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چكيده
نسخه برداري از کتاب ها در گذشته و دوره هاي مختلف نگارگري ايران روشي معمول براي تکثير کتب 
بوده و با توجه به اهميت اين آثار اقدام به نسخه برداري از آن ها مي شد. در هر دوره هنرمندان نگارگر 
متناسب با مکتب رايج در زمان خود رونگاري هاي  متفاوتي به وجود آورده اند، اما تاکنون درمورد 

چگونگي رونگاري نگارگران  بررسي قابل توجه اي انجام نشده است .
مضامين قرآني از جمله موضوعاتي اســت که در تمامي کتب ادبــي ،علمي ، تاريخي ومذهبي وجود 
داشته ودر اغلب موارد براي تصوير سازي انتخاب مي شدند .بنابراين درنگارش و نسخه برداري کتب 
، موضوع هاي قرآني بيش ترين ســهم را به خود اختصاص داده و در واقع اين آثار پيشــينه تصوير 

سازي قرآن محسوب مي شوند .
 از جمله کتاب هاي مورد توجه براي نســخه برداي در گذشــته کتاب آثارالباقيه اثرابوريحان بيروني 
است که نسخه اوليه آن دردوره ايلخاني نگاشته و به تصويردرآمد و دردوره هاي مختلف از آن نسخه 
برداري هاي متعددي صورت گرفته اســت. يکي از اين نسخ، نمونه موجود درکتابخانه مدرسه عالي 
شهد مطهري است که در دوره صفويه ودر مکتب اصفهان نسخه برداري شده است . بررسي تطبيقي 
نمونه تصاوير منتخب از اين دو اثربا موضوعات قرآني ،کمک مي کند تا ارزيابي درستي از چگونگي 
رونگاري انجام شده از نسخه اوليه آثارالباقيه به دست آيد و اين مقاله در واقع پاسخي به پرسش هاي 

زير است : 
١-آيا هنرمند نگارگردر رونگاري تصاوير ، متعهد به برداشت عين به عين از اثر بوده است ؟

٢-آيا هنرمند نگارگرويژگي هاي تصاوير نسخه اوليه در اثر رونگاري شده را حفظ کرده است ؟
٣-آيا اثر رونگاري شده قابليت نمونه اوليه را داشته و اثري هم شان آن به وجود آمده است ؟ 

واژگان كليدي 
آثارالباقيه، رونگاري، مکتب اصفهان، مکتب تبريز. 

Email:m_afshari700@yahoo.com    عضوهيئت علمي ودانشجوي دكتراي پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شاهد 
                       



مقدمه
مواردي  جمله  از  قرآني  موضوعات  سازي  تصوير 
مختلف  هاي  دوره  طول  در  ايراني  نگارگران  که  است 
نگارگري به آن توجه خاص نشان داده و خود را متعهد 
به انجام آثاري در اين زمينه مي دانستند . اين الزام هم به 
دليل قابليت هاي موضوعي قرآن کريم بود و هم به جهت 
ويژگي هاي دروني آن که هنرمندان بدان دست يافته بودند ، 
عالوه بر اين به دليل آميخته شدن موضوع هاي قرآني 
با تمامي شاخه هاي ادبيات، بيشتر از هر موضوع ديگر 
مورد استفاده قرار مي گرفت. با بررسي آمار چاپ و نشر 
آثار قرآني در دوره هاي مختلف  در مي يابيم اين کتاب 
آسماني پر خواننده ترين کتاب در طول حيات بشري بوده 
احکام  قرآن در زندگي مسلمانان، وجود  . حضور  است 
مختلف و اين که هر نوع استفاده شنيداري، ديداري، تالوتي 
و نوشتاري از آن  را داراي صواب مي دانستند، موجب 
رجوع بسيار مردم به اين کتاب آسماني شده و هنرمندان 
نيز از اين فيض الهي بي بهره نمانده و از آن گنجينه معارف 
براي خود توشه ها برداشته اند. در اين ميان نگارگران با 
توجه به ارادت قلبي به پيامبر اسالم (ص) و ديگر انبياء، 
اولويت نخست را در انتخاب موضوع اختصاص به وقايع 
مربوط به زندگي اين بزرگواران قرار داده اند که آثار خلق 
شده در اين زمينه از ارزشمندترين ميراث گرانبهاي نياکان 
ما مي باشد. براي نمونه مي توان به کتاب آثار الباقيه اثر 
ابوريحان بيروني، مربوط به دوره ايلخاني اشاره نمود که 
درآن عالوه برتصاوير زيبايي که از مقاطع مختلف زندگي پيامبر
حضرت  از  نيز  ديگري  تصاوير  دارد،  وجود  (ص)  اسالم 
مسيح (ع) ، حضرت مريم (ع) و حضرت آدم (ع) به چشم 

مي خورد.
 از اين کتاب در دوره هاي مختلف نسخه برداري هاي 
به  مربوط  نسخه  در  جمله  از  گرفته،  صورت  متعددي 
برگزيده،  تصاوير  تطبيقي  بررسي  با  که  صفوي  دوره 
قرار  بررسي  مورد  را  ارزشمند  اثر  اين  رونگاري  روند 

مي دهيم.١        
رونگاري از آثارنگارگري در دوره هاي مختلف نقاشي 
ايراني در قالب نسخه برداري کتب انجام مي شد و برحسب 
نياز سفارش دهندگان به کتب خاص ، کاتبان و نگارگران 

اقدام به تحرير متن و رونگاري تصاوير مي نمودند. 
در رونگاري متون، کاتبان مي بايست رعايت امانت را 
در محتواي مطالب به جا آورده و تمامي نوشته ها را عين 
به عين انتقال مي دادند، در واقع نسخه برداري زماني قابل 
قبول بود که هيچ گونه تفاوتي در متن دو نسخه وجود 

نمي داشت.
گاه در کتب مورد سفارش عالوه بر متن، تصاويري 
نيز وجود داشت که بنابه درخواست مي بايست رونگاري 
مي شدند اما رونگاري تصاوير بسيار متفاوت تراز نسخه 
برداري مطالب انجام مي گرفت زيراپيام متن با تغيير شکل 

کلمات دچار تحول نمي شد و آنچه خواننده مي ديديد همان 
نوشته هاي اوليه بود که فقط شکل ظاهري آن کمي تغيير 
يافته بود.  اما درمورد تصاوير شايد به سادگي نوشته ها 
زيبا  هاي  ويژگي  زيرا  کرد  رونگاري  را  ها  آن  نمي شد 
شناسانه تصاوير نقش مهمي در ارتباط با بيننده و ارزش 
گذاري اثر دارا بود، به خصوص هنگامي که هنرمند سفارش 
رونگاري از اثري را دريافت مي کرد که متعلق به مکاتب 
گذشته بود وسبک و شيوه کار در زمان نسخه برداري 

بسيار تغيير كرده بود. 
تاکنون در مورد چگونگي رونگاري تحقيق و بررسي 
کمي صورت گرفته و پرسشي که در اين زمينه مطرح مي باشد 
اين است که هنرمندان تابع چه قوانيني رونگاري هاي خود را 

انجام مي دادند وملزم به رعايت چه نکاتي بودند؟
نمونه  آثارالباقيه  کتاب  موضوع  اين  بررسي  براي 
خوبي است . اين کتاب  از جمله آثاري است که به لحاظ 
موضوعي در دوره هاي بعد هم مورد توجه واقع شده و 
نسخه اي ازآن نيز در دوره صفويه و در مکتب اصفهان  
رونگاري شده که در حال حاضر در کتابخانه مدرسه عالي 
شهيد مطهري نگاهداري مي شود. بررسي تطبيقي تصاوير 
منتخب نگاره هاي اثر نسخه برداري شده و نمونه اوليه ، 
چگونگي انجام رونگاري و ميزان تعهد هنرمند به نسخه 

اصلي را براي ما روشن مي سازد .
معرفي دو نسخه آثارالباقيه

کتاب آثارالباقيه اوليه متعلق به احمد خوارزمي مشهور 
عمده  و  است  عربي  زبان  وبه  بيروني  ابوريحان  به 
موضوعات آن تاريخ ملل، اديان ونجوم مي باشد که در آن به 
بخش هايي از زندگي حضرت محمد (ص) و ديگر پيامبران 

اشاره شده است٢. 
با توجه به ويژگي هاي اين اثر مي توان  آن را مربوط 
به دوره ايلخاني و سده چهاردهم ميالدي/ هشتم قمري 
دانست. اگرچه بيروني در آثارالباقيه، بسيار مختصر و گاه 
در مقام شاهد و يا مدرکي براي اثبات ادعاي خويش وگاه 
جهت مقايسه تاريخ ميان مذاهب يا اقوام به پيامبر وحوادث 
ازتصاوير  تصوير  است،٣پنج  کرده  اشاره  وي  زندگي 
موجود در کتاب مربوط به برخي از وقايع زندگي حضرت 
رسول (ص) بوده، اما موضوع کتاب جنبه مذهبي ندارد 
ايجاد يک فضاي ديني شده  اين تصاوير باعث  و وجود 
است. نگاره ها به شيوه مکتب تبريز اول کارشده و تاثيرات 
نقاشي هاي چيني و بيزانسي در آن ها به خوبي آشکار 
است. نگارگري در اين دوره تا حد زيادي باز مانده هنرعهد 
ساساني بود که توسط مانوي ها هنگام گريز و هجرت 
ازايران به چين منتقل شده و پس از قرون متمادي به دست 

مغوالن به خاستگاه اصلي خود باز گشته بود.٤
نسخه آثارالباقيه موجود در کتابخانه مدرسه عالي شهيد 
مطهري که تاکنون در هيچ کتابي معرفي و يا تصاويري از 
آن به چاپ نرسيده در سال ١٦٦٤ميالدي،١٠٥٧هجري ودرقطع 

رونگاری موضوع های قرآنی  
در نگارگری

نسخه  چندين  کتاب  ازاين   -۱
ديگر در کتابخانه هاي خارج از 
ايران وجود دارد. بنابر اطالعات 
موجود يک نسخه در کتابخانه 
کاخ موزه توپقاپي استانبول نگه 
داري مي شود که تاريخ کتابت 
آن۴۱۰ميالدي،۸۱۳ هجري است،
کتابخانه  نسخه  ديگر،  نسخه 
دانشگـاه ادينـبـورگ انگلستـان 
است که تاريخ کتابت آن سال 
۱۳۰۷ميالدي،۷۰۷هجري به خط 

کاتب شهير،ابن الکتبي است .
بريتانيا نيزدرموزه  اي  نسخه 
نگاهـداري مي شـود وبـه دست
يعقوب تفرشي در۱۸۳۸ميالدي
کتابت  تهران  در  ۱۲۵۴هجري 
شده است. نسخه ديگر، نسخه 
که  است  پاريس  ملي  کتابخانه 
معرب و مشکول است وتاريخ 
کتابت ندارد.(پرويز اذکاي ،ربع
رشيـدي، بـرگـرفتــــه     ازنـامـه
بهارستان، سال اول شماره دوم ،
پاييز و زمستان ۱۳۷۹، ۵۹-۷۰)

۲-آثارالباقيه متعلق به محمد بن
خوارزمي  معروف به ابوريحان 

بيروني است. 
گاه  از  کتاب  اين  در  بيروني   
شناسي ايام شادماني و روزهاي 
غمناکي ملل وشناخت اوقات روزه 
اهل کتاب و برخي از مذاهب ديگر 
و روزهـاي تاريخي گـفت وگـو 
مي کند و بحث به تواريخ ملل و 
اديان يا مسايل طبيعي وغيره مي 
کتاب،  اين  در  همچنين   . کشد 
مباحث مهم رياضي، تجربي و 

فلسفي منعکس است .
آثارالباقيه،  بيروني،  (ابوريحان 
ترجمه اکبردانا سرشت،انتشارات 

اميرکبير،١٣٧٧، ٢٥) 
۳- مهـناز شـايسته فــر، هنـر  
شماره  سوم،  سال  اسالمي، 

ششم، تابستان ۸۶، ۳۰
۴- همان منبع
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وزيري  و به ابعاد ٢٥× ١٦/٥ سانتي متر کتابت گرديده و 
داراي ٢٦٤ صفحه و٢٦ تصويراست . محمدتقي دانش پژوه 
و علينقي وزيري در بخش سوم فهرست خود اين نسخه را 
با شماره ١٥١٧معرفي کرده اند : ش ١ دفتر. ٦پ – ١٨٧ر. 
نسخ محمد مومن گلپايگاني در آدينه ٢٠ ذيقعده ١٠٥٧ . 
عنوان ها ، جدول ها ، شکل ها، نشان ها شنجرف، صفحه 
ها در جدول زرو الجورد. صفحه شماره به حروف ابجد 

است .١
 اين کتاب در تاريخ ١٨٧٩ميالدي، ١٢٩٧ هجري وقف

مدرسه ناصري شده وآخرين تاريخ درج شده در آن نشان 
مي دهد که در سال ١٩٧٢ميالدي، ١٣٩٢ هجري به کتابخانه 
اين  است.  شده  هديه  وقت،  علوم  وزير  اعتضادالسلطنه، 
نسخه به شيوه مکتب اصفهان کار شده و به دوره صفوي 

تعلق دارد.
ويژگي هاي اين مکتب که در طراحي، قلم گيري و نسبت 
ابعاد شخصيت هاي انساني و نيز ترکيب بندي و فضاي 
رنگي محدود نگاره ها مي باشد، به خوبي قابل مشاهده 

است. 

بررسي تطبيقي تصاوير منتخب دو نسخه
 مباهله حضرت رسول اکرم(ص) با نصراني ها، اولين 
نگاره اي است که از کتاب آثار الباقيه مورد بررسي مي گيرد .

در اين اثر پيامبر، حضرت علي (ع)، حضرت زهراء(س) 
وحسنين (ع) تصوير شده اند. نخستين موضوعي که از 
مشاهده دو اثر به چشم مي آيد تغيير کادر است. چنان که 
در تصاوير مي بينيم کادر نمونه اوليه (تصوير١) به مربع 
نزديک بوده و کادرنمونه دوم (تصوير٢) مستطيل است. 
نسبت ابعاد انساني پيامبر و اهل بيت به کادر در اثر دوم، 
بزرگ تر و برخالف آن نسبت افراد مسيحي کوچک تر 
شده است، به نظر مي رسد هنرمند سعي داشته با بزرگ 
کردن ابعاد انساني تاکيد بيش تري بر ائمه اطهار نمايد. 
در جايگزيني شخصيت ها همانند نمونه اوليه عمل شده و 
حتي حاالت بدن ها، دست ها و جهت نگاه را هم حفظ کرده 
است. در نمونه قديم طراحي اندام ايستاتربوده و درنمونه 
رونگاري شده طراحي و نسبت شخصيت ها واقعي تر به 
نظر مي رسد.  خطوط طراحي نيز نرم و دوراني شده و اين 
حرکت در درخت ها و تپه ها نيز مشاهده مي شود. ويژگي هاي 
چهره پردازي نمونه قديم کامَال شرقي ونمونه دوم چهره ها 
واقعگرايانه تر وداراي خصوصيات ايراني است. هم چنانکه 
در نمونه اوليه لباس ها و چين هاي آن ها متأثر از شرق 
دور و بيزانس مي باشد ودر نمونه بعدي البسه ساده و بدن 
نماتر است. درپرسپکتيو به کار رفته در نمونه اوليه خط 
افق در يک سوم کادر قرار دارد و در اثر بعدي نيز همان 
گونه عمل شده، و عالوه برآن درقسمت باالي کادر يک تپه 
اضافه شده که براي ايجاد هماهنگي با شکل هاي انساني 
درخت ها بزرگ تر و با کمي انحناء طراحي شده است. اما 

مهم ترين ويژگي که در نمونه اوليه بيشتر به چشم مي آيد 
توجه به روايات است و در استفاده نمادين از ابر باالي سر 
پيامبر  اين نکته به خوبي ديده مي شود و در نمونه دوم از 
آن چشم پوشي و ابر در رونگاري حذف شده است. به نظر 
مي رسد هاله هاي  نور سر که برگرفته از نقاشي بيزانس 
است در هر دو نمونه ديگر جنبه نمادين نداشته و در نسخه 
دوم به همان صورت آورده شده و چون براي تمامي افراد 
حاضر در کادر قرارداده شده جنبه تقدس خود را ازدست 

داده است.
فضاي رنگي نسخه اوليه داراي تضاد گرمي است که آن 
را از نمونه دوم با تضاد سرد و گرم   متمايز کرده. همچنين 
رنگ در نمونه قديم بيش ترجنبه نمادين دارد وتوجه به 
تضاد تاريک و روشن در آن تاکيد زيادي بر شخصيت ها 
مي کند در صورتي که در نمونه رونگاري شده به تضاد 
تاريک روشن اهميت داده نشده و به نظر مي رسد هنرمند 
در پي به وجود آوردن تعادل رنگي در کار و تبعيت از نظام 

حاکم بر نگارگري آن دوره بوده است.
دومين نگاره مورد بررسي مربوط به واقع غدير خم 
در  شود  مي  مشاهده  تصوير٣   در  که  همانطور  است. 
بعضي از موارد همانند تصوير شماره ١ عمل شده از جمله 
توجه کم تر به پس زمينه، طراحي پيکره ها به صورت 
ايستا، اهميت دادن به تضاد تاريک روشن و رعايت جنبه 
نمادين ابر باالي سر پيامبر، که در نمونه متأخر (تصوير٤) 

حذف شده است.
در اثر رونگاري شده کادرتغيير پيدا کرده و عمودي 
شده اما حاالت و حرکت اندام مشابه نمونه اوليه است و 
هنرمند به اين ويژگي هاي اثر اوليه وفادار مانده، ولي ارتفاع 
اندام ها بلندتر و نسبت هاي طراحي بدن واقعي تر گشته 
ونسبت پيکره ها به صفحه بزرگ تر شده است. جايگزيني 
و دو شخصيت  نموده  تغيير  کادرکمي  در  ها  شخصيت 
کناري حضرت رسول کوچک تر و به سمت پايين امتداد 
و از کادر خارج شده اند. همچنان که در تصوير٣ مشاهده 
مي شود به فضاسازي، خط افق زمين و جزئيات محيط 
اساسَاتمام  (تصوير٤)  آن  رونگاري  ودر  شده  توجه 
فضاسازي حذف و اثري از اطالعات محيطي وجود ندارد، 
زيرا با بزرگ شدن ابعاد شخصيت ها يک سوم باالي کادر 
که براي فضا در نظر گرفته شده بود از بين رفته و ويژگي هاي 

محيطي اهميت خود را از دست داده اند. 
همان طور که اشاره شد توجه به تضاد تاريک روشن 
در نمونه قديم براي تأکيد بر شخصيت پيامبر به خوبي 
مشهود است چنانچه در تصوير مي بينيم هنرمند عباي 
پيامبر را روشن و قباي او را تيره کشيده و همين موضوع 
کمک بسياري به برجسته شدن شخصيت محوري نموده و 
انتخاب پس زمينه روشن وتيره گي لباس حضرت علي(ع) 
تاکيد بسياري بر هر دو شخصيت دارد. به نظر مي رسد 
اين موضوع در تصوير شماره٤ اتفاق نيفتاده و انتخاب 

زهــره  ۱-محـمـدمــددپور،
جعـفـــــري ،عـــــلي اصـغر 
شيرازي،نگره،سال دوم شماره 

۲و۳ بهاروتابستان ۸۵ ،۳۰



رنگ پس زمينه هم هيچ کمکي به اين مساله نمي کند. فقط 
روشني دستارها که کمي کوچک تر شده اند ريتمي دايره اي 
اثر  تفاوت ساختار هندسي  نموده و موجب  اثرايجاد  در 
اوليه و نسخه بعدي آن شده است. نمونه اوليه داراي نظام 
هندسي عمود افق مي باشد که در اثر رونگاري شده به 

شکل دايره و يک مثلث در درون آن تغيير کرده است. 
در نگاره قديمي مبناي کاربرد هاله نور مشخص نيست، 
زيرا براي پيامبر هاله نور ترسيم نشده اما در رونگاري 
جديد عالوه بر قراردادن هاله نور، محل قرار گرفتن آن 
نيز تغيير کرده است. نکته ديگري که در جايگزيني شخصيت ها 

ديده مي شود  پيکره پيامبر است  که در اثر نخست کمي 
کوچک تر از حضرت علي(ع) طراحي و پايين تر از ايشان 
در  اما  است  طبيعي  شکل   به  استقرار  نحوه  دارد.  قرار 
نمونه نسخه برداري پيکره پيامبر بلندتر و حضرت علي(ع) 
کوچک تر شده و به نظرمي رسد پاهاي حضرت روي زمين 
قرار ندارد، زيرا نسبت به شخصيت مجاور که مي بايست 
عقب تر باشد، پاي حضرت عقب مانده و در واقع خطاي 
صورت  تعمداَ  تواند  نمي  که  وجودآمده  به  پرسپکتيوي 
گرفته باشد. هماهنگي رنگ ها در نمونه نخست کامل تر 
است و به نظر مي رسد رنگ نارنجي در اثر جديد توازن 

رونگاری موضوع های قرآنی  
در نگارگری
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رنگي را بر هم زده است. در مجموع مي توان گفت نگاره 
اول جا افتاده تر مي باشد.

سومين اثري که از کتاب آثارالباقيه مورد ارزيابي قرار 
مي گيرد تصويري است که پيامبراسالم (ص) را در حال 
پايين منبر  وعظ نشان مي دهد در حالي که عده اي در 
نشسته و به سخنان وي گوش مي دهند. موضوع اين نگاره 
بحث در باره رؤيت هالل ماه نو است و ابوريحان بيروني 

شرح کامل آن را آورده است. 
در تصوير يک چراغ ازسقف آويزان است که جنبه نمادين 
اين  از  دررونگاري  که  اي  نکته  اولين   (٥ (تصوير  دارد. 
تصوير به چشم مي خورد تغيير کادر مستطيل افقي آن 
به ابعادي نزديک به مربع است و همين موضوع باعث خلق 
فضاي منفي در مثلث باالي کادرشده و هنرمند به ناچار 
براي پوشش اين فضا يک کادر مستطيل تيره براي پس 
زمينه چراغ آويزان ترسيم کرده است. (تصوير٦ )  به نظر 
مي رسد کادر افقي نگاره اوليه و قرار گرفتن شخصيت ها 
منطقي و از نظر محتوايي رابطه ايجاد شده ميان پيامبر 
افراد ديگر صميمي و ترکيب بندي آن هم منسجم تر  و 
گرديده است. همچنين استفاده از پس زمينه روشن، کمک 
بسياري به طرح عناصر اصلي و ترکيب بندي اثرنموده، 
همچنين قرار گرفتن دست پيامبر در جهت حرکت نرده منبر 
اثر دارد درحالي که درنمونه  تأکيدي بر ساختارهندسي 
دوم انتخاب رنگ روشن براي زير منبر باعث شده تا اين 
بخش کادر کامَال قطع گردد که به لحاظ بصري چشم را 
آزار مي دهد. با تيره کردن پس زمينه بر شکل دستارها 
تأکيد شده در صورتي که در نمونه نخست ساختار تاريک 
روشن کمک زيادي به ارائه يک ترکيب بندي مناسب کرده 
به  لحاظ سني  هابه  پردازي  اوليه چهره  نمونه  است. در 
روايات نزديک تر بوده و اين نکته را در ترسيم فردي با 

محاسن سفيد درسمت چپ کادر مي بينيم که در نمونه 
بعدي چهره همه افراد نزديک به هم و تفاوت سني ناديده 

گرفته شده است. 
در تصوير٥، چينش عناصر انساني و خصوصا انتخاب 
رنگ روشن براي دستارها موجب هدايت چشم به سمت 
پيامبر گرديده در صورتي که درتصوير٦ تأکيدي در اين 
مورد نشده و بيننده تمرکزي در کادر ندارد. فضاي روشن 
پشت پيامبر(ص) و حالت نشستن ايشان با تکيه دست بر 
لبه منبر در نمونه اول در جهت هماهنگي با ترکيب بندي 
اثر است و اساسَا دست در نگاره دوم اين نقش را ندارد 
و حالت فعال پيامبر(ص) از بين رفته است. ريتم نرده هاي 
منبر و روشني ميان آن ها خود به عنوان يک عامل هدايت 
کننده چشم به سمت پيامبر(ص)، در اثر اوليه به کار گرفته 
شده و اين موضوع در رونگاري از بين رفته است. به نظر 
مي رسد گزينش رنگ در نمونه اوليه هدفمند تربوده و رنگ 
قرمز بيش تر جلب نظر مي نمايد، انتخاب اين رنگ براي 
لباس فردي که در پايين منبر نشسته و کاله مخروطي شکل 
سمت چپ باالي کادر، لکه قرمز زير دست پيامبر(ص) و 
پشت ايشان، خيلي خوب صورت گرفته در حالي که رنگ 

تصوير۶ 

تصوير ۵ 



چندان  رونگاري  اثر  در  روشن  تاريک  ساختار  و  بندي 
محاسبه شده نيست. به عنوان مثال انتخاب رنگ قرمز براي 
لباس مردي که در ميان افراد نشسته در نمونه دوم قرمز 
است و پشت سراو  نيز فردي با لباس نارنجي قرار دارد 
که موضوع ارزش رنگ قرمز را تحت شعاع قرار داده و 
مشابه آن در سمت راست نگاره براي ايجاد تعادل وجود 
ندارد. همچنين تعادل رنگ گرمي که در تصوير نخست 
مي بينيم در کار بعدي به تضاد رنگي سرد وگرم تبديل 
شده و هماهنگي مناسبي ندارد. در نگاره اوليه استفاده از 
هاله نور براي تمام شخصيت ها صورت  گرفته در حالي 
که در اثر رونگاري شده به عمد يا بي توجهي براي يکي از 
افراد جوان سمت چپ کادر حذف گرديده و اين موضوع 
نشان مي دهد معيار خاصي براي ترسيم هاله نوري در 

نگاره ها وجود نداشته است.
چهارمين اثري که براي بررسي انتخاب شده نگاره اي

است مربوط به بشارت حضرت اشعياء در مورد آمدن 
حضرت رسول(ص)است.(تصوير٧)

 در اين نگاره تصوير پيامبراسالم (ص) و حضرت 
مسيح (ع) سوار بر چهارپاياني ترسيم شده که به نوعي 
نشان دهنده ارتباط و هماهنگي دو دين مي باشد. همانند 
نمونه هاي ديگر کادر اوليه مستطيل افقي بوده که در نمونه 
بعدي (تصوير٨) به ابعاد مربع نزديک شده و با توجه به 
حرکت افقي موجود در نگاره که از سمت چپ به راست 

است، کادر افقي، کادر مناسب تري به نظر مي رسد.

 برش باالي کادر در اثر رونگاري شده جا نيفتاده و 
چينش عناصر در نگاره نخست بهتر است. ابرنمادين باالي 
سرپيامبر همانند نگاره هاي ديگر در اثر اوليه ديده مي شود 

و در نمونه دوم حذف شده است .
طراحي  نسبت   ، حيوانات  و  ها  انسان  طراحي  در 
شخصيت هاي انساني به حيوانات در اثر اوليه بزرگ تر 
و در نسخه دوم اين نسبت ها واقعي تر شده هم چنان که 
نسبت سر به بدن در انسان ها در نمونه اوليه بزرگ تر بوده 
و در اثر رونگاري شده اين نسبت ها طبيعي و در طراحي 
چهره ها نيز به شکل ايراني نزديک شده و تأثيرات شرقي 

رونگاری موضوع های قرآنی  
در نگارگری
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آن ازبين رفته است. عالوه بر اين در طراحي لباس و دستار 
ويژگي هاي شرق و بيزانس کنارگذاشته و لباس ها بدون 
شخصيت  ترسيم  در  است.  شده  طراحي  ساده  و  چين 
ها به نوعي به بدن نمايي و نمايش حجم آن با قلم گيري 
مشخص توجه شده و همين موضوع سبب گرديده يک نگاه 
زميني به شخصيت ها داده شود. دستارها در اثر نخست 
براي سه شخصيت متفاوت است ودر نمونه دوم يکنواخت 
شده اند. فضاسازي در نمونه دوم به پرسپکتيو و پالن 
بندي عيني با اضافه کردن يک تپه مورد توجه قرار گرفته و 
عناصر گياهي نيز تابع ريتم کلي موجود در شخصيت ها و 

حيوانات است که به نظر مي رسد
به لحاظ شکل ظاهري با نمونه اوليه متفاوت بوده و شکل 
زمين و تپه نيز تابع حرکت هاي منحني موجود در طراحي 
بدن ها و گياهان مي باشد. درمورد کاربرد رنگ نيز مي توان 
گفت دراثر اوليه جنبه نمادين دارد و از قبل تعريف شده در 
صورتي که در نسخه رونگاري در رنگ هاي محيط و لباس 

محاسبه اي صورت نگرفته است.
پنجمين نگاره مورد بررسي اشاره به مردي در يمانه 
دارد که به مسيلمه کذاب معروف است. او در نامه اي خطاب 
به حضرت رسول(ص) ادعاي پيامبري نمود و خود را در 

حکومت و فرمانروايي آن حضرت شريک دانست.
 اين نگاره صحنه روبه رو شدن فرستادگان پيامبر 
دروغين با حضرت رسول(ص) را نشان مي دهد. در اين 
اثر نگاه حضرت علي (ع) و حسنين(ص) به پيامبر است و 

فرستادگان در کنار کادر و جدا از ديگران تصوير شده اند.
اين اثر همانند ساير نگاره هاي نسخه اوليه داراي يک 
کادر مستطيل افقي است (تصوير ٩) در حالي که دراثر 
رونگاري شده (تصوير ١٠) ابعاد تصوير به مربع تغيير 
کرده است. به نظر مي رسد در اين نمونه هنرمند جست 
وجو و تأکيد بيش تري براي رسيدن به يک ترکيب بندي 
مناسب انجام داده که در رونگاري ديگر نگاره ها کمتربه 

چشم مي آيد.
 در طراحي شخصيت ها در اثر نخست با بزرگ نمودن 
پيامبر يک پرسپکتيو مقامي براي حضرت به وجود آورده 
که در نمونه دوم نسبت هاي طراحي بدن طبيعي تر و حتي 

به پرسپکتيو عيني نيز توجه شده است. دو نفرسمت راست 
کادر کوچک تر ترسيم شده اند وحضرت علي(ص) را که 
در نمونه اوليه پشت قاليچه زير پاي حضرت رسول(ص) 
قرار دارد، بر روي قاليچه ودر پالن جلو ترسيم کرده است. 
اما در اثر رونگاري شده براي برجسته کردن شخصيت 
پيامبر با ايجاد يک قاب در پشت سر و بزرگ نمودن هاله 
نور، اين تأکيد به وجودآمده و به نظر مي رسد موفق هم  
بوده است. در طراحي حالت شخصيت ها تا اندازه اي از 
نمونه قديم تبعيت شده اما طراحي چهره ها وپيکره ها که 
در نمونه قديم از نماي روبه رو بوده، در اثر رونگاري سه 
رخ طراحي شده که اين از شاخصه هاي مکتب اصفهان به 
شمار مي رود. نحوه قرار گرفتن افراد در اثر نخست به 
شکلي است که فاصله اي ميان فرستادگان، پيامبر، ياران 
و اهل بيت آن حضرت وجود دارد اما در نمونه جديد اين 
فاصله ديده نمي شود. در طراحي اشخاص نيز با توجه به 
روايات عمل شده و چهره ها داراي سنين مختلف هستند. به 
نظر مي رسد در سمت چپ کادر، سلمان با محاسن سفيد 
ترسيم شده که در نمونه رونگاري جوان شده و در عين 
حال ويژگي هاي ايراني چهرها و لباس ها آشکار است. اما 
بدن نمايي وحجم پردازي آن سبب شده جنبه روحاني اثر 

کاسته شود. 
است  اي  گونه  به  قديم  نمونه  در  زمينه  پس  فضاي 
که خط افق زمين مشخص وسادگي آن تمرکز بر روي 
شخصيت ها را بيش تر کرده است. در اثر نخست ابر باالي 
نمونه دوم شمشير  در  و  دارد  نمادين  پيامبر، جنبه  سر 
حضرت علي(ع) که بزرگ شده واز کادر بيرون زده جنبه 
نمادين پيدا کرده. نقش و نگار هاي نمونه جديد مربوط به 
دوره صفوي است و سعي شده با استفاده از تزئينات بر 
مقام پيامبر تأکيد نمايد. شکل پرده و هالل نورپشت سر 
حضرت رسول(ص) اين موضوع را تقويت کرده است. در 
نمونه دوم رنگ هاي به کار رفته مانند قرمز براي لباس 
امام حسين (ع) در اثر اوليه تغيير پيدا کرده ويا رنگ لباس 
حضرت علي(ع) نارنجي و همان رنگ نيز براي پرده پشت 
سر پيامبر استفاده شده و وجود اين رنگ ها موجب کاهش 
تمرکز از عنصر محوري، يعني حضرت رسول(ص) شده 
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است. در مجموع مي توان گفت فضاي رنگي و نوع پرداخت 
جزئيات در نمونه قديم حس تجريدي تري به آن داده اما به 

لحاظ ترکيب بندي اثر رونگاري موفق تر بوده است.
ششمين نگاره با عنوان آدم وهوا نيز همانند ساير 
نمونه هاي رونگاري شده تغيير کادر داشته و نسبت پيکره ها 
به ابعاد صفحه درشت و تناسب اندام نيز طبيعي تر گرديده 
اوليه سر  به خصو ص نسبت سر به بدن که در نمونه 
وباالتنه نسبت به کل پيکره بزرگ تر است. (تصوير ١١) 
در اثر جديد توجه به حجم پردازي بدن و آشکار کرن اندام 
زنانگي بيش تر شده (تصوير ١٢) در صورتي که در نمونه 

اوليه با موي سرحضرت هوا، بدن پوشيده شده است.
 انتخاب حالت ها مشابه نمونه اوليه بوده و فقط دست 
عناصر  طراحي  ودر  کرده  پيدا  تغيير  آدم  حضرت  چپ 
انساني قلم گيري آن ها مشخص تر است. در فضاسازي و 
استفاده از بافت گياهي و طبيعت در نمونه نخست خط افق 
کنار گذاشته و با اوريب نمودن آن و هدايت چشم به طرف 
حضرت آدم (ص) به نوعي ترکيب بندي قوي تر شده و 
تأکيد و جهت چشم به سوي ايشان معطوف گرديده است. 
درصورتي که در اثر رونگاري، خط افق ماليم شده و به 
تحرک کار لطمه زده، همچنين تقارن مورد استفاده درطبيعت 
پيکره ها کمکي به ويژگي هاي زيبا شناسانه  پشت سر 
اثر نکرده و قرار گرفتن درخت بر باالي سرحضرت هوا 
نيز جا نيفتاده است و تأثير منفي بر شخصيت او گذاشته 
ودر کل فضا سازي نمونه قديم در ارائه تصوير مربوط 
البته برخالف آثار  به بهشت موفق تر عمل نموده است. 
قبلي نمونه قديم داراي فضاي عيني تر بوده و اثر رونگاري 
شده فضاي تجريدي تري دارد که بيرون رفتن درختان 
از کادر به آن کمک کرده است. در اثر قديم اهتمام زيادي 
براي رعايت محتواي روايات در اثر شده زيرا در نگاره دوم 
براي حضرت آدم پوشش قرار داده و بدن هوا را عريان 
تر تصوير کرده که با توجه به نگاه ديني مسلمانان که در 
نمونه اول نيز رعايت شده، مشخص نيست چرا بر خالف 

آن عمل شده است.  
تعميد  غسل  به  مربوط  که  منتخب  نگاره  درهفتمين 
حضرت مسيح (ع) است نخست کادر مستطيل آن به چشم 
مي آيد که باعث فشردگي عناصر انساني آن شده است. 

(تصوير ١٣) (حضرت مسيح کامَال در آب قرار دارد)
 نکته اي که در تصوير ١٤ ديده نمي شود کادر مربع 
است و فشردگي عناصر انساني آن کاسته شده، از همين 
رو نسبت ابعاد پيکره ها به صفحه در نمونه قديم بزرگ تر 
از نمونه رونگاري است و البته به دليل تغيير کادر، حالت 
گرفتن  قرار  نحوه  و  جهت  است.  شده  ايستاتر  حضرت 
شخصيت ها در هر دو اثر همانند هم مي باشد اما در نسخه 
رونگاري شده طراحي پيکره ها واقع گرايانه تر و قلم گيري 
آن ها برجسته شده است. در طراحي بافت گياهي و عناصر 
حيواني (کبوتر باالي کادر) هر دو نگاره تفاوت وجود دارد، 

در اثر اوليه بافت گياهي بيش تر با حرکت بدن شخصيت ها 
هماهنگ شده و در اثر دوم به دليل تغيير ابعاد کادر، تپه و 

آسمان نيز اضافه شده است.
همان طور که در نسخه قديم ديده مي شود توجه به 
جزئيات زياد است، مانند کفش حضرت و يا برخورد کامَال 
انتزاعي با حرکت و امواج آب که زيبايي وحس خاصي به 

کار داده است و در نمونه نسخه برداري شده وجود ندارد .
لباس همانند نمونه هاي ديگر رونگاري   در طراحي 
به خصوص در نقش و  دارد  تأثيرات شرق وجود  شده 
به شاخص هاي رعايت شده  توجه  ها.  لباس  چين هاي 
در دوره بيزانس براي چهره حضرت مسيح(ع) موضوع 
قديم ديده مي شود در حالي  نمونه  ديگري است که در 
که در اثر رونگاري شده آن ويژگي هاي ظاهري وجود 
ندارد. در هر دو نگاره حضرت مسيح(ع) بدون هاله نور 
و با خصوصيات ايراني ترسيم شده و چهره او با ديگران 

تفاوتي ندارد. 
اثر رونگاري شده قوت و  در مجموع مي توان گفت 
زيبايي نسخه اصلي را ندارد و تغييرات انجام شده منجر به 

کاهش جلوه هاي بصري آن شده است.
هشتمين نگاره، بشارت ميالد حضرت عيسي(ع) داراي 
يک کادر مستطيل افقي است (تصوير ١٥) که در رونگاري 
تبديل به مربع شده، (تصوير ١٦) اما تقسيم بندي موجود 

در هر دو اثر مشابه يکديگر مي باشد. 
جهت و حالت فرشته نيز شبيه نمونه اول است ولي 
حالت حضرت مريم (س) که در نمونه قديم از نماي مقابل 
بوده در اثر دوم به سه رخ تغييرپيدا کرده که به نوعي 
پيروي از قواعد مکتب اصفهان مي باشد. استفاده از تضاد 
تاريک و روشن در نسخه قديم موفق تر بوده ودر تعريف 
فضاي پس زمينه و نحوه قرار گرفتن جبرئيل به شکلي که 
فرود فرشته از آسمان به زمين را تداعي کند، اساسا اين 

نکته در رونگاري وجود ندارد. 
همچنين استفاده از زمينه روشن براي فضاي پشت 
ابعاد  به  پيکره  بال، نسبت  تيره، طراحي  لباس  با  فرشته 
صفحه و اختصاص دادن فضاي خالي در جهت نگاه او 
نقش مهمي درايجاد حس روحاني و تداعي فرشته بودن 
دارد. در نسخه جديد ، فرشته به لحاظ طراحي چاق ونسبت 
آن به صفحه بزرگ شده و بيش تر فضاي کادر را اشغال 
داراي  فضا سازي  قديم  نمونه  در  واقع  در  است.  نموده 
اهميت بوده در حالي که در اثر رونگاري شده فضا اهميت 
خود را از دست داده است.  هاله نور جبرئيل در اثر قديم 
منتشره شده و حرکت و ريتم آن با قوس روبان بااليي آن 
هماهنگي کامل دارد در حالي که در نمونه نسخه برداري 

شده هاله نور بسته است.
نقوش به کار رفته در پس زمينه و بناي محراب پشت 
حضرت مريم (س) بيشتر مربوط به نقش و نگار دوره 
صفوي است اما با توجه به اين که طراحي پيکره ها نرم 
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نتيجه
در بررسي تطبيقي کتاب آثارالباقيه دوره ايلخاني و نمونه رونگاري شده آن در دوره صفوي، 
موجود در کتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري نکاتي گفته شد که در پاسخ به چگونگي روند 

رونگاري اين اثر و ارزيابي کارهاي انجام گرفته داراي اهميت مي باشد. اين  موارد عبارتند از: 
١- قاب(کادر) ٢- فضاسازي  ٣- ترکيب بندي  ٤- پالن بندي وپرسپکتيو ٥- نسبت عناصر انساني 
استفاده  مورد  هاي  گرايش  انساني ٨-  هاي  پيکره  ها ٧- چينش  حالت شخصيت  به صفحه ٦- 
٩- ويژگي هاي طراحي١٠- ساختارتاريک روشن  ١١- رنگ  ١٢- عناصر تزئيني  ١٣- نمادگرايي  

١٤- توجه به محتواي آيات. 
بوده ودر  افقي  به قطع مستطيل  کادرها درنمونه نخست  ها نشان مي دهد  نگاره  ابعاد  بررسي 
نسخه برداري به مربع تغيير کرده است و فضاي پس زمينه در اغلب موارد کم و نسبت عناصر 
نظر مي رسد هنرمند در  به  اند.  با صفحه، بزرگ ترشده  قياس  انساني جز موارد معدودي در 
رونگاري اثر بيش تر به مکتب دوره خود (اصفهان )توجه داشته تا به مکتب تبريز اول که نمونه 
اوليه در آن سبک شده است . همچنين در رونگاري دربسياري از موارد به عمق ميدان توجه وپالن 
بندي ها رعايت شده است. طرحي حالت شخصيت ها اغلب همانند و نزديک به اثر اوليه انجام شده 
و صرفا در مواردي از تمام رخ به سه رخ تغيير کرده است. چينش و ترکيب بندي عناصر انساني 
در صفحه با توجه به تغييرات به وجود آمده در کادرها ،جابه جايي هايي را در محل قرارگيري 
آثار  به  ها گرايش  لباس  اندام، چين وآرايش  ها،  به وجود آورده و در طراحي چهره  اشخاص 
چيني و بيزانس ديده مي شود و ويژگي هاي ظاهري صورت ها کامَال مغولي است. اما در نمونه 
رونگاري شده گرايش به ويژگي هاي دوره صفوي ، به خصوص در طراحي اندام ديده مي شود 
و چهره ها ظاهري ايراني پيدا کرده اند. توجه به آناتومي ، نمايش اندام و نزديکي به نسبت هاي 

طبيعي اعضاي بدن همراه با قلم گيري مشخص از تفاوت هاي به وجود آمده در اثر مي باشد.
در استفاده ازساختار تاريک و روشن براي تأکيد در نمونه اوليه بسيار خوب عمل شده اما اين 
داراي تضادي گرم  اوليه  اثر  آيد. همچنين فضاهاي رنگي  نمي  به چشم  اثر رونگاري   نکته در 
هستند و تا اندازه اي رنگ ها جنبه نمادين دارند ولي در نمونه بعدي فضاي حاکم تضادي سرد 
وگرم دارد و رنگ ها جنبه نمادين نداشته و با توجه به تغيير فضاي رنگي اثر، هنرمند مي توانسته 
از غناي رنگي بيش تري بهره ببرد و از تکرار رنگ هاي مشخص در تمامي صفحه ها خوداري کند. 
عناصر تزئيني به کار رفته در نمونه اوليه ساده ودر نمونه رونگاري گرايشات تزئيني زيادتر شده 
واز نقش ونگارهاي دوره صفويه بهره گرفته شده است. استفاده نمادين از ابر باالي سر پيامبر 
و رنگ در نگاره اصلي به خوبي صورت گرفته اما در اثر نسخه برداري کم تر به به آن ها توجه 
شده، به ويژه اين که ابر مورد اشاره اساسا حذف گرديده است. به نظر مي رسد در اثر نخست 

توجه زيادي به محتواي آيات و روايت هاي موجود در اين خصوص شده است. 
با توجه به آنچه گفته شد درمي يابيم بيش ترين مواردي که در رونگاري ها رعايت شده يکسان 

و داراي خطوط دوراني تر شده ، در طراحي پرده محراب 
پشت حضرت و زير انداز ايشان بر خالف نمونه اوليه که 
داراي خطوط منحني مي باشد، تبديل به خطوطي خشک، 
عمودي و افقي شده، اما به نظرمي رسد عليرغم افت حسي 
نگاره، چهره ها زيبايي و  و شاخصه هاي زيباشناسانه 

روحانيت زيادي پيدا کرده اند. رنگ هاي مورد استفاده در 
اثر دوم هماهنگي الزم را ندارند و کاربرد رنگ هاي آبي و 
بنفش اثر را دو تکه کرده است، هم چنان که قلم گيري در 
تأکيد بر حجم پردازي و بدن نمايي شدت بخشيده و جنبه 

غير روحاني اثر را تشديد کرده است.
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بودن تعداد شخصيت ها در هر نگاره و نيز قرارگيري عناصر انساني، شبيه بودن حاالت ظاهري 
اشخاص و تکرار هاله دور سرها مي باشد اما در موارد ديگر مانند طراحي، رنگ، ترکيب بندي، 
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مواردي  جز  به  داشت  اظهار  توان  مي  مجموع  در  است.  عمل شده  اصفهان  مکتب  هاي  ويژگي 
محدود در ترکيب بندي و طراحي چهره، که در نسخه رونگاري شده بهتر عمل شده نمونه اوليه 

حس تجريدي تري داشته و دررونگاري، قابليت هاي اثر اوليه ديده نمي شود.  


