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چكيده
هنر نگارگري اســالمي ايران همواره در پيوند ناگسســتني با ادبيات غني و آكنده از تعبيرات عرفاني و 
حكيمانه قرار داشته است و نگارگران نيز، تالش نموده اند تا اين معاني را به زبان تصوير متجلي سازند. 
يكي از مهم ترين منابع مصور سازي براي نگارگران ايراني در طول دوره هاي مختلف، خمسه نظامي است. 
خمسه تهماسبي، از نسخه هاي مصور خمسه متعلق به مكتب تبريز عهد صفوي و دوران شاه تهماسب 
است كه در آن آثار ارزشمندي به قلم هنرمندان بزرگ آن زمان تصوير شده است. دو نگاره از سومين 
منظومه نظامي، ليلي و مجنون، در اين نسخه منسوب به آقا ميرك و مير سيدعلي، دو تن از نامدار ترين 
نگارگران ايراني اســت. هدف  در اين تحقيق شناخت كيفيت بيان هنري و خصوصيات تصويري نگاره 
هاي مورد بررســي مي  باشد. ســوال هاي اين تحقيق عبارت است از : ١- نگارگران از چه نشانه ها و 
نمادهايي براي بيان موضوع داستان تصوير سازي شده درجهت ايجاد بيان هنري مطلوب استفاده نموده 
اند؟ ٢- عواملي مانند، تركيب بندي، عناصر و نيرو هاي بصري و ارتباط عناصر تصويري هر نگاره، چگونه 
در خدمت ايجاد بيان هنري در اثر قرار گرفته اند؟  روش تحقيق  در اين مقاله توصيفي، تحليلي وشيوة 
جمع آوري اطالعات كتابخانه اي اســت . نتايج حاصل از تحقيق حاکي از اين امر است که هنرمندان در 
عين توجه به مضامين داستان، با استفاده از نمادهاي بصري و ايجاد ارتباطات گوناگون در فضاسازي و 

ترکيب بندي، به ترجمان تصويري متن، با بياني هنرمندانه وگسترده تر پرداخته اند.
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مقدمه
و  عرفاني  آموزه هاي  آميختن  در  دليل  به  ايران  ادبيات 
الهام  منبع  هنرمندانه،  داستان هاي  و  حكايات  با  اخالقي، 
است.  بوده  مختلف  دوره هاي  طول  در  ايراني  نگارگران 
پرورده شدن نگارگري در دامن ادبيات نتايج پرثمري را 
در قالب نسخه هاي مصور به يادگار نهاده است كه، امروزه 

نيز، براي آنها همتا و قريني نمي توان يافت.
سهم عمده اي از ايجاد صور زيبا و خيال انگيز نگارگري 
متأثر از اشعار حكيمانه شاعران بزرگي چون: فردوسي، 
سعدي و نظامي است. در ميان آثار ادبي، خمسه نظامي 
به دليل انتخاب حكايت ها و داستان هاي زيبا و عبرت آميز 
و باور پذير همراه با صحنه پردازي ها و توصيفات دقيق 
تصويري، از استقبال ويژه اي در ميان نگارگران برخوردار 
بوده است. هريك از منظومه هاي پنج گنج، بار ها توسط 
ديرپاي  مانند سنتي  امر  اين  و  نگارگران مصور گرديده 
ادامه يافته است و امروزه در قالب نسخه هاي ارزشمند، به 

يادگار مانده است.
از نمونه هاي زيباي پنج گنج در عهد شاه تهماسب صفوي و 
به دست هنرمندان نامدار آن دوران، در شهر تبريز كتابت 
و تصوير سازي شده است و به خمسه تهماسبي شهرت 
دارد، هم اكنون در كتابخانه موزه بريتانيا در لندن نگهداري 
مي شود. امروزه تنها چهارده نگاره از آثار مكتب تبريز در 
آن باقي مانده است، ولي همين تعداد اندك، به خوبي معرف 
ويژگي هاي كمال يافته مكتب تبريز در دوره صفوي است. 
در ليلي و مجنون، سومين منظومه اين نسخه، دو نگاره 
منسوب به آقا ميرك و ميرسيدعلي، از نامدار ترين استادان 
نگارگر عصر صفوي، وجود دارد كه موضوع پژوهش اين 
مقاله را تشكيل مي دهد. در اين دو اثر با عناوين «مجنون 
در بيابان»و «آوردن مجنون بر در خيمه ليلي»، عالوه بر 
اينكه به بيان داستان هاي نظامي به زبان تصوير، پرداخته 
شده است، تأثير ديدگاه هنرمند نگارگر، در تصوير سازي 

هر داستان نيز، ديده مي شود.
هدف در اين تحقيق شناخت كيفيت بيان هنري و خصوصيات 
باشد. سوالهاي  مي  بررسي  مورد  هاي  نگاره  تصويري 
اصلي اين پژوهش عبارتند از: ١- نگارگران از چه نشانه ها 
و نمادهايي براي بيان موضوع داستان تصوير سازي شده 

درجهت ايجاد بيان هنري مطلوب استفاده نموده اند؟
٢- عواملي مانند، تركيب بندي، عناصر و نيرو هاي بصري و 
ارتباط عناصر تصويري هر نگاره، چگونه در خدمت ايجاد 

بيان هنري در اثر قرار گرفته اند؟
در اين مقاله ابتدا به اجمال پيرامون منظومه ليلي و مجنون 
در پنج گنج نظامي و سپس به بررسي ويژگي هاي دو نگاره 
چگونگي  و  تصاوير  ايجاد  در  ادبي  متن  تأثير  و  مذکور 
خصوصيات تصويري هر نگاره و ارتباط فرم و فضاي در 
آثار پرداخته شده است. در ابتدا شرح مختصري پيرامون 
داستان هر نگاره ارايه شده و سپس توصيف فضاي هر اثر 

با استناد به منابع مكتوب و تصاوير انجام پذيرفته است و 
در نهايت به ساختار بصري نگاره ها و ويژگي هاي هر اثر 

اشاره شده است.

روش تحقيق
 روش تحقيق در اين مقاله توصيفي - تحليلي و گرد آوري 

منابع به شيوه كتابخانه اي است.
جامعه آماري٢- نگاره مجنون در نسخه خمسه طهماسبي 

موجود در كتابخانه موزه بريتانيا مي باشد.
 روش تجزيه و تحليل اطالعات به صورت كيفي است.

پيشينه تحقيق
در مورد ويژگي هاي مكتب تبريز عصر صفوي و نگاره هاي 
خمسه تهماسبي، مطالب متعددي در منابع مكتوب داخلي 
و خارجي آورده شده است، از آن جمله مي توان به کتبي 
ايران  نقاشي  گري،  بازيل  تاليف  ايراني،  نقاشي  همچون 
از دير باز تا امروز، نوشته روئين پاکباز، جلد دوم کتاب 
نگارگري اسالمي و همچنين کتاب مکتب تبريز، قزوين و 
مشهد که هردو از تاليفات يعقوب آژند هستند، همچنين از 
 Peerless Images کتاب ارزشمند النور سيمس، با عنوان
و  نگاره  دو  اين  مورد  در  همچنين  و  يادکرد.  مي توان 
هنرمندان آنها نيز مطالبي نگاشته شده كه مي توان به کتاب 
دوازده رخ، تاليف شيال.ر.کنباي و مقاالت ... اشاره نمود 
که پاره اي از آنها در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته 
است، ولي ويژگي اين مقاله در تمركز بر چگونگي ايجاد 
بيان هنري با استفاده از عوامل و نشانه هاي تصويري در 
اين دونگاره است كه تاكنون بدين صورت به آن پرداخته 

نشده است.

خمسه نظامي
در آسمان تاريخ ادب و هنر ايران همواره ستارگان فراواني 
درخشيده اند و با فروغ درخشان خويش جهاني را روشن 

نموده اند.
«مقام حكيمانه و عرفاني نظامي بر كسي پوشيده نيست 
و اطالق مقام حكمت به اين شاعر گرانمايه به جهت بهره 
كامل وي از علوم عقلي زمان خويش و آراستگي وي به 
علم حضوري و حكمت و نيز مانوس بودن با انديشه هاي 
اهل تصوف و اهل دل با توجه به معاني عميق بوده است. 
وي با وجود آگاهي از نظريه هاي گوناگون معارف اسالمي 
پيرو مشرب خاص فلسفي و يا كالمي نبوده و شايد بتوان 
گفت؛ او حكمت منبعث از تعاليم قرآني را با نگاهي عرفاني 
با آگاهي از نظريات فلسفي و كالمي زمان خويش دريافت 
نموده است. وي عارفي بوده كه توجه فراواني به اخالق 
داشته و همين توجه، بيش از هر عامل ديگر در ديد عموم 

دليل بر حكمت اوست.»(نصر، ١٣٥٥: ٢٣)
نظامي از شاعراني است که بايد او را در شمار ارکان شعر 
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فارسي و از استادان مسلم اين زبان دانست. اگر چه داستان 
سرايي در زبان فارسي به وسيله نظامي شروع نشده ليکن 
تنها شاعري که تا پايان قرن ششم توانسته است شعر 
اين  تکامل برساند، نظامي است.  به حد اعالي  تمثيلي را 
هنرمند بزرگ و پر آوازه ايران با سرودن مثنوي معروف 
خود به نام پنج گنج براي هميشه نام خويش را در تاريخ 
هنر و ادبيات جهان جاودان ساخت. اين اثر ارزشمند كه 
داراي پنج بخش است و به نام هاي مخزن االسرار، خسرو 
و شيرين، ليلي و مجنون، هفت پيكر و اسكندر نامه معروفند 
كه اسكندر نامه به دو بخش اقبال نامه و شرف نامه تقسيم 

شده است. 
نظامي منظومه ليلي و مجنون را پس از خسرو و شيرين، 
ساخت،  آوازه  پر  نزديك  خاور  سراسر  در  را  وي  كه 

مي سرايد.١
ليلي و مجنون، منظومه اي عاشقانه است و شايد اندوهناك 
بودن اين اثر از جمله داليل امتناع نظامي از سرايش آن 
بوده باشد. با اينكه بر طبق شواهد، اين داستان از زمان هاي 
قديم ميان ملل عرب رايج بوده است، ولي اين نظامي بود 
كه براي اولين بار تمامي روايات پراكنده را جمع نمود و از 

مجموع آن داستاني كامل پديد آورد.
« داستان پرورده نظامي با آنچه در عرب رايج بوده فرق 
بسيار دارد. نظامي داستاني از نو پي افكنده است. ليلي 
و مجنون در مكتب خانه عاشق هم مي شوند، پدر ليلي با 
ازدواج آنها مخالفت مي كند و ليلي را به ابن سالم مي دهد. 
با  بيابان ها مي نهد و  و قيس مجنون مي شود و سر در 
وحوش انس مي گيرد. در اين مدت شيدايي، پدر و مادرش 
از غم مي ميرند و ابن سالم، شوي ليلي نيز وفات مي كند، 
نمي آيد.  پديد  عاشق  دو  براي  اميدي  روزنه  هيچ  ولي 
از آنكه  انگيز پس  پاييز غم  ليلي نيز در يك  تا آنگاه كه 
سفارش دلباخته خود را به مادر مي كند ديده از جهان فرو 
مي بندد و مجنون نيز چون از مرگ ليلي آگاه مي گردد، از 
اندوه هالك مي شود و غمنامه به پايان مي آيد. »  شدت 

(آيتي، ١٣٧٠: ١٦) 
نظامي اثر را با حمد خدا آغاز مي كند و پس از مدح رسول 
گرامي اسالم، به وظايف انسان و انسانيت مي پردازد و با 
سخنان حكمت آميز سعي در تربيت جامعه بشري دارد. 
وي قهرمانان منظومه خويش، قيس و ليلي را نيز با صفات 
آنان  از  و  مي كشد  تصوير  به  انساني  نيك  سجاياي  و 
چهره هايي جاودان در عرصه ادبيات جهان مي آفريند. آن 
دو با محبت حقيقي و مقدس خويش، تالش مي ورزند تا 
سرنوشت و زندگي خود را بر اساس آرزوهاي خويش بنا 
سازند، ولي در مسيري پر تالطم در معرض آزمايش هاي 
دشوار قرار مي گيرند. به محض آشكار شدن دلدادگي آن 
دو، دنيايشان تيره و تار مي گردد و سدي نفوذ ناپذير بر 
سر راه وصال آنان پديد مي آيد و تقدير اندوهبار آنها را 

رقم مي زند.٢

نسخه  خمسه تهماسبي
در  نظامي  آميز  اعجاز  توانايي  و  بيان  شيوايي  دليل  به 
توصيف و تجسم تصويري داستان ها و سروده هايش، 
هنر  تاريخي  مختلف  ادوار  در طول  او  گنج  پنج  منظومه 
ايران همواره با استقبال بي نظير هنرمندان نگارگر جهت 
جمله  از  ميان  اين  در  است.  بوده  روبرو  تصويرگري 
شاهكارهاي نگارگري پيرامون خمسه را مي توان خمسه 
كه  دانست  صفوي  تهماسب  شاه  عهد  در  شده  مصور 
به خمسه تهماسبي نيز معروف است. اين اثر كه به خط 
محمود نيشابوري كتابت شده است، اكنون در كتابخانه 

موزه بريتانيا نگهداري مي شود.
« در پايان سال (٩٣٧ه./١٥٣٠م.) هنگامي كه شاهنامه شاه 
نسخه  اجراي  دستور  تهماسب  شاه  كامل شد،  تهماسب 
ديگري به نام خمسه نظامي را كه اكنون در كتابخانه موزه 
بريتانيا محفوظ است، داد. برخالف شاهنامه، اين خمسه كه 
در سال هاي (٩٥٠-٩٤٦ه./ ١٥٤٣-١٥٣٩م.) تاريخ گذاري 
شده است، تنها داراي چهارده نگاره است كه[مصور سازي 
آن] به پنج هنرمند نگارگرمنسوبشده است. هنوز نگاره هاي 
اين نسخه در اوج نقاشي هاي عهد صفوي به شمار مي روند 
و مجسم سازنده ديدگاه شاه تهماسب و با استعداد ترين 
هنرمندان [دوره] او هستند كه در طول پانزده سال از زمان 
جلوس وي، اين اثر را آفريده اند. درجه و ميزان [مهارت در 
نقاشي] پيكرها در اين نسخه نشانگر شكل متحد و قالب[اين 
دوره] و همچنين ارتقاي روشهاي شخصي هنرمندان است. 
در صحنه هاي نشان داده شده، نور و رنگ و سايه رنگ  ها، 
از اثر عالي معراج سلطان محمد گرفته تا نگاره لطيف و 
دلپسند مجنون بردر خيمه ليلي ميرسيدعلي، جملگي دقيقًا 

هماهنگ شده اند.
نگاره هاي خمسه، تعادلي كامل بين وفور و احتياط برقرار 
مي سازند.آنها همچنين، نمايانگر و حامل بذرهاي توسعه آينده 

(Canby, 2003: 83) «.در نقاشي درباري صفويه هستند
نگارگران اين نسخه نفيس از برجسته ترين هنرمندان عصر 
خود بوده اند. كساني چون سلطان محمد و آقا ميرك كه بيشترين 
تعداد نگاره هاي خمسه توسط اين دو هنرمند مصور شده است 
و نيز ميرزاعلي و ميرسيدعلي و همچنين مظفرعلي از ديگر 

نگارگران اين اثر سترگ بوده اند. 
«در هر يك از صفحات، حاشيه ها پهن و تصاوير آزاد بوده و 
با طال اجرا شده و جزئيات نيز گاهي با نقره [اجرا گرديده] و 
حيوانات طبيعي و افسانه اي به صورت مخلوط در هر يك از 

صفحات مشاهده مي شود.٣»(گري، ١٣٨٤: ١٢٠) 
«اثر شامل تزيينات غني، فاخر و مجلل است و عالوه بر 
آن نيز با حواشي ظريف به وسيله طال، از حيوانات در 
حال جست و خيز در مناظري كه در آنها نسيمي در حال 
وزيدن است، طراحي شده است. همچنين عالوه بر طال، با 
ضربات قلم آغشته به رنگ نقره اي، آراسته شده است.»٤ 

 (Sims, 2002: 64)

١ نظامی اين اثر را بنا به درخواست 
ابوالمظفر اخستان بن  شروان شاه 
منوچهر (حدود٥٦٦-٥٥٦ه./ ١١٧٠-

١١٦٠م. ) ساخته است. اين اثر شامل 
بيش از ٤٧٠٠ بيت است و در بحر 
هزج بر وزن مفعول مفاعلن فعولن 
سروده شده است. نظم آن در سال 
( ٥٨٤ه./١١٨٨م.) آغاز و بيشتر آن 
پس از چهار ماه سروده شد، ولي در 
سال ( ٥٨٨ه./١١٩٢م.)  به پايان آمده 
است. بر اساس شواهد به نظر مي 
رسد كه نظامي سفارش اخستان شاه 
را با جان و دل نپذيرفته و به خواهش 
دست  كار  بدين  محمد،  فرزندش 

يازيده است. ( آيتي، ١٣٧٠: ١٦)
٢ اين اثر به مثابه يكي از آثار ارزنده 
ادبي جهان، تاثير شگرفي در ادبيات 
و  است  داشته  زمين  مشرق  ملل 
توسط سرايندگان و شاعراني چون، 
خسرو  امير  جامي،  الرحمان  عبد 
مكتبي  نوايي،  عليشير  دهلوي، 
جغتايي  هاللي  و  هاتفي  شيرازي، 
مورد تقليد و اقتباس قرار گرفته است. 
ليلي و مجنون پرداخته نظامي، در 
ادبيات كتبي و شفاهي مثال اعالي 
عشق پاك ولي ناكام است و در شعر 
غنايي به ويژه غزل، جايگاه وااليي 
اخذ كرده است و صدها شاعر در 
ترنم عشق و محبت خود، از تمثال 
هاي ليلي و مجنون سود جسته اند.  
(با تلفيق و تلخيص: ثروتيان، ١٣٧٦ 
زاده،  ؛ع.مبارز،آ.قلي  الي ١٧٠   ١٤٩ :
م.سلطانف، ١٣٦٠: ٣٤ الي ٣٩. آيتي، 

١٣٧٩: ١٤ الي ١٧)
٣ اگرچه الزم به ذكر است، به زعم 
حواشي  شناسان،  هنر  از  بسياري 
و تشعير هاي اين اثر، توسط محمد 
اين  البته  است.  شده  اجرا  زمان 
نسخه نفيس بر اثر رطوبت آسيب 
ديده بود، لذا مرمت اثر توسط محمد 
نمي  اما  است،  پذيرفته  انجام  زمان 
توان چنين پنداشت كه كليه حواشي 
توسط محمد زمان اجرا گرديده است. 
در پاره اي از تشعير ها به وضوح 
مي  ديده  تبريز  مكتب  هاي  ويژگي 
هايي  تشعير  خصوص  به  شود، 
كه داراي ارتباط موضوعي با متن 

نگاره  ها هستند.
٤ به نظر ميرسد در تصوير سازي اين 
نسخه ابهامات متعددي وجود داشته 
باشد، از جمله اينكه با توجه به وجود 
تصاوير فراوان در نسخه شاهنامه 
تهماسبي، چگونه در اثري كمال يافته 
از همان هنرمندان  كه با فاصله زماني 
بقيه در صفحه بعد 



آقا ميرك
از نگارگران صاحب نام و توانمند نسخه خمسه تهماسبي، 
آقاميرك است. از جزئيات زندگي آقاميرك نيز اطالع چنداني 
در دست نيست. به نظر مي رسد وي بيش از سلطان محمد 
به شيوه بهزاد وفادار بوده است، با اينكه مسلم نيست وي 
بهره  او  دستاوردهاي  از  ولي  باشد  بوده  بهزاد  شاگرد 
بسيار برده است. اگرچه نگاره هايش به لحاظ تركيب بندي 
و تنوع رنگ از آثار بهزاد متمايز است. وجه تمايز وي در 
ايجاد حالت پر كشش و هيجان انگيز در نگاره هايش پديدار 

مي شود.(پاکباز، ١٣٨٥: ٩١)
درباره زندگي اين هنرمند در گلستان هنر نيز اشاره مبهم و 

مختصري شده است.
در  بود.  اصفهان  دارالسلطنه  سادات  از  نقاش  «آقاميرك 
طراحي قرينه خود نداشت . . . نقاش بي بديل و هنرمند 
ارجمند و عاشق پيشه و لوند و مصاحب و مرد خردمند 

بود.» (منشي قمي، ١٣٦٦: ١٣٩)
از اين هنرمند پر آوازه عصر صفوي بيشترين نگاره ها در 

خمسه تهماسبي به يادگار مانده است.

ميرسيد علي
اطالعات منابع صفوي درباره ميرسيد علي چندان وسيع 

نيست. ميرسيد علي، نگارگر و شاعر چيره دست و برجسته 
ديگر مكتب تبريز است كه در حدود سال هاي ٩١٠ه.ق. و بنا 
بر قولي ديگر در سال ٩١٩ه.ق.تا ٩٧٥ه.ق. مي زيسته است. 
وي فرزند مير مصور بود و در تبريز زير نظر پدرش و 
ساير استادان آن زمان مانند، سلطان محمد و آقا ميرك 

هنر آموخت.
« او به احتمال قوي تحت نظر پدرش، مثل ساير هم قطاران 
خويش، به مشق نقاشي تربيت شده و از همان آغاز از 
يكي  ٩٣٦ه.  دهه  در  كه  آنجا  تا  داده  نشان  جربزه  خود 
شاه  سترگ  شاهنامه  در  محمد  سلطان  وردست هاي  از 
گرديده  ٩٢٨ه./٩٥١ه.  سال هاي  حدود  بين  در  طهماسبي 
است. . . طبق نوشته ديكسن و ولش او بطور مستقل دو 
كه شاه  هنگامي   .  . رسانيد.  انجام  به  را  نگاره شاهنامه 
طهماسب نسخه نظامي سال هاي ٩٤٣ه./٩٤٩ه. را براي اجرا 
سفارش داد، ميرسيد علي نقاش شيرين كاري شده بود و 
احتماًال در اواخر سنين بيست سالگي بوده تا آنجا كه اين 
فرصت را به دست آورد كه پنج نگاره از اين نسخه را اجرا 

كند.» (کنباي، ١٣٧٧: ٢٣٩-٢٤٠)
 اگرچه امروزه تنها يك اثر متعلق به او در خمسه طهماسبي 
از آن جدا  موجود است و آثار ديگر به داليل نامعلومي 
گشته اند. مير سيد علي بعدها به دليل روي گرداني شاه 
بنا به دعوت همايون پادشاه  از هنر نقاشي و  طهماسب 
مغولي هند به دهلي رفت. « ميرسيد علي به سبب مهارت 
در نقاشي از مالزمان دربار گوركاني هند و بسيار مورد 
عنايت بود. . . هنگامي كه جالل الدين اكبر شاه، امپراتور 
شد، هرچه بيشتر بر احترام او افزود و مديريت نگاره هاي 
پروژه عظيم حمزه نامه را در اختيار او قرار داد. . . ميرسيد 
علي بعدها عازم مكه شد و به احتمال زياد در سال ٩٦٧ه. 

در آنجا درگذشت.» (آژند، ١٣٨٤: ٦٣)

نگاره مجنون در بيابان 
اين اثر براي منظومه ليلي و مجنون، از خمسه نظامي مصور 
نيز به آقا ميرك منسوب  شده است و تصوير گري آن 

گرديده است (تصوير ١). 
نگاره، داراي بياني متفاوت با ساير آثاري است، كه توسط 
است،  شده  مصور  خمسه  نسخه  اين  براي  ميرك  آقا 
بنا هاي زيباي معماري و مجالس فاخر با درباريان نشسته، 
پيرامون پادشاه در اين نگاره جاي خود را به فضايي كامًال 
بياباني با گياهان و حيوانات گوناگون سپرده است. در اين 
اثر مجنون همچون يک پادشاه است و به جاي درباريان و 

نجبا، وحوش صحرا، مونس و نديم او هستند. 
ماجراي  گفت،  مي توان  نگاره  اين  مضمون  وصف  در 
دل انگيز و سوزناك ليلي و مجنون به جايي مي رسد كه 
سرانجام پدر مجنون از غم فرزند، از دار فاني رخت بر 
مي بندد و مجنون پس از آگاهي از مرگ پدر، سر به بيابان 
نهاده و با وحوش، هم نشين مي گردد. خوي نرم و شيداي 

خمسه  ميرك،  آقا  به  منسوب  بيابان،  در  مجنون   .١ تصوير 
سانتي  ٩٥٠-٩٤٦ه./١٥٣٩-١٥٤٣م.،٢٠/٧×٣٠  تبريز،  تهماسبي، 

متر، مأخذ:  كتابخانه موزه بريتانيا، لندن.
حدود بيست سال، خمسه را مصور 
ساخته اند، تعداد نگاره هاي موجود 
تا اين حد كم است؟ پرسش ديگر در 
شكل اجراي آثار است كه شايد پاسخ 
به آن، جواب پرسش اول را نيز به 
همراه داشته باشد. در مورد شيوه 
آورده شده  چنين  ها  نگاره  اجراي 
است كه:  « اين اثر  مانند شاهنامه در 
ابعاد بزرگ به اندازه تمام ورق اجرا 
نشده است، بلكه تصميم بر اجراي اثر 
در ابعاد كوچكتر بوده است. امروزه 
اين اثر حاوي چهارده نگاره با تاريخ 
همزمان و سه نگاره الحاقي در تاريخ 
مجزا و متاخر تر است و[ به نظر مي 
رسد] حداقل چهار نگاره از آن نيز 
جدا شده است. . . به نظر مي رسد، 
نگاره ها به صورت مجزا اجرا شده 
اند و سپس در فضاهايي كه براي آنها 
در نظر گرفته شده، تعبيه گرديده اند. 
نسخه بايد ناتمام باقي مانده باشد[ 
زيرا ] سه تصوير در بخش هفت پيكر 
بعدها به وسيله محمد زمان كه در 
سال ١٠٨٦ه. مطابق با ١٦٧٥م. آنها را 
امضا كرده است به كتاب اضافه شده 
است. تصوير ديگري از اسكندر نامه، 
هرگز در نسخه جاي نگرفته است و 
چندين نگاره در جايگاه نادرست در 
نسخه تعبيه شده اند كه مهم ترين آنها 
نگاره « نوشابه، تصوير اسكندر را 
 Sims,) .به او نشان مي دهد» است

(2002: 64

بقيه از  صفحه قبل 

بيان هنري در نگاره هاي داستان ليلي 
و مجنون در خمسه تهماسبي/٧٧-٨٩ 



شماره۵۰  تابستان۹۸
۸۱

فصلنامة علمي نگره

مجنون باعث مي شود كه، درندگانپس از مدتي كوتاه با او 
انس گيرند و شب ها شير و پلنگ و ببر، در كنار غزال و 
آهو و ساير پرندگان و حيوانات گرد او جمع شوند و به 
نغمه هاي عاشقانه و سوزناك مجنون در فراغ ليلي، گوش 

سپارند.
با توجه به مضمون شعر، فضاي انتخاب شده براي اثر، 
شامل تپه ماهور هاي رنگين با فام هاي ماليم است و مجنون 
به صورت جواني با پيكر نحيف و الغر، در گوشه سمت 
راست تصوير نشسته است، در حالي كه غزالي را كه به او 
نزديك شده نوازش مي دهد. در اطراف او حيوانات ديگري 
با  پلنگ  ببر و  مانند، شير، آهو، گوزن، خرگوش، روباه، 
حاالتي آرام قرار گرفته اند و گونه هاي مختلف حيوانات در 

سراسر نگاره، پراكنده شده اند.
نگاره داراي اليه ها و نما هاي متعددي است، كه تقسيمات آن 
به وسيله تپه ماهور ها، مشخص مي گردد. در اين اثر نظام 
منحني و حركات ايجاد شده در آن و سپس ارتباط اشكال 
براساس نظام مايل، داراي بيشترين اهميت است. (تصاوير 

١-١ الي ٣-١)
 چهره مجنون به عنوان تنها پيكر انساني در اثر، مي تواند به 
عنوان مركز حركت دوراني نگاره معين شود و بر اساس 
از تقسيمات حاصل شده در نظام عمود  شعاع واحد كه 
و افق، به دست مي آيد، چرخش دوراني در جهت حركت 
عقربه هاي ساعت، ايجاد مي شود. اين نظام گسترش يابنده، 
به  حالت  اين  مي دهد.  پوشش  را  نگاره  عناصر  مجموعه 
خوبي در ساختار شكلي تپه ها و حلقه حيوانات در اطراف 
تيره چمنزار و  است. خط  به خوبي آشكار  نيز،  مجنون 
جويبار ميان آن در اطراف سطوح روشن زمين و تپه ها، 
مانند قوس هاي هاللي، مجنون را در بر گرفته اند، همچنين 
حلقه منظم حيوانات در اطراف مجنون و ادامه آن با قوس 

منحني تپه باالي سر او، ساختار حركتي منحني را به خوبي 
نشان مي دهد و بر محوريت مجنون در اين ترکيب بندي 

تاکيدي خاص ايجاد مي کنند. (تصوير ٣-١)

عناصر و نيرو هاي تصوير در نگاره اول
در ميان عناصر بصري اين نگاره، بي گمان مهم ترين تأثير 
را دو عنصر رنگ و بافت دارند. رنگ ها در عين تنوع، داراي 
طيفي روشن و ماليم هستند. رنگ گرم طاليي آسمان با 
جلوه نمادينش که عالوه بر نمايش زمان نگاره، نشان از 
تابش انوار رحمت الهي و فرخندگي بزم معصومانه مجنون 
در بيابان و کنار وحوش دارد، از لحاظ زيبايي بصري نيز، 
در كنار آبي، سبز و صورتي ماليم تپه ماهور ها، بيش از 
اينكه تضاد هاي رنگي خفيف سرد و گرم و مكمل را نمايش 
دهد، نشان از هماهنگي رنگي دارد. چنين حالتي زمينه اي 
مناسب براي بهتر ديده شدن حيوانات و گياهان كه داراي 
در  است.  آورده  وجود  به  هستند،  بيشتري  رنگي  شدت 
ميان تپه ماهور هاي روشن زمينه، رنگ هاي تيره چمنزار به 

خوبي ديده مي شوند. 
عنصر بافت در اين اثر، از اهميت ويژه اي برخوردار است 
و عالوه بر نمايش جنسيت هاي مختلف، در بيان هنري اثر 
نيز، تأثير گذار است. براي نمايش جنسيت تپه ها، بافتي نرم 
به همراه قلم گيري هاي خطي ظريف، به وجود آمده است و 
بافت پوشش گياهي چمنزار نيز، با پرداز هاي منظم، ايجاد 
شده است. از بافت ماهرانه و ظريف بدن حيوانات نيز، نبايد 
غافل شد. تنه و برگ هاي درختان نيز داراي بافتي متناسب 

با جنسيت هر كدام هستند. 
عناصر بصري ديگر مانند، خط و سطح و حجم نيز در 
اثر، به كار رفته اند. خطوط عمدتًا وظيفه قلم گيري را در 
نگاره بر عهده دارند و در اين اثر خطوط در كنار بافت در 

تصاوير ١-١ الي ٣-١. نظام هاي عمود و افق، مورب و مدور در نگاره مجنون در بيابان، مأخذ: همان.



خدمت ايجاد وجوه تمايز بين فرم هاي مختلف، به كار گرفته 
شده اند. تفاوت در قلم گيري، در نمايش انواع تپه ها با يكديگر 
به خوبي مشهود است و همچنين در قلم گيري پيكر جانوران 

نيز، اين تفاوت رعايت شده است.
فرم هاي گوناگون به وسيله سطوح رنگين معين شده و به 
كمك بافت هاي متفاوت، نوعي حجم پردازي در آنها به وجود 
آمده است. اين حجم پردازي هم در عناصر زمينه و هم پيكر 
حيوانات و شكل گياهان به خوبي ديده مي شود، اما بايد توجه 
نمود كه اين شيوه حجم پردازي، با آنچه در فضاي طبيعت 
مادي ادراك مي شود تفاوت دارد و از عوارض نور و سايه 
موضعي به دور است. عنصر نور در نگارگري از درون فرم ها 
بازتابانيده مي شود و به مدد استفاده از سطوح مستقل رنگي 
و بهره گيري از تأثير متقابل رنگ ها بر يكديگر و با استفاده از 
قلم گيري، حاصل مي شود. در ميان نيرو هاي بصري، نيروي 
حركت، به شدت نمايان است. حركت پيچان و در هم تنيده تپه ها 
و صخره ها با كشش رو به باال، داراي نيرويي نهفته است، به 
گونه اي كه از محدوده قاب تصوير نيز، فراتر مي رود. چنين 
حركتي در تلفيق با نيروي ريتم، در پيكر جانوران و شكل 
پراكندگي آنها در صفحه، شدت مي يابد. نيروي ريتم و حركت 
در تركيب گل ها و درختان نيز، ديده مي شود. در اين ميان از 
تأثير رنگ در ايجاد اين دو نيرو نمي توان چشم پوشيد. نيرو هاي 
ديگر چون تضاد و تعادل نيز، در اين اثردر مرتبه اول به كمك 

رنگ و در مرحله بعدي در تركيب فرم ها ظاهر گشته اند.

ارتباط فرم و فضا 
فضاي اين نگاره آكنده از شور و حركت، در عين حال نوعي 

بياني خاص  اثر  به  دوگانگي  و  ايهام  اين  است.  سكوت 
بخشيده و بر جذابيت و لطف آن افزوده است. منظره اي 
الوان،پرندگان و جانوراني كه سراسر  با گياهان  مصفا 
نگاره را پوشانيده اند، جويبار هايي كه از ميان چمنزار ها 
و از البالي صخره ها و تپه ها، جاري شده اند، در تقابل با 
تنهايي معصومانه مجنون، با چهره اي كودكانه و پيكري 
نحيف، كه از طعن مردمان به بيابان پناه برده و همنشين 

وحوش گشته، موجب چنين بياني گرديده است.
«از ميان تمام بخش هاي داستان ليلي و مجنون، اين اثر 
احتماًال تصويري ترين نگاره و در ميان صدها گونه مصور 
شده از اين دست، اثر آقا ميرك به خاطر زيبايي محض و 
شيريني پر احساس برجسته است. همدردي لطيف ميان 
مجنون و حيوانات، پيكر نحيف و حساس او، و رنگ هاي 
پريده منظره، كه مانند گدازه هاي آتشفشان روان شده اند، 
 Cary)«.آورده اند وجود  به  را  نشدني  فراموش  تركيبي 

 (Welch, 1980: 167

در طراحي فرم مجنون در نگاره، پيكر نيمه عريان وي 
الغر و نحيف، و با صورتي كودكانه و موهايي آراسته، 
القا مي كند.  را  آرامش و لطف  از  ترسيم شده و حالتي 
ساده سازي و حذف زوايد، به همراه تبعيت از نظام هندسه 
منحني، بر طراحي پيكر مجنون و ساير حيوانات حاكم 
با  نيمرخ در سه رخ و  به صورت  پيكر حيوانات  است. 
حاالت و حركاتي متنوع، طراحي شده است و با اينكه به 
وسيله پرداز هاي حساب شده حجم نمايي نسبي در پيكر 
جانوران، پديد آمده است، اما از بعد نمايي بر اساس قواعد 

پرسپكتيو، اجتناب شده است(تصوير ٤-١).
 رابطه فرم ها با يكديگر و فضا و فواصل بين آنهادر اثر، 
دقيق و حساب شده است و در چيدماني دايره وار انتظام 
تأكيدي  نگاره،  دركناره  مجنون  دادن  قرار  است.  يافته 
بر گستردگي فضاست و در عين حال قرار گرفتن پيکر 
وي در نقطه مرکزي حرکت اسپيرالي ترکيب بندي، که به 
تمامي بيانگر وحدت باطني تمامي اجزاي نگاره است، و 
حركت دايره وار به دور پيكر او نشاني از تقديس او به 
عنوان مظهر عشق راستين است(تصوير ٣-١).در اثر آقا 
ميرك، فرم هاي زمينه مانند، تپه ها و صخره ها نيز با روابط 
سنجيده كنار هم قرار گرفته اند و نما هاي متعددي را ايجاد 
كرده اند، كه با وجود افق رفيع نگاره، عمق ميدان زيادي 
نيز، در تصوير ايجاد شده و موجب ديده شدن نما هاي 
پنهان اثر مي گردد. وجود درختان و گل ها و قرار دادن 
حيوانات در البالي صخره ها و تپه ها، عالوه بر اينكه به 
شور و تحرك فضا افزوده است، نما هاي انتهايي اثر را نيز 

داراي اهميت نموده است(تصوير ٥-١).
 طبيعت در اثر آقا ميرك، با تنوع و تعدد بسيار ديده مي شود 
و رنگ هاي گياهان آن، بياني دو گانه دارند . درخت قد بر 
افراشته چنار در نماي جلو و سمت چپ نگاره با برگ هاي 
نو  پاييز است، در حالي كه شكوفه  ياد آور  رنگارنگش 

تصوير ٤-١. مجنون بين وحوش منسوب به آقاميرك،( بخشي 
از تصوير١)

بيان هنري در نگاره هاي داستان ليلي 
و مجنون در خمسه تهماسبي/٧٧-٨٩ 
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رسته در باالي نگاره منظره اي بهاري را تداعي مي كند. اين 
دو درخت در عين حال تنها عناصري هستند كه قاب نگاره را 
شكسته و با نقوش حاشيه و تشعير هاي آن مرتبط شده اند. 
بي گمان تلفيق عناصر بهاري و پاييزي در يك منظره اتفاقي 
نيست و بيانگر حالتي از بيم و اميد، مرگ وحيات، آغا ز و 
پايان مكرر دارد و بي دليل نيست كه شكسته شدن قاب 
نگاره توسط اين دودرخت، نمادي از چرخه حيات و مرگ، 
در اين عالم باشد. عناصر رنگ و بافت در ايجاد فضاي پر 

شور، اما حزن انگيز نگاره، بي تأثير نيستند.
چنين كيفيتي در بيان نمادين عناصر نگاره نيز ايجاد شده 
است. بافت نرم و غبارمانند تپه ها، كه گويي از شن و ماسه 
تشكيل شده اند، نماد و نشانه اي از دل بيقرار و در عين حال 
خاكسار مجنون است، همچنان كه درختان و گل هاي پاييزي 
و بهاري بيانگر احوال دروني و حالت دل او هستند، گويي 
منظره و فضاي بيروني نگاره، به تمامي انعكاس عالم درون 
اوست. گرد آمدن حيوانات در حريم مجنون بدون اينكه با 
يكديگر منازعه اي داشته باشند، يادآور مقام عشق است كه 
مجنون بي ترديد مظهر چنين عشقي است و در اين مقام و 
مرتبه است كه نزاع و دشمني از ميان برخاسته و جاي خود 
را به مهر و دوستي مي دهد. در مقام و حريم عشق است كه 
امنيت ايجاد مي شود و شير و آهو و روباه در كنار هم قرار 
مي يابند و در چرخشي طواف گونه به ستايش و تكريم اين 

موهبت مي پردازند.

٢- نگاره آوردن مجنون به در خيمه ليلي 
نگاره آوردن مجنون به در خيمه ليلي، تنها اثرموجود در 

نسخه خمسه تهماسبي است كه به ميرسيد علي منتسب 
گرديده است (تصوير ٢). 

با اوج گرفتن  اين گونه رقم مي خورد که  داستان نگاره 
ماجراي عشق ليلي و مجنون و مخالفت پدر ليلي با وصال 
آن دو، مجنون انگشت نماي خاص و عام شده و بيقرار از 
دوري معشوق، روزي پير زني را مي بيند كه مردي را در 
زنجير به دنبال خود ميكشاند. علت اين عمل را از پيرزن 
جويا مي شود و پير زن در پاسخ مي گويد كه به علت فقر 
با مرد در زنجير چنين قراري گذاشته و با گردانيدن او در 
كوي و برزن و گدايي، هر چه كسب مي كنند، در پايان روز 
به دو نيم مي نمايند. مجنون با زاري و التماس پير زن را 
متقاعد نمود تا اين بار او را به جاي مرد درويش در غل 
و زنجير نمايد و هرچه از طريق گدايي كسب كنند، متعلق 
به پير زن باشد. پير زن با اين سخن موافقت نمود و به 
اين طريق مجنون مجالي ديگر يافت تا به ديدار محبوبش 

نايل شود.
با رسيدن مجنون به در خيمه ليلي، او بيتاب شده و شروع 
و  مي نمايد  فراق  غم  از  سوزناك  آواز هاي  خواندن  به 
در اوج بيتابي و پريشان حالي، زنجير ها را پاره نموده 
و سر گشته و آواره هرچه جز نام ليلي است، از خاطر 

مي زدايد.
نگاره نمايشگر لحظه اي است كه مجنون به در خيمه ليلي 
رسيده است. اشعار مربوط به حكايت، در باالي نگاره و 
درون كتيبه هايي به شكل منظم و متقارن نگاشته شده اند. 
اثر، فضايي عشايري و زندگي روزمره مردم باديه نشين 
را نشان مي دهد. داستان در جلو ترين نما و پايين نگاره، 
ترسيم شده است. در گوشه سمت راست، درون خيمه اي 
سفيد رنگ، كه داخل آن با آرايه هايي از گل هاي ختايي 
بر متن آبي، تزيين شده است، ليلي درون خيمه بر پشتي 
سفيد تكيه داده است. در مقابل او مجنون و پير زني كه 

زنجير او را در دست گرفته ايستاده اند.
از ميان تمامي هنرمندان دربار شاه تهماسب، ميرسيد علي 
بيشترين توجه را به بازنمايي دقيق، فرهنگ عامه نشان 
مي داد، بنا بر اين، او، جهت توصيف زندگي باديه نشيني، 
به دليل توجه بسيار به جزييات در پس زمينه موضوع 
اصلي مواجهه ليلي و مجنون در مقابل خيمه ليلي، انتخاب 
در حال  كه  در سگي  اين جزئيات]  [نمايش  است.  شده 
پارس كردن است و قالده بر گردن دارد و پاهايش با حنا 
نارنجي شده، خيمه هاي ليلي و دو خيمه ديگر، داراي تزيين 
هستند و خيمه اي كه بيرون آن با تزيينات اسليمي آراسته 
شده، در ميان دو چادر ديگر گه بام هايي از كتان سفيد 
در بيرون و تزيينات در فضاي داخلي دارند، قرار گرفته 
است. خيمه هاي سياه متعلق به آشپز ها و شبانان است و 
ميرسيد علي با دقت ميان طنابهاي خيمه ها نيز تمايز قايل 

(Canby, 2003: 164) «.شده است
ساختار تركيب بندي:وجود نما هاي متعدد و صحنه اي مملو 

از  بخشي  آقاميرك.(  به  منسوب  اثر  در  ٥-١.طبيعت  تصوير 
تصوير١)



از عناصر مختلف تصويري و فرم هاي انساني به همراه 
حاالت و حركات متنوع، تركيب بندي پويا و چشم نوازي را 
پديد آورده است. كتيبه هاي اشعار كه در باالي نگاره، ترسيم 
شده اند، معيار تقسيمات تصوير را بر اساس نظام عمود 
وافق به دست مي دهند (تصوير ١-٢) .فاصله ميان دو كتيبه 
وسطي اندازه واحد، در شبكه بندي و همچنين شعاع دواير 
در نظام حركت دوراني نگاره را تشكيل مي دهد. همچنين بر 
اساس اندازه كتيبه ها، مي توان شش ستون عمودي و هجده 
سطر افقي در نگاره ايجاد نمود. انطباق عبور سطر هاي افقي 
از لبه خيمه ها، ميزان اهميت ساختار عمود و افق را در 

تركيب نگاره، آشكار مي سازد.
اما، بي گمان، نظام حركتي بر مبناي خطوط مايل، بيشترين 
مايل  نموده اند. خطوط  ايجاد  اثر  اين  تركيب  در  را  تأثير 

منطبق بر كناره خيمه ها، در دو جهت متقابل، باعث تحرك 
فراواني در تركيب گشته اند. خصوصًا خطوط منطبق بر 
لبه زمين شيب دار اثر و به موازات آن خط كناره هاي دو 
خيمه سياه گوشه باال و سمت راست و خيمه سفيد واقع در 
مركز نگاره، در يك سمت و خط منطبق بر سقف سه خيمه 
جلويييا تپه ماهوري كه درپشت سر چوپانان قرار دارد، 
در سمت مخالف، شدت تأثير نظام مايل را نشان مي دهد. 
به موازات آن خطي كه از چهره ليلي و نديمه اش در گوشه 
پايين و سمت راست نگاره، به باال ادامه يافته و در مسير 
از چهره چند زن در خيمه هاي عقب تر عبور كرده  خود 
و در نهايت با پيكر چوپان جوان تالقي نموده است هم، 
داراي اهميت است. خطوط مايل ديگري نيز بر اساس رديف 
استقرار پيكر انسانها، در نگاره ديده مي شود که باعث ايجاد 

تصوير٢. آوردن مجنون به در خيمه ليلي، ميرسيد علي، خمسه تهماسبي، تبريز، ٩٥٠-٩٤٦ه./١٥٣٩-١٥٤٣م.،١٨/٢×٣٢ سانتي متر، 
مأخذ: كتابخانه موزه بريتانيا، لندن.
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نوعي تعادل پويا شده است (تصوير٢-٢). 
مركز حركت دوراني نگاره، بر چهره مجنون منطبق است، 
كه در وسط و پايين تصوير قرار دارد. با ترسيم دواير 
و حركت حلزوني گسترش يابنده، بر چهره او، به خوبي 
مي توان انطباق اين حركت را بر چهره و پيكر افراد حلقه 
زده در اطراف او وسپس حاشيه خيمه ها و به مرور در 
پيكر افراد بعدي و سياه چادر ها، مشاهده نمود. سنجش 
هنرمند در انتظام دايره وار سه خيمه جلويي و قرار دادن 
درخت سپيدار، به شكلي كماني در گوشه سمت چپ نگاره 
و در ادامه، زن نشسته در مقابل جويبار، سگ سفيد رنگ 
گله، ليلي و ساير زناني كه در خيمه ها ديده مي شوند، قابل 
تحسين است (تصوير ٣-٢). از نكات پر اهميت ديگر كه اثر 
به سزايي در تركيب بندي نگاره دارد، استفاده حساب شده 

از رنگ و تقابل هاي آن بر اساس وسعت سطوح است. 

عناصر و نيرو هاي تصوير در نگاره دوم
وجود عناصر مختلف تصويري، اعم از عناصر جمادي، 
نباتي، حيوانات و انسان ها و عناصر تجريدي، كه به صورت 
نقوش تزييني و كتيبه اشعار، در تركيب نگاره دخالت دارند، 
باعث ايجاد تحرك زيادي در اثر گشته است. رنگ و بافت به 
عنوان دو عنصر بصري تعيين كننده، سطوح ريز و درشت 
با رنگ گرم طاليي،  اثر،  داده اند. زمين  فرم ها را پوشش 
سطح وسيعي از نگاره را در بر گرفته است و در عين تقابل 
با رنگ سرد آبي آسمان، زمينه مناسبي را نيز، براي نمايش 
رنگ هاي پر تضاد خيمه ها مانند؛ سفيد، سياه، سرخ و سبز 
و آبي، فراهم نموده است. تضاد ميان رنگ هاي گرم و سرد، 
تيره و روشن و مكمل، از جمله مهم ترين تضاد هاي رنگي 
در نگاره، به شمار مي روند. استفاده از همين تضاد ها نيز، 
باعث ايجاد حركت بصري به وسيله گردش رنگ شده است. 

تكرار رنگ سبز پايين نگاره، در گوشه باال و سمت چپ و 
انتخاب رنگ آبي آسمان با طيف نزديك به رنگ چمنزار، 
مي گردد  اثر،  كناره  در  وار  دايره  بصري  موجب حركت 
و يا حركت ايجاد شده به وسيله رنگ سفيد كه با تكرار 
آن، در پيكر سگ گله، دو خيمه بزرگ و اصلي تصوير، 
چوپان  لباس  گوسفندان،  از  تعدادي  زنان،  روسري هاي 
پير، تپه پشت سر او، ابر هاي آسمان و تنه درختان چنار و 
سپيدار، بسيار متنوع و پويا است. مشابه چنين گردش هاي 
رنگي، در رنگ هاي تيره اثر، ميان رنگ هاي سياه چادر ها 
و لباس برخي از افراد وجود دارد. در درجات بعدي، ميان 
ساير رنگ ها مانند سبز و سرخ و آبي نيز گردش رنگ در 
نگاره ديده مي شود. عنصر رنگ عالوه بر ايجاد دو نيروي 
ريتم و حركت، در برقراري تعادل در تركيب نگاره نيز، نقش 
مهمي دارد. با توجه به قرار گرفتن خيمه ها در نيمه راست 
نگاره، و سطح وسيعي كه اشغال نموده اند، همچنين درخت 
چنار گه با شكستن قاب تصوير نيز، سنگيني سمت راست 
پوشش  براي  سفيد  رنگ  انتخاب  است،  داده  افزايش  را 
بيروني دو خيمه اصلي و كشش اين رنگ به سمت چپ و 
باالي نگاره، از وزن و سنگيني سمت راست كاسته شده 
است. البته در اين ميان، ايجاد نماي ديگري در پشت خط 
زمين و استفاده از نقوش تزييني روي خيمه ها، در اين امر 

بي اثر نبوده است.
بيشترين كاربرد عنصر بافت در شكل صخره ها و زمين، 
سپس پوشش گياهي و پس از آن در نمايش پوست بدن 
حيوانات ديده مي شود. زمين طاليي نگاره، به جز در حاشيه 
يكدست  و  هموار  بافتي  وسيله  به  آن،  مانند  ماهور  تپه 
پوشانيده شده است تراكم بافت، همراه با تنوع رنگ، در لبه 
تپه هاي حاشيه جلويي شدت يافته و به صورتي خفيف تر 
در تپه هاي كم وسعت پشت سر چوپانان نيز، ديده مي شود. 

تصاوير ١-٢ الي ٣-٢. نظام هاي عمود و افق، مورب و مدور در نگاره آوردن مجنون بر درخيمه اصلي، مأخذ: نگارنگان.



در زمين آراسته به چمن و گل و گياه نيز، بافت هايي نرم 
به وسيله نقطه پرداز ايجاد گرديده است. بافت به كار رفته 
براي تنه و برگ درختان، همراه با حجم پردازي خفيفي، 
در جهت نمايش جنسيت، به كار برده شده است و در بدن 
حيوانات نيز بافت هاي نرمي به كار رفته است. براي نمايش 
عاملي  عنوان  به  بافت، عنصر خط  بياني عنصر  كامل تر 
تكميلي در خدمت ايجاد وجوه تمايز قرار گرفته است. خط با 
جلوه هاي رنگين و با تغييرات در ضخامت و نازكي، ميزان 
تيرگي و روشني، كوتاهي و بلندي و شيوه حركات قلم، هم 
براي نمايش تفاوت در عناصر تصوير و هم به صورت قلم 
گيري به كار رفته است، كه بر روي سطوح رنگين فرم هاي 
گوناگون، ايجاد نوعي شفافيت و درخشش، مي نمايد.سطوح 
مورد استفاده در اثر نيز داراي تنوع در اندازه، شكل و رنگ 
هستند، به همين دليل در تقويت دو نيروي ريتم و حركت 
مؤثرند. شدت اختالف بين سطوح تيره و روشن خيمه ها و 
يا تنوع رنگي سطوح تشكيل دهنده پوشش و پيكر انسان ها 
و اندام حيوانات در متن وسيع نگاره، باعث ايجاد شور و 

هيجان و تحرك در نگاره مي شود. 

ارتباط فرم و فضا
در يك نگاه كلي، فضاي پرتحرك محيطي عشايري، كه در 
آن افراد مختلفي به كارهاي روزمره مشغولند، در نگاره 
بخش  دو  شامل  نگاره  اصلي  نما هاي  مي كند.  نظر  جلب 
است، كه به وسيله خط مايل زمين تپه مانند، مجزا گرديده 

است. رنگ طاليي زمين سطح وسيعي از نگاره را پوشش 
داده است و در عين اينكه، كيفيتي نمادين به اثر بخشيده 
گستره  بر  هست.  نيز،  داستان  وقوع  زمان  بيانگر  است، 
زمين، ترتيب خاص قرار گرفتن خيمه هاي عشايري، ريتم 
و حركت تصاعدي را ايجاد نموده است و ترسيم فرم هاي 
متنوع انسان ها، وسايل زندگي آنها، به همراه استفاده از 
نقوش تزييني در رنگ هاي متضاد، بر شدت ريتم و حركت 

افزوده است (تصوير ٤-٢). 
بخش دوم اثر كه سطح كمتري را اشغال نموده است، شامل 
ايجاد شده  آسمان و منظره اي چوپاني است. دو فضاي 
هم از نظر موضوع و هم به وسيله گردش رنگ و انتخاب 
فرم هاي مشابه با هم ارتياط دارند. تجمع و پراكندگي فرم ها 
با توجه به موضوع نگاره و زيبايي بصري صورت گرفته 
است. اهميت نسبت فرم و فضا در پايين نگاره و اطراف پيكر 
مجنون به خوبي آشكار است. ايجاد فضاي خالي در اطراف 
مجنون و انتظام دايره وار ساير فرم ها در فاصله اي معين با 
او، ضمن اينكه تمركز كافي را پيرامون اين شخصيت ايجاد 
مي کند، ميزان اهميت فضاي منفي را در ايجاد ارتباط بين 

پيكر ها نشان مي دهد (تصوير ٥-٢). 
و  راست  سمت  گوشه  در  منفي  فضاي  سنجيده  شكل   
باالي نگاره، جايي كه سه زن مشغول تدارك و تهيه غذا 
هستند، به خوبي ديده مي شود. استفاده از قاعده افق رفيع 
در فضا سازي نگاره نيز، عامل مهمي در جهت ديده شدن 
نيستند،  رؤيت  قابل  طبيعي  به صورت  كه  است  نماهايي 

تصوير ٤-٢. نمايي از زندگي چوپاني.تصوير ٥-٢. نمايي از فضاي پيرامون مجنون.( بخشي از تصوير٢)
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مانند صحنه چوپانان و گله گوسفندان و يا سياه چادري 
به آشپزي مشغولند. عامل حذف  آن  مقابل  زنان در  كه 
فضا سازي  در  جديد  امكانات  ايجاد  بر  عالوه  پرسپكتيو 
نگاره، در چگونگي طراحي فرم ها نيز، مؤثر است. انتخاب 
زاويه خاص، در طراحي پيكر دختري كه به شعله هاي هيزم 
مي دمد، و در حالت طبيعي غير متعارف به نظر مي رسد و 
يا مادري كه در خيمه مياني كودك خويش را در آغوش 
گرفته است، با طراحي دقيق و حساب شده اي همراه است 
كه ضمن اجتناب از بعد نمايي، تناسب و زيبايي فرم ها نيز 
رعايت شده است. عامل زيبايي و تناسب، همراه با رعايت 
اصول نگارگري، در پيكر و چهره ليلي به خوبي نمايان 
است. قرار گرفتن او در جلو ترين خيمه و ايجاد فضاي 
كافي در اطراف پيكر وي، استفاده از تضاد هاي رنگي، از 
مجموعه عواملي هستند كه تأكيد كافي را براي نمايش هر 
چه بهتر اين شخصيت به وجود آورده است. طراحي هاي 
زيبا و سنجيده تنها منحصر به شخصيت هاي اصلي نگاره 
پرداخت  ماهرانه اي  طرز  به  افراد  تمامي  بلكه  نمي شود، 
گشته اند و حتي در طراحي حيوانات و نمايش جزييات هر 
بخش نگاره، رعايت دقت و توجه شده است (تصاوير ٦-٢ 

و٧-٢). 
توجه به پرداخت جزييات و شخصيت پردازي تك تك افراد 
در اين نگاره گاهي موجب گرديده تا وحدت و تمركز روي 

موضوع اصلي در آثار ميرسيد علي مورد نقد قرار گيرد.
ترجيح  به  علي  ميرسيد  گرايش  كه  است  اين  بر  «گمان 

مضامين چوپاني بر موضوعات درباري و دقت در ارايه 
جزييات آن به دليل گذران و مطالعه و طراحي وي از زندگي 
روستايي بوده است. تصاوير متواضانه و ارائه صميمانه 
و زنده تر موضوعات وي، اگرچه او درباريان آراسته و 
پر زرق و برق را نيز، كار كار كرده است، اما چوپانان او 
متقاعد كننده ترند و او هنوز در طراحي حيوانات موفق تر 

است.
متأسفانه، تركيب بندي هاي شگفت انگيز او با مجموعه اي 
از افراد خاموش انباشته شده اند، كه به ندرت، با يكديگر، 
حتي با كلمات و يا نگاه مرتبط باشند. بيشتر شخصيت هاي 
وي چشماني خيره و سرگشته و غير متمركز مي نگرند.» 

(CaryWelch, 1980: 164)
در  نمود  توجه  بايد  ولش،  نظر  خالف  بر  اين  وجود  با 
نگارگري، ارتباط فرم ها با يكديگر و ساختار فضاي اثر، 
به  اثر  اين  در  دارند.  قرار  نگاره  نمادين  بيان  خدمت  در 
وسيله شيوه تركيب و جايگاه افراد، شخصيت ها ي اصلي 
به خوبي معين مي شوند. ساير افراد با اينكه ظاهراً هريك 
به كارهاي شخصي خود سرگرمند، اما ارتباطي نمادين 
با يكديگر دارند. به عنوان مثال تشابه ميان لباس ليلي، در 
خيمه جلويي با مادري كه در خيمه مركزي كودكي را در 
آغوش گرفته و همچنين دختركي كه در حال دميدن به هيمه 
آتش است، مي تواند جلوه هاي نماديني از مو قعيت ها و آمال 
ليلي باشد. آنچه خواست ليلي از زندگي است در اوج خود 
به شكل يك مادر جلوه گر شده است و آنچه واقعيت زندگي 

تصوير ٦-٢. ليلي درون خيمه.تصوير٧-٢. زنان در حال انجام كار.( بخشي از تصوير٢)



نتيجه
در مطالعه و بررسي ويژگي هاي تصويري دو نگاره مجنون در بيابان و آوردن مجنون بر در خيمه ليلي، با 

توجه به سواالت تحقيق نتايج ذيل حاصل شد.
در پاسخ به سوال اول مي توان اظهار نمود که نمادها و نشانه هاي مورد نظر نگارگران به طرق مختلفي 
در جهت بيان هنري موضوع به کار رفته اند. در يک جمع بندي کلي مي توان نمادها را در دو گروه نمادهاي 

تصويري و نمادهاي بصري طبقه بندي نمود. 
نمادهاي تصويري در هر دو نگاره شامل شخصيت هاي انساني، حيوانات، عناصر نباتي و جمادي ميشوند.

مانند نحوه قرار گيري وحوش در نگاره مجنون در بيابان که بيانگر امنيت و آرامشي است که در سايه عشق 
ايجاد شده است و قرار گيري شخصيت هاي متعدد زن در نگاره مجنون بر در خيمه ليلي که هريک وجهي 
نمادين از باطن و آرزوهاي ليلي را آشکار ميکنند، در کنار آن، وجود گياهان و فضاي طبيعت به تاکيد در 

چنين بياني انجاميده است.
 نماد هاي بصري در قالب استفاده از قواعدي مانند تکرار يک رنگ، نقش و يا بافت خاص، نمايانده شده اند.

مانند بافت و رنگ حاکم در نگاره مجنون در بيابان و يا تضاد رنگي و ريتم و حرکت به وجود آمده در نگاره 
مجنون بر در خيمه ليلي که مي توان گفت هريک از اين تمهيدات جهت تطبيق حاالت و درونيات شخصيت هاي 
اصلي، با ديگر شخصيت ها و يا انتقال آن به فضاي اثر، در جهت ايجاد اليه هاي پنهان و معاني باطني صورت 

گرفته است. 
ايجاد وضعيت هاي چند زماني و يا فرا زماني که با تلفيق چند مکان در يک اثر و يا شکستن قاب، انجام 

مي پذيرد، از جمله ديگر تمهيدات نگارگران جهت نمادين سازي فضاي نگاره هاست. 
در پاسخ به پرسش دوم مي توان چنين گفت که با وجود تفاوت هاي اجرايي و فضاسازي که متاثر از عواملي 
چون: موضوع داستان و خصوصيات شخصي هر هنرمند است، اصول مشترک حاکم بر نگارگري در جهت 
ايجاد بيان هنري غلبه دارند. استفاده از نظام هاي دوراني و مورب جهت ايجاد حرکت و پويايي بصري، در 
کنار زيرساخت نظام مند عمود و افق که در هردو اثر منجر به بروز تعادل در آنها شده است. در عين حال 
بايد توجه نمود که هنرمندان به خوبي از قابليت هاي اين نظام هاي هندسي عالوه بر استحکام ترکيب بندي، 

ليلي به عنوان يك دختر عشاير است، در قالب دخترك در 
حال كار نمايانده شده است. اما قرار گرفتن ليلي در خيمه اي 
فاخر و مزين به نقوش زيباي تزييني، كه با حالتي شاهوار 
به پشتي سفيد رنگي تكيه زده است، نمايشگر مقام و شكوه 

ليلي در چشم عاشق مجنون است.
 وابستگي متن نگاره به روايت و داستان را نيز، در شيوه 
اجزاي  داشت.  دور  نظر  از  نبايد  نگاره  عناصر  توصيف 
ظاهراً منفصل در تركيب يك نگاره، در ارتباط نمادين و 
باطني با يكديگر در خدمت معرفي فضاي داستان هستند. 
در اين حالت هر بخش از فضا، بيانگر زمان و مكاني خاص 
است و با كنار هم قرار گرفتن رويدادهاي مختلف، چند زمان 
و مكان در كنار يكديگر ترسيم مي شوند، ولي، در عين حال 
با كليتي نمادين، بيانگر مضمون اصلي هستند. تصاويري 
مانند؛ نگهداري چوپانان از گله گوسفندان و يا فراهم ساختن 
مقدمات پخت غذا توسط زنان، از جمله صحنه هايي هستند 

كه در شعر نظامي به آنها اشاره اي نشده است، ولي نگارگر 
با افزودن آنها به اثر قصد القاي فضاي زندگي عشايري را 
داشته است. در حقيقت او به ترجمه تصويري شعر نظامي 
پرداخته است و از سويي، فضايي باور پذير ارايه داده است 
و از سوي ديگر، از روايت گري محض پرهيز نموده است و 
با ايجاد جلوه اي نمادين در شخصيت ها، به وسيله تمهيدات 
بصري، بياني هنرمندانه به اثر بخشيده است. عوامل مؤثر 
ديگري نيز، مانند تشعير ها، ترسيم كتيبه اشعار درون متن، 
شكستن قاب نگاره توسط عناصر درون متن اثر و شيوه 
نواخت  يك  توالي  عوامل شكستن  جمله  از  آميزي،  رنگ 
زماني و مكاني در نگاره محسوب مي شوند. در عين حال، 
از وجود نقوش تجريدي به عنوان عناصر تزييني نگاره، 
جهت پديد آوردن اين نوع بيان نبايد غافل شد. بنا بر اين 
سرتاسر نگاره با وجود بيان روايت گرانه در ظاهر، داراي 

معاني پنهان در باطن است. 

بيان هنري در نگاره هاي داستان ليلي 
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در وجوه بيان نمادين و ارتباط موضوعي نيز بهره برده اند.هنرمندان به خوبي از عناصر بصري چون رنگ 
و بافت، بهره اي نمادين برده و با به کار گرفتن مناسب آنها در فضا سازي تصوير، بيان دروني و احواالت 

قهرمان داستان را انتقال داده اند.
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by: Asia Society Museum,2003.
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features of the Safavid Tabriz school and the images of KhamsehTahmasbi;among which “Persian 

Painting” written by Basil Gray, “Iran Painting from Late to Today” by RoueinPakbaz,the two 

volumes of the book of “Islamic Painting” as well as “Tabriz, Qazvin and Mashhad Schools” both 

of which are written by YaqoubAdjand,also Eleanor Sims
,
 book “Peerless Images” can be cited. 

Also about these two paintings and their artists some contents have been written in books such as 

the book of “Twelve Faces” and the writing of Sheila,R Canby,some of which have been used in 

this paper, but the objective of this paper has been to focus on how to articulate artistic expressions 

using the visual factors and symbols in these two pictures, which has not been addressed so far.

The research method in this paper is descriptive and analytical, and data was collected via library 

sources. The information analysis method is qualitative. The results show that the artists by noticing 

the concepts and meanings of each story have tried to make visual connections in forms, spaces 

and compositions by using of visual symbols and have expanded the borders of meanings in their 

images with more artistic expressions.

Keywords:Quintet of Nizami, Quintet of Tahmasp, Leili and Majnoon, AqaMirak, Mir Seyyed 

Ali, Persian Painting.
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Due to the combination of mystical and ethical teachings, with tales and artistic 

stories, Iranian literature has been the source of inspiration for Iranian painters 

during different periods. The development of painting in the field of literature 

has given fruitful results in the form of illustrated versions, which even today 

no equalcan be found for them.A major contribution to the creation of beautiful 

and imaginative Persian painting has been influenced by the wiselyrics of the 

great poets such as Ferdowsi, Saadi and Nizami. 

Nizami is one of the poets who should be considered as one of the pioneers of 

Persian literature and of the indisputable masters of this language. Although 

storytelling in Farsi was not initiated by Nizami, but the only poet, who by the end of the sixth 

century had managed to develop an allegorical poem to the point of evolution, is Nizami.Among 

the literary works, Nizami’s quintet has got a special reception among the painters because of the 

selection of beautiful stories,pictorial and believable accounts with accurate scenes and image 

descriptions.Each of the treasures of quintet has been illustrated many times by the painters, and 

this has continued as a long tradition, and today it has remained in the form of precious treasures.

One of the most beautiful examples of Nizami’s quintet in the time of the SafavidShah 

Tahmasb, which has been illustrated in Tabriz by the famous artists of that era and is known 

asKhamsehTahmasbi, is now kept at the Library of the British Museum in London.

Today only 14 paintings of the works of the Tabriz schoolin this manuscript have remained,but this 

small number well reflects the refined features of the Tabriz school during the Safavid period.

In Leili and Majnoon, the third episode of this edition, there are two epitaphs related to AqaMirak 

and Mir seyyed Aliwho areamong the most celebrated masters of the Safavid era, which form the 

subject of this paper.

In these two works titled «Majnoon in desert» and «Bringing up Majnoon to the Leili’s Tent», in 

addition to describing Nizami’s stories in the language of the image, the influence of the artist,s 

viewpoint on the image of each story is also evident.

In this article, firstly, we briefly discuss the Leili and Majnoon story in quintet of Nizami, then 

explain the characteristics of the two abovementioned images and the effect of the literary text 

on the creation of images as well as the visual characteristics of each image and the relationship 

between form and space in the works.

At first, a brief description of the story of each image is presented, and then the description of the 

space of each work is offered by referring to written sources and images, and finally, the visual 

structure of the images and the features of each work are mentioned.

The main issue in this research is the recognition of the quality of artistic expression in these two 

works and the paper seeks to answer the questions posed below:

1.What signs and symbols were used by the painters to express the theme of the illustrated story in 

order to create an ideal artistic expression?

2.How the compositions, visual elements and forces and the relationship between visual elements 

of each image could serve to create artistic expression?

There are numerous references to the internal and external sources of literature in the case of the 
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