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Abstract 
Hafte Aurang book shows the strength and glory in the 
structure of Safavid period paintings. Despite the efforts 
of researchers to explain the structure of paintings, there 
is still a need for research on the secret relationships 
between the elements and structures of paintings. The 
issue is how the different structures of a painting are 
related to each other and how the artist deals with its 
structure and organization in the works in question. 
Therefore, for this purpose, two drawings of an artist 
from the book Aurang Jami were selected. The paintings 
are attributed to Sheikh Muhammad with the titles 
"Yusuf preaches for the descendants of Zulaikha in his 
garden" and "Yusuf proudly holds a royal feast for his 
marriage". The method of selecting these works is the 
existence of many commonalities in the appearance of the 
two paintings, which seems to be intentional, and the 
article deals with the cases that have led to this similarity 
and thereby, finding these cases and that the artist has 
consciously used a similar structure for some reason 
reveals that this research is necessary. The aim is to match 
the structure and form in these two paintings. The 
questions include: What are the structural features of the 
two paintings of Sheikh Muhammad? Which image can 
be considered as a foreword or an introduction to another 
image? What is the use of using the same structure in 
works? This research deals with contextual elements and 
their relationships. The research method is descriptive-
analytical and the visual structure of the drawings is based 
on the nine principles of Charles Jansen, which include 
the analysis of visual elements and principles and seeks to 
answer research questions. Based on the research 
approach, it was found that structurally, the first 

parliament is somehow a prelude to the second 
parliament. In both paintings, there is a person watching 
the scene and Sheikh Mohammad has expanded his frame 
in the second parliament. The article addresses the issues 
that have led to this similarity. Therefore, finding these 
cases and the reason why the artist consciously used the 
same structure; makes this research necessary. In this 
study, nine items including: proportionality, contrast or 
contrast, balance, harmony or composition, variety, 
rhythm, variety in rhythm, movement and focus point of 
the work according to the nine principles of Charles 
Jansen were examined. The two figures in both drawings 
function structurally the same despite the different 
characters. In the second work, the host and in the first 
work, one of the halves, which is separated from the 
others, both have the function of creating sequence and 
sequential movement in the spiral movement of the 
drawings, and if they are removed, the spiral frame fails 
and has no connection with the other figures. Studies 
have shown that the second parliament is more 
developed than the first parliament and the first work of 
Sheikh Mohammad is a prelude to his second work. The 
main purpose of the narrative takes place in common 
areas that result from the collision of picture frames. The 
function of using the same structure in the drawings has 
been to create a story sequence and intentional simulation 
of the story by the painter, which implicitly refers to his 
patron.  
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 چکیده 
اس ت  ب ا وج ود  یص فو ۀدور یه اص البت و ش هوه در س ارتار نگاره انگری نما یجام هفت اورنگکتاب 
ح اکم در  یبه پژوهش در رصوص رواب   مفف  ازیها، کماکان نسارتار نگاره حیمحققان در تشر یهاتالش
نگ اره در  کی لفمفت یهاارتباط سازه ۀ  مسئله نحوگرددیمشاهده م یآثار نگارگر یهاعناصر و سازه انیم

آن توس  هنرمند نگارگر در آثار مورد بح   اس تل ا ذا  یابیپردارتن به سارتار و سامان یکنار هم، چگونگ
 نیه ا ب ا عن اونگاره نی انتفاب ش دند  ا یجام« اورنگهفت»رمند از کتاب هن کیمنظور دو نگاره از  نیبد
ش اهانه  یافتیافتف ار ازدوا  ر ود   به  وسفی»و  «کندیدر باغ رود موعظه م فایزا مانیند یبرا وسفی»

آث ار، وج ود اش تراکات ف راوان در ص ورت  نی انتفاب ا ۀویمحمد است  ش خیمنسوب به ش «کندیبرگزار م
 نی که منج ر ب ه ا شودیپردارته م یدو نگاره است که به نظر عامدانه بوده و در مقااه به آن موارد یظاهر

آگاهانه از سارتار مشابه اس تفاده نم ودهل  ،یلیهنرمند بنا به دال نههیو ا واردم نیا افتنیتشابه شده استل اذا 
م وارد  نیها شامل اه است  پرسشدو نگار نیدر ا یو فرم یسارتار قیاست  هدف، تطب قیتحق نی رورت ا

عنوان ب ه ت وانیکدام نگاره را م ست؟یمحمد چ خیش ۀمشترک دو نگار یهایژگیو یاست: از احاظ سارتار
 توان دیم  یدانست؟ استفاده از سارتار مشابه در آثار چه ک ارکرد گرینگاره د یبرا درآمدشیپ ایو  متنشیپ

و  یلیتحل-یفیتوص قیها پردارته است  روش تحقو رواب  آن یمتنپژوهش به عناصر درون نیداشته باشد؟ ا
را  یبصر یِفیعناصر و اصول ک لیتحل کهچاراز جنسن بوده  ۀگانها بنا به اصل نُهنگاره یسارتار بصر قیتطب

که  دیگرد پژوهش، مشفص هردیپژوهش است  بر اساس رو یهابه پرسش ییگودربرگرفته و در صدد پاسخ
نفر ناظر بر ص حنه  کیمجلس دوم است  در هر دو نگاره  متنشیپ ینوعمجلس اول به ،یاز احاظ سارتار
  دوم توسعه داده است جلسمحمد قاب/کادر رود را در م خیوجود دارد و ش

 
  واژگان کلیدی:

  مهتب مشهد ،یاورنگ جامهفت  ،یسارتار بصر ،ینگارگر
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 مقدمه 
 

و مش تمل ب ر هف ت بف ش  یاز آثار منظوم جام اورنگهفت کتاب 
است و  یصفو ۀاثر موفق دور ،یمفتلف یهاکتاب از جنبه نیاست  ا
ه ا در س ارتار و چ ارچوب نگاره ت وانیو صالبت را م ییبایکمال ز

مفتل ف  یه اپژوهش یک ه    ییهاکوشش ۀمشاهده کرد  با هم
خ  قیتحق یبرا در رص وص  یران یا یبه اگرانو تتبع در آثار و نس خ

 نیدر ا قیبه تحق ازیگرفتهل همچنان نها صورتنگاره ریسارتار تصاو
ب ه  ت وانیصورت است ک ه م  نیوجود دارد، چراکه تنها در ا نهیزم
 ۀنگ ارگر مس لمان در نح و دگاهی و د یرانیا یو سنت لیاص یهافرم

د  در یمفا ب رس  یآن برا گذاردنشیپردارتن به مو وع و به نما
مفتل  ف پردار  ت   یهاس  ازه لیوتحلهی  ب  ه تجز یس  تیس  ارتار با
 تی در کنار هم ق رار گرفت ه و کل یاثر نگارگر کیکه در  ییهاسازه
مفتل ف  یهاارتب اط س ازه ۀاند  مسئله نحوداده لیرا تشه یمنسجم

آن  یابیپردارتن به سارتار و سامان ینگاره در کنار هم، چگونگ کی
 یاص ل ۀدر آثار مورد بح  اس ت، چراک ه م اد گرتوس  هنرمند نگار

 یم وارد یعن یاست،  کیو شِگردشناس یفن ز،یاز هر چ شیسارتار ب
ها مشابه و نگاره نی( که در بAhmadi, 2018: 189شود ) یبررس دیبا

هنرمن د از کت اب  کی منظ ور دو نگ اره از  نیمشترک استل اذا بد
 وس فی»ش امل  ه انگاره نیانتفاب شدند  عن او یاورنگ جامهفت
افتفار ب ه وسفی»و  «کندیدر باغ رود موعظه م فایزا مانیند یبرا

آث ار منس وب  نیبوده و ا «کندیشاهانه برگزار م یافتیازدوا  رود  
 یآراع اام خیدر کتاب ت ار یمنش گیمحمد است  اسهندر ب خیبه ش
 ههی یزیآمرنگ ر،یدر فن تزو: »سدینویمحمد م خیش ۀدربار یعباس
 ۀص اد  و هم   ی  ااح ق در آن دع وزدیم  ییهت ایدم از  ورتص 

را  یماده با او موافق بودند     صورت فرنگ نیپرداز در ااستادان نقش
و  یس ازبهتر او گونه یسارت اما کس عینمود و شا دیدر عجم او تقل

 نی (ل اذا با انتفاب اBig Turkman, 1971: 57« )نهرد  یپردازچهره

ها از اح اظ آن قی(، به تطبیمشفص )صفو یزمان ۀدو نگاره در دور
 یپ ژوهش رواه د ب ود     که ه دف میپردازیم یو فرم یسارتار
داد: از اح  اظ  میها پاس  خ ر  واهپرس  ش نی  ب  ه ا رو،شیپ   ۀمطااع  
ک دام  س ت؟یمحم د چ خیش ۀمشترک دو نگار یهایژگیو یسارتار

 گ رینگاره د یبرا درآمدشیپ ایو  متنشیعنوان پبه توانینگاره را م
داشته  تواندیم یدانست؟ استفاده از سارتار مشابه در آثار چه کارکرد

 یسارتار بص ر لیپژوهش، تحل نیامر، راهبرد مدنظر ا نیباشد؟ در ا
 یدر سارتار کل  یدر وجود تشابه ظاهر هی  فرض اواباشدیها منگاره
از وجود اشتراکات فراوان  یشواهد زین هیاوا یها است  در بررسنگاره
مش اهده  یمحمد به اح اظ فرم  خیدو نگاره از ش یظاهر قیدر تطب
امر توس  نگارگر عامدان ه ب وده اس ت و در  نیکه به نظر ا گرددیم
 یمنجر رواهد ش د  در مقاا ه ب ه آن م وارد یتواابه زین تیروا انیب

 نی ا افتنی تشابه شده اس تل ا ذا  نیکه منجر به ا شودیپردارته م
وجود داشته که هنرمن د، آگاهان ه از س ارتار  یلیچه دا نههیموارد و ا

پ ژوهش، نُ ه  نی است  در ا قیتحق نیمشابه استفاده کند،  رورت ا
 ای   یکنتراس  ت، تع  ادل، هم  اهنگ ای   نیم  ورد ش  امل تناس  ب، تب  ا

حرکت و نقطه تمرکز اثر بنا  تم،یتنوع در ر تم،یتنوع، ر ون،یسیکمپوز
  ردی گیق رار م  یبررس م ورد  1نسنچاراز ج ۀگاننُه یِفیبه اصول ک
س ارتار  قی و تطب یل یتحل-یفیتوص  ز،ین روشیپ قیروش تحق

یرا دربرم یعناصر و اصول بصر لیها بوده که تحلنگاره یبصر
انج ام  ی  در راس تاش ودیاستفاده م یاو از منابع کتابفانه ردیگ
ب ه  م،یو مف اه فیتع ار ۀبعد از ارائ هیپژوهش، در مراحل اوا نیا
 یپردارته شده است، سپس، بع د از معرف  قیتحق ینظر هردیرو

تا در  گرددیم یمدنظر معرف یهانگاره ،یاورنگ جامکتاب هفت
و  یبررس  ل،ی مقااه م ورد تحل یهابه پرسش ییگوجهت پاسخ

  رندیقرار گ قیتطب
 
 
 

 . پیشینه پژوهش1
ش دند  اف تیرصوص  نیپژوهش در ا ۀنیشیعنوان پمقااه به یتعداد

 یقاب ل بررس  یو بف ش تجس م یبفش ادب  یکل ۀکه در دو دست
در رص وص س ارتار در  یش تریمطااع ات ب یهستند  در بفش ادب 
یکه به دو مورد از آن اشاره م  گرددیمشاهده م یهفت اورنگ جام

یداده م  حیتو   کهشدند  افتی یو چهار اثر در بفش تجسم شود
 لی تحل»در پ ژوهش ر ود ب ا عن وان  گ رانیو د نژادیمی: عظشود
س لطان  یدر کارس تان هن ر یاورنگ جامهفت یهانگاره یسارتار
 یس ارتار لیکتاب هفت اورنگ، تحل یهانگاره یبرا «رزایم میابراه
آث ار در ش ش گ روه  نی ص ورت ک ه ا نیگرفت ه ب دانجام یو فرم
ان د ام ا کرده ینگ اره را بررس  کی ش ده و از هرک دام  یبنددسته
 Azimiنش ده اس ت ) یبررس روشیپ ۀمورد بح  در مقاا یهانگاره

Nejad and others, 2017ب ا عن وان  یادر مقااه گرانیو د ی(  صادق
ب ه  ،یجام ی«فایو زا وسفی یی رح داستان غنا یسارتار لیتحل»

و ب ا  پردارت ه یفارس  ینداس تا اتی ادب ۀط یدر ح یسارتار یبررس

مبن ا داس تان  نیرا نام برده و بر ا هیتودورف پنج قض یاستفاده از آرا
عل ت و  ۀب ه رابط  نیچنداده شده و هم قیبا آن تطب فایو زا وسفی

(  Sadeghi et al., 2012در داستان مزبور پردارته شده اس ت ) یمعلوا
ب ا  وسفیداستان حضرت  ۀشناسانتیروا لیتحل»به نام  گرید ۀمطااع
و  اتی  ادب ۀط  یک  ه در ح« س  ارتارگرا یشناس  تیب  ر روا هی  ته
ش ده و  یو سرا  بررس نسبیداستان توس  عداات نیا یشناستیروا

 ,Adalati Nsab; Sirajمقاا ه ر ار  اس ت ) نیپژوهش ا ۀاذا از حوز

محم د  خیاز مالزمت و ارتباط ش  یریشواهد تصو» ۀ(  در مقاا2017
ب ه انج ام  یک ه توس   روح ان «رزایم مینقاش با دربار سلطان ابراه

ش اهانه  افتیو در دو پ اراگراف، نگ اره    ی ور مفتصربه ده،یرس
آن نپردارت ه  یو سارتار یفرم لیکرده اما به تحل فیرا توص وسفی

 ۀنگ ار لیتحل» ۀدر مقاا زیو پورمند ن ی(  رجبRouhani, 2015است )
ژرار  تیترامتن یۀنظر ازبهزاد با استفاده  نیااداثر کمال فایو زا وسفی

(  Rajabi; Pourmand, 2019ق رار داده اس ت ) یرا مورد بررس« ژنت
 وس فی ۀمنظوم یهادر نگاره هینقوش اخبن لیو تحل یمعرف» ۀدر مقاا
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 ;Jahanyar« )مش  هد یهف  ت اورن  گ ج  ام ۀاز نس  ف ف  ایو زا

Ghazizadeh, 2017به نقوش مفتلف در بن ا  زادهیو قا  اری(، جهان
و  یگرا و انتزاع ه ا ب ه نق وش واق عآن کیو تفه یمعمار یاو فض
دو نگ اره  نی ه ا پردارت ه ش ده اس ت ام ا ب ه س ارتار اآن لیتحل

 انهیسارتارگرا لیبه تحل روشیدر پژوهش پ کهیاند، درصورتنپردارته
 یری گیج ا ۀبا چهار مورد قاب، نح و محمدخیمدنظر از ش ۀدو نگار

در  یروش ن-یرگ یو کنتراس ت ت ف ایو زا وس فی گ اهیجا گورها،یف
 یهاب ه پرس ش یبررس  نیحاصل از ا جیکه نتا میپردازیها منگاره

  دهدیپژوهش پاسخ م
 

 روش پژوهش. 2
 یبصر یو تطابق سارتارها لیپژوهش، تحل نیا یهدف اصل
 نی ب ه ا دنیرس  یهاست  براآن قیمورد بح  و تطب ۀدر دو نگار
 گریهدیکوچک را با  یواحدها ییصورت استقرابه یستیمطلوب، با

چ ون  یق رار داد  ازآنجاک ه ه ر اث ر هن ر قی مورد مطااعه و تطب
آث ار  لی و تحل شاس ت، ر وان یریتص و یمتن  ۀمنزابه ینگارگر
 ری  تص اوس ازدیم  ریپ ذبر اساس سارتارش ان را امهان ینگارگر
پ ژوهش  نی دسترس ب وده و اقابل رییفر یگاار تیها در سانگاره
 ریتص و ۲8ها، از مجم وع نگاره ریسارتار در تصاو یدنبال بررسبه

انتف اب دو نگ اره از آن،  ر،یی فر یگ اار ۀنسف یاورنگ جامهفت
در  هی هدفمند ب وده و ف رض اوا ،یمورد بررس یهانهعنوان نموبه

 یردهاست و ب ه آن م وانگاره یدر سارتار کل یوجود تشابه ظاهر
 نی ا افتنی تشابه شده استل اذا  نیکه منجر به ا شودیپردارته م
وجود داشته که هنرمند، آگاهانه از س ارتار  یلیچه دا نههیموارد و ا

بنا ب ه  لیتحل ۀویاست  ش قیقتح نیمشابه استفاده کند،  رورت ا
هاست که نگاره یچاراز جنسن در سارتار بصر ۀگاننُه یِفیاصولِ ک
موارد متع دد  یبررس رد،یگیرا دربرم یعناصر و اصول بصر لیتحل

ها بوده تا ب ه اح اظ مناس بات ش هل سارتار نگاره یریگدر شهل
ف و ی  توص رن دیق رار گ یها مورد بررسنگاره ،ینظام سارتار بصر

ت ا  ش ودیباع  م یاورنگ جاممنتفب از هفت  یآثار نقاش لیتحل
  بُرد یها پارهنگ ریسارتار تصاو قیتطب یبه چگونگ
 

 یتجسم یساختار در هنرها
اجزا و  یکل یدهبه سامان structureهمان  ایسارتار  ۀواژ
واژه در هنر و  نیها اشاره دارد  اآن یایها بر اساس ارتباط پوبفش
 یبُعداصطالح سارتار به نمود سه نیکاربرد دارد، همچن یمهندس ای

از اغت  کهی  زمانگرددیا ال  م یویپرسپهت یها در فضاشهل
منظور،  شودلینام برده م formal structureهمان  ای یسارتار بصر

 رح است و  کیعناصر متشهله  یرواب  و کارکردها یکل یااگو
 یبصر یروهایاز انتزام ن یاثر هنر کی یبصر ای یسارتار صور
و اذا  ستیآن عناصر ن ۀنهادن سادو صرفاً درکنارهم گرددیحاصل م
(  در Pakbaz, 2012: 293را در رود رواهد داشت) ینیمع یمعنا

اگر توجه به منطقِ صورت و  یتجسم یتوجه به سارتار در هنرها
چون نوع، جنس، مو وع،  یمیآنگاه با مفاه ملیشهل را برجسته کن

از  ریو اگر تأث میشویرو مها روبهها و دستهمقواه ت،یفیک ت،یکم
با  ملیرا برجسته کن یسوسور یسارتار یسشنازبان یهاروش
 ،یبندشهل، واحد، عدد، دسته ایصورت  چون ینیادیبن میمفاه

 یکه در هر دو کارکردِ شهل به جا میکنیمجموعه و     بررورد م
 نیتهو انی(  هنرمند در جرAhmadi, 2016: 17محتوا مطرح است )

 ۀارائ ۀقی ر نیو رساتر نیترجذاب یوجو در پجست یبرا یاثر هنر
وار که به وحدت اندام یاهبه گون پردازد،یو اثر به سارتار م دهیا کی

به  ،ی(ل اذا سارتار در نگاه سنتOkwirek et al, 2017: 40) ابدیدست 
اما در  پردازدیم ینوع ادب ای( و رینگاره )تصو یظاهر دگاهیفرم و د

اثر )مثل  کیعناصر  انیحاکم در م یمعنا وابسته به رواب  مفف
هستند  صلبه هم مت روارینگاره( است که زنج ایمتن  ر،یتصو
(Sadeghi et al., 2012: 105گفته شده سارتار در معنا  )جشیرا ی 

دارد و  یدر معمار شهیکه ر یی: اول، معناگرددیبه دو گونه مطرح م
سارتمان  کیچارچوب  یبه معنا نیدر الت structura ۀدر واقع واژ
آن قرار داده و  یرا رو یعناصر توانیکه م انیبن کیاست  
عناصر  یمناسبات درون یبرا یچارچوب مالک نیو ا دکر یزیرهیپا

 یداشته و به معنا شناسانهستیکه مفهوم ز ییاست  دوم، معنا
 یۀ(  تجزAhmadi, 2016: 37است )« اجزا انیم کیارگان یروانهم»
 یهاکه شهل دهدیامهان را م نیها ادر نگاره یسارتار بصر لیتحل

سپس به کارکرد  م،یینما یساثر را برر کیمتفاوت عناصر گوناگون 
در  یسارتار یهاگوناگون و ارتباط آنان با نظام یریعناصر تصو
 یدهدر آثار سازمان یاگونهاصوالً به یعناصر بصر  »مینگاره بپرداز

باشند که به آن  یراتیمجموعه تأث ای ریتأث ۀتا سازند شوندیم
 اصرعن نیا(  »Sedghi, 2011: 19)«ندیگویم یتجسم داتیتمه
اند از: گانه چاراز جنسن عبارتنُه یِفیبنا به اصول ک نیادیبن یبصر

تنوع،  ون،یسیکمپوز ای یکنتراست، تعادل، هماهنگ ای نیتناسب، تبا
 «حرکت و نقطه تمرکز اثر است  تم،یتنوع در ر تم،یر
(Jansen, 2021: 61که در پژوهش پ )ها در آثار آن یرو به بررس شی

 کیعنوان اثر به کیسارتار  ی  در واقع، بررسمیپردازیمورد بح  م
ینگاره رهنمون م یمعرفت یهاموتور محرک است که ما را به نظام

 یدالات یهانظام یبه رواب  سارتار ز،ین یسارتار لی  تحلسازد
نظام و  یاجزا صیمل تشفدرون متن متمرکز است که شا

( Chandler, 2015: 130اجزاست ) انیبرمالنمودن رواب  سارتار در م
ها نظام از رودِ آن یهمان اجزا ایعناصر  انیارتباط م ن،یب نیو در ا
 یسارتار بصر لیتحل یۀ(  تجزWiseman, 2013: 91تر است )مهم
سارتار  یبررس ی  براردیرا دربرگ یموارد متعدد تواندیها منگاره
رجوع کرد   ی راح یمبان ای یتجسم یهنرها یبه مبان یستیبا

 یشد و به اصول اساس جیرا ستمیب ۀسد ۀانیکه در م یحاصطال
 یهایژگیاشاره داشته و شامل شنارت و یسارتمان در هر اثر هنر

عناصر مزبور  بیکاربست و ترک یِنیو اصول ع یهنر انیعناصر، ب
 ایعناصر  انیارتباط م نی( همچنPakbaz, 2012: 515-516است )

  (Wiseman, 2013: 91است ) رتها مهمنظام از رودِ آن یهمان اجزا
 

 یجام اورنگهفتمحمد در  خیآثار ش
 رزای ممیفارر در دوران حهوم ت ابراه یاثر یاورنگ جامهفت

ه   ب ه حهوم ت  964)برادرزاده شاه تهماسب( اس ت ک ه در س ال 
 ,Pakbazرا در مش هد برپ ا ک رد ) یرراسان گماشته شد و کارگ اه

 ۀاز رمس  دیاست که به تقل یاورنگ شامل هفت مثنوهفت(  93 :2013
ه    875-89۲در س ال  یجام ارحمنعبدا نیتوس  موالنا نورااد ،ینظام

 میدان ی(  م Azimi Nejad and others, 2017: 5)سروده شده اس ت 
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ش اه  ۀمعروف به توب انیو جر نیبه قزو زیاز تبر تفتیکه با انتقال پا
 یگ رید اری از هنرمندان دربار را ترک گفته، به د ی، تعداد۲تهماسب

  1ک رد:  میتقس  ت وانیرفتند  مهاجرت هنرمندان را به دو دسته م 
و  رمص وریم ،یدعلیرس یمانن د م یمهاجرت به دربار مغوالن، اف راد

ک ه در هن ر  رزای ممیبه درب ار ابراه زی  غااب هنرمندان ن۲ااصمد عبد
 رکیمحمد، آقام خیهنرمندان بود، شتافتند، مانند ش یو حام حهیپُرقر
 (  Banani et al., 2011: 157و     )

اس ت  یاورن گ ج اممقااه از کتاب هفت نیمدنظر ا یهانگاره
آن بوده و کتاب مزب ور در کارگ اه و  یحام رزایممیکه ابراه یانسفه

 س انیتن از روشنوو ه رات توس   پ نج نیمشهد، قزو یدر شهرها
ب ر  ب وده ک ه دو ب ر  آن  304 یمشهور کتابت شده اس ت  دارا

نس فه از کت اب  نی ا یسازده(  آماAgand, 2015: 162مفقود است )
 ۀن دیعنوان نماو ب ه دهیسال  ول کش 9به  بیقر یاورنگ جامهفت

نُس خ  خیدر ت ار یاست که نقطه عطف یصفو ۀدر دور یهنر نگارگر
 ۀ(  ب  ه گفت  Banani, 2011: 193) دی  آیش  مار م  به رانی  ا یرط  
ش ده  یص فو ادی  م وق ف بن17قرن  لیکتاب در اوا نیا مپسون،یس

ه ا ثب ت م ورد از نگاره 54با مُهروم وم در  یکمک ماا نیاست که ا
 نی ا«  ه   1017 یمبارک و پ اک ص فو ۀوقف آستان»شده است  
ه ا( )وقف یه اییاه دا نیاز اوا  یه یعنوان ب ه ت وانیوقف را م 

 نیو پنجم  رزای ممیابراه یپس رعمو نیعنوان اوا عباس اول بهشاه
 ( Simpson, 1997: 34دانست ) یپادشاه صفو
 ینگهدار نگتنیواش رییفر یامروزه در گاار سیاثر نف نیا
 یکه از همان اوان کودک یقم یاحمد منش ریم ی  قا شودیم

 ،یسلطنت ۀبود، در مورد کتابفان رزایممیجزو مالزمان دربار ابراه
یم  گون هنیدر کتاب گلس تان هن ر ا ینقاشان و هنرمندان و

 :سدینو
 
 ن       ادر ک       الم یچ       ون نظ       ام یزه       

 س        روش دی        آ بی        از غ یبب        زم و 
 ک         ار نظ         م انتظ         ام افت         هیازو 

 نوشس     زد جُرع     ه یز ج     امش چ     و ج     ام

 
 نیرنگ ۀکتابفان ان،یاز پادشاهان و شاهزادگان عاام کسچیه

ن ادر زم ان و  س انینداش تند  روشنو نیباتمه ۀبهتر از آن شاهزاد
در آن  ش ترینقاشان بهزادسان و مذهبان و مص وران و ص حافان ب

-Maneshi Qomi, 1973: 115   « )و مالزم بودن د  میکتابفانه مق

کت  اب  یه  انگاره دی  تواک  ه در  ی(  از هنرمن  دان مطرح  110
محمد اشاره کرد  خیبه ش نتوایدست داشتند، م یاورنگ جامهفت

 خیاست  ش یکتاب منسوب به و نیا یکه هر دو نگاره مورد بررس
دس  ت داش  ت و از  یو رط  ا  بیو ت  ذه یرگریمحم  د در تص  و

  کردیکار م رزایممیابراه ۀکرده و در کتابفان یرویپ یهرو یرعلیم
بود که از  میو ترس یپردازرنگ ،یخ محمد در  راحیش یدسترهیچ

 خیآژن د س هم ش  ۀ  به گفت داستیاز او کامالً هو ماندهیآثار برجا
هنرمن دان  ریاز س ا شیب  یاورنگ جامهفت ییآرامحمد در کتاب
 ۲8از  یکم ده نقاش کتاب دس ت نیکه در ا یاگونهبوده است، به

(  Agead, 2015: 165اس  ت ) ینگ  اره کت  اب منس  وب ب  ه و
 شیدر س تا یعباس  یآرادر کت اب ع اام زیترکمان ن گیاسهندرب
در س  بزوار مالزم  ت س  لطان »نق  ل ک  رده:  نیمحم  د چن   خیش  
نموده در ردمت او ب ه ع را  آم د و در زم ان  اریارت رزایممیابراه
اش و بعد از آن به رراسان رفت ه از اصحاب کتابفانه رزایم لیاسمع

ر ک رده د یاالهظ ل یشاه یاعل حضرتنشان ادراک زمان فررنده
  ک ردیمبارک کار م  ۀرانمالزمت آن حضرت در عمارت نو دوات

  (Big Turkman, 1971: 57«)آن آستان جان داد  یدر بندگ

 

مجلس اول. یوسف برای ندیمان زلیخا در باغ خود 

 کند.موعظه می
زایفا باغی بسیار زیبا گویی همچون زیبایی بهشت داشت که ب ا  روایت

های رز روشبو احا ه شده و نیز با دررت نف ل ررم ا ت زئین یافت ه بوته
آوردن یوسف، بین دو چشمه در باغ رود، تفت ی دستبود  زایفا در پی به

س ازد  زایف ا پ س از ت الش ف راوان، یوس ف را را برای یوسف مهیا می
س ازد همراه وی صد دوشیزۀ زیبا را ب ا او راه ی میرستد و بهفبدانجا می

(Simpson, 1997: 134  ) 

 

 
  برگی از هفت اورنگ جامی، منسوب به شیخ محمد، مهتب 1نگاره 

 -1565مشهد، محل نگهداری گااری فریر واشینگتن، سال تواید اثر )
، ۲/۲3*  ۲/34آبرنگ مات ، جوهر و  ال روی کاغذ، سایز  ( م،1556

  www.asia.si.eduمنبع 

Figure 1. A leaf of Haft Aurang Jami, attributed to Sheikh 
Mohammad, Mashhad School, Washington Freer Gallery, 
year of production (1565-1556), matte watercolor, ink and 
gold on paper, size 2/34 * 2 / 23, source www.asia.si.edu 
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 گر در حل         ه ن         ازکنی         زان جل         وه»
 ب     ه گ     رد تف     ت یوس     ف ص     ف کش     یدند 
 یه        ی برداش        ت دس        ت ن        ازنین را
 دف         ع چش         م ب         د را زان ش         مایل

 پردازهم       ه دس        تان س       رای و عش        وه
 فس        ون داب        ری ب        ر وی دمیدن        د   
 ب         ه ب         اال زد ز س         اعد آس         تین را

 (Jami, 1958: 669) «ب ه گ ردن دس ت م ن ب ادت حمای ل

 
یوسف بالفاصله تالش آنان برای فریفتنش را متوجه ش ده و 

نمای د ت ا ن دیمان را سعی در هدایت آنان به عبادت پروردگ ار می
  سوی حقیقت ردا سو  دهد  به

 
 چ      را دان      ا نه      د پ      یش کس      ی س      ر»

 ب     ه دس     ت ر     ود ب     ت س     نگین تراش     د
 ک      ه پ      ا و س      ر ب      ود پیش      ش براب      ر

 (Ibid, 670« )زمه      ر او دل غمگ      ین رراش      د
 

ش ود، هم ۀ ن دیمان ر ود را در که زایفا وارد ب اغ میزمانی
ک ه یوس ف در ح ال موعظ ه ب ه بینن د، درحاایا راف یوسف می

این صحنه توس  شیخ محمد در نگاره آورده شده است هاست  آن
(Simpson, 1997: 134 ) 

 
 او گش         ادند یهم         ه ا         ب در ثن         ا»
 جس         ت وق         ت بام         دادان ف         ایزا

 وس         فیگرداگ         رد  دی         د یگروه         

 او نهادن       د     یس       ر  اع       ت ب       ه پ       ا
 راه ر      رم  ب      ع و ش      ادان وس      فیب      ه 

 (Jami, 1958: 670)«وس   فیش   اگرد  نی   د میتعل    یپ   
 

افتخفار ازدوا  خفود ضفیافتی مجلس دوم. یوسفف بفه 
 کند.شاهانه برگزار می

اورنگ اب راهیم می رزا، ب ه با عنوان هفت 3سیمپسون در کتابی روایت

های این کتاب پردارت ه اس ت  در نگ ارۀ معرفی و بررسی برری نگاره
 شود:گونه نقل می یافت یوسف به مناسبت ازدواجش، داستان این

ها رنج برای زایفا و عزت برای یوس ف، ای ن دو پس از سال
توان د ب ا دعاه ایش کنند  یوسف میقات میدوباره همدیگر را مال

بینایی و زیبایی زایفا را به او برگردانخد اما وقتی زایفا تمای ل ر ود 
کند کند، یوسف احساس میرا به زندگی با او برای همیشه ابراز می

ح ال، که از تعهد رود به پاکی و رلوص ج دا ش ده اس ت  ب ا این
رسد، هم ۀ تردی دها د ااهی میتأیی که فرشتۀ جبرائیل با پیامزمانی

شود  یوسف با دریافت فرم ان از جان ب رداون د ب رای بر رف می
ده د و پادش اهان و ازدوا  با زایفا   یافتی س لطنتی ترتی ب می

 .(Simpson, 1997: 143کن د )بزرگ ان مص ر را ب ه آن دع وت می

  
 چ      و فرم      ان یاف      ت یوس      ف از رداون      د»

 اس        اس ان        دارت جش        نی رس        روانه
ه مص      ر و س      ران مل      ک را روان       د  ش      خ

 ک      ه بن      دد ب      ا زایف      ا عق      د پیون      د
 نه       اد اس       باب جش       ن ان       در میان       ه

 (Jami, 1958: 725-726 «)ب ه تف ت ع ز و ص در ج اه بنش اند
 

یوسف در این نگاره روی بلندترین مه ان در جم ع  2توصیف نگارۀ

روی یک فرش سفید کوچک و در س مت چ ی ی ک ای وان زان و زده 
هم چسبانیده و سر کمی رم شده است  میهمان ان است  دستانش را به

ها پنج شیخ ی ا روح انی اند که در میان آنو همراهان او را احا ه کرده
آم ده ت ا یه ی از بان بیرونشود  یک ندیم ه از زی ر س ایهمشاهده می

بان و در سمت چ ی ک ادر ها را مالقات کند  مردی بیرون از سایهشیخ
شود ک ه همچ ون تابلوه ای رنسانس ی ن اظر ب ر در صحنه رویت می

دار با وجود مطابق ت نگ اره داستان است  این توصیف از شرای  مهمان
ایی دور از با دورۀ صفوی و در نتیجۀ آن مقارن ب ا دورۀ رنس انس اروپ 

اب واافتح س لطان »توجیه است  در ای ن نگ اره ن ام انتظار نبوده و قابل
در یک صفحه مستطیلی روی ایوان )باالی  ا ( دی ده « ابراهیم میرزا

بانی بزر  روی نیمی از ای ن کتیب ه را پوش انیده و ای ن شود  سایهمی
ن ام  شود که در نیمۀ دیگر چه چیزی نوشته شده اس ت ابهام ایجاد می

حامی این کتاب بر سر در و باالی سر یوسف آورده شده اس ت  ک اله 

« ابواافتح سلطان اب راهیم می رزا»یوسف مستقیماً به آن اشاره داشته و 
گردد  تقارن و رویارویی هااه و آت ش دور عبارتی است که مشاهده می

سر یوسف با این کتیبه، مسلماً اتفاقی نبوده و نیت نقاش چی ز دیگ ری 
 ت  اس
 

ای نس بی می ان اج زا و بنا به نظر جنسن، تناسب رابط ه . تناسب1

ت وان ب ا واح دهای کل از احاظ ابعاد یا مقدار اس ت و میمیان جزء به
مثابۀ عامل گونه نیز محاسبه نمود  همچنین تناسب و مقیاس بهریا ی

 .(Jansen, 2021: 109-110کمهی برای ایجاد هماهنگی و تنوع است )

دارای یک قاب دیداری است  به موازات جایگاه زایفا، ر    1نگارۀ
اف زاری متوج ه ب ردن از تقس یمات دقی ق نرمگردد  با بهرهترسیم می 1
، درست در یک سوم نگاره قرار گرفته است  با ترس یم 1شویم که ر می

گ ردد  س پس ب اقی نیز حاصل می 3و  ۲قطرهای مربع حاصل، رطوط 
 1س وم در نگ ارۀشود  اذا تناسب یکم میترسی 1شهل رطوط نیز  بق 

، پیهرۀ یوسف و زایف ا در امت داد ه م 3رعایت شده است  با ترسیم ر  
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گیرد اما متقابل با هم نیستند بلهه نگاه زایفا در پی یوسف اس ت  قرار می
، پیه  رۀ زایف  ا مس  تقیماً ب  ه فیگ  وری از ۲همچن  ین، از ترس  یم ر    

ان د  ب ا دل اذا این دو پیهره در تقابل همرسهای او در حاشیۀ باغ میندیمه
دست آم ده جایگ اه دقی ق یوس ف و زایف ا در گرفتن از تناسبات بهبهره
تناسبات به نوع دیگری تعریف ش ده  ۲آید  اما در نگارۀ بدست می 1نگارۀ 

ش ودل در ای ن نگ اره ب ا دو مالحظه می ۲ شهلگونه که در است  همان
ه ای نگ اره و قاب دیداری مواجهیم و شیخ محمد در این اثر تع داد قاب

توان برای بررسی بهت ر به اثر قبلی توسعه داده استل اذا میفضا را نسبت
جایگاه یوسف، از مجم وع تناس بات ای ن دو ق اب به ره بُ رد  از تالق ی 

 شود  میجایگاه یوسف مشفص  ۲و  1رطوط 

 

 
( م، 1556 -1565اثر ) دیسال توا نگتن،یواش ریفر یگاار یمحمد، مهتب مشهد، محل نگهدار خیمنسوب به ش ،یاز هفت اورنگ جام ی  برگ۲نگاره 

 www.asia.si.eduکاغذ، منبع  یآبرنگ مات، جوهر و  ال رو
Figure 2. A leaf of Haft Aurang Jami, attributed to Sheikh Mohammad, Mashhad School, Washington Freer Gallery, year 

of production (155-1556), matte watercolor, ink and gold on paper, source www.asia.si. edu 
 

  
ه یوسف ها و مشفص شدن جایگابندی  تناسب یک سوم، تقسیم1 شهل

مأرذ: نگارندگانو زایفا در اثر،   
Figure 1. Proportion of one-third, divisions and determination 

of the position of Yusuf and Zulaikha in the work,  
Source: Authors 

ر اثر، ها، مشفص شدن جایگاه یوسف دبندی  تناسب و تقسیم۲ شهل

 مأرذ: نگارندگان
Figure 2. Proportion and divisions, determining Yusuf's 

position in the work, Source: Authors 
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دو رن گ  نیحاصل از تفاوت بارز ما ب  یتیفیکنتراست، ک ای نی. تبا2

 یرنگ  یهاباش د  کنتراس ت ادیز ایکم  تواندیشده است که م سهیمقا
 یب را یو عام ل کمه ( Pakbaz, 2012: 156-157هفت ن وع اس ت )

 ه ای(  در بررسJansen, 2021: 107در اثر است) یتنوع و هماهنگ حادیا
نق اط در نگ اره انتف اب و  یمحمد در برر خیکه ش گرددیمشفص م

داش ته اس ت   گ رید یه اتیبه موقعنس بت یترروش ن یرنگ ۀنیگز
ش ده اس ت، مرب وط ب ه  یزیآمرن گ گونهنیکه ا یکاراکتر نیترمهم
بهتر  یبررس یبرا نجایاست  در ا یسر و یباال یو فضا وسفی گوریف

و س رپوش  هاس تفاده ش ده اس ت  عمام  روشنی–یرگیاز کنتراست ت
 نیب وده همچن  دیروشن و س ف گورهایف یۀهمچون سرپوش بق وسفی
 انی روش ن و دررش ان نما یهابا رنگ وسفیسر  یو گنبد باال وانیا

 زی در نق اط مفتل ف ص حنه ن هامهیو ند فایشده است  پوشش سر زا
ب ه حرک ت و گ ردش  گوره ایف گ اهیجلب توجه نموده و بر حسب جا
و توج ه  حاتیتو   نی   با اشودیمنجر م هچشم در نقاط مفتلف نگار

است، مش فص  انیکه در کل نگاره در جر یی، منشأ روشنا3 شهلبه 
س ر  یب اال وانی به قوس ا وسفی ۀهری  مرکز آن در واقع از پگرددیم
و  ف ایش امل زا ه اهرهیاش فاص و پ ۀسا ع شده و س پس هم  یو
کنتراس ت  نیارا روش ن س ارته اس ت  بن ابر رامونیپ یایو اش مانیند

ب ه  دنیو معنابفش یو عرفان یمعنو یرلق فضا یاثر برا نیرنگ در ا
 ج ادیکنتراس ت و ا نی ا ۀواس طدر نگاره است و به ینب وسفیحضور 
ان دازه مش فص  کی ب ه  ب اًیتقر گوره ایف ۀروشن، هم -رهیت یفضا
قائ ل  وس فی گ وریف یاحاظ برا نیاز ا یاند و نقاش فر  چندانگشته

آن  ری ز یفض ا ییو روش نا وانیا ینشده و صرفاً با حضور قوس جناغ
در نگ اره مش اهده  ترقیبُرد  با نگاه دق یپ وسفیبه حضورت  توانیم
در دست داش ته و در  یآتش کوچه ۀپار هامهیکه هرکدام از ند شودیم

 کی  زی ن وس فیگنب د و در کن ار  ریاند  در زدر حرکت وسفیا راف 
در مق ام  وس فی تر،قیدق یدر معنا ن،یبراآتشدان روشن وجود دارد  بنا

ب ر بن دگان  یگر رحم ت ااه و اشاعه کنندهتیهدا بفش،یروشن ،ینب
محم د در اث ر  خیرا که توس   ش  یرنگ یهانهی، گز4 شهلاست  در 

در  میکن یکنتراست باال در اثر برسدل مالحظه م کیانتفاب شده تا به 
قاب ل مش اهده اس ت ام ا  یاریدر نقاط بس یروشن-یرگینگاره ت تیکل
 ه ایرگ یآن ت انیکه در م گرددیمشاهده م ریهم در تصو ییهایروشن

 یانتظام بص ر کیحال  نیو در ع کنندیم ییرودنما یشتریبا شدت ب
 نی ا تی   ب ا روآوردیوجود م در نگ اره ب ه یو روش ن یرگیاز احاظ ت
 وحس ط زی  رف و ن کیدر  رهیچشم و ذهن با ادغام سطوح ت ر،یتصو

 نی و ا اب دییدس ت م هپارچ هی تی کل کیبه  گر،یروشن در  رف د
ازجمل ه  ه اهرهیپ ۀ  در هم کن دیم یدهرا سازمان یبصر یهاتفاوت
 یدار و در م ابقمهم ان گ وریف ،یو ۀو سرپوش و عمام  وسفی ۀچهر
ها اند و ررس ارهآورده شده دیها با رنگ روشن و سفعمامه زین گورهایف

 ریاز س ا وسفیاست  اذا نقاش قصد جداکردن  لیمامت یهمه به روشن
 ریدر تص  و گ  ریترازب  ودن ب  ا اف  راد دو هم یس  انحا   ران ن  دارد  هم

محم د،  خی، ش 4 ری  در تص وش ودیم  دهید یکنتراست رنگ ۀواسطبه
روش ن آورده و تلا    اریرنگ بسبه زیآن را ن ریز یو فضا وانیقوس ا

همراه دارد  ه دف ب ه مفا  ب یرا ب را اریبس یرنگ جلب توجه نیا
 کی  ج ادیا یب را ه ا،یژگ یو نی با ا یکنتراست رنگ جادینگارگر از ا
ب ر حا  ران در  ینب  وس فیبرک ات حض ور  ۀو اشاع یاتمسفر معنو

ن وع از کنتراس ت  نی انتفاب ا زینگاره ن نیدر ا ن،یصحنه است  بنابرا
 است  وسفینهادن به مقام دار بوده و در جهت ارزشهدف
 

حااتی پویاست که تحلیل نیروها در یک سارتار را  . تعادل3

شدن نیروهای اثرگذار، آورد  این حاات به سبب رنثیحاصل می
 ,Pakbazکند )احساس ثبات و توازنی روشایند در نظر مفا ب می

عنوان عامل کمی برای تنوع و هماهنگی نیز تعادل به .(165 :2012
  .(Jansen, 2021: 105) است

 

  
روشنی در نگاره، مأرذ: نگارندگان–  تیرگی 3تصویر   

Figure 3. Blurring - light in the drawing, Source: Writers 
روشنی در نگاره، مأرذ: نگارندگان–  تیرگی 4تصویر   

Figure 4. Blurring - light in drawing, Source: Writers 
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شودل و  رح رطی نگاره مشفص می 5نهتۀ مهمی که در تصویر 
تقابل دو فیگور است  پیهرۀ زایفا در سمت راست و باالی کادر، جای 
گرفته و پیهرۀ دیگری در سمت چی و پایین نگاره و در سمت 

شده با هم در تعادل شهست کادر است  جایگاه این دو فیگور معرفی
دهی شده به احاظ سازمانگاه مطرحاست، چراکه حضور زایفا در جای

عناصر بصری نیاز به پاسخ به آن جایگاه در نیمه دیگر تصویر دارد و 
بنابراین این فیگور زن در جواب حضور زایفا و جایگاه منحصر به فرد 

بر آن حرکت اسپیرال را نیز این فیگور به آن در نگاره است  عالوه
اظ سبهی و سنگینی نیز بفشد  از احجریان اندارته و تسریع می

حضور و جایگاه این فیگور در نگاره به ایجاد حس توازن حاصل از 
، فرم حلقوی 5شود  در تصویر سانی وزن در نظر مفا ب منجر میهم

جایگاه فیگورها به مرکزیت یوسف نشان داده شده است  دو فیگور 
ها در سمت چی شدۀ زایفا در سمت راست و یهی از ندیمهمشفص

و  ۲اند  در نگارۀ به هم قرار گرفته، هرکدام با جهات متضاد نسبتنیز
مانندی ا راف ها یک فضای میدان، این پیهره7و  8مطابق تصویر 

اند  یوسف درست در مرکزیت این جمعیت فیگور یوسف تشهیل داده
قرار گرفته و دو حرکت مجازی از سمت چی و راست وی موجب 

گردیده است  یهی از این نیروها که با  تعادل در سارتار کلی نگاره
دار فلش نشان داده شده است، در سمت چی مربوط به فیگور مهمان

های قبلی، نبود این فیگور در صحنه به تعادل اثر، بر گفتهاست  عالوه
آسیب وارد کرده و اثر از احاظ سبهی و سنگینی نامتوازن رواهد شد  

است حرکت مجازی را به در مجلس اول، فیگور زایفا در سمت ر
سارت  در مجلس دوم نیز، حرکتی مشابه اما سمت چی اثر منتقل می

نه از  رف یک فیگور بلهه از جانب عناصری معماری )حرکت قوسی 
سازد و این دو همدیگر را رنثی ایوان( به سمت چی تصویر وارد می

 گردد کنند و اذا تعادل در نگاره برقرار میمی

 

 

عناص ر  ۀهم  یدهسفازمان ونیسیکمپوز ای ی. هماهنگ4

 یهن ر انی ب یکل منسجم و ح او کی جادیمنظور ابه یاثر هنر کی
(  Pakbaz, 2012: 161) ت ر از اج زا باش دکه کل مهم یاگونهاست به
 تیکل کیاست که بر  یبندبیترک یهاجنبه نیرابطه ب ،یهماهنگ

 ای قاب (  Jansen, 2021: 105) کندیم دینظم تأک یمتناسب و دارا
صحنه مهم است   یعناصر تجسم بیوحدت و ترک جادیکادر در ا

 ی هماسب ۀو در شاهنام یصفو ۀها در دورنگاره ریدر اغلب تصاو
چندگانه در آث ار  یهاوجود قاب یشاهد وجود شهست کادر و حت

یمشاهده م  انیصورت نماقاب به کی زینگاره ن نی  در امیهست
 ای و  یعالئم بص ر یابیو رد یریعناصر تصو یبررس بااما  گردد

ه ا را در نگ اره آورده عامدانه آن محمدخیکه ش یارطوط نشانه
 9 ریک ه در تص و گرددیدر اثر م گرید یقاب صیبه تشف یمنته

 تیه دا یب را وس فیمشفص شده است  نقاش صحنه تالش 
 یواقع ه را در ق اب نی ب ا ا ف ایزا ییاروی رو زیو ن فایزا مانیند

قاب اثر در  نههیبه انموده است  باتوجه فی( تعررالیجداگانه )اسپ
اث ر  یبرروردار بوده و با معن ا یفراوان تیاز اهم اتیروا ییبازگو
 یکل حاص ل یو معنا تینگاره روا نیدر ارتباط است اذا در ا زین

ک ه  گوره ای  اگر فباشدیر اثر مدو قاب د یو هماهنگ بیاز ترک
 فایاستل حذف گردد در قاب اول فق  زا رالیمربوط به قاب اسپ

و  11 ری)تص و مان دیم  یب اق ریو باغ در تصو یمعمار یو فضا
  گرددیدر قاب اول مشاهده م فایزا ییتنها گر،ید یعبارت(  به10
دو ق اب  نیبر آن از اجتماع ا یجار تیصورت، نگاره و روا نیبد
 یق یحق یب ه آن معن ا ییتنهاب ه کیچیاست و ه افتهی لیتشه

حاص له متش هل از اجتم اع دو ق اب  یپس معنا د،ینفواهند رس
 یفض ا ینوعاند و بهقاب در ااتقاط با هم ایدو صفحه  نیاست  ا
 ۀدر نگار ونیسیگشته و در مجموع، کمپوز فیدر اثر تعر یبُعدسه
یمشاهده م ،یریعناصر تصو یاست  با بررس رالی، به فرم اسپ1

ش امل دو ق اب  ه اهرهیپ تی فعاا ۀو محدود ماتیکه تقس گردد
 یتیاند و کلمشفص شده 1۲ ریها در تصوقاب نیاست  ا یدارید

 نشی چ ۀب ر آن، نحوه ان د  عالوههستند که اج زا را دربرگرفته
که به فرم  هاهرهیپ یو حرکت یداریردیو امتداد رطوط غ گورهایف
س تاده یا ای گوناگون نشس ته  یهادر حاات وسفیگرد  رال،یاسپ

اث ر،  نی   در اسازدیظاهر م مانیرا برا گرید یاندل قابقرار گرفته
 یداری ردیغ رالیقاب اسپ کیو  یداری، دو قاب د8 ریبنا به تصو

    
  جایگزینی فیگورها در 5تصویر 

 نگاره، مأرذ: نگارندگان
Figure 5. Replacement of 

figures in a drawing, Source: 
Authors 

وار تعدادی از   تجمع دایره6تصویر 
 رذ: نگارندگانفیگورها، مأ

Figure 6. Circular assembly 
of a number of figures, 

Source: Authors 

  جایگزینی فیگورها در 7تصویر
 نگاره، مأرذ: نگارندگان

Figure 7. Replacement of 
figures in drawing, Source: 

Authors 

وار تعدادی از   تجمع دایره8تصویر 
 فیگورها، مأرذ: نگارندگان

Figure 8. Circular assembly 
of a number of figures, 

Source: Authors 
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ها با قاب ۀارتباط هم یبرا یعامل رالی  قاب اسپگرددیمشاهده م
س ه  نیا ۀبه واسط یندیروشا ییفضا شیو اذا آرا است گریهدی

منجر  ونیسیو کمپوز ریگشته و به وحدت تصو جادیقاب در اثر ا
ک ه در ص ورت ح ذف  گ رددیمش اهده م  نیشده است  همچن

ص رفاً ب ا  ،یداری و د هی در دو قاب اوا رال،یو قاب اسپ هاهرهیپ
ق اب  گ ر،یبود  به عبارت د میدر اثر مواجه رواه یمعمار یفضا
 ینقش  یمحمد همچ ون اث ر قبل  خینگاره از ش نیدر ا رالیاسپ
  رف، اتص ال  کی رواه د داش ت  از  تی روا انی در ب یدیکل

ر ود، و از   رف  یباال یکنندگانیب تیبا راص گورهایف یگروه
در اث ر  هی اوا یداری عامل اتصال دو ق اب د رالیقاب اسپ گر،ید

درک بهتر مض مون اث ر  یمفا ب برا تگریهدا نیاست و همچن
ا ذا  لش ده اس ت دی توا ینینچنیا یکه با محتوا یاست  مضمون
قاب  جادینگاره با ا نیمحمد در ا خیراص ش یدهاصول سازمان

مفتلف آن منج ر  یهانگاره در قسمت یاتیبه وحدت ح رالیاسپ

 ،یهم چ ون اث ر قبل  زیاثر ن نیدر ا گر،ید یشده است  به عبارت
گشته  سریم رالیبه نگاره صرفاً با آوردن قاب اسپ دنیبفشیهست

 ،ی  در نگاه کل گرددیم یقربان رقاب وحدت اث نیاست و بدون ا
و مهمان ان اگ ر ح ذف  وس فی یعن یمهم  یتیعناصر شفص زین

 ۀ، و نح و13 ریتصو ۀ  با مشاهدماندینم یاز اثر باق یزیشوند چ
 میش ویه م ها، متوجاز آن یراص یدهعناصر و جهت یریقرارگ
راص  نشیبه چ یدهدادن و سامانبر نظممحمد عالوه خیکه ش
فراهم نم وده  زین هیها را در دو قاب اواحضور آن ۀنیزم گورها،یف

و  وانیا ریو قوس ز هابانهیعناصر از جمله سا ۀهم یو  هماهنگ
حضور  یبرا یبستر مساعد یفرش در اثر، همگ یریقرارگ ۀنحو
بهتر،  رح  صیتشف ینموده است  برا ایرا مه رالیکادر اسپ کی
 نیا یاذا هماهنگ استلآورده شده  14 ریدر تصو زینگاره ن یرط

 منجر گشته است  ۲ ۀدر نگار رالیاسپ ونیسیسه قاب به کمپوز

 

   
  حرکت اسپیرال و حضور دو قاب در 9تصویر 

 نگاره، مأرذ: نگارندگان
Figure 9. Spiral movement and the 

presence of two frames in the drawing, 
Source: Authors 

 

  زایفا در قاب اول و تنها در باغ، 10تصویر 
 فضای معماری، مأرذ: نگارندگان

Figure 10. Zuleykha in the first frame 
and only in the garden, architectural 

space, Source: Authors 

  هماهنگی عناصر بدون حضور 11تصویر 
ا فیگورها،  رح رطی زایفا در قاب اول و تنه

 در باغ، مأرذ: نگارندگان
Figure 11. Coordination of elements 

without the presence of figures, 
Zulaikha linear design in the first frame 
and only in the garden, Source: Authors 

   
ر   حرکت اسپیرال و حضور سه قاب د1۲تصویر 

 نگاره، مارذ: نویسندگان
Figure 12. Spiral motion and the 

presence of three frames in the drawing, 
Source: Authors 

 

،   فضای معماری بدون قاب اسپیرال13تصویر
 مارذ: نگارندگان

Figure 13. Spiral frameless architectural 
space, Source: Authors 

 

  ایجاد زمینه مناسب برای حرکت 14تصویر 
اسپیرال، هماهنگی عناصر بدون حضور 

 فیگورها، مارذ: نگارندگان
Figure 14. Creating a suitable 

background for spiral movement, 
coordination of elements without the 
presence of figures, Source: Authors 
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 یبه معنا زهایمهان، و ع و حاات چ رییتغ ییبازنما . حرکت5

 تیو ع یجیتدر رییتغ ای ییجاکه از احساس جابه یتیفیتر، کعام
(  Pakbaz, 2012: 200) دیآیحاصل م ونیسیکمپوز کیعناصر در 
 ۀمنجر شده است  نهت 1ۀرا در نگار رالیحرکت اسپ ،یاعناصر نشانه

هم است که در  یشده رومطرح ادرقابل توجه، عدم تطابق دو ک
از  یناش دیامر در ظاهر شا نیو وح مشفص است  ا، به9 ریتصو

مهم  ۀهریدوپ یوجود شهست کادر اول در اثر باشد اما با بررس
که  میشویمتوجه م فا،یو زا وسفی یعنینگاره،  نیدر ا یریتصو
محمد در اثر به جهت حضور  خیکادر توس  ش دو جادیا لیدا
 یکاراکترها یراص است که نقاش رواسته تا آن را برا یتیموقع

 گاهیجا نی  ادینما فیتعر فایو زا وسفی یعنی یریمهم تصو
قرار گرفته و  رالیدر کادر اسپ ایدر مقام انب وسفیاست که  یاگونهبه

، جهت 9 رینموده است  بنا به تصو نیتدو شیحرکت رو به او  را برا
و هااه دو سر  گوریکادر تا ف یحرکت چشم در نگاره از قسمت باال

و  یو رطوط عمود وانیا ۀواسطحرکت به نیاست  سپس ا وسفی
به کمک  رالی  فرم حرکت اسپگرددیها به باال منتقل مفرم صفره

، حضور ۲ ۀاست  در نگار صیقابل تشف گورهایف دمانیچ ۀنحو
 بانهیدر سمت چی نگاره و در پشت سا ستادهیکه ا یاهرهیپ
نموده  یانیکمک شا رالیمجلس استل به حرکت اسپ نیا گررهنظا

در انسجام کل  یدیکل یدار است، نقشفرد که مهمان نیاست  ا
اثر  یکل یبندبیدارد، چراکه در صورت نبود آن به ترک ونیسیکمپوز

 یو اذا رلل شودیدر نگاره م یحرکت چشمردشه وارد شده و مانع 
  سازدیوارد م یعناصر داستان دارو دنبااه یپدریبه روند پ یجد
و قاب  دهیبفش عیرا تسر رالیفرد حرکت اسپ نیحضور ا نیچنهم

  سازدیمربوط به آن را کامل م

ی، نقاط حاکم مورد توجه نقاط تمرکزن د و م تمرکز اثر ۀ. نقط6

 :Jansen, 2021باش ند) یهم اهنگ ج ادیا یبرا یمثابه عاملبه توانند

بن ا ب ه  زی نگ اره ن نی موج ود در ا یهاتی(  هرکدام از شفص 107
ح ال در  نیدار بوده و در عرا عهده یرود در اثر، نقش یمهان تیموقع

 یهاتیو شفص  گوره ای، ف5 ری  در تصوگرندید یهاهرهیتعامل با پ
از  یعیک ه حج م وس  گ رددیآورده شده است  مش اهده م  1 ۀنگار
 ف ایزا گوریجز فاند، بهشده دهیگنجان ریتصو نییدر قسمت پا هاهرهیپ

و  ه اهرهیپ نیا نشیچ ۀاست  نحو انیاز پنجره نما ییباال ۀتنمیکه ن
 یمحم د ب را خیش ۀوشمندانتفهر ه ینوع حرکاتشان همه در راستا

 یریکه به کم ک عالئ م تص و هاستهرهیاز پ یحاات راص نیتدو
به  یمنته یریتصو یهانشانه ریو سا یاز جمله حضور متن ادب گرید

 گ وریف تی ب ه مرکز رالیاس پ نی   اگرددیدر اثر م رالیحرکت اسپ
در نق ل  یریعنصر تص و نیترعنوان مهمبه هرهیپ نیبوده و ا وسفی
 تی ب ا اواو 1 ۀمتمرک ز در نگ ار ۀداردل اذا دو نقط  تیت، مرکزیروا
در مجل س دوم  هاهرهی(  پ15 ری)تصو گرددیمشاهده م وسفی گوریف
اث ر  نیها در قسمت پائآن ۀاز مجلس اول است و هم شتریمراتب ببه

 ینوعنگ اره ب ه نی در ا ه اهرهیهرکدام از پ گاهیاند  جامتمرکز شده
 ،یریی تغ نیترجرئت گفت با کوچکبه توانیمشده است که  فیتعر

ب ه  ت وانیو  وح م ، به7 ری  در تصوزدیریکل سارتار آن به هم م
 یتر است پ مهم گورهایکه از همه ف هرهیپ کیفرد منحصربه گاهیجا

 ه اهرهیوار پحلق ه تی جمع انیاست که در م وسفی ۀهریبرد و آن پ
 است  شتریب متقس نیدر ا زیگرفته است اذا تمرکز ن یجا

حفظ تعادل است  نیدر ع یهنوارتیعدم  یبه معنا ،ی. تنوع بصر7

  ش   ودیم    فی   ک   ار تعر یکل    یبن   دبیک   ه در قاا   ب ترک
(godarzi; hadian pour, 2019: 63تنوع در موارد متعدد  )از س ارتار  ی

متع دد در آث ار گرفت ه ت ا  یه ا  از وجود قابگرددیها مشاهده منگاره
 یپوش انوع در همتن  گاه،یدر هر جا رمندهن ازیتنوع رطوط متناسب با ن

 یبن ا یرو هابانهیسا یریقرارگ بیسطوح مفتلف در آثار همچون ترت
(، ۲ها و س روها )در نگ اره ص فره یبنا رو یریو سپس قرارگ یمعمار

 یمتفاوت، تنوع حرکت یهاتیتنوع نقوش مفتلف در موقع ،یتنوع رنگ
یهستند ک ه م  یموارد هدر هر دو نگاره، از جمل ییفضا یهاو جهت
 نام برد  توان
 

 
 ، مآرذ: نگارندگان1  نقطه تمرکز در نگاره 15تصویر 

Figure 15. Focus point in Figure 1, References: Authors 
 

هم ان   رباهنگ و اس تمرار » تمیو تنوع در ر تمی. ر9و  8

اس ت ک ه حاص ل  یاحساس جنبش موزون در اثر هن ر ای یبصر
 اریبس  یت یدر نگاره اهم تمیچند عنصر است  ر ای کیتهرار منظم 

 یدادن و متح دکردن اج زاس ازمان یاص ل ۀلیک ه وس  رایدارد، ز
اس ت  یتیفیک یاثر هنر کی یکل تمیاست  ر ونیسیمفتلف کمپوز

 «دی آیدر رن گ، ر   و ش هل حاص ل م  تمی ر یوستگیکه از پ
(Pakbaz, 2012: 279  )حرک ت دررت ان رو ب ه س مت 1 ۀدر نگ ار ،
  گ رددیمشاهده م  گورهایراص ف کیتمیاثر به همراه حرکت ر یباال
  در ش ودیدو مورد مشاهده نم  نیجز در ابه تمینگاره تنوع در ر نیدر ا
 یۀدر حاش  یهمراه رطوط ن واربه بانهیدو سا یریرگقرا تمی، ر۲ ۀنگار
  دو هاس تبانهیسا یریقرارگ یدر راستا نیبوده و همچن کیتمیآن، ر
ان د، )هفت نفر( که در س مت چ ی ق رار گرفته وسفیمهمانان  فیرد
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در قس مت راس ت و چه ار  گ رید گوریآهنگ هستند  حضور سه فهم
 یه احاات ینگ اره دارا نییدر قسمت چی و هر دو دسته در پا گوریف
به  ینفرپنج ۀکه در دست هاهرهیاز پ گریآهنگ بوده و سپس گروه دهم

 ۀهریپ ن،یب نیهستند  در ا کیتمیحرکت ر یشده دارارم گوریهمراه ف
نق ش  یبه ن وع ،یرا به رود گرفته که به احاظ هماهنگ یحاات وسفی

 یهره مهمان ان ب ازیمفتلف در پ یهاتمیتنوع ر انیرا در م تمیمبدل ر
 زی ها ننگاره به همراه ص فره ی  حرکت مشابه سه سرو در باالکندیم

ک ه موج ب  تمیاست، اذا تنوع ر ۲ ۀموجود در نگار تمیاز ر یگرینوع د
 اول است  ۀاز نگار شتریب اریدوم بس ۀدر نگار شودلیدر اثر م زیحرکت ن

 

 دو نگاره  یساختار قیتطب
و در او   یص  فو ۀمحم  د در دور خیم  ورد بح    از آث  ار ش   یه  انگاره
مربوط  یاست  در هر دو نگاره موارد دهیبه انجام رس یرانیهنر ا ییشهوفا

در هر دو  یمعمار یقرار گرفت  سارتمان و بنا یبه سارتار آثار مورد بررس
به مجلس اول در مجلس دوم نسبت هاهرهی  تعدد پشودینگاره مشاهده م

از  یتع داد نیا یبرا ازیمورد ن یفضاها نیتدو یشده و نگارگر برا شتریب
اث ر  یبه گس ترش فض ا ینوعدر نگاره، به شتریبا آوردن قاب ب گورها،یف

 شیو به جهت اف زا دهیند یاثر کاف یبرا زیرا ن یژگیو نیپردارته است  ا
 یرو رنگاره ب  نییدر مجلس دوم و پا گورهایف ش،یفضا در سارتار اثر رو

 نی اثر )نگاره دوم( ا نیا تیاند  اذا با رؤو از آن عبور کرده کادر آورده شده
اس ت ک ه  یاز تع داد ادتریز اریانان بسکه تعداد مهم رسدینظر مگونه به

جش ن دع وت  نی ا یاز مردم ب را یریکث لینقاش نشان داده است و ر
قاب در  یهایررس  در بستین گونهنیاول ا ۀدر نگار کهیاند  درصورتشده

مجل س  یمحمد برا خیاست و ش تیمسئله قابل رؤ نیا زیهر دو نگاره ن
عناصر  یمورد بح  با بررس ۀدوم قاب را توسعه داده است  در هر دو نگار

 یها پدر نگاره رالیبه قاب اسپ 4یداریردیو غ یدارید یهاو نشانه یریتصو
نبوده و  5یدارید یهاقاب در هر دو نگاره منطبق بر قاب/قاب نی  امیبریم

 توان دیامر به نظر نگارندگان م  نیا لیها قرار گرفته است  داباالتر از آن
 ۀهریبوده باشد  پ وسفی تیصرفاً به مرکز رالیاز ارتصاص قاب اسپ یناش
 ف ایزا زیاول ن ۀچراکه در نگار رد،یگیقرار م تیاهم یدر مراتب بعد فایزا

دوم،  ۀقرار نگرفته است  در نگار رالیدر قاب اسپ یاثر بوده و حت یۀدر حاش
حذف نموده اما حض ور  ریرا از تصو فایزا ۀهریمحمد پ خیش نههیبا وجود ا

اس ت  از اح اظ  افتیقابل در زیاثر ن تیآن در بطن نگاره و با توجه به روا
به جه ت  1 ۀدر نگار فایزا ۀهریمحمد در قبال قراردادن پ خیش ،یسارتار

در سمت  یمقابل و ۀرا در نقط یو مانیاز ند یگوریاثر، ف رتعادل د جادیا
 زیدوم ن ۀتعادل در نگار جادیا یروش برا نیداده است  ا یجا ریچی تصو
برد  پس  یبه آن پ توانیم 6و  8 ریتصاو ۀسیشده و از مقا دهیاحاظ گرد

 اف تیقاب ل در فایزا ییرانده شده و تنها هیبه حاش ریدر هر دو تصو فایزا
 رالیآورده شده استل قاب اس پ 9و  1۲ ریکه در تصاو ییزهایاست  در آناا

محمد دارد، چراکه  خیصحنه در آثار ش گرانیحضور باز یبرا یدیکل ینقش
 رالیاسپ نیا یرو یهر دو مجلس با نظم و اشارات راص یگورهایف ۀهم

موج ود در  گ ریو عناص ر د یمعم ار یاند، هرچند که فض اهاقرار گرفته
 ۀو نحو گورهایف نیاما ا کنندیکمک م رالیبه حرکت فرم اسپ زینها صحنه
عم ل  ۀدر آث ار جام  رالیها در اثر است که به وجود قاب اس پآن نشیچ

محمد در قسمت  خیدر هر دو مجلس از ش گورهایف یریگی  جاانددهیپوشان

 (  5و  7 رینگاره آورده شده است )بنا به تصاو نییپا
 3/1را در مرکز نگاره قرار ن داده بله ه در  وسفیاثر اول، هنرمند  در

 نی یدر مرکز قرار گرفت ه اس ت  در تع وسفیثر دوم صحنه است  اما در ا
به ه ا نس بتها و ارتباط آنقاب ۀاز هم یستیها، بادر نگاره وسفی گاهیجا

د  در هر دو یدر آثار رس فایو زا وسفی قیدق گاهیهم بهره برد تا بتوان به جا
 هاب هیحرک ت از س مت کت نیاست  ا رالیاثر، نگاه متمرکز به حرکت اسپ

و  دهیرس  گ رید یگوره ایبه تجم ع ف گوریف کیشروع شده و با گذر از 
 یری  از آن به بعد، توس  عالئم تصوگرددیرتم م وسفی ۀهریسپس به پ

و دررتان سرو در اثر دوم  هابانهیشامل سا گریدر بناها و عناصر د یدارید
 یدر اثر اول به سمت ب اال وانیا یها و قوس جناغدررتان و صفره ایو 

 کی حض ور  رال،یحرکت اسپ نیمهم در ا اری  عامل بسردیگیکادر او  م
یدر هر دو اثر تهرار م  گوریدو ف نیهر دو نگاره است  ا یۀدر حاش گوریف

هر دو در  ارکردها متفاوت است اما کآن یهاتیشفص نههی  با وجود اشود
ار  از ر  هامهیاز ند یهیاست  در مجلس اول  یهیها قبال سارتار نگاره

در مجل س دومِ  ه رهیپ نی ق رار گرفت ه اس ت  ا گ رید یهامهیجمع ند
و نظ م  یت واا ج ادیدار است  ک ارکرد ه ر دو، اهمان مهمان محمدخیش

 گور،یف ود نیاست و در صورت نبود ا رالیدر حرکت اسپ یپدریپ یحرکت
 هی و حرکت مربوط به آن دچار شهست و عدم ارتباط ب ا بق رالیقاب اسپ

 ینیو س دهیکه به حاات رم یدر اثر دوم، فرد نی  همچنگرددیم هاهرهیپ
در قاب مهم است  رالیو اسپ یحرکت حلزون جادیبه دست قرار گرفته، در ا

 به آن داشته است   یاژهیو دیمحمد تأک خیو ش
 یه اهرهیپ ۀدر ه ر دو نگ ار ز،ین یروشن-یرگیاحاظ کنتراست ت از

داده شده است و در هر دو اثر،  شینما ی ور وا حتر و بهموجود مشفص
دار ب وده و قرار گرفته استل هدف وسفیسر  یکه بر باال وانیا ریقوس ز

گ ذاردن احترام ی من یو در معنا امبریپ وسفیگذاردن به به جهت ارزش
آورده  ور رالص ه به 1 اگرامیموارد در د نی  ارزاستیم میابراه طانبه سل

 یدوم از اح اظ س ارتار ۀک ه نگ ار گ رددیشده است و اذا مشفص م 
 ینوعمحم د ب ه خیاس ت و اث ر اول ش  افتهیاول توسعه  ۀبه نگارنسبت
فضا در  اریرلق مع یها براقاب یپوشانهم یاثر دوم است  نوع درآمدشیپ

 افت ادنهمیس طوح و رو یپوشانهم نیو ا شودیم دهیمحمد د خیآثار ش
به وحدت  جهیکه در نت گرددیمنا ق مشترک منجر م یسرکیها به قاب
وح دت در  گ ر،ی  ب ه عب ارت دمیرسیمفتلف در نگاره م یاجزا انیدر م

 ۀآث ار ب ا مطااع  نی استل در ا یرانیا یبارز نقاش یهایژگیکثرت که از و
کرد  در واقع،  ییمو وع را شناسا نیا توانیها ماز نگاره امهرکد یهاقاب
در اث ر، عام ل وح دت کادره ا در مح ل  کنن دهکیتفه یهاجز کنارهبه

 زی که نگ اره ن یجام تیکه بنا بر روا گرددیادغامشان است و مشاهده م
 ردی گیمنطق ه ش هل م  نی در ا تی روا یآن استل هدف اص ل یایگو
در مجل س اول و  ینب وسفیتوس   مانیند تیدا( که همانا ه16ری)تصو
 نیا یبا بررس ن،یدر مجلس دوم است  بنابرا وسفیر مهمانان در کنار حضو

محمد قاب/کادر رود را در مجلس دوم  خیکه ش شودیدو شهل مشاهده م
 ( 16 ریکرده است )تصو زین تردهیچیتوسعه داده و پ

 یو اذن ااه  دییاست که با تأ یادار ناظر بر صحنهاثر دوم مهمان در
  ا   یرا بر پا کرده است  ب ر ب اال یافتی  فایازدوا  با زا یبرا وسفی
در  شده اس ت  هاا ه و  «رزایم میابواافتح سلطان ابراه»عبارت  زین وانیا

 م دمح خینوشته اشاره دارد که مسلماً ش  نیبه ا زین وسفیآتش دور سر 
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 رزای ممیدر وصف سلطان ابراه بهیکت نیاز آن داشته است  ا یهدف راص
محم د ب ه  خیکه ش  میشویبه آن متوجه م وسفی ۀنوشته شده و با اشار

را تا س ر ح د مق ام  رزایممیرواسته است تا ابراه اشیارادت به حام لیدا
 یورا ب ا آوردن  ف ایزا یباال ببخرد  در مجلس اول، هنرمن د دور ینب کی

هج ران در  نینشان داده است، اذا ا وسفیجدا از قاب متعلق به  یدر قاب
ب ه  فایزا ت،یاست  در مجلس دوم، بنا به روا تیاثر اول قابل رؤ یهاقاب
 وس فیقاب  کیشده است  در  هیاست  سه قاب در اثر تعب دهیرس وسفی

 ت ر،بزر  لی(  در ق اب مس تطرالی)اسپ مینیبیو مالزمان و مهمانان را م
 یم االً ب راتر ک ه احتکوچ ک یو در ق اب رزای ممیاز سلطان ابراه دیتمج
شده است  ب ا انطب ا   دهیدر دارل بنا تدارک د فایمحل استقرار زا نییتع
 ۀه ریک ه نق اش، عامدان ه، پ ش ودیهم مشاهده م یسه قاب بر رو نیا
از س لطان  دی ک ه در تمج یدور سر آن را منطب ق ب ا ق اب ۀو هاا وسفی
 نی در ا نی  همچن ستین یامر مسلماً اتفاق نیباشد، قرار داده است و ایم

گانه آورده ش ده س ه یریکه چن د عنص ر تص و شودیمجلس مشاهده م
سه س رو، س ه  بان،هیاند از حضور سه قاب در اثر، سه سااست که عبارت
نفره  ام ا در اث ر اول عناص ر س ه یه ادر گروه ه اهرهیفرش و حضور پ

 حضور دو قاب در اث رل ا ذا وسف،یو  فایاند: زاآورده شده گانهدو یریتصو
اس ت و  افتهیبه مجلس اول توسعه مجلس دوم نسبت یاز احاظ سارتار

و  یداس تان یت واا ج ادیدو نگ اره، ا نی سارتار مش ابه در ا دیکارکرد توا
 ی ور   منداستان توس  نقاش بوده است که به یعمد یسازمشابهت

و  م تنشیعنوان پاول را ب ه ۀنگ ار توانیدارد  م شیور یاشاره به حام
 وس فیحس اب آورد  چنانه ه در مجل س دوم، دوم به ۀنگ ار درآمدشیپ

هم ان  ف ایو مقص ود از زا رزاستیم میآورده شده اما منظور سلطان ابراه
 است  6گوهر رانم سلطان

 

 

 

 گانه چاراز جنسن، مآرذ: نگارندگان  شباهت و تفاوت سارتاری در دو نگاره شیخ محمد، بنا به اصل نُه1دیاگرام 
Diagram 1. Similarities and Structural Differences in Sheikh Mohammad's Two Paintings, Based on the Nine Principles of 

Charles Jensen, References: Authors 
 

  منا ق مشترک حاصل از سارتار آثار که 16تصویر 
روایت در آنجا شهل گرفته است  سمت چی )مجلس 

 (، مأرذ: نگارندگان۲( و سمت راست )مجلس 1
Figure 16. Common areas resulting from the 
structure of the works in which the narrative 

is formed. Left (Assembly 1) and Right 
(Assembly 2), Source: Authors 

 1نگارۀ 

 2نگارۀ 
 تباین

ها ایجاد ی ک اتمس فر معن وی و اش اعۀ برک ات حض ور روشنی-در هر دو اثر هدف از تیرگیشباهت: 
 یوسف نبی بر حا ران در صحنه است  تلا  و کنتراست باال در قوس زیر ایوان در هر دو اثر

 -تفاوت: 

 تناسب
 -شباهت: 

برده  ، از مجموع تناسبات دو قاب بهره۲ها  راحی شده اما نگاره ، بر اساس یک سوم 1تفاوت: نگاره 
 شده است 

 تعادل

، از  ریق حرکت مجازی بنای معماری و فیگور ۲شباهت: در هر دو نگاره تعادل وجود دارد در نگاره 
 ندیمان   ، از  ریق جهت نگاه زایفا و یهی از1دار و در نگاره مهمان

 -تفاوت: 
 

 کمپوزیسیون
 بندی اسپیرال است شباهت: در هر دو ترکیب

 -تفاوت: 

 حرکت

دار و ، مهمان۲کند  در اثر شباهت: در هر دو عاملی وجود دارد که حرکت اسپیرال را تقویت می
اسپیرال تز باالی  یهی از ندیمان  در هر دو نگاره، حرکت ها و پیهره، فرم صفره1بان، در اثر سایه

 رود شود و با عالِمی مجددا رو به سمت باال میکادر شروع شده و به پیهره یوسف رتم می

 -تفاوت: 

 تنوع
 -شباهت: 

 تفاوت: در اثر دوم، تنوع عناصر بصری بیشتر از اثر اول است 

 

 نقطه تمرکز اثر

ها نیز در هر دو اثر جمع پیهرهشباهت: در هر دو نقطه تمرکز اثر حول محور یوسف است و ت
 باشد در قسمت پایین نگاره می

 -تفاوت: 

 ریتم و تنوع در ریتم
 -شباهت: 

 است  1، بیشتر از نگاره ۲تفاوت: در نگاره 

مد
ح
خ م
شی

 



 
رس
بر

 ی
ار
ر
ر ب
تتا

اا
 س
ق
طاب

ت
 ی

شا
  
با
ب 

ا 
س
نس
ر 
ثا
و ا
د

ی
 خ

ا  
  
ما
نح

ت
هف

 
اا
رنا

او
 

اان
اا
ج

 ی
ا 

اا
س
ن

 ۀ
ا ر
اا
گا

 ی
فر

اا
یا
ی

 ر
اا
شا

وا
ی

ن
گت
س

 

 83 

 

 

  گیرینتیجه

 
و با نُ ه  محمدخیدر دو مجلس ش یکاوش حول محور سارتار بصر

از چاراز جنسنل به نق اط افت را  و اش تراک در  شدهیپارامتر معرف
 قرار است:  نی  تشابهات در هر دو نگاره از ادیآثار منجر گرد

 کی  ج ادیا ه ایروش ن-یرگ ی: در هر دو اثر هدف از تنیتبا
ب ر حا  ران در  ینب وسفیو اشاعه برکات حضور  یاتمسفر معنو

در ه ر دو  وانی ا ری صحنه است  تلا  و کنتراست باال در قوس ز
 قی ، از  ر۲ ۀاثر  تعادل: در هر دو نگاره تعادل وجود دارد  در نگار

، از 1 ۀدار و در نگ ارمهم ان گوریو ف یمعمار یبنا یحرکت مجاز
: در ه ر دو ونیسی  کمپوزمانیاز ند یهیو  فایجهت نگاه زا قی ر
وجود دارد که  یاست  حرکت: در هر دو عامل رالیاسپ یبندبیترک

 بان،هیدار و س ا، مهم ان۲  در اثر کندیم تیرا تقو رالیحرکت اسپ
دو نگ اره،  ر  در ه مانیاز ند یهی هرهیها و پ، فرم صفره1در اثر 

ر تم  وس فی ۀهریکادر شروع شده و به پ یاز باال رالیحرکت اسپ
تمرک ز  ۀ  نقط رودیمجدداً رو به سمت باال م یو با عالِئم شودیم

اس ت و تجم ع  وس فیاثر: در هر دو نقطه تمرکز اثر حول مح ور 
 نگاره است   نییدر هر دو اثر در قسمت پا زین هاهرهیپ

 است: ریدر سارتار دو نگاره به شرح ز زین افترا 

شده اس ت ام ا  ی راح هاسومکی، بر اساس 1 ۀ: نگارتناسب
برده شده است  تنوع: در  ، از مجموع تناسبات دو قاب بهره۲ ۀنگار

و تنوع در  تمیاز اثر اول است  ر شتریب یاثر دوم، تنوع عناصر بصر
 است   1 ۀاز نگار شتری، ب۲ ۀ: در نگارتمیر

در ه ر دو نگ اره ب ا  گ وریدو ف ۀادش دیموارد مشابه  برعالوه
ک ارکرد  یدارا یمتف اوت از اح اظ س ارتار یهاتیوجود شفص 

 هامهیاز ند یهیدار و در اثر اول هستند  در اثر دوم، مهمان هسانی
و  یت واا ج ادیکارکرد ا یقرار گرفته، هر دو دارا گرانیکه جدا از د
هاست و در ص ورت نگاره رالیاسپ تدر حرک یدرپیپ ینظم حرکت

 ریدچ ار شهس ت و ع دم ارتب اط ب ا س ا رالیحذف آنان، قاب اسپ
ک ه مجل س دوم  دی مش فص گرد های  در بررسشودیم گورهایف

محم د  خیاس ت و اث ر اول ش  افت هیبه مجلس اول توسعه نسبت
در من ا ق  تی روا یاست  هدف اصل یبر اثر دوم و یدرآمدشیپ

  ده دیم یهاست رونگاره یهابررورد قاب ازکه حاصل  یمشترک
 یداستان یتواا ادجیها، به اکارکرد استفاده از سارتار مشابه در نگاره

 ور داستان توس  نقاش بوده است که ب ه یعمد یسازو مشابهت
  دارد شیرو یاشاره به حام ی من

 
  پی نوشت

1  Charles R. Jansen  ،1949.کتاب یم، عنوان اصل:Studying Art 

History . 
 تیو عبادت صرف کرده و حما یدارنیتمام وقت رود را به د جیتدرکه به

 .وانهاد ییآراکتاب اافصوصیعل یآثار هنر دیرود را از هنر و توا
2. Marianna shreve Simpson, Sultan Ibrahim Mirza’s, Haft 

Awrang, a princely Manuscript from sixteenth century iran, 
1997. 

هستند که توس  عالئم  ییهانشانه ،یداریردیغ یهامنظور از نشانه  3
از سارتار نگاره را  یتا بتوانند حضور عنصر شوندیم فیتعر یربصریغ

  .دهند شینما رالیدر اثر، همچون قاب اسپ

و  یداریو وح توس  رطوط داست که به یقاب یداریمنظور از قاب د  4
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قاب  نیبلهه حضور ا گرددیمشفص نم یتوس  عالئم بصر گریکه د
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در اثر  گورهایف یریگیجا ۀقاب، در نحو نیداده شد، حضور ا حیتو 

 .گرددیمشفص م
.مقااه آورده شده است یلیتفض لیمربو ه در فا حاتیتو    5
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