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چکیده
گی ها، متمایز از نقاشــی های هم  عصر خــود و حتی پس  از آن معرفــی می نماید، نوع  آنچــه نگاره هــای ایــران را درکنــار دیگــر ویژ
ح موضوعاتی با بن  مایه های تخیلی، افســانه ای، تغزلی و تاریخی و تعامل زیباشــناختی میان متن، فرم  نگرش هنرمند در شــر
ح ســؤال اصلی پژوهش یعنی؛ چگونگی وجوه زیباشــناختی فرم متن نوشتاری و چیدمان  که با طر و بســط مفهومی اثر اســت 
کادر و عناصــر بصــری اثــر، به مطالعه آن می پــردازد. در مقاله حاضر، با اســتفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با  و ترکیــب آن در 
کتابخانه ای، ضمن بررسی عناصر بصری و ساختار زیبایی شناختی نگاره ها، تالش شده تا با مطالعه  بکارگیری اسناد و منابع 
کنار نقش ســاختاری  چگونگی تعامل مؤلفه های بصری فرم ها و متون، تأثیر زیباشــناختی، محتوایی و معنایی نوشــته ها در 
کیفیت بصری در نگاره ها  که به نظر می رســد، هنرمند از این تعامل به عنــوان  گیرد  و تعاملــی آنهــا، موردپژوهــش و ارزیابی قرار 
که نگاره های ایران را صرفًا تصویرسازی متون  که نگرش محققین و هنرمندانی  گردید  بهره برده است و بر این اساس محقق 
گزینش  کمپوزیســیون آنها متن را با دقت خاصی  که هنرمند در  و مرتبط با متن می نگرند، فرض درســتی نیســت و نگاره هایی 

نموده است میان متن و فرم نوشتاری رابطه معناداری وجود داشته و از تعامل بصری ویژه ای برخوردارند. 
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۲۴
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کــه نگاره های ایران  زمین تا قرن یازدهم مســتقیمًا وابســته  از آنجــا 
بــه یــك متن )نوشــته( بــا بن  مایه تخیلــی، افســانه ای، تغزلــی، تاریخی، 
علمی و... می باشــند بررســی رابطــه میان متن و تصویــر و نقش آنها در 
زیبایی شناسی اثر مهم جلوه می نماید. در مقاله حاضر تالش شده تا با 
بررسی عناصر بصری و ساختار زیبایی شناختی عناصر در کنار پرداختن 
بــه بیان هرمنوتیك دینی در نگاره ها و بررســی تعامــل مؤلفه های فرم و 
متــن بــه وجود الیه های زیریــن اثر با بن مایه فرهنگــی و بومی پرداخته 
کنار نقش ســاختاری و  شــود و تأثیــر محتوایــی و معنایــی نوشــته ها در 
گیرد. بر این  زیبایی شناختی آنها در یك نگاره موردبحث و پژوهش قرار 
که برخی از هنرمندان، نگاره های  اساس شاید بتوان نگرش خطایی را 

ایران  زمین را صرفًا مرتبط با متن می نگرند، مورد ارزیابی قرارداد.
مطالعه روابط مؤلفه های متن و تصویر و نقش آنها در شــکل گیری 
که در این مقاله با رویکردی  اثری با ویژگی های بومی، از اهدافی است 
تحلیلــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد. نگارندگان تــالش دارند عــالوه بر 
آنچــه حضور متن )نوشــته( در یك نگاره به لحــاظ محتوایی و معنایی 
کمك سازد، به متن  توانسته به بیان موضوع مورد نظر هنرمند نگارگر 
و یا نوشته به عنوان فرم )شکل( و عنصری بصری در اثر نگریسته و تأثیر 
زیبایی شــناختی آن را در ترکیب بندی نــگاره مورد تجزیه  و تحلیل قرار 

کتاب بررسی نمایند. ج از ارتباط آن با  دهد و نگاره را خار
آنچــه مطالعــه پیرامون هنــر نگارگــری ایران زمین به مــا می دهد، 
کــه تا قرن  ارتبــاط مســتقیم و وابســتگی نســبی تصویر به متن اســت 
یازدهم ادامه داشته و به اعتقادی اوج نگارگری ایران، نسخی است 
کار شــده اند.  خ )8۳۷-80۲ ه. ق(  که برای بایســنقر میرزا پســر شــاهر
کتاب های مصور بی نظیری چون شــاهنامه، کلیله ودمنه و گلســتان 
کــه حکومــت تیمــوری  کار شــده اند  ســعدی در دربــار بایســنقر میــرزا 
کارگاه ســلطنتی در هرات  کتابخانه و  تعالــی و وحدت خود را مدیون 
اســت؛ اما همه موارد عنوان  شــده، خود ســندی بر احســاس نیاز در 
ایجاد پیوند میان نقاشی و متون ادبی یا شعر آن دوران بوده است.
مــوارد بــاال به عنــوان پیشــینه، رهنمونــی هســتند بــر چگونگــی و 
کتب دوران های  کنــار متن یا نوشــته های  ضــرورت خلــق نگاره ها در 
کــه شــواهد نشــان می دهــد خــود توانســته عامل  متعــدد حکومتــی 
ماندگاری و تداوم این نگاره ها باشــد و همچنین بســتری برای ظهور 
که برای ورود به ســؤاالت  هنرمنــدان نقــاش و صاحب ذوق هــر دوره 
مهــم پژوهــش، از قبیــل جایــگاه متــن و تصویــر و همچنیــن قابلیــت 
بیانــی فــرم در نگارگــری ایــران و جنبه های زیبایی بررســی مــوارد زیر 

ضروری به نظر می رسد.

مقدمه

متن،فرموزیباییشناختیاثر

کــه تصویر، قبــل از به  تاریــخ، دیوارنگاره هایــی را نشــان می دهــد 
وجــود آمــدن خــط در زندگی بشــر ایفــای نقــش می نموده اســت و از 
گویــای حضور پررنگ افســانه و تخیل  طرفــی همین تاریخ و اســناد، 
که بشر در هر دوره  در شــعر و ادبیات ایران می باشــد و طبیعی اســت 
کــه به او  بــه دنبــال احســاس نیــاز از قوه تخیــل و موهبت هــای الهی 
داده  شــده، بهره برده اســت و بی شــک موارد یادشــده از این دســت 
می باشــند. ولی ســال ها طول می کشــد تا به دنبال برانگیخته  شــدن 
که منجر به پردازش خالقیت و افسانه  احساســات و عواطف انسانی 
در ادبیات شــده اســت، نقاشــی نیز در پیونــد با ادبیات ابزاری شــود 
برای بیان بهتر و شفاف تر این عواطف. البته همیشه این گونه نبوده 
گاه  کــه صرفــًا ادبیات ابزار عواطف و یا ســرگرمی های زمان خود شــود 
که بازهم  گرفته است  جنبه علمی و یا ثبت تاریخی وقایع نیز به خود 
گروهی ایــن ثبت اتفاق  بــا پیونــد میان متن و تصویر توســط نفــر و یا 

می افتاده است.
کــه بخش و یا قطعه ای از متن  امــا بســیار می بینیم۱ نگاره هایی را 
گاه خــود متــن یــا نوشــته ضمن  نوشــتاری در خــالل نقاشــی آمــده و 
که ایجاب  گرفته است  محتوا، شــکلی تصویری و یا هندســی به خود 
می کند به میزان اقتضای موضوع مقاله در تقســیماتی ســاده به آنها 
گر مؤلفه های اثــری این چنین را در  پرداخته شــود. به معنــای دیگر ا
که به ترتیب یك ضلــع آن را متن و یك ضلعش  مثلثــی فــرض نماییم 

را تصویــر، ضلــع ســوم آن را باید تعامــل مفهومی و زیباشــناختی این 
کلیت اثر  دو مؤلفــه قــرار دهیم، تا بتوانیم نتایج رفتاری مخاطب را از 
کــه رابطه تعاملی میان هرکــدام از عناصر  کنیــم )نمــودار ۱(. چرا درک 
یادشده در بیان محتوای اثر نقشی به سزا و غیرقابل انکار در دریافت 
گزینش شــعر و یا متن نوشــتاری  ک مخاطب دارند. برای مثال  و ادرا
گزینش نوع خوشنویســی  در یك نگاره با مضمونی تغزلی و همچنین 
کمپوزیســیون اثر  کــه در مقالــه حاضر جایــگاه یك فرم را دارا اســت در 
نقش مستقیم دارد. همچنین نوع قرارگیری خط یا نوشته به لحاظ 
کادر عالوه بــر تعریف عناصر تصویری،  موقعیــت مکانــی و رابطه آن با 
به مثابه مؤلفه ای هدفمند در جهت وجه زیبا شناسانه اثر می باشد. 
بدیــن ترتیــب، به اعتقاد نگارندگان هر ســه ضلع فرض شــده، ضمن 

نمودار1-مؤلفههایبصری،تعاملیاثرنگارگری.



۲5
بررسی مؤلفه های تعاملی فرم و متن در ساختار زیباشناسانه 

آثار نقاشی ایران

نگاه جستجوگرایانه در ساختار تصویری اثر، در مسیر بیانی و مفهوم 
نگاره نیز هماهنگ می باشند.

که "تقریبًا هیچ اطالعات تاریخی دقیقی در باب قواعد  اما از آنجا 
ترکیــب بنــدی در نگارگــری ایرانــی بــه دســت ما نرســیده اســت، این 
کم بر نقاشــی هــای ایرانی  کنــار پیچیدگی ســاختار فضایی حا امــر در 
سبب شده است چگونگی روند ترکیب در نگاره های ایرانی همچنان 

به صورت راز باقی بماند" )افشارمهاجر، ۱۳۹۴، ۴0(.

تعریفمتندرآثارهنری

در ایــن تحقیــق، متــن نــه به عنــوان یــک نوشــته بلکــه به عنــوان 
عنصری بصری مدنظر بوده و ســعی بر آن اســت تا به جایگاه و نقش 

آن در نگاره های ایران بپردازیم.
روالنــد  فرهنگــی«  نشانه شناســی  در  متــن  »مفهــوم  کتــاب  در   
که فرایند تعمیــم مفهوم متن از  پوســنردر ۱۹8۹ چنیــن آورده اســت؛ 
که در نشانه شناســی فرهنگی  معنــای متعــارف زبانی آن بــه معنایی 
گفتار به  گفتار، از  آمده به سه مرحله تقسیم شده است: از نوشتار به 
هر زنجیره ای از نشــانه های رمزگذاری  شــده )یعنی قــراردادی( و از هر 
زنجیره رمزگذاری  شــده به هر نشــانه رمزگذاری شــده، حتی وقتی آن 

نشانه وارد هیچ زنجیره ای نشود.
گفتار  پس نخســتین تعمیم متن، از نوشــتار صرف فراتــر می رود و 
گان، نه  تنها مصنوعات  را نیــز در برمی گیرد: یعنی هر زنجیــره ای از واژ
زبانــی مانــدگار بلکــه )مصنوعات زبانــی( آتی را می توان متــن نامید تا 
کــه محتــوای آن زنجیره به  واســطه یــك رمزگان تعیین شــود.  جایــی 
بــر اســاس تعریــف پوســنر، در چنیــن بافتــی رمــزگان را بایــد رابطه ی 
که محتوا را به بیــان پیوند می دهد. اما  قــراردادی یا درونی دانســت 
که بــه  طورمعمول همراه  کنیــم چیزهایی  گــر بــه مثال های او توجه  ا
باهــم تلقــی شــوند نیــز در ایــن مقولــه قــرار می گیرنــد. ایــن تعمیــم، 
رایج ترین و سرراست ترین تعمیم است )گروه مترجمان، ۱۳۹0، 8۲(.

که مرتبط اســت  حــال بــرای واضح تر دنبال شــدن موضوع مقاله 
بــا متــون نوشــتاری آورده شــده در بطــن خودنگاره هــا اینکــه متــن 
کاربردی مورد استفاده  نوشــتاری در نگاره های ایران با چه رویکرد و 
کمپوزیسیون اثر  هنرمند قرارگرفته اســت؟ و آیا حضور این نوشــتار در 
کاربردی روایی در  یا نگاره، نقشی زیبایی  شناسانه نیز داشته یا صرفًا 

جریان صفحه آرایی داشته است؟ مورد سؤال می باشد.
از ســوی دیگــر، بررســی مختصــری بر چگونگــی چیدمــان و معیار 
کتــب و نگاره هــا نیــز  انتخــاب متــن نوشــتاری و یــا اشــعار آمــده در 
ایــن رابطــه، شــواهد تصویــری نگاره هــا نشــان  کــه در  انجام گرفتــه 
می دهد، متن یا نوشــتار در آثار نگارگری عالوه بر نوع خط، به لحاظ 
که  گزینش می شــده اند؛ چنان   مفهومــی و بیانــی نیز بســیار خالقانــه 

می توان این روند را در تقسیم بندی زیر مورد مطالعه قرار داد.
کتب، به  الــف/نوعنوشــتاردرانجامه2: در صفحه آرایــی برخی 
کــه در انجامــه )مقدمه  شــکلی خــاص از نوشــته و خــط برمی خوریم 

امروزی( شاهد آن هستیم۳.

ب/متــنیــانوشــتاربهعنــوانبخشــیازبافتمعمــاریزمان
هنرمنددربناهاینقاشیشدهدرنگاره: این گونه نوشته یا متن ها، 
خــود عــالوه بر معرفی تزیینات در معماری آن عصر، به لحاظ ظرافت 
و دقــت اجــرا در پرداختن نقاش به جزئیات بــدون توجه به فاصله و 
که محتوای متن قابل خواندن باشــد(، نشان  پالن  بندی )به گونه ای 
از مینیاتــور بــودن )ریز و دقیــق بودن( نگارگری ایرانی نیز بوده اســت 
کنــار تزیینات و هماهنگی  کــه خصوصیاتــی از قبیل خوانایی متن در 

گی های آن است )تصویر۲(. نقوش و خط در معماری از ویژ
کتیبــه برمعمــاری بناهــای  گاه آوردن خــود نوشــته در شــکل  امــا 
که غالبًا با خط ثلث، نسخ  نقاشی شده درنگاره ها مرسوم بوده است 
کنار بار معنایــی متن، فرم  کوفــی ایفای نقــش نموده اســت و در  ویــا 
کتیبه، بافتی زیبا به اثر بخشــیده اســت. تصاویر ۳ و 55، نمونه  ای از 

آن می باشند.

تصویر1-انجامهنسخه"شرحوقایهالروایه"مورخ869ه.ق.
ماخذ:)افشار،46،1381(

گلبرشکفت"4 تصویر2-بخشیازنگاره"شهنشهزشادیچو
ماخذ:)موزههنرهایمعاصر،139،1384(



۲۶
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۶

ج/حضــورمتــناصلــیداســتانیــاشــعردرنقاشــیایرانــی: 
اســتفاده از متــن اصلــی داســتان یــا شــعر در نــگاره از خصیصه هــای 
که در آثار نگارگری مهم اســت نحوه  نقاشــی ایرانی اســت و »نکته ای 
که آنها به خــودی  خود حامل  به کارگیــری متــن در بین تصاویر اســت 
که پیام رســان باشــد، جدا از صــرف تزیین بودن  پیــام بوده و چیزی 
کاربری بودن آنها را شــاید بتوان همان  کاربــری محســوب می گــردد و 
که این آثار تصویری، یا متعلق به یک شــعر  گرافیــک نامید. چرا  هنــر 
گردآوری شده است  کتاب  که در قالب یک  است یا مجموعه ای است 
و از همه مهم تر، بحث سفارشی بودن آن است« )میرحسینی،۱۳۹0، 
8۶۳(. امــا بایــد دیــد نقــاش یا هنرمنــد نگارگــر ایرانی، بر چه اســاس 
بــه  ســپس  و  مــی داده  انجــام  را  متــن  از  گزینــش  ایــن  معیــاری  و 
گــر هرکــدام از ایــن نگاره هــا را  صحنه پــردازی می پرداختــه اســت؟ و ا
مســتقل از داســتان و یا متن ادبی مورد بررسی و پژوهش قراردهیم، 
به عنــوان یک اثر هنری از چه جایگاهــی برخوردارند؟ یا بهتر بگوییم 
گــر اثــر را با رویکرد اثر محور و از منظر ســاختار مــورد پژوهش و تجزیه  ا
تحلیــل قــرار دهیــم، بــه چــه نتیجــه ای از لحــاظ زیبایی شناســی اثر 

خواهیم رسید؟

کــه به  آنچــه در ایــن خصــوص واضــح و مبرهــن اســت، آن اســت 
نظرمی رســد چــون وجه تصویــری موضوع برای هنرمنــد نقاش مهم 
که  بــوده اســت، باید بخشــی از متــن یا شــعر را انتخاب نموده باشــد 
قابلیت بیشــتری برای تصویرســازی و بیان تصویری موضوع داشــته 
کیفیت به »بیت مصور«، آن  اســت. فرهاد مهران، ضمن تبیین این 
که  گفته می شــود  را ایــن  گونــه توضیح می دهد: »بیت مصور به بیتی 
مضمون آن بیشترین ارتباط را با نقش یا صحنه تصویر شده در متن 
دارد. ایــن بیــت را غالبــًا بالفاصلــه پیــش از نقــش یا در جــای متمایز 
گوشــه  دیگــری در صفحــه می تــوان یافت و جای معهود آن در باالی 
گاهی با مکان معهود خود اندکی فاصله دارد. چپ قاب نقش است. 
بیــت مصور، نقش ارتبــاط بین خطاط و نگارگر را ایفــا می کرده و به  
منزله نشــانه ای برای نگارگری به شــمار می رفته اســت. قرار دادن این 
بیــت در مکانــی خــاص و نزدیک به نقش، در واقع نشــانه ای از ســوی 
خطاط به نگارگر بوده تا دقیقًا صحنه وصف شده در بیت را در فضای 
پیش بینی  شــده به تصویر درآورد. در مورد بیت مصور جابجا شده ای 
که  کــه در مکان همیشــگی خود قرار نــدارد، احتمال قوی بر آن اســت 
خطاط هنگام رســیدن به بیت مذکور، هنوز جایی برای نوشــتن یک 
گرفتن شــهرت  یــا دو بیــت دیگر در اختیار داشــته اســت؛ امــا با در نظر 
که  و خصوصیــت مضمــون و اطمینــان از آشــنایی نگارگــر با رخــدادی 
می بایست نقاشی شود، فضا را خالی نگذاشته و آن  یکی دو بیت دیگر 

را نیز از پس آن نوشته است« )مهران، ۱۳8۶، ۱۱0-۱08(
حــال در ایــن آثار، تعامل بیانی متن و یا بیــت مصور، به  قدری به 
که باید آن را در حوزه تصویرسازی دید و از آنجا  نقاشی نزدیک شده 
ح بهتری بر متن یا نوشــته  که در تصویرســازی، هنرمند به دنبال شــر
اســت، با شــخصیت پردازی قــوی و جنبه های روایی و داســتانی ای 
که هنرمند با مدد از متن به موضوع می دهد، شــکافی میان نقاشــی 
کــه خــود یکــی از نــکات برجســته و  و تصویرســازی ایجــاد می نمایــد 
که  گــردد. چرا  خصیصــه هنــر ایرانی در آن دوران می تواند محســوب 
کید بر نشــانه ها و ســمبول ها  به قول خانم خیری »تصویرســازی با تأ
بــا ذهــن مخاطــب رابطــه ای تصویــری و تخیلــی ایجــاد می کنــد و بــا 
پیونــد تخیــل و واقعیــت، هارمونــی و تأثیــر بصــری عمیقــی برجــای 
می گــذارد. پــس تصویرســازی فضــای خالقانــه و اســتعاره ای ایجاد و 
گرفتن پیام به طور  تخیــالت بیننــده را تحریک می کند و او را بــه لذت 

غیرمستقیم و اشاره ای می رساند«)خیری، ۱۳8۶، ۴۳(.
آنچــه تــا ایــن قســمت از تحقیــق ارائــه شــد، بــه اســتناد پژوهش 
محققــان پیرامــون نگاره هــای ایــران بــود و تــا حــدودی بر ما روشــن 
کارگیــری آن در خود  کــه انتخاب متن نوشــتاری و نحــوه به   ســاخت 
کاماًل هوشمندانه و با درایتی خاص و عمیق صورت  نقاشی یا نگاره، 
که بن  نمایه عاشــقانه یا  کثر نگاره هایی  می گرفته اســت. چنانکه در ا
تغزلی دارند، اشــعاری با خط نســتعلیق در بطن نگاره آورده شده اند 
کمک شایانی  که به نظرمی  رســد نوع خط توانســته به بیان تغزلی اثر 
داشــته باشــد و خــط در ایــن دســته از آثــار به  عنــوان عنصــری اصلی 
درکمپوزیســیون اثــر حضــور دارد؛ اماعــالوه بــر ایــن بــه نظرمی رســد،  
کتاب در نگاره، ســوای وجه  به کارگیری بخش هایی از نوشــته یا متن 
که  صفحه آرایــی و تصویرســازی اش، بــه اثر زیبایی خاصی بخشــیده 

گوربهآبتنیزنان“منسوببهبهزاد،مکتبهرات”. تصویر3-نظارهبهرام
)http://dic.academic.ru(:ماخذ
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کمپوزیســیون و  ایــن وجــه زیبایی  شناســانه اثــر، می توانــد به لحــاظ 
که برای پرداختن  گیرد  روابط عناصر بصری مورد تجزیه  و تحلیل قرار 
لدین بهزاد  کماال دقیق تــرو ملموس تر به این مهم، اثری ارزشــمند از 
گردیده است. تحت عنوان »گریختن یوسف از دست زلیخا« انتخاب 
نــگاره »گریختــن یوســف از دســت زلیخــا«) تصویــر ۴(، متعلــق به 
که بر  کمال الدیــن بهــزاد اســت  دوره تیمــوری و در مکتــب هــرات اثــر 
کارشده، اما نکته جالب  توجه در این  اساس نسخه سعدی شیرازی 
که هنرمند در انتخاب اشعارش، با ذکاوت و هوشمندی  اثر آن است 
موقعیــت  انتخــاب  و  معنایــی  محتوایــی،  گزینــش  در  کــه  تمامــی 
مکانــی اشــعار در اثــر، برای تکمیــل بیان اثر داشــته و عــالوه برآنکه از 
که فقط  دو حکایــت متفــاوت اشــعار را برگزیــده اســت، باز الزم دیــده 
بر اســاس نســخه ســعدی شــیرازی به خلق اثرش نپردازد و از نسخه 
که  هفت اورنــگ، اثــر موالنــا عبدالرحمــان جامی نیــز در اثر بهــره ببرد 
کتیبه ســمت راســت و باالی نگاره مورد بحث  ســند آن متن آمده در 
کــی از اهمیت و توجه خــاص هنرمند بــه موضوع  کــه خــود حا اســت 
گمان مــی رود هنرمند به مضمون اثر داده اســت.  کــه  و بیانــی اســت 
کتیبه بنای  کارشــده از هفت اورنگ عبدالرحمــن جامی بر روی  بیت 

ح زیر است )تصویر۴(: نقاشی شده در نگاره به خط ثلث به شر
صفای صفه  هایش صبح اقبال

گنج آمال۶   فضای خانه هایش 

فرمدرنگارهها

فــرم درنگاره هــای ایــران  زمین تقریبــًا به لحاظ ســاختار و نوع آن 
که در نگاره های ایران عالوه بر شــکل  با آثار غرب متفاوت اســت، چرا
که نقاشی  شخصیت ها، مخاطب با اشکال و یا بافت هایی روبروست 
غرب در مواردی از آن بی بهره است. به عنوان مثال، بافت ایجادشده 
کتیبه ها به  وســیله نوع خط و ســاختار فرمی خط، منجر به ایجاد  در 
که عالوه بر محتوای معنایی،  بافتی خاص در بخش هایی از اثر شده 

بــه لحاظ بصری و زیبایی شناســی هــم مؤثر افتاده اســت. البته باید 
کتاب و وابســتگی اثر به  ج از فضای  که ابتــدا نگاره را خــار یــادآور شــد 
متن داســتان موردبررســی زیبایی شناســانه قرار می دهیم. اما آنچه 
می توانــد دامنــه پژوهــش حاضــر را بازتــر نمایــد و در بررســی دقیق تــر 

موضوع مقاله مارا یاری رساند، توجه به موارد زیر است.

خطبهعنوانفرمدراثر
گفت  که می توان  تنوع نوع خط در زبان فارســی از مواردی اســت 
خود ســندی اســت برگزینش  گری الزم و هوشــمندانه توسط هنرمند 
نقــاش و توجــه خــاص هنرمنــد بــه خــط به عنــوان یــك فــرم مؤثــر در 
که بســته  کمپوزیســیون اثــر. با بررســی و بازبینــی نگاره ها درمی یابیم 
کارکرد و  گزینش و اســتفاده از خط در آثار بــا توجه به  بــه موضــوع اثر، 
نقــش آن متفاوت بوده اســت. برای مثــال در نگاره هایی با مضمون 
گونی نظیر چلیپا  گونا تغزلی، هنرمند، خط نستعلیق )که ترکیب های 
گرفته اســت. از طرفی تنوع بازی در فرم،  کار  را دارد( را در بطن اثر به 
حالــت و فضای جاری میــان حروف خطوط بازی، فــرم زیبایی دارد 
گمان می رود در میان دیگر فرم های اثر خوش نشسته و در جای  که 
کمك شایانی بکند.  خود توانســته به بیان توصیفی و تغزلی داســتان 
خوشنویســان این نــوع از خط را عروس خط ها لقــب داده اند و غالبًا 
برای نوشتن غزلیات، شعرا از خط نستعلیق استفاده می کنند. دیگر 
ســند بر حســن انتخاب هنرمند در خط نســتعلیق، وجود تناســبات 
که  کلمات نوشته شــده با خط نســتعلیق اســت  طالیــی در حــروف و 

ابداع و ابتکار خوشنویس بزرگ میرعماد است ۷.

رنگ،بافتوحالتخط
کیفیــات بصــری از قبیــل حالــت، رنــگ و بافــت خــط از  ترکیــب 
که نقش بســزایی در ترکیب بندی اثر و در نتیجه  گزینه هایی هســتند 
تعامــل بصــری میان مخاطب و اثر دارند؛ برای مثــال نوع قرارگیری و 
کنار یکدیگر فضای ریتمیك و هماهنگی را در خط  چینش حروف در 
که سوای معنا  کاربرده شــده در نگاره به وجود آورده  نوشــته های به  
و محتوای متن یا شــعر توانســته اســت نقش فرمی مســتقلی را در اثر 
کند. برای رسیدن به ترکیب بندی بهتر به لحاظ زیبایی شناسی ایفا 

نقشبصریخطدرزیباییشناسیاثر
کادر یك اثر  که هر آنچه توســط هنرمند در محدوده  روشــن اســت 
هنــری قــرار می گیرد، در جهت زیبایی اثر و بیان اثر می باشــد، آوردن 
خط در درون اثر، عالوه بر محتوای نوشتاری آن می تواند وجه فرمی 
و زیبایی شــناختی نیز به خود بگیرد. این مهم در دوره های مختلف 
نگاره های ایران زمین به چشم می خورد، به عنوان  مثال بعد از دوره 
کمال الدین بهزاد، خط چلیپا در دوره رضا عباسی نیز حالت چرخان 
بــه خود می گیــرد و خطاط، حرکت و جنبــش را در صفحه به نمایش 
کلی، متفــاوت جلــوه نماید؛  می گــذارد تــا خــط زیبــا و از نظرســاختار 
کمپوزیســیون، تغییر  کلمه و یا حرفی، بنا به  ضرورت  بنابرایــن در هــر 
کوچک تر از  شــکل داده می شــده اســت. به  طوری  کــه بعضی  اوقــات 

اندازه اصلی حروف نگاشته شده اند)رسولی، ۱۳8۴، ۹۷(.

تصویر4-بخشیازنگاره"گریختنیوسفازدستزلیخا".
کباز،204،1393( ماخذ:)پا
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کــه هنرمنــدان نگارگــر و  کــی از آن اســت  بــاال آمــد حا  آنچــه در 
خوشــنویس نیز به دنبال بیانی دیگر از خط بوده اند و اصول و قواعد 
گرفتــه و در جهت  کــم بر خوشنویســی را برحســب ضرورت نادیده  حا
که در برخی  گونه ای  یافتــن ترکیب هــای بهتر و نوتر قلم می زده اند به  
کهن ایران زمین، »خط« رمزگان زبان نیســت بلکه فرم  از نگاره هــای 
حروف از طریق رمزگان تصویری نوشــتار مورد توجه بوده است. این 
که حتی می توان تأثیرآن را در اســتفاده از  نگرش چنان عمیق اســت 
خــط به عنوان»نقش مایه« در آثــار هنرمندان معاصــر و نوگرای ایران 

به وضوح دید.
ح آثار ناصر اویســی می نویسد: »...نوشتار، در  کریم امامی در شــر  
کاررفته است، درواقع نوشتار فاقد  غ از تعلق به رمزگان زبان به   اثر فار
کارکرد خوانده شدن است. در این آثار نوشتار دیده می شود و متعلق 
به رمزگان تصویر است. و یا در آثاری از حسین زنده رودی)تصویر 5( 
کار می کند و معنای زبانی ندارد  لت  گاه نوشتار در سطح سوم دال که 
و به  مثابه یک قطعه از نوشتار زبانی خوانده نمی شود بلکه به  مثابه 
یــک متــن تصویــری خوانــش می شــود )کیاشمشــکی،۱۳۹۳(. از این 
حیث به نظر می آید خوشنویسی در آثار نگارگری ایران می تواند از دو 

منظر قابل  بررسی باشد:
که  که خوشنویسی در آنها به  عنوان یک مفهوم  الف – نگاره هایی 

بخش یا ابیاتی از متن داستان است، آمده و بیانی نوشتاری دارد؛
که خط یا خوشنویسی دربیانی فرمی و ساختاری  ب – نگاره هایی 
قرار می گیرد و اســتحاله نوشــتار و خوشنویسی را با توجه به نقش مایه 

که قابل بحث و بررسی است. برخی از نگاره ها می توان دید؛ 
کتاب آرایی آن  کنیم؛ مشــابهتی را بین هنر  گــر از ایــن زاویه نگاه  »ا
که اســاس  گرافیــك امــروزی بازمی شناســیم؛ و می دانیم  روزگار و هنــر 
گرافیك، بــر تلفیق و ترکیــب دو عنصر نگارش )زبان نوشــتاری( و  هنــر 
کتاب آرایــی نیز چنین  نــگاره )زبــان تصویــری( مبتنی اســت. در هنــر 
کتیبه هایــی از ابیــات شــعر یا ســطور نوشــته در داخل  اســت: وجــود 
کل  کــه جزئــی بااهمیــت و غالبــًا تعیین کننــده از  چارچــوب تصویــر 
ترکیب بندی را تشــکیل می دهند، دلیل روشــنی بر این مدعاست. با 
کتاب هــای خطی، آن  چنان  ایــن  همه، این تصاویــر ریزنقش داخل 
که برخالف هنر مصورســازی  از لحــاظ زیبایی شناســی غنی هســتند 

کتــاب را نیــز دارنــد:  ج از  متعــارف، قابلیــت بررســی مســتقالنه و خــار
می تــوان در آنهــا تنــوع و غنــای رنگ و خــط را در ترکیبی خوشــایند و 
کرد و یا بلندپروازی خیال و ژرفی احســاس نقاش را  پرمعنــا مالحظه 

به روشنی تشخیص داد« )مقدم اشرفی،۱۳۶۷، ۱5 و ۱۶(.
کنــکاش و  ج از تصویرگــری مــورد  چنانچــه اثــر را از زاویــه ای خــار
گــر هنرمند  که ا ح اســت  تجزیــه  و تحلیــل قــرار دهیــم، این مورد مطر
این قســمت از داستان را عشــقی مجازی دیده بود، احتمااًل اثر را در 
کمك  کار می کرد تا به بیــان موضوع  کادری مســتطیل شــکل و افقــی 
کادر را عمــودی آورده و جانمایــی الزم را بــرای  کــه او  کنــد، درحالــی  
که نگاهــی از پائین به باال  کادری انجام داده  خــط و دیگــر عناصــر در 
را بــه مخاطب القــا می کند. این  گونه ترکیب می توانــد بیانگر مفاهیم 
گر به  عنــوان اثر نگاهی دوبــاره بیافکنیم،  معنــوی یا روحانی باشــد. ا
بــا رابطــه ای تحلیلــی روبروســت و  کــه مخاطــب  درخواهیــم یافــت 
هنرمنــد بیشــترتالش نمــوده تــا با عناصــری نمادین، برخــالف ظاهر 
گریختن یوســف از دســت زلیخاســت، به  نوعــی دعوت به  که  تصویــر 
که این مهم را  حقیقتی ورای داســتانی تغزلی و عاشقانه را بیان دارد 
کلی  گزینش دقیق ابیات و چیدمان آنها در ترکیب  هنرمند با آوردن و 

اثر، به انجام رسانده است.
هوش و زیرکی هنرمند در معنوی انگاشــتن موضوع، آنجا آشــکار 
کــه در انتخــاب ابیــات از دو حکایــت متفــاوت از بــاب نهــم  می گــردد 
بوســتان ســعدی )در توبه و راه صــواب( به فراخور محتــوا و موقعیت 
کادر اثراســتفاده نمــوده اســت. حکایــت۱۶8 در  مکانــی و بیانــی در 
از  بیــت  زلیخاســت و دو  کــه داســتان عاشــقانه یوســف و  بوســتان 
کــه به لحــاظ موضوعــی، ارتباطی با داســتان  حکایــت۱5 ۹ بوســتان 
یوســف و زلیخا نداشــته ولی هنرمند بســیار هوشــمندانه این ابیات 
را انتخــاب و ســپس بــه لحــاظ موقعیت مکانــی و فرم نوشــته ها، آنها 
که مخاطب اثــر را به  را بــه  گونــه ای بــا عناصــر اثــر ترکیب نموده اســت 
نگرش هنرمند و مفهوم داستان اثر نزدیك ساخته است. چنان که به 
نظرمی رســد هنرمند توانســته با این چیدمان، بار معنایی و معنوی 

کامل نماید. داستان را در تعامل با مخاطب 
کــه بــه نقــل از زبــان زلیخــا دعوت به عشــق بازی  در حکایــت ۱۶، 
که هنرمنــد ابیاتی از این حکایت  زمینــی می شــود؛ مالحظه می گردد 
کادر و بخش هــای میانــی اثــر آورده اســت ولــی ابیــات  را در پاییــن 
گزینش شده از حکایت۱5 بوستان سعدی را که گفتاری مردانه است، 
کادر در اوج داســتان بصری قــرار می دهد  در ترکیبــی خــاص و بــاالی 
کــه تمامًا مضمونی اعتقادی و دینی و معنوی دارد. بنابراین، عنوان 
گریختن یوسف از دست زلیخا می تواند فقط اشارتی به متن داستان 

که در فرامتن، با دعوتی ورای عشق زمینی روبروست. باشد 
بدین ترتیب، آنچه در نگاه نخست و اجمالی به اثر »گریختن یوسف 
از دســت زلیخا«چشــم را بــه خــود معطــوف مــی دارد، بــه  جزمعماری 
که متعلــق به بهتریــن دوره معمــاری ایــران  زمین،  کــم براثــر اســت  حا
که با  دوره تیموریان اســت، چیدمان و ترکیب قرارگیری اشعاری است 
خوشنویسی چلیپا به خط نستعلیق، حرکتی زیبا و هدفمند را در کادر 

گذاشته است. در تقابل با حرکت پله ها به نمایش 
حضور پله ها در نگاره »گریختن یوسف از دست زلیخا« حرکتی را در 

تصویر5-بدونعنوان؛حسینزندهرودی،موزههنرهایمعاصرتهران.
)GoogleSearch.html-ماخذ:)آثارحسینزندهرودی
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که می تواند بیننــده را از پالنی به پالنی دیگر  فضــای اثــر به وجود آورده 
کــرده و به زیبایی  کمرنگ تر  کنــد. اما آنچه این حرکت را  از اثــر هدایــت 
اثر جلوه ای دیگر بخشیده، نوع قرارگیری متن یا نوشته اشعاری است 
کمپوزیسیونی خاص توانسته بیننده را از پله ها  که به  صورت چلیپا در 

کند )تصویر۶(. عبور داده و توجهش را به یوسف و زلیخا جلب 

در واقــع هنرمند بــا نگاهی خالقانــه، درکنار ایجــاد تعاملی مثبت 
میــان خط و تصویر، توانســته اســت تمــام توجه بیننده را از قســمت 
پاییــن و ســمت چپ نگاره به باال در ســمت راســت اثــر هدایت  کند. 
مــورد دیگــر، تقابل میان پله هــای بنا و حرکت پلکانــی به وجود آمده 
که حرکت پله های بنا، توجه  به  وســیله متن نوشتاری اســت، چنان 
که نوشــته ها او را  مخاطب را به دری بســته منتهی می کند، درحالی  
که نقطه اوج و محور اصلی داســتان یعنی ترکیب  به نقطه ای می برد 

دو فیگور حضرت یوسف )ع( و زلیخا است.
امــا برجســته نمایی موقعیت مکانی یوســف در نقاشــی مذکور، از 
کیفیت  گاهی و دقت هنرمند از  که ما را به آ موارد مهم دیگری است 
کــه هنرمند،  کادر و عناصــر بصــری رهنمــون می نمایــد. بدیــن معنــا 
تصویــر حضرت یوســف )ع( را، درســت پس از هدایت چشــم توســط 
کادر، روی خط تقارن عمودی  کرســی خطوط در بــاالی  جهــت خط 
که  کادر قــرار داده، به گونه ای  طــاق ســمت راســت معمــاری و بــاالی 
ســر یوســف در طاقــی ســفید قرارگرفتــه اســت. ایــن نشــانه گذاری به 
لحــاظ ارزشــی، خاص تریــن تعامــل رمزگونه هویــت مکانی طــاق، در 
فرهنــگ بومی ما و دیگر فرهنگ های اســالمی – به ویژه در مســاجد 
و محراب هــا- از جایگاهــی خاص و مفهومی برخورداراســت. از طرف 
که در  کادر  دیگر، قرارگیری حضرت یوســف در ســمت راســت و باالی 
فرهنگ ما، دارای بار معنایی مثبت و ارزشــمند اســت، منزلتی دیگر 
بــه مقــام آن حضرت داده اســت و این نوع ترکیب بنــدی اثر را نه  تنها 
کمک شــایانی به مضمون دینی و  داســتانی، تغزلی و عاشــقانه بلکه 
کمال  اعتقادی داستان و عالوه بر آن، نوعی دعوت کنندگی به  سوی 

نیز دارد )تصاویر۷، 8 و۹(۱0.
که در آن از متن نوشتاری  اما شواهد نشان می دهد، نگاره  هایی 

کادر. گرامخطیوتطبیقحرکتدرون تصویر9-دیا گرامعمودمنصفهــــــاوقرارگیریحضرتو تصویر8-دیا
کادراصلی. زلیخادرباالوسمتراست

گرامیازقرارگیریحضرتیوســــــفبرمحور تصویــــــر7-دیا
ایوانهادرطبقاتورویخط.

تصویر6-مشخصنمودنحرکتفرمیخطنوشتههادرنگارهبهعنوانفرم.
کباز،204،1393( ماخذ:)پا

کیدبرقرارگیریحضرتیوسفدر کهتأ کادر بهوسیلهنوعچینشمتندرتقابلباحرکتفرمپلههاستومثلثسمتراستوباالی *خطوطاجراشدهرویاثر،نمایانگرحرکتپایینبهباال
کادراست. باالوسمتراست
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کمپوزیســیون بهتر ایفای  به عنوان یک فرم یا عنصر بصری در ایجاد 
نقش نموده است، بسیارند. در نگاره "کشتن رستم اژدها را" منسوب 
بــه صادقــی بیگ نیز هنرمند بر خط یا نوشــتار عــالوه بر بهره مندی از 
محتــوای شــعر در بطن نــگاره با قراردادن ابیات در ســاختاری خطی 
کید ورزیده اســت.  کادری خاص در درون محدوده اصلی نگاره تا بــر 
گونه ترکیب   چنانچه نظریه شــهریار عدل را درباره زیرســاخت شــبکه 
گواه   بندی )اســتخوان  بندی( در نقاشی های شــرقی بپذیریم )مقاله 
نظام شــبکه ای در ترکیب بندی نگاره های نســخه خطی شــاهنامه 
که هنرمند به تبعیت از نظام جدول  بندی  بایسنقری(، روشن است 
کادر به شــش بخش اســتوار  که بر اســاس تقســیم عرض  قالــب متــن 
اســت، از چینش ابیات در میان خود اثر بهره ســاختاری برده اســت 
کــه هم  نشــینی ابیــات بــا ســاختاری خطــی در داخــل خود نقاشــی، 
که هنرمند در آن موضوع اصلی  محدوده ای دیگر را مشخص نموده 
کشــیده اســت ) با خطــوط قرمــز روی تصویر۱0  داســتان را بــه تصویــر 

مشخص شده اند(.
نکتــه دیگــر اینکه چینش ابیات از ســمت راســت بــه چپ، چنان 
کامــاًل حرکت به  کــه  گرفتــه اســت  کادر را در خــود  دقیــق، دو ســوم از 
جلو را تداعی می نماید. این حرکت درســت درجهت یورش رســتم و 
مرکب به ســمت اژدهاست )با خطوط سفید روی تصویر۱0 مشخص 

شده است(.
تصویر10-نگاره"کشتنرستماژدهارا"منسوببهصادقیبیگ.

ماخذ:)کنبی،84،1386(

ســاختار  و  بصــری  عناصــر  بررســی  از  پــس  حاضــر،  تحقیــق  در 
مؤلفه هــای  تعامــل  چگونگــی  مطالعــه  و  نگاره هــا  زیبایی شــناختی 
معنایــی  و  محتوایــی  زیباشــناختی،  متون،تأثیــر  و  فرم هــا  بصــری 
آنهــا نتیجــه چنیــن  کنــار نقــش ســاختاری و تعاملــی  نوشــته ها در 
کهــن ایران زمین، »خط« تنها  که در برخی از نگاره های  حاصــل آمــد 
کلمات  بعنوان رمزگان زبان نیســت، بلکه عــالوه بر اهمیت چیدمان 

نتیجه

کرســی بندی خطــوط در اثــر، ســبک خط و فــرم حروف،  و جمــالت، 
به عنــوان »نقش مایــه« از طریــق رمــزگان تصویــری نوشــتار نیــز مورد 

توجه بوده است.
اما برای نتیجه گیری درست و دقیق تر از پژوهش انجام شده، در دو 
جدول ۱ و ۲، بررسی هایی مورد به مورد بر اساس موضوع مورد تحقیق 
در دو بخش ۱- بررسی ویژگی های متن و تصویر در نگاره های ایران  و 
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تغزلی
اخالقی
دینی

افسانه ای

-اندازه خط
-وسعت و 
گستره خط 

نوشته
-تعداد دفعات 

کلمات تکرار 

نوع خط نوشته
)نستعلیق، چلیپا،
کوفی نسخ، ثلث، 

و...(

-ساختار معنایی 
خود متن

-ساختار تصویری و 
بصری متن

-دارای بیان 
نمادین
-ایجاد 
هارمون

کادر انتخاب شده 
برای متون در 

که خود  نگاره ها 
نقش فرمی در 

اثر را دارد، یقینًا 
بی ارتباط با نوشته 
کادر  نیست و این 

به عنوان فرم با 
کادر اصلی اثر در 

تعامل است

- توصیفی
- تزیینی

که متن با دید قابلیت  درجایی 
خوانشی به کاررفته شده، 

توصیف  گر تصویر است و حامل 
پیام. اما در متن خوانشی باد 
کتیبه ها و یا...آمده باشد  و در 
که قابل خوانش نباشد جنبه 
تزیینی و یا معرفی معماری به 

خود می گیرد

گاه حضور متن در 
کمپوزیسیون اثر 

کنار ایفای نقش  در 
بیانی خود به  عنوان 

عنصری بصری در 
کادر نقش بازی 

می کند برای مثال 
باعث هارمونی و یا 

عامل حرکت درمیان 
فرم ها می باشد

گیهایمتنوتصویردرنگارههایایران. جدول1-بررسیویژ



۳۱

۲ - بررسی ویژگی های فرم )شکل( و متن در نگاره »گریختن یوسف از 
گرفته است. دست زلیخا« انجام  

کیفیــت  نوع،کمیــت،  می شــود  مشــاهده  چنانکــه   ۱ جــدول  در 
که در دســته  بندی  ســاختاری و...در نــگاره هــای ایران بررســی شــد 
کنار  نــوع متن  ها )جنبه های تغزلی، اخالقی، دینی و افســانه ای(، در 
کیفیت ساختاری متون در رنگ،  وجوه زیباشــناختی متن به لحاظ 
گرفت. فرم و ... و رابطه آن با تصاویر نگاره مورد تجزیه و تحلیل قرار 
جــدول۲، نتایــج حاصــل شــده از بررســی مــورد مثالــی پژوهش 

"گریختــن  نــگاره  در  تصویــر  و  متــن  گی هــای  ویژ می  باشــد،  حاضــر 
که جنبــه تغزلی بــا بن  مایه  هــای اخالقی -  یوســف از دســت زلیخــا" 
کیفیــت و رابطه متن بــا تصویر، مورد  کمیت،  دینــی دارد بــه لحــاظ 
گرفــت. بــا اســتناد بــه پژوهش انجام شــده،  ارزیابــی و بررســی قــرار 
کــه متــن در ایــن نگاره  هــا فراتــر از محتوای  گرفــت  می تــوان نتیجــه 
کالمــی یــا نوشــتاری آن مورد توجــه و اســتفاده هنرمنــد نگارگر بوده 
و جنبه  هــای زیباشــناختی متــن بــه عنــوان فــرم و عنصــر بصری در 

کمپوزیســیون اثر بسیار حائز اهمیت بوده است.
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تغزلی با 
بن مایه های 
اخالقی دینی

کادر چلیپا  اندازه 
تقریبًا هم اندازه و 
هم زاویه با حرکت 

مجموعه پله ها 
می باشد و در 

تعداد نیز سه عدد 
که مطابق با  بوده 
تعداد پله هاست.

چلیپا )خط چلیپا 
به جهت قابلیت 

کل ترکیب  فرمی در 
نوشته و همچنین 
قابلیت های فرمی 

خط نستعلیق 
کیفیتی  دارای 

خاص برای 
موضوع های تغزلی 

است(.

ضمن استفاده از 
که در  ساختار بصری 
گزینش شده  نوع خط 

توسط هنرمند 
دیده شده به ساختار 

معنایی ابیات و 
کلمات در انتخاب 

توجه ویژه ای از سوی 
هنرمند شده است.

نوشته به جهت 
که  رنگ مشکی 
دارد، توانسته 
کنار دیگر  در 

ج  رنگ ها، خار
از تزیین، نقش 

خود را در اثر 
به خوبی ایفا 

نماید.

کادر در این 
نگاره حکم 

فرمی را 
کرده  پیدا 
که هم گام 
با پله ها در 
نگاره نقش 

حرکتی در اثر 
را دارد و حتی 

پررنگ تر.

متون استفاده شده 
در نگاره مثالی 

هم خوانشی است 
که نقش توصیفی 

دارد و در جای دیگر 
کتیبه آمده  متن در 

که نقش تزیینی 
و معرفی معماری 

زمان را دارد.

کتیبه در  متن 
این نگاره، جایگاه 
عنصری بصری را 

که ایجاد بافت  دارد 
نموده و متن چلیپا 
که خود حکم فرم 

کیفیت بصری  دارد، 
از حرکت را در اثر 

ایجاد نموده است.

گیهایفرم)شکل(ومتندرنگاره»گریختنیوسفازدستزلیخا«. جدول2-بررسیویژ

پینوشتها

۱ برای مثال نگاره »گریختن یوسف از دست زلیخا«.
ج افشــار  کامل تر در مقاله "مقام انجامه در نســخه" نوشــته ایر ۲ توضیحات 

دنبال شوند.
گاه در انجامه مطالبی درقالب نوشتاری خاص می آمده  کتب  ۳ در برخی از 

که اشکال هندسی خاص و فرمیك به خود می گرفته است.
گل بر شــکفت"، هنرمند نامعلوم از بوســتان  ۴ نگاره "شهنشــه ز شــادی چو 

گلستان. کاخ  سعدی ۹۶۱ ه.ق، مجموعه 
گور به آبتنی زنان »منسوب به بهزاد. مکتب هرات«  )خمسه  5 نظاره بهرام 

کتابخانه – بریتانیا، لندن( نظامی نسخه ۹00 ه. ق. متعلق به موزه - 
که در وی  کردن دایه خانــه  ای  ۶ هفــت اورنــگ عبدالرحمن جامی"عمــارت 

کردند". تصویر جمال یوسف و زلیخا 
۷ جهت مطالعه بییشــتر می توان به مقاله »تاثیر خط شکســته نستعلیق بر 

کتب اصفهان« نوشته خانم آتوسا رسولی مراجعه نمود. ح های  طر
8 ابیاتی از حکایت زلیخا با یوسف، باب نهم بوستان سعدی

 )زلیخا چوگشت از می عشق مست     به دامان یوسف درآویخت دست(.
۹ ابیاتی از باب نهم بوستان سعدی، در توبه و راه صواب 

)نیاسایی از جانب هیچکس        برو جانب حق دار و بس(.
کروکــی هــای روی نــگاره در تصویــر هــای ۷و 8 و ۹ توســط نگارنــدگان بــه   ۱0

گرفته است. منظور تجزیه و تحلیل اثر صورت 
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