
 فصل بهار  29، شماره 1397پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال  -نشریه علمی

 

 المناقبهای نسخه ثواقبنگاره گراییفرمعنوان مقاله: 

   شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری

144 

 

 المناقبهای نسخه ثواقبنگاره گراییفرم

 1شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری
 علی اصغر جوانی2
 فرهنگ مظفر3
 فرزانه فرخفر4
 اکرم محمودی5

 چکیده: 

راق اغ ،الدین محمد بلخی است که با کمی چاشنیخصوص موالنا جاللثواقب المناقب، شرح حال عارفان و صوفیان به 

الدین محمد همدانی در سال است. این اثر اولین بار توسط احمد بن محمد و بار دیگر توسط عبدالوهاب بن جاللشده

عثمانی به ترکی ترجمه شد. از نسخه  هجری به دستور سلطان مراد سوم 998هجری تلخیص و در سال  947

المناقب، دو کپی مصور متعلق به مکتب نگارگری بغداد که در دوران استیالی حاکمان عثمانی در بغداد )اواخر اقبثو

ی نسخه مصور گرایتمرکز این پژوهش بروی فرمقرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری( تولید گردید، موجود است. 

به عنوان یکی از شاهکارهای مکتب نگارگری بغداد قرن المناقب موجود در کتابخانه مورگان نیویورک است که ثواقب

گلسیی پردازان انترین نظریهبا تکیه بر آراء کالیو بل، از مشهورترین و صریحدهم هجری شناخته شده است. این پژوهش 

ید بر کشناسی رویکردی است به هنر که به جای تاشناسی انجام خواهد شد. فرماوایل قرن بیستم میالدی، در حوزه فرم

ر ی اثر هنری دگرایانهفشارد. بررسی شکلی ذهنی اثر هنری پا میی جاذبهمحتوا، بر اهمیت شکل به منزله سرچشمه

های نتایج کلی تحقیق بر غلبه فرمی طرح اشاره دارد. دهندهی اجزای تشکیلشناسانهی نخست به تاثیر زیباییدرجه

ای مکاتب هبندی پویا و الگوپذیری از شاخصهی قراردادی، پالت رنگی متوسط، ترکیبگیری از فرمت و الگوهابهرهساده، 

 این تحقیق از حیث ماهیت بنیادین و از نظر روش، تاریخی تحلیلی است. کنکاش نگارگری ایران و عثمانی داللت دارند.
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  هدف پژوهش:

شناسایی دستآوردهای مکتب نگارگری بغداد قرن المناقب، جهت های نسخه ثواقبهای فرمی نگارهویژگیشناسایی . 1

 .دهم هجری

  سوال پژوهش:

 وجودقرن دهم هجری المناقب به عنوان منتخب مکتب نگارگری بغداد های نسخه ثواقبچه ویژگی فرمی در نگاره. 1

 دارد؟ 

 ی.گرایبغداد، نگارگری، ثواقب المناقب، فرممکتب  :یکلیدواژگان 

 

 مقدمه

اثر  ی ذهنیی جاذبهرویکردی است به هنر که به جای تاکید بر محتوا، بر اهمیت شکل به منزله سرچشمه گراییفرم 

ی دهنده ی اجزای تشکیلشناسا نهی نخست به تاثیر زیباییی اثر هنری در درجهگرایانهفشارد. بررسی شکلهنری پا می

المناقب به عنوان برگزیده مکتب نگارگری ار فرم در نسخه ثواقب طرح اشاره دارد. در این پژوهش، بررسی و تحلیل ساخت

ن پردازان انگلسیی اوایل قرترین نظریهبغداد قرن دهم هجری، با تکیه بر آراء کالیو بل، یکی از مشهورترین و صریح

گیرد، فرم ر میشناسی مورد واکاوی قراآنچه در تحلیل فرم»گوید: بیستم میالدی، انجام خواهد شد. آنجایی که می

ها، این عنصر کنند. از میانریزی میشوند زبان دیداری هنرمند را پایهباشد. این اجزاء که عنصرهای شکل خوانده میمی

  ..(29و  30: 1390،لوری) «یاد کردتوان از خط، شکل، فضا، رنگ، نور و تاریکی می

المناقب به عنوان یکی از شاهکارهای نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری، تحت تاثیر با توجه به آنکه نسخه ثواقب

های بومی آن دو جریان فرهنگی هنری قوی آن دوران، هنر صفوی و هنر عثمانی قرار دارد و همچنین متاثر از ویژگی

های پنهان تولید آثار هنری مکتب بغداد منظور شناخت الیههای فرمی این نسخه به ، بررسی ویژگیاست منطقه بوده

ی های مذهببررسی سیر تاریخی و جریان تداوم و تکامل مکتب نگارگری بغداد به عنوان یکی از پایگاهضرورت دارد. 
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پرسش اصلی این است: در سازد. مهم جهان اسالم و به خصوص شیعیان، اهمیت بررسی این حوزه را دو چندان می

 های فرمی مشهود است؟المناقب در مکتب نگارگری بغداد قرن دهم هجری، چه ویژگیهای نسخه ثواقبی نگارهگرایمفر

( 1993کتابِ فلمینگ )، (1990اثر میلستین )« نقاشی بغداد عثمانی»در میانِ منابع مورد استفاده در این نوشتار، کتاب 

و همچنین مقاله  «مکتب نگارگری بغداد با تاکید بر مضامین شیعی»( 1388فر )شایسته مقالهِ، «هانقاشی دینی ترک»

شی از خا موضوع تحقیق مرتبط هستند و بب« آرایی بغداد عثمانینقش ایرانیان در توسعه مکتب کتاب( »1390فر )فرخ

گذارند؛ ولی آنچه در این تحقیق اهمیت دارد بررسی ساختار دستی این پژوهش را در اختیار میاطالعات تاریخی و میان

 المناقب است که متاسفانه در هیچ منبعی یافت نشد.                                       های نسخه ثواقبفرمی نگاره

بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی چارچوب نظری شامل گردد: بخش نخست به میارائه  کلی بخش دواین پژوهش در 

 .داختصاص دارالمناقب موجود در کتابخانه مورگان نسخه ثواقبمعرفی  و مکتب نگارگری بغداد قرن دهم هجری ،بغداد

 شود. پرداخته میها های فرمی نگارهتحلیل ویژگیوم به ددر بخش 

نادی ای اسنیادین و از نظر روش، تاریخی تحلیلی است. روش گردآوری اطالعات کتابخانهاین تحقیق از حیث ماهیت، ب

المناقب موجود در های منتخب )بر اساس نوع مجلس و مضمون( در نسخه ثواقباست و جامعه آماری تحقیق را نگاره

 دهند.کتابخانه مورگان نیویورک تشکیل می

 چارچوب نظری -1

  بغداد-1-1

بغداد، از شهرهای مشهور جهان اسالم و پایتخت کشور عراق امروزیست و از لحاظ جغرافیایی در دو طرف شط دجله 

م. آغاز شد و 762ه.ق./ 145ی عباسی، در سال این شهر به امر منصور دوانیقی، دومین خلیفه ساختاست. شده واقع 

 سیدجوادی،) مرکز خالفت بود م. 1258/ه.ق656سال  درن م. پایان یافت و تا پایان دولت عباسیا766ه.ق/ 149در سال 

1371 :379.)  

 مایتتحت حتصویرگری کتب اسالمی،  مکتب، مکتب نگارگری بغداد به عنوان نخستین عباسیان روی کار آمدنبا 

باهلل  م. و تا زمان سقوط المستعصم 750 -1258ه.ق/  133-656های خلفای عباسی ایجاد گردید. این مکتب بین سال

ود. فعالیت ششناخته می النهرینبینو مکتب  بغداد، مکتب عباسیهای مختلفی از جمله: مکتب برقرار بود و امروزه با نام
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 آل بویهمکتب بغداد در دوران (.  63: 1375شریف زاده، )سازی نسخ علمی و فنی بوده است اصلی این مکتب بر مصور

گیری هنر دوران بعد از مفاهیم مذهب شیعی را در آثار خود رقم زد که در شکلم.(، برای نخستین بار 945ه .ق/ 334)

 (.38: 1343نفیسی،خود نقش به سزایی ایفا نمود)

که در ایران و  نگارگریترین آثار در دوران حکومت سلجوقیان، بغداد مرکز اصلی تولید کتاب در عراق بود. قدیمی

ربوط به قرن ششم و هفتم هجری است که این مجموعه را به نام دست آمده مه کشورهای غربی از جمله شام ب

ه.ق/ 740- 836جالیریان در دوران استیالی خود بر بغداد ) اند.گذاری کردهنام "مکتب سلجوقی"یا  "بغدادیهای سبک"

اعمال کرده و فرصتی پدید آوردند تا هنرمندان این دو مرکز که هر  تبریزتا  بغداد، حاکمیت خود را از (.م1433-1339

ب به ای بیشتر ببرند. این تجاراز تجارب یکدیگر بهرهآرایی داشتند ای قوی و طوالنی در نگارگری و کتابکدام سلیقه

 با یرازش نگارگریمکتب انجامید. در واقع، ارتباط  بغداد ر، دجالیریانای در دربار گیری نگارگری پاالیش یافتهشکل
 اربه درب مکتب تبریزدر نیمه دوم سده هشتم ه. ق./ چهاردهم م. و انتقال تجارب هنری از طریق هنرمندان  مکتب بغداد

دوران تیموری، بسیار با اهمیت و  نگارگریگیری متحول مکاتب پس از خود، از جمله توانست در شکل جالیریان

 . (Felmming, 1993: 86-95و ) (66: 1388 فر،تاثیرگذار باشد)شایسته

بغداد به صورت مرکز عمده فرهنگی درآمده بود و نگارگری  .(م1393ه.ق/ 795) یان وارد بغداد شدندتیمورزمانی که 

سایر  کاران، عالمان وبا یورش وحشیانه تیمور به بغداد، بهترین نگارگران و تذهیب در حد بسیار عالی خود در جریان بود.

نمایندگان حیات فکری و مذهبی و هنری  به آسیای میانه کوچانده شدند. ظاهراً در دربارهای ترکمانان شیراز، تبریز و 

تری برای هنرمندان های مناسبصتآرام تیموریان فر م. نسبت به شهرهای نا1450-60ه.ق./ 850-60ی بغداد در دهه

 (.103: 1386 )صداقت، ایجاد شده بود

 تحوالت سیاسی بغداد قرن دهم هجری-1-1-1

ها آسیب فراوانی دیده و از لحاظ اقتصادی شهر بغداد در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری قمری بر اثر بی کفایتی ترکمن

بسیاری از محالت، مساجد و بازارهای بغداد ویران و نهرهای آن و سیاسی بسیار تنزل کرده بود. به گفته محققان 

 914خشکیده بودند. زمانی که حکومت صفویان در ایران روی کار آمدند، بغداد در تصرف عثمانیان بود. تا اینکه در سال 

 ود را به نامم. شاه اسماعیل صفوی پس از تصرف دیاربکر و بخش علیای فرات، یکی از فرماندهان سپاه خ1508 ه.ق./

را مامور تصرف بغداد کرد. وی توانست حاکم عثمانی بغداد را متواری و شهر را به تصرف خود در آورد. در  الله حسین

دوران حکمرانی صفویان بر بغداد، این شهر به عنوان یکی از مراکز مهم اطراق زائران شیعی در مسیر کربال و مکه مورد 
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 های تجاری بازرگانی کهبغداد یکی از نقاط تجاری با اهمیت آن روزگار گردید فعالیتتوجه قرار گرفت. از آن پس شهر 

عموماً ایرانی بود برای مصرف کنندگان و مشتریان شیعی مذهب گسترش یافت. شاه اسماعیل به اماکن مقدس شیعیان 

اری گذاشت و اماکن و مقابر توجه خاصی نشان داد، اما با اهل سنت بنای بد رفت کاظم)ع( امام موسیبه ویژه مرقد 

عارف الممشایخ آنان را ویران کرد؛ از این پس کشمش بر سر تسلط بر بغداد میان صفویان و عثمانیان آغاز شد )دایره

 (. 124: 1367، 12بزرگ اسالمی، ج

 را که عموی خان حاکم بغدادی موصلو سر به شورش نهاد و ابراهیمبا آغاز سلطنت شاه طهماسب یکی از امیران قبیله

او نیز بود به قتل رساند و بر بغداد دست یافت و سکه و خطبه به نام سلیمان قانونی سلطان عثمانی کرد، شاه طهماسب 

م. با سپاهی به سوی بغداد شتافت و پس از تصرف آنجا، محمد خان تکلو را به حکومت گماشت و 1530ه.ق/  936در 

م. سلطان سلیمان قانونی بغداد را از 1534ه.ق/ 941ز این واقعه، در سال خود به قزوین بازگشت. بعد از چند سال ا

 ،12ج ،المعارف بزرگ اسالمیدایرهشدند )ه.ق حکام بغداد از سوی عثمانیان تعیین می 1031دست صفویان در آورد. تا 

1367 :301.) 

  تحوالت اجتماعی بغداد قرن دهم هجری-1-1-2

اعراب و ترکان و یهودیان و مسیحیان و ایرانیان و شغل آنها اکثراً بازرگانی و یا به عنوان اهالی بغداد متشکل بودند از 

و به زبانهای فارسی، عربی و ترکی  (Felmming, 1993: 86-95)کردندنمایندگان دینی، در شهر بغداد فعالیت می

 :Hasham, 2008)خوردشم میکردند و حتی در کلمات عربی آنان تعدادی زیادی از کلمات ترکی به چگویش می

265). 

ند. آیبه شمار  از مهمترین منابع مطالعهتوانند ها میبرای آگاهی از نحوه زندگی و عادتهای مردم روزگار قدیم، سفرنامه

ه کرد. اشار  «سیاحت زورنامی»بک به نام توان به سفرنامه عالیهایی که در مورد بغداد نوشته شده، میدر بین سفرنامه

ین های تمدنی اسپس بغداد و بصره رفته و به بیان ویژگی بک به شهرهای استانبول، موصل ودر این سفرنامه، عالی

ی زندگی و آداب و سنن، مردم  بغداد عهد عثمانی پی برد توان به نحوهشهرها پرداخته است. از بررسی این سفرنامه می

اجتماعی، با زمانی که حاکمان صفوی در آنجا استیال داشته و حکومت  -ف فرهنگیو اینکه  آنان به لحاظ ابعاد مختل

ای که در مردمان ساکن در بغداد عهد عثمانی حتی از شیوه لباس پوشیدن ایرانیان به گونه. اندکردند، تفاوتی نکردهمی

 (.812: 1367دانستند )میرزا زکی،ی فخر و مباهات میعهد استیال صفویان  مرسوم بوده، تقلید کرده و آن را نشانه
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 مکتب نگارگری بغداد قرون دهم و یازدهم هجری قمری -1-2

ال مه.ق. بغداد شاهد فعالیت ادبی کاتبان ایرانی بسیاری بوده است. از جمله بابا شاه اصفهانی و 10ی آغازین قرندر نیمه

ن که در رشد و بالندگی هنری بغداد سهم هجری( از بزرگترین، شاعران ترکی آذربایجا 963)متوفی  محمد فضولی

(. این آثار و بسیاری از متون ادبی ایران زمینه ایجاد مکتب نگارگری بغداد را 9: 1369)عالی افندی،  اندای داشتهارزنده

 در اواخر قرن دهم هجری فراهم ساختند. 

یعنی دوران حاکمیت سه حکمران  م.1606 -1574/ ه.ق.1015-982های فعالیت مکتب نگارگری بغداد در فاصله سال

ه.ق. پسر وزیر 1007-1012پاشا حسن، کوچکم.1598-1574/ ق.982-1007پاشا های علیعثمانی به نام

اند، صورت گرفت. که از حامیان هنر شناخته شده م.1603-1606/ ه.ق.1012 -1015محمدپاشا و یوسف پاشا سوغلو

ه.ق. و اندکی پس از آن پایان یافت. این جریان که یکباره و  1014بغداد در سال های مصور ولی متاسفانه تولید نسخه

ی این شهر و نیز شورش شیعیان در کربال ارتباط دارد. های پیاپی صفویان به بغداد و محاصرهناگهانی روی داد، با حمله

یشتر شهر انجامید. در پی این وقایع، گیری یوسف پاشا، حکمران وقت بغداد، از سمتش و آشوب بها به کنارهاین جریان

 (.147: 1395 آرایی بغداد به پایان رسید )فرخ فر،دوران درخشان مکتب کتاب

توان به تکیه مولوی اشاره کرد که برخی آثار مصور از مهمترین حامیان مکتب نگارگری بغداد قرن دهم هجری قمری می

(. 35: 1369کردند )عالی افندی، حکمرانی حسن پاشا فعالیت می بغداد تحت حاکمیت این تکیه تهیه شده که در دوران

کیه از کاتبان مشهور تاز جمله هنرمندان و شد شناخته می "قوصی"که بیشتر با نام  و عبدالباقی مولوی نوشایره دِه دِه

 فر،ته)شایس های مصور بسیاری را در این دوره کتابت کردنددر دوران حکمرانی حسن پاشا بودند که قطعا نسخه 6مولوی

میلیستین در تحقیقات خود روی آثار مصور مکتب نگارگری بغداد عثمانی  قرن دهم هجری قمری آن را  (.59: 1389

 به چند طبقه مجزا تفکیک نموده است:

شود که از نظر تعداد در کمترین مقدار قرار دارد حوادثی همچون زندگی زندگینامه بزرگان میطبقه نخست شامل 

های مختلف حدیقه السعداء فضولی، احوال القیامه، نفحات پیامبران و مبلغان دین، موضوع اصلی این نسخ است. کپی

امل دسته دوم، ش گیرند.ر این گروه قرار میالصفا از آثاری هستند که دهای روضهاالنس، قصص االنبیاء فضولی و نگاره

                                                           

این  صلیطریقه مولوی در چارچوب اندیشه های موالنا جالل الدین بلخی بود. سلطان ولد که در پی نهادینه کردن اندیشه های پدرش بود، بنیانگذار ا6 

 اماکن مختلف تکایایی باز کردند.طریقت و پیر دوم شناخته می شود. پس از آن پیروانش پایه های مولوی گری را ثبات بخشیدند و در 
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 های مختلفبه زندگی پیامبراسالم )ص( و ائمه معصومین)ع( و بر وقایع شیعیان توجه دارند کپی هایی است کهنگاره

هایی را ارائه مقتل الرسول و روضه الشهداء نگاره االنس جامی، ثواقب المناقب افالکی، نفحات حدیقه السعداء فضولی،

ها، داستان عارفان و صوفیانی مورد توجه قرار گرفته که تا پیش سومین گروه نگاره دسته جای دارند. دهند که در اینمی

هستند که در این زمینه  اند. ثواقب المناقب، جامع السیر و نفحات االنس از جمله آثاریزیستهم. می16ه.ق./  10قرن  از

گذارد، طبقات در اختیار می دیگر برابر در را اثر گروه بعد که بیشترین تعداد نمایند.میهایی در خور توجه ارائه نگاره

 همایون نامه، لیلی و مجنون و برخی نگاره شاهنامه، به وقایع تاریخی می پردازد. دیوان الباقی، نگاره هایی است که 

وه، به نسخه های تبارشناسی تعلق دارند. از آخرین گر السیر جامی از جمله این گروهند.های حدیقه السعداء و جامع

  (.Milsitein, 1990: 80)دارد گروه تعلق تک برگی به این میان آثار مصور بغداد، چند نسخه مصور و یک نگاره

 المناقبثواقب-1-3

شرح حکایت زندگی و کرامات و احوال موالنا و هفت تن  المناقب شرح حال عارفان و صوفیان و همچنیننسخه ثواقب

العارفین بوده یک ، که نام آن در ابتدا مناقبالمناقباند. ثواقبزیستهه.ق. می 10که تا پیش از قرنباشد از یاران وی می

ی بوده به نام خالصه م.1383/ ه.ق. 785الدین بخاری از شاگردان و مریدان جالل بار به دست احمد بن محمد که ظاهراً

شده، حذف گردیده است. بار دیگر توسط المناقب تلخیص شده و مطالبی که در آن برخالف آراء علماء ظاهر دیده می

اهلل تلخیص کرد و بسیاری از المناقب اولیاءه.ق. با عنوان ثواقب 947عبدالوهاب بن جالل الدین محمد همدانی آن را در 

و مطالب دیگری بر آن افزود. که خود غیر مفید تشخیص می داد، از آن حذف نمود و توضیحات روایات و حکایات آن را 

ثواقب به ترکی ترجمه و ی مناقببه نام ترجمه م.1589/ ه.ق. 998این تلخیص و تهذیب را درویش محمود مولوی در 

 (.590: 1379، دایره المعارف بزرگ اسالمیبه سلطان مراد سوم تقدیم کرد)

 کتابخانه مورگان ،المناقبثواقبنسخه مصور -1-3-1

اند، باقی مانده است. المناقب، دو کپی مصور از ترجمه سلطان مراد عثمانی که هر دو در بغداد تهیه شدهاز نسخه ثواقب

ای شود. نسخه دیگر که نسخهدر کتابخانه موزه توپقاپی در استانبول نگهداری می ه.ق. 996م./ 1599 یکی از آنها به تاریخ

در . 7موجود است  REVAN.N0.147پربارتر است، در موزه و کتابخانه شخصی مورگان در نیویورک، به شماره ثبت: 

نسبت  م. 1590/ ه.ق.1001به سال تاریخ ساخت این نسخه شناسی موجود در سایت کتابخانه و موزه مورگان، نسخه

                                                           

 3. 8فا  31/1، رده بندی دیویی: 5305/  424ث 9. 1390شماره بندی کنگره: 7 
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 که نگاره ارزشمند رنگی است 29برگ و  1002، میلیمتر 148در  180در ابعاد داده شده است. این اثر دارای دو جلد 

  (.www.themorgan.org) خریداری و به کتابخانه مورگان منتقل شده است یالدیم 1911در سال 

  8فرم-1-4

آن  توانای که میآن در مباحث گوناگون هنرهای تجسمی رایج است، به گونهفرم، یکی از واژگانی است که استفاده از 

هر چیزی که دیده شود. شکل، اندازه، رنگ و بافت »ای هنر در نظر گرفت. فرم یعنی ترین مفاهیم پایهرا یکی از مهم

ل تشخیص و فرم انتزاعی داشته باشد، فضا را اشغال کند، مکانی را مشخص کند و جهتی را نشان دهد. فرم واقعی، قاب

شود یا صرفاً تزئینی است. فرم ساده یا پیچیده، هماهنگ یا نا غیر قابل تشخیص است. برای مفهوم یا پیامی خلق می

 (.140: 1380)ونگ، « هماهنگ است

 ریخت، شکل، وضع، هیات، حالت، صورت، ظاهر، پیکر،»در فرهنگ لغت فارسی، واژه فرم این گونه تعریف شده است: 

شکل، حجم، »(. در فرهنگ اصطالحات و واژگان هنرهای تجسمی برابر کلمه فرم آمده است: 1529:1357)عمید،« کالبد

 (.162: 1357،)کرامتی« صورت، قالب )در نقد هنری(

شکل و شکل سه بعدی - 2قالب، صورت  -1در فرهنگ مصور هنرهای تجسمی معنی فرم مشابه مورد فوق آمده است: 

ی فرم )صورت( نحوه»ی هنر این گونه تعریف شده: (. هم چنین در کتاب درآمدی بر فلسفه1817: 1363)مرزبان:

سازد. محتوا، ماده، صورت است. فرم به هر آنچه محتوا از آن تالیف سازماندهی، هر آن چیزی است که اثر هنری را می

  (.216: 1387)کارول، « یافته است، سازمان می دهد

به  ؛مدعایی در مورد ارزش هنری برحسب فرم آناز عبارت است  ،ی هنریفرمالیسم به عنوان یک آموزه: 9فرمالیسم

ز هر ها بیش اکند. فرمالیستای است که ارزش یک اثر را صرفاً در فرم آن جستجو میتعبییری دیگر فرمالیسم آموزه

حس کردن فرم و رنگ و شناخت فضای  ،این هنرها ی ادراکاند. معتقدند که الزمههنری به هنرهای دیداری توجه کرده

بعدی است آنها برای ادراک هنرهای دیداری کافی است با همین اندک شناختی از زندگی مجهز باشند. اطالعات سه

های قابل دسترس انسان شود که توجه آنها از متعال و خصوصیات عالی هنر منحرف و به عالقهبیش از این موجب می

                                                           

8 Form 

9 Formalism   
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تواند ایی( معطوف شود، نگرنده با بریدن از این شناخت نامربوط و پرداختن به نقاشی با مفاهیم مربوط، میازنم)نظیر ب

ها گیرد )آرایش پیچیده فرمدر موقعیتی قرار گیرد که از نقاشی آنچه را که مستقیما در معرض دید و بینش او قرار می

یان بودن، دارای قابلیتی است که مخاطب را عمیقاً سرشار از ها( دریافت کند و همین امر به دلیل غیر قابل بو رنگ

 (.52: 1393سازد که کامال با عواطف زندگی متفاوت است)اسکراتن،عواطف می

پرداز اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن شناسیِ هنر، متعلق به نظریهترین تعریف از فرممشهورترین و صریح شناسی:فرم

ی بل، هنر چیزی است که صورت داللتگر داشته باشد. صورت باشد. بر طبق عقیدهمی 10لبِ کالیو میالدی، بیستم

کند که عبارتند از تاثیر ایجاد شده گر صورتی است که آنچه را واجد آن است سرشار از نوع خاصی از ارزش میداللت

(. کالیو بل معتقد 16: 1387نامد)جرولد،می 11شناختیل این تاثیر را عاطفه زیباییکنند. بِدر کسانی که آن را ادراک می

مان از جهان نداریم. است که برای درک و فهم صحیح اثر هنری، ما نیاز به اخذ چیزی از جهان خارج و از ذخیره دانش

اثر هنری بصری باید حاصل کار در صورت محض باشد و اگر الزم باشد که آدمی دانشی از جهان برای فهم اثر هنری 

های صوری موجود در کند که او را از نظاره نسبتگر را از امور نامربوط پر میاین دانش، ذهن مشاهدهداشته باشد، 

 .(110: 1387جرولد،)نقاشی باز می دارد

 

 المناقبهای منتخب نسخه ثواقبشناسی نگارهفرم-2

نگاره رنگی  29مورگان دارای المناقب محفوظ در موزه و کتابخانه شخصی ثواقب نسخه مصورمعرفی جامعه بررسی: 

توان از حیث مضمون به پنج گروه تقسیم کرد ها را مینفیس با موضوعات مختلف است. در مطالعات انجام شده، نگاره

مجلس  8مجلس با مضمون روایت عادی،  3مجلس رعب و وحشت،  5نگاره دارای مضمون کرامات،  12که از این بین 

های موجود در به دلیل محدودیت بخش مجلس با مضمون عرفانی می باشند. در این 1و نابا مضمون باال بردن مقام موال

گردیدند. منظور از تنوع فرمی، و بررسی گذارند انتخاب نگاره که بیشترین تنوع فرمی را در اختیار می 5ارائه مقاله، 

                                                           

10 Clive Bell 
11 Aesthetic Emotion 
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ای هباشند. نگارهو اجرا و ساختار میکیفیت رنگ مواردی همچون مبانی تصویر، کادر، نوشتار، پیکره، چهره، منظره، 

 منتخب به ترتیب محل بررسی عبارتند از:

 .(1مجلس کرامات، اغراق آمیز، ارتباط با غیب/ سه ولی خدا )تصویر شماره  :1نگاره شماره 

محمد پیامبر)ص( در شب معراج به مجلس اغراق در بیان یک روایت عرفانی و ارتباط با عالم قدس/ : 2نگاره شماره 

 .(2)تصویر شماره کند علی )ع( اسرار هویدا می

 .(3گیرد )حجامت( )تصویر شماره روایت عادی/ طبیبی از پادشاه خون می مجلس: 3نگاره شماره 

 م در میانمجلس کرامات و ارتباط با غیبیان برای باال بردن مقام معنوی موالنا و ایجاد روحیه تسلی :4نگاره شماره 

الدین ابن عدیم، فرمانروای کند درحالی که استادش، کمالمرید/ موالنا مدرسه حالویه حلب را در نیمه شب ترک می

 .(4حلب، در تعقیب اوست )تصویر شماره 

 (.5شیث )تصویر شماره  : مجلس انتساب به اولیای اسالم/ داستان5نگاره شماره 
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  عرفانی و ارتباط با عالم قدسمضمون (2تصویر     مضمون کرامات اغراق آمیز و ارتباط با غیب  (1تصویر
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  مضمون بیان کرامات غیر منطقی معجزات (4تصویر                   مضمون روایت عادی (3تصویر

 
 انتساب به اولیای اسالم مضمون  (5تصویر

 :هانگارهگرایی فرم

( نوشتار و کتیبه 2(کادر، 1های مختلف: المناقب مورگان، کیفیت فرم در حوزههای نسخه ثواقبشناسی نگارهفرمدر 

بندی مورد بررسی قرار (ترکیب7(رنگ و کیفیت اجرا و 6پردازی، ه(منظر5نگاری، (پیکره4پردازی، ( چهره3منقوش، 

  :. نتیجه مطالعات به ترتیب عبارت است ازگیردمی

 کادر( 1

های مشترک در ویژگی آید.ست که اثر تجسمی در آن به وجود میقاب تصویر، محدوده فضا یا سطحی ،کادرمنظور از 

ازک خط نو گاه چهار پنج هفت، با ، حاشیه ترلینگ کادر تصویر به فرم مستطیل عمودیهای منتخب شامل کادر نمونه
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ته گیری از کادر شکسو بهره ای روشن(قهوه ،زیتونی سیر و روشنبز سکرم روشن، نارنجی،  ،های آبی سیرو ضخیم )رنگ

 های متفاوت در هر نمونه بدین شرح است:می باشد. ویژگی

حاشیه فاقد هر گونه تزیین و ساده و روشن به رنگ کرم بدون نقش  ،میلیمتر178در 138: دارای ابعاد 1 نگاره شماره

 آمده است.

حاشیه به رنگ کرم روشن و دارای تشعیر )نقوش گیاهی و سنگ،  ،میلیمتر130در 224: دارای ابعاد 2نگاره شماره 

 ی پیچان( بوده و تک رنگ اجرا شده است. درختان و حیواناتی مانند: روباه و خرگوش  و ابرهای پراکنده بوته و

ش گیاهی متنوع و پرندگان نقو ده که شاملآمدر حاشیه نگاره تشعیر  ،میلیمتر140در 200: دارای ابعاد3 نگاره شماره

 با تک رنگ کرم تیره طراحی شده است. است و و ابرهای پیچان

 .استو به رنگ کرم  ، بدون تزیینزمینه نگاره ساده ،میلیمتر124در  195دارای ابعاد  :4نگاره شماره 

 .استرم و به رنگ ک ، بدون تزیینزمینه نگاره ساده ،میلیمتر 148در180: دارای ابعاد 5نگاره شماره 

 های کادر و حاشیه )نگارندگان(( تحلیل ویژگی1جدول شماره 

یه
اش

 ح
ر و

اد
ک

 

 5نگاره  4نگاره 3نگاره  2نگاره  1نگاره  

 148در180 124×195 140×200 130×224 138×178 )به میلیمتر(ابعاد 

مستطیل عمودی  نوع کادر

 شکسته

مستطیل عمودی 

 شکسته

مستطیل عمودی 

 شکسته

عمودی مستطیل 

 شکسته

مستطیل عمودی 

 شکسته

فاقد تزیین، زمینه ساده  حاشیه نگاری

 کرم رنگ

تشعیر، بروی زمینه 

 کرم رنگ

تشعیر، بروی زمینه 

 کرم رنگ

ای فاقد تزیین، با زمینه

 ساده کرم رنگ

 ایفاقد تزیین، زمینه

 ساده کرم رنگ

 نوشتار و کتیبه منقوش( 2

، قلم نوشتار نستعلیق با کیفیت خوب و ارتباط فرمی مطلوب با ترکی عثمانیخط های مشترک شامل: کاربرد ویژگی

 های متفاوت عبارتند از:فضای نگاره است. ویژگی
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دود ها در ح: نگاره دارای دو کتیبه به رنگ زمینه کرم روشن در قسمت باال و پایین نگاره است. کتیبه1نگاره شماره 

 . ندااص دادهفضای تصویری نگاره را به خود اختص 20%

فضای اشغال شده آن در  است و کتیبه در قسمت باال و پایین نگاره به رنگ روشن دارای دو هانگاره: 2نگاره شماره 

 .می باشد %20نگاره 

نگاره و دومی در انتهای آن و حدود  ینگاره دارای دو کتیبه به رنگ کرم روشن یکی در  قسمت باال :3نگاره شماره 

 .را به خوداختصاص داده است فضای نگاره 25%

فضای نگاره را اشغال %20و حدود  استپایین نگاره  نگاره داری دو کتیبه به رنگ کرم در قسمت باال و :4نگاره شماره 

 نموده است.

را اشغال فضای نگاره  %20حدود  است وو پایین نگاره  نگاره دارای دو کتیبه به رنگ کرم روشن در باال :5نگاره شماره 

 وده است.نم

 های نوشتار و کتیبه منقوش )نگارندگان(( تحلیل ویژگی2جدول شماره 

ش
قو

من
ه 

تب
و ک

ار 
شت

نو
 

 5نگاره شماره 4نگاره شماره  3نگاره شماره  2نگاره شماره  1نگاره شماره  

 نستعلیق نستعلیق نستعلیق نستعلیق نستعلیق نوع قلم

 خوب خوب خوب خوب خوب کیفیت قلم

ه 
یب

کت
ش

قو
من

 

ارتباط محتوایی با 

 تصویر

 مرتبط است مرتبط است مرتبط است مرتبط است مرتبط است

 مرتبط است مرتبط است مرتبط است مرتبط است مرتبط است ارتباط فرمی با تصویر

میزان فضای اشغال 

 شده در کادر تصویر

20% 20% 25% 20% 20% 

محل قرارگیری در 

 تصویر

پایین در قسمت باال و 

 نگاره

 در قسمت باال و

 پایین نگاره

 در قسمت باال و

 پایین نگاره

 در قسمت باال و

 پایین نگاره

پایین  در قسمت باال و

 نگاره

 پردازیچهره( 3
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ها در تفاوت در اندازه و نوع آرایش چهره ست وهای بومی اکننده ویژگیبیشتر تداعیها، پردازی در همه نمونهچهره

 تیره، دهان و بینیبادامی ند؛ دارای چشمان انزدیک ها به فرم بیضیمختلف نگاره مشهود است. همه چهرههای شخصیت

مردان دار ترسیم شده است. محاسن در های چالههای ورچیده و چانهجوانان با لب و دارابروان قوس، گونهکوچک و خیال

شود، در افراد کهنسال سفید رنگ است. جوانان نوک آن تیز می ای بلند و نرم که در انتهامیانسال به رنگ مشکی و قهوه

های ها در شخصیت. تفاوت در اندازه و نوع آرایش چهرهای مستقیم به بیننده خیره نشدههیچ چهره اند.فاقد محاسن

 باقی موارد عبارتند از: مختلف نگاره مشهود است.

ترسیم  مورد نیمرخ 2رخ و مورد سه 10که از این میان  شودمی دیدهدوازده چهره مرد در این نگاره  :1نگاره شماره 

ها آرام ها نمایانگر پنج جوان، یک کهنسال و شش میانسال هستند. همچنین همه سرها بدون مو و چهره. چهرهاندشده

 و متین است. 

تا نیمرخ و یکی از پشت جوان که از این میان شش  چهره مرد در گروه سنی میانسال و : بیست و یک2نگاره شماره

سوژه اصلی دارای )مقام و منزلت دینی( بوده و دارای پوشیه روی صورت و . اندسر و دوازده چهره از سه رخ ترسیم شده

 .شعله آتش پشت سر است

 د که به جز یکی که از نیم رخ بوده بقیه سه رخ می باشند و آرام و متین.وجود دارده چهره در نگاره : 3نگاره شماره

 است.ها دارای گروه سنی بزرگسال و جوان چهره

باشد دارای گروه سنی کهنسال، از بین چهار چهره یکی سه رخ می استنگاره دارای چهار چهره  :4نگاره شماره 

 اند.ها همگی آرام و متینمیانسال و جوان بوده چهره

باشد و دارای گروه رخ میره نیمرخ بوده و بقیه سهپنج چه که از بین آناناست نگاره دارای نوزده چهره  :5نگاره شماره 

 است.جوان  سنی کهنسال و میانسال و

 پردازی )نگارندگان(های چهره( تحلیل ویژگی3جدول شماره 

ره 
چه

ی
داز

پر
 

 5نگاره شماره 4نگاره شماره 3نگاره شماره 2نگاره شماره 1نگاره شماره 

عمدتاً سه رخ و یک  زاویه دید

 مورد نیمرخ

عمدتاً سه رخ و یک 

 مورد نیمرخ

عمدتاً سه رخ و یک 

 مورد نیمرخ

عمدتاً سه رخ و یک 

 مورد نیمرخ

عمدتاً سه رخ و یک 

 مورد نیمرخ
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سر نسبت به بدن  رعایت تناسبات

باشد. در بزرگتر می

بقیه اجزای صورت 

تناسب رعایت شده 

 است.

سر نسبت به بدن 

باشد. در بزرگتر می

بقیه اجزای صورت 

تناسب رعایت شده 

 است.

سر نسبت به بدن 

باشد. در بزرگتر می

بقیه اجزای صورت 

تناسب رعایت شده 

 است.

سر نسبت به بدن 

باشد. در بزرگتر می

بقیه اجزای صورت 

تناسب رعایت شده 

 است.

سر نسبت به بدن 

باشد. در بزرگتر می

بقیه اجزای صورت 

تناسب رعایت شده 

 است.

 بومی بومی بومی بومی بومی بومی/ غیر بومی

 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد شخصیت پردازی

نمایش ویژگیهای 

 قراردادی

 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد

نمایش حاالت 

 عاطفی

آرام  ،ها متینچهره

 و باوقار

آرام ، ها متینچهره

 باوقار و

آرام ، ها متینچهره

 باوقار و

آرام ، ها متینچهره

 وباوقار

آرام ، ها متینچهره

 باوقار و

نمایش مقام و 

 جایگاه اجتماعی

 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد

 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد نمایش سن و سال

 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد نمایش جنسیت

 پیکرنگاری( 4

است. سرها بزرگتر  از پهلوو پاها پهلو گاه از ها روبرو و اندامزاویه دید ترسیم از جمله وجوه مشترک در همه نگاره ها، 

اصلی  شخصیت ند؛ها کوتاه و دارای انحنایی در بدن، با گردنی کوتاه و سری بزرگتمامی پیکرهآمده است؛ از دیگر اندام 

نگاره کامال متمایز از دیگران به لحاظ حجمی و در نقاط تاکید بوده دارای گروه سنی کهنسال و میانسال و جوان و تماماً 

مامه عاصلی نوعی سرپوش  ند؛ادارای جامگان بومی هاپیکره ها مطلوب است.با جنسیت مذکر. کیفیت تصویری پیکره

عروف به کاله موالنا م وشده شته میاسر گذ در ابعاد مختلف که گاهی به تنهایی برکه شامل یک کاله از جنس نمد است 

شده که در انتها قسمتی بلند، لطیف دور کاله نمدی پیچیده می ای سفید واغلب پارچه است. در این نوع عمامه،بوده 

 انداختند که به آنروی شانه مخالف میاز پارچه سفید را از کنار صورت  ییا  قسمت از آن را برای تزیین بیرون آورده و

جامگان غالبا ساده و با تزیین بسیار اندک همراهند و شامل لباسی بلند دارای آستین تنگ  .گفتندالحنک میتحت

ای دارای کمربند پارچه گفتند؛میبه آن قبا  وگیرد چپ روی هم قرار می از سمت راست و خفتانی که محکم بسته شده و

های گشاد در و رها در قسمت جلو )عبا( با آستین لباسی گشاد و هشدگره خورده و روی آن بسته میکه دور کمر 

ها بروی شانه بعضی از پیکره .همراه با شلواری بلند و صاف ،بلند و دارای دکمه با چندین چین و شکن های کوتاه واندازه
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ا بدین هموارد افتراق در پیکرنگاری نگاره است. اکر به رنگ یک شکل و ها همگی ساده وشالی قرار گرفته است. کفش

 اند:شرح

 از دیگران و با عمامه ایی بزرگتر از سایرین و لباسی ترنسبتاً درشت و سریاصلی نگاره با اندام  شخصیت: 1نگاره شماره 

در حالی  دارد روی شانهبه رنگ الجوردی تیره که دارای تزییناتی با رنگ روشن است ترسیم شده است. او شالی سبز بر 

ای از غم باشد( در وسط کادر و داخل فرم محراب قرار گرفته است. سه فرد تواند نشانهکه زانوی خودرا بغل گرفته )می

ها نیز اند و یکی از آناند، هر سه لباسی به رنگ سبز سیر و سبز روشن پوشیدهمقدس که در پی بردن سقای موالنا آمده

 انداخته است.شالی روی شانه خود 

در این نگاره هنرمند برای برتری دادن شخصیت پیامبر)ص( و حضرت علی )ع( بر سایرین، پشت سر  :2نگاره شماره 

ای )نقاب( برای سیمای مبارک پیامبر ترسیم کرده است. هر دو شخصیت مقدس، آنان را شعله آتش کشیده و پوشیه

ارغوانی تیره با تزیینات طالیی هستند؛ در حالی که سایرین دارای ای به رنگ سبز و جامگانی به رنگ دارای عمامه

های مهم در وسط کادر قرارگرفته و دو شخصیت مقدس، با داشتن لباسی به رنگ تیره های ساده هستند. سوژهلباس

 .روی زمینه روشن ترسیم شده اند

اند و در حالی که بقیه دارای دستار و عمامه سوژه اصلی دارای جایگاه شاهی بوده و تاجی بر سرنهاده :3نگاره شماره 

اند. همچنین به لحاظ قد از دیگران بلندترند. لباس پادشاه به رنگ نارنجی ناب و در قسمت مرکزی نگاره قرارداده شده

دارای نقوش تزیینی به رنگ طالیی، که روی چهارپایه ای به روکش پارچه به رنگ تیره با نقوش تزیینی روشن قرار 

 ته است. گرف

اند و به لحاظ ابعاد حائض اهمیتند. این دو در مرکز نگاره قرارگرفتهدر این نگاره موالنا و معلم وی  :4نگاره شماره 

تر از زمینه ای بزرگتر از بقیه است. لباس آنان تیرهبزرگتر از دیگرانند؛ بر روی شانه موالنا شالی قرار گرفته و دارای عمامه

 ترسیم شده است. 

این نگاره دارای دو بخش و دو زمان متفاوت بوده که در بخش باالیی آن پیامبر)ص( قرار دارد که به  :5نگاره شماره 

پوش پادشاه، دارای رنگ گرم که کمی هم تیره بوده لحاظ ابعاد پیکره و عمامه از سایرین بزرگتر ترسیم شده است. تن

لباس پیامبر برخالف دیگر افراد دارای نقوش تزیینی بوده و در مرکز بر روی زمینه با رنگ سبز روشن قرارگرفته است. 
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و  ای بزرگتر از دیگران و نیز سرنگاره در قسمت باال قرار گرفته است. در قسمت پایین نگاره، موالنا دارای ابعاد پیکره

 باشد و همچنان ردایی برروی شانه دارد.اش هم قدری بزرگتر از سایرین میعمامه

 پردازی )نگارندگان(های پیکره( تحلیل ویژگی4اره جدول شم

ره
یک

پ
ی

ار
نگ

 

 5نگاره شماره 4نگاره شماره 3نگاره شماره 2نگاره شماره 1نگاره شماره  

 دید از روبرو و پهلو دید از روبرو و پهلو دید از روبرو و پهلو دید از روبرو و پهلو دید از روبرو و پهلو زاویه دید

سرها قدری بزرگتر  رعایت تناسبات

 از حد معمول

قدری بزرگتر  سرها

 از حدمعمول
قدری بزرگتر  سرها

 از حدمعمول
قدری بزرگتر  سرها

 از حدمعمول
قدری بزرگتر  سرها

 از حدمعمول

 رعایت شده است رعایت شده است رعایت شده است رعایت شده است رعایت شده است شخصیت پردازی

های نمایش ویژگی

 قراردادی

 وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد

نمایش حاالت 

 عاطفی

 متین تماما آرام و متین تماما آرام و متین تماما آرام و متین تماما آرام و تماماً آرام و متین

ن
گا

ام
ج

 

بومی/ 

 غیربومی

 بومی بومی بومی بومی بومی

نمایش مقام 

و جایگاه 

 اجتماعی

 رعایت شده است رعایت شده است رعایت شده است رعایت شده است رعایت شده است

نمایش سن و 

 سال

 رعایت شده است رعایت شده است رعایت شده است رعایت شده است رعایت شده است

نمایش 

 جنسیت

 مرد مرد مرد مرد زن و مرد

 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب کیفیت تصویری

 پردازیمنظره( 5

منظره، در اولویت نخست به جایگاه پیکره نسبت ها، در تمام نگاره ها عبارت است از:پردازیمشترک در منظرهویژگی 

کند، فضای معماری تداعی کننده فضای آسیای ای را القا میو فضای بسته استخط افق به بیننده نزدیک  قرار دارد.

 وجود دارد. پردازیه و منظرهفضای نگار ارتباط مناسب پیکره باها در همه نمونه باشد.میانه می
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دارای چهار نگاره در این نگاره زاویه دید برای منظره و محیط از باالست)اصطالحاً دارای دید پرنده(. : 1نگاره شماره 

گرا )ترکیبی از خیال و ی اصلی در پالن دوم مستقر شده است. طبیعت دارای پردازش تا حدودی طبیعتو سوژهپالن 

قرینه دارای معماری غیر ،استنمایش داده شده تک و فشرده با برگهای تکدرختان تلفیقی و پرشکوفه  است، واقعیت(

و  ره بر روی لبه دیوار و تزیینات کاشی بر روی دیوارگهای متنوع هندسی با تزیینات گل و گیاه دارای کنبندیبا تقسیم

 .انی پرشکوفه و ترکیبی، آسمانی کوچک و طالیی درخشان، درختسطح زمین

و سوژه اصلی در  استدارای چهار پالن نگاره  ست.در این نگاره برای منظره و محیط از باالزاویه دید  :2نگاره شماره 

ماری دارای مع است،گرا )ترکیبی از خیالی و واقعیت( و تزیینی حدودی طبیعت طبیعت تا .پالن دوم قرارگرفته است

 ،ل و بوتهگ و گیاهان تزیینیآرایش شده و استفاده از نقوش هندسی  معماری بابنا و  .متنوع قرینه با سطوح هندسیغیر

ارهای دیوو استفاده از گیاهان ترکیبی و درختان پرشکوفه  ست،ایرهگهای دیوار کنلبهرا مزین نموده است، کفپوش 

 .منقوش

دارای  قرار دارد وسوژه اصلی در پالن دوم  که دارای چهار پالن ست.زاویه دید از باال در این نگاره :3نگاره شماره 

زمین مفروش به رنگ سبز کم رنگ و پوشیده از  اند.گرا و خیالیمناظر تا حدودی طبیعتاست. فضایی بسته و محدود 

تک تک  رگهایدرختان با بهای اسفنجی با ترکیب رنگهای آبی و بنفش و طالیی، تنوع در کوه های رنگارنگ،و بوتهگل 

  .و پر از شکوفه و سروهای بلند و پرندگان رنگارنگ

سوژه اصلی  است که دارای چهار پالن ست. نگارهها از پهلو و برای محیط از باالزاویه دید برای پیکره: 4نگاره شماره 

 دارای است.نگاره دارای زاویه بسته و محدود  .اندها فضای کمتری را اشغال کردهپیکرهقرار دارد. نسبتاً  در پالن اول

 .تزیین برای قوس و طاق و قندیل تقسیم بندی و تقسیمات متنوع هندسی و نقوش هندسی ومعماری ساده و غیر قرینه 

فضای نگاره ساده و با  .های منقوشبناها آراسته با کاشی .استفاده از نقوش هندسی در تزیین دیوار مسجدهمچنین 

ی حضور ماه و ستاره )جلوه است. ای روشن کوچک با استفاده از زمینهآسمانی به رنگ قهوه آمده. پردازییزهکمترین ر

 پردازی صرف و تزیینی. دوری از طبیعتهای گل تک رنگ، و رنگ سبز و بوته شب(،

سوژه اصلی که دارای شش پالن  است. دارای فضایی محدود و بسته ست.زاویه دید برای محیط از باال :5نگاره شماره 

ارای دنگاره  .اندفضای بیشتری را اشغال کرده ی این نگارههاپیکرهها، قرار دارد. در قیاس با دیگر نمونهدر پالن دوم 

ان و درخش آسمان به رنگ طالیی مشهود است. گرایی و ایجاد فضای خیالیاجتناب از واقع است. فضایی بسته و محدود

ترکیبی بودن درختان با برگهای آمده است.  ان به رنگ آبی روشن و خطوط طراحی به رنگ آبی تیره،با ابرهای پیچ
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فشرده و پیچش در بدنه درخت، استفاده از رنگ سبز در درجات مختلف سیر و روشن برای نشان دادن تنوع و تمایز 

آبی و بنفش با خطوط دورگیری،  های اسفنجی به رنگکوهرنگهای درخشان،  مشهود است، همچنین کاربرد درختان

 پردازی در طبیعت وجود دارد.ریزه و گیری شدهو قلمای جوی آب با حرکت مارپیچ به رنگ نقره

 پردازی )نگارندگان(های منظره( تحلیل ویژگی5جدول شماره 

ی
داز

پر
ره 

نظ
 م

 5نگاره شماره  4نگاره شماره  3نگاره شماره  2نگاره شماره  1نگاره شماره  

 از باال از باال از باال از باال از باال زاویه دید

رعایت 

 تناسبات

برتری پیکره نسبت به 

 محیط

برتری پیکره 

 نسبت به محیط
برتری پیکره نسبت 

 به محیط
کمتری  پیکره جزء

 کرده از فضارا اشغال
برتری پیکره نسبت به 

 محیط

 پالنشش  چهار پالن سه پالن پنج پالن پنج پالن پالن بندی

 افق بسته افق بسته افق بسته افق بسته افق بسته نوع افق

بومی/ غیر قرینه و  کیفیت معماری

 ساده

بومی غیر قرینه 

 وساده
 بومی غیر قرینه وساده بومی متمرکز

کیفیت مناظر 

 طبیعی

گرایی و پرهیز از واقع

 القای فضای خیالی

پرهیز از واقعه 

گرایی القای 

 فضای خیالی

از واقعه گرایی پرهیز 

القای فضای  و خیالی

 خیالی

پرهیز از واقعه گرایی 

و خیالی القای 

 فضای خیالی

پرهیز از واقعه گرایی و 

 خیالی

 

 

 رنگ و کیفیت اجرا( 6

 های گرم و درخشانگزینه با برتری رنگ 15الی  10پالت رنگ حدود( 4ها )به استثنای نگاره شماره تقریبا در همه نگاره

 از ویژگی زمخت به دور عناصر موجود دورگیری نسبتاًو  های تخت و بدون سایه روشنکاربرد رنگ و گاه طالیی است.

 هاست.مشترک نگاره

 پردازی و توجه به جزییات، کاربرد خطوط دالبری در حاشیه معماری بناها.: دارای ریزه1نگاره شماره 

 کاربرد خطوط دالبری در حاشیه معماری بناها.کاری پرداختن به ریزه :2نگاره شماره 
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 .های مختلفبنفش( در طیف برتری رنگ طالیی در کنار رنگهای سرد مانند )آبی و سبز و :3نگاره شماره 

 .ای و قرمز(: رنگهای غالب سرد )آبی و سبز و بنفش( در کنار رنگهای گرم مانند )قهوه4نگاره شماره 

  .ها و استفاده گسترده از رنگ طالیی برای آسمانرنگ آبی و بنفش در صخرهطیف وسیعی از  :5نگاره شماره 

 های رنگ و اجرا )نگارندگان(( تحلیل ویژگی6جدول شماره 

را
اج

ت 
فی

کی
 و 

گ
رن

 

 5نگاره شماره 4نگاره شماره 3نگاره شماره 2نگاره شماره 1نگاره شماره 

گ
رن

 

ای از مجموعه متنوع تنوع پالت رنگی

گرم و  هایرنگ

 سرد

ای از مجموعه

 گرم و سرد هایرنگ
ای از مجموعه

گرم و  هایرنگ

 سرد

ای از مجموعه

 گرم و سرد هایرنگ

با برتری رنگهای  رنگهای غالب

 گرم

 رنگهای گرم رنگهای گرم رنگهای گرم رنگهای گرم

چگونگی رنگ 

 آمیزی

تخت و بدون 

 سایه روشن

تخت وبدون سایه 

 روشن
 تخت و بدون سایه

 روشن
تخت وبدون سایه 

 روشن
تخت و بدون سایه 

 روشن

را
اج

 

 توجه به جزییات توجه به جزییات توجه به جزییات توجه به جزییات وجود دارد توجه به جزییات

دارای دورگیری  وجود دارد خطوط دورگیری

 زمخت

دارای دورگیری 

 زمخت
دارای دورگیری 

 زمخت
دارای دورگیری 

 زمخت

     مطلوب کیفیت اجرا

 

 رکیب بندی( ت7

بندی یا بعدی، ترکیبجای دادن منطقی عناصر تجسمی در فضای مورد نظر، در سطح دوبعدی و یا در فضای سه»

ها، زبان (. هنرمند، براساس چگونگی ترکیب عناصر و استفاده از آن224: 1384)حلیمی، « شودگفته می 12کمپوزیسیون

                                                           

12 Copmosition 
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طریق، مفاهیم ذهنی، عواطف و احساسات خود را در رابطه با آنچه که دریافته است به  نمایاند و از اینخاص خود را می

  (.34: 1388دهد )گودرزی، دیگران انتقال می

بندی ترکیبها مشهود است. این موارد شامل: اشتراکات بین نگاره بندی،تقریباً در تمام فاکتورهای مربوط به ترکیب

ارتباط قوی بین عناصر نوشتاری،  ،فضاسازی بسته و محدود است. از بعدپردازی پرهیزو پویا و متمرکز ، غیرقرینه

از  ،قرارگرفتن سوژه اصلی در مرکز نگارهو  و دارای گرایش تزیینی خیالی و تا حدی گرایانهغیر واقع رویکرد ،تصویری

 هاست.بندی در این نگارههای مشترک ترکیبویژگی

 بندی )نگارندگان(های ترکیب( تحلیل ویژگی7جدول شماره 

ی
ند

ب ب
کی

تر
 

 5 نگاره شماره 4 نگاره شماره 3 نگاره شماره 2 نگاره شماره 1 نگاره شماره 

 وغیرقرینه ایی غیر قرینه ایی غیر قرینه ایی غیرقرینه ایی غیر قرینه قرینگی

 پویا پویا پویا پویا پویا پویا/ ایستا

 مارپیچ متمرکز متمرکز مثلثی پرتحرک نوع ترکیب بندی

 بسته و محدود بسته و محدود بسته ومحدود بسته ومحدود بسته و محدود نوع فضاسازی

 بسیار مطلوب بسیار مطلوب بسیار مطلوب بسیار مطلوب بسیار مطلوب ارتباط بین عناصر

     وجود دارد نقاط طالیی

عدم رعایت  بعدپردازی

 بعدپردازی

عدم رعایت 

 بعدپردازی
عدم رعایت 

 بعدپردازی
عدم رعایت  عدم رعایت بعدپردازی

 بعدپردازی

تزیینی و عدم  نوع نگرش

 گراییرعایت واقع

 تزیینی تزیینی تزیینی تزیینی

 

 

 نتیجه گیری 

)موجود  اقبالمنهای نسخه ثواقبگرا )فرمالیسم( به تحلیل ساختار فرم در نگارهدر این پژوهش با استفاده از رویکرد شکل

 ها در هفت بخشبررسیمکتب نگارگری بغداد در قرن دهم هجری پرداخته شد.  در کتابخانه مورگان( به عنوان منتخب



 فصل بهار  29، شماره 1397پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال  -نشریه علمی

 

 المناقبهای نسخه ثواقبنگاره گراییفرمعنوان مقاله: 

   شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری

166 

 

، نشانگر دیبنپردازی، رنگ و کیفیت اجرا و ترکیبهمنظر پردازی، پیکرنگاری،ادر، نوشتار و کتیبه منقوش، چهرهکلی: ک

بندی هاست. در عین حال بیشترین اشتراک در بخش ترکیبشناسی نگارهوحدت و اشتراکات بسیاری در ساختار فرم

آمیزد. پس از آن، این تشابه در کیفیتِ رنگ و اجرای آثار دیده مشهود است که شالوده و ساختار کلی کار را به هم می

ردازی پنگاری و منظرهرهپردازی، پیکها و در بخش چهرهشود. در نقطه مقابل، بیشترین وجوه افتراق در جزییات فرممی

المناقب و همچنین های نسخه ثواقبوجود دارد. این نکات، نشانگر فرمت و چارچوبی ثابت و مشخص در تولید نگاره

 مند بودن مکتب نگارگری بغداد در قرن دهم هجری است. نشان از قاعده

اوایل قرن یازدهم هجری که حدود دو دهه با توجه به عمر کوتاه فعالیت مکتب نگارگری بغداد در اواخر قرن دهم و 

های فرمی آثار این مکتب، از منبعی مند بودن و ثبات در ویژگیگردد که قاعدهبیش دوام نیاورد، این فرضیه مطرح می

ع هنری گیری از دو منبغنی الهام گرفته سیراب شده است. با ارجاع به سابقه فعالیت مکتب نگارگری بغداد، احتمال بهره

گ آن دوران وجود دارد. نخست مکاتب نگارگری ایران و باالخص مکتب تجاری شیراز است که حضور هنرمندان بزر

ی تواند عاملهای فرمی این مکتب در آثار بغداد، میمهاجر ایرانی، وجود نسخ و الگوهای مصور و تاثیرات واضح از ویژگی

در درجه دوم، حمایت تکایای مولوی از تولید آثار مکتب مهمی در رشد سریع و با قدرت مکتب نگارگری بغداد باشد. 

بغداد است که تحت لوای حاکمیت ترکان عثمانی شرایط الزم را جهت رشد و بالیدن این مکتب و تولید نسخ مصور 

المناقب فراهم نمود. در این شرایط امکان حضور و مشارکت هنرمندان ترک و تاثیرپذیری از ممتازی همچون ثواقب

های نسخه ردهای مکتب استانبول در تولید آثار نیز فراهم بوده است. برخی از اشتراکات فرمی در نگارهدستآو

 . از جملهبصری با یکدیگر و ..عناصر  ارتباط، از بعدپردازی پرهیز، پویاو  غیرقرینهبندیهای المناقب، همچون ترکیبثواقب

انکار گیری از تاثیرات این دو را در مکتب بغداد، غیر قابل های اصیل مکاتب هنری ایرانی و عثمانی است، که بهرهویژگی

 توان بدآن اشارهالمناقب میهای نسخه ثواقبهای شاخص ساختار فرم در نگارهسازد. در نهایت آنچه به عنوان ویژگیمی

 نمود عبارتند از: 

ها( و تصویر بر اساس تناسب و روابط هندسی یافته میان متن )خط نگارهنظام قانونمند و تکاملیک گیری از بهره -

ها، نقشه ترسیم منظره طبیعی و فضای داخلی )محیط اندرونی و بیرونی( که سبب ایجاد میان سطوح و شکل

 ها، اشیاء، منظره و معماری شده است.پیوندی مناسب میان پیکره

رافت و رسم عناصر تصویری، اهمیت به تصویر انسان را در برگرفته و آن را به مهمترین سادگی آمیخته با ظ -

 بخش از فضای تصویر تبدیل نموده است.

های هنر ی برخی از ویژگیهای گوناگونی که توصیف کنندهاستفاده از قراردادهای از پیش تعیین شده و سلیقه -

  اند.پیشین تصویری دوران
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های قابل شناسایی و مشخص که شاخصه نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری را رقم یگیری از ویژگبهره -

 زنند.می
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The structure of form in miniatures of Tavaqib ol-Manaqib’s 

manuscript, In Baghdad painting school, 16th century13 
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Akram Mahmoudi17 

 

Abstract: 
"Tavaqib ol-Manaqib" is the biography of the mystics and the Sufis especially Mevlana 

Jalaluddin Mohammad Balkhi with a little exaggerated. This literary masterpiece was 

summarized by Ahmad-ibn-Mohammad and the next time by Abdulwahab-ibn-

Jalaluddin-Mohammad-Hamedani in 947 A.H and it was translated into Turkish by the 

order of Sultan Murad of Ottoman Empire in 998 A.H. The focus of this study is on the 

illustrated version of "Savaghebol Monagheb" book in Morgan's New York library; 

produced during the rule of the Ottoman kings (the late tenth and early eleven century 

A.H) and introduced one of the masterpiece of Baghdad miniature school of the tenth 

century. Therefore, the edition feature of the form, are analyzed to identify the 

achievements of Baghdad Miniature School in the tenth century A.H. The question is 

that, what kind of miniature formality is in the "Tavaqib ol-Manaqib" as the chosen 

Baghdad miniature school? The overall result of the miniature analysis form of "Tavaqib 

ol-Manaqib" show that Baghdad miniature has been depicted in a coherent miniature 

feature. The study of this research in terms of the fundamental nature of the methodology, 

is an analytic-historical one. 

                                                           

13 This research is based on the thesis of miss Akram Mahmoudi entitled: The formation structure of painting in 

Baghdad painting school in the tenth and eleventh centuries (case study: Nasakh Mosavvar Savagheb-ol-

Monaghoboroze Safa) in the Isfahan university. 
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