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 چکیده 
منظومه از به تصویر در آمده است و م میرزا در کارگاه سلطنتی ابراهیبنام که به دست هنرمندان  است هفت اورنگ مهم ترین نسخه مصور در مکتب مشهد

از  به دست مظفرعلی و شیخ محمد مصور گشته است. این منظومه یشش نگاره چهار نگاره از ان به یوسف و زلیخا اشاره کرد. تو می آنهای عاشقانه در 

 توسط نگارگران به طور مستقیم تاثیر گذار بوده است.زی نگاره ها اشعار و مضامین در مصور سا همگامی وجود داشته،ادبیات و نگارگری ایرانی بین آنجایی که 

تحلیلی و براساس  -مقاله با روش توصیفیترکیب بندی و موضوع دارد. این  رابطه ی مستقیم باآنها در نگاره حضور و موقعیت پیکره ها و نحوه ی جایگیری 

 از اهداف این پژوهش بررسی موقعیت قرار داده است.تحلیل  موردرا « حضرت یوسف»یکره پ جایگاهساختار و  و با ارائه ی جدول ها، منابع کتابخانه ای

همچنین پاسخ به این سوال که موقعیت قرار گیری یوسف در این شش نگاره  پیکره یوسف در داستان و اهمیت آن در ترکیب بندی مقامی نگاره می باشد.

متفاوت اصلی موضوع نگاره ها، می توان نتیجه گرفت که موقعیت قرارگیری یوسف متناسب با  ضمونبه م چگونه بوده است؟ از یافته های این پژوهش با توجه

و در دو نگاره، پیکره یوسف بر اساس ترکیب بندی مقامی در یک نگاره به تصویر در نیامده شش نگاره ی منظومه یوسف و زلیخا، حضور یوسف در بوده و از 

 ترکیب بندی مقامی بهره برده نشده است.از  – براساس مضمون داستان -ی دیگر مرکز واقع شده و در سه نگاره 

 

  پیکره نگاری،ترکیب بندی مقامی، زلیخا ،یوسفحضرت ، هفت اورنگ نگارگری،واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه .1
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باه  اسات و بیانش ایرانای تاابع دساتورات اساوم و ایرانای در نگاارگری آن و باه تصویرکشایدنانساان حضور پیکره ی 

« منع و تحاریم شامایل نگااری در اساوم باه معنای دقیاف کلماه فقاط در ماورد تصاویر قات الهای صاد  مای کناد.»گفته بورکهارت : 

باعا  شاده تاا  ادبای باوده و تاا ساده نهام در قالاب مصاور ساازی متاون در نگاارگری انساان  پیکره توجه به. (41: 1372)بورکهارت، 

در نگااارگری  مصااور سااازی از ایاان رومااانی، عاشااقانه، ت،زلاای، و یااا واقعگرایانااه نشااان داده شااود. هااای قهر موضااوعات بااا درونمایااه

  .(244: 1988 ،1)اتینگهاوزن یافته اندو نمادین بصری  های قالبیها،  کیفیات موجود در داستانبراساس 

مورد توجه شده، شناخته  «احسن القرآن»با عنوان  تورات و بعد از آن در قرآن ازدر ادبیات داستان یوسف و زلیخا از آنجا که سرچشمه 

که از -پیوستگی ادبیات با نقاشی بی تردید به دلیل (. 135: 1391کاظمی و حیدری،  ؛3قرآن کریم، یوسف: ) و مفسران بوده استشاعران 

موجب  -و بینشی یگانه می باشندهمچنین براساس حکمت ایرانی، دارای پیوند درونی و  به شمار می آید ی هنر نگارگریویژگبارزترین 

(. 11 :1367مقدم اشرفی، ؛ 30: 1390؛ ربیعی، 41: 1385، دفررا) شده تا نقاشان و نگارگران ایرانی توجه خاصی به آن نشان دهند

اجتناب  و تقلید صرف از طبیعت ییبازنما و بکارگیری عناصر تصویری و نوشتاری از ادبی مضامین متنوع و بینش نیهم ساسبر ا نگارگر

 (.66: 1390)کفشچیان مقدم و یاحقی، پردازد یم یعیاز جوهر صور طب جلوه های نمادین ةیبه ارا معناانتقال  یابزارهاکرده و در قالب 

، رفع معایب و چرایی عدم استفاده از مضامین با ادبیات و چگونگی پیوستگی آناصول و قواعد سنتی نگارگری  زشناخت و بهره گیری ا

و همچنین تقلید از نقاشی عینی و طبیعت گرای غرب در اواخر دوران  نیازهای فرهنگی و هنری جامعه ،م توجهی به خاستگاه هاکگذشته، 

در خلف آثار در دوران که بررسی و رفع این معضوت  ؛متانت و وقار نگارگری سنتی رو به فراموشی سپرده شودکه صفویه باع  شده 

 :1367اشرفی،  مقدم؛ 23: 1390، شاد قزوینی؛ 36و 35: 1391، پاشا زانوس)ضروری به نظر می آید.  نگارگری نوگرا و معاصر الزم و
14.) 

ول بر پایه استدالل ارائه جد با وابع کتابخانه ای براساس من و تحلیلی -توصیفیروش  ر اساس ضرورت های بیان شده بهب حاضر پژوهش

 «میرزا ابراهیم حضرت یوسف در نگاره های منظومه یوسف و زلیخا هفت اورنگی بررسی نمادین ساختار و موقعیت پیکره » به تحلیلی

 می باشند. انیردر ا هنراز  حمایت ؛نیایرا نقاشیو  شعرکتاب  پژوهشاستفاده شده در این  یتصویر منبعپرداخته است. 

 

 ی نظریمبان .2

 و مکتب خراسانسلسله صفویه .2.1

یلکینسون بینیون، و؛ 78 :1391)کن بای، ه.  تبریز را به عنوان پایتخت برگزید 916در سال  سلسله صفویهبا تاسیس  شاه اسماعیل

ه.  963ر سال دو ( 156: 1384، )آژندبه قزوین انتقال داد  پایتخت را ه. 955در سال شاه تهماسب ، پس از وی .(279 :1367گری،و

خانم دختر شاه تهماسب بود  این زمان مقارن با ازدواج او با گوهر سلطان نمود کهبرادر زاده اش، ابوالفتح ابراهیم میرزا را حاکم خراسان 

بهره  .ذاری نمودرا پایه گ خراسانمکتب و  را به سوی مشهد فرا خواندمشهور کاتبان و نقاشان  ابراهیم میرزا (.17و 16 :1382، ونسپمیس)

خطوط، صخره های قطعه قطعه، درختان کهنسال با تنه و شاخه گره دار، پیکره ی جوان ریتم  ، تاکیدهای رنگی،روزمره موضوعاتگیری از 

 مهم جامی "هفت اورنگ". (94 :1384پاکباز، ) استهای الغر با گردن بلند و صورت های گرد و ... از ویژگی های منحصر بفرد این مکتب 

 (.13: 1382، ونسپمیسمصور در این مکتب که هم اکنون در گالری هنر فریر به جامی فریر مشهور است ) ترین نسخه ی

 

 

                                                 
1 Ettinghausen, 

http://www.ensani.ir/fa/20121/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/20121/profile.aspx
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 هفت اورنگ جامی .2.2

 زسرشار ادیگر اشعاری ادیبان همانند و  خراسان متولد شددر مشهور  شاعرو  عارف (  ه ۸9۸–۸17) جامینورالدّین عبد الرّحمن 

اورنگ  هفت سروده شده الب مثنویقهفت منظومه در جامی که در  سروده هایمهم ترین یکی از  و نمادهای عارفانه دارد.استعاره 

منظومه ها یوسف و زلیخا، سومان و ابسال و لیلی و مجنون عاشقانه های تمثیلی اند. سلسله الذهب، سبحه می باشد.  ه. (892-ه. 875)

 (.15و  14: 1382، ونسپمیس)حماسی و آموزنده است اسکندر نامه  می باشند وگفتارهای آموزنده االحرار، شامل  االبرار و تحفه

 

 هفت اورنگ ابراهیم میرزا .2.3

چون میرزاعلی، مظفرعلی، عمل نگارگرانی . مصور گردید کارگاه ابراهیم میرزا کتابت ودر (  .ه 972-963) "هفت اورنگ"نسخه مصور 

سبک تبریز با »آمیختگی مکتب تبریز شباهت بیشتری داشته و  با وارت کری ولچ تشخیص داده شده، کهمد توسط استآقا میرک و شیخ مح

در به طور کلی  (.94: 1384 و دیده می شود )پاکباز،ناما در اکثر نگاره ها گرایشی  آشکارا به چشم می آید« انهای پیشین خراس سنت

پیکره  تصویرسازینگارگر در  ، آزادی و فراخ دستدرجات رنگیاندک تجلی رنگ ها با اختوف ، طراحیدر روانی و بی پیرایگی  فو نسخه 

 )کورکیان و سیکر، به چشم می آیند خزدوخته شده با چوبک قرمز رنگ عمامه ها و کوهک های  ، گذاشتنتجمل پروری تفاخر آمیز، ها

و هشت مجلس مصور  بیست وکه  می باشندتشعیر طویی ه هایی با برگ کاغذ کرمی رنگ و حاشی 304. هفت اورنگ دارای (42: 1377

 .(18و  17: 1382، ونسپمیس)به چشم می آید سر لوح های آغاز و خاتمه هر مثنوی نیز نه تذهیب در 

 

 ترکیب بندی مقامی در پیکره نگاری. 4.2

به ماهیت و وجوه باطنی عناصر را به صورت نمادین لکه نمی آمدند بصوری و عینی به تصویر در به شکل ایرانی عناصر  در نگارگری

هم  در نگارگری پیکره ی انسانی(. 48: 1372)بورکهارت،  «ند و هنر مینیاتور درصدد فهم و ادراک صفات نوعی استنمایش می گذاشت

محوری در ن دیده نمی شود. انسان آ تی در، تفرد و منیل فضا را اش،ال می کندارزش و هم شان با دیگر عناصر بوده و حتی هنگامی که ک

بشارت می دهد و ایرانی دارد که از عشف انسانی به عشف الهی –در عرفان اسومی« انسان کامل»حضوری هم سو با نمایش  نگارگری ایرانی،

 (. 366: 1392یفی، ؛ شر143: 1383به دلیل هم نوائی و هم زیستی نگارگر ایرانی با سلوک، در فضای نگارگری تجسم پیدا می کند )نصر، 

بستگی به ترکیب بندی آن دارد  -بصری عناصر مابیننیازمند طراحی و سازماندهی مناسب -یری یک اثر مهم ترین عامل در شکل گ

قاتی همچنین احساس غریزی و  اصر در جایگاه مناسب پدید می آید،( که از دیدگاه گوته از کنار هم قراردادن عن138: 1379)حسینی، 

در قالب ترکیب بندی مقامی بر اساس اهمیت اشخاص در نگاره و بر پایه ی موقعیت رکیب بندی یک اثر تاثیرگذار است. ر خلف تد هنرمند

 (.179و  115 :1386؛ آقاخانی و منتظری رودبارکی، 65: 1379تفاوت بودن، اندازه و جایگاه شان در هر فرهنگ بروز می کند )حسینی، م

 

 زلیخا نگاره های منظومه یوسف و .3

ورود عزیز و زلیخا به »در شش مجلس که ست ی ا عاشقانههای  داستان دارای هفت اورنگ ابراهیم میرزا یوسف و زلیخامنظومه 

حضرت یوسف ندیمه های زلیخا را در »، «حضرت یوسف و شبانی گله»، «جات حضرت یوسف از چاهن»، «پایتخت مصر و استقبال از ایشان

به دست دو  «حضرت یوسف و بر پایی جشن باشکوه عروسی»و  «شهادت کودک بر معصومیت حضرت یوسف» ،«باغ قصر اندرز می گوید

جدول شماره  که در (42تا  38 :1382، ونسپمیس؛ 55: 1389، آفرین) آمدهنگارگر مکتب مشهد، مظفر علی و شیخ محمد به تصویر در 

 قابل مشاهده می باشد. 4ستون ، 1
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 سف و زلیخانگارگران منظومه یو .4

 مظفرعلی.4.1

و خمسه  تهماسبیشاهنامه  مصور سازیدر  با میرزا علیبود. او  ادبهز کمال الدین زادةهراخو، مکتب تبریز دوم انگررنگااز  مظفرعلی

یون، بین؛ 561 :1376تبریزی،  )کریم زادهمنسوب به اوست  ابراهیم میرزا مشارکت داشت و مصور سازی دو نگاره از هفت اورنگنظامی 

را خلف نسبتا ت،زلی ، آرام و و صحنه های طبیعیبود  هاآزاد و ر کیفیتیترکیب بندی نقاشی هایش دارای  .(294: 1367 گری،ویلکینسون و

قلم گیری  ،رنگ های روشن بهره گیری غنی از تناسبات، فرم، ،گیرو گرفتصحنه های  ،دازیپر هچهرمهارت در تصویر سازی،  می کرد.

  (.18 :1385؛ حسینی، 89 و 45: 1389)ولش،  م های انسانی و ... از ویژگی بارز در آثار مضفر علی می باشدهای محکم اندا

 

 شیخ محمد.4.2

 و همکاری داشت تهماسبیشاهنامه در مصور سازی  «دوست محمد»کنار استاد خود  ،تبریزدر ه.  10یخ محمد نقاش و خطاط قرن ش

 انسان،تجسم حاالت  انسانی عجیب و با سبک بسیار غیر معمول بود که او .ور سازی هفت اورنگ پرداختابراهیم میرزا به مص ی در کتابخانه

ابراهیم منعکس کننده گرایش های  هفت اورنگ، به عنوان نقاش اصلی او انتخاب. و شهوترانی را آشکارا به تصویر می کشید طبیعیدنیای 

 (.198 و116: 1389؛ ولش، 336: 1385)پاکباز، شیخ محمد می باشد کار کردهت اورنگ تنها ناب،ه که بر هف ولش: به نظر بوده ومیرزا 

 

 ی منظومه یوسف و زلیخاتحلیل نگاره ها .5

مشخص شده است. در کادر سیاه و سفید با مستطیل رنگی براساس مضمون داستان و ترکیب بندی هر نگاره یوسف پیکره موقعیت 

، موقعیت پیکره زلیخا و بوتیفار نیز ضروری به نظر آمد که زلیخا با دایره قرمز و همسرش با رنگ همچنین برای فهم و تحلیل جایگاه یوسف

 قابل مشاهده می باشد. 1زرد به نمایش در آمدند که در جدول شماره 

 

 «ورود عزیز و زلیخا به پایتخت مصر و استقبال از ایشان» .5.1

به تصویر کشیده است. داماد سوار بر  -که برای ازدواج با بوتیفار راهی مصر می شود – این نگاره زلیخا را درون کجاوه ایی سوار بر شتر

به استقبال زلیخا می آید. حضور افراد بی شمار، نوازندگان،  ،در دست دارد به عنوان پیشکشدر حالی که سینی طویی را اسبی سفید 

 :1382، ونسپمیس؛ 627: 1368جامی، ) باشدبراهیم میرزا به گوهر سلطان آرایش صحنه و ... می تواند یاد آور خوشامد گویی سلطان ا

38). 

بر  و بوتیفارشتر خرمایی رنگ  بر زلیخا به خود اختصاص نداده است.در این نگاره جایگاهی را پیکره یوسف  ،ضوع داستانبر اساس مو

دیگر اعم از همراهان زلیخا و  های پیکرهکه  طوریه بگرفته اند ر فضایی خلوت قراو در نقاط طویی کادر با ساختار حلزونی  داسب سفی

  نقاط طویی هدایت می کنند.چشم بینننده را به نوازندگان و رقاصان و ... گرداگرد آن دو قرار گرفته و 

 

 «از چاهحضرت یوسف نجات » .5.2

آمدن جبرئیل برادرانش به چاه افتاده و  که توسط را« حضرت یوسف» (181: 1384آژند، ؛ 207: 1377)کورکیان و سیکر،  علیمظفر 

 .(19، قرآن کریم، یوسف: 40 ،1382، ونسپمیس؛ 642: 1368جامی، )به تصویر کشیده است کاروانیان توسط به نزد وی و نجات 
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گوشه در  اش را با تشعشع نور بر سرفرشته نجات و  یوسف با بهره گیری از ترکیب بندی حلزونی، موقعیتمظفر علی 

با اینکه یوسف هنوز در ته چاه است  .را دارندحکم تکمیل کننده جایگاه یوسف عوامل تشکیل دهنده بقیه  و قرار دادهراست کادر  سمت

 ، فضای شلوغ با وجود کاروانیان در حال پخت و پز، تیمار چارپایان و استراحتپروای مظفر علیشتابزده و بدون  وولی خط های پر توان 

اری و در استوبیانگر در سمت راست در امتداد چاه  یحضور درختی تنومند .(207: 1377)کورکیان و سیکر،  آزادی او می باشد بیانگر

 راست بهکاروانیان در شیب صخره از گاه  خیمه باشد.می زندگی حضور مرغان بر آن نمایانگر ادامه  همچنینو ریشه بودن جایگاه یوسف 

  چپ نگاره امتداد می یابد.

 
 «حضرت یوسف و شبانی گله» .5.3

 برای جلب عشف مرد رویاهایشزلیخا نجات یوسف از چاه و فروش او در بازار برده فروشان به خدمت عزیز مصر در می آید. پس از 

همانند  زلیخاو  مش،ول می شودبه شبانی گله ، خواهد داشتها را به عهده  هدایت انسانتوش های بسیار می کند اما یوسف به علم اینکه 

  (42 :1382، ونسپمیس؛ 657: 1368جامی، ) او به صحرا می رود، همراه مادری
عشف  و در مقام شبانی و پیامبر آتی« حضرت یوسف»تصویر کشیدن  در به (182: 1384، آژند) داستان مظفر علیبراساس مضمون 

در  زلیخانگاه نگران و شیر خوردن کره اسب  .،مادریکودک در آغوش ذاشتن با به نمایش گموفف بوده است. او  زلیخامادرانه و  محافظه کار

گوشه سمت چپ و در پیکره ی یوسف  قرار دادنبا  مظفر علیاست.. به تصویر کشیده ترکیب بندی مثلثی در این فضا را یوسف  به خیمه

همچنین با نمایش صحنه هایی از درگیری  حیوانات  و ن دوآمیان  دیواریمانند ه کادر 3/2در درخت تنومند ، قرار گیری پشت به زلیخا

 است. شده نیز نمایش دادهآینده در  یوسف و زلیخاتنش مابین  نگاره، در حاشیه ی
 

 «حضرت یوسف ندیمه های زلیخا را در باغ قصر اندرز می گوید» .5.4

نها را در باغ زیبایش به گرد هم می آورد ولی یوسف زلیخا برای به دست آوردن یوسف به ندیمه هایش متوسل می شود و با این منظور آ

بجای آن که تسلیم کرشمه های ندیمان زیبا شود، تمامی شب را به اندرز گویی و مجاب کردن آنها به پذیرش خدای یگانه سپری می کند 

 .(44 ،1382، ونسپمیس؛ 669: 1368جامی، )
با ردای را یوسف و ترکیب بندی مقامی بهره برده، نگارگر از « حضرت یوسف»گاه برای به تصویر کشیدن موقعیت و جایدر این نگاره 

ند و نصیحت یوسف و حضور ندیمان گرداگرد او بیانگر پو حرکت دست بدن فرم  داده است. قرارمرکز نگاره در تختی بر سبز و هاله نورانی 

به نظر می  بیانگر گفتگو با ندیمان در شب می باشد.یوسف،  پشت سرشمع های روشن در آسمان و  هول ماه .تندیمان توسط یوسف اس

ی روا  در سر در کتیبه ی باالی عمارت، استعاره از آسمان و نقش مایه های داخل روا  تاکید بر محتوای معنوی اندرزهای واژه  رسد که

درحالی که زلیخا از پنجره مشرف به باغ در یوسف برای ندیمه ها می باشد هرچند که بیشتر ندیمه ها مش،ول گفتگو با یکدیگر هستند 

 سمت راست به بیرون خم شده است و به صحنه ای که در پایین می گذرد توجه دارد.

 

 «شهادت کودک بر معصومیت حضرت یوسف» .5.5

از دست وسوسه  را در آغوش یوسف رها می کند. یوسف به هنگام فرار خوداو را به قصر کشانیده و یوسف، زلیخا برای به دست آوردن 

از ندیمه های زلیخا  کودک سه ماه ی یکیهای زلیخا با عزیز مصر مواجه شده و بوتیفار نیز فرمان به دستگیری یوسف می دهد که ناگهان 

 .(387: 1378 مکارم شیرازی،؛  46 :1382، ونسپمیس؛ 687: 1368جامی، )هادت می دهد به سخن می آید و به بی گناهی یوسف ش
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در ب،ل ی کودکین نگاره عزیز مصر در صحن بیرونی قصر در زیر روا  و در مرکز نگاره ایستاده و سرش را به روی در ا

کودک با کوه مخروطی بلند برسر، بیشتر به آدم بالغ شباهت دارد. در این صحنه یوسف در کناره ی سمت چپ و است.  برگردانیده ندیمه

یکی از آن دو زنی است که که توسط نگهبانان در حال خروج از قصر است. به احتمال زیاد زلیخا پشت به کودک و عزیز مصر دیده می شود 

حمد و ثنای یوسف را به عنوان در باالی روا  آورده شده  ی کهابیاتمضمون طبقه باال در حال نظاره می باشند.  و راست سمت چپ از پنجره

  در اطراف سرش دارای تقدس می باشد.نور  رساند و همچنان یوسف با شعله های پیامبر می

 

 «حضرت یوسف و بر پایی جشن باشکوه عروسی» .5.6

و زیبایی خود را به دست می آورد و سرانجام به  جوانی -با دعا و نیایش های یوسف -بینا شده پس از گذشت سال ها زلیخا که پیر و نا

 .(48 :1382، ونسپمیس؛ 725: 1999جامی، )وصال محبوب خود می رسد 

جشن عروسی را در ایوانی به تصویر کشیده که همگی مرد می باشند. یوسف در  (183: 1384، آژند؛ 1389:150)ولش،  شیخ محمد

 پنج روحانی در روبروی حضور مرکز نگاره و با توجه به تقدس اش با شعله های نورانی اطراف سرش از ترکیب بندی مقامی بهره برده است.

 یم میرزا با گوهر سلطان می باشد.سلطان ابراههمانند نگاره ی ورود زلیخا به مصر نمایانگر عروسی  اطرافشوی در خادمین  و یوسف

 

 )نگارنده( میرزا یوسف و زلیخا هفت اورنگ ابراهیم در نگاره های منظومه« حضرت یوسف»ساختار و موقعیت پیکره : تحلیل  1جدول

 ترکیب بندی مقامی ترکیب بندی جایگاه یوسف نگاره نگارگر عنوان ردیف
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 نتیجه گیری  .6

  است. ی ایرانی دارای اهمیت بسیار بودهبه تصویر کشیدن پیکره های انسانی و جایگاه شان از دیرباز در نقاشپیشین، با توجه به مطالعات 
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شکل  -همانند داستان های یوسف و زلیخا  -بر اساس ادبیات و داستان های دیرین و کتب الهیها  موضوع اصلی نگارهاگر 

زی می مصور سادر نگاره مرتبط در ساختار همگام با مضمون اصلی داستان و شخصیت های خاص  های انسانی دارایپیکره گرفته باشند؛ 

موقعیت پیکره ها را در کادر ترکیب بندی و  پرداز، سایه روشن، با بهره گیری از عناصر بصری همانند خط، رنگ، قلم گیری،نگارگران شوند. 

در  در هفت اورنگ ابراهیم میرزا دارای شان و منزلت خاصی می باشد،« حضرت یوسف»نگاره تجسم بخشیده اند. از آنجایی که پیکره 

و در جهت شکل گیری موقعیت  نگاره متناسب با مضمون اصلیدیگر عناصر تصویری  و اره ها با هاله نورانی به تصویر در آمدهتمامی نگ

را در « حضرت یوسف»از شش نگاره ی منظومه یوسف و زلیخا دو نگاره براساس ترکیب بندی مقامی  .کشیده شده است.یوسف به تصویر 

 مقامی بهره نبرده است.ترکیب بندی از  عزیز مصرپیکره زلیخا و متناسب با موضوع داستان و قرارگیری  ی دیگرمرکز نگاره و چهار نگاره 
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