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فریده آفرین١

چfیده
هدف پژوهش، پاسخ به این سؤال است: آیا م* توان ارتباط معناداری بین نوع ادراک ِ هنرمندان 
و سب� آثار هفت اورنگ ابراهیم میرزا و عوامل زمانه و زمینه مند دوره اول عصر صفوی برقرار 
کرد؟ با مفروض گرفتن رابطه این سه وجه و کاربست روش جامعه شناس* زیباشناخت*؛ سب�ِ 
مجموعه هفت اورنگ گالری فریر، با توسل به تقابل های دوگانه مضمون* و فرمالِ اثر دیدار 
لیل* و مجنون، بررس* م* شود. با تمرکز بر ویژگ* های فرمال، سب� اثر خط* با تمایالت* 
ادغام*  دارای کادرهای  پس زمینه،  از  نامتمایز  قاطع  و  بسته  اغلب  فرم های  دارای  نقاشانه 
در زمینه، سطح گرایی با گرایش به عمق نمایی معرف* م* شود. با نظر به آثار دیMر و تعمیم 
نسبی سب� اثر به کل مجموعه، ادراک هنرمندان؛ از نوع بصری با تمایل به المسه ای معرف* 
شده است. مهم ترین عوامل  مؤثر در ادراک هنرمندان، قراردادهای هنری، تصورات تاریخ* 
صفویان نسبت به طبیعت (گرایی)؛ ذوق و خواست ابراهیم میرزا، رقابت داخل* و خارج* در 

این مقطع خوانده شده است. 

واژه های کلیدی
 هفت اورنگ، نظام ادراک، ابراهیم میرزا، جامعه شناس* زیباشناخت*
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١. مقدمه | د

هفت اورنگ جام7 از نسخه نگاره های دوره صفوی، مشتمل بر نگاره هایی در خدمت 
مضامین ادبی بوده است. آثار هفت اورنگ در مشهد کارشده اند و امروز محفوظ در گالری فریر 
واشنگتن هستند و تلفیق7 از کارهای مWتب تبریز و سب7W نو به نظر م7 رسند. منطق و اندیشۀ 
نوجوی برخ7 آثار این مجموعه حاک7 از آن است که نشانه های موجود در این گونه نگاره ها، 
ساختاری را تحقق م7 بخشند که از نظام ادراک7 آماده به تغییر هنرمندان سرچشمه م7 گیرد. با 
این علم که ادراک و نحوه ادراک شدن چیزها نتیجه کار اندام ها، حاصل تأثیر قراردادها و نیز 
واکنش های اکتسابی افراد است (تاونزد، ١٣٩٣: ۶٨) مدع7 هستیم که نظام ادراک7 هنرمندان 

هم از عوامل زمینه و زمانه مند  دوره اولیه عصر صفوی متأثر  است. 

تصویر ١.  دزدانه نگریستن مجنون به لیل/، تصویری از هفت اورنگ جام/، منسوب به شیخ محمد، ٩۶۴ تا ٩٧٣، ٢٠ در ٢٧ 
سانت/ متر، نگارخانه فریر، واشنگتن، منبع :(کری ولش، ١٣٨۴: ١١٧).

بدین جهت ضمن تأکید بر بسیاری از ویژگ7 های شاخص این نگاره ها مانند کشیدگ7 و الغری 
اندام ها، بهره از خطوط مواج، حاالت ظریف پیWره ها بر رابطه تقابل های دوگانه مضمون7 و فرمال 
تمرکز م7 شود. هدف از تمرکز بر عناصر فرمال بیرون کشیدن ویژگ7 های سب� شناخت7 است. بدین 
وسیله قادر خواهیم بود به قراردادهای زمینه ای حاکم بر این مجموعه علم پیدا کنیم.  این مطالعه 
درصدد پاسخ8ویی به این سؤال ها است که آیا تغییرات ساختاری  نگاره انتخابی (تصویر١) را 
م7 توان به تغییرات ادراک7 هنرمندان مرتبط دانست؟ چه عوامل زمینه و زمانه مندی ادراک هنرمندان 
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|د را غیر از عوامل شخص7 رقم م7 زند؟ در دوره اول عصر صفوی، با اینکه در ی� تالش سیاس7 

گرایش های مذهبی با شدت و حدت زیادی دنبال م7 شود، ادراک  نقاشان آن دوره چون شیخ 
محمد، میرزا عل7 فرزند سلطان محمد تبریزی، مظفر عل7، آقا میرک (آژند، ١٣٨٩: ۵٢٢) متأثر 
از عوامل دی8ری فراتر از مذهب و گرایش های دین7 است که این تحقیق در صدد یافتن آنهاست. 
نقاش احتمال7 این اثر را شیخ محمد، دانسته اند که خود شاگرد بهزاد بوده و دارای آثاری آکنده از 
ویژگ7 های ظریف، عجیب و غریب با ترکیب بندی های پر زرق و برق، کشش مند  و جذابیت های 
حاشیه ای و بیشتر توهم زا تا تصویری روایی (موس7 و دی8ران، ١٣٧٧: ٢٧٠) خوانده شده است. 
بررس7 عناصر فرمال و نشانه شناخت7 مجموعه، فاصله ای مشخص از قراردادهای مرسوم هنری 
پیشین را نشان م7 دهد که گاه7 از سوی کارشناسان این حوزه به مثابه تحول7 نامنسجم و غیرمنطق7 
م7 نماید. منطق و ویژگ7 های حاکم بر این نگاره کمابیش بر چندین نگاره دی8ر از این مجموعه در 
گالری فریر چون بیرون آوردن یوسف از چاه (تصویر ٢) نیز جاری است. به انضمام اینکه در برخ7 
نگاره های این مجموعه مانند نصحیت پدر به پسر در مورد عشق، پرسپWتیو به صورت ناقص اجرا 
شده است. بدین ترتیب ویژگ7 های تعدادی از نگاره ها بر بنیاد نگاره مورد خوانش، شWل گرفته و 

به دلیل مشابهت نسبی سب� آنها، تنها ی� اثر بررس7 شده است. 

تصویر ٢. بیرون اوردن یوسف از چاه، برگ/ از هفت اورنگ جام/، 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Muzaffar_Ali_1539.jpg :منبع
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٢. پیشینه پژوهش | د

محققــان متعــددی از زوایــای متفاوتــ7 بــه ایــن مجموعــه نگریســته اند. جــدای از منابــع ذکــر 
شــده در فهرســت و تحقیقاتــ7 کــه تمرکزشــان بــر ایــن مجموعــه بــا موضــوع تحقیــق کنونــ7 

متفــاوت اســت، بــه عنــوان پیشــینه م7 تــوان بــه  مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 
ر  ــو" ــ7 مص ــخۀ خط ــر نس ــ7 تصاوی ــل و بررس ــعودزاده (١٣٩۵) در «تحلی ــان مس غفوری
ــۀ آســتان قــدس رضــوی» در  هفــت اورنــگ جامــ7 موجــود در مخــزن محفوظــات کتابخان
نشــریه آســتانه هنــر بــه بررســ7 توصیفــ7 نســخه دی8ــری از هفــت اورنــگ و مقایســۀ بــا نســخۀ 
محفــوظ در گالــری فریــر پرداختــه اســت. بــا ایــن توضیــح کــه ایــن مقایســه بســیار مختصــر 
صــورت گرفتــه اســت. آقایــی و دی8ــران (١٣٩٧)، در «تفســیری بــر شــWل پذیری پرســپWتیو 
خطــ7 در نقاشــ7 متأخــر صفــوی» نشــریه هنرهــای زیبــا بــه توضیــح شــWل گیری پرســپWتیو 
و کنــار هــم آمــدن و ترکیــب دو نــوع منطــق حاکــم بــر ســازمان بصــری دوره متأخــر صفــوی 
پرداختــه اســت. در ایــن مقالــه بــه نقاشــ7 دوره متقــدم صفویــه پرداختــه نشــده بــه انضمــام 
ــت  ــور حرک ــه مذک ــن، مقال ــود ای ــا وج ــت. ب ــگاری اس ــه مرقع ن ــز مطالع ــل تمرک ــه مح اینک
صحیــح تحقیــق پیــش رو را تأییــد م7 کنــد. ادعــای ایــن مقالــه، نســبت دادن ادراکِ بصــری 
بــا تمایــل بــه ادراک المســه ای بــه هنرمنــدان ایــن مجموعــه و ایــن نــگاره در ایــن مقطــع زمانــ7 

از دوره صفویــه اســت. 

٣. چارچوب نظری پژوهش  
بســته بــه قراردادهــا و زمینه هــای اثرگــذار بــر اکتســاب ادراک نتیجــه کار اندام هــا هــم 
ــا  ــد. ت ــث کرده ان ــ7 بح ــای ادراک ــرات نظام ه ــددی از تغیی ــان متع ــود. محقق ــاوت م7 ش متف
جایــی کــه مطالعــات ایــن پژوهــش نشــان م7 دهــد ویتکیــن در مقالــه پارادایمــ7 جدیــد بــرای 
ــه  ــل زمین ــا عوام ــر ب ــ� عص ــناخت7 ی ــل نشانه ش ــاط عوام ــناخت7، ارتب ــ7 زیباش جامعه شناس
ــد  ــر م7 رس ــه نظ ــت. ب ــرار داده اس ــه ق ــورد مطالع ــتقیم م ــورت غیرمس ــه ص ــد را ب و زمانه من
ســرآغازهای مباحــث ویتکیــن؛ متکــ7 بــه آرای هانریــش ولفلیــن١ و آلویس ری8ل٢ اســت. آرای 

1. Heinrich Wolflin

تاریخ هنرشناس سویس7(١٨۶۴‑ ١٩۴۵) با سه اثر پراهمیت با عناوینó رنسانس و باروک١٨٨٨، هنر کالسی�١٨٨٩و 
اصول تاریخ هنر١٩١۵.

2. Alois Riegl

 تاریخ هنرشناس اتریش7( ١٨۵٨ ‑ ١٩٠۵)   که در سنت فلسفه ایدئالیست7 آلمان نشئت گرفته از تفکر کانت و ه8ل پرورش 
یافته بود. دستاورد قابل اعتنای ری8ل یعن7 تمایز میان دو گونه بازنمایی بساوایی یا المسه ای و بصری در  در کتاب «صناعت 

هنر روم7 در دوره متأخر» به ثمر نشسته است.
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|د ولفلیــن به طــور خالصــه حــول ایــن محــور م7 گــردد کــه اصــول غیرقابــل تغییــر مشــابه7 بــر 

ــد، ١٣٩٣: ۴٢٠). پویایــی ســب� ها از نظــر وی براســاس  ــد (تاونزن ــر فرمانروایــی م7  کن هن
اصــول دوگانــه ای ماننــد خطــ7 در برابــر نقاشــانه، فــرم بــاز در مقابــل فــرم بســته، فــرم برجســته 
در مقابــل فــرم تــو رفتــه، کثــرت در برابــر وحــدت، ســطحیت در مقابــل عمــق و ... بــه وجــود 
م7 آیــد. او در حــال یافتــن ایده هــای بنیادینــ7 بــود کــه شــناخت یــا آگاهــ7 عصــر یــا یــ� دوره 
ــون  ــان مره ــده وی، نقاش ــه عقی ــWن، ١٣٩۶: ٣۴). ب ــد (کشمیرش ــم م7 زدن ــخص را رق مش
زمانــۀ خــود هســتند و نم7 تواننــد بــه اختیــار شــیوه نقاشــ7 خــود را برگزیننــد چــون شــناخت 
هــر عصــر متفــاوت از اعصــار پیــش و پــس از آن اســت. بــه دلیــل تقیــد هنرمنــدان بــه مصالــح 
ــر، ١٣٩٣: ٢٠۵‑٢٠٧).  ــت (ماین ــدور نیس ــه مق ــر زمان ــر کاری در ه ــام ه ــان، انج زمانه ش
در حقیقــت تــالش ولفلیــن پیش پــرده ای هرچنــد ابتدایــی، بــر نظریــات فرمالیســت ها و 
ــر  ــود عامــل تغیی ــد. آلویــس ریــ8ل محقــق اتریشــ7 معتقــد ب ــه شــمار م7 آی ســاختارگرایان ب
ســب� در خــود اثــر هنــری اســت. او بــرای توجیــه ایــن نظــر از ایــدۀ پیشــرفت بــا اســتفاده از 
دو مفهــوم بســاوایی و بصــری بهــره گرفــت. بــه گمــان ریــ8ل توالــ7 طبیعــ7 ســب� ها همــان 
ــاً  ــال نقــش  برجســته های مصــری تمام ــرای مث ــه بصــری اســت. ب ــر المســه ای ب ــر از ام تغیی
واجــد ویژگــ7 المســه ای اســت و بهتریــن روش بررســ7 آنهــا مشــاهده از نزدیــ� اســت. در 
ایــن آثــار خطــوط کناره نمــا و کلــ7 بــدن یعنــ7 همــان اجــزایِ مناســب حــس بســاوایی انســان 
بــا وضــوح کامــل نشــان داده شــده اســت. بــه عقیــدۀ وی در مســیر ضــروری پیشــرفت، امــر 
بصــری در آثــار هنــری اهمیــت م7 یابــد. در نقــش برجســته های عصــر رنســانس ورای ســطح 
اثــر بــه نمایــش بعــد ســوم یــا فضایــی توهم انگیــز پرداختــه م7 شــود کــه نــه از طریــق المســه، 
ــ7 و ســه بعــد نمــای آن  ــا ســایه ها و فضاهــای خیال ــد ت ــد آن را از دور دی ــا چشــم بای بلWــه ب
بــه درســت7 درک شــود (ماینــر، ١٣٩٣: ١٩٩). در نتیجــه هنرمنــدان از دوره یونــان و روم  تــا 
دوره رنســانس نظــام ادراکــ7 متفاوتــ7 را تجربــه م7 کننــد. ویتکیــن تمــام ایــن تفاوت هــا را 
بــه شــیوه غیرمســتقیم و بــا رعایــت واســطه بــه ســازمانده7 و شــWل بندی اجتماعــ7 جوامــع 
نســبت م7 دهــد. بــه گفتــه او هــر چقــدر فاصلــه عاملیــت اجتماعــ7 از طبیعــت کمتــر باشــد 
ظهــور و نمــود طبیعــت در آثــار کمتــر اســت. برعکــس هــر چــه فاصلــه عاملیــت اجتماعــ7 
از طبیعــت زیادتــر باشــد، امــWان تولیــد طبیعــت را بیشــتر م7 کنــد. همان طورکــه ریــ8ل 
ــ١7 ــیوه ادراک لمس ــکا ش ــا ات ــان، ب ــای کم برجسته ش ــا در نقش ه ــود مصری ه ــرده ب ــاره ک اش

 ابژه هــا و هســتنده ها را به عنــوان بخشــ7 از نظمــ7 آرمانــ7 دارای سرنوشــت7 از پیــش تعییــن 

1. haptic
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ــام | د ــن، ١٣٩۵: ١۴١). در نظ ــد (ویتکی ــر م7 گرفتن ــدی در نظ ــه تاریخ من ــد هرگون ــده و فاق ش

ادراکــ7 بصــری بــا تکیــه بــه ســب� سایه روشــن و ســه بعدنمــا، فضــای متــداوم عقالن7 ســاخته 
م7 شــود (همــان: ١۴٣). در ایــن نظــام درک نقــش  برجســته های یونانــ7 و نقاشــ7 های 
ــ� اســت،  ــی ارگانی ــر بازنمای ــد و ســازمان ده7 بصــری درگی ــاق م7 افت رنسانســ7 از دور اتف
بــه همیــن دلیــل نوعــ7 ادراک بصــری ـ المســه ای رقــم م7 خــورد. به عــالوه ســب� هایی 
ــر  ــد. هن ــه ای را م7 طلبن ــری و المس ــ7 بص ــام ادراک ــب نظ ــه ترتی ــ� ب ــس و گوتی ــون بیزان چ
بیزانــس فاصلــه ای میــان خــود و تماشــاگر بــه وجــود مــ7 آورد و بــا بــه جنبــش درآوردن و بــه 
ــن  ــن رفت ــا از بی ــه موجــب ابهــام محــل شــروع فرم هــا م7 شــود. ب تحــرک واداشــتنó پس زمین
خــط مرزنمــا، ســطح بــه تکیــه گاه فعــال اشــWال ناملموســ7 تبدیــل م7 شــود و بیــش از پیــش 
بــه بــازی بصــری صــرفِ نــور و ســایه وابســته م7 گــردد. در ایــن صــورت قوانیــن نــه در امــر 
ارگانیــ� طبیعــ7 بلWــه در اســتقالل نــور و رنــگ جلــوه و پنداشــت7 روحانــ7 و معنــوی پیــدا 
ــه نظــر  ــس یــ� ســازمانده7 در حــال از هــم پاشــیدن ب ــر بیزان ــدی در هن ــد. ترکیب بن م7 کن

م7 رســد (دلــوز، ١٣٩١: ١٨٧‑١٨٨).
ولفلیــن م7 گویــد در یــ� فضــای بصــری مثــل موزایی� هــای بیزانــس رنگ هــا کــم و بیــش 
بی اثرنــد. بــه همین ترتیــب ممWــن اســت رنــگ در یــ� ســری آثــار یــا در یــ� ســب� یــا نظــام 
ادراکــ7 بــWار بــرود امــا آن رنــگ تنهــا بــه فضاهــای روشــن یــا تاریــ� مختــص باشــد.  پــس 
رنــگ بــه دو حالــت بــWار مــ7 رود: یWــ7 روابــط ارزش بــر پایــه کنتراســت ســیاه و ســفید کــه در 
ــن بــا صفاتــ7 چــون روشــن یــا تاریــ� اشــباع شــده یــا رقیــق تعریــف م7 شــود. روابــط  آن یــ� تُ
تنالیتــه بــر پایــه طیــف رنگــ7، تضــاد زرد و آبــی، ســبز و قرمــز قــوام م7 یابــد کــه بــا ایــن یــا آن 
تــنó خالــص بــا صفاتــ7 چــون گــرم و ســرد تعریــف م7 شــود. در موزایی� هــای بیزانســ7 فراتــر 
نó شــفاف ســنگ مرمر،  ــنó اشــباع شــدۀ آبــی مینایــی و تُ از ســاختنó کنــاره ســیاه و رویــه ســفید و تُ
ــن طالیــی، قرمــز، آبــی و ســبز در مدوالســیون7 از  ایــن دو مقیــاس رنــگ بــا بــه کارگیــریِ چهــار تُ
رنــگ گســترده م7 شــود (همــان: ١٩٢). برخــ7 مــوارد ایــن دو رابطــه رنگــ7 در یــ� اثــر بــWار 
مــ7 رود، امــا حتــ7 اگــر ایــن نــوع رابطــه بــا هــم کار کننــد بــاز هــم نم7 توانیــم نتیجــه ب8یریــم کــه 

آنهــا بــه دلیــل تنــوع فضــای بصــری، در خدمــت یــ� فضــای یWســان هســتند. 
افــزون بــر ایــن در فضــای بصــری چشــم کارکــردی ذاتــاً بصــری دارد و بــه روابــط غالــب یــا 
حتــ7 انحصــاری ارزش، بســتگ7 دارد. امــا عملWــرد المســه ای چشــم بــا به کارگیــری خاکســتری 
بساوشــ7 ســبز ـ  قرمــز مضــاف بــر خاکســتری بصــری ســیاه ـ  ســفید به دســت م7 آیــد. در نهایــت 
ــای  ــت چرخش ه ــوان گف ــناخت7 م7 ت ــ7 زیباش ــن و روش جامعه شناس ــه رأی ویتکی ــه ب ــا تکی ب
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|د پارادایمــ7 در ســب� های زیباشــناخت7 بــا روش هــای نویــن فهــم و تجربــه ارزش هایــی مرتبــط 

ــد (ویتکیــن، ١٣٩۵: ١٢۶) در  ــه را منعکــس م7 کنن اســت کــه شــرایط اجتماعــ7 تحــول یافت
ــه م7 شــود  و در  ــر پرداخت ــه ســب� اث ــگاره ب ــر ویژگ7 هــای فرمــال ن ــا تمرکــز ب قســمت بعــد ب
نتیجــه نظــام ادارکــ7 موجــد آن و در نهایــت عوامــل تأثیرگذار بر نظــام ادراک7 برجســته م7 گردد.  

۴. روش شناس/ پژوهش  
ــب و  ــوق، حاج ــق و معش ــد، عاش ــراد و مری ــد م ــ7 مانن ــۀ مضمون ــای دو گان در کل تقابل ه
ــان  و  ــر، انس ــر و ش ــت، خی ــگ و طبیع ــوان، فرهن ــان و حی ــده، انس ــاب و بن ــوب، ارب محج
سرنوشــت، انســان و طبیعــت و فراطبیعــت (اژدهــا و شــیاطین و غول هــا) پــدر و پســر، 
ــری  ــخه نگاره در نگارگ ــ� نس ــه تفکی ــوان ب ــد١، ٢٠١٠: ٣) را م7 ت ــاه ( برن ــان و پادش قهرم
ایــران مالحظــه کــرد. بنــا بــه نظــر ولفلیــن چندیــن تقابــل دوگانــه ســب� هنرمنــد را م7 ســازند. 
ــاز، حاشــیه و  ــر فرم هــای ب ــد فرم هــای قاطــع و بســته در براب ــ7 مانن بررســ7 تقابل هــای فرم
زمینــه، رنگ هــای ســرد و گــرم، نوشــته و تصویــر و ســطح و عمــق  با کشمWشــ7 بین دو ســویه  
بــرای برتــری یWــ7 از طرفیــن، گویــای ســب� هنرمنــد هســتند. در ادامــه، از میــان تقابل هــای 
مضمونــ7 و فرمــال چندیــن نــوع تقابــل کــه تعیین بخــش قراردادهــا یــا نشــان دهنده واکنــش 
اکتســابی و نتیجــه اندام هــای حســ7 (بینایــی و المســه) هنرمنــدان دوره اول عصــر صفــوی 
هســتند، بررســ7 خواهــد شــد. ١) طــرح اصلــ7 شــعر و طــرح روایــی تصویــر؛ ٢) طبیعــت و 
ــری  ــل؛ ۶) دی8 ــت و تخی ــز و حاشــیه؛ ۵)واقعی ــرم؛ ۴)مرک ــای ســرد و گ انســان؛ ٣) رنگ ه
و نــگاره و ... از تقابل هایــی هســتند کــه بــا تکیــه بــه چارچــوب نظــری پژوهــش، م7 توانــد 
گویــای ادراک خــاص هنرمنــدان باشــد. همچنیــن بررســ7 ایــن دوگانه هــای مضمونــ7 و 
ــ7 و  ــماره ١ و ۶) و نشانه شناس ــ7 (ش ــ7 و اجتماع ــای تاریخ ــده از زمینه ه ــر آم ــه ب ــال ک فرم
زیباشناســ7 (شــماره ٢، ٣، ۴، ۵ و ۶) یــ� عصــر هســتند، روش شناســ7 ایــن پژوهــش یعنــ7 

ــد. ــل اعمــال م7 کن جامعه شناســ7 زیباشــناخت7 را قاب

۵. تحلیل یافته های پژوهش
۵‑١. طرح اصل: شعر و طرح روایی تصویر 

یWــ7 از عوامــل تأثیرگــذار بــر ادراک هنرمنــدان، شــعر روایــی مقــوم تصویــر اســت. عالوه بــر 
اینکــه اشــعار روایــی و داســتان ها روایــت دارنــد یــ� تصویــر برگرفتــه از شــعر هــم دارای روایت 
اســت. طــرح اولیــه یWــ7 از عوامــل شــWل دهنده بــه ادراک هنرمنــد تلقــ7 م7 شــود. ایــن نــگاره 
1. Brend
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بخشــ7 از شــعر روایــی اورنــگ ششــم بــه نام لیلــ7 و مجنــون از کتاب هفت | د مابــه ازایِ تصویــری ِ

اورنــگ جامــ7 اســت. بنابرایــن، ارتبــاط مابــه ازای تصویــری با شــعر در بررســ7 ادراک هنرمندان 
مولفــۀ پراهمیتــ7 بــه شــمار م7 آیــد. افــزون بــر ایــن، هر اثــر هنــری همــواره در ارتباط و نســبت با 
ســایر آثــار بقــا م7 یابــد. در نتیجــه کنــش دیــدن هنرمنــد نیــز یــ� تجربــۀ در ارتبــاط اســت، بدیــن 
معنــ7 دیده هــا و شــنیده های هنرمنــد در نحــوه ادراک و تصویرســازی وی نقــش دارد. در ایــن 
مــورد بــرای درک عمیق تــر ایــن بحــث، تبــار ایــن شــعر و ســپس فاصلــه شــعر و تصویــر بررســ7 
م7 شــود. ایــن نــگاره بــا بخشــ7 مربــوط بــه قیــس عامــری بــه عنــوان شــاعری در عصــر جاهلیت 
در کتابــی بــه نــام الشــعر و الشــعرا از ابــن قتیبــه دینــوری مربوط بــه ٢٧۶ ه. ق هم پوشــان7 معنایی 
ــرد و  دارد. بخشــ7 از ترجمــه شــعر قیــس از ایــن قــرار اســت: هنگامــ7 دل بــه لیلــ7 ســپردم کــه خُ
ســاده دل بودیــم […] هــردو کــودک بودیــم و گوســاله م7 چراندیــم. ای کاش هرگــز نــه مــا بــزرگ 
شــده بودیــم و نــه گوســاله  (مویــد،١٣٧٧: ۵٢٩)؛ همچنیــن ایــن شــعر بــا صورت صد ســال بعد 
ایــن حWایــت در کتــاب االغانــ7 بــه معنــایِ ترانه هــای مســلمان های قــرون اولیــه، از ابوالفــرج 
اصفهان7 مربوط به قرن ٣ و ۴ هجری تبار مشترک7 دارد (معصوم7، ١٣٨٩: ١٧). یان ریپWا ١

مستشــرق چWــ7، ریشــه ایــن افســانه را متعلــق بــه بابــل باســتان م7 دانســت. بــا توجــه بــه الــواح 
میخــ7 کتابخانــه بخت النصــر داســتان از ایــن قــرار اســت: کیــس و لیالکــس هــر دو سرنوشــت 
ــرای  ــدند و ب ــم ش ــه ه ــید دلباخت ــد خورش ــه آن دو در معب ــل ک ــن دلی ــه ای ــتند ب ــ7 داش متفاوت

جلوگیــری از ایــن عشــق لیالکــس را کاهنــان 
ــم  ــس را ه ــد و کی ــد در آوردن ــکاف معب ــه اعت ب
بــه دیوانگــ7 متهــم کردنــد. برخــ7 محققــان 
روســ7  شرق شــناس   7WوفســWکراچ نظیــر 
بــرای لیلــ7 و مجنــون هویــت واقعــ7 قائــل 
اســت. طــه حســین نویســنده مصــری بــرای 
مجنــون شــخصیت واقعــ7 در نظــر نم7 گرفــت. 
ادبیات هــای  تاریــخ  در  اینکــه  به خصــوص 
حنــا  نیــز  و  نیWلســون  ماننــد  عــرب  معتبــر 
الفاخــوری اســم7 از قیــس عامــری بــرده نشــده 
اســت. جــدای از ایــن ریشــه عربــی، کهن تریــن 

1. Jan Rypka

کادم7 علوم چWسلواک7. مترجم و استاد زبان فارس7 و ترک7 شرق شناس ممتاز چ7W در دانش8اه کارل پراگ و عضو آ

تصویر ٣.  کادرهای مخصوص خوشنویس/،  بخش/ از اثر
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|د شــعر فارســ7 کــه نــام مجنــون و لیلــ7 در آن آمده رباعــ7 از رودکــ7 ســمرقندی (ق. ٣٢٩‑٢۴۴) 

ــ7، ١٣۶۶: ١٠٣٧)  ــت (نفیس ــزداری (٣٠١‑٣٣١ ق) اس ــب ق ــه کع ــعری از رابع ــت ش و بی
ــون داســتان ســاده ای اســت کــه ایران7 ســازی  ــ7 و مجن ــد، ١٣٧١: ۵٣١). داســتان لیل = (موی
آن به عنــوان ســومین مثنــوی بــه دســت نظامــ7 گنجــوی صــورت گرفتــه و ابعــاد جهانــ7 یافتــه 
اســت. لیلــ7 از قبیلــه عامریــان و مجنــون پســر زیبــاروی عــرب، بــه جــای معبــد خورشــید در 
راه مWتــب خانــه بــه هــم دل بســتند. بعدهــا مــرگ شــوهر لیلــ7؛ ابــن الســالم و پــدرش باعــث 
م7 شــود ایــن دو مدتــ7 کنــار هــم بماننــد. شــخصیت ها در داســتان لیلــ7 و مجنــون نظامــ7 بــه 
دلیــل عشــق ثابــت و بی تغییــر مجنــون در گــذر ده هــا ســال درگیر ســWون و ایســتایی و بیشــتر از 
واقع گرایــی گرفتــار قراردادهــا هســتند. لیلــ7 و مجنــون نظامــ7 و امیرخســرو دهلــوی ســابقه ای 
ــه  ــزرگ منظوم ــد ب ــگ محســوب م7 شــوند. نخســتین مقل ــون هفــت اورن ــ7 و مجن ــرای لیل ب
لیلــ7 و مجنــون نظامــ7 در زبــان فارســ7 را امیرخســرو دهلــوی بــا روایــت زمین7 تــرش از عشــق 
دانســته اند. روایــت عبدالرحمــن جامــ١7، بــا ایــن هــردو متفــاوت اســت. شــاعر، ایــن منظومــه 
را بــه ســال ٨٨٩ ق. در بحــر هــزج ســروده اســت (ذوالفقــاری، ١٣٨٨: ۶٧). بــا ایــن توضیــح 
کــه نــذری گرفتــن مجنــون از دســت لیلــ7 در جامــه گــدا بخــش اضافــه روایــت جامــ7 بــه شــمار 
م7 آیــد. در ایــن میــان لیلــ7 کاســه او را م7 شــWند و مجنــون ایــن اتفــاق را بــا زمزمــه ایــن بیــت 
«بــا مــن نظریــش هســت تنهــا  ز آن جــام مــرا شWســت تنهــا» از ســر عشــق م7 دانــد (جامــ7، 
١٣٩٠: ٢۵۶). عالوه بــر هفــت پیWــر در دوره تیمــوری و  صفوی چنــد تــن از شــاعران ایرانــ7 
و هندی ایــن داســتان یــا شــعر روایــی را بــاز نقــل کردنــد و ایــن رونــد تــا دوره قاجــار نیــز امتــداد 
ــا داســتان هایی  ــون ب ــ7 و مجن ــ١٣٨٧،7: ٩١‑٩٢). داســتان لیل داشــته اســت (رضایــی اردان
ماننــد ورقــه و گلشــاه، شــیخ صنعــان، داســتان مهــرو مــاه، وامــق و عــذرا، گل و نــوروز، حســن و 
دل، یوســف و زلیخــا، بیــژن و منیــژه و خســرو و شــیرین (یغمایــی، ١٣٧٧: ٣) رابطه پیرامون٢7

 و مــوازی دارد. رابطــه پیشــین7 نگاره هایــی کــه دقیقــاً بــا ایــن موضــوع ترســیم م7 شــوند نیــز 
رقم زننــدۀ ادراک هنرمنــد بــه شــمار م7 آیــد کــه پی8یــری آن فراتــر از مجــال مختصــر ایــن مقالــه 
اســت. در نتیجــه زمینه هــای الهــام و منابــع اقتبــاس یــا طــرح اولیه ی� شــعر روایی و نیــز روایت 

تصویــری در مWتوبــات مشــابه، از عوامــل تأثیرگــذار بــر ادراک هنرمنــد محســوب م7 شــود. 

١. جام7 ملقب به خاتم الشعرا شاعر صوف7 نامدار ایران7 سده ٩  ق خلیفه طریقت نقشبندیه و اهل تسنن بود. شاه اسماعیل 
پایه گذار صفوی هنگام مخالفت با اهل تسنن دستور داد نام او را هر جا آمده بتراشند (رپیWا، ١٣٨١: ۴٠۶). شاه طهماسب 

هم بنا به گزارش بوداق قزوین7 همین موضع را با جام7 داشته است.
٢. پیراتصویر برگرفته از پیرامتنیت (Paratextuality) تعبیر ژرار ژنت روایت شناس فرانسوی و به معنای رابطه موازی متون 

اصل7 و تفسیری  است.
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۵‑١‑١. نوشته و تصویر | د

ــا  ــری پیوســته اند، ام ــر هن ــه اث ــه ب ــی م7 شــود ک ــۀ چیزهای ــری «شــامل هم ــر هن ــای اث آرایه ه
ــ7 و  ــ7، تزیین ــ7 آرایش ــه نقش ــر هم ــن عناص ــتند، ای ــ7 نیس ــ7 ذات ــا معن ــورت ی ــ7 از ص جزئ

تکمیل کننــده بــرای زیبایــی ذاتــ7 اثــر هنــری دارنــد » (لوســ١7 ، ٢٠٠۴: ۵٣).
ــاالی نقاشــ7 ترســیم شــده اند. قــاب  ــر٣) در قســمت ب ــگاره ســه قــاب (تصوی ــن ن در ای
میانــ7 نقــش گل هــای پنــج پــر خطایــی دارد و دو قــاب کنــاری اش عــاری از شــعر اســت، ایــن 
م بــه اصطالح حاشــیه نگاره  رِ ôدو قــاب خالــ7، بــه عبارتــ7 خالــ7 نیســتند و بــه رنگ نخــودیـ  ک
هســتند. ایــن ســه کادر م7 توانــد بــه عنــوان عناصــر تزیینــ7 و تکمیلــ7 در نظــر گرفتــه شــود، کــه 
از کارکــرد اصلــ7 اش خالــ7 شــده  اســت. بــا اینکــه بخشــ7 از اثــر اســت امــا ســه قــاب موجــود 
در حاشــیه هــم متعلــق بــه تصویــر و هــم بــه دلیــل جایــ8اه حاشــیه ای متعلــق بــه بیــرون صحنــه 
اســت. در قاب هــای خالــ7 جایی کــه بایــد نوشــته باشــد، نیســت. جایی کــه بایــد شــعر باشــد 
نیســت و بــه جــای نوشــته بــا فضایــی تهــ7 روبــرو م7 شــویم، امــا ایــن تهــ7، یــا هیــچ خــود 
بــه زنجیــره رنــگ و تزییــن تــن م7 دهــد. بیشــتر نشــانه های تصویــری در نگاره هــای پیشــین 
در خدمــت بیــان محتــوای شــعری بــوده و کمتــر تعــدی در ایــن رابطــه دیــده شــده اســت، امــا 
در ایــن نــگاره رعایــت ایــن رابطــه اختیــاری بــه نظــر م7 رســد. نشــانه های تصویــری بــه دلیــل 
پیش گفتــه در خدمــت مقاصــد تعلیمــ7، اخالقــ7 و عرفانــ7 شــعر روایــی جامــ7 نیســتند. ایــن 
تقابــل را م7 تــوان بــه نحــو دی8ــری در رابطــه شــعر / تصویــر دیــد. بــه ایــن تعبیــر کــه در ایــن 
تقابــل دوگانــه کــه شــاید بتــوان آن را تقابــل آوا و کالم در برابــر تصویــر عنــوان داد، بــا نظــر بــه 
گرایــش کالم محورانــه، ایــن اهمیــت تصویــر اســت کــه پیــش چشــم م7 آیــد. بــه جــای ادبیــات 
و کالم، ایــن چرخــش حرکــت بــه ســمت ادراک تصویــری را نشــان م7 دهــد. در ادامــه شــرح 

ادراک حســ7 در ضمــن فاصلــه یــا نزدیWــ7 بــه طبیعــت مشــخص م7 گــردد. 
۵‑٢. طبیعت و انسان

ایــن تقابــل بــا برشــمردن ویژگ7 هایــی چــون تقابــل طبیعــت و انســان و نیــز توســل بــه توهــم 
واقع گرایــی بــا تمهیداتــ7 چــون ســه بعدنمایــی بــا تکیــه بــه پرســپWتیو علمــ7، ســایه روشــن، 
فاصلــه یــا میــزان نزدیWــ7 بــه طبیعــت در ایــن نــگاره تبییــن شــود.  در ایــن مــورد، نــه تنهــا 
بــه ایــن اثــر کــه بــه آثــاری چــون بیــرون آوردن یوســف از چــاه (تصویــر ٢)، نصیحــت پــدر 
بــه پســر نیــز نظــری افکنــده شــده اســت. در تصویــر (١) همانگونــه کــه شــخصیت ها تعــداد 
باالیــی دارنــد، از نــگاه ارزشــ8ذارانه بــه حیوانــات و گیاهــان بــه هیــچ وجــه فروکاســته نشــده 

1. lucy
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|د اســت. پــس ایــن برتــری و اهمیــت بــه هــر دو ســوی تقابــل صــورت دی8ــری بــه خــود م7 گیرد. 

در مجمــوع در ایــن نــگاره ٣٢ پیWــره انســان7 و در همیــن حــدود حیــوان و گیــاه، یعنــ7 هفــت 
ــه  ــه درخــت و درختچــه و گل و بوت ــار شــتر و بیســت و ســه اصل ــوان؛ ســه اســب و چه حی
و (منهــای گل هــای بســیار ریــز) وجــود دارد. در ایــن تصویــر، هــر جــا کــه انســان اســت در 
پس زمینــۀ فعالیت هــای او، رنــگ ســبز تیــره بــه نشــانۀ طبیعــت وجــود دارد و در جــای جــای 
ایــن پس زمینــه گیاهــان، گل و بوتــه بــه صــورت گســترده بــه منظــور تصدیــق ایــن ادعــا کشــیده 
شــده اند. همچنیــن در ذکــر اهمیــت طبیعــت، نم7 تــوان از کاربــرد گســتردۀ گیاهــان بــه 
ــی  ــد. از دوگانه های ــل مان ــایبان ها غاف ــا و س ــا و خیمه ه ــر در روی پرده ه ــورت انتزاع7 ت ص
کــه در ایــن نــگاره دگرگــون م7 شــود، تقابــل آســمان و زمیــن اســت. در نگاره هــای دی8ــر ایــن 
مجموعــه ایــن تقابــل بــا اختصــاص فضــای کمتــری بــه آســمان دیــده م7 شــود. ایــن نقاشــ7 
یWــ7 از نگاره هایــی اســت کــه تقابــل بیــن زمیــن و آســمان در آن حــذف شــده و همــه فضــای 
نقاشــ7 بــه گســتره زمیــن و طبیعــت تبدیــل گردیــده اســت. زمیــن و طبیعــت و زندگــ7 انســان 
نیــز در یWدی8ــر به گونــه ای آمیخته انــد کــه معلــوم نیســت انســان ها در دامنــه کــوه (نجــد کــه 
ــه گــذران  ــره ب ــه رنــگ ســبز تی ــه دور  آن طــواف مــ7 داد) ســاکن اند یــا در دشــت7 ب مجنــون ب
زندگــ7 مشــغول. ایــن بــه هــم آمیختگــ7 را صخره هــای قســمت بــاالی کــوه در ســمت چــپ و 

قســمت پاییــن نــگاره تصدیــق م7 کنــد. 
ــاد از  ــری زی ــیون و فاصله گی ــه ورود مدرنیزاس ــش از اینک ــوی پی ــر صف در دوره اول عص
ــن  ــاب ای ــت. در ب ــاد نیس ــدر زی ــر آنق ــی در هن ــه واقع گرای ــل ب ــود، توس ــی ش ــت، نهای طبیع
مجموعــه یعنــ7 داســتان لیلــ7 و مجنــون گفتــه شــده جامــ7 متأثــر از نظامــ7 و نیــز امیرخســرو 

دهلــوی بــوده کــه یWــ7 نســبت بــه 
عشــق دیــدگاه عرفان7 تــر و دی8ــری 
زمین7 تــر  دیــدگاه  آن  بــه  نســبت 
اتخــاذ نمــوده  اســت. در نتیجــه در 
ایــن نــگاره جــدا از هــدف عرفانــ7 
جامــ7 و دیــدگاه تمثیلــ7 او در اشــعار 
ــر  ــن مجموعــه، مشــخصاً در تصوی ای
تأکیــد بــر جنبــه زمین7 بیشــتر به چشــم 
ــر  ــ7 کمت ــن وجــه آرمان ــد، بنابرای م7 آی
تصویر۴ . تقابل حاشیه و  زمینه اصل/،  بخش/ از تصویر یم7 شــود. البتــه جنبــه زمینــ7 به طــور 
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ــن | د ــی در ای ــل کــه نمادگرای ــن دلی ــه ای ــی باشــد. ب ــای واقع گرای ــه معن ــد ب غیرمســتقیم م7 توان

ــری دارد. در  ــر وجــه کــم رنگ ت ــر در شــعر لحــاظ شــده باشــد در تصوی ــ7 اگ ــه حت مجموع
ــل م7 شــود،  ــور تبدی ــه رنگ هــای ن ــاده ب ــی، م ــق دگردیســ7 کیمیای ــران «از طری نگارگــری ای
[…]، در مینیاتــور البتــه ســیمرغ، فرشــته، دیــو و موجــودات اســاطیر قدیــم ایــران وجــود دارد، 
شــ8فت آور آن اســت کــه هــر چــه وارد آیینــۀ ســحر آمیز مینیاتــور ایــران م7 شــود بــه صــورت 
ــدر روی  ــگاره آن ق ــن ن ــاً در ای ــحاق پور، ١٣٧٩: ١‑٢). متعاقب ــد» (اس ــاب در م7 آی ــگ ن رن
ــاد  ــدون ایج ــاد ب ــا متض ــرم ی ــرد و گ ــه س ــن و البت ــت و روش ــفاف، تخ ــای ش ــاد رنگ ه تض
ــر م7 گــردد کــه  ــدر سرخوشــانه تصوی ــه آن ق سایه روشــن کار م7 شــود و فضــای زندگــ7 بادی
صحنــه نقاشــ7 فــارغ از رویWــرد نمادگرایانــه و تمثیلــ7 شــعر، زمین7 تــر بــه نظــر م7 رســد. از 

ــد.  ــمار م7 آی ــه ش ــدان ب ــرِ ادراک هنرمن ــل نمایانگ ــ7 از عوام Wــذاری ی ــن رو رنگ گ ای
۵‑٣. رنگ های سرد و گرم 

رنــگ بــه دو حالــت بــWار مــ7 رود: یWــ7 روابــط ارزش بــر پایــه کنتراســت ســیاه و ســفید کــه در 
ــن بــا صفاتــ7 چــون روشــن یــا تاریــ� اشــباع شــده یــا رقیــق تعریــف م7 شــود. دوم،  آن یــ� تُ
روابــط تنالیتــه کــه بــر پایــه طیــف رنگــ7، تضــاد زرد و آبــی، ســبز و قرمــز قــوام م7 یابــد و در 
آن ایــن یــا آن تــنó خالــص بــا صفاتــ7 چــون گــرم و ســرد تعریــف م7 شــود. در نــگاره مذکــور، 
عالوه بــر رنگ هــای شــبیه موزایی� هــای بیزانــس ماننــد آبــی، قرمــز، ... کاربــرد رنگ هــا بــا 
ــی، ســرمه ای، بنفــش،  ــای آب ــده اســت. رنگ ه ــه وجــود آم ــرم ب ــای ســرد و گ تضــاد رنگ ه
بنفش آبــی، ســبز، ســبز لجنــ7 در لبــاس شــخصیت ها و پس زمینــه نقاشــ7 بــWار رفتــه اســت. 
ــز چادرهــا را  ــاس شــخصیت ها و نی رنگ هــای گــرم ســبز زرد، زرد، زرد نارنجــ7 و قرمــز لب
رنگیــن کــرده اســت. میــزان اســتفاده از رنگ هــای ســرد و گــرم بــه برتــری یWــ7 بــر دی8ــری 
نم7 انجامــد. هنرمنــد از دیــدگاه سلســله مراتبــی و ارجحیــتِ رنگ هــای گــرم بــرای نشــان دادن 
ــه در  ــون اســتفاده نکــرده اســت. رنــگ ســبز پس زمین ــر مجن هیجــان عشــق ثابــت و بی تغیی
م رنــگ قســمت اعظــم نــگاره، حالتــ7 میانــه و مــرزی به وجــود آورده  ــرِ ôپیوســتن بــه نخودی‑ک
اســت. ایــن رنــگ را م7 تــوان حاشــیه ای دانســت کــه بــا حالتــ7 بینابینــ7 هــم بــه تصویــر و هــم 
بــه حاشــیه تعلــق دارد (تصویــر ۴). ایــن حاشــیه کــه حجــم زیــادی هــم نــدارد، بــه رنــگ ســبز 
ــا ایــن حــال بــه هــر دو حیطــه تعلــق دارد، به گونــه ای کــه  ــه و نخــودی حاشــیه نیســت ب زمین

ســیالیت را در مرزهــا بــه مخاطــب القــا م7 کنــد. 
۵‑۴. مرکز و حاشیه

 ادراک کــردن بــا بیــرون کشــیدن و برجســته کردنِ ابــژه ازیــ� پس زمینــه همــراه اســت. م7 دانیــم 
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|د ــاق  ــگاره اتف ــن ن ــاص؛ در ای ــمت های خ ــ7 در قس ــوع اصل ــش موض ــدم نمای ــار اول ع ــرای ب ب

نم7 افتــد، بــا این حــال بــه نــدرت نــگاره ای وجــود دارد کــه کادر اطــراف نــگاره را نادیــده بینــگارد. 
اگــر هــم در خمســه نظامــ7 مWتــب تبریــز بــرای نمونه در «بر دوش کشــیدن اســب شــیرین توســط 
فرهــاد» یــا نگاره هــای دی8ــری از مجموعــه هفــت اورنــگ، بهــره از کادر بــه حداقــل م7 رســد ایــن 

تمهیــد بــا ادغــام کادر در چارچــوب ســاختمان (عمــارت) در اثــر، صــورت م7 گیــرد.
ــر در  ــرای اث ــد کادر و بخــش فرعــ7 ب رنــگ نخــودی ‑کــرم  اطــراف نقاشــ7 هــم م7 توان
نظــر گرفتــه شــود؛ هــم جــز نقاشــ7 و رنــگ زمیــن و کــوه و کمــر بــه حســاب آیــد. چندیــن عنصر 
آن را بخشــ7 از اثــر م7 گردانــد:  دو درخــت کــه بــه صــورت مجــزا در آن قــرار گرفته انــد؛ 
ــرد دی8ــری کــه مشــ�  ــد؛ ف ــن م7 آی ــ� درخــت پایی ــاری از تنه هــای باری ــا کوله ب ــه ب ــردی ک ف

و  دی8ــر  شــخصیت  دســت  دارد؛  دوش  بــر 
همچنیــن ســر شــخص7 کــه بــاالی کادر اســت. 
عناصــر و پیWره هایــی کــه از متــن اصلــ7 بیــرون 
زده انــد، نیــز به مثابــه آرایــه بــWار م7 رونــد. هــم 
ــ7  ــد تزیین ــ7 مانن ــد، یعن ــق دارن ــه حاشــیه تعل ب
ــم  ــد و ه ــWار م7 رون ــگاره ب ــ7 ن ــه اصل ــر بدن ب
از تصویــر اصلــ7 هســتند (تصویــر  جزیــی 
۵). واژۀ آرایه هــای اثــر هنــری بــرای ارجــاع بــه 
چیــزی اســتفاده شــده کــه هــم تزیینــ7 اســت و 
هــم زیبایــی شــWل را افزایــش م7 دهــد (کانــت، 
١٣٩٣: ١٣٠‑١٢٩). آرایه هــای اثــر هنــری١ 
شــامل همــۀ چیزهایــی م7 شــود کــه بــه اثــر 
ــا  ــورت ی ــی از ص ــا جزی ــته اند، ام ــری پیوس هن
معنــ7 ذاتــ7 نیســتند: قــاب نقاشــ7، سر ســتون 
قصــر یــا تزیینــات پارچــه ای روی تندیس هــا 
کــه بــه عبارتــ7 هــم چارچوب اثــر را م7 ســازد و 
هــم در عیــن حــال آن را نفــ7 م7 کنــد (آفریــن، 
١٣٩٠: ۶٠)، آنهــا مــرز بیــرون و درون اثــر را بــه 

هــم م7 آمیزنــد.

1. parergon

تصویر۵. عناصر بیرون زده از محدوده تصویر که هم متعلق به 
تصویر و هم متعلق به حاشیه هستند، بخش/ از تصویر ی 

تصویر۶. قرار گرفتن بخش اعظم ی چادر در قسمت های 
مهم تصویر، بخش/ از تصویر ی. 
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در بیــان ایــن قســمت از داســتان لیلــ7 و مجنــون، تمــام اتفاق هــا و کنش هــا بــه یــ� انــدازه | د

بــرای تبدیــل شــدن بــه مبحــث مرکزی اثر چشــم8یرند. تفــاوت جای8اه7 افــراد را تنها با توســل 
بــه کاله و دســتار ســر آنهــا  و لباس شــان م7 تــوان تشــخیص داد. در نتیجــه جهــت حرکــت نــگاه 
بــه ایــن نــگاره خنثــ7 اســت، زیــرا بــا وجــود ازدحــام افــراد در پاییــن نــگاره حجــم خیمه هــا و 
خرگاه هایــی کــه احشــام و افــراد از خــالل آن بیــرون زده انــد، در میانــه و بــاالی نــگاره زیاد اســت. 
بنابرایــن، تمرکــز بــر کنــش انســان ها و حرکــت آنهــا م7 توانــد منشــأ شــروع نــگاه بــه نــگاره بــه 
حســاب بیایــد. صحنــه ای کــه از بیــن شــعر جامــ7 در ایــن بخــش بــرای تصویــر نمــودن مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه، دیــدار مجنــون از لیل7 بــار دراماتی� دارد، ول7 نگارگر از ترســیم مســتقیم 
آن ســرباز زده اســت. در ایــن نــگاره تغییــر در مرکــز، در ازای تمرکــز بــر حرکــت شــخصیت ها 
بیــان ماجــرای اصلــ7 یعنــ7 دیــدار دزدکــ7 مجنــون از لیلــ7 را بــه کناره هــا و گوشــه ها کشــانده 
یــا بــه عبارتــ7 بــه تعویــق انداختــه اســت. عــدم قرارگیــریِ لیلــ7 و مجنــون در مراکــزِ اثــر نیــز ایــن 
امــر را تأییــد م7 کنــد، بنابرایــن ادراک پــس زمینــه و مرکــز هنــگام ترســیم تصویــر بــه کار گرفتــه 
نشــده اســت. اصــوالÀ در نگاره هــای پیشــین موضــوع اصلــ7 نــگاره در جایــی قــرار م7 گرفــت 
کــه نــگاه بیننــده بــه آن ســمت کشــیده شــود، امــا در ایــن نــگاره بــه نظــر عناصــر چنیــن کارکــردی 
ندارنــد. البتــه م7 دانیــم کــه عــدم تمرکــز بــر موضــوع از نقاشــ7 های دوره تیمــوری آغــاز م7 شــود 
و در چنــد نــگاره مWتــب خراســان بــه اوج م7 رســد. در مرکــز ایــن نــگاره چیــزی جــز خــرگاه و 
چــادر نیســت (تصویــر۶). کنارهم گــذاری ایــن خرگاه هــا و خیمه هــای بــزرگ و باشــWوه مــا را 
ــه فضاســازی و  ــ7 ب ــار هم گــذاری تکه هــای آنچنان ــدازد. کن ــاد اســلوب چهل تکه ســازی م7 ان ی
تقســیم طولــ7 و عرضــ7 فضاهــا مرتبط انــد. انــگاره چهل تکه ســازی روشــ7 جدیــد بــرای فکــر 
ــاری درهــم  ــرار م7 دهــد. «هــم کن ــار مــا ق ــگاره در اختی ــن ن ــاره ســاختار و نظــام ای کــردن درب
و برهــم تصاویــر مربــوط بــه امــور دنیــوی و صحنه هــای بــاور نکردنــ7 در ایــن نــگاره موجــب 
م7 شــود کــه... (موضــوع اصلــ7 نــگاره) به ســادگ7 از نظرهــا پنهــان بمانــد» (سیمپســن، ١٣٨٢: 
ــوظ در  ــوع مشــابه خــودش در مجموعــه محف ــا ن ــگاره ب ــن ن ٧٢). به خصــوص اینکــه اگــر ای
آســتان قــدس رضــوی مقایســه شــود. در آنجــا اغلــب نــه تنهــا ســوژه اصلــ7 در میانــه و مرکــز 
اســت کــه دی8ــر مؤلفه هــای تصویــر مــا را متوجــه او م7 کننــد (غفوریــان مســعودزاده، ١٣٩۵: 
ــرای  ــه، ب ــده کــردنِ مرکــز و فراتــر رفتــن از مــدل ادراکِ عنصــر مرکــزی و پس زمین ٢٨). پراکن
ایــن نــگاره موضــوع خاصــ7 را رقــم م7 زنــد: ســاعت7 از زندگــ7 روزمــره قبیلــه ای بادیه نشــینان، 
ــه ای، مشــاغل بادیه نشــین ها، اهمیــت  ــاط در زندگــ7 قبیل ــان و مــردان و نحــوۀ ارتب ــ8اه زن جای
خیمــه و خــرگاه در زندگــ7 آنــان (تصویــر ۶) موضوع هایــی هســتند کــه بــا تأکیــد بــر تأثیرپذیری 
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|د از ســایر جزئیــات جهــان اطــراف، بیشــتر از دیــدار مجنــون و لیلــ7  اهمیــت دارنــد. بــه همیــن 

دلیــل ایــن صحنــه بیشــتر از بادیــه، بهشــت زمینــ7 آبــادی بــه نظــر م7 رســد. در نتیجــه م7 تــوان با 
فراتــر رفتــن از نحــوه ادراک پس زمینــه و مرکــز، گفــت تنهــا قراردادهــای هنــری ادراک هنرمندان 
ایــن برهــه از ایــن دوره را رقــم نــزده اســت، بلWــه واکنش هــای ادراکــ7 و اکتســابی هــم نقــش 

مهمــ7 در شــWل دهــ7 بــه ادراک هنرمنــدان ایفــا م7 کنــد.
۵‑۵. واقعیت و تخیل   

واقعیــت بافــت تخیلــ7 دارد و فراینــدِ ادراک متکــ7 بــه کنش هــای مختلــف و متفــاوت  ادراک ِ
تخیــل از داده هــای جهــان اســت. وقتــ7 چیــزی ادراک م7 شــود بخشــ7 از آن متأثــر از تکــرار 
تخیلــ7 واکنــش اکتســابی پیشــین بــدان اســت. در ایــن اثــر واقعیــت موجــود و تخیــل هریــ� به 
نحــوی در شــWل گیری اثــر ســهیم بوده انــد. البتــه بخشــ7 از واقعیــت مربــوط بــه طــرح اولیــه یــا 
جهــان داللتــ7 م7 شــود کــه بــدان پرداختیــم. هنرمنــد برتــری را بــه هیچ یــ� از دو ســویه تقابــل 
نــداده و بــا ترکیبــی از ایــن دو، اثــر را خلــق نمــوده، چــون کــه یــ� ســنگ محــ� یــا معیــار یعنــ7 
شــعر جامــ7 بــه مثابــه زمینــه یــا لنگــر بــرای تطبیــق نقاشــ7 و جهــان اطــراف نقــاش وجــود دارد. 
بــدواً بــه نظــر م7 رســد نگارگــر ادراک خــود از شــعر روایــی را بــا نــگاه بــه جهــان اطــراف، بــه 
تصویــر در آورده اســت. یعنــ7 نحــوی کــه نمــود ادراک هنرمنــد در تصویــر همزمانــ7 بیــن ابعــاد 
ــا اســتفاده  ــه وجــود مــ7 آورد، و به همــراه حــدودی عمق نمایــی ب ــای دیــد مختلــف را ب و زوای
از تضــاد رنگ هــای مWمــل بــه چشــم م7 آیــد. زاویــه دیــد در ایــن نــگاره ترکیبــی از زاویــه بــاال 
بــه کلیــت زمیــن، دشــت و زاویــه از روبــرو اســت بــه طــوری کــه اگــر فــرض را بــر ایــن ب8یریــم 
ــوان تمــام  ــاال م7 ت ــه از ب ــا زاوی ــد، ب ــن م7 نمای کــه  افــراد در دشــت ســاکن اند کــه منطقــاً چنی
ایــن صحنــه را از نظــر گذرانــد. در حال7 کــه تک تــک افــراد، حیوان هــا و ســه خیمــه (منهــای 
ســایبان ها کــه از بــاال ترســیم شــده اند) از زاویــه روبــرو ترســیم شــده اند، گویــی دشــت افقــ7 بــه 
صــورت عمــودی بــا شــیب دامنــه کــوه ادغــام شــده اســت. خــود ایــن دشــت افقــ7 ـ عمــودی، 
ــای  ــروی صحنه ه ــای روب ــب نم ــان در ترکی ــه مصری ــابه آنچ ــم آورده مش ــرد ه ــاحت ها را گ س
نیــم رخ انجــام  داده انــد. به عــالوه در ایــن نــگاره موقعیــت اندرونــ7 و بیرونــ7 خیمه هــا بــه هــم 
آمیختــه شــده اســت. موقعیتــ7 بــر ایــن خیمه هــا بــا درون هویدایشــان جــاری اســت کــه شــبیه 
فضــای بیــرون اســت.  پیــام اخالقــ7 شــاعر، در تصویــر به صــورت نمایــش فعالیت هــای افــراد 
نــگاره جلوه گــر شــده اســت. در ایــن نــگاره، هیچ یــ� از شــخصیت ها توســط شــخص دی8ــر 
پوشــیده نشــده و هــر یــ� بــا خطــوط مرزنمــای در هــم تنیــده بــا پس زمینــه در حال انجام کنشــ7 
بــا حداکثــر تــوان در خدمــت نشــان دادنِ وضعیــت نمایشــ7 و کنشــ7 نــگاره اســت. ویژگ7 هــای 
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یادشــده ایــن اثــر را بســیار مشــابه موزایی� هــای بیزانــس م7 گردانــد.  | د

۵‑۶. دیwری و نگاره 
بــا تکیــه بــه بحــث ویتکیــن کــه نظــام ادراک را بیشــتر از وابســتگ7 بــه فــن متأثــر از عوامــل 
اجتماعــ7 تأثیرگــذار بــر نشانه شناســ7 یــ� عصــر م7 دانــد، م7 تــوان از تأثیــر رقیبــان خارجــ7 
بــر وضــع قراردادهــای حاکــم بــر ویژگ7 هــای ایــن مجموعــه ســخن رانــد. در کلó دوره صفویــه 
ــان  ــران حــس م7 شــد. صفوی ــی ای ــام مرزهــای جغرافیای ــر تم ــWان، ب شــبح عثمان7 هــا و ازب
از یــ� ســو امپراتــوری و خالفــت را دچــار قبــض کردنــد و از ســوی دی8ــر واحدهــای 
ملوک الطوایفــ7 شــبه فئودالــ7 را بســط دادنــد و نهایتــاً روی مرزهــای تاریخــ7 ایــران در 
غــرب بــا عثمان7 هــا و در شــرق بــا ازبــWان و گورکانیــان هنــد خــط مــرزی مشــخص کشــیدند 
ــه  ــوی ب ــ7 در دوره اول صف ــران‑ عثمان ــز ای ــدواً مصالحه آمی ــط ب ــری، ١٣٨٩). رواب (آقاج
تدریــج بــه دالیــل مســائل جدیــد مذهبــی و سیاســ7 تغییــر وضــع داد. به طورکلــ7، مناســبات 
سیاســ7 ایــران و عثمانــ7، در طــول حWومــت صفــوی، در برخوردهــای نظام7 خالصه م7 شــد 
و ارتباط هــای دیپلماتیــ� نیــز بــر همیــن چارچــوب برقــرار بــود (میراحمــدی،١٣٧١: ١٧۴). 
حWومــت صفــوی بــا قــدرت آنچنانــ7 و ایســتادگ7 در برابــر دولــت عثمانــ7 بــا پشــتوانه مــادی 
و مذهبــی متفــاوت، آتــش منازعاتــ7 ماننــد جنــگ چالــدران را بــه چشــم دیــد. ازبــWان هــم در 
ایــن دوره بــا عثمان7 هــا متحــد بودنــد و بنابرایــن، بــرای مرکــز خراســان یعنــ7 هــرات خطــری 
ــان  ــل ضعــف حاکم ــه دلی ــا ب ــه خصــوص اینکــه هــرات باره ــد. ب ــه شــمار م7 رفتن جــدی ب
محلــ7 توســط ازبــWان اشــغال شــده بــود، امــا ایــن مرکــز در دوره صفویــان زیــر کنتــرل آنهــا 
ــه نظــر عثمان7 هــا م7 آینــد. شــاید  ــا وجــود ایــن، در اصــل خطــر و رقیــب اصلــ7 ب درآمــد. ب
ــن  ــودِ همی ــوان نم ــری بت ــه تعبی ــاختار را ب ــر در س ــانه های تغیی ــرک و نش ــش و تح ــن جنب ای
ــه  ــه اول ده ــاوت در نیم ــرای ایجــاد نســخه ای متف ــالش ب ــرزی دانســت. شــاید ت ــ7 م ناآرام
قــرن دهــم هجــری بــرای رقابــت بــا عثمان7 هــا باشــد. چراکــه عثمان7 هــا و صفویــان در نیمــه 
قــرن دهــم و دوره شــاه اســماعیل و طهماســب تــا پیــش از حWومــت رســتم ـ پاشــا بســیار از 
ــ7 و صفــوی  ــت عثمان ــن رقاب ــر، ١٣٩١: ٢٢‑٢٣) ای ــد (فرخ ف ــر بودن ــران متأث نگارگــری ای
ماننــد عرصــه سیاســت در عرصــه هنــر بــه دلیــل تأثیرگــذاری بــر نحــوه ادراک و نیــز نــگاه بــه 
ــارز در  ــه صــورت ب ــدان، قابــل رد جویــی اســت. تمهیــدات سیاســ7 ب جهــان اطــراف هنرمن
نگارگــری صفــوی بــا ایجــاد تمایــزات خــاص ماننــد کاله هــای دوازده تــرک، یــا تعییــن مقــام 
ــر وجــه  ــد. در عصــر صفــوی عالوه ب ــی م7 کن ــوع کاله خودنمای ــراد براســاس ن ــ8اه اف و جای
ــل و  ــار، مندی ــاج طوم ــون ت ــا چ ــوع کاله ه ــا تن ــ7 از عثمان7 ه ــا تأس ــا، ب ــش لباس ه تمایزبخ
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|د بــورک و دســتارها هــم وجــه تمایزبخــشó مشــاغل و مناصــب اســت. بــا ایــن توضیــح رقابــت 

جامعــه هنــری دوره صفــوی آن زمــان بــا عثمان7 هــا از عوامــل تأثیرگــذار بــر ادراک هنرمنــدان 
بــه شــمار م7 آیــد. افــزون بــر ایــن، بــا وجــود گشــوده شــدنِ پــای بازرگانــان انگلیســ7 چــون 
ــر  ــم از تأثی ــب نم7 توانی ــاه طهماس ــاره ش ــه درب ــون٢ ب ــرادر او جانس ــون١ و ب ــ7 جنکینس آنتون

غــرب بــر هنــر ایــران ســخن ب8وییــم (فــدوی، ١٣٩۴: ۶٨). 
۵‑۶‑١. خواست حاکم و نحوه ادراک هنرمندان 

عالوه بر کارکرد اجتماع7 این مجموعه ها در خزانه شاه7، تأثیر افکار و نظریات و مالحظات 
اجتماع7 دربارها در شWل گیری قراردادهای اثر گذار بر ادراک این نگاره ها را نباید از نظر دور 
داشت. به طورخاص م7 توان نمونه ای قرینه چون دیدار زلیخا و عزیز در همین مجموعه را شاهد 
مثال آورد و مجدد به این نگاره بازگشت. در نگاره ورود زلیخا به مصر و دیدار با عزیز مصر، شعر 
انتخاب شدۀ «ای سودات بر رخ ایام خال عنبرین عزت فردوس7 و رش� نگارستان چین» برای 
کادر نگارۀ اقتباس7 با شعر نسخه دوم بخش یوسف و زلیخا مطابقت ندارد و  متأثر از حوادث و 
شرایط دربار است. محتمال¢ شیخ محمد همزمان آن را در ارتباط با ازدواج ابراهیم میرزا و دختر 
عموی اش گوهر سلطان بی8م در نظر گرفته است (حسین7، ١٣٨۵: ٩). خواست و دستور و نگاه 
حاکم و دربار ی� دوره از عوامل اجتماع7 تأثیرگذار بر قراردادهای تعیین بخش ادراک هنرمندان 
و نشانه شناس7 ی� عصر به شمار م7 رود. همین امر سمت وسوی واکاوی در ارتباط مسائل 
اجتماع7 همزمان با آن دوره را به میان م7 آورد. ابراهیم میرزا ده ساله بود که با فوت پدرش بهرام 
میرزا٣ توسط عمه اش در دربار شاه طهماسب پرورش یافت. او با تخلص جاه7 شعر م7 سرود، 
تنبور م7 نواخت، خط نستعلیق را خوب م7 نوشت مصور نازک قلم بود... کتابخانه عال7 دارای 
سه تا چهار هزار جلد  به هم رسانیده از خطوط استادان و خوشنویسان ماتقدم و تصویر مصوران 
عدیم المثل و سرکار ادب بسیار بود. (منش7 ترکمان، ١٣۵٩: ٢٠٩ جلد دوم) = (منش7 قم7، 
١٣٨٣: ١١١) در پی اعتمادِ شاه طهماسب، با شاهزاده گوهر سلطان بی8م دختر وی ازدواج کرد. 
شاه طهماسب در سال ٩۴١ ه. ق در هرات نزد اهل شرع از جمیع گناهان خود استغفار نمود 
(منش7 قزوین7، ١٣٧٧: ١۶۶) و به همین دلیل ارتکاب به اعمال لعب و لهو قدغن شد. قطع 
ارتباط شاه طهماسب با هنرمندان و ذوق هنری ابراهیم میرزا برخ7 از آنان را به سمت دربارهای 
خراسان و کتابخانه ابراهیم میرزا گسیل داشت. به هر روی، تصور خیال7 که حاکم وقت ابراهیم 
میرزا از خودش، قلمرو تحت حWمران7 اش دارد در شWل ده7 به ادراک7 که در تقالی پیوستنó  به 
1.  Antoni Jenkinson

2. Janson

٣. پدر ابراهیم میرزا  نستعلیق م7 نوشت، قانون م7 نواخت و شعر م7 سرود.
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واقع گرانمایی است، اما هنوز مصالح الزم را در اختیار ندارد، بی تأثیر نیست. | د

ســلوک گســتاخانه ابراهیــم میــرزا و گفت وشــنود بی مالحظــه و بی محابــا بــا حاکمــان وقــت 
ــد.  ــش م7 ده ــرواز نمای ــروا، بلندپ ــور، بی پ ــرس، جس ــ7 نت ــد، ١٣٨٩: ۴٨٩) حاکم از او (آژن
بنابرایــن، تنهــا م7 تــوان از ایــن حاکــم جســور کــه به خواســت طبع هنردوســت خــود کتابخانه ای 
عظیــم گــرد آورده بــود، توقــع داشــت که ماحصل کارگاه کتابخانه شــاه7 اش چنین چیزی باشــد. 
به خصــوص اینکــه ابراهیــم میــرزا از ٩۶٢ ه.ق کــه حاکم مشــهد م7 شــود همزمان شــروع نســخه 
از ســال ٩۶۴ و تــا ٩٧٢ اتمــام آن ادامــه داشــته اســت. بــا وجــود عــدم رضایــت از وضعیتــش 
در زمــان حWومــت بــر ســبزوار (٩٧٠ ‑٩٧٣ ه.ق) و قائــن (٩٧١ هـــ) همچنــان بــر ایــن نســخه 
نظــارت داشــته اســت١(آژند، ١٣٨٩: ۴٨٩). ایــن نســخه ممWــن اســت شــاه طهماســب را بــرای 
ــ7  ــه ای در حواشــ7 مرکــز ســلطنت توســط حاکمــ7 محل پرداخــت هزینه هــای گــزاف کتابخان
قانــع کنــد. گرچــه متعاقبــاً تمایــل هنرمنــدان کتابخانــه ابراهیــم میــرزا بــرای خلــق مجموعــه ای 
هویــت دار و متفــاوت از ماحصــل کتابخانــه شــاه اســماعیل در تبریــز در شــWل ده7 بــه ادراک 
ــای  ــای نگاره ه ــت7 ویژگ7 ه ــابهت ها، به راس ــه مش ــرار ب ــن اق ــت. ضم ــر نیس ــدان بی تأثی هنرمن
ــا  ــه نظــر م7 رســد. بدین ترتیــب ب ایــن نســخه تلفیقــ7 از ویژگ7 هــای ســب� تبریــز و قزویــن ب
توجــه بــه مجموعــه عوامــل گفتــه شــده، ویژگ7 هــای ایــن اثــر ســب7W شــبیه بیزانــس بــا رگه هــای 

انــدک از هنــر رنســانس برگرفتــه از ادراک بصــری بــا تمایــل بــه المســه ای٢ را رقــم م7 زنــد.

۶.  بحث و نتیجه گیری
ــل کــه  ــن دلی ــه ای ــا واکنشــ7 اکتســابی دانســته اند. ب ــرارداد ی ادراک را نتیجــه کار اندام هــا؛ ق
امــWان دسترســ7 بــه هنرمنــدان دوره صفــوی و ســنجش اندام هــای فیزیولوژی� شــان وجــود 
نداشــت، بــرای شناســایی نحــوه ادراک هنرمنــدان دوره صفویــه بــه مطالعــه خــود اثــر هنــری 
پرداختیــم تــا  از طریــق آثــار؛ بــا قراردادهــا، قواعــد و واکنش هــای اکتســابی هنرمنــدان دوره 
اول عصــر صفــوی آشــنا شــویم. در ایــن پژوهــش، تمرکــز بــر برخــ7 از تقابل هــای دوگانــه، 
تغییــر مرکــز ســاختار اثــر و اهمیــت یWســان قائــل شــدن بــرای همــه  قســمت های نــگاره، ورود 
عناصــر حاشــیه ای بــه  فضــای اصلــ7 اثــر و حــذف آســمان، تنــوع رنگ های مWمل مشــغله های 
ــ7 در ســب� ایــن مجموعــه  ــر از نوشــته نشــان از انــدک تغییرات ــه تصوی ــراد، فاصل ــوی اف دنی

١.  بعد از به سلطنت رسیدنِ شاه اسماعیل دوم، ده سال پس  از اتمام نسخه مذکور به دلیل زبان تند و تیز ابراهیم میرزا، دستور 
قتل او  صادر شد (حسین7، ١٣٨۵: ٧). با مرگ وی هم از رونق هنر تاحدودی کاسته شد و غیر از نسخ7 که توسط همسر و 

فرزندان ابراهیم میرزا حفظ شد، تعدادی از این نسخ به دست عمال شاه اسماعیل دوم افتاد (هدایت، ١٣۶۶: ١/٣٣). 
2. Tactile
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|د ــز دارای  ــا تمایالتــ7 نقاشــانه و نی دارد. بدین ترتیــب ســب� ایــن مجموعــه نگاره هــا خطــ7 ب

ــه، ســطح گرایی  ــه، کادرهــای ادغامــ7 در زمین فرم هایــی اغلــب بســته و نامتمایــز از پس زمین
بــا گرایــش بــه عمق نمایــی معرفــ7 م7 شــود. بنــا بــه گفتــه ویتکیــن ادراک هنرمنــدان از  شــرایط 
زمینــه و زمانه شــان متأثــر اســت. بخشــ7 از شــرایط زمانه منــد ناشــ7 از تصــور تاریخــ7 افــراد 
یــ� دوره از طبیعــت و طبیعت گرایــی اســت. میــزان فاصلــه از طبیعــت از عوامــل رقم زننــده 
ادراک هنرمنــدان دوره اول عصــر صفــوی بــه شــمار م7 آیــد، بدیــن دلیــل کــه تــالش و توســل 
بــه روش هــای واقع گرایــی بــدان وابســته اســت. فاصلــه یــا نزدیWــ7 و دوری تصویــر از شــعر و 
کالم  و شــWاف یــا انطبــاق بیــن آنچــه کالم م7 گویــد و آنچــه بــه تصویــر کشــیده م7 شــود هــم 
عامــل دی8ــری اســت کــه ادراک را رقــم م7 زنــد. اغلــب ویژگ7 هــای مذکــور، ادراک هنرمنــدان 
ــر  ــن دوره عالوه ب ــد. در ای ــ7 م7 کن ــری معرف ــه تصوی ــ7 دارای وج ــق زبان ــتر از حقای را بیش
قراردادهــا، واکنش هــای اکتســابی از جهــان پیرامونــ7 بــر ادراک حســ7 هنرمنــدان اثــر دارد، از 
ایــن رو قــوه تخیــل نیــز ادراک واقعیــت را بــه عهــده م7 گیــرد. تغییــر مرکــز، شWســتن مــرز کادر 
اثــر و از بیــن رفتــن رابطــه حاشــیه و مرکــز مدلــ7 فراتــر از مــدل گشــتالت یــا بیــرون کشــیدن 
ــر تصــور تاریخــ7  ــه ب ــدی ک ــل زمینه من ــد. از عوام ــه را م7 طلب ــ� پس زمین ــژه مرکــزی از ی اب
ــر  ــرزا و فضــای حاکــم ب ــم می ــر م7 گــذارد، ذوق ابراهی ــت تأثی ــن دوره از طبیع ــدان ای هنرمن
ــ7  ــر نظــر حام ــد از لطــف شــاه طهماســب زی ــدان ناامی ــری او اســت. هنرمن کارگاه هــای هن
بلندپــرواز و هنرمنــد خــود نســخه نگاره هایی خلــق کردنــد کــه در مقایســه بــا نمونه هــای 
ــگاره کــه ویژگ7 هــای ســایر  ــن ن ــا ای ــه تنه ــ7 داشــته اســت. به عــالوه، ن مشــابه خــود تغییرات
نگاره هــای هفــت اورنــگ در بــه کمــال رســاندنِ تحــرک و پویایــی مWتــب تبریــز و صالبــت 
ــر از تالش هــای دوره  ــه نظــر م7 رســد فرات و کمال گرایــی مWتــب قزویــن ســهم داشــته اند. ب
دغدغــه  صفویــه بــرای تثبیــت تشــیع همــراه عرفــان صوفیانــه، رقابــت بــا عثمان7 هــا همــراه ِ
احیــای هویــت ملــ7، به تدریــج زمینه هــای تغییــر در نظــام ادراکــ7 را موجــب م7 شــود. ایــن 
رونــد بــا ورود مدرنیتــه بــه ایــران در میانــه ایــن عصــر منجــر بــه شــWل گیری گسســت آغازیــن 
ــا  ــردد. ب ــین م7 گ ــای پیش ــری دوره ه ــای هن ــر قرارداده ــم ب ــای حاک ــا و مقوله ه از پارادایم ه
نگاهــ7 بــه هنــر بیزانــس م7 تــوان گفــت تــا حــدود زیــادی هنرمنــدان ایــن مجموعــه از نظــام 
ادراکــ7 بصــری متمایــل بــه ادراک المســه ای بهره منــد بوده انــد. ایــن تمایــل از میانــه ایــن دوره 
پــس از مــرگ شــاه عبــاس بــا بWارگیــری هرچنــد ناقــص پرســپWتیو بــه نظــام ادراکــ7 المســه ای  

بصــری تبدیــل م7 شــود و تــا دوره قاجــار هــم امتــداد پیــدا م7 کنــد.
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