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چکیده
که در موزه بریتانیا  َجرون نامه، حماسه ای منظوم و مصور متعلق به نیمه دوم دوره صفوی و مکتب نقاشی اصفهان است 
ح نبرد سپاه ایران با پرتغالی ها در زمان شاه  نگهداری می شود. این اثر را به قدرِی شیرازی نسبت داده اند و داستان آن شر
گونه امضا  عباس اول و توصیف صحنه های رزم و رشادت های فرماندهان سپاه صفوی می باشد. ده نگاره َجرون نامه فاقد هر 
یا شناسه است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و شیوه استقرایی، َجرون نامه را به عنوان یکی از نسخه نگاره های 
که  نتایجی  کرده و به بررسی جزییات صوری و مشخصات هنری تصاویر آن پرداخته است.  ناشناخته هنر صفوی معرفی 
محقق شده است نشان می دهد؛ نگاره های َجرون نامه در سه مضمون رزم، بزم و سوگواری به تصویر درآمده اند و عناصر 
گی های بصری خاص نسخه می توان به  بصری و ساختاری هر یک از آنها در خدمت موضوع قرار دارند. عالوه بر آن، از ویژ
تعدد  منفعل،  چهره های  تزیینات،  و  مناظر  شتاب زده  طراحی  حسی،  و  بیانگرانه  فضای  با  رنگ ها  تناسب  چون  مواردی 
زیبایی شناسی مکتب  با اصول  قرابت سبکی تصاویر َجرون نامه  کرد.  اشاره  تناسبات       از  ابعاد صفحه  پیروی  و  پیکره ها 
نقاشی اصفهان متقدم و شیوه مبتنی بر سنت نقاشی ایرانی، در طراحی و قلم گیری، پیکره های فاقد شکوه و اهمیت انسان 

بر فضای تصویر به ظهور می رسد.
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مقدمه
مــدارک تصویری از جمله مهم ترین اســناد در مطالعه تاریخ ایران 
اســت، بر همین اســاس نگارگــری ایرانی را می تــوان ترجمان تصویری 
کــه از وقایــع و  فرهنــگ و اندیشــه اعصــاِر پرفــراز و نشــیبی دانســت 
گشته و مضامین سیاسی، نظامی، مذهبی،  گونی متاثر  گونا جریانات 
گذاشــته اســت. در تاریخ ایران پس  فرهنگــی، ادبــی و... را به نمایش 
از اســالم، عصــر صفــوی به لحاظ تحــوالت سیاســی و اجتماعی نقطه 
کبیر،  کار آمدن شــاه عباس  که پس از روی  عطفی محســوب می شــود 
گســترش چشــم گیری  ابعاد پیشــرفت آن در عرصه های فرهنگ و هنر 
بــه عنــوان یکــی از هنرهــای مــورد توجــه در  می یابــد. نگارگــری نیــز 
ســده های دهم و یازدهم ه.ق، در محمل مکتب درخشــان اصفهان 
کمال خود می رسد و شاهکارهای بزرگی را در تاریخ نقاشی  به شکوه و 
ایران به یادگار می گذارد. نگارگری صفوی همانند ســده های پیشــین 
کتاب آرایــی رشــد می کنــد امــا به تدریــج در نیمــه دوم با  و در خدمــت 
خروج نقاشی از انحصار دربار، ظهور حامیان جدید و پیدایش رقعه ها 
کاســته می شــود و  و تک نگاره ها، از اهمیت مصورســازی نســخ خطی 
کیفیتی  نازل تر  حتی در مواردی مصور ســاختن نســخه هاى خطی  بــا 
از گذشــته و یــا بــه صورت تقلیــدى  از آثار دوره قبل تولید می شــوند. با 
این وجود، نسخه های دست نویس نفیسی متعلق به این دوره وجود 
گران سنگی چون رضا عباسی۱  و پیروانش  که توسط هنرمندان  دارند 
گنجینــه موزه ها و مجموعه های  کنون در  بــه تصویــر درآمده اند و هم ا
هنری دنیا محفوظ می باشند. در این میان کتب مصوری وجود دارند 
گرفته اند و از  که نگاره های آنها در بســتر مکتب نقاشــی اصفهان شکل 
دید هنرشناسان و پژوهشگران این عرصه مغفول مانده اند. منظومه 
کتابــت ۱0۴۲-۱0۳۲ ه.ق، یکــی از این  حماســی َجرون نامــه بــه تاریــخ 
کتابخانه مــوزه بریتانیا نگهداری  کنــون در  که هم ا نســخ مصور اســت 
می شــود. ایــن نســخه بی رقــم و دارای ۱0 تصویــر اســت و محتــوای آن 
پیرامون تحوالت سیاســی، اقتصــادی خلیج فارس در قــرن یازدهم و 
نبــرد ســپاه ایــران با پرتغالی ها در زمان شــاه عباس صفوی می باشــد. 
کمبود  گرچــه از لحاظ ادبی ارزشــی ندارد، اما بــا توجه به  جرون نامــه ا
شــدید منابــع تاریخی در ارتباط با پایان ســیطره پرتغالی هــا در هرمز و 
گســترده اروپاییان به راه هــای دریایی منطقه، از اهمیت به  آغــاز ورود 
ســزایی برخــوردار اســت. نــگارش ایــن اثر را به قدرِی شــیرازی نســبت 
داده انــد. او از نزدیــکان اهلل وردی خــان فرمانده بزرگ ســپاه ایران و به 

ویژه فرزندش امام قلی خان بوده و از ابتدا تا انتهای داســتان به شــرح 
خصایل نیک و رشادت های امام قلی خان و فرزندانش پرداخته است 
کــه حضــور پررنــگ او در نگاره هــا نیز مویــد این مطلب اســت. هدف از 
پژوهش حاضر، معرفی َجرون نامه به عنوان یکی از اسناد هویت بخش 
و مهجــور تاریــخ و هنــر پرمایــه ایرانــی اســت تا بــا تحلیــل مختصات و 
جزییات صوری نگاره های آن، گامی کوچک در شناخت ظرفیت های 
گاهی از فرهنگ بصری گذشتگان برداشته شود. بر این  نقاشی ایران و آ
اســاس، نوشــتار پیــش رو در تــالش برای پاســخگویی به ســواالت زیر 
تدوین یافته اســت: ۱- نگاره های َجرون نامه چه مضامینی را در خود 
دارند؟ ۲- نحوه به کارگیری عناصر تصویری با توجه به موضوع چگونه 
اســت؟ ۳- خصوصیات ســبکی و جزییات صوری تصاویــر َجرون نامه 
چیست؟ ۴- آیا می توان نگارگری این اثر را به یک هنرمند نسبت داد؟
کتاب  در بررســی پیشــینه مرتبــط بــا پژوهش تنهــا منبع موجــود 
تحقیــق   و  تصحیــح  بــه  قــدری،  َجرون نامــه۲  و  کشــم  جنگ نامــه 
محمدباقــر وثوقــی و عبدالرســول خیراندیش )۱۳8۴( اســت. این اثر 
تصحیحی انتقادی است و با بررسی محتوای منظومه و سراینده آن 
کرده اســت.  بیشــترین توجــه خــود را بر وجــه تاریخی نســخه متمرکز 
همچنین در راســتای سابقه نقاشی مکتب اصفهان، تحقیقات غنی 
که جنبه های بصری و ســبک نگارگری  و متعــددی صــورت پذیرفتــه 
آثــار و هنرمنــدان بــه نــام ایــن مکتب را مــورد مداقــه قــرار داده اند؛ از 
کــرد؛ "مجموعه مقاالت  آن جملــه می توان به این پژوهش ها  اشــاره 
نگارگــری مکتب اصفهان" )آژند، ۱۳8۵(، "بنیان های مکتب نقاشــی 
کباز،  اصفهان")جوانــی،۱۳۹0(، "نقاشــی ایرانــی از دیربــاز تا امــروز" )پا
۱۳8۵(. ضرورت انجام نوشــتار حاضر به علت ناشــناخته ماندن این 
اثر ارزشــمند است و متعاقب آن فقدان منبعی جامع را موجب شده 
است که می تواند راه گشای هنرپژوهان و عالقمندان در مسیر  آشنایی  
بــا ســبک هنــری و ســاختار دیــداری نگاره هــای جرون نامــه باشــد.
اســاس انجام پژوهش بر روش توصیفی- تحلیلی همراه با تفسیر 
داده ها )تصاویر( و تطبیق آنها اســتوار اســت. جمع آوری اطالعات به 
گــردآوری تصاویر بــا مراجعه به  کتابخانه ای، مشــاهده آثار و  صــورت 
کتابخانه بریتانیای لندن انجام شده است. در تجزیه و  گالری آنالین 
تحلیل نگاره ها از روش استقرای علمی استفاده شده بدین معنا که با 
گشته است. کلی تر حاصل  کنار هم قرار دادن اطالعات جزئی، نتایج 

کــمدرنگارگری 1.مــروریبــرفرهنگبصریحا
عصرصفویسده11ه.ق.

شــاه عبــاس در ســال ۱006 ه.ق. پایتخت را از قزویــن به اصفهان 
کــرد و پروژه های معماری و شهرســازی مفصلی در این شــهر  منتقــل 
به راه انداخت )ترکمان،۱۳8۲، ۵۴۴(. عباس اول فاقد آن دلبستگی 
که پدربزرگش شاه طهماسب  شــدید و یک جانبه به هنر نقاشــی بود 

کشور و مفید فایده  از خود نشــان داده بود. او به هنرهای مورد لزوم 
که  گرانبها  کتــب  اقتصــادی توجه بیشــتری داشــت تا تهیــه و تدوین 
جنبه بسیار خصوصی تر و شخصی تر داشت )سیوری،۱۳7۲، ۱۱۴(، با 
گسترده ای از هنرمندان به عمل می آورد )منشی  این همه، حمایت 
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قمی،۱۳66، ۱۹۲(. طی سلطنت شاه عباس اول، دست کم دو سبک 
مختلــف نقاشــی پدیــد آمــد. از یــک ســو رضا عباســی دســتاوردهای 
پیشین را در هنر تصویرنگاری نوشته ها به اوج رساند و در این سبک 
گفــت )Welch,1974, 481(. از ســوی  نقاشــی ســخن تــام و تمــام را 
کتابخانه ســلطنتی  که به مقام مدیریت  دیگــر صادقی بیگ افشــار۳، 
که بیان گر  رسید، واقع گرایی شگفت آوری در نقاشی هایش نشان داد 
حرکتــی جدیــد در هنر صفوی و پیش درآمدی بــر واقع گرایی فزاینده 
ایــن دوره،  نقاشــی   .)Welch,1973, 186-187( بــود قــرن ۱۲ ه.ق. 
شــیوه مبتنی بر فضاســازی تمثیلی و بهره گیری از خط و رنگ ناب را 
کــرد و نهایتًا به نوعی طراحی خطی تغییر یافت. بعد از  دچــار نقصان 
کامل  کتاب نگاری بیشــتر رو به افول رفت. عدم رعایت  رضا عباســی، 
اصــول و قراردادهــای قبل و انتخاب موضوعات جدید، تا حد زیادی 
کارکردهای نقاشی  ناشــی از سست شــدن پیوند نقاشی و شــعر و بروز 
کثر نقاشی های  کباز،۱۳86، ۵78-۵77(. ا کتاب بود )پا ناوابسته به 
کارگاه های ســلطنتی از زمان شــاه عبــاس اول به بعد  تهیــه شــده در 
بــرای تصویرنگاری نوشــته ها نیســت بلکــه نقاشــی ها و طراحی های 
که با صحنه هایی از زندگــی روزمره و مردم عادی  تــک ورقی هســتند 
از طبقــات فــرو دســت اشــغال شــد ه اند. عالقــه بــه نقاشــی طبقــات 
غیردرباری از دوران شاه عباس بوجود نیامد اما در این زمان افزایش 
بســیار یافــت )اتینگهــاوزن،۱۳۹0، ۳۴۹(. از نیمه دوم ســده یازدهم، 
که به سبب  نقاشــی ایران به موضوعات و اســلوب نقاشی اروپایی – 
انحطاط اجتماعی آن زمان قابل حصول بود - روی آورد؛ و رفته رفته 
کرد و سرانجام به یک هنر دورگه  شــیوه نقاشــی باختر زمین را جذب 
اســتحاله یافت )اشــرفی،۱۳67، ۱۲-۱۱(. در این دوران، شــاهد انواع 
الگوبرداری های ناقص از نقاشــی طبیعت گرای اروپایی هستیم اما از 
که شماری از نقاشان می کوشند نوعی  ســوی دیگر مالحظه می کنیم 
ســازگاری میــان ســنت های تصویــری شــرقی و غربــی برقــرار ســازند. 
در واقــع این نقاشــان، روش برجســته نمایی و فضاســازی ژرف نما را 
از نقاشــی اروپایــی یــا هنــدی وام می گیرند لیکــن عناصر عاریتــی را با 
زیبایی شناســی تزیینی ایرانی وفق می دهند. ایــن رویکرد التقاطی، 
در شــماری از طراحی ها، صورت سازی ها و مینیاتورهای نسخ خطی 

کباز، ۱۳8۵، ۱۳۱-۱۳۴(. نیز انعکاس یافته است )پا

2.وجهتسمیهجرونومعرفینسخه

َجــرون، نــام والیتی بــوده نزدیک بــه بندر هرمــز. در عهد صفویه، 
که به  شــاه عبــاس ماضــی بــه نام خود بنــدری ســاخته و آباد نمــوده 
کنون  که به َجرون منســوب بود، ا بندرعباس مشــهور اســت و قرایی 
کرون اســت و جرون معرب  نیــز جرونات خواننــد و اصل در این لغت 
اســت )دهخــدا، ۱۳77، ذیــل واژه جــرون(. ایــن بنــدر مدت هــا در 
تصــرف پرتغالی هــا بــود و در اوایــل قــرن یازدهــم توســط ســپاهیان 
امام قلی خان؛ بیگلربیگی فارس، به تصرف ایران درآمد. جرون نامه، 
که در سال های ۱0۳۲ تا ۱0۴۲ ه.ق.  حماســه ای منظوم و ملی اســت 
کتابخانه  کتابــت نســخه موجــود در  ســروده شــده اســت ولی تاریــخ 
بریتانیــا بــه ســال ۱۱0۹ ه.ق. ذکر شــده اســت. اصل منظومــه در ۱۳0 

کتابت منظومه خســرو و شیرین  صفحه تنظیم شــده و ۱0 صفحه نیز 
اثــر نظامــی به خطی متفــاوت در پایان آن ضمیمه اســت و ۳ صفحه 
که در مدح بعضی از دیوان ساالران  آخر آن نیز ابیاتی است از سراینده 
عصر ســروده اســت. جرون نامه از لحاظ محتوایی دارای ســه بخش 
است؛ بخش اول شامل بیان رویدادها و حوادث پیرامون فتح قشم 
و حمله نیروهای ایرانی به بخش های جنوبی خلیج فارس می شود. 
ح مفصــل حملــه نیروهای ایرانــی به جزیــره هرمز و  بخــش دوم، شــر
کــه در واقــع مهم تریــن بخش ایــن منظومه به شــمار  فتــح آن اســت 
می آیــد. بخــش ســوم، بــه آغــاز جنــگ و لشکرکشــی به عمان توســط 
صفی قلی خان اشــاره دارد. منظومه جرون نامه در همین جا به طور 
ناقص ختم شــده و شــاعر دنباله داســتان را ذکر نکرده اســت. پس از 
آن شــاعر بــه مــدح امام قلی خان پرداختــه و در پایان ســخن خویش 
را با چشم داشــت پاداش از او و آرزوی اینکه داســتان مورد پســندش 
واقع شــود و با درود و ســالم بر پیامبر )ص( و اصحاب ایشان به پایان 

رسانده است )قدری، ۱۳8۴، ۳۱(.
در سراســر متــن َجرون نامــه، ســی و یک ســاقی نامه وجــود دارد. 
این ســاقی نامه ها از ۳ تا ۲8 بیت هســتند و هر یک در ابتدای شروع 
که  گویی شــاعر در مقدمه هر بخشی، چنان  گرفته اند.  داســتانی قرار 
مــورد نظــر او بوده، ســاقی نامه ای ســروده و به عنوان مقدمه ســخن 
کتاب مشخص تر شود،  که ابواب و فصول  قرار داده اســت. برای این 
گرفتــه و شــماره ای با  مصححــان هــر ســاقی نامه را مبــدا یــک فصــل 
کوتــاه و فرعی در  عنــوان )مجلــس( به آن داده اند. نیز دو ســاقی نامه 
حد فاصل ســاقی نامه های ســوم و چهارم آمده اســت. متاســفانه در 
نســخه اصلــی توالــی و ترتیب صفحات به درســتی رعایــت نگردیده و 
شــماره صفحاِت قید شــده با ترتیب حوادث مطابقت ندارد. به نظر 
کتاب آرایی دچار  که نســخه اصل در مرحله خوشنویســی و  می رســد 
اغالط و اشــتباهاتی شده و ســپس صاحب نسخه نیز در آن تصرفات 

کرده است )همان، ۲۲-۲۴(. بسیار 

3.معرفیمولف

این اثر به تقی الدین قدری شیرازی، یکی از شاعران عصر صفوی 
نســبت داده شده است. عنوان این نســخه خطی به نام َجرون نامه 
گشــته و معلوم نیســت این نــام اولین بار توســط چه  ثبــت و مشــهور 
که سراینده تنها در یک  کســی بر این منظومه اطالق شــده است چرا 

کرده و آن را داستان جرون می خواند: مورد اثر خود را معرفی 
کاندر جهان دلم شاد از این است 

کسی مثل این داستان نگفته 
تو این داستان جرون را تمام
به نظم آور از لطف شاه و امام

در هیچ جای نسخه منظومه، نامی از َجرون نامه یا ترکیبی شبیه 
که دلیل شهرت این مجموعه  به آن دیده نشــده و مشخص نیســت 
به َجرون نامه چه بوده است. در منابع تاریخی و ادبی عصر صفوی، 
هیــچ مطلبــی درباره قدری، ســراینده َجرون نامه در دســت نیســت. 
ج در داســتان جرون  تاریخ تولد وی را نمی دانیم اما از حوادث مندر

معرفی و تحلیل بصری نگاره های نسخه خطی َجرون نامه
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که شــاعر در ســال  گفت  که تا ســال ۱0۴۲ ه.ق را دربرمی گیرد می توان 
کرده  ۱0۴۳ ه.ق. زنــده بــوده و در همــان حــال نیــز از پیــری شــکایت 
است. قدری، از دوست داران و نزدیکان اهلل وردی خان و به خصوص 
فرزندش امام قلی خان بوده است. از ابتدا تا انتهای داستان جرون، 
او از خصــال و صفــات نیک آن پدر و پســر و نیز فرزندان امام قلی خان 
ح اقدامات عمرانی امام قلی خان در  ســخن می گوید. او همچنین شر
کوه رنــگ و نیز مجاهدت هایش در فتح قشــم و هرمز و  کار انتقــال آب 
کشته شــدن او و فرزندانش و عزاداری زنان خاندان  ســرانجام روایت 
گداز تمام برمی شــمارد. در واقع قدری با نگاه و بیان  وی را با ســوز و 
خود در سراســر داســتان امام قلی خان را تعقیب می کند نه داســتان 
که با امام قلی خان  جرون را. داســتان جرون بخشــی از روایت اوست 

پیوند دارد )همان، ۱6-۱۹(. 

گیهایادبیوهنرینسخه 4.ویژ

قــدری، عــالوه بــر ســاقی نامه ها در آراســتن صحنه های داســتان 
طلــوع و غــروب خورشــید و توالــی روز و شــب و چهره نمایــی مــاه و 
توصیف هــای  بــزرگ،  ســخن پردازان  و  شــعری  شــیوه  بــه  ســتارگان 
گی های هنر  جالــب همراه بــا هنرنمایی های بســیار دارد. یکــی از ویژ
داستان سرایی سراینده، صحنه های چندگانه روایت های اوست. او 
همزمان صحنه های نبرد در هرمز، مجلس امام قلی خان و دربار شاه 
کلی قــرار می دهد. اما در همــه حال صحنه  عبــاس را در یــک تصویــر 
اصلی داستان شخص امام قلی خان و مجلس اوست. ارائه همزمان 
چنــد روایــت و هماهنگــی و مرتبــط ســاختن آنهــا از توفیقــات قدری 
گی دیگر  است. عالوه بر این، یکدست نبودن پرداخت داستانی، ویژ
منظومه اســت. ســراینده در بســیاری از صفحات به حاشــیه پردازی 
گویــی پرداخته و قادر بــه انتقال صحیح مفاهیــم مورد نظر از  کلــی  و 

طریق اشعار نیست )همان، ۱۹-۲۵(.
در ابتــدا و انتهای نســخه خطــی َجرون نامه، صفحــات متعددی 
کــه از آنهــا بــرای یادداشــت های  ج از متــن اصلــی وجــود دارد  خــار
شــخصی و تمریــن اســتفاده شــده اســت. ســبک و ســیاق یکســان 
که  گونی دارند، محتمل می سازد  گونا که مضامین متنوع و  نوشته ها 
که به صورتی مخلوط و  همه متعلق به یک نفر اســت. این نوشــته ها 
آشفته هستند، شامل تمرین خط با حروف الفبا، آیات قرآنی، اشعار 
حافظ و مانند آنها اســت )همان،۱۹(. در ابتدای نســخه، ۱۲ صفحه 
و در انتهای آن، ۱0 صفحه از این قبیل مطالب وجود دارد: بســم اهلل 
که شمعی بود از نور  الرحمن الرحیم، چراغ اهل عالم خواجه حافظ، 
که دست می نویسد بهتر از عمر جاودان باشد، ما آبروی  علی، یادگار 

که روزی مقدر است و .... فقر و قناعت نمی بریم با پادشاه بگوی 

4-1-نگارههاینسخه
که  ۱0 نــگاره بدون امضــا، زینت بخش صفحات َجرون نامه اســت 
براســاس شناســنامه اثر، موجود در بخش نســخه های دســت نویس 
کتابخانه بریتانیا، به مکتب نقاشی اصفهان تعلق دارند. »آغاز مکتب 
اصفهان در نقاشــی منتســب به اواخر ســال ۹۹7 ه.ق است ولی این 

کبــاز، ۱۳8۵،  نــوع نگــرش حداقــل از ۱0ســال قبل آغاز شــده بــود« )پا
۹8(. ســبک این دوره، چه در نقاشــی دیواری و چه در نقاشــی های 
کشــیده تر افراد این  کاغذ و چــوب(، از روی اندام های  دیگــر )پارچــه، 
کاله قزلباش قدیم، عمامه های مختلف بزرگ،  دوران و تغییر شــکل 
کاله فرنگــی مشــخص می شــود. ســرپوش  گاه نیــز  زربفــت و راه راه و 
بادبزن مانند با لبه نوار پوستی در اواخر دوره شاه عباس و شاه صفی 
)۴۲-۱6۲۹م( در بســیاری از نقاشی ها دیده می شوند. در این دوره، 
ک زنان  مردم تا حد امکان لباس فاخرتر می پوشــیدند و پارچه پوشــا
گیســوانی آویزان  نســبت به مردان اعالتر بود. موهایشــان به صورت 
و جبه هایشــان از پوســت بود. جواهر حتی برای تزیین جامه و یراق 
نیز اســتفاده می شــد و بر دســت و پــای دختران، با نقــش و نگارهای 
کلــی ایــن طراحی هــا، از مایــه  مفصــل خالکوبــی می کردنــد. بــه طــور 
مردم پســندانه قــوی ای برخــوردار بودند و موضوعــات زندگی روزانه، 
کتاب سازی رفته رفته  گرفتند. در  جای مضامین قراردادی و سنتی را 
کم می شــود. تصاویر آشــکارتر از پیش خود را  همکاری نزدیک هنرها 
کتاب ها نیز اغلب سرســری و  به حاشــیه تحمیــل می کنند. تذهیــب 
کیفیت متوسطی دارند و تصاویر پیکره دار  گاه  سطحی است، رنگ ها 
کاماًل عادی و فاقد هرگونه شــکوه هستند )بینیون و دیگران، ۱۳78، 
کلی  ۳8۲-۳7۹(. فضــای نقاشــی بازتــر شــده و در پس زمینــه ترکیب 
کوشــش  تابلــو، بعــد فضا القا می شــود. »در مکتب اصفهان، به علت 
و توجه بیش از حد هنرمندان به نقاشــی های تک چهره، نقاشــی به 
کار شده از رونق  که در آن تعداد زیادی پیکرهای انسانی  شیوه قدیم 

می افتد« )خزایی، ۱۳67، ۲۵-۲6(. 
 ابعاد تقریبی صفحات کتاب َجرون نامه ۲۱ × ۲۹.۵ سانتی متر ذکر 
کتیبه ها و صفحه آرایی  شده است و متن اشعار به خط نستعلیق در 
مــوزون اوراق نــگارش یافته انــد. تاریــخ برخــی نگاره هــا چنــد دهــه 
کتابت نســخه )۱۱0۹ ه.ق( اســت و ســال های۱0۴۴  متقدم تر از تاریخ 
ه.ق./ ۱6۲۳م و ۱6۳۳م /۱0۵۴ ه.ق. را شــامل می شــود. نتیجتــًا 
می تــوان تاریــخ ســرایش اشــعار، تصویرگــری نگاره هــا و اتمام نســخه 

گرفت.  کامل را طی یک دوره 60،70 ساله در نظر 
گذشــته از تعدد در شــیوه، ســبک   آثــار نگارگری در دوره صفوی، 
و مکتــب تصویرگری، تحت تاثیر سیاســت، اجتمــاع و وقایع مختلف 
کتب و نســخ مصور مذکور،  آن دوره از تنوع مضامین نیز برخوردارند. 
حــاوی حکایت هــای بســیار از عشــق، بــزم، رزم، مــرگ و مضامینی از 
که در مکتب اصفهان رخدادهای بومی و مردمی  این دست هستند 
آن بیشــتر و برجســته تر می گــردد. َجرون نامه نیز با وجــود اینکه اثری 
ملــی، حماســی و در عیــن حال بومی اســت، مضامیــن متنوعی را در 
تصاویر خود عرضه می کند. با مطالعه عناوین و تصاویر مجالس این 

کرد: منظومه می توان آنها را در سه دسته موضوعی طبقه بندی 
کنشــی  ۱- نگاره هــای بــزم و مالقــات: تعداد ۳ نگاره بدون رخداد 
گــذار بزم گون  خــاص در فضایــی آرام، بــه مالقات، معاشــرت و ســیر و 

اشخاص مهم، درباریان و قهرمانان داستان می پردازد.
کــه مضامین رزم،  ۲- نگاره هــای رزم: دســته دوم ۴ نــگاره اســت 

کرات مربوط به جنگ را شامل می شود. لشکرکشی نظامی و مذا
که در  ۳- نگاره های سوگواری: موضوع سومین بخش از نگاره ها 
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صفحــات پایانــی منظومــه در امتداد هم تصویر شــده اند، بــه وداع و 
سوگواری اختصاص یافته است و داستان آخرین دیدار امام قلی خان 

کشته شدن او و فرزندانش را روایت می کند.  و پسران و همچنین 
بــه منظــور شــناخت دقیق تــر ســبک نگارگــری و مشــخصه های 
تصویــری هــر یــک از نگاره هــا، آنهــا را بــر اســاس مضامیــن مشــترک 
دســته بندی نمــوده، ســپس بــه خوانــش و تحلیــل بصــری هــر یــک 
کلیــه نگاره های منظومه در  گی های خاص  می پردازیــم. در انتهــا ویژ

جدول مربوطه معرفی می شوند.

4-1-1-مطالعهبصرینگارههایبزمومالقات
نگاره های این مضمون، صحنه های دیدار امام قلی با بزرگان دربار 

که به شرح زیر می باشند:  و مجالس عیش و نوش و  یا مالقات است 
مجلــساول؛امامقلیخــانباپدرخــوداهللوردیخان: اولین 
نگاره از منظومه َجرون نامه، داســتان دیدار سپهســاالر شــاه عباس؛ 
اهلل وردی خان، با فرزندش امام قلی اســت )تصویر۱(. پس از مطالعه 
از متــن، نقاشــی و  اشــعار درمی یابیــم تصویــر چنــد صفحــه جلوتــر 
صفحه آرایی شــده اســت. متن اشــعار با مرکب ســیاه در چهار ستون 
مستطیل عمودی و 7 سطر نوشته شده اند و فواصل میان ستون ها 
گویی  با قسمت هایی از آسمان نگاره و ابرهای سفید پر شده است. 
گرفته است. در پایین  نوشــته در پالن نخســت و تصویر در زیر آن قرار 
کتیبه باریک مستطیل افقی به قاعده قرارگیری یک سطر  صفحه نیز 
کتیبه اشعار، به  ع از شعر تعبیه شده است. دوتکه شدن  و چند مصر
ایجاد ارتباط بصری میان عناصر صفحه یاری رســانده اســت. شــیوه 
قرارگیری پیکره ها در دو دسته چهارتایی و در دو نیمه تصویر حساب 
کنیم وجود تقارن  کادر را ترســیم  شــده اســت و چنانچه محور طولی 
و تــوازن در ترکیب بنــدی مشــاهده می شــود. پیکره هــا بــه نحــوی در 
گردش چشم ناظر را در سراسر نگاره موجب  که  گرفته اند  صحنه قرار 
می شــوند. اســامی اهلل وردی خــان و امام قلی خان در باالی ســر آنها 
تحریر شــده اســت. عالوه بر آن، لباس های فاخر این دو شــخصیت، 
ســربند پرطمطراق، محل قرارگیری در ترکیب بندی، ابعاد پیکره ها و 
کید دارد.  زیرانداز مفروش در زیر پای این اشخاص، بر اهمیت آنها تا
نــگاه تمامی افــراد حاضر در تصویر به ســمت دو شــخصیت اصلی در 
مرکــز متمایــل اســت. ضمن آنکه به علــت مقام برتــر اهلل وردی خان، 
گرفته  گل و پرنده برای او در نظر  نگارگــر تکیه گاهی منقوش بــه نقش 
اســت. حرکات آرام و حاالت موقرانه پدر و پســر بر تمایز مقام رســمی 
و اشــرافی آنــان نســبت بــه دیگــر پیکره ها اشــاره دارد. جامــه ارغوانی 
کرده اســت. اندام  پدر با شــلوار زرد تضاد رنگی چشــم نوازی را ایجاد 
اهلل وردی خان و شــخص پایین پای او از روبرو تصویر شــده اســت اما 
خ هســتند. محــور بــدِن پیکــره مذکــور اریب  تمامــی صورت هــا ســه ر
طراحــی شــده و در تناظر با تنها درخت نــگاره، حرکت و تنوع را به اثر 
افزوده اســت. دو پیکره در پشت سر شــخصیت های اصلی داستان، 
آرام و بااحترام ایســتاده اند و دیگران به شــیوه ای آزادانه تر نشســته و 
در حال می گســاری و معاشــرت می باشــند. در تطبیق شــعر و تصویر 
می تــوان آنهــا را از ارکان دولتــی و مقامات درباری دانســت، پوشــش 
ایــن افراد بر این نکته موکد اســت. افراد حاضر در نگاره صورت هایی 

که با خصوصیات  کمانی دارند  گرد، تو پر، لب هایی ورچیده و ابروانی 
چهره نــگاری مکتــب نقاشــی اصفهــان برابــری می کنــد، همچنیــن با 
وجود آســیب دیدگی چهره ها، تنوع رنگ پوســت در رنگ آمیزی آنان 
مشــهود اســت. »امام قلی خان مردی فربه، درشت استخوان و موقر 
که در مجالس و مهمانی لباس های فاخر و زربافت می پوشــید«  بــود 
)فلســفی،۱۳6۴، ۴۳6(. بــه همیــن منظــور هنرمنــد نگارگــر از رنگــی 
کرده تــا بدین ترتیب  زنــده و درخشــان در ترســیم جامــه او اســتفاده 
کنــد و جلب نــگاه بیننده را  توانگــری و نیرومنــدی او را بــه ناظــر القــا 
کم صحنه در پی داشته باشد. حرکت قلم موی  در ترکیب بندی مترا
گیاهی  که پوشــش  نقاش در ترســیم آســمان آبــی و نقطه چین هایی 
گویی  گرفته اســت،  را تشــکیل می دهند، آزادانه و بی ظرافت صورت 
پس زمینه تنها برای پرکردن فضای خالی نقش شده است. پیچ و تاب 
نقوش اســلیمی نگاره در هماهنگی با فرم نســتعلیق اشعار قرار دارد.
مجلــسدوم؛امامقلیخــانباشــاهعبــاس: تصویر۲، بخشــی 
کــه یــاران امام قلــی خــان دور او صــف  از داســتان را روایــت می کنــد 
کرده، همبســتگی و  کشــیده اند و خــان زمــان جنگ را بــه آنها اعــالم 
گوشــزد می کند. در همین حین شــاه عباس  تــوکل بــر خدا را بــه آنان 
کــوه و تماشــای  ک  کــه بــرای محظوظ شــدن از آب و هــوای فرحنــا
گــذر می کــرده، بــه دیدن خــان مــی رود و او را از این دیدار  آب از آنجــا 
گفته شــاعر قلب خــان صفا می یابــد. صفحه آرایی  شــاد می کنــد و به 
کتیبه اشــعار همانند تصویر پیشــین است. تعداد ۹ پیکره در  نگاره و 
صحنــه حضــور دارند. خان، بزرگتر از دیگران در مرکز تصویر شــده و با 
گوشــه چپ،  دســتانش بــه آب اشــاره می کند. او  بــه همراه دو فیگور 
پیکره هــای نیمــه پایینــی ترکیب بنــدی را تشــکیل می دهنــد. شــاه 
که پیکره هایشــان  عبــاس و امام قلــی تنهــا اشــخاص تصویر هســتند 
کامل ترسیم شده اســت، قسمت هایی از اندام باقی فیگورها  نســبتًا 
نیمــه  پیکره هــای  شــده اند.  مســتتر  آب  و  کــوه  یکدیگــر،  پشــت  در 
چــپ بــا حرکات دســت خود، حســی از حرکت و پویایــی را به نمایش 
کن و در حــال نظاره خود در  کــه در تقابل با همتایان ســا گذاشــته اند 
نیمه راســت تصویر هســتند. چنانچه حرکت مورب صخره ها را از باال 
کادر را  کنیم، مثلث تشــکیل شــده در نیمه پایینــِی  بــه پاییــن دنبال 
کم تــر می یابیــم. نگارگــر، چهــره جوانــان را شــبیه به  ســنگین تر و مترا
صورت زنان و با خصوصیات بارز چهره نگاری مکتب اصفهان ترسیم 
کرده و میانســاالن را با ســبیل و رنگ پوستی تیره تر به تصویر درآورده 
اســت. دو اســب در نگاره نقش شــده اند؛ یکی اســب شــاه عباس به 
که لکه های سرنجی آن در تناظر با رنگ لباِس خان قرار  رنگ سفید، 
که مکمل رنگ لباس یکی از غالمان  دارد و دیگری ســر اســبی ســیاه 
کشیده تر  گوشــه راســت و باالی تصویر اســت. ســر اســب ها اندکی  در 
از انــدازه متعارف بــه نظر می رســند. جلیقه امام قلی خــان، تزییناتی 
شــبیه به پوســت پلنگ دارد و مشــابه لباس شــاه عباس است. رنگ 
و نقــوش تزیینی ســربندها و عمامه های هــر یک از مالزمان و غالمان 
متمایز از یکدیگر و متنوع ترســیم شــده اند. قرارگیری رنگ ســفید در 
جای جای ترکیب بندی به اســتراحت چشــم و تنظیم عناصر صفحه 
یاری رســانده اســت. نشــانه های زبانی نگاره، نوشــتار اسامی خان و 
شــاه عباس با قلم نســتعلیق ســیاه و در باالی تصویرشــان اســت. از 

معرفی و تحلیل بصری نگاره های نسخه خطی َجرون نامه



۴۴
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵

نقوش هندسی پوشانده شده است. وجود این صندوق تعادل میان 
کرده اســت. نــگاه این افراد به ســمت دیگر  کشــتی را برقــرار  دو طــرف 
کــه اولی صراحی  کم قــرار دارند  کشــتی اســت. در آن ســو ۴ پیکره مترا
بــه دســت پیاله شــراب را به خان تعارف می کند. طــره آویزان موهای 
او از زیــر عمامــه حجیم اش با ظرافت و دقت قلم نگارگر همراه اســت. 
ســه شــخصیت دیگر یکی بــا قامتی بلندتــر در انتها ایســتاده، یکی در 
کشــتی اســت. شــلوغی این نیمه  حال نواختن دف و دیگری هدایت 
گردن  از تصویر با فرم مدور و رنگ یکدســت دف تعدیل شــده اســت. 
کشــتیران، حســی از انرژی، تحرک و ســرزندگی را  بلند و چرخش بدن 
در نــگاره زنده می کند. تمامی پیکره های این قســمت نگاهی خیره و 
مســتقیم به ســمت خان دارند. نیمرخ صورت دو پیکره، منتهی الیه 
کشــتی و ســمت و ســوی نــگاه پیکره هــا، چرخش نگاه  چپ و راســت 
کل اثــر به دنبــال دارد. جزییات چهره های افراد در رنگ  بیننــده را در 
کوچکی دهان، فرم بینی  کمانی ابرو،  گردی صورت و چانه،  پوســت، 
و موهای ســر و صورت مشــابه یکدیگر بوده، نوع پوشش و دستار آنها 
وجــه تمایزشــان اســت. تمامی فیگورهــا با خطوط قوی ســیاه و قرمز 
دورگیری شــده اند. سه ماهی از درون آب سر برآورده اند و رو به سوی 
کشتی دارند. حضور ماهی در نگاره، معنای نمادین داشته بر فراوانی 
آب دریا اشــاره دارد. حرکات شــتابان و بی دقت قلم نگارگر در ترســیم 
که نقوش  کشتی این نکته را به ذهن متبادر می کند  تزیینات داخلی 
تنها جهت پرکردن فضای خالی نقش شده باشد. خطوط اریب بدنه 

کشتی با حرکت آب و شدت جریان امواج همراهی می کند. بیرونی 

کراتنظامی 4-1-2-مطالعهبصرینگارههایرزمومذا
پرتغالی ها ۱6سال هرمز را در اشغال خود داشتند و امام قلی خان 
سردار سپاهی بود که جزیره را فتح و از تصرف آنان نجات داد. نیروهای 
ایرانی نبرد سختی با دشمنان آغاز کردند که سه روز به طول انجامید. 
در پایــان مدافعــان پرتغالی تســلیم شــدند و قلعه به دســت ایرانیان 
افتــاد. نگاره های این بخش شــامل تصاویر مربوط به درگیری ســپاه 

خصوصیات منظره در نگاره، می توان به فضای محدود و پرازدحام، 
کوه های الیه ای و منحنی ارغوانی و قهوه ای با قلم گیری ســیاه اشاره 
کــرد. پردازهای خطــوط با ضخامت هــای متنوع، بافت ســنگ های 
کــه در شــلوغی صحنــه و عــدم تمرکز  صخــره ای را تشــکیل می دهنــد 
گیاهان نیز از البه الی  گل و بوته های  گذاشــته اند.  چشــم بیننده اثر 
کیفیت رنگی  کنده و بدون ترســیم جزییات با  صخره ها به صورت پرا
متوسط سربرآورده اند. خطوط عمود و پرتحرک آبشار، شدت جریان 
که اســتفاده از نقره ای در ترســیم  آب را القا می کند و به نظر می رســد 
گرویدن به ســیاه را در پی داشــته اســت.  کســید شــدن رنگ و  آب، ا
نمایش ابرهای پیچان و آزاد آسمان آبی در هماهنگی با انحنای نرم 

گرفته است. شکل صخره ها صورت 
کــردنامامقلیخانبــررویدریــا: حوالی  مجلــسســوم؛ســیر
غــروب خورشــید، خــان بــه عیــش و نــوش و تماشــای دریــا مــی رود 
کــه در  )تصویــر۳(. اشــعار مرتبــط بــا تصویــر از ارکان دولــت می گوینــد 
کشتی همراه با خان حضور دارند؛ نوازنده به طرب می پردازد و بساط 
کشــتی بــه راه اســت. ابیــات بعدی در صفحــات آتی  کبــاب در  نقــل و 
جزییــات بیشــتری از صحنــه را می نمایاند. نمایــی نزدیک از مجلس 
کشــتی تصویر شــده اســت. افق با  خوش گذرانــی خــان و دولتیــان بــر 
کتیبه اشــعار آســمان  گشــته و زیر  خــط منحنــی نرمــی از دریــا منفک 
نمایــان اســت. بــا آنکــه شــاعر در توصیفــات خــود غــروب را مجســم 
کــرده، ناهماهنگــی متــن و تصویر را در تجســم آســمان آبی مشــاهده 
کنار یکدیگر  کوچکی به شکل مرغابی، در  می کنیم. 7پیکره در کشتی 
ســاماندهی شــده اند. نیمه راســِت تصویــر، خان با هیبت و ســیمای 
نگاره های پیشــین همچنــان بزرگ تر از دیگران تصویر شــده و فضای 
کرده است. خال صورت، ابروهای پر پشت، سبیل  بیشتری را اشغال 
گــوش در رفتــه، نــگاه نافذ، تاج مجلل و نحوه آزادانه نشســتن از  از بنا
گرفته اســت. پشــت ســِر  کــه نگارگر برای او در نظر  ویژگی هایــی اســت 
که با احترام ایستاده و  خان، چهره دو غالم جوان را مشاهده می کنیم 
آماده خدمت رسانی اند. پاهای این افراد در پشت صندوقی مزین به 
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کرات  خــان بــا پرتغالی هــا در فتح هرمــز، محاصره قلعه دشــمن و مذا
نماینــدگان پرتغالــی جهــت صلــح و امان خواهــی از ایرانیــان اســت.
مجلــساول؛رفتــنلشــکراســالمبهســرهرمــز:در ایــن مجلس 
)تصویر۴(، قسمت بیشتری از صفحه به نگاره اختصاص یافته است، 
کم و به یک سطر در باال و دو سطر در پایین تقلیل  کتیبه اشعار  سهم 
یافتــه اســت. یکی از تمهیدات خالقانه نگارگــر در القای حس تحرک و 
تنــش، شکســتن جدول بنــدی توســط عناصری چــون درخــت، بنا و 
حتی حروف نوشتار می باشد. فضایی معادل        تصویر به واقعه جنگ 
کشــتی مجزا،  می پــردازد. 6 پیکــره در ســمت چــپ نــگاره، ســوار بر دو 
گرم و سرد به طرف  که با سالح های  سپاهیان خان را نشان می دهند 
دشمن هدف گیری می کنند. سه شخصیت کشتی باال ایرانی هستند و 
این امر از خصوصیات چهره، پوشش و حتی سالح سردشان به وضوح 
مشخص است. امام قلی خان در این جنگ حضور ندارد. چهره بزرگان 
ســپاه جا افتاده، با ســبیل و ســربندهای بادبزنی ترســیم شده است. 
گرد، ســفید و به ظرافت رخســارهای زنانه  گوشــه تصویر  چهــره جوان 
که در این جنگ متحد ایران  کشــتی دیگر ســپاه بریتانیاســت  اســت. 
گــرم آنها موید  بودنــد. صورت هــای نیمرخ،کاله های فرنگی و اســلحه 
این مطلب است. جنبش و حرکت سپاه ایران با ترسیم محوری عمود 
کشتی ها، ردیف مورب تفنگ ها، حاالت و سکنات جنگجویان،  برای 
خطــوط متالطــم صخره و جهت حرکت ماهیــان درون آب دو چندان 
شــده و در عین حال ارتباط با آنســوی دریا را برقرار می ســازد. پیکره ۴ 

کاله و پوششــی متفــاوت از ایرانیان نقش  کشــتی مقابل با  پرتغالی در 
شــده اســت. انــدام خونیــن و تکه تکــه شــده تعــدادی از دشــمنان به 
داخل دریا افکنده شــده و حالتی مهیج و دراماتیک به فضا بخشــیده 
است. متاسفانه تشخیص خصوصیات چهره نگاری پرتغالی ها به علت 
آسیب دیدگی اثر ممکن نیست. انتشار متوازن رنگ نارنجی روشن در 
کثرت رنگ های آمیخته تیــره، همچنین عدم رعایت  سرتاســر نــگاره و 
قوانیــن پرســپکتیو از دیگر ویژگی های این اثر اســت. منظره ســازی در 
پــس زمینــه ایــن تصویر نســبت بــه نگاره های پیشــین تــا انــدازه ای از 
دقت و وضوح برخوردار اســت و از تکنیک ســایه روشن در رنگ آمیزی 
درختــان بهره منــد شــده اســت. تصاویر قــالع و ابنیه نیز در ســطوحی 
دوبعــدی بــا قلم گیــری قهــو ه ای در پس زمینــه خودنمایــی می کنند. 
کانال هــای ســد، بــا خطوطی نــرم و منحنی نشــان داده  خــروج آب از 
شــده و آســمان آبی بار دیگر در دور دست به چشم می آید. نکته قابل 
که با  تامــل در ایــن نگاره، حضــور ماهیانی درشــت اندام در آب اســت 
خطوطی منحنی و فاقد رنگ ترسیم شده اند، فاصله میان آنها توسط 
صخره هایی پرشده که نقش حیواناتی موهوم در پردازهای قلم نگارگر 
آن قابل تشــخیص اســت. به بیانی دیگــر نگارگر صخره هــا را جاندار به 
کید بر عظمت نبرد  که احتمااًل هدف او از این ترفند، تا تصویر درآورده 
و همراهــی تمامــی عناصر بصــری در این جوش و خروش بوده باشــد.
گرفتنهرمزتوســطســپاهیانامامقلیخان: در  مجلــسدوم؛
تصویــر ۵ صحنــه پرازدحام، فضای محدود و ترکیب بندی منتشــری 
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کــه تشــخیص افراد را مشــکل می کند. در ســمت راســت  را شــاهدیم 
کادر شــخصی  صفحــه ســپاهیان صفــوی حضــور دارنــد. در بــاالی 
کوه ها بر شــیپور جنگ می دمد. حرکت ابر با حالت  مســتقر در پشــت 
افقی شــیپور هماهنگ اســت. نحوه چیدمان پیکره این شــخص در 
کشــیده  که حالت  کنار ســه پیکره دیگر فرمی مثلثی را تشــکیل داده 
کمانــدار، آن را تکمیــل می کند. جهت راس مثلث به ســمت  دســتان 
قلعه و دشــمن مقابل است و بدین سان بر حرکت صحنه می افزاید. 
کمانــدار بــا ســبیل هایی پرپشــت ایســتاده اند،  دو پیکــره پشــت ســر 
کاله خود بــرده و دیگری پرچمــی زرد را حمل می کند  یکی دســت بــر 
کادر نــگاره بیــرون زده و میلــه عمــود و حرکــت مــواج آن ترکیب  کــه از 
ایــن دو  اســبان  پویایــی و هیجــان متمایــل می کنــد.  بــه ســوی  را 
کادر در حال  کن ایســتاده اند. دیگــر جنگجویــان ایرانی در میانــه  ســا
رزم، دفــاع و تاخــت و تــاز هســتند. در ترســیم صخره و پیکره انســان 
و اســب از خطــوط منحنــی استفاده شده اســت. نیمــه دیگــر تصویــر 
ج آن  کــه ســه نفــر بــر باالی بــر قلعــه پرتغالی هــا را مشــاهده می کنیــم 
کارزار می نگرند. ســه پیکره دیگر نیــز در پایین  ایســتاده و بــه صحنــه 
قلعــه در حــال دفــاع و یــا فــرار ترســیم شــده اند جهت حرکــت آخرین 
کادر رانده  ج از  اســب بــر عکــس اســت و توســط ســپاه خــان بــه خــار
دشــمن،  بــدن  خون آلــود  تکه هــای  اســبان  پــای  پاییــن  می شــود. 
کــه  کاله و ادوات جنگــی بــه زمیــن افتــاده اســت. مشــخص نیســت 
کــدام پیکــر جــدا شــده اســت. وجــه  باالتنــه و دســت قطــع شــده از 
کاله و نحــوه آرایــش موی  تمایــز ســپاهیان پرتغالــی از ایرانــی در نــوع 
کندگــی ســطوح و اجزا به  صورت شــان اســت. آشــفتگی صحنه بــا پرا
کادر مستقر  خوبی نشان داده شده است. بخشی از صخره در پایین 
اســت و بــا خطوط نــرم و پردازهای ظریف خشــونت و عدم انســجام 
کــه شــامل درختچه هایــی  گیاهــی  اجــزا را تعدیــل می کنــد. پوشــش 
دارد.  قــرار  کنــار صفحــه  و  گوشــه  در  اســت  روشــن  بــا ســایه  کوتــاه 
مجلــسســوم؛آتــشزدنقلعــهوقتــیامامقلیخــانبــههرمــز
رسیدهبود: نگاره سوم از این مضمون )تصویر6(، ۵ پرتغالی را محصور 
کــه نیم تنــه باالیی آنهــا از پشــت پنجره و  درون قلعــه نشــان می دهــد 
کالهی فرنگی به ســر  کنگره های قلعه نمایان اســت. تمامی اشــخاص 
کــه طرز نگاه ها  گویای احوال آنها نیســت چرا  دارنــد. حــاالت چهره ها 
کن است و حسی از ترس، هیجان و محاصره شدن را  بیروح، آرام و سا
نمی توان در اجزای صورت پیکره ها تشــخیص داد. تنوع رنگ پوست 
همچنان در این اثر نیز قابل مشاهده است. شکستگی قاب تصویر در 
گرفته اســت.  گنبد بنا و پرچم در اهتزاز صورت  بــاالی صفحه  توســط 
کیدی بر غیرمســلمان بودن دشــمنان  گنبد تا عالمت صلیب بر باالی 
کاشــیکاری ها و تزیینــات بنــا بــا نقــوش هندســی خام دســتانه،  دارد. 
بی دقت و شتابان طراحی شده است. به نظر می رسد که این تزیینات 
بیش از آنکه جنبه زیبایی شناسانه داشته باشند، جهت پرکردن فضا 
نقش شــده باشــند. خطوط راســت و مورب بنا در باالدســت تشــکیل 
کنیــم بــه پیکــره  فرمــی مثلثــی داده انــد، چنانچــه راس آن را دنبــال 
که ارتباط قســمت های  امام قلی خــان در ســوی دیگر نگاره می رســیم 
مختلف را برقرار نموده است. مناظر تصویر چون کوه، سنگ و صخره، 
دورگیری هایی به رنگ ارغوانی دارند. امام قلی خان با پیکری درشت تر 

از دیگران در پالن های انتهایی سوار بر اسبی سفید نقش شده است و 
سپر و شمشیر به دست دارد. رعایت پرسپکتیو مقامی در ترسیم اسب 
کشــیده تر از حد  کمی  خان نیز قابل مشــاهده اســت. صورت اســب ها 
متعارف ترســیم شــده اند. از مشــخصه های چهره نگاری خان در این 
نگاره نیز می توان به ســبیل، رنگ نارنجی لباس و پوست سرخ، اندام 
فربه و حالت آرام چهره او اشاره کرد. رنگ زمین همانند دیگر نگاره های 
گل  منظومه با صورتی رنگ آمیزی شــده اســت، از نخــودی، ارغوانی و 
بهی نیز برای ترسیم صخره و برآمدگی های زمین استفاده شده است. 
دو پیکره پشت توپ های جنگی قرار دارند و سر اریب لوله های آن را به 
گرفته اند. ســطوح مورب و نســبتًا پهن سالح، نگاه  باالی قلعه نشــان 
بیننــده را بــه طــرف قلعه هدایــت می کند و تــوازن صفحــه را در مقابل 
ســنگینی بنای ســمت راســت تصویــر تا حــدودی برقــرار می نماید. در 
کمرنگ نقــش دود را ایفا  دهانــه توپ های جنگی، خطوطی آشــفته و 
کثرت خطوط و سطوح متقاطع در ترکیب بندی نگاره بارز  می نمایند. 
که درفشی  کم ســن و ســال اســت  کنار امام قلی، جوانی  اســت. پیکره 
کتیبه اشــعار عبور  بــه دســت دارد. نــخ قرمز و نازک ایــن درفش از روی 
می کند. ســطح پرچم بنفش تیره اســت و نقش روی آن نشــان شیری 
گیاهی با رنگ  کنــار نقوش ترســیمی  که در  در حــال دویــدن می باشــد 
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طالیــی بــه تصویر درآمده انــد. حاالت دســت این پیکره، متناســب با 
خان طراحی شده است. دو پیکره پایینی تیشه به دست در حال حفر 
خنــدق در پای قلعه انــد و در فرمی مثلثی جای می گیرند. پایین بنا با 
گرم  کفه رنگ های آمیخته و  آب پر شــده اســت. در ترازوی این نگاره، 

سنگین تر از رنگ های سرد است.
مجلــسچهــارم؛دیــدارامامقلیخانبــانماینــدگانپرتغالی:
کاله، شــنل و آرایش متفاوت موهای  در تصویر 7، دو ســوار فرنگی با 
که روبروی امام قلی خان ایستاده و قسمتی از  صورت دیده می شــود 
کادر حذف شده است. تقریبًا تمامی چهره ها  پیکره هایشــان توسط 
آســیب دیده و نامشــخص اند. دستکاری ناشیانه چهره ها، از اصالت 
کاســته اســت. خان بر اســبی ســیاه بیش از نیمی از فضای باالی  آن 
نگاره را به خود اختصاص داده است. پاهای اسب او در حال حرکت 
ترســیم شده اســت. نحوه قرارگیری مالزمان خان در صحنه، ترکیبی 
مثلثــی را در نیمه راســت تشــکیل داده اســت. همراهــان دو به دو با 
گفتگــو هســتند. چرخــش ســر و حالت دســت های  یکدیگــر در حــال 
تعامــل میــان اجــزا را برقرار ســاخته اســت. پاهــای اســب و دو پیکره 
پایینی در پشــت صخره و رودخانه مســتتر شده است. نحوه استقرار 
پیکره سبزپوش نامشخص است، چنانچه سوار بر اسب باشد پاهای 
که ایســتاده باشــد ارتفاع و ابعاد او  حیوان تصویرنشــده و در صورتی 
قوانین پرســپکتیو را نفی می کند. تک پیکره ای در وســط نگاره رو به 
پرتغالی ها ایســتاده اســت. انحنای بدن او حسی از زنده بودن را القا 

که بر ســر  کالهی  کــرده و رنــگ لباســش توجه چشــم را جلب می کند. 
کنار رود روییده  دارد فرنگی به نظر می رسد. در پیش زمینه، درختی 
گیاهــی اثــر از  کــه ابعــادی مینیاتــوری دارد. در رنــگ آمیــزی پوشــش 
ســایه روشن اســتفاده شده اســت. آســمان نگاره در آن بخش هایی 
کوه ها  کمرنــگ می گراید. خطــوط نرم  کــه درختــان قــرار دارند به آبی 
حــد فاصل پیش و پس زمینه را تشــکیل می دهنــد، ارتفاع و انحنای 
کاله او ترســیم شــده  کوه پشــت پیکره امام قلی متناســب با تزیینات 
کوه ها، حسی از صالبت  است. تنظیم محل استقرار خان و برآمدگی 
و قدرت نواب عالی را به بیننده القا می کند. ناِم خان در باالی سر او 
کنده سنگ و خطوط ارغوانی بر  به تحریر درآمده است. تکه های پرا

روی زمین جهت پرکردن فضا ترسیم شده است.

4-1-3-مطالعهبصرینگارههایوداعوسوگواری
پس از مرگ شاه عباس جانشین او شاه صفی در سال ۱0۴۲ ه.ق 
کــرد و در قزوین به  امام قلی خــان را با ســه پســرانش از فــارس احضار 
گذراند. در  ناجوانمردی سر برید. سپس همه اوالد خان را از دم تیغ 
کشــته شدند و  کور یا  تاریخ آمده اســت »تمام فرزندان امام قلی خان 
که طفل شــیرخواره و در بغل دایه بودند، نجات یافتند«  تنها دو تن 
)تاورنیــه،۱۳6۳، ۵۱۲(. مجالــس زیــر، صحنه های مربــوط به آخرین 
دیــدار امام قلی خان بــا فرزندانش و عزاداری زنان بر اجســاد مردان و 

پسران خانواده را به تصویر در آورده است.
مجلساول؛امامقلیخانقبلازاعدامپســرانشآنهاراترک
میکنــد:کادری عمــودی، اجــزای نــگاره را در خــود قرار داده اســت. 
که از شــدت اندوه دســت  امام قلی خان بر تختی نشســته و در حالی 
گذارده با پســرانش دیدار می کند. عبارت "غورســو خان" یا  بر صورت 
چیزی شــبیه به آن در باالی ســر خان نگاشــته شده است. اولین بار 
کوتــاه و با رنگی خاموش  در نگاره هــای این منظومه، او را در لباســی 
کمی از پدر در مقابل او ایســتاده اند. پسر  می بینیم. پســران با فاصله 
کــه با درنظرگرفتن حالت دســتانش،  بزرگ تر در مکانی مســتقر شــده 
ارتباط میان دو ســوی نگاره را برقرار می کند. این دو قســمت توســط 
ایســتادن  طــرز  شــده اند.  جــدا  یکدیگــر  از  دیــوار  عمــودی  ســطوح 
کودکان، حالت افتاده دست ها و پاهای جفت شده، نشان از احترام 
آنها به مقام پدر اســت. شــخصی در پشــت سر پســران خان با فاصله 
ایســتاده و بــه نظــر می رســد نــوزادی در آغــوش دارد. متاســفانه این 
بخش از نگاره، آسیب دیده و تشخیص صورت ها ممکن نیست. سه 
کشیده اند. حاالت  پیکره نیز به شــکلی فشــرده پشت ســر خان صف 
و ســکنات آنها انــدوه و همدردی را می نمایاند. پیکــره دو نیم تنه در 
رواق هــای بــاالی این بخــش از نــگاره نظاره گر صحنه اســت. این دو 
کج و چهــره ای آرام به پاییــن نظر دارند.  گردنــی  بــا فاصلــه ای دورتر، 
مالقــات در فضــای اندرونی بنا اتفــاق می افتد اما چونــان نگاره های 
اشــعار  کتیبــه  پشــت  در  را  آســمان  آبــی  از  قســمت هایی  پیشــین، 
مشــاهده می کنیــم. بــه عبارتــی دیگر، نگارگــر همزمان فضــای بیرون 
و درون را بــه تصویــر درآورده اســت. تقســیمات فضــای ایــن نــگاره، 
متفاوت و نامتعارف اســت. تلفیقی از نقوش و ســطوح متقاطع را در 
که تجسم رابطه ای منطقی میان بخش های  ترکیب بندی شــاهدیم 

تصویر7-دیدارامامقلیخانبانمایندگانپرتغالی.
ماخذ:)همان(

معرفی و تحلیل بصری نگاره های نسخه خطی َجرون نامه
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کتیبه  کودکان به داخل  کادر، پای یکی از  آن دشــوار است. در پایین 
کرده اســت و در باال نیز بخش هایی از بنا به بیرون نفوذ  اشــعار ورود 
کاشــی ها و نقوش  داشــته قــاب را شکســته اند. رواق هــا، آجرنماهــا، 
درختان عناصر تزیینی بنا را تشکیل می دهند و شتابان و بی ظرافت 
گوشه باالیی نگاره در حال پرواز است  ترســیم شــده اند. پرنده ای در 

کاشی محسوب می شود )تصویر8(. و بخشی از تزیینات 
رســیده قتــل بــه اعضــای بــرای بازمانــدگان دوم؛ مجلــس
مراســم  بــا  رابطــه  در  تاورنیــه۴  میکننــد: عــزاداری خانوادهشــان
کســی می میرد  ســوگواری ایرانیان در دوره صفویه می نویســد: "وقتی 
گیســوان خود  خانــه مملــو از فریــاد و فغــان می شــود، بــه ویــژه زنــان 
تفصیــل  بــه  انگیزشــان،  حــزن  نوحه گــری  میــان  در  و  می کننــد  را 
از  اعمــال نیــک متوفــی یــاد می کننــد و هــر لحظــه فریــاد وحشــت آور 
برمی آورند")همــان(. همچنیــن عــزاداران لبــاس ســیاه و ارغوانی می 
پوشــند. برخــی برهنه انــد و بخــش میانــی بدن خــود را پوشــانده اند 
)دبلیــو فریــر،۱۳8۴، ۲۱۵-۲۱۳(. در ترکیب بنــدی اثــر انــواع ســطوح 
افقــی، تزیینــات اســلیمی آبــی و قرمز مفروش شــده اســت و در نیمه 
کم مشــاهده می شــود. این دو فضا  کــر با نقوش مترا مقابل، فرشــی ا
توســط دیوار آجرنمای باریک و صورتی از یکدیگر تفکیک می شــوند. 
بــا پیچــش نقــوش  حــاالت متالطــم پیکره هــای ســوگوار متناســب 
اســلیمی و تزیینی پرده، فرش و تابوت ها طراحی شــده اند. پیکره ها 
در فضــا معلق انــد، نمایــش این تعلیــق احتمااًل جهــت هماهنگی با 
کثرت خطــوط مواج  مضمــون عــروج اجســاد بــوده باشــد همچنیــن 
گویای  احساســات معنوی بیننــده را برمی انگیزاند. اجــزای چهره ها 
حــاالت درونــی و تالــم روحــی آنان نیســت، صورت های قــراردادی با 
گرفته و یا خود را بر  حالتی خشــک و تصنعی دســت ها را بســوی باال 
روی تابوت ها انداخته اند. تعدادی از زنان نیز نیمه برهنه شده اند تا 
کنند. پیکره های برهنه  کید  بدین ترتیب بر شــدت اندوه عزاداران تا

کادر بــه ســمت راســت و پاییــن  گ از چــپ و بــاالی  در ترکیبــی زیگــزا
چیدمان شده اند. رخسار زنان عزادار، تفاوتی با صورت مردان ندارد 
تنها وجه تمایزشــان، طره موهای بلند و مواج زنان اســت. تزیینات 
گــردن و دست هایشــان بــه شــکل نقاطی  و جواهــرات زنــان بــر بــازو، 
کم پشت و پیچان،  کوتاه، موهای  ممتد نقش شــده است. پیشانی 
گــرد، پیکره هــای از روبــرو از  رنــگ پوســت روشــن، چانــه و صــورت 
گوشه تصویر پوستی  کنیز آبی پوش  کل است.  مشخصه های این هیا
خ نگاره اســت. تابوت های تزیین شده در  تیره دارد و تنها چهره نیم ر
ســطوح مســتطیل و ذوزنقه با ارتفاع متنوع ترســیم شده اند. نقوش 
جامه هــای ســیاه زنــان شــبیه بــه تزیینــات تابوت هــا ترســیم شــده 
اســت همچنیــن نحوه قرارگیــری لباس های افتاده بر پــای تابوت ها، 
براســاس فضاهــای خالــی نــگاره ســاماندهی شــده اند. محدودیــت 
کتفــا بــه طیــف خاموش و تیــره جهــت تاثیرگذاری  ترکیبــات رنگــی و ا
.)۹ )تصویــر  اســت  شــده  لحــاظ  صحنــه  حزن آلودکــردن  و  بیشــتر 
مجلسسوم؛خانوادهامامقلیخاندرسوگمرگشعزاداری
که به مضمون  کردنــد: تصویــر ۱0، آخریــن نگاره از این منظومه اســت 
و  دختــران  نــگاره،  محــدود  فضــای  در  دارد.  اختصــاص  ســوگواری 
ک به زاری می پردازند.  گریبان چا همسران خان با سر و پای برهنه و 
کادر نگاره توســط بنای ســاختمان به دو نیم تقســیم شــده و عده ای 
بر در بنا ایســتاده اند. ردیف افقی پیکره های ســوگوار به دو دسته سه 
گرفته اند.  تایی تقســیم شــده اند و به شــکلی متقارن در تصویر جای 
کوچک انــدام نیز در وســط تصویر رابط میان دو قســمت  پیکــره زنــی 
اســت. بــه آییــن مرســوم عــزاداران او و زنــی دیگــر نیمه برهنــه شــده و 
کوفتن بر ســر است.  کشــیدن مو و  دستان شــان رو به باال و یا در حال 
گ  نقش زمینه در نیمه راست شامل تزیینات اسلیمی و خطوط زیگزا
دیوار و سطوح ساختمان است. به نظر می رسد سه پیکره نیمه چپ 

کوتاه و شکل سربند مرد باشند. به واسطه موهای 

را آنها پسرانش اعدام از قبل خان امامقلی تصویر8-
کند. ترکمی

ماخذ:)همان(

تصویر10-بازماندگانبرایاعضایبهقتلرسیدهخانوادهشان
عزاداریمیکنند.

ماخذ:)همان(

عزاداری مرگش سوگ در امامقلیخان خانواده تصویر9-
کردند.

ماخذ:)همان(
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خصوصیاتپیکرهها

مجالسبزم
● تجمع پیکره ها ● شخصیت اصلی در مرکز توجه با ابعادی بزرگ تر و حاالتی موقرانه و ایستا 
● فشردگی پیکره های درجه دو با حرکاتی آزادانه و غیررسمی ● نمود نهایت پویایی پیکره ها در 

حالت دستان.

مجالسرزم

کندگی پیکره ها در صفحه ● نحوه قرارگیری عمومًا پیچان در ترکیب بندی ● اهمیت پیکره  ● پرا
کم پیکره ها در صحنه های درگیری ● کشیدگی حالت دستان  شخصیت اصلی ● تحرک نسبتًا 
فرم  در  دو  درجه  پیکره های  قرارگیری   ● دشمنان    پرتکاپوتر  و  بی قیدتر  ترسیم   ● جنگجویان 

مثلثی.

مجالسسوگ

● تعدد پیکره ها در فضایی محدود ● استقرار پیکره ها در یک راستا و ترکیب مارپیچ و متالطم 
در صحنه زاری بر اجساد ● نمایش اندوه با ترسیم دست بر صورت ● حضور زنان سوگوار نیمه 
نامتعارف  آناتومی   ● کوتاه  قامتی  و  معمول  از  بزرگ تر  سرهایی  و  باال  به  رو  دستانی  با  برهنه 

نوزادان ● انحنای پیکره ها متناسب با فضای رخداد.

لباسوپوششدر
نگارههای...

بزم

با جلیقه  با سربند ساده، اهلل وردی خان با شنل و امام قلی خان  پوشش شاه عباس نیم تنه   ●
به  ملبس  درباریان  آویزان●  پارچه  و  باریک  میل های  نفیس،  پرهای  به  مزین  تاج  و  منقوش 
تنوع سربند و   ● کوتاه  کم اهمیت با جامه  ترسیم افراد   ● دستار حجیم و ردای بلند و رسمی 

کاله خدمه و جوانان.

رزم
کاله لبه دار و یقه سفید و چین دار ● سربند دولت مردان ایرانی تاج مرصع و  ● پوشش فرنگیان 
کاله  کوتاه با شلوار و چکمه های بلند● تنوع  مزین به پر ● لباس جنگجویان و سوارکاران نیم تنه 

سربازان ● شباهت لباس ایرانیان و فرنگیان.

بلند سوگ ردای خدمه  و  کوتاه  اندرونی  در  پوشش خان  و مردان●  زنان  لباس  تمایز میان  عدم   ●
ک. ●پیراهن زنان بلند با یقه چا

شیوهطراحی
● ترسیم ابعادی درشت برای خان● پیکره ها فربه با خطوط منحنی نرم و آزادانه ● دورگیری فیگورها 
با قلم متمایز قوی و پررنگ ● شدت و ضعف خطوط در ترسیم صخره های اسفنجی و انحنای 
اندام ها ● ترسیم چین و شکن لباس ها و عمامه ها با پردازهای ظریف و خطوط منحنی تصنعی.

چهرهنگاری

کمانی،  گرد، ابروان  کن و منفعل ● صورت ها توپر، چانه ها  ● طراحی اجزای چهره قراردادی، سا
کوچک، سبیل پرپشت، موها آویزان با خطوط مواج و منحنی های ظریف و نازک ● تنوع  دهان 
خ ● عدم تمایز میان چهره زنان و  کم اهمیت نیم ر خ ● افراد  رنگ پوست ● اغلب صورت ها سه ر
مردان جز در ترسیم موی بلند برای زنان● طراحی چهره فرنگیان با آرایش متفاوت موی صورت 
گویایی احواالت درونی چون تالم، ترس، هیجان و شادی در چهره ● ترسیم رخسار  ● فقدان 

بزرگان جاافتاده و تیره و پوست جوانان روشن و با ظرافت زنانه.

منظرهپردازی

عناصرطبیعی

گیاهی مختصر محدود به درختچه هایی با  ● حضور آسمان آبی در ۹0درصد نگاره ها ● پوشش 
کنده و نقطه گذاری  ابعاد مینیاتوری و سایه پردازی های شتاب زده در رنگ آمیزی● گل های پرا
قلم جهت تجسم چمنزار ● فقدان دقت در ترسیم جزییات ● کوه های اسفنجی و صخره های 
خطوط  دل  از  جانوری  موهوم  نقوش  ترسیم  قهوه ای●  و  ارغوانی  قلم گیری  با  پیچان  منحنی 

صخره ها ● بستر صورتی رنگ زمین ● منظره به عنوان نقش زمینه.

عناصرمعماری

ارتفاع و سطوح  افزایش  با  تمایل به ساختار عمودی  از ایجاد نقطه گریزی مشخص●  پرهیز   ●
باریک ● تصویر بخشی از بنا در نگاره ● زاویه دید همزمان) اندرونی و بیرونی، دید از باال و روبرو( 
ارتباط متقابل انسان و   ● اتصال فضای درون و بیرون قاب با نفوذ بخشی از بنا به حاشیه   ●
ابنیه ● تقسیم بندی فضای معماری به سطوح متعدد و متقاطع ● طراحی شتاب زده و بی دقت 

نقوش تزیینی ابنیه و ارجحیت پرکردن سطوح بر زیبایی.

رنگ

● رنگ آمیزی درخشان ● جدول رنگی ارغوانی، قهوه ای و صورتی ● تنوع در رنگ لباس، سربند 
و رخسار● کیفیت متوسط رنگی● انتشار متوازن رنگ های زنده در ترکیب ● استفاده ازسفید 
از  استفاده  و  سوگ  مجالس  در  رنگ  محدودیت  ازدحام●  پر  صحنه های  بصری  تنفس  جهت 
طیف تیره و خاموش ● کثرت رنگ های آمیخته ● استفاده از ارغوانی و سیاه در صحنه های عزا 

گرم در تصویر ● بهره گیری از تاثیر متقابل رنگ ها. کمیت رنگ های  ● حا

نشانههایزبانی
●نگارش اسامی و القاب امام قلی خان و همسر مورد عالقه اش، اهلل وردی خان و شاه عباس به 
خط نستعلیق و قلم ریز سیاه در باالی پیکره هر یک  ●  حضور نشانه های زبانی در صحنه هایی 

با تعدد پیکره.

معرفی و تحلیل بصری نگاره های نسخه خطی َجرون نامه
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گیساختاروترکیببندیصفحاتمصورَجروننامه. جدول2-ویژ

فضاسازیترکیببندی

●  فضاسازی مادی ● گسترش فضای تجسمی با نمایش همزمان درون و بیرون ● بهره گیری از پرسپکتیو مقامی در ترسیم 
گروه بندی سنجیده پیکره ها ● نمایش یکپارچگی فضا توسط تعامل  قهرمان داستان ●  القای عمقی سطحی با تنوع فرم و 
سطوح و عناصر ● ارزش یکسان فضاهای مثبت و منفی ●  استفاده از سطوح رنگی در القای فضای بیان گرانه و حسی ●تمرکز 
کارزار، محدودیت فضا در مضامین سوگ  کم صحنه های  وقایع در فضاهای میانی ● آرامش مجالس ضیافت، جنبش و ترا

●فراخیت فضا توسط ترسیم افق رفیع ● تزیین فضاهای معماری ● کثرت سطوح متقاطع در فضای معمارانه.

ساختارصفحه

کتیبه ها در قاب نگاره ● ساختار  کتیبه اشعار ● تداخل  ● پیروی ابعاد صفحه از تناسبات         ● صفحه آرایی چهار ستونی 
متنوع، متوازن و منتشر نگاره ها ● ترکیب بندی متناسب با مضمون ● استفاده از ترکیبات مثلثی جهت هدایت چشم 

●تشدید تحرک با شکستگی قاب ● اختصاص بیشترین وسعت صفحه به نگاره ● جدول کشی قاب تصویر.

محلقرارگیری
متنونگاره

مجلس بزم )۱(مجلس بزم )۲(مجلس بزم )۳(مجلس رزم )۱(مجلس رزم )۲(

مجلس رزم )۳(مجلس رزم )۴(مجلس سوگ )۱(مجلس سوگ )۲(مجلس سوگ )۳(

نتیجه

َجرون نامه از نسخه های مصور فصل آخر دوره درخشان نگارگری 
کنــون از دید هنرشناســان ایــن عرصــه دور مانده  کــه تا ایــران اســت 
اســت. معرفی و شناخت نگاره های این منظومه ارزشمند به عنوان 
یکــی از مــدارک مهم تصویــری دوره صفــوی و هنر ایرانــی، مهم ترین 

دســتاورد جســتار حاضــر اســت. بــا بررســی ســبک و ســاختار بصری 
که در جداول ۱ و ۲ آمده می توان به ســواالت پژوهش  نگاره های آن 

ح زیر پاسخ داد: به شر
ح  که نویســنده از شــر - داســتان جــرون بخشــی از روایتــی اســت 

 ســرهای زنــان، بزرگ تــر از مردان طراحی شــده اســت. چشــمان 
پیکره ها باریک، صورت ها پهن و بی ظرافت ترسیم شده اند. حاالت 
چهــره آنــان منفعــل و بــی روح اســت. دســتان افقــی زن آبی پوش در 
که مشــخص نیســت برای پذیرفتن چیزی  جلوی صف زنان حرم – 
درازشده و یا ردکردن- در برقراری ارتباط و انسجام میان دیگر اجزای 
نــگاره یاری رســان بــوده اســت. همســر مــورد عالقــه خــان در انتهای 
صــف زنــان با لباســی ارغوانی ایســتاده و موهای خود را می کشــد. در 

ج شــده اســت. رواق هاللی شــکل  بــاالی ســر او عبــارت "عزیز میر" در
کرده اســت. پیکره ها با  کمک  پشــت ســر او بــه تنفس و تمرکز بصــری 
رنگی متفاوت قلم گیری و نقوش لباس ها با طالیی ترســیم شده اند. 
کرده اســت.  نــوزادی در آغــوش مــرد ســیاه پوش جلویــی جــا خوش 
آناتومــی او تــا حــدودی نامتعــارف و ناقــص اســت. خطــوط ظریــف 
طراحی شده بر زمین، درختان پس زمینه و آسمان حسی از تالطم، 

وزش باد و آشوب را القا می کنند.
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پینوشتها

بنیانگــذاران مکتــب  از  ایرانــی )محتمــاًل ۹80-۱0۴۴ ق(.  رســام  و  نگارگــر   ۱
اصفهان بود و با نوآوری در طراحی و انتخاب موضوعات جدید باعث تحولی در 
گرایش داشت، در شبیه سازی  نگارگری ایرانی شد. او به بازنمایی جهان واقعی 
جانوران دقت زیادی نشان می داد ولی هیچگاه به برجسته نمایی و پرسپکتیو 
کشف ارزش های بیانی خط است. در طراحی  متوســل نمی شــد. اهمیت او در 
خط های دورانی و سیال بکار می برد و قلم گیری اش از همان ریتم و پیچ و تابی 
که در خوشنویسی شکســته نستعلیق می توان بازیافت. با این  برخوردار اســت 
حال در آثار متاخرش، پیکرها بیش از حد با وقار و ساختگی، چهره ها درشت و 
گزینی او شامل انواع  چین و شکن جامگان خشک و یکنواخت می شوند. رنگ 

کباز، ۱۳86، ۲۵۴(. کستری فام دار است )پا ارغوانی، قهوه ای و خا
کشــم و َجرون نامه به زبان فارســی  ۲ این اثر، حاوی دو منظومه جنگ نامه 
کشم ســروده شاعری ناشناس، روایتی منظوم از فتح جزیره  اســت. جنگ نامه 

قشم توسط سپاهیان ایرانی است.
۳ نگارگــر، رســام، شــاعر ایرانــی و از پیشــگامان مکتب اصفهان و پیرو ســنت 
کتابخانــه ســلطنتی قزویــن  کار در  واقع گرایــی بهــزاد اســت )۱0۱7-۹۴0ق(. بــه 
که ظاهــرًا به دلیل  فراخوانــده شــد و بعدهــا به خدمت شــاه عبــاس اول درآمد 
کار برکنار شــد. شیوه او در طراحی تازگی داشت و تمایل خود را به  بد ســلوکی از 

بازنمایی صحنه های واقعی روزمره نشان داد )همان،۳۴۱(.
بــازرگان  و  جهانگــرد   )Jean Baptiste Tavernier( تاورنیــه  باتیســت  ژان   ۴

ح وقایع دوره صفویه و وقایع دربار  معروف فرانســوی اســت. سفرنامه او در شــر
صفوی دارای اهمیت بسیار است.

فهرستمنابع

آژنــد، یعقــوب )۱۳8۵(، مجموعــه مقــاالت مکتــب نگارگــری اصفهــان، نشــر 
فرهنگستان هنر، تهران.

گرایش هــای ســبکی دوران شــاه عبــاس اول،  اتینگهــاوزن، ریچــارد )۱۳۹0(، 
ترجمه صفورا فضل اللهی، پیام بهارســتان، دوره۲، ســال ۴، شــماره۱۳، صص 

.۳۴۵-۳70
اشــرفی،م.م )۱۳67(، همگامــی نقاشــی با ادبیــات در ایــران، ترجمه روئین 

کباز، انتشارات نگاه، تهران. پا
بینیون، لورنس و دیگران )۱۳78(، سیر تاریخ نقاشی ایرانی، ترجمه محمد 

ایرانمنش، نشر امیرکبیر، تهران.
کبــاز، روئیــن )۱۳8۵(، نقاشــی ایرانــی از دیربــاز تــا امروز، انتشــارات زرین و  پا

سیمین، تهران.
گرافیک،  کباز، روئین )۱۳86(، دایره المعارف هنر نقاشــی، پیکره ســازی،   پا

انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.
تاورنیــه، ژان باتیســت )۱۳6۳(، ســفرنامه تاورنیــه، ترجمــه حمیــد اربــاب 

زندگی اما م قلی خان، اقدامات عمرانی، نظامی و مرگ او ارائه می کند. 
علیرغم بســتر حماســی منظومه، نگاره هایی بــا مضامین غیرنظامی 
کلی، موضوعاتی  نیز در اثر به تصویر درآمده اند. در یک دســته بندی 
چــون مالقــات و بــزم درباریــان و بــزرگان در ابتــدای داســتان، نبرد و 
کرات نظامی فتح هرمز در میانه منظومه و همچنین صحنه های  مذا
وداع آخــر خــان و فرزنــدان و زاری زنان بر اجســاد مــردان خاندان در 
صفحــات پایانی، موضــوع ده نگاره َجرون نامه را تشــکیل می دهند.
- با وجود تعدد مضمون در نگاره ها، یک دستی و انسجام تصاویر 
کار برده، قابل مشــاهده اســت. با این حال  که نگارگر به  با تمهیداتی 
که در  هــر مضمون مشــخصه های بصری منحصر به خود را داراســت 
گرفته اند. اســتفاده  خدمــت و تقویت بیــان هرچه بهتر موضــوع قرار 
از فضــای آزاد و عناصــر طبیعــت جهت القای حس آرامش و شــادی، 
ســکون پیکره هــا و پوشــش الــوان و فاخــر شــخصیت های درباری در 
مجلسی رسمی، استفاده از نشانه زبانی و ترسیم شخصیت اصلی در 
مرکز توجه مخاطب و ســمت و ســوی نگاه پیکره ها به محل اســتقرار 
او، در تصاویــر مرتبــط بــا بــزم و مالقــات بــه چشــم می خــورد. عناصر 
تصویــری مــورد اســتفاده در مضامیــن رزمــی نیــز در خدمــت تنش و 
هیجان داســتان ترســیم شــده اند و شــامل مواردی چون شکستگی 
کندگی پیکره ها، اســتفاده از ترکیبات مثلثی، شــکل  قــاب تصویر، پرا
گــرم و درخشــان و  کثــرت رنگ هــای  پیچــان و منحنــی صخره هــا، 
انتشــار متوازن رنگ های زنده در ترکیب می شــوند. ترسیم افق رفیع 
در صحنه هــای پــر ازدحام، از دیگر تمهیــدات نگارگر در این مضمون 
اســت. در مجالــس مرتبط بــا وداع و ســوگواری نیز، نگارگــر از حرکاتی 
کنــدن مــوی، برهنگــی پیکره هــای مونث،  چــون دســت بر صــورت، 

پیــچ و تــاب و انحنای اجــزای صفحه، جــدول رنگی محــدود، تیره و 
خاموش و همچنین استفاده از سیاه و ارغوانی در رنگ آمیزی لباس 

عزاداران جهت ایجاد فضایی حزن آلود سود جسته است.
گی هــای بصری نگاره های َجرون نامه  - در نگاهــی اجمالی به ویژ
و آنچه به عنوان شاخصه های مکتب نقاشی اصفهان شناخته شده 
اســت، قرابت هایی در طراحی و نحوه قلم گیری خطوط، پیکره های 
فاقــد شــکوه، حضــور منظره بــه عنوان نقــش زمینه و غلبه انســان بر 
طبیعــت وجــود دارد. چنانچــه مکتــب اصفهــان متقدم را به ســبک 
هنری رضا عباســی و پیروانش نســبت داده و اصفهان متاخر را متاثر 
از شــیوه های غربی بدانیم، تصاویر َجرون نامه شــیوه منحصرًا ایرانی 
را بــا شــاخصه هایی چــون اجتنــاب از فضــای خالی، تزیین ســطوح، 
تعــدد پیکره هــا، تســلط ترکیب بنــدی منتشــر و پرهیــز از پرســپکتیو 
گی های  کار خــود قــرار داده اســت. از ویژ و بعدنمایــی غربــی ســرلوح 
کیفیــت متوســط رنگ ها،  خــاص نگارگــری َجرون نامــه می تــوان بــه 
طراحــی شــتاب زده مناظــر و تزیینــات، چهره هــای منفعــل، پیــروی 
ابعاد صفحه از تناسبات        ، فراخیت فضا و افق رفیع، ترکیب بندی 
متناســب بــا مضمون و اســتفاده از رنگ در القای فضــای بیانگرانه و 

حسی نام برد.
گــر چــه نگاره هــای این نســخه فاقد امضــا و نام نگارگر هســتند،  - ا
امــا بــا توجــه بــه شــواهد مذکــور و مصــور و همچنیــن تطابــق نگاره هــا 
که می تواند  کات زیادی در اسلوب و عناصر بصری دیده می شود  اشترا
بــر یکســان بودن قلــم نگارگــر آن صحــه بگــذارد و احتمال انتســاب ده 
تصویر را به یک نقاش تقویت کند. امید است که این نوشتار راه گشای 

پژوهش های جدید پیرامون شناخت هنرمند نگارگر نسخه باشد.

معرفی و تحلیل بصری نگاره های نسخه خطی َجرون نامه
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