ محمد)مصور( و دو مورد آن منسوب به مظفر علی ا

 یوسف به موعظه (4 گوسفندان گله و یوسف (3 چاه شدن یوسف)ع( در پیدا (2 زلیخا به مصر برای ازدواج با عزیز مصر

 یوسف)ع(  ضیافت حضرت (6 یوسف)ع(  محاكمه حضرت (5 زلیخا ندیمان
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 صرمجلس نخست: آمدن زلیخا به مصر برای ازدواج با عزیز م

كرد عزیز مصر، مرد دلخواهی است كه در رویاها دیده است، به درخواست پدر، برای ازدواج با وی عازم زلیخا كه تصور می

خواهد تا شكافی اش داشت از ندیمان میشود. زلیخا چون اشتیاق بسیار برای دیدن چهره واقعی همسر آیندهمصر می

كند متوجه حظه كند. چون زلیخا از شكاف چادر، عزیز مصر را مشاهده میاش را مالدر چادر ایجاد كنند تا همسر آینده

كند كه تو در هایش از خداوند سؤال میكند. او در میان زاریاش نیست و شروع به زاری میشود كه او مرد آرمانیمی

د كه با صبوری مصائبش رسرؤیا جوان رعنایی به من نمودی، ولی در بیداری واقعیت چیز دیگری است. به او پیغام می

احتمال زیاد این نگاره توسط وی اجرا یافته است( مجلس را برای مرتفع خواهد گشت. شیخ محمد مصور)كه به

های شهر نزدیک شده و عزیز مصر برای استقبال به پیشواز ای انتخاب كرده است كه زلیخا به دروازهاورنگ، در لحظههفت

شده  تصویر كشیده به شتر بر سوار ایكجاوه درون زلیخا به سر و روی زلیخا است. های طالآمده و آماده ریختن سكه

 آید.می زلیخا استقبال به دارد، دست در پیشكش عنوانبه را طالیی سینی كه حالی در سفید اسبی بر سوار است. داماد

 
 (simpson, 1997: 120)(. آمدن زلیخا به مصر برای ازدواج با عزیز مصر 1تصویر شماره )

 ای سودات بر رخ ایام خال عنبرین   عزت فردوسی و رشک نگارستان چین

بیت فوق از مثنوی یوسف و زلیخا نیست، و شیخ محمد صرفاً برای وصف زیبایی این ابیات را انتخاب و در كتیبه نگاره 

لیخا را به مصر تصویر كرده و قرار داده است. این احتمال نیز وجود دارد كه شیخ محمد با این نگاره هم مجلس ورود ز

 تهماسباورنگ( با گوهر سلطان خانم، دختر شاههفت دهندههم اینكه، به میمنت ازدواج سلطان ابراهیم میرزا )سفارش

اورنگ، مجلس بوده است( و نیز تقارن آن با نقاشی كتاب هفت967-1560/964-1557هایصفوی، )كه احتماالً بین سال
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 نوازندگان، آرایش شمار،بی افراد (. حضور9 :1385)حسینی، بندی نموده و به انجام رسانیده استبرا به این صورت تركی

 یوسف پیكره داستان، موضوع گوهر سلطان باشد. بر اساس به میرزا ابراهیم سلطان گوییتواند یادآور خوشامدمی صحنه

 ساختار با سفید و بوتیفار بر اسب رنگ خرمایی ترش بر است. زلیخا نداده اختصاص خود به نگاره این در را جایگاهی

 و نوازندگان همراهان زلیخا از اعم دیگر هایپیكره كه طوریبه اندگرفته قرار خلوت فضایی و كادر طالیی نقاط در حلزونی

 .(4 :1394اری، پور و اسفندی)نائب كنندمی هدایت طالیی نقاط به را بیننده چشم و قرارگرفته دو آن رقاصان، گرداگرد و

كمانچه  فلوت، تار،سه دایره، نواختن مشغول نوازندگان به مصر، زلیخا ورود میمنت به تصویر، چپ سمت پایین گوشه در

 و مجرد تنها صورتبه رنگ یک یعنی است تصویر كل در هاچرخش رنگ شودمی دیده وضوحبه تصویر در هستند. آنچه

 ممكن كه تصاویر از قسمتی شود. تنهامی دیده نیز خالی فضای از پرهیز تصویر این در همچنین شودنمی دیده تصویر در

 بسیار محمد، با گیاهان شیخ با تمهید نیز آن كه است كمرنگی سبز یزمینه باشد دیگر هایقسمت از كارتركم است

 شده اثر توزیع كل در یكسان صورتبه نور كه معنی بدین است، فراگیر نور نقاشی این ویژگی است. دیگر پرشده ریزی

است )صادقی و محمدی،  الهی رحمت نماد ایرانی اعتقاد در كه فراگیر شود. نورینمی دیده نور مختلف درجات و است

1394: 9). 
    (. تحلیل فرمی و ساختاری نگاره آمدن زلیخا به مصر برای ازدواج با عزیز مصر )منبع: نگارندگان(1جدول شماره )

 ساختار فضای طرح عوامل حیوانی طرح عوامل انسانی طرح بندیرکیبساختار و ت

 

    

ها و درخت تناور تصویر، و گنبد و مناره كه تصویر را به فضای كادر دارای شكستگی كلی در باالی تصویر است، صخره

ه اورنگ جامی است كنگاره هفتترین اند. تمركز در قسمت میانی تصویر است. این صحنه شلوغفراتر از كادر كشیده

رغم این كثرت، تمهید نگارگر بر قرار دادن زلیخا بر كجاوه در میانه خلوت تصویر، چهره انسانی است و علی 101شامل 

ورت فشرده صبندی اسپیرالی است و عوامل تصویر در دو طرف نگاره بهباعث تفكیک او از سایر مراسم شده است. تركیب

اند. ساختار طرح عمیق و چند ساحتی است و قرار دادن عوامل انسانی در یت اصلی مركزی فراهم آوردهقابی را برای روا

چندالیه منجر به القای بُعد در تصویر شده است. ساختار فضای طرح بدون عناصر انسانی و حیوانی، متشكل از دو بخش 

 ست.متراكم باالیی و خالی پایینی است كه ساختاری متعادل و مستقل نی

 



 اییزپ فصل 72، شماره 6139پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال  -شریه علمی

 

 اورنگ جامی در کارستان هنری سلطان ابراهیم میرزاهای هفتتحلیل ساختاری نگارهعنوان مقاله:  

10 
 

 مجلس دوم: پیدا شدن یوسف در چاه

های معروف قرآن مجید است. مضمون داستان به روایت جامی چنین است داستان یوسف و برادران حسودش از داستان

كه بعد از به چاه افتادن حضرت یوسف توسط برادران حسودش، پس از گذشت سه روز، كاروانی كه راهی مصر بوده است 

افكند، حضرت یوسف)ع( كه به روایت كشد، وقتی دلو را به چاه میكند و كسی كه از چاه آب میمیدر كنار چاه بیتوته 

شود، آید. یوسف)ع( در بین كاروانیان مخفی مینشیند و از چاه بیرون میجامی در چاه است، به دستور جبرئیل در دلو می

 فروشند. یت به بهای اندكی میولی برادرانش كه به دنبال او هستند، او را پیدا كرده و درنها

 
 (simpson,1997:124)(. پیدا شدن یوسف در چاه 2تصویر شماره )

در گوشه سمت راست تصویر، جریان و واقعه اصلی در حال رخ دادن است؛ فردی در حال باال كشیدن دلو آب است و 

سنگی، داشته و حضرت یوسف از فراز تختهصورت غاری غیرمنظم نقاشی شده است. فرشته بالدار دلو را نگهدرون چاه به

(. در باال و سمت چپ نگاره مردی روی اسبش با فرد دیگری صحبت 40 :1382نهد)سیمپسون، پا به درون دلو می

ای بر صخره پرنقش و نگاری تكیه داده است. شخص دیگری در حال دهد و پیكرهكند. شخصی به اسبش آب میمی

وگو ک نفر در حال كشتن گوسفند برای تهیه غذاست. در چادر پایینی دو نفر در حال گفتپختن نان روی تابه است و ی

بندی گیری از تركیباند. نگارگر با بهرههستند و در چادر باالیی سه نفر در حالت خواندن یک كتاب به بحث نشسته

كادر قرار داده و بقیه عوامل  حلزونی، موقعیت یوسف و فرشته نجاتش را با تشعشع نور بر سر در گوشه سمت راست

زده های پرتوان و شتابدهنده، حكم تكمیل جایگاه یوسف را دارند. بااینكه یوسف هنوز در ته چاه است ولی خطتشكیل

وپز، تیمار چارپایان و استراحت، بیانگر آزادی و بدون پروای مظفر علی، فضای شلوغ كاروانیان در حال پخت
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(. حضور درختی تنومند در امتداد چاه در سمت راست بیانگر استواری جایگاه یوسف و 207 :1377اوست)كوركیان، 

 (.5: 1394پور و اسفندیاری، زندگی است )نائبهمچنین حضور مرغان بر آن نمایانگر ادامه 
    (. تحلیل فرمی و ساختاری نگاره پیدا شدن یوسف در چاه )منبع: نگارندگان(2جدول شماره )

 ساختار فضای طرح عوامل حیوانی طرح عوامل انسانی طرح بندیکیبساختار و تر

 

    

كادر دارای شكستگی زیاد است، دو درخت در باال و چند صخره و یک چادر در سمت راست، كادر را شكسته و فضای 

نگاره  كه جایگاه درخت تنومندجز گوشه راست باالیی نگاره بندی منتشر است بهاند. تركیبتصویر را فراتر از قاب برده

وح وضها منتشرند. حضرت یوسف)ع( و فرشته در درون غار تیره گوشه چپ تصویر بهاست، عوامل طرح در بقیه قسمت

اند و بُعدپردازی اند. ساختار طرح عمیق و فراخ است و عوامل تصویر در چندالیه قرار داده شدهمتفاوت نشان داده شده

توان پنج فضای متفاوت روایی را در صحنه تشخیص داد. ساختار و با احتساب صحنه چاه، میدر نگاره مشهود است 

 فضای طرح متشكل از چندالیه رنگی متعادل است كه بدون عوامل انسانی و حیوانی نیز ساختار مستقل و كاملی دارد.

 االبراردفتر سوم: سبحه

 دین عالیه مقاصد و اخالقی دفتر، مطالب این است. موضوع شده نظم 1482/887سال مثنوی و در این دفتر در قالب

 فرشتگان نور نثار (1از: اندعبارت بدین شرح شده مصور موضوعات و است تصویر 5 شامل است. این دفتر اسالم مقدس

 مرد (5ابی اعر كرم مرد و ( جود4 را پیرمرد جوان انداختن بام از (3 كند می امتناع هامرغابی قبول از پیر (2 سعدی بر

 میوه.  درخت تاراج و شهری

 مجلس پنجم: مرد شهری و تاراج میوه

های رسیده و آبدار مانند سیب، گالبی، انار و فندق رود و باغی شاداب و سرشار از میوهیک مرد شهری به روستا می

شكند و در ها را می، شاخهمند شدن از مواهب باغشود و ضمن خوردن و بهرهیابد. بدون اجازه و توجه وارد باغ میمی

ها گوید كه شهری چه آسان آنچه وی زحمت كشیده و شبكند. صاحب باغ به خود میها اسراف میكندن و خوردن میوه

گیرد كه تا كسی برد. جامی نتیجه میرا بار آورده است، از میان میتا صبح بیدار مانده و باغ را آبیاری كرده و میوه 

 .(13 :1385داند)حسینی، امری را به خود هموار نسازد، قدر محصول نمی زحمت به وجود آوردن
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 (simpson,1997:165)(. مرد شهری و تاراج درخت میوه 3تصویر شماره )

تنظیم فضای تصویر بسیار هوشمندانه انجام پذیرفته و فضای هندسی مصنوع باظرافت با فضای طبیعی باغ همراه شده 

ها را یرون از باغ و چهار نفر متشخص، درون باغ و زیر آالچیق قرار دارند و پیوند میان آناست. چهار فرد معمولی ب

سازند. ظاهراً نگارگر فضای محدود جدول سمت راست تصویر را بازنموده و فضای آزاد و شهری و روستایی برقرار می

 رهایی را ایجاد كرده است كه حاصل ذهن خالق نگارگر است. 
    . تحلیل فرمی و ساختاری نگاره مرد شهری و تاراج درخت میوه )منبع: نگارندگان((3جدول شماره )

 ساختار فضای طرح عوامل تصویری طرح بندیکادر و ترکیب ساختار و سطوح
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ست اعنوان مركز اصلی نگاره در نظر گرفته شده است. نگاره سرشار از ظرایف و تزئینات آالچیق همچون نگینی در باغ به

شده و كمتر از نقوش تزئینی و تزئینات بنا. تفكیک فضا به اندرونی و ها حاصلكه بیشتر از ترسیم گل و برگ و بوته

. همچون كندبیرونی باغ، در سادگی و شلوغی بیرون و درون نیز اعمال شده كه تمركز طرح را به مركز تصویر منتقل می

ها طرح را از ایستایی صورت قرینه كارشده و سردر مورب بنا و صخرهطرح به های این دفتر، میانهتعداد دیگری از نگاره

كادر در قسمت راست و گوشه راست پایین تصویر شكسته شده است، بر  یكنواخت خارج كرده و به تعادل رسانده است.

عالوه بر این درب اند. های درخت و یا چند صخره، از قاب تصویر فراتر رفتهطبق رسم معمول عناصری همچون شاخه

صورت مورب ترسیم شده از تقارن و یكنواختی تصویر كاسته است. تجمع عوامل در دو بخش میانی و ورودی باغ كه به

 اند. ساختار طرح عمیق وگوشه راست پایین تصویر است و عوامل انسانی كم تعداد، با الگوی اسپیرالی منتشر شده

 در نگاره قابل تشخیص است.چندالیه است و حداقل سه ساحت متمایز 

 دفتر چهارم: سالمان و آبسال

است:  دو تصویر شامل و سروده شده نظم قویونلو است، با موضوع عشقی به آق تركمان یعقوب امیر نام مثنوی كه به این

 خوشبختی. جزیره در آبسال و سالمان (2بلقیس با سلیمان )ع(  ( مجلس1

 ع(مجلس نخست: حکایت بلقیس با سلیمان )

عنوان نگاره در كتیبه سمت راست باالی عمارت آمده است؛ حكایت بلقیس با سلیمان)ع( كه از مقام انصاف باهم سخن 

 گویند: می

 بود بلقیس و سلیمان را سخن   روزی اندر كشف سر خویشتن

ای از تركیب نهگذارد و باوجودی كه مجلس نموای از عدالت و دادگستری حضرت سلیمان را به نمایش میمجلس جلوه

یرد. گوار است، ولی بر اساس سه محور: فرشته، حضرت سلیمان )باروی پوشیده و انوار الهی( و بلقیس شكل میدایره

 ای رنگ پلكانها روی پارچه سرمهگانه در قالب سه مرغابی شناور درون حوضچه و نیز سه نقش آنبازتاب این محور سه

پایین سمت چپ اندرون بارگاه، زنی سربند به سر، كودكی در  شود. در گوشهمیسریر حضرت سلیمان و بلقیس، مكرر 

یست ها ناندازد كه متعلق به یكی از آندرنگ به یاد نزاع دو زن بر سر تصاحب كودكی میآغوش دارد كه بیننده را بی

رت تأكید در امر دادگستر بودن حضو تدبیر مشهور حضرت سلیمان و یافتن مادر حقیقی نوزاد. بیرون از بارگاه نیز، برای 

شخصیت دیگر سپارد. ازای را برای رساندن به حضرت سلیمان به حاجب میسلیمان پیرزنی نقاشی شده است كه عریضه

 یک سلیمان پشت جایگاه حضرت دارند، حضور حوض اطراف در واردایره صورتبه كه افرادی هستند تصویر درون های

 و دیوها در تسخیر جنیان كه است این بیانگر نوعیبه است مجلس درون گر اتفاقاتنظاره وعینبه دیو مانند بدن نیمه

 و هستند و بلقیس سلیمان حضرت نشانگر كه است شده تصویر بلند دو سرو زمینه،پس بودند. در سلیمان حضرت

 ای ازنمونه تصویر چپ سمت دارد. در وجود سفید و صورتی هایرنگ به شكوفه درخت دو همچنان به همان نسبت

 است. درآمده نقش به معماری
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 (Simpson, 1997: 170) (. حكایت بلقیس با سلیمان )ع(4تصویر شماره )

و خاموشی  پختگی در نیز خراسان بیابانی نیمه است. طبیعت اجراشده و دقت زیبایی دركمال رنگ بندیتركیب اثر این در

در  هارمونی و شده تكرار هالباس در سبز و آبی و قرمز رنگ تصویر مختلف اهایاست. درج داشته سزایی تأثیر به هارنگ

 قرمز چوبک با رنگ سفید هایعمامه همان كه افراد هایاز عمامه حاصل سفید هایاست، لكه شده تصویر را موجب

 است.  به اثر بخشیده تحرک و جنبش صفوی(، سلطنت است)نشانه
    ساختاری نگاره حكایت بلقیس با سلیمان )ع() )منبع: نگارندگان((. تحلیل فرمی و 4جدول شماره )

 ساختار فضای طرح عوامل تصویری طرح بندیکادر و ترکیب ساختار و سطوح
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همراهی  یا و آجرچینی با بنا این و نمای شودنمی نما جزئیات به تبریز مكتب مانند زیادی دیگر توجه هاساختمان در

است. چهار سطح مشخص در نگاره قابل تشخیص است كه با تمایز رنگی در كنار هم به تعادل  شده زئینت و كاشی آجر

نین تنه اسب، پیكره دیو و همچآن نیم اند. در نگاره تمهیداتی صورت پذیرفته تا بُعد به طرح افزون گردد، از جملهرسیده

عادل های مكمل بر تده و متنوع است و كاربرد رنگبالكنی برجسته سمت چپ عمارت است. گزینه رنگی نگارگر گستر

كادر دارای شكستگی زیاد است، پهنه تصویر با گسترش بنا از سمت چپ به بیرون افزایش یافته و طرح افزوده است. 

فضا را به دو قسمت بیرونی و اندرونی تقسیم كرده است. عوامل تصویری با نسبت برابر )نسبت به پهنه فضای مستقر( 

ویر ای در مركز تصاند و تمركز عناصر حول دایرهصورت منتشر و اسپیرالی گسترده شدهفضای داخلی و بیرونی بهدر 

است. چند ساحت متفاوت در نگاره مشخص است كه به ساختار كلی طرح عمق و بُعد بخشیده است. فضای طرح بدون 

 دی و طرح، متعادل و ایستا است.بنعوامل انسانی و حیوانی نیز ساختار مستقلی است و ازنظر رنگ

 االحراردفتر پنجم: تحفه

 است آن االحرارتحفه به نامیدنش سِر است، دهلوی خسرو امیر و نظامی االنوارو مطلع االسرارمخزن شیوه به مثنوی این

شامل سه تصویر  است. و بوده احرار خواجه به عصر، معروف آن سلوک شیخ عبیداهلل نقشبندی ناصرالدین نام خواجه به كه

 ( زنگی و آیینه3پشت ( دو بط و پرواز الک2( بوسه زدن مرید بر پای مراد 1است: 

 دفتر ششم: لیلی و مجنون 

 مصور موضوعات و است تصویر3 شامل مجنون و لیلی است. مثنوی بیت 3860 كه دارای نامه ایستعشق مثنوی این

 گوسفند هیئت در مجنون (3آمدن مجنون به نزدیک كاروان لیلی  (2  لیلی با قیس دیدار نخستین (1اند از: عبارت شده

 مجلس دوم: آمدن مجنون به نزدیک کاروان لیلی

اورنگ كه به شیخ محمد منسوب های هفتبندیاورنگ جامی منسوب به شیخ محمد است. از كل تركیبده نگاره از هفت

ه اردوی كاروان لیلی نیست. این نگاره شاید یكی از كدام غیرمتعارف تر از تصویر رسیدن مجنون بهستند، هیچ

(. 270 :1392اورنگ جامی و از كارآمدترین شواهد سبک هنرمند آن باشد )آژند، های نسخه هفتترین نگارهبرجسته

توجه  وبندی پر زرق و برقی تلفیق یافته وغریب است كه با تركیبهای ظریف و حتی عجیباین نگاره آكنده از ویژگی

تواند این تصور را پیش بكشد كه هنرمند بیشتر در پی خلق نوعی رباید. البته نگاره میبیننده را از موضوع اصلی آن می

ای است از واپسین این نگاره نمونه .(Simpson, 1997: 312)تصویر شاق و پرزحمت بوده تا یک نگاره و تصویر روایی

ها های نسخه تفاوت بسیار دارد و افزون بر اینكه آدمهوای كالسیک اولین نگارهاورنگ، كه با حال و مرحله تدوین هفت

 ای ندارد. شیخ محمد كهاند، طراحی و فضا بندی كادر دیگر از آن منطق و استواری بهرهآشفته و غیر عادی ترسیم شده

ه او همكرد با اینسرپیچی می ترین هنرمندان دوره صفوی بود اغلب از قوانین ذوق سلیمترین و خالقیكی از اصیل

بست. قدرت او در پرداخت سطوح براق طالیی ها را باضخامت و شوق آشكار به كار میدست كه رنگصنعتگری بود چیره

 (.118 :1374ای خاص به این اثر بخشیده است )ولش، های مواج جلوهو اسلیمی
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ه شود. مجنون از سواری كیک تپه متوجه اتراق كاروانی می مجنون كه از عشق لیلی سر به بیابان گذاشته است، از فراز

دهد كه كاروان متعلق به خانواده لیلی است پرسد و او به مجنون اطالع میاحوال كاروانیان میآید از از سوی كاروان می

 اند.مرود، هرچند كه ناكام، از دیدار معشوق، مهجور میروند. مجنون در پی كاروان میكه به سفر حج می

 
 (simpson,1997:76) (. آمدن مجنون به نزدیک كاروان لیلی5تصویر شماره )

های عادی اخالقی واژگون شده و یادآور روحیات متناقض شاه اسماعیل است. در این نگاره لیلی به در این نگاره ارزش

ن نیز بندی آاند. تركیبه رها شدهگونه یک معشوقه نازیبا نمایانده شده و سایر درباریان هم انگار از یک كابوس شبان

و طال  چسبهای زیبا، خطوط دلواژگونه است. گویی آسیابی سترگ گرفتار تندبادی شده است. این نگاره با اسلیمی

ای در این جمع پرتجمل و پویا، لیلی جلوه(. 165 :1392نظیر و غنی است )آژند، های بینشین، از نگارهاندازی دل

سر، در حالی كه شمد قرار رؤیت جمال محجوب متصور نیست. مجنون، لخت، پریشان احوال و آسیمه مشخص ندارد زیرا

الیه سمت چپ، در تضاد با این فضای فراهم، جذاب و پر رنگی بر كمر دارد، در منتهیبر دوش و لنگ اخرایی رنگیآبی

ترین پیكرهای ای از غریباه و سایبان و پارهدر این محشر اسب و شتر و خرگ(. 15 :1385)حسینی، شود شوكت دیده می

توان در قسمت باالی راست نقاشی دید كه تكیه داده و رندانه به لیلی كه در آستانه انسانی در هنر ایرانی، مجنون را می

ترتیب سطوح و حركت آن در فضای دوبعدی تصویر در شیواترین  (.116 :1374اش ایستاده خیره شده است )ولش، خیمه

دهد. باوجودی كه موضوع مجلس گیر نمیای كه اجازه هیچ دخل و تصرفی را حتی به خبرگان سختگونهوجه است. به

 آمیز سطوح و هم به واسطهحال، هم به لحاظ حركت اغراقدر بیابان و بیرون از بناهای متصور نگارگری است، بااین

بیننده با فضای درون خلوت و نیز فراسوی محل اتراق كاروان استفاده از سطوح ساده در جوار سطوح پرنقش و اسلیمی، 

 لیلی روبروست. 
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    )منبع: نگارندگان( (. تحلیل فرمی و ساختاری نگاره آمدن مجنون به نزدیک كاروان لیلی5جدول شماره )

 ساختار فضای طرح عوامل حیوانی طرح عوامل انسانی طرح بندیساختار و ترکیب

 

    

بندی ها با تركیبی پیچیده و تركیبها و سایباناند، خیمهه متشكل از سطوح مختلفی است كه در كنار هم چیده شدهنگار

های تذهیب ها و بندها و اسلیمیاند، گلاند این سطوح محملی برای نقوش تزئینی و زینتی نیز شدهغیر ایستا، نقش شده

نمایانند و حد اعالی نقوش تزئینی را های زنان رخ میره و یا بر روی جامهای تیهای طالیی و آبی، بر زمینهگونه بارنگ

ازحد طرح، سطح چند خیمه و سایبان را ساده و خلوت نگه داشته، دهند. نگارگر برای جلوگیری از شلوغی بیشنشان می

ست و عناصر انسانی طرح بندی شود، اما در مجموع طرح نگاره پیچیده و شلوغ اتا این تمهید موجب تعادل در تركیب

گیر است. مهای افراد چشبه راحتی قابل تفكیک و تشخیص نیستند. پس از نقوش تزئینی، مهارت نگارگر در ترسیم چهره

كادر دارای شكستگی زیاد است، و تقریباً در هیچ كجای نگاره خطوطی برای مشخص كردن چهارچوب فضای طرح در 

ر است صورت منتشبندی بههای مجموعه خویش كرده است. تركیبتمایز از سایر نگارهنظر گرفته نشده كه این نگاره را م

توان چندالیه و فضای متفاوت شناسایی كرد كه اند. در طرح میها پراكنده شدهو عوامل پرتعداد تصویر در همه قسمت

وامل تصویری در چندالیه، منجر به اند. قرار گرفتن عاند و متعادل شدههای رنگی در كنار هم قرار گرفتههمچون لكه

ایجاد بُعد در نگاره شده است. ساختار فضای طرح بدون عوامل تصویری، فضایی نامشخص و غیر ایستا است و تصویر 

 دهد. مستقلی را نشان نمی

 دفتر هفتم: خردنامه اسکندری 

اسكندرنامه  به شیوه 1485/890اورنگ جامی است كه در سالهفت خردنامه اسكندری هفتمین مثنوی از مجموعه

ای است شامل پند و اندرز آمده است. خردنامه اسكندری مثنوینظامی گنجوی، به نام سلطان حسین بایقرا، به نظم در

 (. خردنامه16 :1385از مشاهیر و حكمای یونانی، مانند: افالطون، ارسطو، سقراط، فیثاغورث، هرمس و...)حسینی، 

  مرد ماهیگیر و شیرین خسرو و (2 پیامبر)ص( (معراج1مضمون است:  بدین شده آن مصور هاینگاره است تصویر3 شامل

 اسكندر مرگ (3
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 مجلس سوم: ظاهر شدن عالمت وفات بر اسکندر

ای د، استعارهكشاورنگ ابراهیم میرزاست. ختم نسخه به این نگاره كه مرگ اسكندر را به تصویر میاین واپسین نگاره هفت

د در كشها زبانه میناخوش این نسخه است. نگاره پرتشویش شیخ محمد با آن درختان تنومند كه آتش از آن از پایان

بت اند و شاید سوگوار عاقآفرینان این صحنه، فرجام اسكندر را به سوگ نشستهنماید. نقشآن حال و روز بسیار بجا می

ر مجال خدمت بدو را نیافتند. نسخه حاصل دسترنجشان سلطان ابراهیم و حلقه هنرمندان پیرامون او باشندكه دیگ

گوید كه به هنگام دانایی به اسكندر می(. 120 :1389شده در دوران صفوی است )ولش، واپسین شاهكار راستین خلق

سفر، در سرزمینی دور، از دنیا خواهد رفت. سرزمینی كه زمینش از آهن و آسمانش از زر خواهد بود. اسكندر هنگام 

آورند، زرهش را از تن جدا كرده و شود. او را از اسب به زیر میزگشت از سفر هند دچار عارضه خونریزی از بینی میبا

دهند)آسمانی از زر(. در بان در باالی سرش قرار میعنوان سایهخوابانند )زمینی از آهن( و سپرش را بهاو را روی آن می

مادرش نامه بنویسد كه در رثای مرگ او زاری نكند و به هنگام  تشییع جنازه، طلبد تا به این حال اسكندر دبیری را می

 خالی از این جهان رفتدستش را از تابوت بیرون بگذارند تا همه بدانند كه باوجودی كه دنیا را در اختیار داشت، دست

 .(18 :1385)حسینی، 

 
 (Simpson, 1997: 198) (. ظاهر شدن عالمت وفات اسكندر6تصویر شماره )

یمه گذرد، و نشده، نیمه شلوغ و فشرده و پر از عوامل پایین كه تمام روایت اصلی در آنجا مینگاره به دو بخش تقسیم 

خلوت باالیی. تراكم نیمه پایینی به حدی است كه فضایی برای پرداخت زمین باقی نمانده و همچنین تشخیص افراد در 

پذیر است. اسكندر در میانه تصویر و با لباسی پرنقش و نگار و با سپرهایی تزئین سختی امكانتراكم سمت چپ نگاره به
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كنند؛ شیهه اسبان و شده در باالی سرش در حال احتضار است. عناصر تصویر حالت اكسپرسیو صحنه را تشدید می

ر سرباز جوانی كاله از س درد،پریشانی سربازان و مویه مریدان. شخصی سردر گریبان فرو برده و دیگری سینه از هم می

های سال افتاده و شعلهاند. در نیمه باالیی تصویر نیز، آتش در درخت تنومند و كهنای نیز عریان شدهبرداشته و عده

رخت محمد دكشد كه استعاره از اختالفات درونی خاندان سلطنتی صفوی است. در این نگاره شیخآتش از درون زبانه می

كشد. شاید هم این نگاره اشاره بر عزل ابراهیم میرزا دارد های شكسته آن آتش تنوره میه از شاخهتنومندی را كشیده ك

اورنگ كه با شادی و (. نگارگری هفت127 :1374كند )ولش، و در اینجا نه بر اسكندر بلكه بر ابراهیم میرزا مویه می

پایان پذیرفت یعنی سالی كه  1565/972در سال شروع شده بود با مویه بر مرگ اسكندر 1556/963سرخوشی در سال 

چنین بود كه سرانجام فرمان قتل جای ابراهیم میرزا یكی از فرزندانش را حاكم مشهد كرد و تقدیر اینتهماسب بهشاه

   ابراهیم میرزا به دستور شاه اسماعیل دوم صادر گردد.
 مت وفات اسكندر)منبع: نگارندگان((. تحلیل فرمی و ساختاری نگاره ظاهر شدن عال6جدول شماره )

های درخت تنومند شكسته شده است. عوامل تصویری طرح در قسمت كادر در قسمت باالیی و سمت چپ توسط شاخه 

اند و از بُعد پردازی نشانی نیست. نگاره متشكل از عمق را به وجود آوردهمیانی تصویر تجمع دارند و فضایی محدود و كم

مند، درخت تنودو بخش است، بخش پایینی كه فضایی محدود و متمركز و شلوغ است و بخش باالیی كه با حضور تک

 است.نگاره را به تعادل رسانده است. ساختار فضای طرح بدون عوامل تصویری، ساده و ایستا و غیرمستقل 

 اورنگ جامیهای هفتبررسی و تحلیل ساختار در تصویرگری نگاره

های نگارگری، به تحلیل آثار های موجود در آثار و بر اساس نكات مرتبط با ویژگیدر این بخش با استناد به ویژگی

ورت صتحلیل به صورت جدول ارائه شده و سپس نتایجها بهپرداخته شده است. ابتدا اطالعات حاصل از تحلیل نگاره

ر طوبندی و اطالعات هر بخش بههای مختلف دستههای مزبور در بخشجداگانه و با نمودار بررسی شده است و ویژگی

نگاره در سه بخش كادر و حاشیه، ساختار تصویر و نوشتار به تفكیک  28مجزا مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل 

  ها تحلیل صورت گرفته است.های موجود در نگارهشاخصهآمده و در هر بخش با استناد به 

 ساختار فضای طرح عوامل حیوانی طرح عوامل انسانی طرح بندیساختار و ترکیب
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 اورنگ جامی بر اساس كادر، حاشیه و عناصر بصری. )منبع: نگارندگان(های هفت(. بررسی نگاره7جدول شماره)

 . کادر و حاشیه1

، ای دیرینه است )ندرلوب تصویر یا متن تشعیر در دیوان و كتب خطی ایرانی دارای سابقهساخت و پرداخت حاشیه قا

اورنگ جامی تشعیر است. در یک های هفتنگاره از نگاره 25كاررفته برای تزئین حاشیه در (. تكنیک به1386:35

و در دو نگاره )نگاره مجلس پیر و  نگاره)آمدن مجنون به نزدیک كاروان لیلی( حاشیه ساده و بدون تزئین مانده است

جوان، و همچنین بوسه مرید بر پای مراد( از نوعی تزئین مُهرگونه با نقوش مرغی تكراری استفاده شده است. اما در بقیه 

مانده از تشعیر با نقوش گیاهی به رنگ طالیی استفاده نگاره باقی 23ها شاهد دو سبک كلی تزئین هستیم؛ در نگاره

 تحلیل نگاره 

  

 

 عنوان نگاره  

 عناصر بصری   تأکید در تصویر نوع فضاسازی حاشیه کادر
 

 تکنیک فرم

          

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ● ● ● ● ● ●   ●    ●   ●  ●  ● 143× 230 مجلس پیر و جوان 1

 ● ● ● ● ● ●      ●  ●  ● ●   ● 190×250 غرایز  بر شتردارمستولی  2

 ● ● ● ● ● ●      ●  ●  ● ●  ●  145×263 و االغ محتضرروستایی  3

 ● ● - ● ● ●     ●   ●  ● ●  ●  168×263 ندنصیحت پدر به فرز 4

 - - - - ● ●     ●    ● ● ●  ●  190×301 و جواندرویش  5

 ● ● - ● ● ●      ● ●   ● ●   ● 182×275 عینیه و ریاداستان  6

 ● ● ● ● ● ●      ●  ●  ● ●  ●  195×291 آمدن زلیخا به مصر 7

 ● ● - ● ● ●     ●   ●  ● ●  ●  208×240 یوسف در چاهپیدا شدن  8

 ● ● ● ● ● ●   ●    ●   ● ●  ●  163×228 و گله گوسفندانیوسف  9

 ● ● - ● - ●  ●      ●  ● ●  ●  159×237 حضرت یوسف و ندیمان 10

 - - - ● - ●      ● ●   ● ●  ●  140×216 شهادت توسط نوزاد 11

 ● ● ● ● - ●      ●  ●  ● ●  ●  194×270 یوسف و زلیخاپیوستن  12

 ● ● - ● - ● ●        ● ● ●  ●  167×231 سعدینورباران  13

 ● ● - ● ● ●   ●     ●  ● ●   ● 174×239 هدیه ناچذیرفتنی 14

 ● ● ● ● - ●   ●      ● ● ●  ●  167×231 برزمین افتادن عاشق 15

 ● ● - - ● ●   ●    ●   ● ●   ● 190×262 مرد عربسخاوت  16

 ● ● ● ● ● ●      ●   ● ● ●  ●  156×245 و روستاییری هش 17

 ● - ● ● ● ●      ●   ● ● ●  ●  187×230 حکایت بلقیس با سلیمان 18

 ● ● ● ● ● ●    ●   ●   ● ●  ●  190×227 و آبسالسالمان  19

 ● ● - ● - ● ●        ●   ●  ● 132×216 مرید بر پای مرادبوسه  20

 ● ● ● ● ● ●      ●  ●  ● ●  ●  195×217 تپشالکپرواز  21

 ● ● ● ● - ● ●      ●   ● ●  ●  137×240 و آیینهزنگی  22

 ● ● - ● ● ● ●       ●  ● ●  ●  156×252 دیدار مجنوننخستین  23

 ● ● - - ● ● ●        ● ●  ● ●  195×235 لیلی نزدبه آمدن مجنون  24

 ● ● - ● ● ● ●      ●   ● ●  ●  145×233 در کسوت میشمجنون  25

 - - ● - ● ●      ● ●   ● ●   ● 190×250 حضرت رسول)ص(معراج  26

 ● ● - ● ● ●    ●    ●  ● ●   ● 172×250 ماهیگیر خسرو پرویز و 27

 ● ● - - ● ●      ● ●   ● ●  ●  176×238 وفات اسکندرعالمت  28
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ر دو نگاره )یوسف و گله گوسفندان و همچنین نگاره خسرو پرویز، شیرین و ماهیگیر( از تشعیر با نقوش حیوانی شده، و د

نگاره  8و ابر چینی، عالوه بر نقوش گیاهی استفاده شده است. در ترسیم كادر بیرونی شاهد تنوع فرم هستیم، در 

نگاره، قسمتی از  5اند. در صورت محدود از كادر فراتر رفتهشكستگی كادر وجود ندارد و یا حداكثر، عناصری از زمینه به

نگاره كادر ماهیتاً  15عناصر از طرفین كادر خارج شده و یک یا قسمتی از یک ضلع مستطیل را پوشانیده است اما در 

كادر، تصویر  شوند، قسمتی از روایت در خارج ازاز فرم مستطیل خارج شده و عالوه بر اینكه عناصری از كادر خارج می

تری برای عمل انسان به وجود آمده است كه گاه نیز ساختار ها عرصه وسیعشده است. كشش عناصر به كنار حاشیه

 رفته است.مستحكم تصویر ازدست 

 . ساختار تصویر2

مجالس (. نوع 1394گردد )غفاری شهری، منظور از تصویر، فضای منقوشی است كه از فضای نوشتار و حاشیه متمایز می

دارد. این مجالس شامل: بزم و سوگ، رزم، وعظ، سفر و دیدار  تردگی موضوعات در این نسخه خطیها نشان از گسنگاره

 و بحث است. و برخالف سایر نسخ خطی كتب دوره صفویه، كمتر به موضوعات شاهانه و درباری پرداخته شده است.

 
 رنگ جامی. )منبع: نگارندگان(او(. نوع مجالس در نسخه مصور هفت1نمودار شماره)

انداز زمینه چشمها، تصویر با پساورنگ جامی با دو گونه فضاپردازی روبرو هستیم، در تعدادی از نگارههای هفتدر نگاره

ای هشده و روایت در طبیعت در حال وقوع است. طبیعت خاص مكتب مشهد با درختان تنومند و برگطبیعت ترسیم

دار عناصر حال درختان سرو و درختان شكوفهاند. بااینقطعه كه با جزئیات كمتر نقش شدهعههای قطدرشت و صخره

انداز شهری نشان داده شده و روایت در فضای شهری و با ها، چشمتقریباً ثابت هستند. اما در تعدادی دیگر از نگاره

 تند. كاری رنگین هسزئین آجركاری ساده و كاشیهایی با تزمینه تصویر ساختماندر حال وقوع است و پس بناانداز چشم
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 اورنگ جامی.)منبع: نگارندگان(های نسخه مصور هفتزمینه در نگاره(. نوع پس2نمودار شماره)

امی اورنگ جهای هفتتوان چهار شیوه را در نگارهدر نحوه نگرش نگارگر در تصویرگری موضوع داستان، در نگاره نیز می

 پردازی. گرایی و خیالگرایی، طبیعتگرایی، واقعتشخیص داد؛ تزئین

 
 اورنگ جامی. )منبع: نگارندگان(های نسخه مصور هفت(. نوع نگرش در نگاره3نمودار شماره)

 هایی را برایتنها عرصههاست. این ویژگی نههای فراگیر در این نسخه، تمركزهای گوناگون در نگارهاز دیگر ویژگی

ا های متفاوت بمایهكند بلكه همچنین چرخش بصری بیشتری را از طریق تصاویری با درونمی حركات متنوع ایجاد

اورنگ جامی های هفتسازی تصاویر و نگارهنوع فضا(. 25 :1382آورد)سیمپسون، صحنه اصلی در بیننده به وجود می

توان حدی از عمق را مشخص ها نمیساحتی، فراخ و عمیق و همچنین محدود و بسته است. در این نگارهشامل؛ چند

وانات ها و حیهای مختلف تصویر، پیكرهطور همزمان در قسمتاینكه طبیعت از زاویه روبرو نشان داده شده ولی به كرد با

سازی در این نسخه ضادهد. از هر سه نوع فهای متنوع در حال حركت هستند و این عمق و تكاپو به تصویر میدر جهت

 ترینعمق)نگاره زنگی و آیینه( تا شلوغپیكره در فضای محدود و كمها با تکترین نگارهاز خلوت شده است وخطی استفاده

پیكره در فضای عمیق و فراخ) نگاره آمدن زلیخا به مصر برای مجلس ازدواج( و همچنین فضاسازی  101ها با آن

  ع فضاسازی را در این نسخه مصور مشاهده نمود.توان تنوساحتی)نگاره آمدن مجنون نزد كاروان لیلی(، میچند
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تچشم انداز طبیع چشم انداز شهری
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 اورنگ جامی. )منبع: نگارندگان(های نسخه مصور هفت(. نوع فضاسازی در نگاره4نمودار شماره)

ها همچون ها دارد و در برخی نگارهاورنگ جامی، نشان از تعداد بیشتر مردها از زنهای هفتها در نگارهبررسی پیكره

تمامی  "مجلس پیر و جوان"و نگاره  "زنگی و آیینه"، و نگاره "خواهدی مرید عذر میذیرفتن هدیهپیر از پ"نگاره 

جماعت انسانی نیز در شود. های مرد و زن و كودک دیده میها پیكرههای انسانی مرد هستند اما در دیگر نگارهپیكره

نقاش  ،"ورود عزیز و زلیخا به پایتخت مصر"ر نگاره اورنگ جامی به همین ترتیب با تنوع همراه است. برای نمونه دهفت

های دیگر را به تصویر كشیده كه هر یک طی مالقات بین زلیخا و عزیز مصر نقش بیش از صد تن و نیز برخی چهره

آسانی هها را باند و گاه شخصیتشدهها نسبت به صحنه مركزی، نامرتبط نشان دادهنمایند. بسیاری از چهرهخود را ایفا می

 ها با ابهام انسانی مشخص و عمدی روبرو هستیم.توان تشخیص داد و تفسیر كرد. در واقع در بسیاری از این نگارهنمی

های دوره صفوی زنان را در حال انجام امور روزمره زندگی مانند پخت غذا، دوشیدن رمه، برپا كردن در بسیاری از نگاره

 (Graber and Natif, 2001: 184). یز در مقام مادری فرزند را در بغل دارندبینیم و گاهی ندوز میوآتش و دوخت

یاز هاست. نهای تكمیلی در نگارهدهنده وجود شخصیتنشان ه كودكانی كه در آغوش مادر هستندكثرت كودكان، ازجمل

دكان در از این، كوغیرها ضروری است)شهادت نوزاد بر معصومیت یوسف(. بهبه وجود كودک، تنها دریكی از نگاره

 (.19 :1382اند )سیمپسون، های كودكانه ترسیم شدهطور طبیعی در حال بازی و شادیبه اورنگهای هفتنگاره

غیراز سه نگاره )معراج حضرت رسول)ص(، مجلس پیر و جوان، شهادت نوزاد بر درخت، به همچنین گل و تپه و كوه و

شود. درخت چنار، درخت غالب و شاخسار آن آشیانه و مأوای پرندگان میها دیده یوسف( در تمامی نگارهمعصومیت 

ها نقش نمادین و ها، آنانداز را دارد در بسیاری از نگارهاست. گرچه در مواردی درخت تنها نقش عنصر جذاب در چشم

كنند و دراماتیک ایفا می های رؤیایی نقشی فعالپیچیده و برگ همكنند. درختانی با تنه بهتصویری بارزی را ایفا می

. یا "مجنون در دیدار با لیلی"و نگاره  "مجنون در پوست گوسفند"مانند درختی كه سایبان لیلی و گله اوست در نگاره 

هستند برای اشراف داشتن بر ها جایگاهی . سایر درخت"مرگ اسكندر"ورند در نگاره شاخسارهای تنومندی كه شعله

ی اندرز پدر به پسر در مورد عشق(، سایبانرای شیطنت و بازیگوشی بوده )( و یا اینكه جایی بصحنه )ورود زلیخا به مصر

یا نقش  (مجنون نخستین دیدار یوسف و شبانی گله،یوسف از چاه، مرد فاسد و لعن شیطان، نجات روزانه ) برای فعالیت

(. 19 :1382یه و ریا( )سیمپسون، كاروان عینكل صحنه را به عهده دارند )مرد روستایی و االغ محتضر،گاه برای تكیه
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چند ساحتی فراخ و عمیق همحدود و بست
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بندی زمینه و هم در رنگوهوای نیمه بیابانی خراسان هم در عناصر سازنده پسسازی نیز تأثیر آبزمینه و طبیعتدر پس

بندی شلوغ ولی به سامان و ابرهای پیچان و های دوران اوج مكتب تبریز كه تركیبآن مشهود است. برخالف نگاره

های های پرگل با رنگهای سرسبز و بوتهدار و تپهوتاب و درختان پر شكوفه و جوان و موجدار و پرپیچهای بافتصخره

حركت و های بدون بافت و كموتاب، صخرهشود، در مناظر این دوره ابرهای درشت و كم پیچشاد و شفاف مشخص می

های خشک و شاخ و برگ، تپهسال و کمتان کهندار با تأکیدهای تیره در پرداخت، درخزاویه هاگل

در (. 42 :1377دهند)كوركیان، پشت جزئیات مناظر را تشكیل میهای كمهای خاموش و بوتهوعلف با رنگكم آب

انگاری به عرصه ها حیوانات باشخصیت بخشی و انسانهای نمادین حیوانی بهره گرفته و در آناورنگ از تمثیلهفت

اورنگ به خاطر تفاوت (. تنوع حیوانات در هفت105 :1391پور، )افراسیابی و عرفانی وارد شده استزش اخالقآمو

شود. عناصر حیوانی و یا پرنده در موضوعی این كتاب است و حیواناتی نظیر اسب، االغ و پرندگان مختلف دیده می

یر نیز در خدمت روایت داستان است. همچنین پنهان شود. استفاده از حیوانات و پرندگان در تصوها دیده میتمامی نگاره

ترین مهم شود.های این نسخه مصور دیده میها، در برخی نگارههای انسانی در صخرهكردن شماری از حیوانات و چهره

اورنگ جامی، سطح واالی عامل انسانی است كه با توسل به حركات و احساسات، شمار و تنوع های هفتویژگی نگاره

ای از تجربه انسانی اورنگ حوزه گستردههای هفتهای اصلی و فرعی به نمایش گذارده شده است. درمجموع، نگارههچهر

الوقوع، سیر و سلوک روحانی، تعالی، نیایش، دادوستد كارهای روزمره )تهیه دهد: آمیزش، مرگ قریبرا پیش رو قرار می

 ( وعلف به اسبان و اشترانتیمار چهارپایان)دوشیدن گاوان، دادن آب كردن هیزم(و دوز، جمعها، دوختغذا، شستن جامه

 . نوشتار3

ها اورنگ جامی، كتیبههای هفتها، نوشتار بر اساس ساختار منظم و به خط نستعلیق است. در تمامی نگارهدر نگاره

ایینی تصویر است و در بیشتر های باالیی و یا پها معموالً در گوشهثابت، موجود است. محل كتیبهعنوان عنصر به

نشده جز زمان در باال و پایین نگاره وجود دارد. از كتیبه در میانه تصویر استفادهطور هماورنگ، نوشتار بههای هفتنگاره

الی ها خنگاره كتیبه 5ها متنوع است اما در ها نیز در نگارهكاررفته است. تعداد كتیبههایی كه در بنا و ساختمان بهكتیبه

، نكته دیگر مهمی است كه باید به آن اورنگنگاره از مجموعه هفت 9در  های موجوداند. خوشنویسیاز متن مانده

تهماسب اشاره ای هستند كه به سلطان ابراهیم میرزا و شاهها، متن نثر گونهپرداخت. شماری از این خوشنویسی

ها هنوشتبام(. یكی از دستسقوط عاشق از پشتو  حضرت یوسفهای مرد روستایی و االغ محتضر، عروسی دارند.)نگاره

كنند( و دیگری بیتی از نظامی شاعر قرن ششم است)مجلس برگرفته از قرآن كریم )نگاره فرشتگان سعدی را نورباران می

و  اورنگز هفتها حاوی شعر هستند اما این اشعار برگرفته امانده نیز كتیبهنگاره باقی 4حضرت سلیمان و بلقیس(. در 

مال ها، این احتبین مفهوم ابیات و موضوع نگارهباشند. با توجه به رابطه نزدیک سایر آثار مشهور ادبیات پارسی نمی

ها، ها در سایر نگاره(. متن كتیبه26 :1382اند )سیمپسون، رود كه ابیات منحصراً برای این نسخه مصور سروده شدهمی

ران ی آزادی عمل نگارگدهندهاورنگ جامی نشانهای هفتلی تصویر است. تطابق اشعار با نگارهاشعار مرتبط با روایت اص

در تصویرگری داستان، عدم سرسپردگی آنان به شعر، استفاده از قوه تخیل خود و بهره گرفتن از محیط پیرامون و آنچه 

 اند، در خلق این آثار است.دیده
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 گیری:نتیجه

ردید تامی، از آخرین نسخ ارزشمند با معیارهای سلطنتی در دوره صفوی است. این نسخه، بیاورنگ جنسخه مصور هفت

اورنگ به شمار های هنری شامل خطاطی، تذهیب و نگارگری، زیباترین نسخه مصور از اشعار هفتدر تمامی ویژگی

است كه در آن ذوق و سلیقه حامی  اورنگ ابراهیم میرزا، انعكاسی از سبک مشهد در دوره صفویهای هفتآید. نگارهمی

ان اورنگ ابراهیم میرزا نشهای هفتاثر یعنی سلطان ابراهیم میرزا نیز، مدنظر بوده است. نتایج تحلیل ساختاری نگاره

ها یادآور بندی نگارهكنند اما تركیبهای این نسخه از اصول و قواعد كلی مكتب مشهد پیروی میدهد كه نگارهمی

ه سبک رسد كهای آن است. در چند نگاره به نظر میای عالی مكتب تبریز است و توازن و تناسب از ویژگیهبندیتركیب

ت خورد. دقت و مهارها گرایشی نو به چشم میهای پیشین خراسان آمیخته شده است ولی در اغلب نگارهتبریز با سنت

كند. با حذف تجمل را ایجاد میكوهمند و پرهنرمندان این دوره در كنار هم چیدن سطوح چنان است كه فضایی ش

ها به وجود آمده است كه گاه نیز ساختار مستحكم تری برای عمل انسانصحنه، عرصه وسیعزمینه و نمادهای پشتپس

شوند، قسمتی از روایت در خارج از كادر، تصویر شده رفته است.  عالوه بر اینكه عناصری از كادر خارج میتصویر ازدست

هایی را برای حركات تنها عرصههاست. این ویژگی نههای این نسخه، تمركزهای گوناگون در نگاره. از دیگر ویژگیاست

لی های متفاوت با صحنه اصمایهكند بلكه همچنین چرخش بصری بیشتری را از طریق تصاویری با درونمتنوع ایجاد می

ها حتی در به تصویر كشیدن چادرهای عشایری، نمای ساختمان كاربرد تزئین در عرصه تصویر و در آورد.به وجود می

ادوات جنگی و استفاده از تشعیر در حاشیه تمامی صفحات این كتاب، آن را جزو بهترین كتب مصور تاریخ نگارگری 

نكه ر ایایران قرار داده است كه تأثیر این نسخه ارزشمند بر مكاتب بعد از خود نیز غیرقابل انكار است، چون عالوه ب

هنرمندان مكتب مشهد به قزوین كوچانده شدند همچنین بر دیگر هنرمندان آن كارگاه سلطنتی تأثیر گذاشتند كه به 

 مشهد نگارگری توان مكتبمی كند. درنهایتهای مكتب مشهد در مكتب قزوین تداوم پیدا میهمین دلیل برخی ویژگی

 دگرگونی در هنر و سرآغاز نگارگری ایرانی گذار دوره را شهر این در میرزا ابراهیم سلطان حكومت و ایام صفوی در عصر

 دانست.  مرزوبوم این هنرمندان نگرش و

 فهرست منابع و مآخذ

 ها:کتاب

 ( .دوازده رخ. تهران: نشر مولی.1392آژند، یعقوب .) 

 (.مكتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد. تهران: فرهنگستان هنر.1384آژند، یعقوب .) 

 (. نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. تهران: انتشارات زرین و سیمین.1379كباز، روئین.)پا 

 (.شعر و نقاشی ایرانی، حمایت از هنر ایران. ترجمه عبدالعلی براتی و فرزاد كیانی. تهران: 1382سیمپسون، ماریانا.ش .)

 انتشارات نسیم دانش.

 ری در ایران. تهران: انتشارات حوزه هنری.(. تاریخ نگارگ1375زاده، سید عبدالمجید.)شریف 

 .نشر فرزان. . ترجمه پرویز مرزبان. تهران:باغ خیال (.1377)كوركیان، ا.م 

 .امیركبیر نشر .ترجمه محمدایرانمنش.تهران:(.سیر تاریخ نقاشی ایرانی1376)گری،بازیل. 
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 (.نقاشی ایران1374ولش، استوارت گری .)- درضا تقاه. تهران: فرهنگستان هنر.های عهد صفوی. ترجمه احمنگاره 

 (.معنویت و هنر اسالمی. تهران: نشر حكمت.1375نصر، سید حسین .) 

 :هانامهمقاالت و پایان

 103اورنگ. عرفانیات در ادب فارسی. شماره (. تمثیل حیوانات در مثنوی هفت1391اكبر.)پور، علیافراسیاب. 

 (.هفت1385حسینی، مهدی .)6-19وایت تصویر. كتاب ماه هنر. بهمن و اسفند. صاورنگ جامی به ر. 

 (.شرح احوال شاهزاده ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا و بررسی تاریخی كتابخانه وی، مجله 1382شعبانی، احمد .)

 .237-248. ص 34-35ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، پاییز و زمستان، شماره 

 (.مقایسه پی1389دستمردی، امیر .)نامه كارشناسی اورنگ جامی. تهران: پایانكرنگاری در شاهنامه تهماسبی و هفت

 ارشد دانشگاه شاهد.

 های خمسه (. مطالعه تطبیقی تصویرگری میرزاعلی در نگاره1394رضا)غفاری شهری، زهرا سادات و كریمی، علی

 .اورنگ جامی. همایش ملی نقش خراسان در شكوفایی هنر اسالمیتهماسبی و هفت

 (. مطالعه تطبیقی اشعار جامی بر تصویرگری نگاره 1393اهلل)اللهی، حبیبلونی، مهدی؛ رجبی، محمدعلی و آیت

 .190-163. ص 2های ادبیات تطبیقی، شماره اورنگ جامی، فصلنامه پژوهشنجات یوسف از چاه در هفت

 اورنگ جامی. مشهد: همایش ملی هفتهای های تصویری نگاره(. ویژگی1394اهلل و محمدی، مینا.)صادقی، حبیب

 نقش خراسان در شكوفایی هنر اسالمی.

 (. سلطان ابراهیم میرزا؛ سیاست پیشینه هنرور. مجله آیینه میراث. شماره دوم 1385محمدصادق، سید سعید.) میر

 .85-108سال چهارم. ص

 ( بررسی نمادین موقعیت و ساختار1394نائب پور، صفورا و اسفندیاری، زهرا .) های پیكره حضرت یوسف در نگاره

 ها. تهران: انستیتو هنر و معماری.المللی معماری و شهرسازی؛ افق آینده و چالشاورنگ جامی كنفرانس بینهفت

 .26ای بر هنر تشعیر در نقاشی ایرانی. هنرهای تجسمی. شماره (. مقدمه1386ندرلو، مصطفی.)
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Structural Analysis of Jami’s Haft Awrang Figures 

in Sultan Ibrahim Mirza Art Workplace9 
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Abstract 
Throughout the ages, the Iranian miniature has been considered as one of the prominent 

manifestations of the Iranian and Islamic civilization. One of the significant features of 

the Iranian miniature during the Islamic centuries is its association with the Persian 

literature. Abundant manuscripts derived from poems of various poets have been painted 

during different art periods. The present paper aims at investigating the figures of one of 

these beautiful manuscripts, i.e. Jami’s Haft Awrang version preserved at Freer Museum 

in Washington. This prominent version has been painted at Ibrahim Mirza workshop. 

Jami’s Haft Awrang book should be considered as the last outstanding illustrated version 

with royal criteria. Data of the present paper have been collected using a library method 

and they have been compiled based on a descriptive approach. Results of this study 

indicate that painters of Jami’s Haft Awrang have had more freedom of action in 

performing the figures and a novel trend is seen in most of the figures. Some figures 

have features like colorful emphases and diverse rhythm of the lines that have given a 

dynamic state to the scenes. Application of these features and also a set of factors such 

as the open structure and use of new elements have caused the design to be a dynamic 

one. The illustrated version of Jami’s Haft Awrang is among the most important editions 

representing the painting style of Mashhad during the Safavid period.  

Objectives:  

1. Investigating and analyzing the figures of Jami’s Haft Awrang  

2. Analyzing the design structure in figures of Jami’s Haft Awrang 

Research questions:  

1. What are the visual features existing in the figures of Jami’s Haft Awrang? 

2. How are the original (main) composition and design structure of the figures?  

Keywords: Painting, Jami’s Haft Awrang, Sultan Ibrahim Mirza, Mashhad School. 
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