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چكيده

با  است،  داشته  عمده  و  اصيل  نقش  ايران  اسالمي  فرهنگ  گريي  شكل  در  ادبيات  كه  آنجايي  از 

ويژگي هاي  با  هرنها  اين  ارتباط  به  نحوي  به  مي توان  سنتي  هرنهاي  در  ادبيات  جايگاه  به  نگاهي 

وسيله اي  همواره  بودنش،  روايي  ويژگي  بر  عاله  فاريس  شعر  ويژه  به  ايران  ادبيات  برد.  پي  فرهنگي 

به  نگارگري  بر  فاريس  ادبيات  و  شعر  مستقيم  تأثري  است.  بوده  عرفاين  و  حكمي  مفاهيم  براي 

هرن  اين  درخشش  اوج  در  ويژه  به  و  تاريخي  ادوار  متام  در  ايراين،  اصيل  هرنهاي  از  ييك  عنوان 

بر  عالوه  نگارگري  آن،  از  پيش  دوره هاي  چون  دوره  اين  در  مي شود.  ديده  صفوي  دوره ي  در 

را  متون  و  اشعار  در  منعقد  ارسار  دادن  نشان  رسالت  منظوم،  متون  توضيح  و  داستان ها  وقايع  ترسيم 

دستور  به  منظوم  اديب  نسخه ي  چندين  صفويه  دوره ي  در  است.  داشته  عهده  بر  منادها  از  استفاده  با 

و  نفيس  آثار  از  كه  تهامسبي  شاه  خمسه ي  ميان  اين  در  است.  گرديده  مصور  صفوي  پادشاهان 

نسخه  اين  است.  برخوردار  بااليي  هرني  ارزش  از  است،  تهامسب  شاه  حاكميت  دوره ي  نادر 

توانسته  خويب  به  آن ها  در  رفته  كار  به  تربيز  مكتب  سبك  كه  دارد  شكوه  با  و  زيبا  بسيار  نگاره هايي 

داراي  و  نيشابوري  محمود  خط  به  نسخه  اين  بگذارد.  منايش  به  را  نظامي  شعر  انگيزي  خيال  است 

مريك،  آقا  و  محمد  سلطان  جمله  از  دوران،  هرنمندان  مهم ترين  آن  تدوين  در  و  است  نگاره   14

در  اكنون  هم  ارزشمند  و  نفيس  نسخه ي  اين  داشته اند.  نقش  عيل  سيد  مري  و  تربيزي  عيل  مريزا 

موزه ي بريتانيا نگه داري مي شود.

بر  متركز  با  شوراننده1  و  مخيل  كالمي  عنوان  به  شعر  تأثري  برريس  آن  موضوع  كه  مقاله  اين 

نسخه ي »خمسه شاه تهامسبي« است، اهداف زير را دنبال مي كند:

1-دستيايب به مضامني و ساختار شعر نظامي

نظامي خمسه ي  آرايي  تصوير  در  هرنمند  نبوغ  و  خالقيت  بر  نظامي  شعر  گذاري  تأثري  2-شناخت 

سؤااليت كه در اين مقاله پاسخ داده مي شود:

1-رابطه ي ادبيات و نگارگري در زمان صفويه چگونه است؟

2-ويژگي هاي برصي و مضموين نگاره هاي خمسه ي شاه تهامسبي كدامند؟

3-اين عنارص برصي و مضموين به چه ميزان متأثر و برگرفته از شعر نظامي است؟

و  آن  در  نهفته  ارسار  يا  نظامي اند  شعر  روايتگر  رصفاً  تهامسبي  شاه  خمسه ي  نگاره هاي  4-آيا 

خالقيت هرنمند را نيز به منايش مي گذارند؟

توصيفي-  شيوه ي  به  مقاله  تنظيم  روش  و  مدارك  و  اسناد  طريق  از  مطالب،  آوري  گرد  روش 

تحلييل انجام پذيرفته است.

واژگان كليدي: خمسه ي شاه تهامسبي، مضامني اديب، نگارگري ايراين، اشعار نظامي.
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1-اين تعريف از شعر، متعلق به ارسطو مي باشد.

دانشيار گروه هرن اسالمي، دانشكده هرن دانشگاه تربيت مدرس
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مقدمه

در  كه  آدايب  است،  داشته  پيوند  معنوي  آداب  با  همواره  ايران  اسالمي  هرن  تاريخ  و  فرهنگ 

ريزي  پي  اساس  اين  بر  را  روابط  و  مناسبات  مجموعه ي  و  گرفته  شكل  اسالمي  سنت  دايره ي 

مختلف  گونه هاي  ميان  ناپذيري  اجتناب  پيوند  ايران،  اسالمي  سنتي  هرن  در  رو  اين  از  است.  منوده 

ساخنت  متجيل  صدد  در  خود  هاي  قابليت  بر  بنا  هرنها  از  يك  هر  و  داشته  وجود  اديب  و  هرني 

وجهي از حقيقت ازيل جاري بر هستي بوده است.

اسالمي،  متدن  هرن  مراكز  ترين  مهم  از  ييك  عنوان  به  ايران،  تجسمي،  هرنهاي  عرصه ي  در 

عرفان  ويژه  به  و  اسالم  معنوي  طريق  به  ارتباط  كه  منوده  عرضه   عامل  به  را  نقايش  از  گونه اي 

عرفاين  متون  و  كتب  سازي  مصور  با  نزديك  پيوندي  هرن  اين  مي سازد.  منودار  خويب  به  را  اسالمي 

معرض  در  و  كشيده  تصوير  به  را  عرفا  و  شعرا  عرفاين  تجليات  خاص  وجهي  به  همواره  و  دارد 

و  گلستان  حافظ،  غزليات  ديوان  جامي،  اورنگ  هفت  چون  منونه هايي  است.  داده  قرار  ديدگان 

بوستان سعدي از آن جمله اند اما در ميان همه ي اين ها، خمسه ي نظامي جايگاهي ويژه دارد.

كه  است  ايران  اديب  كتب  ترين  معروف  از  ييك  است،  منظوم  كتاب  پنج  از  تركيبي  كه  كتاب  اين 

در كنار كليات سعدي و ديوان حافظ در ميان ايرانيان از جايگاه بلندي برخوردار است.

آن  حاميت  تحت  و  شاهان  دستور  و  سفارش  به  ايران  نگارگري  مختلف  دوره هاي  در  كتاب  اين 

شاه  براي  كه  صفوي  دوره ي  به  متعلق  نسخه ي  ها  آن  همه ي  ميان  از  اما  است.  گشته  مصورسازي  ها 

آرايي،  كتاب  هرن  كامل  جلوه ي  لحاظ  به  و  منونه هاست  ارزشمندترين  از  شده،  مصور  تهامسب 

درخور توجه بايسته است.

شده،  آفريده  ايراين  نگارگران  دست  به  و  شانزدهم/دهم  سده ي  در  كه  خطي  نسخه ي  اين  تصاوير 

و  منوده  مصور  را  ايرانيان  ميل  افتخار  و  غرور  عرفان،  عشق،  از  داستان هايي  كه  اين  دليل  به  هم 

ديگر  در  و  ايران  در  تصويري  آثار  ساير  از  آن  فني  و  صوري  معنايي،  خصوصيات  علت  به  هم 

فرهنگ ها متاميز است.

بر  شعر  تأثري  برريس  به  تهامسبي،  شاه  خمسه ي  خطي  نسخه ي  بر  متركز  با  كه  مقاله  اين  در 

در  آرايي  كتاب  هرن  وضعيت  نظامي،  شعر  ويژگي هاي  بر  مروري  با  ابتدا  مي پردازد،  نگارگري 

منونه هايي  سپس  و  معريف  نسخه  اين  قزوين،  و  تربيز  مكتب  دو  ويژگي هاي  و  تهامسب  شاه  زمان 

از نگاره هاي آن برريس گرديده است.

غنايي،  تاريخي،  سيايس-  مضامني  اساس  بر  و  آن ها  محتواي  و  مضمون  به  توجه  با  ها  منونه  انتخاب 

جايگاه  تا  شده  برريس  منونه  چند  يا  يك  مضمون  هر  از  است.  گرفته  صورت  عرفاين  و  تراژيك 

سپس  و  نگاره  داستان  ابتدا  ها  منونه  برريس  در  شود.  داده  نشان  نظامي  خمسه ي  در  مضامني  اين 

رشح توصيفي- تكنييك آن آورده شده است.

وضعيت هرن كتاب آرايي در زمان شاه تهامسب

اين  صفويان،  پايتخت  به عنوان  تربيز  انتخاب  و   907/1501 در  نشسنت  تخت  بر  از  پس  اسمعيل  شاه 

اعم  هرنمندان  از  بسياري  كه  شد  باعث  امر  اين  كرد.  تبديل  هرني  آثار  توليد  و  تهيه  مركز  به  را  شهر 

هرنمنداين  از  ييك  بهزاد  كنند.  مهاجرت  آن جا  به  هرات  از  تذهيب كاران  و  نقاشان  خطاطان،  از 

اداره   928/1521 سال  در  و  كرد2  منتقل  آن جا  به  شاگردانش  همراه  به  را  او  اسمعيل  شاه  كه  بود 

كتابخانه سلطنتي را به او واگذار منود.3 

كه  محمد4   سلطان  يافت.  ادامه  صفويان  نظارت  تحت  تركامن  مكتب  تربيز،  به  بهزاد  انتقال  با 

چريه دست  نقاشان  از  ييك  داشت  برعهده  را  سلطنتي  كتابخانه  رياست  او  از  پس  و  بهزاد  از  پيش 

دو  تلفيق  از  صفويه  نگارگري  نخستني  شيوه  تربيز  به  تيموري  هرنمندان  ورود  با  است.5  مكتب  اين 

مكتب تركامنان و هرات شكل گرفت.6 

نشست،  تخت  بر  پدرش  به جاي   930/1523 سال  در  وقتي   )930-984/1523-1576( تهامسب 

كه  قزوين  به  را  پايتختش  ايران،  رشق  در  ازبك ها  و  غرب  در  عثامين  قواي  ترصفات  به  توجه  با 

شد  پريوز  خراسان  سمت  از  ازبك ها  حمله ي  دفع  در  او  كرد.  منتقل  بود  تربيز  از  امن تر  بسيار 

اما حاشيه ي غريب كشور، موصل و بغداد را به ترك ها واگذار كرد.

بهزاد  او  زمان  در  داشت.  درخور  تأثريي  هرنها  تكامل  روند  در  كه  داد  رخ  وقايعي  او  زمان  در 

عليه  چالدران  جنگ  زمان  در  مصطفي،  نوشته ي  برطبق   -2

محبوبش  خطاط  و  بهزاد  وي   920/1514 سال  در  عثامين ها، 

جنگي  صدمات  از  دور  به  غاري  در  را  نيشابوري  محمد  شاه 

بسيار  وي  كه  چرا  بيفتند  تركان  به دست  مبادا  تا  كرد  پنهان 

نگران سالمتي بهزاد بود. 

(Ali Mustafa, Managhib-I Hunavaran,  
1586, Istanbul, 1926, p. 179).
بيست  بهزاد،  درباره  تاريخي  سند  دو  قزويني،  محمد   -3

مقاله، ج 2، تهران، 1332، ص 29.

ر.ك.  محمد  سلطان  احوال  و  زندگي  از  اطالع  براي   -4

سهييل  محمد  اهتامم  به  هرن،  گلستان  قمي،  احمد  قايض 

ص137   ،1366 منوچهري،  انتشارات  تهران،  خوانساري، 

تهران،  هرن،  دايره املعارف  پاكباز،  روئني  ر.ك.  همچنني  و 

انتشارات فرهنگ معارص، 1378، صص 309 و308.

آژند،  يعقوب  ترجمه  صفويان،  كمربيج:  ايران  تاريخ   -5

تهران، انتشارات جامي، 1379، ص 471.

تركامنان  كارگاه  هرنمندان  از  اسمعيل  شاه  حاميت   -6

به  هرات  هرنمندان  از  جمعي  و  بهزاد  مهاجرت  و  تربيز  در 

تازه اي  شيوه  ايجاد  باعث  ازبك ها  نابودي  از  پس  شهر  اين 

سبك  شد.  تربيز  در  شانزدهم/دهم  سده  نگارگري  در 

سبك  سمرقند،  نگاره هاي  سبك  شرياز،  تركامنان  تجاري 

آكادميك  سبك  و  تربيز  در  تركامنان  دربار  تخيل انگارانه 

پرباري  شكفتگي  و  آميخت  درهم  بهزاد  طبيعت گرايانه  و 

از  بود.  يب سابقه  زمان  آن  تا  كه  آمد  پديد  نگاره  و  رنگ  از 

آمد  به وجود  گسرتده  جريان  دو  ايران  نگارگري  در  پس  آن 

نخست  جريان  گذاشت.  تأثري  ايران  نگارگري  متامي  بر  كه 

هامهنگي  و  هنديس  تعادل  به  مقيد  و  درون گرا  اذهان  شامل 

ديگر  جريان  است.  بهزاد  آثار  از  متأثر  كه  است  هرنمندانه اي 

شكوه  و  جالل  به  دستيايب  در  آن ها  اشتياق  و  برونگرا  اذهان 

حاصل از وفور و رنگ و تاللو را در برمي گريد.
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نگارگران  از  و  اصفهان  دارالسلطنه  سادات  از  نقاش  آقامريك   -7

رسپرست  مديت  او  بود.  دوم  تربيز  مكتب  برجسته  مذهبان  و 

وي  احوال  از  بيشرت  اطالع  جهت  است.  بوده  شاهي  كتابخانه 

ر.ك. روئني پاكباز، دايره املعارف هرن، پيشني، ص 34.

8- Qazi Ahmad Qumi, Calligraphers and 
Painters transl. V. Minorsky, Washington, 
Freer Gallery Publication, 1959, pp. -184
185.
به  نگارگري  در  تركيب بندي ها  تهامسب  شاه  زمان  در   -9

اما  شده  حساب  برق  و  زرق  و  تجمل  دارند.  گرايش  ايستايي 

مورد  موضوعات  و  كامل  نقش ها  غني،  رنگ ها  است.  اوج  در 

پيكره هاي  شامل  كه  هستند  درباري  زندگي  صحنه هاي  قبول، 

داراي  زيبا،  آن ها  جامه هاي  مي شوند.  فاخر  پوشاك  با  فراوان 

و  ابرها  نقش  تكرار  و  دلپذير  طرح هاي  و  خالص  رنگ هاي 

نگارگران  است.  متداول  است،  چيني  سليقه  يادآور  كه  پرندگان 

عالقه  روزمره  زندگي  محيط  كردن  تصوير  به  تربيز  مكتب 

در  را  پريامون  دنياي  متامي  تا  مي كوشيدند  آنها  داشتند.  فراوان 

صفحه  فضاي  رسارس  بنابراين  و  بناميانند  نقش  ريز  تصوير  اين 

اجزاي  متامي  تربيز  مكتب  از  تصويري  هر  در  مي كردند.  پر  را 

آدميان  پيكر  مهم اند.  و  رضوري  اندازه  يك  به  كننده  تركيب 

با  جملگي  طبيعي  منظره  ريزه كاري  و  معامري  زينت كاري  و 

نقاشان  تركيب بندي هاي  مي شود.  منايانده  شديد  درخشندگي 

و  مي شود  گسرتده  باال  به  پايني  از  و  است  سطحي  چند  تربيزي، 

چند  فضاسازي  نوع  اين  مي زند.  بريون  قاب  فوقاين  حد  از  غالباً 

و  كامل  اوج  است،  عرفاين  بينش  از  متأثر  يب شك  كه  ساختي 

انسجام نظام زيبايي شنايس نگارگري ايران است.

سهييل  محمد  اهتامم  به  هرن،  گلستان  قمي،  احمد  قايض   -10

خوانساري، تهران، انتشارات منوچهري، 1366،ص18.

دربار  سلطنتي  خطاط  محمد،  شاه  يا  نيشابوري  محمود   -11

است  توانسته  و  بوده  يب نظري  استادي  كه  است  تهامسب  شاه 

دربار  در  كه  خود  عموي  از  زمان  اين  در  را  قلم  زرين  لقب 

كند.  دريافت  بود،  سلطنتي  خطاط  بهرتين  صفوي  تهامسب  شاه 

)روئني پاكباز، دايره املعارف هرن، پيشني، ص 525(.

امريكبري،  تهران،  عبايس،  عامل آراي  تاريخ  منيش،  اسكندر   -12

،1350 ج 1، ص 175.

ترجمه  ايراين،  نقايش  تاريخ  سري  ديگران،  و  بينيون  لورنس،   -13

محمد ايرامننش، تهران، انتشارات امريكبري، 1378، ص 300.

قرن  هفت  خيال،  باغ هاي  سيكر،  ژپ.  و  كوركيان  ا.م.   -14

پژوهش  و  نرش  تهران،  مرزبان،  پرويز  ترجمه ي  ايران،  مينياتور 

فرزان،1377، ص 42.

عالقه ي  مورد  بسيار  و  تهامسب  شاه  تني  برادر  مريزا  بهرام   -15

مشوق  و  شعرا  دوست  و  داشت  عالقه  گفنت  شعر  به  او  بود.  وي 

افراد  او  ساخت.  آوازه  بلند  را  او  خصوصيات  همني  و  بود  آن ها 

معارصانشان  بني  در  را  آن ها  و  تشويق مي كرد  بسيار  را  ماهر  و  دانا 

ترجمه  مجمع الخواص،  )صادقي بيك،  مي داد.  برتري  ديگري  از 

عبدالرسول خيام پور، تربيز، 1948، ص22(.

طول  در  كه  بود  تهامسب  شاه  برادرزاده ي  مريزا  ابراهيم   -16

او  بود.  گرفته  قرار  تعليم  تحت  به دقت  عمويش  سلطنت  دوران 

سپس  و  رستم عيل  با  ابتدا  را  كتابت  و  مظفرعيل  نزد  را  نقايش 

تصديق  قابل  خوشنويسان  از  و  گرفت  فرا  ديلمي  موالعيل  با 

در ايران بود.

(Welch, Artists for the Shah, Late sixteenth 
Century Painting at the Imperial Court 
of iran, New Haven and London, Yale 
University press, 1979, p. 150).
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 جايگاه مضموين و زيباشنايس شعر در نگاره هاي خمسه شاه تهامسبي

رياست كتابخانه را برعهده  داشت و از اين گذشته دوست و همراه شاه نيز بود. شاه تهامسب همچنني 

هرنمنداين  برجسته ترين  از  آقامريك  پرس  مظفرعيل  گامرد.  خدمت  به  را  آقامريك7   و  محمد  سلطان 

كه  قم  شهر  اهل  نظري  موالنا  مي كند  بيان  احمد  قايض  كه  چنان  همچنني  داشت.  قرابت  شاه  با  كه  بود 

بسيار  مي رفت  شامر  به  دوره  آن  يب مانند  نقاشان  از  و  بود  به كار  مشغول  تهامسب  شاه  كتابخانه ي  در 
مي كردند.8 مترين  را  خوشنوييس  و  نقايش  هرن  يكديگر  كنار  در  كه  حدي  به  بود  نزديك  شاه  به 

در  و  عالقه  مورد  كه  دليل  اين  به  شايد  كتاب آرايي  هرن  تهامسب،  طوالين  سلطنت  دوران  در 

قلمداد  هرن  بزرگ  حامي  و  پشتيبان  تنها  نه  وي  كرد.9   رشد  هرنها  ساير  از  بيش  بود  شاه  تخصص 

عبدالعزير  »خواجه  چون  استاداين  نزد  نقايش  تحصيل  به  را  خود  جواين  اوقات  بلكه  مي شد 

عالقه  نستعليق  خط  آموخنت  به  همچنني  او  مي گذراند.10  تربيزي«  محمد  »سلطان  و  اصفهاين« 

به عنوان  نستعليق  خط  كه  بود  او  سلطنت  دوران  طي  در  و  مي كرد  آن  رصف  را  اوقاتش  و  داشت 

عاريف  چوگان  و  گوي  درخشان  نسخه  شد.  نسخ  جايگزين  فاريس،  اديب  كتاب هاي  متداول  خط 

به  را  كتاب  اين  وي  مي باشد.  تهامسب  شاه  شخص  خط  به  و  او  زمان  به  مربوط   )931/1524(

نگه داري  لنينگراد  موزه  در  اكنون  نسخه  اين  است.  نگاشته  سلطنتش  اوايل  در  و  سالگي  ده  هنگام 

كه  آن ها،  برجسته ترين  كه  شد  مصور  سلطنتي  كارگاه  در  وي  زمان  در  متعددي  نسخ  مي شود. 

تهامسبي  خمسه  و  شاهنامه  مي دهد  نشان  را  تربيز  مكتب  باشكوه  و  تكامل يافته  روح  ويژگي هاي 

مدت  در  و  شاه  سلطنت  ابتداي  از  كه  است  شاهنامه  از  ارزشمندي  كپي  تهامسبي  شاهنامه  است. 

بيست سال مصورسازي شد.

مصور   946/950 تا   1539/1543 سال هاي  فاصله  در  و  تهامسب  شاه  به دستور  تهامسبي  خمسه  اما 

بريتانيا  موزه  در  اكنون  و  مي باشد  نگاره  هفده  داراي  و  نيشابوري«11  »محمود  خط  به  كتاب  اين  شد. 

داشت  دوستانه اي  بسيار  رابطه ي  هرنمندان  با  همچنني  تهامسب  شاه  مي شود.  نگه داري  لندن  در 

دليل  منيش  اسكندر  داد.  دست  از  نقايش  به  را  خويش  عالقه ي  آن ها  مرگ  از  پس  كه  به طوري 

ديگر اين امر را كرثت كار و مشاغل مملكت داري ذكر مي كند.12 

مذهبي  تعصبات  از  نايش  را  نگارگري  و  نقايش  هرن  به  شاه  عالقه  كاهش  ديگران  و  بينيون  لورنس 

بود.13   يافته  شدت  نيز  ايران  مردم  مذهبي  نيمه  تعبد  و  خرايف  رسشت  با  مسأله  اين  كه  اند  دانسته  او 

خست  به سوي  بلكه  داد  دست  از  را  خويش  گشاده رويي  تنها  نه  وي  هرن،  از  كناره گريي  از  پس 

بر  ناچيز  بهانه اي  به  كه  است  مضبوط  درباري  وقايع نامه  در  گراييد.  شقاوت  حتي  و  حسادت  و 

دست  با  كينه توزي  روي  از  كه  گرفت  خشم  چنان  خود  پيشني  استاد  و  دربار  نقاش  عبدالعزيز 

خويش، بيني و دو گوش او را بريد.14 

زهد  به  و  كشيد  اين هرن دست  پشتيباين  از  تهامسب  شاه  بعد  به   947/1540 سال  از  يعني  آن  از  پس   

جديد  مشرتيان  يافنت  منظور  به  ايران  از  هرنمندان  از  بسياري  رو  اين  از  پرداخت.  تقوا  و  عبادت  و 

مرزهاي  بودن  باز  توجه،  قابل  نكته ي  كردند.  مهاجرت  ازبكستان  و  تركيه  هند،  رسزمني هاي  به 

از  و  هرنمندان  بودند.  حامي  جوياي  و  مشتاق  كه  بود  دانشمندي  و  هرنمند  مردان  روي  به  خارجي 

آموخنت  با  را  خود  هرني  و  علمي  دانسته هاي  كيفي  سطح  مي توانستند  عالقه مند  ميزبانان  سويي 

و  گرفته  پيش  در  را  هند  راه  هرنمندان  از  برخي  رو  اين  از  بربند.  باال  ايراين،  سنت هاي  و  اصول 

توجه  عدم  همه،  اين  با  اما  آوردند.  در  آنان  خدمت  به  گوركاين  دربار  حاميت  تحت  را  خود  هرن 

حدودي  تا  مي كردند  حكومت  خراسان  در  كه  مريزا15   ابراهيم  و  مريزا14  بهرام  را  هرنمندان  به  شاه 

نيز  خودشان  بلكه  مي كردند  حاميت  هرنمندان  از  تنها  نه  شاهزاده ها  اين  دوي  هر  كردند.  جربان 

هرنمنداين خوش قريحه در رشته هاي مختلف بودند.

رسپرستي  و  شد  منصوب  مشهد  حاكميت  به   964-965/1559-1557 سال هاي  در  مريزا  ابراهيم 

حاميت  او،  تشويق  با  احتاماًل  و  شاه  اجازه ي  با  سال  هامن  در  و  گرفت  به عهده  را  رضا)ع(  امام  حرم 
مصورسازي هفت اورنگ جامي را برعهده گرفت.16

اختالف  را  او  فرزندان  ميان  سلطنت  تصاحب  رس  بر   983/1575 سال  در  تهامسب  شاه  مرگ  از  پس 

كه  را  تهامسب  شاه  ديگر  پرس  حيدر  مريزا،  اسمعيل  هواخواهان  بسيار  كشمكش هاي  از  پس  افتاد. 

نجات  بود،  داده  آن  به  حكم  پدرش  كه  زنداين  از  را  اسمعيل  و  رسانده  قتل  به  بود  نشسته  تخت  بر 

كاركنان  گذشته،  اعتبار  تجديد  براي  دوم  اسمعيل  شاه  نشاندند.  سلطنت  تخت  بر  قزوين  در  و  داده 
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ايران،  در  نگارگري  تاريخ  زاده،  رشيف  املجيد  عبد   -17

تهران، انتشارات حوزه هرني، 1375، ص 149.

تهران،  نظامي،  خمسه ي  خالصه ي  جويني،  الله  عزيز   -18

انتشارات دانشگاه تهران، 1375، ص3.

زنجاين،  برات  تصحيح  تبه  پيكر،  هفت  گنجوي،  نظامي   -19

تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1380، ص10.

برات  تصحيح  به  مجنون،  و  گنجوي،لييل  نظامي   -20

زنجاين، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1374، ص8 .

است  برخاسته  نظامي  از  پريوي  به  كه  شاعري  نخستني   -21

امري  مي كند،  ياد  بزرگي  و  استادي  به  را  وي  حال  عني  در  و 

مجنون  خرسو،  و  شريين  االنوار،  مطلع  است،  دهلوي  خرسو 

مثنوي  هفت  نام هاي  بهشت  هشت  و  سكندري  آئينه ي  ولييل، 

كرماين   عيل  بن  محمود  الدين  كامل  او  از  پس  مي باشند.  وي 

و  هام  هاي  نام  به  رسود:  مثنوي  هفت  خمسه،  از  تقليد  به 

نامه،  گوهر  و  االنوار  روضه  كاملنامه،  نوروز،  و  گل  هاميون، 

خرد  مجنون،  و  لييل  زليخا،  و  يوسف  الرحامن  عبد  الدين  نور 

نامه ي سكندري نام هاي مثنوي وي مي باشند.

حدود  در  نظامي  الياس  محمد  ابو  الدين  جامل  حکيم   -22

و  اتابکان  او  زمان  در  آمد.  دنيا  به  گنجه  در   535/1140 سال 

پادشاهان  نظامي  داشتند.  قدرت  آذربايجان  در  رشوانشاهان 

آنان  نام  به  را  خود  هاي  مثنوي  و  گفته  مدح  را  ها  سلسله  آن 

از  که  شد  واقع  پسنديده  چنان  او  آثار  است.  کرده  تقديم 

خاستند.  بر  وي  از  تقليد  به  شاعران  سيزدهم/هفتم  ي  سده 

تاريخي  ترتيب  به  معروفند  گنج  پنج  به  که  او  هاي  مثنوي 

مجنون،  و  لييل  وشريين،  خرسو  االرسار،  مخزن  از:  عبارتند 

دارد:  بخش  دو  که  نامه  اسکندر  و  نامه  بهرام  يا  پيکر  هفت 

از نظامي اشعاري در قالب غزل، قصيده  نامه.   اقبال  رشفنامه و 

صحيح  به  او  وفات  است.  دست  در  نيز  رباعي  و  قطعه  چند  و 

)نظامي  است.  افتاده  اتفاق   614/1217 سال  در  قول  ترين 

 ، تهران  دستگردي،  وحيد  تصحيح  به  االرس،  مخزن  گنجوي، 

علمي، چاپ سوم، 1343(.
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حيات  به  او  سلطنت  زمان  در  قزوين  مكتب  بنابراين  گامرد.  كتابخانه  در  كار  به  را  اليق  هرنمندان  و   

جمله  از  مظفرعيل  و  صديقي  گرجستاين،  سياووش  زين العابدين،  چون  نقاشاين  داد.  ادامه  خود 

روش  و  سبك  مي كردند.  كار  دوم  اسمعيل  شاه  حاميت  تحت  و  قزوين  مكتب  در  كه  هستند  كساين 

ايران  به  اروپايي  تصاوير  يافنت  راه  اما  بود  تربيز  روش  ادامه ي  حدودي  تا  قزوين  مكتب  در  كار 

صحنه هاي  تصويرسازي  رو  اين  از  كرد.  جلب  حقيقي  و  طبيعي  موضوعات  به  را  نگارگران  عالقه 

نيز  تربيز  مكتب  درخشان  و  تاللو  پر  رنگ هاي  و  فراوان  تزيينات  رايج،  درباري  زندگي  به  مربوط 

در  شده  تصوير  افراد  تعداد  همچنني  نهاد.  سادگي  به  رو  قزوين  نگارگري  و  رفت  كاهش  به  رو 

پرداختند.17  مناظر  يا  و  شاهزادگان  تصاوير  كردن  تصوير  به  بيشرت  دوره  اين  هرنمندان  و  كم  اثر  يك 

تازه اي  ي  دوره  وارد  ايران  نگارگري  و  نهاد  افول  به  رو  قزوين  شيوه  اصفهان  به  پايتخت  انتقال  با 

از حيات خود شد.

نام  ويل  باشد،  آشنا  گذشتگان  مرياث هاي  با  و  بگويد  سخن  فاريس  زبان  به  كه  است  كيس  كمرت 

همراه  آفرين  و  تحسني  با  همواره  جهان  بزرگان  نزد  در  وي  آثار  كه  نداند  و  باشد  نشنيده  را  نظامي 

مسحور  و  كشيده  بند  به  را  همه  يب درنگ  كه  است  بوده  حدي  در  نظامي  حكيم  كالم  است.  بوده 

را  خود  رزمي  و  بزمي  اشعار  در  و  داشته  جامعيت  شعري  فنون  در  وي  است.  مي ساخته  خويش 

آزموده و در اين راه به رسبلندي و پريوزي رسيده است.18 

تازگي  اين  مي زند.  موج  او  كالم  در  تازگي  و  طراوت  و  است  مبتكر  موضوع  معني  و  لفظ  در  نظامي 

از  او  مثنوي هاي  شده  سبب  داده،  زينت  را  آثارش  رسارس  كه  اعتقادي  و  اميان  و  معنا   عمق  و  وتنوع 

كه  دارد  سخنوري  در  قدريت  و  تسلط  آنچنان  نظامي  بيابند.  گسرتده  محبوبيت  و  شهرت  اوان  هامن 
كلامت چون موم در فكر و ذهن او به هر شكيل كه الزم است با حفظ معنا و ظرافت انگيخته مي شود. 19

هامهنگي  و  است  شده  تشكيل  و  تركيب  فراوان  ريزه كاري هاي  از  كه  است  مينياتوري  نظامي  شعر 

را جامل و معني آن  او  به دست هم داده، سخن  آرايي شاعر دست  پيوندها و قدرت تصوير  رنگ ها و 

است،  برخوردار  بااليي  اديب  ظرافت  و  لطافت  از  كه  اين  بر  عالوه  نظامي  شعر  است.  بخشيده  كامل  را 

مي مناياند.  راستني  و  طبيعي  مسري  در  را  وشهر  روستا  مردمان  عادي  و  ساده  زندگي  كه  است  آئينه اي 

اخالق  و  ادب  و  مي دهد  اندرز  و  پند  شعرش  در  او  نيست،  گويي  داستان  رصف  نظامي  هرن  اما 

مي آموزد و با حكمت  و موعظه دين، اميان و اعتقاد را احياء و تقويت مي كند.

و  دقت  به  را  انسان ها  روزمره  زندگي  تجربه هاي  كه  اين  لحاظ  به  هم  نظامي  شعر  ابيات  از  بسياري 

لحظه هاي  عواطف  و  احساسات  كه  جهت  اين  از  هم  و  مي كشند  تصوير  به  فراوان  كاري  ريزه  با 

پيام هاي  از  كدام  هر  دارد.  قرار  ادبيات  و  نقايش  مرز  در  مي كند،  منتقل  مخاطب  متامي  به  را  ناب 

مي كند  منتقل  اديب اش  پردازي  هاي  تصوير  طريق  از  را  ها  آن  نظامي  كه  وي  معني  پر  و  مخترص 

مامرست  و  تجربه  و  انديشه  و  تأمل  به  موقوف  نيز  ها  آن  دريافنت  و  است  شاهكاري  خود  حد  در 

در آثار نظامي است.20  

و  عرفاين  و  عايل  مضامني  و  قصص  از  موضوعات،  پرورانيدن  در  نظامي  حكيم  استادي  و  مهارت 

بالغت  روش  و  بيان  حسن  و  عبارات  و  كلامت   كارگريي  به  در  ابتكار  و  بيان  شيوه ي  و  حكمي 

گنج،  پنج  از  تقليد  به  و  وي  از  پريوي  به  او  از  بعد  مشهور  شاعران  از  جمعي  كه  است  شده  سبب 

آثاري منظوم از خود به يادگار بگذارند.21  

ويژگي اديب خمسه نظامي و تصوير آرايي آن

در  خطي  نسخه ي  هزاران  و  گرفته  قرار  پروران  ادب  توجه  مورد  كه  قرن هاست  نظامي  خمسه ي 

به  دست  همدوره اش  متون  از  بيش  نسخه  اين  است.  گواه  سخن  اين  بر  دنيا  بزرگ  كتابخانه هاي 

خصويص  و  دولتي  كتابخانه هاي  در  و  است  شده  برداري  نسخه  كاتبان  دست  به  و  گشته  دست 

هرگز  و  دارد  جاودان  پيوند  ايران  رشيف  ملت  و  دري  زبان  با  نظري  يب  اثر  اين  مي شود.  نگه داري 

جدا شدين نيست.

ديوان  و  سعدي  كليات  كنار  در  كه  است  ايران  ادب  كتب  برترين  و  معروفرتين  از  ييك  كتاب  اين 

پنج  از  مركب  است  مجموعه اي  خمسه  است.  برخوردار  بلندي  جايگاه  از  ايرانيان  بني  در  حافظ 

خمسه  از  سخن  آثارش  بني  در  گاه  هر  نظامي22  است.  مشهور  نيز  گنج  پنج  به  كه  منظوم  كتاب 

نيز   ديگري  آثار  خمسه،  معروفش،  گنج  پنج  جز  به  نظامي  اگرچه  مي خواند.  گنجينه  را  آن  مي آورد، 
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مخزن االرسار،23  مثنوي  پنج  داراي  مزبور  کتاب  است.  مانده  باقي  وي  از  کتاب  همني  فقط  ويل  داشته 

اقبال  و  نامه  )رشف  اسكندرنامه27  نامه،26  بهرام  يا  پيكر  هفت  مجنون،25  و  لييل  شريين،24  و  خرسو 

نامه( مي باشد. 

رسودن  رفته  هم  روي  شده اند.  رسوده  متفاوت  زماين  در  مجزا  شكل  به  كدام  هر  منظومه  پنج  اين 

بيت  هزار  دو  و  يس  حدود  از  مجموعه  اين  است.  برده  زمان  سال   45 از  متجاوز  الاقل  خمسه 

تشكيل شده است.

نگارگري  ويژه  به  و  هرن  به  كه  پادشاهي  تهامسب،  شاه  پادشاهي  ي  دوره  ودر  صفويان  زمان  در 

شد.  كتابت  نيشابوري  محمود  شاه  دست  به  و  تربيز  در  وي  براي  كتاب  اين  داشت،  بسيار  عالقه 

است.  شانزدهم/دهم  ي  سده  رسارس  واقع  در  و  اول  نيمه  نسخه  ترين  نفيس  نسخه  اين  ترديد  يب 

محمد  سلطان  خود  و  داشتند  همكاري  پيشني  برنامه ي  در  كه  دوران  آن  بزرگ  نگارگران  عموم 

اين  از  نگذاشتند،  فرو  را  احتياط  جانب  ويل  گامشتند  مهم  اين  انجام  به  دل  و  دست  رأسشان،  در 

با  را  ها  نگاره  مضامني  و  سازند  خاموش تر  را  خود  رنگ هاي  اجتامعي،  جو  رعايت  به  كه  جهات 

نگارگري  آثار  تركيب بندي  در  وحدت  تحكيم  موجب  خود  تلفيق  اين  برگزينند.  بيشرت  حرمت 

انسجامي  و  سبکي  هامهنگي  از  تهامسبي  شاه  خمسه  به  مربوط  هاي  نگاره  گرديد.  دوره  آن 

مينياتور  چهارده  اين  متامي  در  است.  دوره  اين  نگارگري  اوج  دهنده  نشان  که  است  برخوردار 

اين  القاگر  شده  ظاهر  صحنه  بر  كه  عنرصي  يا  فرد  هر  گويي  است،  فراگري  پنهان  اندوه  از  جوي 

بازگشتي  ديگر  و  بسته  بر  رخت  تشويش  از  خايل  دل هاي  رنگ  از  روشن  فضاي  كه  است  انديشه 

مي گذارد  رشيف  مضموين  خدمت  در  را،  خود  برجاي  پا  اميان  محمد  سلطان  ميان  اين  در  نيست. 

بيان  اما  مي سازد،  منتقدانه  غري  كاماًل  و  متقن  روايتي  در  را  پيغمرب«  حرضت  »عروج  مينياتور  و 

او  فرزند  طليعه دارشان  كه  مي رسد  نيز  نگارگران  ديگر  به  نوبت  و  مني ماند  وي  به  منحرص  هرني 

مريزاعيل است. 

در  وصف  به  را  اجتامعي  زندگي  معمول  چرب زباين هاي  خود  رسيده ي  كامل  حد  به  هرن  با  وي 

اندوه  به  نوين  لطفي  چاالكش  موي  قلم  ظرافت گري هاي  با  كه  است  سيدعيل  مري  ديگر  و  مي آورد؛ 

تهيه  در   946  949-/1539  1543- سال  در  نيز  مريک  آقا  مي بخشد.28   آثارش  بر  حاكم  موقرانه ي 

در  خود  همزمان  افراد  همه  رسآمد  مريك  کند.  مي  رشکت  شاه  براي  نظامي  خمسه  مجلل  نسخه 

جزييات  در  دقت  اين  و  بوده  ها  مايه  نقش  ديگر  و  مشبك  طرح هاي  منونه  پيچك،  با  لباس هاي  تزيني 

شود.  شناخته  او  سبك  ويژگي  عنوان  ب  بايد  دارد  تباين  ديگر  بخش هاي  روشن تر  كار  طرز  با  كه 

نسبتاً  حركت  دايره  در  را  خود  او  چون  نيست،  شخيص  صورت  و  ژست  بيانگر  ديگر  او  پرسناژهاي 
29 مي كند.  خلق  ايده آل  تيپ هاي  تغيري،  جزيي  با  زنان  و  مردان  جوانان،  براي  و  مي دهد  قرار  محدودي 

نگاره  در  نيز  عيل  مظفر  نام  عيل،  مريسيد  و  تربيزي  عيل  مريزا  آقامريک،  محمد،  سلطان  از  غري  به   

هاي خمسه نظامي شاه تهامسب پيدا شده است. 

برريس تكنييك و موضوعي خمسه نظامي شاه تهامسبي

 8 توصيفي  برريس  به  اين جا  در  شد،  ذكر  مقدمه  در  تصاوير  انتخاب  نحوه  درباره  كه  هامن طور 

اول  نگاره  دو  مي پردازيم.  موضوعي  دسته  چهار  در  آن ها  دادن  قرار  با  تهامسبي  ي  ازخمسه  نگاره 

مضمون  داراي  پنجم  و  چهارم  و  سوم  نگاره   االرسار،  مخزن  از  سيايس   – تاريخي  مضمون  داراي 

از  تراژيك  مضمون  با  هفتم  و  ششم  نگاره هاي  شريين،  و  خرسو  و  پيكر  هفت  از  ترتيب  به  غنايي 

مي  قرار  برريس  مورد  االرسار،  مخزن  از  عرفاين  موضوع  داراي  هشتم  نگاره   و  مجنون،  و  لييل 

نگاره  هر  به  مربوط  داستان  از  ابيايت  ابتدا  تصاوير  اين  منظوم  و  مضامني  از  آگاهي  جهت  گريند. 

همخواين  و  نگاره ها  خط  و  نقوش  كاربرد  تركيب بندي،  لحاظ  به  نگاره ها  سپس  و  مي شود  بيان 

شعر با نگاره برريس مي شوند.

1- انوشريوان در مقابل كاخي ويران وگوش فرا دادن او به نوحه ي جغدان

خزانه ي  كه  جايي  تا  داشت  تبذير  به  متايل  اش   پادشاهي  ابتداي  در  تهامسب  چون  نيز  انوشريوان 

و  جغد  دو  زمزمه ي  كه  يافت  مناسبي  بهانه ي  اش  ندميه  مي انداخت.  ماندن  خايل  خطر  به  را  كشور 

آواي چند جانور مأوا گزيده در كاخي فرو ريخته را براي ويل نعمت خود ترجمه كند: 

دشوار  بسيار  لفظي  با  االرسار،  مخزن  خود  مثنوي  اولني  در  نظامي   -23

بن  شاه  بهرام  فخرالدين  نام  به  را  مذکور  منظومه  وي   . است  گفته  سخن 

پنج  اثر  اين  قبال  در  که  است  رسوده  ارزنجان  يا  ارزنگان  پادشاه   ، داود 

يک   ، آفاق  نام  به  کنيز  يک  و  زمان  آن  رايج  طالي  سکه  يا  رکني  هزار 

 ، البيبي  ابن   (  . است  کرده  دريافت  گرانبها  جامه هاي  اقسام  و  اسرت  قطار 

 )  21 ص   ،  1350  ، تربيز   ، مشکوري  جواد  ترجمه   ، سلجوقنامه  مخترص 

است  داده  منظومه  به  عرفاين  جنبه  که  رازهاست  بر  االرسار  مخزن  مبناي 

ص   ،  1338  ، کبري  امري   ، تهران   ، پيکر  هفت  تحليل   ، معني  )محمد   .

)مفتعلن  رسيع  بحر  در  كه  است   بيت   2260 شامل  مذکور  مثنوي   )  17

بر  است.  شده  کار  تعمق  و  لطافت  با  و  شده  رسوده  فاعالن(  مفتعلن 

از  ستايش  به  شاعر  مثنوي،  ابتداي  در  اسالمي  رسم  و  سنت  حسب 

فخرالدين  ملک  ثناي  در  آن  دنبال  به  و  پردازد  مي  يکتا  خداوند 

)عيل   . آيد  مي  سخن  آن  فضيلت  و  کتاب  نظم  چگونگي  و  بهرامشاه 

 105 ص  دوم،  ج   ،  1337، تهران  رسا،  داستان  شاعر  نظامي  شهايب،  اکرب 

اجتامعي  بيني  جهان  که  است  منظوم  داستان  بيست  شامل  مجموعه  اين   )

دهد. مي  نشان  گوناگون  حيايت  مسايل  به  را  او  بينش  و  شاعر  فلسفي  و 

هزج  بحر  در  که  است  نظامي  مثنوي  دومني  عنوان  شريين  و  خرسو   -24

هفتصد  و  هزار  هفت  در  فعولن(  مفاعلني  )مفاعلني  محذوف  مسدس 

معني،  )محمد  است.  شده  رسوده   576/1180 سال  به  بيت  بيست  و 

منظومه  نخستني  شريين  و  خرسو  ص19(  پيشني،  پيکر،  هفت  تحليل 

ثروت،  )منصور  پردازد.  مي  دلدادگي  و  عشق  مساله  به  که  است  شاعر 

منظومه  اين   )  148 ص  کبري،1370،  امري  تهران،  دوار،  گنبد  يادگار 

سلسله  از  پادشاه  دومني  پهلوان،  جهان  محمد  شمس الدين  اتابك  به 

مثنوي،  اين  در  نظامي  کار  اهميت  است.  شده   تقديم  آذبايجان  اتابكان 

مني  استفاده  زن  متثال  از  هيچگاه  او،  از  پيش  که  است  نهفته  جا  آن 

فرض  زن  يک  را  خود  اصيل  قهرمان  درست،  احساس  با  نظامي  و  شد 

 ،1367 نو،  نرش  تهران،   زن،  دو  سيامي  سريجاين،  )سعيدي  کند  مي 

ص 64 (

مسدس  هزج  بحر  در  که  اوست  مثنوي  سومني  مجنون  و  لييل   -25

سال  در  فعولن(  مفاعلن  )مفعول  وزن  بر  مجذوب  مقبوض  اخرب 

شده  رسوده  منوچهر  بن  اخستان  ابواملظفر  رشوانشاه  نام  به   584/1188

رسوده  ماه   4 از  کمرت  مدت  در  و   5100 مثنوي  اين  ابيات  تعداد  است. 

نظرهايي  تجديد  بعدها  که  کند  مي  ثابت  تاريخي  شواهد  البته  ؛  شده 

را  مثنوي  اين  کار  راستا،  اين  در  و  است  شده  انجام  مثنوي  آن  روي  نيز 

در سال588/1192 به امتام رسانيده است. 

تحقيقات  و  مطالعات  مؤسسه  ،تهران  گنجوي  نظامي  شنايس  )کتاب 

قيس  معاشقه  رشح  مثنوي  اين  موضوع   ) ص401   ،1371 فرهنگي، 

است. لييل  او  معشوقه  با  مجنون  به  ملقب  عرب  معروف  عاشق  عامري 

گنبد(  هفت  يا  نامه  )بهرام  پيكر  هفت  نظامي  مثنوي  چهارمني   -26

آن  وزن  و  است  مقطوع  مجنون  مسدس  خفيف  بحر  در  که  دارد  نام 

بيت   5136 قريب  شامل  منظومه  اين  باشد.  مي  فعلن  مفاعلن  فاعالتن 

رسوده  مراغه  حاکم  ارسالن  کرپ  عالءالدين  سلطان  نام  به  که  دارد 

منظومه  اين  است.  رسيده  پايان  به  آن  نظم  سال593/1196  در  و  شده 

گويد.  مي  سخن  گور  بهرام  به  معروف  ساساين  پنجم  بهرام  داستان  از 

آورده  گوناگون  کشور  هفت  از  که  را  پيکر  هفت  ماجراهاي  "نظامي 

معني،  )محمد  کند.  مي  وابسته  هفت  اي  اسطوره  رقم  با  بودند،  شده 

تحليل هفت پيکر، پيشني، ص 97(   

شامل  خود  كه  است  اسكندرنامه  گنج،  پنج  از  نظامي  اثر  پنجمني   -27

و  ده هزار  شامل  مثنوي  اين  است.  نامه  اقبال  و  نامه  رشف  قسمت  دو 

فعولن  فعولن  وزن  )بر  مقصور  مثمن  متقارب  بحر  در  بيت  هشتصد 

سال1210/  به  آن  تجديد نظر  آخرين  است.  شده  رسوده  فعول(  فعولن 

آذربايجان  محيل  امراي  از  تن  چند  به  را  شاعران  و  گرفته  انجام   607

فردويس  كه  اسكندر  داستان  از  آنچه  رشف نامه  در  است.  كرده  تقديم 

اطالعايت  حاوي  داستان  اين  است.  شده  آورده  نياورده،  در  نظم  به  را  آن 

به  برگشتنش  و  ماملك  فتح  تا  والدت  از  اسكندر  زندگي  جزييات  در 

رفته  اسكندر  پيامربي  و  حكمت  از  سخن  اقبال نامه  در  اما  مي باشد.  روم 

منظر  از  كتاب  اين  است،  كرده  بيان  را  بزرگ  حكامي  با  او  مجالست  و 

نظامي  بلكه  ندارد؛  چنداين  صحت  نظامي  آثار  ديگر  همچون  تاريخي 

آن را بسرتي براي بيان آرا و افكار خود قرار داده است. 

28- ا.م كوركيان، باغ هاي خيال، پيشني، ص42.

حسني  ترجمه  ايران،  مينياتورهاي  با  پوپ،آشنايي  آرتورآپهام   -29

نري، تهران، انتشارات بهار، ص 46. 
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30- نظامي گنجوي، مخزن االرسار، به تصحيح بهروز 

ثروتيان، تهران، انتشارات توس، 1363، صص129-130.

31- هامن، صص 130-132.
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گفت به دستور چه دم مي زنند                                 چيست صفريي كه به هم مي زنند

گويم اگر شه بود آمرزگار گفت وزير اي ملك نامدار   

خطبه اي از بهر زنا شوهري است اين دو نوا نز پي را مشگري است  

شري بها خواهد از او بامداد دخرتي اين مرغ بدان مرغ داد  

كني ده ويران بگذاري به ما                نيز چنني چند سپاري به ما

جور ملك بني و برو غم مخور آن دگرش گويد از اين درگذر  

زين ده ويران دهمت صد هزار30  گر ملك اين است نه بس روزگار  

فرو  ندامت  اشك  ريخته  فرو  ديواره هاي  آن  پاي  در  كه  اين  جز  پاسخ  در  انوشريوان 

ريزد، چاره اي مني بيند: 

حاصل يب داد به جز گريه  چيست دست به رس بر زد و لختي گريست  

گفت ستم بني كه به مرغان رسيد زين ستم انگشت به دندان گزيد  

بس كه زغم بر رس از اين كار دست اي من غافل شده دنيا پرست  

فار غم از مردن فردا و گور31  مال كسان چند ستانم به زور  

كنار  در  دارند،  آشيانه  آن  فراز  بر  جغدها  كه  را  ويرانه اي  صحنه  هرنمند  تصوير  اين  در 

تصوير نه چندان باشكوهي از طبيعت قرار داده است. )تصوير1( 

تصوير1 : انوشريوان در مقابل كاخي ويران، گوش به 

نوحه ي جغدان فرا داده است، مخزن االرسار.
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است  كرده  سعي  نگارگر  و  ندارند  قرار  خود  واقعي  و  عادي  حالت  در  اثر  اين  در  طبيعت  جلوه هاي 

سياه،  رنگ  از  استفاده  صخره ها،  و  درختان  براي  قرمز  و  نارنجي  زرد،  پاييزي  رنگ هاي  از  استفاده  با 

سفيد  تريه،  آيب  زرد،  هاي  رنگ  بردن  كار  به  و  است  جاري  گياهان  پاي  در  كه  جويبارهايي  براي 

تشديدكند.  را  تصوير  بر  حاكم  افرسدگي  و  غم  مي دهد،  نشان  متالطم  را  آسامن  كه  روشن  آيب  و 

طبيعت  ترسيم  در  را  انوشريوان  جور  و  ظلم  از  نظامي  دقيق  بيان  جا  اين  در  نگارگر  مي رسد  نظر  به 

پرندگان  دوردست  مناي  چون  عنارصي  از  استفاده  است.  كرده  متجيل  آن  جلوه هاي  طراحي  و 

صورت  به  كه  گلبوته هايي  شده اند،  خم  سو  يك  به  باد  وزش  در  گويي  كه  درختاين  پرواز،  در 

احساس  القاي  به  راستا  اين  در  دست  اين  از  عنارصي  و  روييده اند  خشك  زمني  بر  پراكنده  و  تنك 

يك  خرابه هاي  كنار  در  وزيرش  و  انوشريوان  تصوير  اين  در  است.  كرده  كمك  زوال  و  دلتنگي 

مانده  سامل  قسمت هاي  مي كند،  ترجمه  او  براي  را  جغدان  آواي  انوشريوان  وزير  و  ايستاده اند  قعر 

شده،  تخريب  و   فروريخته  ديوارهاي  و  دارد  حكايت  جا  آن  ديروزين  جالل  و  شكوه  از  قرص، 

در  مرد  دو  تصوير  پايني  در  مي گويد.  باز  را  آن  شدن  سپرده  فرامويش  به  و  نابودي  تلخ  رسنوشت 

زودي  به  بايد  نيز  حيات  و  طراوت  نشانه هاي  اندك  اين  انگار  درختان اند،  بريدن  و  كندن  حال 

برچيده شوند. به طور كيل همه چيز در نگاره در خدمت بيان موضوع اصيل آن است.

كسب  تازه  آزادي هاي  خود،  رنگ هاي  طيف  دادن  تغيري  به  الزام  پي  در  نگاره  اين  در  مريك  آقا 

يا  نيمتاب  رنگ هاي  از  بهره گريي  پي  در  تابناك،  هامهنگي هايي  از  استفاده  جاي  به  و  كرده 

اجراي  در  استاديش  مقام  كه  متاشايي  جلوه هاي  ايجاد  جاي  به  وي  همچنني  است.  برآمده  خاموش 

مي دهد. قرار  خود  همت  وجهه ي  را  عواطف  و  احساسات  دادن  نشان   ، بود  گرديده  محرز  آن 

2 - پريزن و سلطان سنجر 

مخزن  داستان  چهارم  مقالت  در  که  ايست  مظلومانه  دادخواهي  رشح  سنجر  سلطان  و  پريزن  داستان 

و  ظلم  از  كه  است  زين  بيوه  حكايت  داستان  اين  است؛  شده  اشاره  آن  به  نظامي  خمسه  االرسار 

جور سلطان انتقاد مي كند و او را به رعايت حقوق رعيت فرا مي خواند:

هيچ مناند از من و از روح من كوفته شد سينه ي مجروح من   

با تو رود روز شامر اين شامر گر ندهي داد من اي شهريار   

وز ستم آزاد مني بينمت داوري و داد مني بينمت   

دست بدار از پله ي پريزن بر پله ي پريزنان ره مزن   

مونس فرداي تو امروز توست32  عدل تو قنديل شب افروز تست   

)تصوير2(  است.  شده  کشيده  تصوير  به  درباريانش  از  گروهي  همراه  سنجر  سلطان  نقايش  دراين 

به  دربار  شحنه  ظلم  از  و  ايستاده  پريزين  است،  سوار  چابك  و  جوان  اسبي  بر  كه  سلطان  مقابل  در 

در  محقر  و  ساده  جامه اي  و  دست  در  عصايي  وي  است.  خميده  پريزن  پشت  مي كند.  شكايت  او 

خورشيد  روي  از  رفنت  كنار  حال  در  كه  ابرهايي  و  پيچيده  درهم  كوه هاي  نگاره  اين  در  دارد.  بر 

به  سلطان  يب توجهي  آن  و  مي دهد  خرب  است،  وقوع  حال  در  كامبيش  كه  واقعه اي  از  آسامنند  در 

كار  در  ورزيدن  عدالتي  يب  اثر  بر  وي  و  دربردارد  او  براي  بدي  عواقب  كه  است  پريزن  سخنان 

خلق الله قسمتي از رسزمني هاي تحت سلطنتش را از دست مي دهد:

كرد زيان كني سخن آسان گرفت سنجر كاقليم خراسان گرفت   

در پر سيمرغ وطن ساخته است داد درين دوده پر انداخته ست   

آب در اين خاك معلق ماند33  رشم درين طارم ارزق مناند   

3- بهرام در گنبد سياه

زبان  از  سياه  گنبد  افسانه ي  )تصوير3(  دارد.  اشاره  پيكر  هفت  مثنوي  از  داستاين  به  نگاره  اين 

كه  مي كند  نقل  را  پادشاهي  رسگذشت  حكايت  او  مي شود،  بيان  فورك  نام  به  هندي  شاهزاده ي 

اين  راز  پادشاه  مي رسد.  رس  وي  براي  سياهپوش،  ميهامين  بار،  يك  زيرا  است  پوش  سياه  همواره 

سياه پوشان را جويا شده و مهامن دليل آن را به شهر مدهوشان نسبت داده است:

خوش و آراسته چو خلد برين گفت شهري است در واليت چني  

همه چون ماه در پرند سياه مردماين همه به صورت ماه   

32- نظامي گنجوي، لييل و مجنون و مخزن االرسار، 

مقالت چهارم مخزن االرسار، به كوشش سعيد حميديان، 

تصحيح حسن وحيد دستگردي، انتشارات قطره، چاپ 

سوم، 1378، صص141-142.

33- هامن، صص142-143.
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تصوير3 : چپ، بهرام در گنبد سياه، هفت پيكر.

تصوير2 : راست، پريزن و سلطان سنجر، مخزن 

االرسار.
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تعزيت خانه ي سيه پوشان نام آن شهر، شهر مدهوشان   

آن سوادش سياه پوش كند هر كه زان شهر باده نوش كند   

هر يك از شك بر كشيده علم شهري آراسته چو باغ ارم   

همه در جامه ي سياه چو قري34  پيكر هر ييك سپيد چو شري   

شهر  آن  در  و  مي رسد  چني  رسزمني  به  مدهوشان،  شهر  طلب  در  پرسش  باغ  جستجوي  در  پادشاه 

رو  اين  از  مني رسد،  حقيقي  وصال  به  اما  مي گردد،  مند  بهره  موهبات  متام  از  حقيقت  طلب  در 

همواره در اين فراق وصال سياهپوش مانده است:

كز تظلم سياه پوشيديم ما در اين جوش گرم جوشيديم  

رأي تو پيش من پسنديده گفتمش كاي چو من ستمديده   

ناگزير است از اين سيه پويش من ستمديده را به خامويش   

بر خود افكنده از سياهي رنگ35  سوي شهر خود آمدم  دلتنگ   

منوده  ايجاد  عمودي،  محور  مبناي  بر  كامل  تقارين  هرنمند  سياه،  گنبد  افسانه ي  كشيدن  تصوير  به  در 

عامرت  درون  شده اند.  ترسيم  كشيده اي  عمود  قالب  در  نگاره،  عنارص  مجموعه ي  كه  طوري  به 

ها  آن  پشت  ديوارهاي  و  شده  واقع  مستطييل  اند،  گرفته  قرار  هندي  شاهزاده ي  و  بهرام  كه  جايي 

هدايت  بنا،  محراب  و  باال  سمت  به  را  نگاه  امتداد  كه  شده  ترسيم  گونه اي  به  مايل،  پرسپكتيوي  در 

صحن  اطراف  در  ديگر  بانوي  هفت  آن  در  كه  دارد  قرار  حياطي  صحن  ها  آن  مقابل  در  مي كند. 

بر  تأكيد  نگاره  اين  در  مشغولند.  پذيرايي  و  موسيقي  نواخنت  و  رسايي  نغمه  به  كه  مي شوند  ديده 

و  گنبد  در  طاليي  رنگ  با  تركيب  در  رنگ،  اين  از  استفاده  و  پيكرها  متامي  بر  سياه  رداي  پوشانيدن 

است.  گرديده  نگاره  بيشرت  جالل  و  عظمت  فخر،  باعث  متركز،  ايجاد  بر  عالوه  محراب،  لچك هاي 

34- نظامي گنجوي، هفت پيكر، به تصحيح برات 

زنجاين، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، صص92 و91.

35- هامن، ص 104.
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36- هامن، ص161.

37- نظامي، گنجوي، هفت پيكر، پيشني، ص166.

تحقيق  نظامي،  قصه هاي  گزيده ي  گنجوي،  نظامي   -38

پيام  انتشارات  تهران،  شريازي،  حسن  محمد  تصحيح  و 

محراب، 1377، صص45و44.

15

4 - بهرام در گنبد سفيد 

بهرام در هفتمني روز سفر خود در باغ دور افتاده ي خويش، خود را با عده اي از زنان مواجه مي بيند که 

او را به عشق و کام مي خوانند و دخرتي خوبروي را که وي بدو دل باخته است با او جفت مي کنند:

آوريدند با نوازش چنگ آن پريزاد را به صد نرينگ   

ور برد زان دو شحنه جان نربد به طريقي كه كس گامن نربد   

غرفه را طرفه بني كه در بستند طرفه را چون به غرفه پيوستند   

يار او اهل و كار او سهل است36  خواجه زان يب خرب كه او اهل است  

او   ... ماند  مي  مصون  گناه  به  آاليش  از  آيد  مي  پيش  برايش  که  خلوت  چندين  طي  در  او  اما   

آرد:  مي  کنار  در  حالل  راه  از  و  کند  مي  خواستگاري  اوست  قلبي  محبوب  که  را  کس  آن  رسانجام 

رست از بند و بنده فرماين خواجه بر زد علم به سلطاين   

آمده خاطرش چو ديگ به جوش ز آتش عشق بازي شب دوش   

كرد مقصود را طلبكاري چون به شهر آمد از وفاداري   

بست كابني چنانكه باشد عهد37  ماه دوشينه را رساند به مهر   

مرمر  تخت  به  بسياري  شباهت  اند  کرده  تکيه  آن  بر  شاهزاده  و  بهرام  که  تختي  تصوير  اين  در 

نقايش  بارز  مشخصه  و  کرده  تن  بر  رسخ  جامه ي  بهرام  )تصوير4(  دارد.  گلستان  کاخ  در  موجود 

چشم  به  نيز  تصوير  اين  در  باشد  مي  افراد  تاي  دوازده  ي  عاممه  هامن  که  تربيز  مکتب  صفوي  هاي 

جوانان  از  گروهي  آنها  طرف  يك  در  است.  نشسته  سبز  باردايي  شاهزاده  وي  كنار  در  خورد.  مي 

سه  با  حويض  وسط  در  نشسته اند.  دلبسته اند،  بهرام  به  كه  زيبايي  زنان  ديگر  طرف  در  و  مردان  و 

مردي  است.  شده  گذاشته  چراغ  و  شمعدان  چند  حوض  اطراف  در  شده؛  تعبيه  شنا  مشغول  مرغايب 

و  هنديس  فراوان  نقوش  با  شاهزاده  و  بهرام  جايگاه  هاست.  چراغ  از  ييك  كردن  روشن  حال  در 

قرمز  نرده هايي  صحنه  جلوي  در  است.  شده  مجلل  و  تزيني  آن  باالي  بر  شعر  بيت  يك  و  گياهي 

پايني،  و  باال  دوگوشه  در  شده اند.  مجزا  كاخ  اصيل  صحنه  از  مصفا  باغي  صحنه،  پشت  در  و  رنگ 

نگاره،  اين  در  است.  شده  چيده  باشد،  نداشته  تداخل  تصوير  با  كه  گونه اي  به  منت  از  قطعايت 

عنرص  از  مي كنند،  كمك  موضوع  روايت  به  كه  شده  ترسيم  عنارص  از  استفاده  بر  عالوه  نگارگر 

و  سبز  رنگ هاي  است.  جسته  بهره  نظامي  مقصود  بيان  در  و  روشن  و  پاك  فضايي  ايجاد  در  رنگ 

سبز آيب هاي روشن در صحن و ديوارهاي بنا، فضايي پاك و روشن ايجاد منوده است.

5 - نگاه خرسو بر شريين در حال آب تني 

چيزي  شريين  درباره ي  شاهزاده  شده اند.  هم  عاشق  بشناسند  را  يكديگر  يب آنكه  شريين  و  خرسو 

ي  شده  نقايش  متثال  تصادف  به  بار  يك  تنها  نيز  شريين  مني داند.  زيبايي اش  نقل  و  وصف  جز 

شور  پر  بانوي  براي  اما  است.  ديده  بود  آمده  بريون  ماهر  نگارگري  دست  زير  از  كه  را  خرسو 

تا  بتازد  ايران  دربار  تا  و  گذارد  اسبش  راهوارترين  ركاب  در  پا  كه  است  كايف  رؤيت  همني  ارمني 

روز  هفت  از  پس  است؟  ييك  نگاه  داشته  ذهن  در  او  از  كه  تصويري  با  قلبش  برگزيده ي  آيا  ببيند 

مي  آبتني  است  جاري  حوايل  آن  در  كه  اي  رودخانه  در  مي رسد  خرسو  قلمرو  به  كه  تازي  اسب 

ديدن  به  و  مي كند،  عبور  محل  آن  از  اسب  بر  سوار  حال،  افرسده  و  تنها  خرسو  روز  آن  قضا  از  كند. 

آن منظره با انگشت حريت بر دهان و وجودي رساپا اشتياق در مكاين خود را پنهان مي دارد:

در آن منزل كه آن مه موي مي شست قضا را اسبشان در راه شد سست  

سوي آن چشمه سار آمد خرامان دو تن تنها ز نزديك غالمان   

نظر نا گه در افتادش به ماهي ز هر سو كرد بر عادت نگاهي   

كه سنبل بسته بد بر نرگسش راه38  سمنرب غافل از نظاره ي شاه    

و  متعصب  بدخواهان  گامرد،  خمسه  مصورسازي  به  را  درباري  نگارگران  تهامسب  شاه  كه  زماين 

بود  آن  از  عاقل تر  محمد  سلطان  بودند.  آورده  روي  او  آزردن  و  نكوهش  به  افراطي  زهدپيشگان 

وضع  و  دولتي  مصالح  با  مخالف  جهت  در  را  خود  قلم  قدرت  هرني  بهانه جويي  جو  چنان  در  كه 

از  را  خود  ذايت  اصالت  كه  حدي  تا  و  انديك  را  هرنش  رو  اين  گريد.از  كار  به  نعمتش  ويل  روحي 

تريه تر،  رنگ  پردازيش  بينيم  مي  اوست  به  متعلق  كه  نگاره  اين  در  اين  بنابر  كرد.  تعديل  ندهد،  دست 
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تصوير4 : بهرام 

در گنبد سپيد، 

هفت پيكر.
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تصوير5 : نگاه خرسو ناگهان بر شريين در حال 

آب تني مي افتد، خرسو و شريين. 
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باقي  نخورده  دست  او  ذايت  هاي  ويژگي  كه  حايل  در  شده  مغموم تر  قلمي  نوك  اندازه ي  به  و 

مانده است. 

؛ نيم تنه ها، زين و  ابر و از گوشه چپ باالي صحنه مي تابد  در اين نقايش، آفتاب از ميان توده هاي 

است.  متقاطع  اريب  خط  دو  صورت  به  واحدها  بندي  ساختامن  و  اند  شده  ترسيم  زيبا  خييل  ها  برگ 

مقابل  زاويه  دو  در  چپ  و  باال  نيمه  در  خرسو  و  تصوير  راست  و  پايني  نيمه  در  شريين  )تصوير5( 

در  شريين  ديدن  از  گويي  و  گزيده  لب  به  انگشت  مي نگرند.خرسو  يكديگر  به  دور  از  و  گرفته  قرار 

مي پوشاند: دست هايش  با  را  خويش  تن  خرسو  ديدن  با  انگار  نيز  شريين  است.  متعجب  حوايل  آن 

به شاهنشه درآمد چشم شريين چو ماه آمد برون از ابر مشكني   

به باالي خدنگي رسته رسوي هاميي ديد بر پشت تزروي   

همي لرزيد چون در چشمه مهتاب ز رشم چشم او در چشمه ي آب  

كه گيسو را چو شب بر مه پراكند39  جز آن چاره نديد آن چشمه ي تند  

اسب  و  است  جاري  مرتاكم  صخره هاي  ميان  از  مي كند  تني  آب  آن  در  شريين  كه  رودخانه اي   

واقعه  اين  سمت  به  را  رسش  شريين  اسب  است،  ايستاده  صخره ها  همني  از  ييك  فراز  بر  خرسو 

احساسات  عمق  وسيله  بدين  داشته  قصد  هرنمند  انگار  و  است  كشيدن  شيهه  حال  در  و  چرخانده 

كوتاهي  قسمت هاي  نگاره  اين  تركيب بندي  در  محمد  سلطان  كند.  بيان  را  نگاره  فضاي  بر  حاكم 

از منت را در گوشه پايني و راست و در ميانه باالي تصوير نشان داده است. 

39- نظامي گنجوي، گزيده ي قصه هاي نظامي، پيشني، 

ص45.
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6- مجنون با زنجري در گردن به خيمه ي لييل كشيده مي شود

به طرزي  بتواند  كه  است  مجنون  آن  از  بيش  خود،  نگونبختي  در  مجنون، 

دوره گرد  هيأت گدايي  به  را  خود  پس  كند.  ديوانگي  به  تظاهر  مناسب 

بر  نظري  شده  كه  هم  لحظه اي  براي  بتواند  بلكه  تا  آورده  در  ساده لوح  و 

آن جامل، كه ساليان دراز قلبش را زنداين خود كرده، بيندازد. 
او داده رضا به زخم خوردن         زنجري به پاي و غل به گردن40

نداي  كه  است  لحظه  همني  مي رود.  بدر  دستش  از  اختيار  عنان  ديگر 

كرد  خواهد  پاره  را  زنجريهايش  بزند،  بريون  سينه اش  از  واقعاً  ديوانگي 

و خود را رسواي خاص و عام:

چون بر در خيمه اي رسيدي             مستانه رسود بر كشيدي

لييل گفتي و سنگ خوردي         وز خوردن سنگ رقص كردي

چون بند جفاش بر رس آورد         گرد در لييل اش برآورد

رس مي زد بر زمني و مي گفت    كاي من ز تو طاق و با غمت جفت

من حكم كش و تو حكم داين         تا ديب كنم چنان كه داين  

اي كز تو وفاست يب وفايي              پيش تو خطاست يب خطايي

گويم ز تو درد رس جدا باد         درد آن من است رس تو آباد

اين گفت و ز جاي جست چون تري   ديوانه شده بريد زنجري41 

هاي  ويژگي  از  كه  سبكش  رصاحت  تبع  به  عيل  سيد  مري  نگاره  اين  در 

معمويل  زندگي  يك  صورت  به  را  وقايع  رود،42  مي  شامر  به  او  كار  هرني 

ين  ييك  رنگارنگشان  رمه هاي  با  چوپان  دو  )تصوير6(  مي دهد  نشان 

خم  خود  چوب دستي  روي  و  دارد  دست  در  زنگي  ديگري  و   مي زند 

روباز،  چادر  يك  در  نزدييك  آن  در  و  مي دوشد  را  گوسفند  ييك  شده. 

رسگرم  بقيه  مي دهند،  انجام  را  خود  عادي  و  روزمره  كارهاي  زنان 

جوان،  روستايي  سه  و  بر مي دارد  آب  جوي  از  ييك  هستند.  بچه هايشان 

سنگ  اوست،  منتظر  ندميه هايش  با  لييل  كه  دلشكسته،  شاعر  طرف  به 

نشسته  چادرهاست  بقيه  از  مجلل تر  كه  سپيد  چادر  يك  در  لييل  مي اندازند. 

با دست هاي  و عريان  نحيف  تني  با  به ورود مجنون مي كند. مجنون  امر  و 

مي شود.  هدايت  لييل  خيمه  سمت  به  آويخته  گردن  به  زنجري  و  بسته 

مي كند. اعرتاض  غريبه  اين  ورود  به  سگي  چادر،  نزديك  و  پايني  در 

7- مهرورزي جانوران بيابان با مجنون 

گوش  او  ناله هاي  به  درنده  جانوران  رانده اند.  خود  از  را  مجنون  مردم 

ستايش  در  مي رسايد،  بيابان  در  مجنون  كه  ترانه هايي  دارند.  مي  فرا 

خواهد  بسته  او  روي  بر  هميشه  براي  رساپرده اش  كه  است  كيس  آن 

و  گوزن  شاخدار،  چهارپايان  گله هاي  فراري،  هميشه  روباه  حتي  ماند. 

همدردي  براي  تيزكرده اش  گوش هاي  با  گوش  سياه  و  قوچ،  و  بزكوهي 

سنگ ها  تخته  الي  يوزپلنگ  بسته،  كمني  گرگ  آمده اند.  گرد  وي  با 

مجذوبيت  اين  در  نيز  نداشته  پنهان  را  خود  پنجه هاي  كه  بربي  و  نشسته، 

مشاركت جسته اند:

وحيش شده و رسن گسسته              از جمله ز خوي خلق رسته

خو كرده چو وحشيان به صحرا         با بيخ نبات هاي خرضا

نه خوي دده نه خلقت دام         با دام و ددش و ليك آدام

آورده به حفظ دور بايش                 در شري و گوزن خواجه تايش

هر وحش كه بود در بيابان          در خدمت او شده شتابان

از شري و گوزن و گرگ و روباه        لشگر گاهي كشيده در راه43 

40- نظامي گنجوي، لييل و مجنون، پيشني، ص81.

41- هامن، صص82 و81..

تهامسب،  دربار  نگارگران  عموم  از  بيش تر  مريسيدعيل   -42

هواي  و  حال  در  روستايي  صحنه هاي  دادن  نشان  شيفته ي 

بره ها  و  بزغاله ها  عاشقانه  قلم مويش  بود.  چوپاين  زندگي 

منايان  به خويب  هايش  نگاره  در  و  است؛  مي داده  نوازش  را 

باديه نشينان  سياه  و  سفيد  راه راه  با  روپوش  پشمينه ي  كه  است 

مي دانسته  امريان  تن  بر  فاخر  جامه هاي  زربفت  از  بهادارتر  را 

ص202( پيشني،  خيال،  باغهاي   ، ا.م.کورکيان   ( است. 

به  روزانه،  زندگي  جزئيات  رشح  خاطر  به  نقاش  اين  كارهاي 

عنوان با ارزش ترين اسناد تاريخ فرهنگي تلقي مي شود. 

43- نظامي گنجوي، لييل و مجنون، پيشني، ص102.

تصوير6 : مجنون با زنجري در گردن به خيمه ي لييل 

كشيده مي شود، لييل و مجنون.

دو فصلنامه مطالعات هرن اسالمی/ شامره هفتم/ پاييز و زمستان 1386

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

44-  هامن، ص103.

45- نظامي گنجوي، لييل و مجنون، پيشني، ص102.

46- نظامي گنجوي، مخزن االرسار، پيشني، صص45-51.
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لييل اند.  چشامن  يادآور  چشامنش  كه  دارد،  دل  در  غزال  به  نسبت  متامرت  چه  هر  مهري  مجنون،  اما   

در آن ها شعله اي رس مي كشد كه آرامبخش آشفتگي روح اوست:

بود آهويك عجب شغبناك زان جمله ي وحشيانه ناباك   

ماليده رسي وگردن و افراز بازي كن و چابك و طرب ساز   

با او نظري متام تر داشت مجنون كه بر آهوان نظر داشت   

مي كرد ز چشم دلستان ياد44   چشمش همه روز بوسه مي داد   

منظره  روي  دقت  به  كه  مختلف  حيوانات  اما  شده،  داده  جلوه  خوب  خييل  صحنه  نگاره  اين  در 

ناخوش  ويژگي  يك  را  اين  پوپ  )تصوير7(  يكسان اند.  تقريباً  رنگ  نظر  از  شده اند  پراكنده  پرتگاه 

به  بيشرت  شده اند  داده  نشان  مختلف  روشن هاي  سايه  صورت  به  كه  نيز  صخره ها  داند.  مي  آيند 

دو  زردفام  آسامن  در  است.  تريه  ي  سبزه  و  گل  از  پوشيده  چمن،  كه  حايل  در  مي خورند؛  چشم 

نحوه  اين  دورشدن اند.  حال  در  انگار  كه  است  طوري  ها  آن  پرواز  جهت  پروازند.  در  لك لك 

با  پنداري  همذات  به  را  بيننده  و  كرده  تقويت  را  نگاره  فضاي  اندوه  و  غربت  پرنده ها  داده  نشان 

مظلوميت مجنون نزديك منوده است.

نسبت  يب آنكه  يكديگرند  كنار  در  پرنده،  و  درنده  اهيل،  و  وحيش  از  اعم  حيوانات  تصوير  اين  در 

جانوران  گرفنت  قرار  هم  كنار  گونه  اين  نگارگر  تخيل  در  احتاماًل  دهند.  نشان  واكنيش  يكديگر  به 

عنوان  به  آن  از  هرنمند  و  است  مي بخشيده  بديشان  ها  آن  غريزي  و  حيواين  مراتب  وراي  مرتبه اي 

وسيله اي در القاي اين تراژدي انساين بهره برده است.

كز خوي ددان دي بريده شاهيش به غايتي رسيده   

افتاده ميش گرگ را زور                                برداشته شري پنجه از گور45 

و  تنهايي  و  داده  نشان  جفت  صورت  به  را  حيوانات  اكرث  نقاش  تراژدي،  همني  تكميل  راستاي  در   

يب يار به رسبردن مجنون را برجسته كرده است.

به  مي توانست  آيا  است.  كرده  در  به  تن  از  را  درباري  جامه ي  اثر  اين  در  پادشاه،  نديم  آقامريك،   

مجنون،  اندام  دارد؟  ابراز  عشق  راه  شهيد  آن  يب همتاي  حرمان  با  را  خود  همدردي  ديگري  نحوه ي 

روزي  جانور  و  انسان  است  مقدر  كه  آمده  در  ريس  خاك  هامن  رنگ  به  بيابان،  گرماي  در  سوخته 

بدان پييوندند. 

8 - عروج پيامرب اكرم )ص(

كنون  تا  كه  است  توضيحايت  ترين  مانند  يب  از  آورده  خود  خمسه ي  در  معراج  از  نظامي  كه  وصفي 

شورترين  پر  و  ترين  جزيي  در  را  معراج  نظامي  است.  گرفته  صورت  معراج  واقعه ي  درباره ي 

آغاز  از  معراج،  از  نظامي  پردازي  تصوير  است.  كشيده  تصوير  به  توضيحات  ترين  دقيق  و  معاين 

سفر تا ديدار خداوند، كليتي منظوم و شور انگيز را در بر مي گريد:

ديد به چشمي كه خيالش نبود آيت نوري كه زوالش نبود   

ديد خدا را او خدا ديدين ست مطلق از آن جا كه پسنديدين است  

كز عرض و جوهر از آن سوترست ديدن او يب عرض و جوهرست   

بلكه بدين چشم رس آن چشم رس ديد محمد نه به چشمي دگر   

جرعه ي آن در دل ما ريخته خورده رشايب كه حق آميخته    

جمله ي مقصود مسري شده همتش از گنج توانگر شده   
در نفيس رفته و باز آمده 46 زان سفر عشق به ناز آمده   

دست  به  كه  است  اثري  آمده  فراهم  رسول  حرضت  معراج  صحنه ي  از  كه  اثري  عايل ترين  اما 

نفايس  از  و  شده  نقايش  صفوي  تهامسب  شاه  به  متعلق  نظامي  خمسه  در  نقاش  محمد  سلطان 

حالتي  روايتگري،  و  استناد  جنبه ي  مراعات  عني  در  كامل،  و  عايل  اثر  اين  در  بريتانياست.  موزه ي 

حيث  از  كه  درآمده  تصوير  به  و  شده  خلق  ستايش  و  جالل  و  اولوهيت  و  زيبايي  از  شگرف  چنان 

جوهر، مي توان آن را معادل هر يك از شاهكارهاي مذهبي رنسانس قرار داد.
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)تصوير8(  است.  شده  پوشيده  مرتاكم،  سفيد  ابر  هاي  توده  با  آسامن  يتناهي  ال  فضاي  تصوير  اين  در 

با  تصوير  ميان  در  و  براق  بر  سوار  محمد  حرضت  درخشد.  مي  تريه  آيب  آسامن  ها  ابر  البالي  از 

آمد  خوش  به  يك  هر  كه  اند  گرفته  فرشتگاين  را  او  است.گرداگرد  گرفته  قرار  رنگ  سبز  ردايي 

موهايي   با  ديگر  برخي  و  دارند  بررس  تاجي  فرشتگان  از  برخي  اند.  آورده  برايش  پيشكيش  گويي 

به  تنها  نه  است  آويخته  ها  آن  لباس  از  كه  رنگيني  نوارهاي  شوند.  مي  ديده  رس،  باالي  در  شده  بسته 

پيامرب  مقابل  در  افزايد.  مي  نيز  تصوير  شكوه  و  جالل  بر  بلكه  بخشد  مي  خايص  ي  جلوه  ها  آن  خود 

نور  از  اي  حلقه  او  براي  محمد  سلطان  كه  است  اي  فرشته  تنها  اين  كند.  مي  راهناميي  را  وي  جربئيل 

در  جهد  مي  آتش  و  نور  آن  از  كه  را  بزرگ  بخورداين  اي  فرشته  او،  چپ  سمت  در  است.  داده  قرار 

خود  با  ور  شعله  عطر  آرنولد  ي  گفته  يه  يا  نور  از  بشقايب  ديگري  ي  فرشته  نيز  پايني  در  دارد.  دست 

شود.  مي  ديده  كوچيك  مدور  جسم  چپ،  سمت  در  و  تصوير  پايني  ي  نيمه  در  كند.  مي  حمل 

مهي  ميان  در  دور  فاصله   از  كه  باشد  زمني  ي  كره  تصوير  اين  گويد  مي  آرنولد  كه  طور  آن  شايد 

پستي  و  كوچيك  داشته  قصد  آن  ترسيم  با  نگارگر  احتامال  باشد  طور  اين  اگر  درخشد.47   مي  رقيق 

كند.  قرار  بر  تقابيل  دو  آن  ميان  و  دهد  نشان  معنا  عامل  و  آسامن  جالل  و  شكوه  برابر  در  را  زمني 

در  پيرشفت  و  بهبود  و  تزيينات  پرمايگي  و  غنا  طراحي،  در  موجود  زياد  ظرافت  با  نگاره  اين 

و  هستند  پيچيده  خييل  معمواًل  فرم ها،  است.  تر  برجسته  مشابه  ي  نقايش ها  ساير  از  تكنيك، 

تصوير  اين  در  كه  معنويتي  و  تقدس  مي كنند.  منعكس  را  تهامسب  شاه  دربار  نقايش  هرن  شكوفايي 

توصيف  منونه  بهرتين  و  زيباترين  از  ييك  عنوان  به  تصوير  اين  كه  مي شود  باعث  مي شود،  ديده 

كننده ي سفر پيامرب به بهشت و جهنم مورد توجه قرار گريد.

روحانيت  تصوير  اين  از  بهرت  مني تو انند  كدام  هيچ  )ص(،  پيامرب  معراج  تصاوير  زياد  شامر  بني  در 

تأللو  پيامرب  رس  دور  كه  هاله اي  و  چهره  حجاب  بگذارند.  منايش  به  خاص  موقعيت  اين  در  را  پيامرب 

تعقل  و  درك  با  قرآن  منت  مطابقت  و  مهم  موضوع  اين  به  تهامسب  شاه  توجه  از  حايك  مي كند 

نقاش از اين حادثه شگفت انگيز است.

تصوير7 : چپ، مهرورزي جانوران بيابان با مجنون، 

لييل و مجنون.

تصوير8 : راست، عروج پيامرب اكرم )ص(، مخزن 

االرسار.
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نتيجه گريي

هرنمندان  همواره  مختلف  دوره هاي  در  دارد.  ديرينه  پيوندي  ايران  تاريخ  در  ادبيات  و  نگارگري 

دوره ي  گامرده اند.  همت  هستند،  نيز  عرفاين  متون  عموماً  كه  منظوم  اديب  كتب  كردن  مصور  به 

مشهور  نسخ  آن  در  كه  رود  مي  شامر  به  ايران  نگارگري  دوره هاي  ترين  درخشان  از  ييك  صفوي 

ميان  در  اما  است.  شده  مصور  و...  حافظ  ديوان  سعدي،  بوستان  فردويس،  شاهنامه ي  چون  مهمي  و 

وي  نظارت  و  حاميت  تحت  و  تهامسب  شاه  براي  كه  نظامي  خمسه ي  از  نسخه اي  نسخ،  اين  همه ي 

به تصوير كشيده شده، حائز اهميتي ويژه است. 

حال  عني  در  و  غنايي  و  روايي  بيان  داشنت  با  نظامي  شعر  شد،  گفته  منت  در  كه  گونه  هامن 

هرنمنايي  براي  مناسبي  مايه ي  دست  تصاوير،  دقيق  پردازش  و  حوادث  صحنه،  جزييات  از  رسشار 

ميان  در  تهامسبي  شاه  مصور  نسخه ي  است.  بوده  مختلف  دوره هاي  در  نگارگران  وفادارانه ي 

و  صوري  معنايي،  زيبايي شنايس،  برتر  ويژگي هاي  بودن  دارا  به دليل  خمسه،  ي  شده  مصور  نسخ 

ايران  رسزمني  بر  حاكم  اجتامعي  و  سيايس  اوضاع  است.  زيبايي  اوج  در  و  يب نظري  اثري  فني اش 

كارگاه هاي  پيدايش  باعث  حاكامن،  متمركز  هرنپروري  نوع  با  همراه  صفوي  سالطني  زمان  در 

نظام  به  را  نگارگري  هرن  و  شد  كشور  رسارس  از  نگارگر  هرنمندان  برترين  جذب  و  سلطنتي 

است.  توجه  قابل  تهامسب  شاه  هرنپروري  دوران  در  به ويژه  موضوع  اين  كرد.  وابسته  حكومتي 

سبك هاي  ايجاد  و  كتاب آرايي  هرن  پيرشفت  و  رشد  باعث  به تدريج  درباري  هرنپروري  نظام 

كه  است  تربيز  مكتب  مكاتب  اين  از  ييك  شد.  زمان  اين  نگارگري  در  قراردادي  و  رسمي  اصيل، 

دستاوردهاي  تهامسب  شاه  شاهنامه  و  خمسه  و  مي رود  به شامر  ايران  نگارگري  هرن  تحول  اوج 

برجسته آن است.

مشرتك  زيبايي شنايس  جوهر  فرهنگي،  روح  استمرار  به سبب  تهامسبي  شاه  ي  خمسه  نگاره هاي   

اهميت   حايز  اسالمي  عرفان  و  ايران  كهن  حكمت  پاريس،  ادب  و  شعر  با  تنگاتنگ  ارتباط  و 

پر  و  ظريف  نگاره هايي  خطي،  نسخه  اين  نگاره هاي  شده  برريس  نيز  مقاله  اين  در  چنان كه  است. 

رسارس  در  گياه  و  گل  از  فريش  اسفنجي،  صخره هاي  چون  ويژگي هايي  كه  اين  با  اما  است.  كار 

نگاره ها  اين  براي  مي توان  را   ... و  نغمه خوان  مرغان  پيچان،  ابرهاي  خم،  و  پيچ  پر  جويبار  زمني، 

نگارگران  پيشني  هاي  كار  برخالف  نسخه  اين  هاي  نگاره  در  رفته  كار  به  هاي  رنگ  شمرد،  بر 

يك  داده  نشان  تهامسبي  شاه  شاهنامه  يعني  تربيز  مكتب  قبيل  درشاهكار  را  خود  ويژه  به  كه  آن 

نگاره  اين  اما  منايد.  مي  آلود  حزن  و  سنگني  ها  نگاره  فضاي  و  است  محدودتر  و  تر  تريه  پرده 

ميان  منطقي  ارتباط  و  پيكره ها  جايگذاري  شكل ها،  هامهنگي  و  توازن  و  تركيب بندي  به لحاظ  ها 

است.  كامل تر  شده  مصور  آن  از  قبل  هاي  دوره  در  كه  خمسه،  قبيل  هاي  نسخه  با  مقايسه  در  آدم ها 

تا  است  شده  پرداخته  اصيل  وقايع  و  شخصيت ها  به  بيشرت  تهامسبي،  شاه  ي  خمسه  نگاره هاي  در 

هنديس  روش هاي  و  تجسمي  هرنهاي  پيرشفته  اصول  به  دستيايب  مدد  به  نگاره ها  فرعي.اين  وقايع 

 ... و  كاخ  بناي  مناياندن  كوهستاين،  محيط  تجسم  در  خارق العاده اي  قدرت  به  تركيب بندي،  در 

تركيب بندي هاي  ايجاد  و  جزييات  به  بيشرت  پرداخنت  با  و  اند  يافته  دست  محدود  فضاي  يك  در 

شكوهمند و عايل، محيط داستان را غني كرده اند.
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