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چكيده
در فاصلة سده هاي پنجم و اوايل هفتم هجري،سرزمين هاي شرق مديترانه دچار آشفتگي سياسي شده بود و 
حمالت صليبيان نيز به اين آشفتگي دامن مي زد.با قدرت يافتن صالح الّدين ايوبي در نيمة دوم سدة ششم اوضاع 
سياسي تاحدي بهتر شد.دورة ايوبيان، نه تنها درزمينةکشورگشايي و دستاوردهاي جنگي، بلکه ازنظر فرهنگي 
نيز کارآمد بود. آنان راه هاي جديدي به دنياي هنر گشودند، ولي حکومت شان بسيار کوتاه بود. ازاين رو، دورة 
ايوبيان بيشتر به  لحاظ داشتن نقشي رابط بين سبک هاي سلجوقي و مملوکي اهميت دارد. به  علت ناهماهنگي هنر 
و سياست در اين دوره هيچ سبک واحدي براي نگارگري خلق نشد. ازجمله نسخه هاي مصور باقي مانده از 
دورةايوبيان نسخه اي ازکليله و دمنه، مقامات حريري و کتاب مختارالحکم و محاسن الکلم است. اهدافي که در 
اين مقاله مدنظر است،آشنايي با ويژگي ها و شاخصه هاي نگارگري دورة ايوبيان و شناخت مضامين نسخه هاي 
مصور اين دوره از طريق بررســي نگاره هاي باقي مانده ازآن است. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي ـ    
تحليلي و گردآوري مطالب به روش کتابخانه اي انجام شده است. بررسي سه نسخة مصور اين دوره نشان 
مي دهد که در اين نسخه ها تمام تصاوير در وسط صفحه قرار گرفته و در باال و پايين آن ها نوشته هايي از متن 
کتاب به عربي وجود دارد. در برخي از نگاره ها حرکت و پويايي و زندگي در عناصر تصوير ديده مي شود، ولي 
به طورکلي روح حاکم بر تصوير سکون و بي تحرکي است. درختان و گياهان در اين نگاره گل وبرگ  هاي عجيب 
و ناشناخته دارند و درعين حال ازلحاظ بصري ساده و برگرفته از گياهان آن نواحي اند. شاخصة آخر استفاده 
از عناصر نمادگونه براي نشان دادن چيزي يا جايي يا حتي مفهومي نظير درخت خرما (نماد حاصلخيزي)، بوتة 

خار (نماد اندوه و گناه)، پرندة دريايي (به نشانة وجود آب) و بلبل (به نشانة وجود چمنزار) است.
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مقد مه
صالح الدين ايوبي١، دشمن مشهور صليبيان، بنيان گذار 
مي شود.  در سال ۵۷۰ق/۱۱۷۴م محسوب  سلسلةايوبيان 
از  آثار حکومت فاطميان در مصر را  صالح الدين آخرين 
ميان برداشت و يکي از مذاهب اهل سنت را جايگزين تشيع 
اسماعيلي کرد که مدت دو قرن در مصر رايج بود. با اجراي 
سياست هاي تعليماتي و تربيتي ايوبيان مساجد و مدارس 
زيادي در مصر و سوريه ساخته شد. اين رويداد به سبب 
حمايت بيشتر حکومت از معماري ديني بود. حاکمان ايوبي 
آرامگاه هاي خود را در کنار مساجد و مدارس مي ساختند تا 
هم نامي از خود بر جاي بگذارند و هم عموم مردم از آن ها 

استفاده کنند.
در اين زمان، به  سبب خأل قدرتي که از ضعف خالفت 
عباسي و فاطميان ايجاد شده بود، صليبيان بسيار آسان 
توانستند در برخي مناطق واليت هاي مستقلي بنا کنند. با 
روي کار آمدن ايوبيان، مسلمانان موفق شدند صليبيان را طي 
جنگ هاي متمادي عقب برانند.ازاين رو، حاکميت ايوبيان در 
مصر و سوريه به ساخت وساز بناهاي نظامي اشتهار داشت. 
ازجملة اين بناها مي توان به قلعه ها، دژها و اردوگاه ها اشاره 

کرد.
شخصيت بزرگ صالح الدين، نه تنها به لحاظ جنگي، بلکه 
ازنظر فرهنگي نيز مؤثر بود. او با برگرداندن مجدد مصر به 
مذهب سني باعث روابط مستحکمي با همسايگان مصر ايجاد 
کرد. ايوبيان راه هاي جديدي نيز به دنياي هنر گشودند، ولي 
ازآنجاکه حکومت آن ها بسيار کوتاه بود آثارچنداني از آن ها 
باقي نمانده است. هنر اين دوره را مي  توان رابطي بين سبک 

سلجوقي و مملوکي دانست.
باروي کار آمدن ايوبيان در نيمة سدة ششم هجري، 
سرنوشت سوريه و مصر در يکديگر تنيد و هنر و صنعت 
اين دو کشور به جادة ترقي و کمال افتاد. با حمايت و تشويق 
ايوبيان و بيشتر نيز به رهبري و تشويق مملوکيان (۶۲۸-

۸۹۵ق/۱۲۵۰-۱۵۱۷م)، هنرهاي اين سرزمين ها به گونه اي 
چشمگير رونق يافت. در قاهره، پايتخت مصر، زيباترين بناها 
ساخته شد وصنايع کوچک به ميزان بسيار زياد در سوريه 

توليد شد.
آثار شيشه اي  به خصوص  ايوبيان  آثار هنري دوران 
ساخت کارگاه هاي سوريه را مي توان سرنخ مهمي براي هنر 
تقريبًا گم شدة نقاشي ايوبيان دانست. در اين دوره، دورتادور 
ظروف شيشه اي، پيکره ها، خانه ها و حيوانات با رنگ هاي 

مخصوص تصوير مي شد.
ويرانگري هاي مغولها در ايران و بين النهرين باعث شد 
مکتب نقاشي اين سرزمين ها تاحدود زيادي دچار افول شود، 
ولي ميراث به جاي مانده از اين مکتب نفوذ و گسترش وسيعي 

در سوريه و مصر يافت. 
از نسخه هاي مصور ايوبيان تعداد اندکي به جا مانده 
که آن هم دچار آسيب شده  است. فهِم انگيزة هنرمندان اين 

۱. مغربيان صالح الدين بن ايوب را با 
نام ساالدين Saladin می شناسند.

تصوير۱- سخن گفتن دمنه با شير، کليله و دمنه، سدة هفتم هجري، 
(www.bnf.fr ) ،مأخذ: کتابخانة ملي فرانسه

دوره در مصورسازي برخي کتاب هاي خاص بسيار دشوار 
است. تصاوير به دست آمده نيز ناقص و مبهم اند، به گونه اي که 
نمي توانند ابزار مفيدي براي بررسي باشند؛ لذا براي بررسي 
از طريق همين تعداد  ايوبيان  هنر نگارگري و کتاب آرايي 
نسخة به جامانده راهي جز تجزيه و تحليل عناصر اصلي 
و رنگ هاي به کار رفته در نگاره ها نيست و تنها مي توان 
با احتمال و تقريب به محل کتابت و مصورسازي نگاره ها 

اشاره کرد.
نگارگري  هنر  بررسي  تحقيق  اين  انجام  از  هدف 
عناصر  تحليل  و  تجزيه  طريق  از  ايوبيان  کتاب آرايي  و 
به کاررفته در نسخ به جامانده از آن است. اين هدف با پاسخ 

به پرسش هاي زير پي  گرفته مي شود:
۱. چه نوع سبک هنري در نگارگري دورة ايوبيان رايج 

بوده است؟
۲. مضامين مورد استفاده در نسخه هاي مصور دورة 

ايوبيان کدام اند؟
در اين راستا، با استفاده از شيوة توصيفي ـ تحليلي و 
به روش کتابخانه اي، نسخه هاي مصور  گردآوري مطالب 
اين دوره و نمونه هايي از نگاره هاي هرکدام معرفي مي شود. 
پيش ازآن، توضيح مختصري بر هنر نگارگري دوران ايوبيان 
آورده مي شود و سپس بررسي مضامين اين نسخه ها انجام 

مي گيرد.
بررسي سه نسخة مصور از اين دوره نشان مي دهد که 
در اين نسخه ها تمام تصاوير در وسط صفحة کاغذ قرار 
گرفته و در باال و پايين آن ها نوشته هايي از متن کتاب به خط 
عربي وجود دارد. در برخي از نگاره ها حرکت و پويايي و 
زندگي در عناصر تصوير ديده مي شود، ولي به طورکلي 
روح حاکم بر تصوير سکون و بي تحرکي است. درختان و 
گياهان در اين نگاره گل وبرگ هاي عجيب و ناشناخته دارند 
و درعين حال ازلحاظ بصري ساده و برگرفته از گياهان آن 
نواحي اند. شاخصة آخر استفاده از عناصر نمادگونه براي 
نشان دادن چيزي يا جايي يا حتي مفهومي نظير درخت خرما 
(نماد حاصلخيزي)، بوتة خار (نماد اندوه و گناه)، پرندة دريايي 

(به نشانة وجود آب) و بلبل (به نشانة وجود چمنزار) است. 

و  تصويري  ويژگي هاي  بررسي 
مصور  خطي  نسخه هاي  مضموني 

دوره ايوبيان
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پيشينة تحقيق
درخصوص دورة ايوبيان تحقيقات زيادي انجام نشده 
و اندک پژوهش هاي صورت گرفته بيشتر درزمينة مباحث 
و  دربارةکتاب آرايي  است.  دوره  اين  معماري  و  تاريخي 
نسخه هاي خطي و نگارگري اين دوره نيز تاکنون به طور 
جدي پژوهشي صورت نگرفته و صرفًا اشاره اي گذرا به آن 
شده است.براي نمونه، مي توان کتاب هنرهاي خاورميانه در 
دوران اسالمي نوشتةنعمت اسماعيل عالمرا نام برد. در اين 
کتاب، بيشتر بعد تاريخي، معماري و هنري اين دوره بررسي 
شده و قسمت کوتاهي نيز به نگارگري اين دوره اختصاص 
يافته است. از ديگر آثاري که به نگارگري و کتاب آرايي اين 
دوره پرداخته است مي توان به کتاب هنر و معماري اسالمي 
اثر رابرت هيلن برند و همچنين هنر و معماري اسالمي نوشتة 
اتينگهاوزن و گرابر اشاره کرد. عکاشه نيز در کتاب نگارگري 
است.  داشته  دوره  اين  نگارگري  به  اسالمي اشاره هايي 
درمجموع، در کتاب هاي مختلف اين موضوع به طور مختصر 
بررسي شده است.ازاين رو،تحقيق حاظر ازنظر موضوع جديد 
است و مي تواند پيش زمينة مناسبي براي ساير پژوهشگران 

قرار گيرد تا تحقيقات ديگري نيز دراين زمينه انجام شود. 
 

ويژگي ها و خاستگاه هنر نگارگري ايوبيان
مکتب عربي مصورسازي کتاب در اوايل سدةهفتم هجري 
(سيزدهم ميالدي) به شکوفايي رسيد. آنچه واضح است 
آميختگي دوسبک مختلف مصورسازي در دورة ايوبيان 
است: سبک اول سنت تصويرسازي سلجوقي و دوم سبک 
عربي. برخي از کارهاي مصورسازي ماهيتي آموزشي دارد 
و اين ويژگي مي تواند به توجيه کاربرد تصاوير کمک کند. 
به هرحال، روح سرزندة نقاشان بر قانون محدوديت استفاده 
از تصاوير فائق آمده است (برند، ۱۳۸۳: ۹۸). بنابراين، تعجبي 
ندارد اگر مي بينيم مجموعه اي از طرح ها شامل پيکره ها و 
اسليمي ها، نقوش گياهي، حيواني و کتيبه هايي با خطوط نسخ 

و کوفي پديد آمده است(اتينگهاوزن، ۱۳۸۶: ۸۳۰).
ايوبي ها هنر سلجوقيان را، که در دورة اتابکان پيروي 
مي شد، اقتباس کردند و حکمرانان ايوبي در سوريه و مصر 

کارگران ماهر موصلي را در سدةهفتم هجري به مهاجرت 
از وطنشان تشويق مي کردند تا مراکز جديدي در دمشق و 
سوريه و حلب برقرار سازند. قاهره نيز در دورة ايوبيان مرکز 
اصلي اعتقاد و هنر شد. سبک سلجوقي به واسطة صالح الدين 
ايوبي که در دربار نورالدين زنگي، حاکم دمشق، رشد يافته 
بود، به مصر راه يافت. ايوبي ها کوشيدند اين اقتباس هنري را 
در دورة حکومتشان در سوريه و عراق ادامه دهند. در دورة 
ايوبيان، عالوه بر عناصر سلجوقي، تأثيرات هنر بيزانسي نيز 

آشکار است(عالم، ۱۳۸۶ : ١٨١و۱۷۶).
به نظر مي رسد تصويرسازي کتاب در سده هاي اولية 
اسالمي صرفًابه صورت پراکنده انجام ميگرفته و دستکم 
بخشي از علت آن  جنبة صرِف تعليمي يا کارکردي کتاب ها، 
اينکه  فکر  احتماًال،  است.  پزشکي،بوده  کتاب هاي  مانند 
تصويرگري متن مي تواند مفرح باشد و متن لزومًا آموزشي 
نباشد تنها در سدة هفتم هجري در ذهن هنرمندان اسالمي 
داستاني  کتاب هاي  مانند تصويرگري  است،  انداخته  پرتو 

(برند، ۱۳۸۶ :۱۲٣-۱۲٢).

بررسي مضموني نسخه هاي خطي مصور دورة ايوبيان
و  سبک  و  مضمون  به لحاظ  سوريه  و  بغداد  در  نقاشي 
شمايل نگاري به هم وابسته است و آثار موجودرا ازنظر 
مضموني مي توان به دو گروه عمده تقسيم کرد: تصاوير 
موجود در آثار ادبي و حکمي، و تصاوير موجود در رساالت 

فلسفي(اتينگهاوزن۱۳۸۶ :۵۳۰).
مضامين ادبي و حکمي را به بررسي دو نسخة عمده 
و مهم کليله و دمنه و مقامات حريري اختصاص مي دهيم. 

براي تنضيم شدن متن  و خالي نبودن صفحه قبل از جدول ها
مجبور به بزرك كردن يكي از تصاوير هستيم



۱. سيرالملوک يا سياست نامه کتاب هايي 
هستند درباره آداب معاشرت و اخالق 
و سياست ملوک. در ابتداي هر فصل 
مطالبي مبني بر نصيحت و اندرز و 
راهنمايي شاهان مي آورد و حکايت هايي 
به عنوان شاهد ذکر مي کند که اغلب جنبة 
تاريخي دارد. سيرالملوک به نثري بسيار 
روان و ساده نوشته مي شده و اغلب 
عبارت هايش از لغات نامأنوس خالي 
است. خردنامه ها نيز کتاب هايي نظير 
سيرالملک هستند. (شکيباپور، ۱۳۴۸: 

(۷۱

تصوير۴- داستان مرزبان و زنش و بازبان، کليله و دمنه، سدة هفتم 
هجري، کتابخانة ملي فرانسه مأخذ: عکاشه،۱۳۸۰: ۲۴۲

تصوير ۵- داستان مرغ ماهي خوار و خرچنگ، کليله و دمنه، سدة هفتم 
( www.bnf.fr )هجري مأخذ: کتابخانة  ملي فرانسه

نگاره هاي به جاي مانده از اين نسخ در کتابخانة ملي فرانسه 
قرار دارد. در اين مقاله، به بررسي شش نگاره از کليله و دمنه 
و هفت نگاره از مقامات حريري مي پردازيم. در ادامه، براي 
تصاوير رساالت فلسفي، با درنظرگرفتن احتماالت، کتاب 
مختار الحکم و محاسن الکلم را مطالعه و بررسي مي کنيم، زيرا 
نامي از حامي و سفارش دهنده براي مصورسازي آن آورده 
نشده است. کتاب مختارالحکم و محاسن الکلم به احتمال قوي 
در اواخر حکومت اتابکان زنگي به نگارش درآمده است، ولي 
ازآنجاکه تاريخ مصورسازي آن دقيقًا طي سال هاي حکومت 
دورة ايوبيان است، مي توان مصورسازي اين نسخه را به 
دورة ايوبيان منتسب دانست. اين کتاب در موزة توپقاپوسراي 
استانبول موجود است و در مجموع چهارده نگاره دارد که 

براي بررسي چهار نگاره از آن را انتخاب کرده ايم.

مضامين ادبي و حکمي
هم راستاي رساله هاي کاربردي، که تمام سدة هفتم هجري و 
حتي کمي بعد از آن محبوبيت خود را حفظ کرد و نگارگري 
بالقوه اي بخشيد، ذائقة آن عصر به  مسلمانان را وسعت 
ادبيات داستاني، که سرگرمي بيشتري داشت، متمايل بود. در 
اين ميان، دو اثر شهرت گسترده اي يافت: اولي،کليله و دمنه 
و، دومي،مقامات حريري(برند، ۱۳۸۶: ۱۲۸).عالقه و استقبال 
مردم از کتاب مقامات حريري و شايد عامه پسند بودن وقايع 
اين کتاب باعث ترغيب هنرمندان به مصورسازي آن مي شده 
است. با توجه به اين ويژگي مي توان پنداشت که اين نسخه يا 

براي طبقة ميانه و ثروتمند تهيه شده است، يعني افرادي که 
زندگي آن ها در مقامات به خوبي منعکس شده است يا اينکه 
تقاضاي بسياري براي اين نسخه بوده که حتي توسط مردم 

طبقات پايين تر و عامي نيز خريداري مي شده است.
کليله و دمنه مجموعه اي از افسانه هاست که در حقيقت 
به نوع ادبي سيرالملوک و خردنامه ها١ تعلق دارد و اصول و 
احکامي را براي حکومت داري از زبان شخصيت هاي حيواني 
ارائه مي دهد(اتينگهاوزن۱۳۸۶: ۵۳۲).اين نسخه در سال هاي 
شده  نقاشي  ايوبيان  حکومت  ۱۲۲۰-۱۲۳۰م/۶۱۷-۶۲۸م 

است. 
هدف از خلق اثري چون کليله و دمنه نه تفنن و تفريح، 
بلکه گرفتن «آيين هاي برابر شهرياران» از طريق داستان هاي 
جانوري است که فقط اندکي حالت انساني آن تغيير شکل 
يافته است. بدين سبب، جذابيت چنين نسخه هايي دوچندان 
بوده و به همين دليل شگفت نيست که در نسخه هاي مشابه 
سوري و عراقي نيز تصويرگري خاصي را مي توان تشخيص 
داد. رنگ هاي روشن، حالت هاي نيم رخ قوي و پرشور، و 
ترکيب بندي هاي سادة متقارن همگي دست به دست هم داده 

تا داستان را به جلو ببرد(برند،۱۳۸۶: ۱۳۰).
در تصوير۱با عنوان «سخن گفتن دمنه با شير پادشاه 
جنگل» حالت قراردادي و تصنعي را در خطوط بدن و طرز 
قرارگيري پاها مشاهده مي کنيم. باوجوداين، شادابي و حرکت 
را در پاها، دهان باز دمنه و گياهاني که از دو طرف تصوير 
به سمت ميانة تصوير خم شده اند، مي بينيم و همچنين حالت 

و  تصويري  ويژگي هاي  بررسي 
مصور  خطي  نسخه هاي  مضموني 

دوره ايوبيان



شــمارة۲۳   پاييــز۹۱
۵۷

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

تصوير ۷- آغاز سوادآموزي، مقامات حريري، سدة هفتم هجري، 
Hillenbrand, 1999 :کتابخانه  ملي فرانسه،  مأخذ

تصوير۶- مار پير و پادشاه غوکان، کليله و دمنه، سدة هفتم هجري، 
 Talbot, 1971 :کتابخانة  ملي فرانسه مأخذ

ُدم دمنه، که داراي حرکت چرخشي و دوراني است، مؤيد 
عدم سکون در تصوير است. رنگ هاي اين نگاره بسيار ماليم 
است و تنها رنگ قرمز گل ها اندکي درخشش دارد. گياهان و 
بدن جانوران بدون جزئياتو پس زمينة تصوير بسيار ساده 
و عاري از بوته ها و درختاني است که جنگل يا مرغزاري 

را،آن گونه که در کتاب ذکر شده، به تصوير کشد.
تعدادي از نگاره هاي اين نسخه داراي سادگي و تعادل 
است. در تصوير ۲نيز اين توازن را مشاهده مي کنيم. گياهي 
عجيب با برگ هاي بزرگ و پهن و بافت خاص تنه، که درخت 
خرما را تداعي مي کند،در وسط تصوير قرار دارد. درخت 
خرما از درختان بومي مناطق سوريه و مصر است و نماد 

حاصلخيزي به شمار مي آيد(هال، ۱۳۸۳ :۲۸۸).
در تصوير۳، مشاهده مي شود که هدف هنرمند نمايش 
حرکت و پويايي بوده است. اين پويايي و تازگي را مي توان 
در بال هاي زاغ و در آويزان بودن موش از ُدم به صورت خطي 
اريب در وسط تصوير به سمت گوشة چپ پايين مشاهده 
کرد. منحني هاي امواج آب و هماهنگي آن ها با تاب خوردگي 
برگ هاي گياهان دو طرف رودخانه نيز بر اين پويايي تأکيد 
دارد. نگاه بيننده از شاخة خم شدة گياه در سمت راست آغاز 
مي شود و حرکت چشم از روي زاغ به موش و از آن به 

الک پشت که هدف نهايي داستان است ختم مي شود. 
يکي از ويژگي هاي نگاره هاي اين نسخه آن است که 
هنرمند سعي دارد تصاوير اشخاص و جانوران، بسيار طبيعي 
و زنده نما به نظر آيند. هرچند در تصوير۴ خطوط کناره نماي 

ساختمان و حاالت پيکره ها داراي نوعي سکون و بي حرکتي 
است، عنصر پويا در اين تصوير در سمت راست قرار دارد، 
يعني آنجا که حوادث داستان اتفاق مي افتد. داستان به اين 
قرار است که بازبان، غالم حاکم، به دروغ به همسر حاکم 
(مرزبان) تهمت خيانت مي زند. در اين هنگام، باز شکاري بر 
او حمله مي کند و در حضور مرزبان و همسر و مهمانانش 
چشم  هاي بازبان را کور مي کند که «سزاي چشمي که ناديده 
را ديده پندارد اين است، و از عدل و رحمت آفريدگار همين 

سزد»(منشي،۱۳۶۲: ۱۵۳).
با دقت در تصاوير اين نسخه متوجه مي شويم که در 
نگاره هاي آن اسامي اشخاص، باالي سر آن ها نوشته شده 
که توجيه روشني ندارد، جز آنکه به دست شخصي پرمّدعا، 

بدخط و کم سواد افزوده شده باشد(عکاشه، ۱۳۸۰: ۲۴۰).
در باال و پايين تصوير ۵، متن داستان به عربي نوشته 

شده است. 
در اين نگاره، رنگ ها ماليم ولي نسبتًا گرم است. هنرمند 
براي رنگ بدن مرغ ماهي خوار و بوتة گل در کنار رودخانه 
و نيز يکي از ماهيان در آب از رنگ سفيد استفاده کرده است. 
با دقت در تصوير، متوجه مي شويم که هنرمند همان رنگي را 
که براي منقار ماهي خوار به کار برده در باله و دم ماهي ها، 
ساقة گياه بزرگ تر و حتي با اندکي تغيير در سنگ هاي دو 
طرف رودخانه نيز استفاده کرده است. رنگ سبز نيز به طور 
يکنواخت در برگ هاي گياهان و حتي علف هاي زير آب به کار 
رفته است. امواج آب بسيار ساده با چند خط مواج ترسيم 



شده و همان رنگ آبي و خاکستري امواج رودخانه در بدن 
خرچنگ نيز به کار رفته است. تمامي اين ها نشان مي دهد که 
هنرمند در مصورسازي اين نسخه از رنگ هاي متنوع استفاده 
نکرده و علت آن يا نداشتن امکانات رنگ آميزي بوده يا سليقه 
و احساسات بصري نقاش با رنگ هاي ماليم و کم تنوع بيشتر 

سازگاري داشته است.
موضوع «مار پير و پادشاه غوکان» يکي از داستان هاي 
حکمي و ادبي کليله و دمنه است که نقاش دورة ايوبي تصوير 
کرده است (تصوير ۶). نگاره ازلحاظ بصري نوعي تقارن و 
تعادل دارد. سه درخت با فاصله هاي نسبتًا مساوي يکي در 
راست، يکي در وسط و سومي در چپ قرار گرفته اند. تصوير 
چمنزارو مار بزرگي را نشان مي دهد که در طول صفحة کاغذ 
امتداد يافته است. روي مار قورباغه اي سوار شده است. بدن 
قورباغه از روبه رو و سر آن از نيم رخ است. باز هم نام هاي 

دو شخصيت باالي سر آن ها مشاهده مي شود.
به  شباهتي  چندان  اندامي  تناسبات  ازلحاظ  مار  سر 
گربه سانان  به سر  شبيه  بيشتر  و  ندارد  واقعي  مار  سر 
است. قورباغه نيز در نگاه اول بي شباهت به ميمون نيست. 
اين ويژگي ها از ضعف در طراحي و شناخت اسکلت بندي 
جانوري و ابتدايي بودن سبک و اسلوب هاي نگارگري در اين 

دوره نشان دارد. 
اثري که بيش ازهمه فضاي زندگي عادي مردم و  اما 
جامعة آن روزگار را به تصوير مي کشد مقامات حريري١ 
است. اين اثر براي تعليم و آموزش اديبانه به خوانندگانش 

نوشته و طراحي شده است(برند،۱۳۸۳: ۱۱۶). مقامات مرکب 
از پنجاه قصة پيکارسک٢ است که الحارث بن هّمام٣  آن را 
روايت مي کند و هرکدام در جاي متفاوتي از جهان اسالم رخ 

مي دهد (اتينگهاوزن۱۳۸۶: ۵۳۳).
مصورسازي  شيوه هاي  از  هيچ يک  به  تصاوير  اين 
قبلي وابسته نيست و در ميان صدها تصوير نسخه هاي 
مقامات حريري اين دوره نمي توان هيچ چرخة تصويرگري 
پيوسته اي را تشخيص داد،زيرا هنرمند آيينه اي را در جلوي 
معادل  مي ديده  آنچه  هر  براي  و  گذاشته  روزانه  زندگي 
بصري مناسبي مي يافته است.هنرمنداين دوره حالت سايه نما 
گرفته است وام  نمايش سايه بازي آن عصر  از شيوة  را 

(برند، ۱۳۸۶: ۱٣٠-۱٢٩).
در تصوير ۷، با عنوان «آغاز سوادآموزي» يا مکتب  خانه، 
به  رغم سکون و حالت هاي يکسان در پيکره ها، بعضي از 
عناصر تصوير چشم را به بازي وامي دارد. مي توان گفت 
شروع  چپ  سمت  پيکرة  اشارة  انگشت  از  چشم  حرکت 
مي شود و با دست معلم، که همان ابوزيد٤ است، به جمعيت 
دانش آموزان انتقال مي يابد. شور و هياهوي اين کالس هم در 
چهرة شاگردان و هم در زيردستي هاي مشق آن ها مالحظه 

مي شود که هريک در جهتي، باال و پايين، قرار گرفته اند.
بر لوحه اي که در دست دانش آموزان است به جاي خط 
تحريري خط کوفي ديده مي شود. بر لوحي که در دست 
پسرک جلوي صحنه است بيان شده که نگارش اين نسخه در 
سال ۶۱۹ق/۱۲۲۲-۱۲۲۳م انجام شده است. اندازة بزرگ تر 

(www.bnf.fr ) تصوير ۸- حاجيان مکه، مقامات حريري، سدة هفتم هجري، مأخذ: کتابخانة  ملي فرانسه معناي  به  مقامه  جمع  مقامات:   .۱
گفت و شنود سرگرم کننده است که در 
اصل، نوشتةيک ايراني به نام همداني 
را  آن  معروف  بازآفريني  ولي  است؛ 
انجام  به  الحريري  نويسندةعراقي، 
رسانيده است. (اتينگهاوزن، ۱۳۸۶: ۵۳۳). 
حريري لغت داني است که هر مقامه را 
چنان شکل داده تا از همةقابليت هاي اين 
زبان بهره گيرد. ازاين روست که اين اثر 
نمايش قريحةزبان شناسي است که با نقل 
قول ها، کنايه ها، جناس ها و ايهام دلنشين 

شده است. (برند، ۱۳۸۶: ۱۲۸-۱۲۹).
۲. پيکارسک شيوه اي از پرداخت ادبي 
است که در آن با برقراري فضايي تخيلي 
و پندارگونه، حوادثي طنزآميز و يا فکاهي 
بر قهرمان داستان مي گذرد. قهرمان 
افسانه هاي پيکارسک، از بين تودةمردم و 
طبقات پايين جامعه انتخاب شده و براي 
او در مواجهه با طبقات باال حوادثي رخ 
مي دهد که مي تواند به طنزي سبک و 
يا فکاهي ختم شود. (ضيايي، ادبيات 
و انيميشن، چقدر به نقش ادبيات در 
انيميشن معتقديم؟ برگرفته از سايت 
 www.mohamadrafizaeyai.com

۳. حارث بن همام راوي مقامات است،  او 
شخصي شيفته نوادر ادب و لطايف ادبي 
و خطابه هاي شيرين مسجع و کثيرالسفر 
است. (الحريري البصري، ۱۳۸۷: مقدمه)

مقامه هاي حريري. مردي  قهرمان   .۴
است حيله گر و ترفندباز که در چهره هاي 
مختلف ظاهر مي شود و تمام همش اين 
است که روزي خويش را از راه گدايي 

حاصل کند (آيتي، ۱۳۸۱).

و  تصويري  ويژگي هاي  بررسي 
مصور  خطي  نسخه هاي  مضموني 

دوره ايوبيان



شــمارة۲۳   پاييــز۹۱
۵۹

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

تصوير۹- ابوزيد در نجران، مقامات حريري، سدة هفتم هجري، مأخذ:  همان

پيکرة معلم، دستار رسمي او و طاق مجللي که فقط او زير آن 
نشسته است داللت بر مقام او مي کند(همان : ۱۲۸).

در اين نگاره، نقاش رنگ هاي گرم را بسيار ماهرانه به کار 
برده است. رنگ ها به خوبي پراکنده شده اند. مثًال، پراکندگي 
رنگ قرمز در چند جاي تابلو نوعي چرخش و حرکت ايجاد 
کرده است.حالت دست ها در پيکرة سمت چپ که در پشت 
ابوزيد قرار گرفته يادآور صحنه هاي کتاب مقدس مسيحيان 
است و اين از نفوذ و تأثير هنر بيزانسي بر هنر مسلمانان 
نشان دارد. به گفتة عکاشه، در اوايل سدة سيزدهم ميالدي 
بيزانسي در تصويرکردن توضيحات  (هفتم هجري) هنر 
که  نيست  تعجب  جاي  داشت.پس  بسزايي  تأثير  کتاب ها 
نشانه هايي از اين تأثير را در برخي از نسخه هاي مقامات 

حريري مشاهده مي کنيم(عکاشه، ۱۳۸۰: ۲۶۰-۲۵۹).
در تصوير ۸، گروهي از حاجيان مکه در حال گوش دادن 
به ابوزيدند. حاجيان با لباس  احرام در مقابل ابوزيد با حالتي 
ولي  است،  عربي  لباس ها  ايستاده اند.  خاشع  و  فروتنانه 
چهره ها و حرکات دست و صورت  و حتي نگاه پيکره ها 
به شدت از هنر بيزانسي متأثر است. ابوزيد در مقابل ديگر 
پيکره ها و باالتر از بقيه نشسته است. تنها عنصر تحرک در 
اين نگاره دست هاي حاجيان است که با ضربان منظم يکي به 

باال و يکي به پايين قرار گرفته اند. 
در اين نگاره رنگ هاي بيشتري به کار رفته است، ازجمله: 

قرمز، صورتي، آبي، سبز تيره، مشکي، قهوه اي و خاکستري. 
نکتة جالب توجه اين است که سه پيکرة عقبي فقط سرشان 
مشخص است و هنرمند براي تصويرکردن جامه ها و حتي 

دست ها و پاهايشان تالشي نکرده است. 
همانطورکه گفته شد تأثيرات هنر بيزانسي را در بيشتر 
نگاره هاي اين نسخه مي توان مشاهده کرد.براي مثال، در 
تصوير ۹ با عنوان «ابوزيد در نجران» در چهرة ابوزيد، که 
شخصيت اصلي است و به صورت ريش دار در سمت چپ 
قرار دارد، ويژگي هاي بيزانسي به چشم مي خورد. در اين 
نگاره، کاله نوک باريک ابوزيد از همان نوع کاله هاي کشيشان 
مسيحي است. همچنين نوع چين خوردگي هاي لباس، درشتي 
را  بيزانسي  هنر  تأثيرات  همه،  پيکره ها،  نبودن  ظريف  و 
پاهاي  «شستن  صحنة  تداعي کنندة  نگاره  مي رساند.اين 
مسيح١» است. ابوزيد به نوعي همانند مسيح بر زمين نشسته 
و روبه روي او شخصي قرار دارد که گويي نقش پطروس 

رسول٢ را دارد و اشخاص ديگر حواريون اند.
به  رغم تأثيرات هنر بيزانسي، هنرمند مسلمان از عناصر 
ديني خود نيز بهره برده است، ازجمله لباس ها و عمامه هاي 
پيکره ها که عربي است و طاقي که باالي سر افراد قرار دارد 
و داراي نقوش گياهي اسليمي است. اين نگاره نيز رنگ هاي 
معدودي دارد. رنگ عمامه ها قهوه اي و آبي است. سه پيکرة 
مقامات  از  نسخه  اين  در  دارند.  بيشتري  ظرايف  جلوتر 

۱. شستن پاهاي مسيح داستان زن 
گناهکاري است که به حضور حضرت 
مسيح مي رسد و نزد پاهايش نشسته 
و شروع به گريستن مي کند. قطره هاي 
اشک او روي پاهاي عيسي مي چکيد، 
آنگاه عيسي مسيح رو به آن زن کرده 
و فرمود: «گناهان تو بخشيده شد!» 
(کتاب مقدس ترجمه تفسيري، ۹۷۲، 

.(۳۶-۷
۲. پطروس حواري يا پطروس رسول 
شاگردان  وفادارترين  و  نخستين  از 
عيسي مسيح بود. او کليساي يهوديه را 
بنيان گذاري کرد. (جهانگشاي، هادي، 
از  برگرفته   ،(Petre1) اول  پطروس 

سايت پـژوهشـکدة باقـرالعلوم
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استفاده از رنگ هاي صورتي و نارنجي براي لباس ها افزايش 
يافته است. 

در اين نگاره، ساختمان با خطوط کناره نما نشان داده 
شده و افراد حاضر در مجلس ساکن و بي حرکت اند و اندک 
حرکتي در دستان حاکم ديده مي شود و بيشترين پويايي و 
سرزندگي مربوط به حرکات و حاالت چهره و دستان ابوزيد 
و پسرش است. لباس هاي حاکم داراي تزيينات بيشتر و 
تجملي تر و لباس هاي ابوزيد و پسرش ساده تر است و چين 

و شکن تصنعي دارد.
با  ساکن  و  سرد  پيکره هاي  شاهد   ،۱۱ تصوير  در 
گردن هاي کج هستيم که ظرف هاي نوشيدني در دست دارند 
و يکي از آن ها سازي را مي نوازد که شبيه به عود است 
و ديگري فردي آوازخوان است. در گوشة سمت راست، 
پيکرة پيرمردي ژنده پوش که همان ابوزيد است به چشم 
مي خورد. گياهان ساده شده و، به جاي پرداختن به جزئيات 
و ظريف کاري، روي برگ ها فقط با دو يا سه رنگ تزيين شده 
است. روي شاخة درختان دو پرنده ديده مي شود. پرندة 
سمت راست، که از دستة مرغان دريايي است، از وجود 
رودخانه يا برکة آبي در آن حوالي نشان دارد. شايد هم 
هنرمند خواسته است به جاي تصوير کردن آب و رودخانه به 
نشانه اي از وجود آب اکتفا کند. پرندة سمت چپ، که از دستة 
بلبالن است، از چمنزاري خوش و خرم با گياهان و درختان 
در  حارث بن هّمام  داستان،  براساس  دارد.  نشان  سرسبز 
سبزه زاري در ميان همراهان خويش نشسته است و مردي 
زشت اندام و ژنده پوش بر آن ها وارد مي شود و حاضران 

براي آنکه صفاي مجلسشان به هم نخورد به او اجازه مي دهند 
گفت وگوهاي شان  در  آنکه  به شرط  بماند،  کنارشان  در 
که  مي خواند  سرودي  آوازخوان  سپس،  نکند.  دخالتي 
اعراب و معناي آن اختالف مي کنند. آن گاه،  حاضران در 
پيرمرد به تفصيل در شرح شعر سخن مي راند تا آنجا که همه 
شگفت زده و ساکت مي شوند و او را به سفرة خود دعوت 
مي کنند، ولي او از پذيرش دعوت شان پوزش مي طلبد و بعد 
معلوم مي شود که او ابوزيد بوده است.همان طورکه در تمام 
نگاره ها مالحظه مي شود، تصوير در وسط صفحه قرار دارد 
و در باال و پايين صفحه نوشته اي به عربي مشاهده مي شود

(همان: ۲۶۰).
ادامه  را  حارث  داستان  نقاش  هنرمند  تصوير۱۲،  در 
مي دهد. در اين تصوير، يک کشتي بر امواج آب مشاهده 
فرات  رود  در  کشتي  اطراف  در  که  ماهياني  و  مي شود 
و  دارد  قرار  بزرگ  دکل  يک  کشتي  وسط  در  شناورند. 
بادبان ها از دو طرف با دو طناب به سروته کشتي متصل 
شده اند. در سمت چپ، مالح (ملوان کشتي) طناب بادبان را 
به دست گرفته و وضعيت بادبان را نظاره مي کند. در طرف 
ديگر، سکان کشتي قرار دارد که شبيه به منارة مسجد است 
و باالي آن ميلة پرچم ديده مي شود. بدنة کشتي تزيينات 
ساده و چراغدان ماننددارد. چين و شکن بادبان ها، که نشان 

از وزش باد مي دهد، با خطوط کشيده شده است. 
در ميانة تصوير، يعني نقطة توجه بيننده، با پيکره هايي 
مواجهيم که ظاهراً مشغول بحث و صحبت برسر موضوعي 
هستند. چين لباس ها ساده و داراي خطوط اندک ولي پرمايه 

تصوير ۱۰- شکايت ابوزيد از پسرش در نزد حاکم، مقامات حريري، سدةهفتم هجري، کتابخانة ملي فرانسه،  مأخذ: عکاشه،۱۳۸۰: ۲۶۱

و  تصويري  ويژگي هاي  بررسي 
مصور  خطي  نسخه هاي  مضموني 

دوره ايوبيان



شــمارة۲۳   پاييــز۹۱
۶۱

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

تصوير ۱۲- حارث و همراهانش در کشتي، مقامات حريري، سدةهفتم 
هجري، کتابخانة ملي فرانسه مأخذ: همان: ۱۳۸

تصوير ۱۳- حارث و دوستانش در حال مي خواري، مقامات حريري، 
سدة هفتم هجري، کتابخانة ملي فرانسه مأخذ:  همان:۱۳۸۰

است. عمامه ها و چهره ها نيز عربي است. 
تصوير ۱۳ نمايانگر ماجرايي است که حريري دربارة 
سفر حارث آورده است. در اين نگاره نيز درختي در وسط 
مشاهده مي شود که بسيار شبيه به حالت دکل و بادبان 
کشتي در تصوير۱۲ است که در ميانة تصوير قرار گرفته 
و به دو طرف تصوير متمايل شده است. اين نوع گياهان 
ويژة اين نسخه از مقامات است که داراي برگ هاي بافاصله 
و پيچان و بدون پردازش و گل هاي درشت و خارمانند در 
انتهاي شاخه هاست. خار نماد اندوه و گناه است(هال،۱۳۸۳: 
۲۸۱) که بي ارتباط به ماجراي نگاره نيست. دو پرنده شبيه به 

مرغابي بر باالي شاخه ها به يک سو قرار گرفته اند. 
هنرمند ابوزيد را در انتهاي سمت چپ تصوير جا داده 
است که سر را به جلو آورده و انگشت اشاره اش را به حالت 
جام  با  حارث  فاصله اي،  اندک  با  است.  داشته  نگاه  تذکر 
شرابي نشسته و ديگر پيکره ها، که ازلحاظ طراحي ضعيف تر 
تصوير شده اند، بعدها توسط به دست ديگري که مهارت 

کمتري داشته به نگاره اضافه شده  است. 
برخي چنين گمان کرده اند که مقامات حريري کوششي 
بيش  نظريه  است.اين  بوده  نمايشنامه نويسي  درزمينة 
از يک حدس و گمان نيست. اگر هم فرض کنيم که چنين 
نمايشنامه هايي عمًال وجود داشته است، نمي توانيم آن ها را 

در شمار آثار ادبي مکتوب بدانيم.

مضامين فلسفي
از سدة پنجم تا هفتم هجري (يازدهم تا سيزدهم ميالدي) 
پيدا  يوناني  متون  ترجمة  به  بسياري  گرايش  مسلمانان 
کردند. در اين برهه، عالوه بر ترجمة کتب يوناني برخي از 
افراد، با مطالعة تاريخ و فلسفة يونان باستان، به نوشتن و 
تنظيم نسخه هايي دراين باره دست زدند. در اين نسخه ها، به 
توضيح تعليمات و آموزه هاي فيلسوفان بزرگ، عادات زندگي 
و خلق وخوي فيلسوفان، آرا و افکارشان و به طور کلي شرح 
حال آنان پرداخته شده است و سپس نگارگران اين نسخهّ  را 
با توجه به مضمونشان مصور مي کردند. نسخه مورد بحث 

ما نيز داراي مضمون فلسفي است.
نسخة مختارالحکم و محاسن الکلم (۱۲۰۰-۱۲۵۰م) اثر 
ابوالوفا مبشر بن فاتک مستنصري، يکي از فرماندهان عالقه مند 
به مسائل فلسفي، تاريخي و پزشکي در سدة پنجم هجري 

تصوير۱۱- حارث و همراهانش در سبزه زار، مقامات حريري، سدةهفتم 
هجري، کتابخانة ملي فرانسه مأخذ: همان: ۱۳۸۰



شامل  کتاب  اين  از  نسخه اي  است.  ميالدي)  (يازدهم 
چهارده نگاره است. اين کتاب، برخالف األدوية المفرده اثر 
ديسقوريدوس، ترجمه اي از متون يوناني نيست. موضوعات 
آن از زندگاني و کارهاي برخي از حکيمان يونان باستان 
ارسطو،  بقراط، سقراط،  همچون هومر، سوفکل، سولون، 
فيثاغورس و جالينوس گرفته شده و يک نسخة مصور از 
آن در موزة توپقاپوسراي در استانبول١ نگهداري مي شود. 
اين نسخه فاقد کتابت است؛ اما نقشي که با حروف طاليي در 
صفحة عنوان آن آمده اشاره به آن دارد که اين نسخه براي يکي 
از دبيراِن اتابک تحريرشده که البته نام و شخصيت آن اتابک 
را ذکر نکرده است. اسلوب نگاره هاي اين نسخه با روش هاي 
رايج در نيمة اول سدة هفتم هجري مطابقت دارد و به احتمال 

قوي در سوريه کتابت شده است(عکاشه،٢٥٢:١٣٨٠).
در تصوير ۱۴، با عنوان «سولون و شاگردانش» سولون٢در 
سمت راست احتماًال روي يک زيرانداز نشسته است. رداي 
سلون بسيار ساده و فقط داراي خطوط مواج است، ولي 
است.  ُدوَرنگ  دايره هاي  يا  داراي شش ضلعي ها  او  لباس 
دست هاي پيکره ها در حال حرکت است و گوياي بحث و 
مناظرة شاگردان با استاد است. هنرمنْد سولون را با چهره اي 
مسن تر و ريش و موي روشن تر نشان داده است و در چهرة 
شاگردان جواني کامًال آشکار است. دو تن از شاگردان عمامة 

عربي بزرگي بر سر دارند. 

در اين نگاره، رنگ ها تنوع و زيبايي چشم نوازي دارند. 
دست ها با ظرافت پرداخت شده است و خط سفيد روي بيني 
پيکره ها، چهره هاي زنده با گونه هاي صورتي و رنگ هاي 
شفاف به چشم مي خورد. نقش هاي لباس آبي رنگ سولون 

نوعي حالت بازي با خطاي باصره ايجاد کرده است.
بادقت در شيوة ترسيم لباس ها در همة تصاوير اين 
نسخه، آميزه اي از روش هاي مکتب بغداد و مکتب بيزانس 
را مشاهده مي کنيم، به ويژه در چين هاي لباس ها و عمامه ها. 
در تصوير ۱۵، سوفکل٣ و شاگردانش ظاهراً بر تختي چوبي 
نشسته اند. سوفکل در سمت چپ تصوير با عمامه ايي بسيار 
بزرگ تر از ديگر پيکره ها قرار دارد. چهره ها در اين نگاره 
حالت زنده نما و طبيعي بيشتري دارند. رداي سوفکل داراي 
نقوش هندسي اسالمي است شبيه به نقوش گره چيني که در 
کاشي کاري ها و درهاي چوبي بناهاي اسالمي کار مي شده 

است. 
با دقت در اين نگاره، متوجه مي شويم که احتماًال هنرمند، 
با داشتن دانش و مهارت در سايه پردازي چهره ها، روي 
بيني پيکره ها خطي روشن کشيده است تا بيني را برجسته تر 
نشان دهد. نقوش لباس ها دايره هاي کوچک و بزرگ و نقشي 
شبيه به اسليمي ولي بسيار ساده تر است. لباس سوفکل 
آبي رنگ است و آرامشي را که رنگ آبي از لحاظ رواني 
مي دهد مي توان در چهرة سوفکل نيز مالحظه کرد. کتاب 

تصوير ۱۴- سولون و شاگردانش، مختارالحکم و محاسن الکلم، 
سده  هفتم هجري، توپقاپوسراي استانبول،ماخذ:

 www.topkapisarayi.gov.tr

تصوير۱۵- سوفکل و شاگردانش، مختارالحکم و محاسن الکلم، سدة 
 Papadopoulo, 1979  :هفتم هجري، توپقاپوسراي استانبول مأخذ

1.Topkapi Sarayi Istanbul

۲ . سولون از فيلسوفان اواخر سدة 
هفتم يونان است او به قوانين اصلي 
افزود  مقررات  پاره اي  آتن،  تاريخ 
مانند حق وصيت و قانون آن، دوام 
گواه  بهترين  قوانين سولون  آوردن 
دانش اوست. او پس از ۲۲ سال در 
سن ۶۶ سالگي از مقام وزارت دست 
کشيد و به قصد کسب اطالع از تمدن 
مصر و خاور، به مسافرت پرداخت 
و ظاهرًا در همين اوان بود که جملة 
معروف خود را اظهار داشت: «من رو 
به پيري مي روم؛ ولي پيوسته چيزي 

مي آموزم.» (دورانت، ۱۳۷۸: ۱۳۷)
۳. نام سوفکل، فيلسوف سده پنجم ق 
م يونان به معناي «عاقل و محترم» 
است. مردم خلق و خوي او را بيش 
از سياستش دوست مي داشتند. وي 
فروتن  تيزهوش،  ظريف  بود  مردي 
و جاذبه اي داشت که همة خطاهايش 
را جبران مي کرد. سوفکل يکصد و 
سيزده نمايشنامه نوشت که فقط ۷ تاي 
آن به ما رسيده است. مشهورترينشان 
اوديپ شهريار است. (دورانت، ۱۳۷۸: 

(۴۳۹

و  تصويري  ويژگي هاي  بررسي 
مصور  خطي  نسخه هاي  مضموني 

دوره ايوبيان
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

تصوير ۱۶- سقراط و شاگردانش، مختارالحکم و محاسن الکلم، سدةهفتم 
(www.topkapisarayi.gov.tr)  هجري، مأخذ: توپقاپوسراي استانبول

بر تخت، مختارالحکم و محاسن الکلم،  اسکندر نشسته  تصوير۱۷. 
سدةهفتم هجري، توپقاپوسراي استانبول،  مأخذ: عکاشه۱۳۸۰: ۲۵۳

ظاهراً بخش بندي شده و در آغاز هر بخش موضوع آن و نام 
فيلسوف موردبحث با خطي درشت معرفي شده و در پايان 

هر سطر يک گل پنج پر کوچک آمده است.
در تصوير ۱۶، با عنوان «سقراط و شاگردانش»، اندکي 
تفاوت با تصاوير پيشين مشاهده مي شود. اين بار، استاد 
و شاگردان در طبيعت جمع شده اند و سقراط١ نه در حال 
تدريس علوم بلکه در حال تفکر و تأمل بر باالي صخره اي 
نشسته است. گل و گياهان نيز در اطراف صخره وجود دارند 
که بسيار نزديک به واقع ترسيم شده اند. لباس ها نقش دار و 
عمامه ها با چين و شکن فراوان طراحي شده است. نقوِش 
روي لباس ها هندسي اسالمي است. دو شاگرد با چهر ه هاي 
حيران و کمي غمگين و انگار پر از پرسْش نظاره گر استاد 

خود هستند.
ديگر  از  پخته تر  و  گرم  بسيار  نگاره  اين  در  رنگ ها 
نسخه هاي مصور اين دوران است. چهره ها و گونه ها اندکي 
سايه پردازي شده  است. لباس سقراط به رنگ سبز است، 
سبزي که در چمنزار نيز به کاررفته است. رنگ هاي قرمز، 
نارنجي، قهوه اي گرم و زردي که به طاليي نزديک است در 
لباس ها و منظره به کار رفته است. استفاده از اين رنگ هاي 

متنوع و شاد در اين نگاره به جذابيت اثر کمک کرده است.
مؤلف مختارالحکم اسکندر کبير را فرمانرواي حکيم و 
شاه شاهان جهان مي داند.در تصوير۱۷، اسکندر بر تخت 

خويش، که شکل و نقش عربي دارد،نشسته و يک پا را روي 
پاي ديگر گذاشته است و جامة گشاد عربي کم چين با نقش هاي 
دايره اي رنگين بر تن دارد. در قسمت باالي آستين ها، نزديک 
شانه ها، دو نوار ديده مي شود که خطوط تزييني روي آن 
نگاشته و به احتمال قوي نام خود اوست. اين يک سنت خاص 
عربي است. بر سر اسکندر تاجي استوانه اي شکل و پيرامون 
سر و تاْج هاله اي سراسري ترسيم شده و همان نقاش يا 
شخص ديگري خطوطي منحني بر زمينة هاله رسم کرده 
که آن را به شکل عمامه درآورده است.تاجو عمامةروي آن 
به نشانة بزرگداشت اسکندر است.عصاي بلند اسکندراز سطح 
زمين تا مقابل سينه اش مي رسد و دستة آن  را که به شکل 
سر شير يا پلنگ و رمز چوگان سلطنتي است در دست دارد. 
چهرة اسکندر عربي يا ترکيبي از عربي و ايراني است که 
شايد نگارگر در ترسيم آن از متن کتاب الهام گرفته باشد. در 
دو سوي اسکندر، دو غالم ايستاده اند و هرکدام مشعلي به 
دست گرفته اند که شعلة آن به سمت پايين خم شده و عمامه اي 
بزرگ بر سر دارند(دورانت، ۱۳۷۸: ۲۵٤-۲۵٣).هنرمند براي 
هيچ کدام از شخصيت هاي فيلسوفان و همراهانشان هالة نور 
ترسيم نکرده است.شايد ترسيم هاله در اين نگاره وفقط براي 
شخص اسکندر به سبب عالقه و احترام شديد نويسنده به 
اسکندر بوده که اين عالقه بر نقاش نيز تأثير داشته و تنها 

دور سر اسکندر اين هاله را ترسيم کرده است.

۱. سقراط فيلسوف سدة  پنجم قبل 
و  اعتدال  نمونة   او  است.  ميالد  از 
خويشتن داري بود،  ولي هرگز چون 
کناره  مردم  از  نمي زيست.  قديسان 
ديگران  با  معاشرت  از  و  نمي گرفت 
دربارة  افالطون  مي شد.  شادمان 
به راستي  «وي  است:  گفته  چنين  او 
نيک ترين  و  عاقل ترين  عادل ترين، 
خود  عمر  در  من  که  است  مردي 

ديده ام» (دورانت۱۳۷۸: ۴۰۶).



عناصر اصلي موجود مضمونموضوع نگاره
در نگاره

تصويرمضمون و فضاي حاکم در نگاره

سخن گفتن دمنه 
با شير

شير، دمنه و حضور دو ادبي- حکمي
گياه عجيب در دو طرف

حالت تصنعي در خطوط بدن و طرز 
قرارگيري پاها ديده مي شود.

طرز قرارگيري پاها، شادابي، دهان باز دمنه 
و طرزقرارگيري گل ها نشان از پويايي و عدم 

سکون در تصوير است.

پادشاه   زاغ ها 
و        وزيرانش

قرار گرفتن درختي ادبي- حکمي
شبيه به نخل در وسط 

تصوير، کالغ ها

سادگي و تعادل در تصوير ديده 
مي شود و درخت خرما نماد 

حاصلخيزي است.

داستان آهو، کالغ، 
الک پشت و موش

ادبي- حکمي
خطوط مواج آب، حالت 

مورب کالغ و موش 
نسبت به الک پشت

زاغ،  بال هاي  در  تازگي  و  پويايي  و  حرکت 
و  آب  مواج  منحني هاي  موش،  بودن  آويزان 
برگ هاي  تاب خوردگي  با  آن ها  هماهنگي 

گياهان ديده مي شود.

و  مرزبان  داستان 
زنش و بازبان

لباس ها و عمامه هاي ادبي- حکمي
عربي پيکره ها، حالت 

دست ها و چهره هاي 
نگران اشخاص

خطوط کناره نماي ساختمان و حالت 
پيکره ها داراي سکون است. پويايي در 

سمت راست تصوير است و حوادث نيز در 
سمت راست اتفاق مي افتد. 

داستان مرغ ماهي 
ادبي- حکميخوار و خرچنگ

امواج آب، گياهان 
گوناگون، خرچنگ 

و مرغ

در باال و پايين تصوير، متن داستان به خط 
عربي نوشته شده. رنگ ها در اين تصوير 

تنوع و گوناگوني ندارد.

مار پير و پادشاه 
ادبي- حکميغوکان

قرار دادن سه درخت 
عجيب براي ايجاد 

تعادل در تصوير

ضعف در طراحي و شناخت اسکلت بندي 
جانوري در اين تصوير ديده مي شود 

که نشان دهنده عدم پيشرفت سبک و 
اسلوب هاي  نگارگري در اين دوره است.

جدول۱- بررسي مضمون در نسخه کليله و دمنه

و  تصويري  ويژگي هاي  بررسي 
مصور  خطي  نسخه هاي  مضموني 

دوره ايوبيان



شــمارة۲۳   پاييــز۹۱
۶۵

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

موضوع شرح تصاوير
نگاره

عناصر موجود در 
نگاره

تصويرويژگي های تصويری

سخن گفتن دمنه 
با شير

شير، دمنه و حضور دو ادبي- حکمي
گياه عجيب در دو طرف

سادگي و حرکت، جبر حاکم از 
طرف شير

پادشاه زاغ ها و 
وزيرانش

شبيه ادبي- حکمي درختي  گرفتن  قرار 
تصوير،  وسط  در  نخل  به 

کالغ ها

تجمع گروهي از کالغ ها براي 
تصميمات مهم جنگي و فضاي 

استرس ناشي از آن

داستان آهو، کالغ، 
الک پشت و موش

خطوط مواج آب، حالت ادبي- حکمي
مورب کالغ و موش نسبت 

به الک پشت

پويايي و تازگي، هماهنگي پيچش 
برگ هاي گياه با امواج رودخانه

داستان مرزبان و زنش 
و بازبان

لباس ها و عمامه هاي ادبي- حکمي
عربي پيکره ها، حالت 

دست ها و چهره هاي 
نگران اشخاص

عدم تناسب پيکره ها با معماري 
ساختمان

داستان مرغ ماهي 
خوار و خرچنگ

امواج آب، گياهان ادبي- حکمي
گوناگون، خرچنگ و مرغ

به کارگيري رنگ هاي ماليم، صحنه 
توسط  ماهي خوار  مرغ  شدن  کشته 

خرچنگ

ادبي- حکميمار پير و پادشاه غوکان
قرار دادن سه درخت 

عجيب براي ايجاد تعادل 
در تصوير

عدم تناسب اندام جانوران

صحنه اي از خاري و ذلت مار

جدول ۲- بررسی ويژگی های تصويری نسخه کليله و دمنه



عناصر اصلي مضمونموضوع نگاره
موجود در نگاره

تصويرمضمون و فضاي حاکم در نگاره

جمعيت دانش آموزان ادبي- حکميآغاز سودآموزي
جثه درشت استاد و 

همکارش

سکون و حالت هاي يکسان در پيکره ها وجود دارد اما شور و 
هياهوي کالس در چهره شاگردان ديده مي شود. خط کوفي 

در لوح ها نشان دهنده سال نگارش نسخه است. اندازه بزرگ تر 
پيکر معلم، دستار رسمي و طاقي که زير آن نشسته بر مقام او 

داللت دارد.

اشخاص با جامه هايادبي- حکميحاجيان مکه
 مخصوص زيارت

گروه حاجيان با لباس احرام و حالت فروتنانه و خاشع.  لباس ها 
عربي است ولي چهره ها و پيکره ها متأثر از هنر بيزانسي است.

ادبي- حکميابوزيد در نجران
پيکره ابوزيد با 

لباس هاي مسيحي
ويژگي هاي هنر بيزانسي در چهره ابوزيد ديده مي  شود و کاله 

کشيشان مسيحي بر سر اوست. عناصر ديني اسالم نيز در 
تصوير ديده مي شود ازجمله لباس ها و عمامه ها که عربي است 

و طاق باالي سر افراد که داراي نقوش  گياهي اسليمي است.

شکايت ابوزيد از  
پسرش در نزد حاکم 

عدم سکون در تصوير،  ادبي- حکمي
خالي بودن پس زمينه

 از هر رنگ و شکلي

لباس   حاکم   تزيينات   بيشتر و   تجملي تر 
دارد که نشان دهنده مقام اوست. بيشترين 

پويايي و حرکت در اين تصوير،  مربوط به 
حاالت  چهره و دستان ابوزيد  و پسرش است.

حارث و همراهانش 
در سبزه زار

سازهاي موسيقي ادبي- حکمي
در دست پيکره ها، 

گياهان با 
پيچش هاي خاص

افراد ساده با گردن هاي کج، که يکي از آنها نوازنده است و 
آوازخوان در تصوير ديده مي شود. نوازنده پرنده روي شاخه 

درختان نشان دهنده وجود رودخانه يا برکه آب در آن حوالي 

است. پرندة سمت چپ که از دستة  بلبالن است، نشان از 
چمنزاري خوش و خرم با گياهان و درختان سرسبز دارد.

حارث و همراهانش
 در کشتي

کشتي با بادبان ادبي- حکمي
بزرگ، پيکره هاي 

نشسته بر کشتي

در اين تصوير، بدنه کشتي داراي تزيينات ساده و 
چراغ دان مانند است. چين و شکن بادبان ها نشان از وزش 

باد دارد. پيکره ها در ميانه تصوير افرادي را نشان مي دهد که 
مشغول صحبت و بحث هستند. لباس ها ساده و چهره ها و 

عمامه ها عربي است.

همراهانش  و  حارث 
در حال مي خواري

درخت با گل عجيب و ادبي- حکمي
دو پرنده روي آن،  

اشخاص با 
جام هايي در دست

درخت در وسط تصوير شبيه دکل و بادبان کشتي در
 تصوير پيشين است. خار در تصوير نماد اندوه و گناه 

است و به ماجراي نگاره ربط دارد.

جدول ۳- بررسي مضمون در نسخه مقامات حريري

و  تصويري  ويژگي هاي  بررسي 
مصور  خطي  نسخه هاي  مضموني 

دوره ايوبيان



شــمارة۲۳   پاييــز۹۱
۶۷

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

موضوع شرح تصاوير
نگاره

عناصر موجود در 
نگاره

تصويرويژگي های تصويری

ادبي- حکميآغاز سود  آموزي
جمعيت دانش آموزان 

جثه درشت استاد و 
همکارش

استفاده از رنگ قرمز در نقاط 
مناسب، صحنه شلوغي و 

هيجان دانش آموزان

ادبي- حکميحاجيان مکه
اشخاص با جامه هاي 

مخصوص زيارت
صحنه خطابه

 و موعظه

ادبي- حکميابوزيد در نجران
پيکره ابوزيد با 

لباس هاي مسيحي
مشاهده تأثيرات

 هنر بيزانس

شکايت ابوزيد از 
پسرش در نزد حاکم 

ادبي- حکمي
عدم سکون در تصوير،  

خالي بودن پس زمينه از 
هر رنگ و شکلي

حاکم نشسته بر
 تخت زير طاقي

حارث و همراهانش 
در سبزه زار

سازهاي موسيقي در ادبي- حکمي
دست پيکره ها، گياهان 

با پيچش هاي خاص

صحنه عيش و نوش 
و طرب

حارث و همراهانش 
در کشتي

کشتي با بادبان بزرگ، ادبي- حکمي
پيکره هاي نشسته بر 

کشتي

صحنه مباحثه
 و  مناظره افراد

جدول۴-  بررسی ويژگی های تصويری نسخه کليله و دمنه



نتيجه
با توجه به آثار باقي مانده از دورة ايوبيان، به اين موضوع پي مي بريم که حاکمان ايوبي نهايت تشويق 
و حمايت خود را در زمينة معماري به کار بسته اند و بيشترين دل مشغولي آنان به ساخت مدارس ديني 
و مساجد بوده است. هدف از ساختن مدارس و مساجد چيزي جز اشاعه و گسترش مذهب سني نبوده 
است. شايد به همين سبب نيز رهبران ايوبي از هنر نگارگري حمايت کمتري کرده اند؛ زيرا تصويرگري با 
آموزه هاي مذهبي در تعارض بوده است و به همين سبب از نسخه هاي مصور دورة ايوبيان تعداد بسيار 
اندکي به جا مانده که آن ها هم آسيب ديده اند.عالوه بر اين ،جنگ هاي صليبي از يک سو و حملة مغوالن 
از سوي ديگر فرمانروايان ايوبي را درگير جنگ و کشورگشايي مي کرد.جنگ هاي متمادي سبب ناامني 
و مهاجرت عدة زيادي از هنرمندان شد و اينان با مهاجرت خود سنت هاي موروثي هنري خويش را به 
سرزمين هاي جديد  بردند. اين سنت ها با هنر آن نواحي در هم   آميخت و اسلوبي جديد پديد  آورد. از 
سوي ديگر، بايد نفوذ و تأثير هنر بيزانسي يعقوبيان سوريه را نيز به اين درهم آميختگي افزود. به طور 

کلي، به سبب ناهماهنگي هنر و سياست در اين دوره، هيچ سبک واحدي براي نگارگري خلق نشد.
همان طور که بيان شد تنها نسخه هاي مصور باقي مانده از اين دوره سه کتاب کليله و دمنه، مقامات 
حريري، و مختارالحکم و محاسن الکلم بوده است. با دقت و توجه در اين نسخه ها ويژگي هاي بارزي 
در همة آن ها مشاهده مي شود، ازجمله اينکه تمام تصاوير در وسط صفحه قرار گرفته و در باال و پايين 
تصوير نوشته هايي از متن کتاب به عربي وجود دارد. در اکثر نگاره ها، خط صاف و مستقيمي زير 
تصاوير رسم شده است و همة عناصر تصوير روي اين خط صاف جا گرفته اند. در برخي از نگاره ها، 
حرکت و پويايي و زندگي در عناصر تصوير ديده مي شود؛ ولي به طورکلي روح حاکم بر تصوير، 
سکون و بي تحرکي است. درختان و گياهان در اين نگاره گل وبرگ هاي عجيب و ناشناخته دارند و 
درعين حال ازلحاظ بصري ساده و برگرفته از گياهان آن نواحي اند. شاخصة آخر استفاده از عناصر 
نمادگونه براي نشان دادن چيزي يا جايي يا حتي مفهومي نظير درخت خرما (نماد حاصلخيزي)، بوتة 
خار (نماد اندوه و گناه)، پرندة دريايي (به نشانة وجود آب) و بلبل (به نشانة وجود چمنزار) است. وجوه 
مشترک و عناصر پايه اي و شکل دهندة نگاره ها در اکثر آثار دورة ايوبي استفاده از رنگ هاي ماليم و 
کم تنوع است. پيکره ها و حاالت و لباس هاي شان عربي است، اگرچه استثنائًا در نسخة مقامات تأثيرات 
هنر بيزانسي نيز به چشم مي خورد. فضاي حاکم بر اغلب آثار سکون و بي تحرکي است و عناصر 
نوعي حالت جمود و مجسمه گونه به خود گرفته اند. در نسخة کليله و دمنه اين دوره با درنظرگرفتن 
مهارت نداشتن هنرمند در طراحي اشکال، زندگي و پويايي را مي توان مشاهده کرد. با توجه به آنچه 
آمد، گاه تعيين مکاتب و سبک هاي بومي و اظهارنظر قطعي درباب نسخه هاي مصور اين دوران ناممکن 
مي شود. عامل بسيار مهمي که در راه پژوهش تاريخ هنر دوران  مختلف باعث سختي و دشواري 
مي شود، همانند بيشتر دوره ها، جنگ ها، غارت ها، ويرانگري ها و مهاجرت هنرمندان و صنعتگران و 
قرارگرفتن آنان تحت حمايت حاکمان و حاميان ديگر بوده است. بااين حساب، تنها راه اين است که بدون 
اشاره به شهر يا نويسندة کتاب ها و نداشتن آگاهي از هنرمند نقاش آن، اثر را از لحاظ زيباشناختي و 

ترکيبات رنگي و نمادهاي آن بررسي کرد.
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The advent of Salah Al-Din Ayoubi, in the second half of the twelfth century / VI, relieved partly 

the political turmoil governing the Mediterranean Eastern lands during the eleventh century /V, 

till the early thirteenth / VII and often intensified with the Crusades’ attacks. Ayoubian were 

efficient and effective not only in conquests and war achievements but also in cultural services. 

They opened new ways towards the world of art; however, the period of their soverignety did 

not last long; and their significance was mostly due to their role in establishing a bond between 

the Seljuk and Mamluk eras and their distinctive manners of style. In this regard, due to the 

incoordination between art and politics in this period, no solitary style of painting was shaped. The 

illustrated manuscripts remaining from Ayoubian era include an edition of “KalilahwaDimnah”; 

or (The fables of Bidpai), Maqamat Al-Hariri and the book entitled: Mokhtar Al-Hikamand 

Mahasen Al-kalam. Getting accustomed with the features of paintings & recognizing the subject 

matter of illustrated manuscripts in Ayoubian era, are the main purposes of this essay. 

The analysis of the three manuscripts of this book reveals that in all works the images are 

located in the middle of the page amidst Arabic texts. In a number of the paintings, liveliness and 

vivacity can be traced among the elements of the visual; however, the overall atmospheres of the 

paintings are still and motionless. The trees and the plants have mysterious leaves and flowers; 

nonetheless, they bear simple desgins and can be traced back to the local vegetation of the area. 

The last feature applied is the use of symbolism depicting local features including the date palm 

a symbol of fertility, a torn bush a symbol of sadness and melancholy, a seagull symbolizing 

water and the nightingale symbolizing open meadows. 

Key words: Painting, Ayoubian era, Kelile and Demneh, Maqamat Al-Hariri, Mokhtar Al-

Hikam and Mahasen Al-kalam.
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