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مقدمه 

نقاشی1و1تصويرسازی1در1كتب1خطی1ايرانی،1از1سده1هشتم1
تا1سده1يازدهم1هجری1قمری1شکوفايی1نمايانی1داشته1و1از1
آنجا1كه1اين1نگاره1ها1تنها1تصاوير1مربوط1به1عصر1خود1بوده،1
می1توانند1منبع1تاريخی1مهمی1در1بررسی1تزئيناتی1باشند1
كه1روزگاری1در1بناها1به1كار1می1رفته1اند.1شاهنامه1بايسنقری،1
شاهکار1مصورسازی1شده1در1مکتب1هرات1در1دوران1حکومت1
تيموريان1بوده1كه1در1سال18331هجری1به1سفارش1بايسنقر1
ميرزا،1با1خط1نستعليق1توسط1جعفر1بايسنقری1نگارش1شده1
است.1قطع1اين1شاهنامه1رحلی،2651×1384ميلی1متر1و1دارای1
1690صفحه1مشتمل1بر1221نگاره1است1كه1اكنون1با1شماره17161
در1موزه1كاخ1گلستان1نگهداری1می1شود.1اجرای1نگاره1های1آن،1
به1سه1هنرمند1معروف1همان1دوران؛1يعنی1موالنا1علی،1موالنا1
قوام1الدين1)يا1قيامالدين(1و1موالنا1خليل1نسبت1داده1می1شود1
)حبيبی،4511:13551(.1اسلوب1تركيب1بندی1آن،1متشکل1از1
عناصر1افقی1و1اريب1و1اجتناب1از1قرينه1سازی1محض1است.1
در1كل،1در1تركيب1بندی1های1نگارگران1اين1دوره،1هيچ1عنصر1
نسنجيده1و1ناموزونی1به1چشم1نمی1خورد1)كنبای،611:13911(.1
به1طور1كلی1در1اين1شاهنامه،1همه1سنت1های1هنری1پيشين1به1
كمال1آمده1و1تركيب1و1تلفيق1عناصر1متمايز1پيشين1در1اين1

نسخه،1كاماًل1مشاهده1می1شود.
تبريزی1 و1 خراسانی1 شيوه1 دو1 تأثير1 مشهد،1 مکتب1 در1
موالنا1 به1 متعلق1 هفت1اورنگ،1 كتاب1 است.1 عيان1 به1خوبی1
نورالدين1عبدالرحمان1جامی1)817-897(1شاعر1قرن1نهم1
بوده1كه1بين1سال1های8751-1892هجری1تصنيف1شده1و1در1
چند1مکتب1مختلف1هنری،1تصويرسازی1شده1است.1يکی1از1
اين1كتب1مصور1كه1جزء1برجسته1ترين1و1درخشان1ترين1آثار1
نگارگری1دوره1صفوی1است،1متعلق1به1مکتب1مشهد1و1دوران1
ابراهيم1ميرزا1بوده1كه1به1هفت1اورنگ1ابراهيم1ميرزا1معروف1
است.1اين1كتاب1با1قطع2341×1345ميلی1متر1مشتمل1بر13001
صفحه1و1نگارش1شده1با1خط1نستعليق،1دارای171مثنوی1و1281
نگاره1است.1تصويرگری1اين1كتاب،1به1سفارش1ابراهيم1ميرزا1و1
در1بين1سال1های19631تا19721ه.ق1اجرا1شده1است1و1اكنون1در1
نگارخانه1فرير1واشنگتن1به1شماره146/121نگهداری1می1شود.1
نگاره1های1هفت1اورنگ1بدون1امضا1بوده،1ولی1آنها1را1به1هنرمندان1
نامدار1اين1دوره1مثل؛1آقاميرك،1ميرزاعلی،1مظفر1علی،1قديمی1
و1شيخ1محمد1نسبت1داده1اند.1تركيب1بندی1های1نگاره1ها،1يادآور1
تركيب1بندی1های1مکتب1تبريز1بوده1و1توازن،1تناسب1و1تعادل،1
از1ويژگی1های1آنها1هستند.1درهم1ريزی1و1پختگی1صحنه1بندی1
نيز1خصوصيت1اين1نگاره1ها1شمرده1می1شود1)آژند،1:13941

1147و1481(.1اين1نگارهها،1دارای1پويايی1خاصی1هستند1كه1
مانند1خط1مرتبطی،1تمام1281نگاره1را1همچون1گردش1يك1
اسليمی1به1هم1متصل1كرده1و1از1آن،1مجموعه1ای1يك1دست1و1
منسجم1می1سازند.1پژوهش1حاضر1بر1نگاره1های1برگزيده1حاوی1
معماری،1از1دو1اثر1نفيس1و1ماندگار1منطقه1خراسان؛1يعنی1
شاهنامه1بايسنقری1مکتب1هرات1و1هفت1اورنگ1جامی1مکتب1
مشهد،1شکل11گرفته1است.1پرسش1هايی1كه1مطرح1می1شوند1
اينکه1تزئينات1وابسته1به1معماری1در1نگاره1های1اين1دو1نسخه1
چه1هستند1و1چه1دسته1بندی1از1آنها1می1توان1ارائه1داد؟1نقاط1
افتراق1و1اشتراك1در1تصويرگری1تزئينات1معماری1دو1نسخه1
چه1هستند؟1هدف1از1انجام1اين1پژوهش،1بررسی1شاخصه1های1
به1كار1رفته1در1تزئين1بناهای1دو1مکتب1هرات1و1مشهد1در1خطه1
خراسان،1بر1مبنای1نگاره1های1شاهنامه1بايسنقری1و1هفت1اورنگ1
ابراهيم1ميرزا1و1تطبيق1نگاره1های1آنها1است.1از1آنجا1كه1نگاره1ها1
به1عنوان1اسناد1و1مدارك1بررسي1معماری1ادوار1گوناگون،1حائز1
اهميت1هستند1)كونئو،191:13841-37(،1به1همين1علت،1بررسي1
تطبيقي1بناهاي1اين1نگاره1ها1به1منظور1آگاهی1از1شيوه1معماري،1
نوع1تزئينات1به1كار1رفته،1انواع1كتيبه1ها1و1نحوه1به1كارگيری1

آنها،1ضروری1به1نظر1می1رسد.

پيشينه پژوهش 

محققان1به1صورت1كلی،1از1دو1نظر1به1موضوع1معماری1در1
نگارگری1نگريسته1اند؛1اول،1بازتاب1فضای1معماری1در1نگارگری1
و1دوم،1نمود1تزئينات1معماری1در1نگارگری1ايرانی.1تا1كنون،1
تزئينات1وابسته1به1معماری1به1صورت1موردی1در1دو1نسخه1
خاص1مورد1بررسی1قرار1نگرفته1كه1در1نوشتار1حاضر،1تزئينات1
وابسته1به1معماری1در1دو1مکتب1با1انتخاب1هدفمند1دو1نسخه،1
مورد1تأكيد1بوده1اند.1در1دسته1اول،1می1توان1به1اين1منابع1اشاره1
داشت؛1مهدی1محمدزاده1و1مريم1مسينه1اصل1)1395(1در1
مقاله1ای1با1عنوان1"معماری1در1نقاشی1مکتب1هرات"،1به1تطبيق1
بناها1و1خصوصيات1معماری1آنها1در1تمام1نگاره1های1نسخ1خطی1
مکتب1هرات1از1ابتدا1تا1انتها1پرداختند1كه1مطالعه،1محدود1به1
كتاب1خاصی1نبود1و1تطبيقی1با1ساير1مکاتب1نگارگری1انجام1
1نشده1است.1سمانه1مصباح1)1392(1در1پژوهشی1با1عنوان1
"بررسی1نقوش1و1ساختار1معماری1و1انعکاس1آن1در1نگارگری1
ايرانی1دوره1ايلخانی1تا1اواخر1صفويه"،1به1بررسی1نقوش1و1
ساختار1معماری1و1ارتباط1هنر1معماری1ايرانی1با1هنر1نقاشی1
پرداخت1و1نشان1داد1كه1نگارگری1به1دو1صورت،1از1معماری1
اسالمی1بهره1برده؛1نخست،1هندسه1پنهان1هر1نگاره1و1ديگر،1
ظواهر1بنای1معماری1اسالمی1يعنی؛1قوس1ها،1كاشی1كاری1ها،1
تذهيب1و1خط1كه1برای1بيننده،1تداعی1گر1يك1بنا1است.1حسين1
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سلطان1زاده1)1387(1در1كتابی1با1عنوان1"فضاهای1معماری1و1
شهری1در1نگارگری1ايرانی"،1به1معرفی1نگاره1به1عنوان1منبعی1
برای1مطالعه1معماری1و1شهری1پرداخته1است.1او،1نگاره1ها1را1
بر1اساس1كاربری1فضاهای1معماری1مانند؛1باغ،1خانه،1حمام1و1
...1دسته1بندی1كرده1است.1اين1كتاب،1محصول1يك1پژوهش1
مقدماتی1بوده1و1نگاره1ها1را1به1صورت1بسيار1كلی،1مورد1توجه1

قرار1داده1است1.
دسته1دوم،1شامل1اين1مطالعات1هستند؛1رباب1فغفوری1
و1حسن1بلخاری1قهی1)1395(1در1مقاله1ای1با1عنوان1"نمود1
كتيبه1های1معماری1در1نگاره1های1ايرانی،1تحليلی1بر1نمونه1های1
مکتب1هرات1و1آثار1بهزاد"،1به1تطابق1كتيبه1های1نگاره1ها1با1
كتيبه1های1بناهای1مکتب1هرات1پرداختند.1نتايج1اين1بودند1
كه1تزئينات1كتيبه1ای1موجود1در1فضای1معماری1نگاره1ها1عالوه1
بر1باال1بردن1زيبايی1و1ارزش1بصری1آنها،1بر1انتقال1مفاهيم1
داستان1مصور1شده1تأثيرگذار1بوده1و1بروز1نوعی1رئاليسم1معنوی1
را1در1كارهای1هنرمندان1دوره1تيموری1به1ويژه1بهزاد،1نشان1
می1دهند. زهره1نامدار1)1391(1در1پژوهشی1با1عنوان1"بررسي1
تزئينات1اسليمي1در1مينياتورهاي1دوره1صفوي"،11به1بررسی1
اجرای1نقوش1تزئينی1هنر1معماری1و1كاربرد1آنها1در1نگارگری1
دوره1صفويه1و1تطبيق1نقوش1با1تزئينات1بناها1پرداخته1است.1
در1اين1مطالعه،1مقايسه1ای1با1ساير1مکاتب1نگارگری1صورت1
نگرفته1است.1آرزو1خجسته1پور1)1388(1در1پژوهشی1با1عنوان1
"تأثير1نقوش1تزئينی1معماری1در1نگاره1های1ايرانی"،1به1بررسی1
ميزان1تأثير1نگارگر1از1عالم1واقع1و1نقوش1تزئينی1به1كار1رفته1
در1بناها1و1فضاهای1معماری1پرداخته1است.1نتيجه1آن1بود1كه1
نمونه1های1بی1شمار1نقوش1هندسی1و1اسليمی1كه1در1انواع1
تزئينات1معماری1استفاده1شده،1در1نگاره1های1ايرانی1نيز1به1
تصوير1كشيده1شده11كه1اغلب1بسيار1دقيق1و1با1تمام1جزئيات1
هستند.1منيره1شعبانپور1)1382(1در1مقاله1ای1با1عنوان1"مکتب1
نگارگری1هرات1و1هفت1اورنگ"،1مکتب1هرات1را1به1طور1مختصر1
معرفی1كرده1و1سپس1چهار1نگاره1از1كتاب1هفت1اورنگ1مکتب1
مشهد1را1مورد1تحليل1قرار1می1دهد1.البته1قابل1ذكر1است1هيچ1

ارتباطی1بين1مکتب1هرات1و1هفت1اورنگ1برقرار1نمی1شود.

روش پژوهش 

از1روش1تحقيق1توصيفي-1تحليلي1و1 اين1پژوهش،1 در1
به1روش1 بهره1گرفته1شده1و1گردآوری1اطالعات،1 تطبيقی1
كتابخانه1ای1است.1جامعه1آماری1در1پژوهش1مورد1مطالعه،1181
نگاره1از1دو1نسخه1خطی1است1)112نگاره1از1هفت1اورنگ1جامی1
مکتب1مشهد1و1شش1نگاره1از1شاهنامه1بايسنقری1كه1دارای1
بنای1معماری1هستند(1كه1به1بررسي1و1تحليل1آنها1از1منظر1

ويژگی1های1تزئينات1معماری1و1تطبيق1نگاره1ها1پرداخته1می1شود.1
بنا1به11ضرورت1تحقيق،1روش1نمونه1گيری،1به1صورت1انتخابی1
و1هدفمند1بوده1و1شيوه1تجزيه1وتحليل1داده1ها،1كيفی1است.

استفاده از بنا در نگارگری ايرانی 

مدارك1تصويری،1از1جمله1مهم1ترين1مدارك1تاريخ1معماری1
محسوب1می1شوند.1نگاره1های1بسياری1از1دوره1های1ايلخانيان،1
تيموريان1و1اوايل1صفويان1باقی11مانده1كه1آثار1معماری1در1
آنها1چشمگير1هستند1)فروتن،13841(.1در1نگاره1های1پيش1
از1حمله1مغول،1به1ندرت1به1فضاهای1معماری1پرداخته11شده1
است1و1بنا1را1بسيار1ساده1و1غالبا1ًدو1بعدی1ترسيم1كرده1اند1
)سلطان1زاده،13871(؛1در1حالی11كه1از1دوره1ايلخانيان1و1پس1
از1آن،1از1نوعی1ژرف1نمايی1برای1بهتر1نشان1دادن1فضا1و1عمق1
نگاره1ها،1دو1 اين1 )فروتن،13841(.1 استفاده11شده1است1 آن1
دسته1هستند؛1.11آنهايی1كه1بنا1و1خصوصيات1آن،1جزء1اصلی1
نگاره1را1تشکيل1می1دهند؛1مانند1نگاره1"ساختن1كاخ1خورنق"1
)كمال1الدين1بهزاد،1خمسه1نظامی(1يا1نگاره1"ساختن1مسجد1
جامع1سمرقند"1)بهزاد،1ظفرنامه1يزدی(.1مثال1ديگر،1نگاره1های1
تاريخ1نامه1ها1است1كه1از1دوران1ايلخانی1و1تيموری،1نمونه1های1
فراوانی1از1آنها1باقی11مانده1اند؛1مانند1كتاب1"جامع1التواريخ"1
خواجه1رشيدالدين1فضل1اهلل1همدانی1و1"ظفرنامه1تيموری"1
شرف1الدين1علی1يزدی1و1يا1نگاره1هايی1از1كعبه1و1مسجدالحرام1
در1كتب1فقهی1)فروتن،11341:13891و1351(،1.21نگاره1هايی1
كه1موضوع1اصلی1آنها1معماری1نبوده،1اما1در1فضای1معماری1رخ1
می1دهند؛1مانند1نگاره1"فرار1يوسف1از1اغوای1زليخا"1)كمال1الدين1
بهزاد،1بوستان1سعدی(.1آنچه1موجب1تمايز1اين1گونه1نگاره1ها1با1
بناهای1معماری1می1شود،1قواعدی1بوده1كه1معمار1در1ساخت1
بنا1ملزم1به1رعايت1آنها1است،1اما1نگارگر،1الزامات1مادی1در1
ساخت1را1نداشته1و1در1عوض،1مالحظات1تصويرگری1را1در1
نظر1می1گيرد1و1البته1نقش1خالقيت1نگارگر،1قابل1توجه1است.1

تزئينات معماری در نگاره های شاهنامه بايسنقری

از1221نگاره1مصور1شاهنامه،1موضوع1شش1نگاره،1در1فضای1
معماری1رخ1داده1و1هنرمند،1همه1صفحه1يا1سطح1نسبتا1ًعظيمی1
را1برای1نشان1دادن1فضای1معماری1اختصاص1می1دهد؛1به1طوری1
1كه1با1ترسيم1فضاهای1معماری1كه1بيش1از1پيکره1ها1نمود1دارند،1
تركيب1بندی1های1بسيار1ايستا،1باقدرت1و1شکوه1سترگ1خلق1
می1كند1)پوپ،1711:13931(.1در1اين1تصاوير،1تناسب1بين1اندازه1
انسان1و1بنا1نامعقول1بوده،1ولی1در1همين1اندازه1نيز1هنرمند،1
موفق1به1القای1ساختار1بنا1شده1است.1در1حقيقت،1بناها1در1
اين1تصاوير،1موضوع1و1بهانه1ای1مناسب1برای1تزئين1هستند1
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)مهرابی1و1مسجدی،13881(.1تمامی1شش1تصوير1شاهنامه1
بايسنقری1كه1برای1تحليل1انتخاب11شده1اند،1در1تركيب1بندی1
مجالس1فضاهای1هندسی1بيرونی،1درونی1و1اندرونی1رخدادها1
به1كار1گرفته11شده1و1دارای1روحيه1درون1گرا1با1كاربستی1بسيار1
ظريف1و1حساس1از1روابط1سطوح1و1رنگ1ها1در1قالب1هندسی1

و1ساختار1معماری1گونه1هستند1)حسينی،13741(.

توصيف نگاره های شاهنامه بايسنقری

ديدار1زال1و1رودابه:1كاخ1رودابه1با1تركيب1بندی1تقريبا1ًقرينه،11.1
به1دو1بخش1بيرون1و1درون1تقسيم11شده1است1)تصوير11(.1
آجركاری1بنا،1بسيار1ساده1اما1منظم1و1يك1دست1بوده1و1

كتيبه1ای1بر1باالی1ديوار1نقش1بسته1است.1
بر1تخت1نشستن1لهراسپ:1در1اين1نگاره،1برای1مسئله1وحدت21.1

معماری1و1منظره،1راه11حل1جديدی1ارائه11شده1است؛1به1اين1
شکل1كه1يك1اندرونی1با1شاهزاده1ای1جلوس1كرده1بر1تخت1
در1حال1دريافت1گزارش1تصوير1شده،1حال11آنکه1در1بيرون1
صحنه،1سپاهيان1او1به1حالت1انتظار،1منتظر1آمدن1او1هستند1
)پوپ،721:13931(1)تصوير21(.1فضای1معماری1در1اين1نگاره،1
در1قاب1مستطيل1شکل1بزرگی1به1صورت1قرينه1ارائه11شده1
كه1توجه1مخاطب1را1به1فضای1درون1كاخ1جلب1می1كند.1

كشتن1ارجاسب1توسط1اسفنديار:1تمام1فضای1اين1نگاره،1با31.1
پرسپکتيو1خاص1توسط1فضای1معماری1قلعه1پر1شده1و1نگارگر1
برای1بيان1واقعه،1از1ديد1باال1سود1برده1و1سه1فضای1برون،1
درون1و1اندرون1را1با1استفاده1از1روابط1هندسی1و1رنگ1ها1به1
هم11آميخته1است1)تصوير31(.1عناصر1تزئينی1معماری1اين1
نگاره1شامل؛1برج،1كنگره1های1ديوار1محصور1قلعه،1ايوان،1
پنجره1چوبی1مشبك،1نرده،1كاشی1كاری،1آجركاری1ساده1

و1تلفيقی1با1كاشی،1بالکن1و1كتيبه1هستند.1
سوگواری فرامرز بر رستم و زواره:1بيشترين1قسمت1تصوير41.1

را،1بنايی1در1بر1گرفته1كه1مدعوين1مراسم1ترحيم1در1آن1گرد1
آمده1اند1)تصوير41(.1اين1بنا1كه1با1تركيب1بندی1تقريبا1ًقرينه،1
محوطه1كاخ1را1نشان1داده،1با1قرار1دادن1پيکره1فرامرز1درست1
در1وسط1ايوان1ها،1نگاه1مخاطب1را1به1داخل1ايوان1می1كشاند.1
در1پس1زمينه،1ايوانی1با1سه1طاق1سه11بخشی1وجود1دارد.

مالقات1اردشير1و1گلنار:1تقريبا1ًسه11چهارم1فضای1نگاره،51.1
توسط1بنای1كاخ1پوشانده1شده1است1)تصوير51(.1بنای1اين1
عمارت1كه1تركيب1بيرونی1يك1عمارت1كوشك1را1نشان1
می1دهد،1در1تركيب1بندی1غير1قرينه1با1تركيب1عوامل1طبيعی،1
به1خوبی1در1صفحه1نشان1داده11شده1است.1سطح1ديوار1بنا،1با1
تلفيقی1از1آجر1و1كاشی1توسط1نقوش1هندسی1كاماًل1پوشانده1
شده1و1پشت1بام1بنا1نيز1با1برجکی1بر1باالی1آن،1نشان1داده1

1شده1است.1سطح1گسترده1و1تزئينات1يك1دست1ديوارها1و1
كف1حياط،1در1تعادل1با1زمينه1شلوغ1و1پركار1طبيعت1بوده1

و1باعث1حفظ1تعادل1در1صفحه1شده1اند.1 
61 بازی1شطرنج1بوذرجمهر1و1سفير1هند:1تصوير،1تماما1ًدر1.

چارچوب1فضای1داخلی1كاخ1ارائه11شده1و1به1عناصر1معماری1
تعلق11گرفته1است1)تصوير61(.1فضای1سرپوشيده1داخل1
كاخ1در1سه1وجه1از1فضا1با1حالت1قرينه1محوری،1به1تصوير1

كشيده1شده1است.

 نقوش تزئينی نگاره های شاهنامه بايسنقری

نقوش1و1تزئينات1معماری1در1نگاره1های1شاهنامه1بايسنقری،1
به1نقوش1گياهی،1هندسی،1كتيبه1و1نقاشی1ديواری1تقسيم1بندی1
می1شوند1كه1در1جدول111همراه1با1جزئيات،1به1شرح1آنها1پرداخته11
شده1است.1در1همه1نگاره1ها1به1غير1از1نگاره1"اردشير1و1گلنار"1
)تصوير51(،1بنای1ساختمان،1تمام1صفحه1را1گرفته1است.1برای1
بررسی1ميزان1سهم1بنا1در1اين1نگاره،1تصوير1مورد1نظر1در1جدول1
1،1توسط1خطوط1با1فواصل1مساوی1تقسيم1بندی1شده1و1ارزيابی1
كمی1انجام11گرفته1است.1عناصر1تزئينی1اين1نگاره1ها1شامل؛1
تزئينات1گياهی،1هندسی،1نقاشی1ديواری1و1كتيبه1هستند1كه1
در1اين11بين،1نقوش1اسليمی1سهم1بسزايی1داشته1و1در1تمام1
نگاره1ها1نسبت1به1نقوش1ختايی،1سهم1بيشتری1دارند.1بيشترين1
تنوع1نقوش1اسليمی،1در1نگاره1"سوگ1فرامرز1بر1تابوت1پدرش1
رستم"1)تصوير41(1و1بيشترين1نقوش1ختايی،1در1نگاره1"بر1تخت1
نشستن1لهراسپ"1)تصوير21(1ديده1می1شوند.1نقوش1هندسی،1در1
قالب1گره1های1هندسی1تقريبا1ًدر1همه1ديوارها1كاربرد1داشته1اند.1
در1مورد1نقاشی1ديواری1كه1در1سه1نگاره1از1شش1نگاره1ديده1
می1شود،1هر1سه1مورد1تقريبا1ًدر1يك11شکل1و1محتوا1ارائه11شده1
كه1شامل1گلدان1هايی1بوده1كه1با1نقوش1گياهی1شکل11گرفته1اند.1
عنصر1خوشنويسی1در1كتيبه1های1هر1شش1نگاره1وجود1دارد1
كه1همگی1به1خط1ثلث1و1كوفی،1با1رنگ1سفيد1و1تزئين1زمينه1
با1نقوش1اسليمی1شکل11گرفته1كه1يا1مضمون1احداثی1داشته1
و1يا1در1ارتباط1با1موضوع1نگاره1ارائه11شده1اند.1روش1اجرای1
اين1تزئينات1در1نگاره1های1شاهنامه1شامل؛1آجركاری1ساده،1
گره1سازی1آجر1و1كاشی،1كاشی1معرق1و1قاب1بندی1مقرنس1كاری1
است.1همچنين،1شاهد1حضور1انواع1پنجره1فوالدی1و1چوبی1و1
1برجك،1گنبد1و1طاق1های1محرابی1در1نگاره1ها1هستيم1)جدول1

1.)1

 تزئينات معماری در نگاره های هفت اورنگ 

112نگاره1هفت1اورنگ،1در1فضای1معماری1رخ1می1دهند.1
معماری1در1نگاره1های1هفت1اورنگ،1سرشار1از1تزئينات1عمارت1ها1
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نقوش و تزئينات معمارینگاره

تصوير1.11ديدار1زال1و1رودابه
ساختمان،1تمام1تصوير1را1فراگرفته1است.

نقوش1گياهی:1اسليمی،131طرح1
ختايی1ندارد

111 11

نقوش1هندسی1شامل؛1گره1هشت،1
11شش1شمسه1دار1و1پيلی1شمسه1دار 11

كتيبه:111كتيبه1كوفی
1111كتيبه1ثلث

پنجره1 و1 در1 معماری:1 اجزای1
ديوار1كنگره1دار،1 مشبك1چوبی،1

11طاق1محرابی

تصوير1.21بر1تخت1نشستن1لهراسپ
ساختمان،1تمام1تصوير1را1فراگرفته1است.

نقوش1گياهی:1اسليمی17طرح-1
ختايی161طرح

11 111 111

شامل؛1 گره1 13 هندسی:1 نقوش1
گره1پيلی1شمسه1دار،1چشم1گاوی1

111و1گره1هشت 111

كتيبه:111كتيبه1ثلث
111نقاشی1ديواری:111طرح1گياهی

اجزای1معماری:1ستون1با1پايه1های1
سنگی،1مقرنس1كاری،1نرده1مشبك1

111چوبی،1قاب1بندی 111

تصوير1.31كشتن1ارجاسب1توسط1اسفنديار
ساختمان،1تمام1تصوير1را1فراگرفته1است.

نقوش1گياهی:1اسليمی141طرح
111ختايی131طرح

نقوش1هندسی:171نقش1از1جمله؛1
گره1شش11و1شمسه1ترنج1دار،1شش1

و1گيوه1و1پيلی1شمسه1دار
111 11

جدول1.11نگاره1های1شاهنامه1بايسنقری1و1جزئيات1تصويری1آنها1به1تفکيك1نقوش1گياهی،1هندسی،1كتيبه،1نقاشی1ديواری1و1عناصر1معماری
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ادامه1جدول1.11نگاره1های1شاهنامه1بايسنقری1و1جزئيات1تصويری1آنها1به1تفکيك1نقوش1گياهی،1هندسی،1كتيبه،1نقاشی1ديواری1و1عناصر1معماری

نقوش و تزئينات معمارینگاره

كتيبه:1
12كتيبه1كوفی1
12111كتيبه1ثلث

بالکن،1 برج،1 معماری:1 اجزای1
نرده،1پنجره1چوبی-1فلزی،1ديوار1
11كنگره1دار،1طاق1محرابی،1قاب1بندی

تصوير1.41سوگ1فرامرز1بر1تابوت1رستم
ساختمان،1تمام1تصوير1را1فراگرفته1است.

نقوش1گياهی:
اسليمی1101طرح

1ختايی171طرح 11 11

شامل؛1 گره1 12 هندسی:1 نقوش1
شمسه1و1بازوبندی،1شش

1111

كتيبه:111كتيبه1كوفی
12كتيبه1ثلث

نقاشی1ديواری:111طرح1گياهی
1 1 1 1 1

اجزای1معماری:
ديوار1كنگره1دار،1برج،1گنبد1ستون1
با1پايه1های1سنگی،1مقرنس1كاری،1

11طاق1محرابی 11

تصوير1.51ديدار1اردشير1و1گلنار.1ساختمان،1
تقريبا1ًسه11چهارم1تصوير1را1فراگرفته1است.

نقوش1گياهی:
اسليمی161طرح
111ختايی131طرح

نقوش1هندسی:
13گره1شامل؛1شمسه1و1بازوبندی،1

111مورد1و1پيلی1شمسه1دار 1111 1111

كتيبه:121كتيبه1كوفی
111كتيبه1ثلث

اجزای1معماری:
برجك،1پنجره1فلزی،1يوار1كنگره1دار،1
حوض،1طاق1محرابی1قاب1بندی

11 111 111
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به1ويژه؛1آجركاری،1كاشی1كاری1و1مشبك1چوبی1است.1تزئينات1
و1گل1های1اسليمی1و1ختايی1در1قالب1كاشی1كاری1در1تزئين1
بناهای1نگاره1های1اين1نسخه1نسبت1به1دوره1های1قبل،1متنوع1تر1
و1بيشتر1شده1اند.1از1عناصر1تشکيل1دهنده1فضاهای1معماری1
در1هفت1اورنگ،1می1توان1به11نقوش1تزئينی1گياهی1)اسليمی1
و1ختايی(،1حيوانی1و1هندسی1اشاره1كرد1كه1سردرها،1طاق1ها1

و1كتيبه1ها1را1آراسته1اند.

توصيف 12 نگاره هفت اورنگ ابراهيم ميرزا

تأثيرپذيری1مکتب1نگارگری1مشهد1از1بهزاد1و1توجه1به1
عوامل1انسانی1حاالت1و1اندام1های1طبيعی1افراد1باعث1می1شوند1
در1بيشتر1موارد،1معماری1در1نگاره1های1هفت1اورنگ1با1توجه1به1
ابداعات1و1نوآوری1های1مکتب1مشهد،1زمينه1ای1برای1حضور1
نقوش1متنوع1و1پرزرق1وبرق1صفوی1باشد.1عناصر1معماری1در1
مجالس1هفت1اورنگ،1با1طبيعت1و1انسان1ادغام1شده1و1اوج1

تزئين1را1رقم1می1زنند.
روستايی1ساده1دل1و1االغ1محتضر:1در1اين1نگاره1در1ضلع1رو11.1

به1تصوير،1ورودی1بلند1و1باريك1ايوان1مانندی1را1می1بينيم1
)تصوير71(.1دو1قوس1طاقی1شکل،1در1دو1جای1آن1)باالی1
ايوان1و1يك11سوم1فوقانی1ايوان(1وجود1دارند.1كتيبه1كوچك1
به1خط1ثلث،1مابين1ايوان1دو1طاق1وجود1دارد.1قابی1كم1عرض1

با1نقوش1هندسی1و1تکنيك1تلفيق1آجر1و1كاشی،1گرداگرد1
ايوان1را1فراگرفته1است.1اضالع1شرقی1و1غربی1دقيقا1ًقرينه1
يکديگر1تصوير1شده1اند.1در1حد1فاصل1اين1دو،1حاشيه1های1

تزئينی1باريکی1در1طرح1های1گوناگون1وجود1دارند.1
سؤال1پسر1صاحب1جمال1از1پدر1صاحب1كمال1و1پاسخ1پدر:1در21.1

اين1نگاره،1شاهد1يك1كوشك1درون1باغ1هستيم1)تصوير81(.1
بنای1مورد1نظر،1نه1دارای1گنبد1است1و1نه1دارای1پرسپکتيو،1
فقط1يك1ايوان1با1طاق1محرابی1به1صورت1تخت1و1دو1بعدی1
نشان1داده11شده1است.1تمام1عناصر1ساختمان1اعم1از1حوض،1
ايوان،1كاشی1كاری1ها1و1...،1به1صورت1تخت1و1دو1بعدی1و1از1

يك1زاويه1ترسيم11شده1اند.
درويش1و1برگرفتن1موی1معشوق1از1كف1حمام:1اين1نگاره31.1

را1می1توان1يکی1از1دقيق1ترين1نقاشی1هايی1دانست1كه1در1
آن،1از1فضاهای1واقعی،1الگوبرداری1دقيقی1صورت1گرفته1
است1)تصوير91(.1نگارگر1با1دقت،1همه1فضاهای1مهم1يك1
حمام1را1با1برش1های1مختلف1به1عالی1ترين1شکل1نشان1داده1

است1)سلطان1زاده،1041:13871(.11
ورود1زليخا1و1عزيز1به1مصر:1در1اين1نگاره،1دروازه1و1دو1برج41.1

كنار1آن،1مناره1و1گنبد1يك1مسجد1و1چند1ساختمان1نيز1
در1داخل1شهر1ديده1می1شوند1)تصوير101(.1فضای1معماری1

نقوش و تزئينات معمارینگاره

تصوير1.61بازی1شطرنج1بوذرجمهر
ساختمان،1تمام1تصوير1را1فراگرفته1است.

نقوش1گياهی:1اسليمی131طرح
111ختايی111طرح

نقوش1هندسی:
13گره1شامل؛1شش،1شش1و1شمسه1

ترنج1دار،1چهار1لنگه
1 111 111

كتيبه:111كتيبه1ثلث
نقاشی1ديواری111طرح1گياهی

اجزای1معماری:
پنجره1 قاب1بندی،1 فلزی،1 پنجره1

1مشبك1چوبی 111111
)تصاوير:URL: 11،1تنظيم1جدول:1نگارندگان(

ادامه1جدول1.11نگاره1های1شاهنامه1بايسنقری1و1جزئيات1تصويری1آنها1به1تفکيك1نقوش1گياهی،1هندسی،1كتيبه،1نقاشی1ديواری1و1عناصر1معماری
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شهر1و1دروازه،1در1سمت1چپ1و1باالی1تصوير1متمركز1شده1
و1با1گنبد1و1مناره1مسجد1كه1سر1به1فلك1كشيده1است،1
پايان1می1پذيرند.1بخش1عظيم1نگاره،1توسط1طبيعت1و1
انسان1ها1و1حيوانات1پوشيده1شده1است1و1فضای1معماری،1

سهم1كمتری1دارد.1
يوسف1و1مالزمان1زليخا: اين1نگاره،1بيشتر1نمايانگر1الگوی51.1

عمارت1كوشك1های1هشت1وجهی1در1ميان1باغ1اندرونی1است1
)تصوير111(.1در1وسط1بنا،1ايوانی1مزين1به1كاشی1كاری،1
كتيبه1و1نقاشی1ديواری1ديده1می1شود.1تزئينات1هندسی1
بنا،1خيره1كننده1و1ظريف1هستند. فضای1معماری1توسط1
لبه1صخره1های1اسفنجی1شکل،1از1طبيعت1و1ساير1عوامل1

جدا1شده1است.1
61 نوزاد،1به1معصوميت1حضرت1يوسف1شهادت1می1دهد:1در1اين1.

نگاره،1نمای1درونی1ساختمان1و1قسمتی1از1حياط1ترسيم11
شده1است1)تصوير121(.1حضور1بانوان1در1طبقه1باال،1نشان1
از1مسکونی1بودن1عمارت1دارد.1بنای1معماری1تقريبا1ًكل1
صفحه1را1پوشانده1است1و1فقط1در1حاشيه1باال،1شاهد1حضور1
عوامل1طبيعی1هستيم.1فضای1اين1مجلس،1با1قرينه1محوری1
تصوير1شده1است.1ايوانی1با1طاق1محرابی1در1مركز1تصوير1
و1دو1ديوار1با1پنجره1ها1و1كتيبه1های1كوچك،1در1دو1طرف1

ايوان1و1حياط1جلوی1عمارت1ديده1می1شوند.1
71 عروسی1يوسف1و1زليخا:1بنای1نگاره،1فضايی1شبيه1به1كوشك1.

درون1باغ1های1ايرانی1دارد.1فضای1معماری1و1حتی1كف1سازی1
محوطه1نيز1به1صورت1دو1بعدی1و1تخت1ترسيم11شده1و1هيچ1

نشانی1از1پرسپکتيو1ديده1نمی1شود1)تصوير131(.1
فرشتگان،1سعدی1را1نورباران1می1كنند:1فضای1اين1نگاره81.1

تقريبا1ًبا1بنای1معماری1پر1شده1است1)تصوير141(.1بنا1شامل1
يك1كوشك1هشت1وجهی1است.1ديوار1سمت1چپ1نگاره1
كه1در1ورودی1و1اصلی1عمارت1را1نشان1می1دهد،1با1نقوش1
هندسی1رنگين1و1دو1كتيبه1پوشيده1شده1است.1دو1وجه1
ديگر1بنا،1داخل1عمارت1را1نشان1می1دهند1كه1در1يك1وجه،1
شاهد1ايوان1و1طاق1محرابی1و1ساير1عناصر1رنگين1هستيم1

و1وجه1ديگر1بنا،1ديوار1ساده1عمارت1را1نشان1می1دهد.
عاشق1مفلوك1از1بام1به1زمين1می1افتد:1در1فضای1معماری،91.1

با1نرده1های1كوتاهی1احاطه11شده1 كوشك1هشت1وجهی،1
است.1طبقه1اول1شامل؛1ايوان،1طاق،1پنجره1و1كتيبه1است1
)تصوير151(.1يك1پنجره1و1يك1بالکن1در1طبقه1دوم1ديده1
می1شود.1تركيب1بندی1معماری1نگاره،1به1صورت1غير1قرينه1
و1سه11چهارم1نگاره1را1اشغال1كرده1است.1خطوط1منظم،1
خشك1و1هندسی1بنا،1در1تعادل1با1زندگی1پرهياهوی1بيرون1
آن1و1پيکره1های1پرجنب1وجوش1هستند.1تزئينات1ساختمان1

شامل؛1كاشی1كاری،1نقاشی1ديواری1و1كتيبه1ها1هستند.
101 شهری1و1روستايی:1از1نکات1قابل1توجه1در1مورد1معماری1.

باغ،1يك1ديوار1آجری1باغ1و1ورودی1نسبتا1ًساده1آن1و1سپس1
آالچيق1كه1ستون1های1ظريف1چوبی1و1سقف1كتانی1دارد،1
است.1آالچيق1در1اين1نگاره،1مانند1كوشك1های1هشت1وجهی1
بوده1كه1در1شش1وجه1ترسيم11شده1و1با1نقوش1گياهی1و1

هندسی،1تزئين1يافته1است1)تصوير161(.
111 مجلس1حضرت1سليمان1و1بلقيس1)تصوير171(:1در1.

سمت1چپ،1ايوان1و1در1ورودی1با1دو1پله1ترسيم11شده1اند.1
در1طبقه1باال،1بالکن1و1در1طبقه1پايين1بنا1در1داخل1حياط،1
پنجره1چوبی1مشبك1بزرگی1ديده1می1شود.1حياط1عمارت1
با1آجر،1كف1پوش1شده1و1در1باالی1پشت1بام1نيز1كنگره1و1
برجك1قابل1مشاهده1هستند.1بنا،1با1نقوش1هندسی1و1گياهی1
تزئين11شده1و1دارای1تركيب1بندی1غير1قرينه1است1كه1فضای1

بيرون1و1درون1يك1عمارت1را1نشان1می1دهد.
121 بوسه1زدن1مريد1بر1پای1مراد:1سه11چهارم1فضای1نگاره،1به1.

بنای1معماری1و1حياط1آن1تعلق11گرفته1است1)تصوير181(.1
زمين1سنگ1فرش،1بنای1ساختمان1با1نمای1آجری،1بالکن،1
برجك1و1تزئينات1اندك1در1سردر1و1پشت1بام،1بنای1معماری1
را1شکل1داده1اند1و1در1بالکن،1قاب1بندی1با1فرم1ظاهری1منحصر1
به1بناهای1هفت1اورنگ1ديده1می1شود.1برای1ترسيم1نقوش1
تزئينی1در1بنا،1نگارگر1بيشتر1به1نقوش1هندسی1يك1رنگ1

ديوارها1اكتفا1كرده1است1تا1نقوش1متنوع1رنگی.1

عناصر تزئينی نگاره های هفت اورنگ ابراهيم ميرزا 

نگاره1های1 در1 معماری1 تزئينات1 و1 نقوش1 كلی،1 به1طور1
هفت1اورنگ،1به1نقوش1گياهی،1هندسی،1كتيبه1و1نقاشی1ديواری1
تقسيم1بندی1می1شوند1كه1در1جدول121همراه1با1جزئيات،1به1
آنها1پرداخته11شده1است.1همچنين،1عناصر1معماری1 شرح1
)شامل؛1طاق،1مناره،1برج،1ديوار،1پنجره1و1...(1نيز1در1جدول1
قابل1مشاهده1هستند.1بناهای1معماری1دوازده1نگاره1هفت1اورنگ،1
دارای1تزئينات1و1نقوش1مشترك1و1متفاوتی1هستند.1در1اكثر1
نگاره1های1هفت1اورنگ،1بنا1در1كنار1طبيعت1و1در1ارتباط1با1
آن1ترسيم11شده1است.1برای1بررسی1ميزان1سهم1بنا1در1اين1
نگاره1ها،1تصاوير1مورد1نظر1در1جدول1،21توسط1خطوط1با1فواصل1
مساوی1تقسيم1بندی1شده1اند1و1ارزيابی1كمی1انجام11شده1است.1
فقط1در1چهار1نگاره1)تصاوير1131،121،91و141(،1شاهد1حضور1
بنا1در1تمام1صفحه1هستيم1و1عوامل1طبيعی1همراه1با1نقوش1
گياهی1ظريف،1در1حاشيه1ترسيم11شده1اند.1نقوش1اسليمی1
اغلب1به1تنهايی1ديده1نمی1شوند1و1بيشتر،1نقوش1ختايی1و1يا1
تركيبی1از1آنها1ديده1می1شود.1در1اين1دوره،1به1علت1وجود1كاشی1
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جدول1.21نگاره1های1هفت1اورنگ1ابراهيم1ميرزا1و1جزئيات1تصويری1آنها1به1تفکيك1نقوش1گياهی،1هندسی،1كتيبه،1نقاشی1ديواری1و1عناصر1معماری

نقوش و تزئينات معمارینگاره

تصوير1.71روستايی1ساده1دل1و1االغ1محتضر1
ساختمان1تقريبا1ًيك11سوم1تصوير1را1فراگرفته1

است.

نقوش1گياهی:
اسليمی1ندارد/1ختايی151

طرح
11تركيبی121طرح

نقوش1هندسی:
13طرح1گره1شامل؛1پيلی1

111شمسه1دار،1مورد 11

كتيبه:121كتيبه1ثلث
نقاشی1ديواری:

12طرح1)حيوانی(

11111

111

اجزای1معماری:
كنگره1دار،1 ديوار1 دروازه،1
1طاق1محرابی،1قاب1بندی 111 11

تصوير1.81سؤال1پسر1از1پدر1و1نصيحت1پدر1
ساختمان1تقريبا1ًكمتر1از1نيمی1از1تصوير1را1

فراگرفته1است.

اسليمی1 گياهی:1 نقوش1
ندارد/1ختايی131طرح

11111

نقوش1هندسی:
13نقش1از1جمله؛1گره1شش1

11111و1شمسه،1ترقه

اجزای1معماری:
كوشك1 ايوان،1 طاق،1

هشت1وجهی1و1حوض
1111

تصوير1.91درويش1و1برگرفتن1موی1معشوق1از1
كف1حمام.1ساختمان،1تمام1تصوير1را1فراگرفته1

است.

نقوش1گياهی:
اسليمی111طرح/1ختايی1
1211111طرح/1تركيبی131طرح 1111

نقوش1هندسی:
گره1 جمله؛1 از1 نقش1 111
شش1و1شمسه،1شمسه1و1
1111بازوبندی،1پيلی1شمسه1دار 11111
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نقوش و تزئينات معمارینگاره

نقاشی1ديواری:
11طرح1)حيوانی(

اجزای1معماری:1گرم1خانه،1
تزئينات1 بينه،1 و1 سربينه1
طاق1های1 آهك1بری،1

111محرابی 1111

تصوير1.101ورود1زليخا1و1عزيز1به1مصر.1ساختمان1
تقريبا1ًيك11پنجم1تصوير1را1فراگرفته1است.

14 گياهی:1ختايی1 نقوش1
طرح/1تركيبی121طرح

111111

نقوش1هندسی:
17نقش1از1جمله؛1گره1شش،1

11111پيلی

كتيبه:
11كتيبه1نستعليق

اجزای1معماری:
ديوار1كنگره1دار،1گنبد،1طاق1
و1 مناره1 دروازه،1 محرابی،1

111برجك 1111

تصوير1.111يوسف1و1مالزمان1زليخا.1ساختمان1
تقريبا1ًبيش1از1نيمی1از1تصوير1را1فراگرفته1است.

12 گياهی:1ختايی1 نقوش1
طرح/1تركيبی121طرح

11111

نقوش1هندسی:
14نقش

11 11

كتيبه:111كتيبه1نستعليق
و1نقاشی1ديواری:
111111طرح1)حيوانی(

اجزای1معماری:
ايوان،1طاق1محرابی،

11111ديوار1كنگره1ای

ادامه1جدول1.21نگاره1های1هفت1اورنگ1ابراهيم1ميرزا1و1جزئيات1تصويری1آنها1به1تفکيك1نقوش1گياهی،1هندسی،1كتيبه،1نقاشی1ديواری1و1عناصر1
معماری
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نقوش و تزئينات معمارینگاره

تصوير1.121نوزاد،1به1معصوميت1يوسف1شهادت1
می1دهد.1ساختمان،1تمام1تصوير1را1فراگرفته1

است.

13 گياهی:1ختايی1 نقوش1
طرح/1تركيبی111طرح

111

نقوش1هندسی:
16نقش1از1جمله؛1گره1شش1
و1شمسه،1چهار1لنگه،1جفت1

1111ترقه 11111

كتيبه:
13كتيبه1نستعليق

اجزای1معماری:
پنجره،1ايوان،1طاق1محرابی

11111

تصوير1.131عروسی1يوسف1و1زليخا.1ساختمان،1
تمام1تصوير1را1فراگرفته1است.

نقوش1گياهی:1
ختايی111طرح
1111تركيبی111طرح

نقوش1هندسی:
14نقش

1111

كتيبه:
11كتيبه1نستعليق

اجزای1معماری:
طاق،1ايوان،1پنجره

111111

تصوير1.141فرشتگان،1سعدی1را1نورباران1می1كنند.1
ساختمان،1تمام1تصوير1را1فراگرفته1است.

نقوش1گياهی:1
ختايی131طرح
111تركيبی121طرح 11

ادامه1جدول1.21نگاره1های1هفت1اورنگ1ابراهيم1ميرزا1و1جزئيات1تصويری1آنها1به1تفکيك1نقوش1گياهی،1هندسی،1كتيبه،1نقاشی1ديواری1و1عناصر1
معماری
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نقوش و تزئينات معمارینگاره

نقوش1هندسی:
گره1 جمله؛1 از1 نقش1 112
هشت1و1چهار1لنگه،1شش1
طبل1دار،1شش1و1چهار1لنگه1

1111111طبل1دار 11111

كتيبه:111كتيبه1نستعليق
12كتيبه1ثلث

و1نقاشی1ديواری:111طرح1
)حيوانی(111طرح1)گياهی(

11

1111

اجزای1معماری:
پنجره،1برجك،1ايوان1و1طاق1

1محرابی 111111 11111

تصوير1.151عاشق1مفلوك1از1بام1به1زمين1می1افتد.1
ساختمان1تقريبا1ًبيش1از1نيمی1از1تصوير1را1

فراگرفته1است.

نقوش1گياهی:1اسليمی131
طرح/1ختايی131طرح

1111تركيبی121طرح 1111

نقوش1هندسی:1101نقش1
لنگه،1 چهار1 جمله؛1 از1
طبل1دار،1 شش1 و1 هشت1

1پيلی1شمسه1دار 11111 11111

كتيبه:131كتيبه1ثلث
و1نقاشی1ديواری:121طرح1
11)حيوانی(/121طرح1)گياهی( 11 11

حوض،1 معماری:1 اجزای1
محرابی،1 طاق1 و1 ايوان1

11پنجره،1بالکن 11

ادامه1جدول1.21نگاره1های1هفت1اورنگ1ابراهيم1ميرزا1و1جزئيات1تصويری1آنها1به1تفکيك1نقوش1گياهی،1هندسی،1كتيبه،1نقاشی1ديواری1و1عناصر1
معماری
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ادامه1جدول1.21نگاره1های1هفت1اورنگ1ابراهيم1ميرزا1و1جزئيات1تصويری1آنها1به1تفکيك1نقوش1گياهی،1هندسی،1كتيبه،1نقاشی1ديواری1و1عناصر1
معماری

نقوش و تزئينات معمارینگاره

تصوير1.161شهری1و1روستايی.1ساختمان1تقريبا1ً
سه11چهارم1تصوير1را1فراگرفته1است.

نقوش1گياهی:1اسليمی111
طرح/1ختايی131طرح

11تركيبی121طرح 11

گره1 12 هندسی:1 نقوش1
شامل؛1هشت1و1شش،1مورد

111111

اجزای1معماری:
آالچيق،1طاق1محرابی

11111111111111111111111111111111

تصوير1.171حضرت1سليمان1و1بلقيس.1ساختمان1
تقريبا1ًسه11چهارم1تصوير1را1فراگرفته1است.

نقوش1گياهی:1اسليمی121
طرح/1ختايی151طرح/

11111تركيبی141طرح 1111

نقش1 18 هندسی:1 نقوش1
و1 شش1 گره1 جمله؛1 از1
سه1سلی،1هشت1و1شش،1

1111111بازوبندی 11111

كتيبه:
11كتيبه1نستعليق

اجزای1معماری:
برجك،1 پنجره،1 بالکن،1

11حوض،1طاق1محرابی 11111 11111
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نقوش و تزئينات معمارینگاره

تصوير1.181بوسه1زدن1مريد1بر1پای1مراد.1
ساختمان1تقريبا1ًسه11چهارم1تصوير1را1فراگرفته1

است.

اسليمی1 گياهی:1 نقوش1
12طرح/1ختايی131طرح/1

1111تركيبی141طرح 1111

نقوش1هندسی:1101نقش1از1
جمله؛1گره1پيلی،1هشت1و1
111چهار1لنگه،1شمسه1و1شش 111 111

نقاشی1ديواری:
13طرح1)گياهی(

1 1111 1111

اجزای1معماری:
بالکن،1برجك،1پنجره

قاب1بندی
11111 1111

)تصاوير:1URL: 2-1تنظيم1جدول:1نگارندگان(

ادامه1جدول1.21نگاره1های1هفت1اورنگ1ابراهيم1ميرزا1و1جزئيات1تصويری1آنها1به1تفکيك1نقوش1گياهی،1هندسی،1كتيبه،1نقاشی1ديواری1و1عناصر1
معماری

هفت1رنگ1و1استفاده1آن1در1بناها،1امکان1طراحی1نقوش1ظريف1تر1
نسبت1به1قبل1وجود1دارد1و1به1همين1دليل،1نقوش1ختايی،1
نقش1پررنگ1تری1دارند.11علی1رغم1وجود1ظرافت1و1دقت1در1اين1
نقوش،1نقش1مايه1ها1از1نظر1وسعت،1محدوده1زيادی1را1در1اكثر1
نگاره1ها1نمی1گيرند.1نقوش1هندسی،1در1قالب1كاشی1كاری1و1
آجرچينی1ديده1می1شوند1كه1منتخبی1از1اين1نقوش،1در1جدول1
12قابل1مشاهده1است.1نقاشی1ديواری،1در1هفت1نگاره1از1دوازده1
نگاره1ديده1می1شود1كه1از1نقوش1گياهی1و1حيوانی1و1در1يك1
مورد،1انسانی1استفاده11شده1است.1در1مورد1نقاشی1جانوری1در1
نگاره1ها،1سه1حيوان1خرگوش،1روباه1و1پرنده1مشترك1بوده1و1
نقاشی1های1گياهی،1همه1درختان1و1گل1ها1را1نشان1می1دهند.1
با1توجه1به1رواج1خط1نستعليق1و1تکامل1آن،1اغلب1كتيبه1ها،1
به1خط1نستعليق1هستند.1از1دوازده1نگاره،1چهار1نگاره1اصاًل1
كتيبه1نداشته1و1در1هشت1مورد1ديگر1نيز1پنج1مورد،1با1خط1
نستعليق1و1سه1مورد،1با1خط1ثلث1نوشته11شده1اند.1اين1كتيبه1ها1
با1قدرت1ظاهر1شده1اند1كه1می1توان1دليل1آن1را،1حضور1نام1شاه1
1طهماسب1در1تصاوير171و1151و1موضوع1عرفانی1نگاره1در1تصوير1
114دانست.1كتيبه1های1نستعليق1ساير1نگاره1ها،1جلوه1اين1سه1
كتيبه1را1ندارند1و1از1نظر1وسعت،1كوچك1بوده1و1از1نظر1رنگ1
نيز1با1كتيبه1های1ثلث1متفاوت1هستند1و1موضوعات1آنها1گاهی1
اشعاری1عارفانه1يا1عاشقانه1نزديك1به1موضوع1نگاره1است.1در1

نگاره1های1هفت1اورنگ1برای1روش1های1اجرای1اين1تزئينات،1
می1توان1از1آجركاری1ساده1و1گره1سازی1با1آجر1و1تلفيق1آن1
با1كاشی1)كاشی1معقلی(1و1كاشی1هفت1رنگ1نام1برد.1اما1از1
نظر1عناصر1اجرای1تزئين1معماری،1در1تمامی1نگاره1ها1شاهد1
حضور1ايوان1و1طاق1محرابی1شکل1هستيم.1همچنين،1از1ديگر1
عناصر1وابسته1به1معماری1در1نگاره1ها،1می1توان1انواع1پنجره1
چوبی1مشبك،1برجك،1حوض،1گنبد1و1مناره1را1نام1برد.1عناصر1
تزئينی1معماری1نگاره1های1منتخب1از1هفت1اورنگ،1در1جدول1

12ارائه11شده1اند. 

تطبيق تزئينات معماری در نگاره های شاهنامه بايسنقری 
و هفت اورنگ ابراهيم ميرزا 

بناهای1معماری1در1نگاره1های1شاهنامه،1كل1فضای1تصوير1
را1گرفته1و1عوامل1طبيعی1يا1حضور1نداشته1يا1در1قياس1با1بنا1
ناچيز1هستند،1اما1در1نگاره1های1هفت1اورنگ1در1بيشتر1موارد،1
بنا1و1عوامل1طبيعی1در1كنار1هم1بوده1و1با1هم1جلوه1می1كنند1
و1حتی1در1مواردی،1بنا1در1بين1عوامل1طبيعت1پوشانده1شده1
است.1در1نگاره1های1شاهنامه،1فضای1معماری1چنان1بزرگ1
ترسيم11شده1است1كه1همه1عوامل1را1تحت1تأثير1خود1قرار1
می1دهد،1اما1در1نگاره1های1هفت1اورنگ،1بنا1نيز1به1تبعيت1از1
ساير1عناصر،1با1ظرافت1خاصی1به1تصوير1كشيده1شده1و1در1
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جزئيات تصاوير در نقوش گياهینسخه خطی

شاهنامه1
بايسنقری

از1تصوير51از1تصوير41از1تصوير31از1تصوير21از1تصوير11از1تصوير11

از1تصوير61از1تصوير51از1تصوير21از1تصوير21

هفت1اورنگ
از1تصوير71

1
از1تصوير81

1
از1تصوير91

1
1از1تصوير171از1تصوير111از1تصوير101

از1تصوير181از1تصوير161از1تصوير151از1تصوير141از1تصوير131از1تصوير121

)تصاوير:URL: 1,21-1تنظيم1جدول:1نگارندگان(

جدول1.31تطبيق1تصويری1عناصر1تزئينی1نگاره1های1شاهنامه1بايسنقری1و1هفت1اورنگ

تركيب1با1ساير1عوامل1قرار1گرفته1است.1اسکلت1بندی1بناهای1
شاهنامه،1بسيار1محکم1است؛1به1طوری11كه1انسان1را1به1فضای1
درون1خود1می1كشد1تا1فضايی1برای1زندگی1و1درك1بهتر1اتفاقات1
روايت1نگاره1باشد،1اما1در1نگاره1های1هفت1اورنگ،1به1غير1از1بنای1
حمام1كه1ما1را1با1خود1به1آن1فضا1می1برد،1ساير1بناها1بيشتر1از1
نمای1ظاهری1ساخته1وپرداخته11شده1اند.1پرسپکتيو1يا1بعد1نمايی1
بناها1در1نگاره1های1شاهنامه،1بهتر1از1نگاره1های1هفت1اورنگ1
ارائه11شده1است.1در1نگاره1های1شاهنامه،1فضاهايی1مانند؛1دژ،1
كاخ1و1قصر1پادشاهی1و1كوشك1به1نمايش1گذاشته11شده1و1در1
مقابل،1نگاره1های1هفت1اورنگ،1بازار،1كوشك،1حمام،1دروازه1و1

آالچيق1را1نشان1داده1كه1مکان1های1عمومی1هستند.1
به1 بايسنقری1 نگاره1در1شاهنامه1 تركيب1كلی1 آنچه1در1
نظر1می1رسد،1تعامل1كتيبه1و1نگاره1است1كه1ميراث1دار1سنت1
پيشين1نگارگری1بوده،1در1حالی11كه1در1نگاره1های1هفت1اورنگ،1
به1صورت1تك1و1يا1دوبيتی1در1البه1الی1طبيعت1و1يا1عناصر1
معماری1گنجانده11شده1است.1می1توان1بيان1كرد1كه1كتيبه1در1
شاهنامه1هرات،1جايگاه1وااليی1داشته1و1چه1در1تركيب1صفحه1

و1چه1در1نگاره،1نقش1فعالی1دارد.1جالب1آنکه1تزئينات1وابسته1
به1معماری1نيز1در1شاهنامه،1به1عنوان1قاب1هايی1برای1ديده1
شدن1به1تصوير1كشيده1شده1اند1و1بايد1هنرمند1آنها1را1عمدا1ً
اين1گونه1تصوير1كرده1باشد1)جدول31(.1رنگ1در1معماری1طوری1
انتخاب11شده1كه1تركيب1بصری1فعالی1در1نگاره1خلق1نمايد.1
البته،1واقع1نمايی1را1با1توجه1به1بناهای1بر1جای11مانده1می1توان1
ديد.1تزئينات1وابسته1به1معماری،1در1قالب1آجر1و1كاشی1و1چوب1
برجسته1شده1و1درگاه1ها1و1پنجره1ها1گريزی1به1طبيعت1هستند.1
در1اين1نگاره1ها1معماری1بنا،1عنصر1اصلی1نگاره1بوده1است1و1
هنرمند1سعی1در1به1تصوير1كشيدن1هر1چه11بهتر1بنا1داشته1و1در1
برخی1نگاره1ها1مانند1تصاوير131و1،61از1آن1به1عنوان1قاب1اصلی1
بهره1برده1و1مخاطب1را1در1فضايی1ملون1مبهوت1نموده1است.1
اين1در1صورتی1است1كه1در1نگاره1های1هفت1اورنگ،1تزئينات1
كمتر1مورد1استفاده1هستند1و1نقش1طبيعت1پررنگ1تر1بوده،1
افراد1برجسته1و1كادرها1و1قاب1ها1شکسته1و1فضايی1متفاوت1را1
در1ذهن1متبادر1می1سازند.1خط،1از1جايگاهی1ويژه1برخوردار1
نبوده1و1تزئينات1وابسته1به1معماری،1كم1رنگ1و1يا1بسيار1ساده11
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شده1اند.1بيشتر1تزئينات1به1واسطه1پر1كردن1فضاها1انجام11شده1
و1پنجره1و1درگاه1رو1به1طبيعت1باز1نشده1و1آنها1را1در1جوار1خود1
پذيرفته1اند.1كادرهای1متنوعی1در1فضای1نگاره1نقش1بازی1كرده1
كه1گاه1خبر1از1دو1مکان1در1دو1برهه1می1دهند.1اين1موضوع1در1
كل،1به1كم1رنگ1شدن1عنصر1معماری1در1فضای1نگاره1انجاميده1
است.1شايد1بتوان1گفت1نحوه1حضور1عناصر1تزئينی1در1معماری،1
اندك11اندك1فضای1مستحکم1نگارگری1تبريز1و1قزوين1را1آماده1
اتصال1به1فضای1نگارگری1اصفهان1می1نمايد.1نگاره1های1هندسی1
در1شاهنامه1بايسنقری،1پررنگ1بوده1و1فضای1قابلی1را1به1خود1
اختصاص1داده1و1با1رنگ1های1پخته1و1سير،1فضای1كاشی1كاری1
آن1دوران1چون1تزئينات1مسجد1گوهرشاد1مشهد1و1مجموعه1
مصال1را1در1هرات1يادآور1شده1اند؛1اگر1چه1در1هفت1اورنگ1نيز1

از1تنوع1نقوش1كم1نشده،1اما1فضای1كار1كوچك11شده1است1و1
رنگ1های1جديدتری1چون1رنگ1های1خانواده1گرم،1بر1قاب1های1
حاوی1گره1هندسی1مسلط1هستند1كه1كمتر1سراغی1از1آن1

می1توان1در1بيرون1داشت1)جدول41(.1
1نقاشی1ديواری1در1شاهنامه،1در1قالب1قاب1هايی1رنگی1و1
نشان1هايی1بوده1كه1در1فضای1كتب1مذهبی1و1به1ويژه1قرآن1های1
آن1دوره،1زينت1بخش1هستند،1در1حالی11كه1در1هفت1اورنگ،1
بيشتر1به1صورت1تك1رنگ1بوده1و1عمدتا1ًفضاهای1تك1نگاره1های1
اصفهان1را1در1آينده1نزديك1رقم11زده1است1)جدول51(.1تطبيق1
نقوش1تزئينی1)گياهی،1حيوانی،1نقاشی1ديواری(1كتيبه1و1
رنگ1در1شاهنامه1بايسنقری1و1هفت1اورنگ،1در1جداول1،41،31

15و161ارائه11شده1است.

جزئيات تصاوير در نقوش هندسینسخه خطی

شاهنامه1بايسنقری

از1تصوير51از1تصوير11از1تصوير21از1تصوير21از1تصوير11از1تصوير11

1از1تصوير21از1تصوير41از1تصوير31از1تصوير61از1تصوير21از1تصوير31

هفت1اورنگ

از1تصوير111از1تصوير101از1تصوير91از1تصوير81از1تصوير81از1تصوير71

از1تصوير181از1تصوير141از1تصوير131از1تصوير121از1تصوير111از1تصوير151

)تصاوير:URL: 1,21-1تنظيم1جدول:1نگارندگان(

جدول1.41تطبيق1تصويری1عناصر1تزئينی1نگاره1های1شاهنامه1بايسنقری1و1هفت1اورنگ
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جزئيات تصاوير در كتيبهجزئيات تصاوير در نقاشی ديوارینسخه خطی

شاهنامه1بايسنقری

از1تصوير21از1تصوير61

از1تصوير1

از1تصوير21

از1تصوير41از1تصوير41

از1تصوير41

از1تصوير51

هفتاورنگ

از1تصوير151از1تصوير81

از1تصوير71

از1تصوير141

از1تصوير91از1تصوير71

از1تصوير131

از1تصوير171

از1تصوير71از1تصوير111
از1تصوير101

)تصاوير:URL: 1,21-1تنظيم1جدول:1نگارندگان(

جدول1.51تطبيق1تصويری1عناصر1تزئينی1نگاره1های1شاهنامه1بايسنقری1و1هفت1اورنگ
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تفاوت هاشباهت هانقوش

هی
گيا

ش1
قو
ن

-1نقوش1گياهی1در1قالب1كاشی1كاری1و1آجركاری،1در1هر1
دو1نسخه1ديده1می1شوند.

-1نقوش1اسليمی1و1ختايی1در1هر1دو1نسخه1مشاهده1می1شوند.

-1نقوش1اسليمی1در1شاهنامه،1پررنگ1تر1از1هفت1اورنگ1هستند،1بر1عکس1ختايی1ها
-1نقوش1ختايی1و1اسليمی1در1شاهنامه1اكثرا1ًبه1طور1مجزا1ارائه11شده1،1در1حالی11كه1

در1هفت1اورنگ1اكثرا1ًتركيبی1هستند.
-1وسعت1نقوش1گياهی1شاهنامه1بيشتر1است.

-1تنوع1نقوش1و1تركيب1بندی1در1هفت1اورنگ1بيشتر1است.
1-1نقوش1هفت1اورنگ1بسيار1ظريف1بوده1و1به1صورت1مجموعه1نمايان1شده،1اما1نقوش1

شاهنامه1مستقل1تر1هستند.
-1نقوش1اسليمی1در1قاب1بندی1های1متفاوتی1در1شاهنامه1ارائه1می1شوند.

سی
ند

ش1ه
قو
-1نقوش1هندسی،1در1قالب1گره1چينی1آجر،1كاشی1كاری1ن

و1مشبك1چوب1ظاهر1شده1اند.
-1ظرافت1در1اجرا1و1تزئين1نقوش1هندسی1در1هر1دو1نسخه1

مشاهده1می1شود.
-1برخی1نقوش1گره1چينی1آجر1در1دو1نسخه1مشترك1هستند.

-1نقوش1هندسی1در1شاهنامه،1فضای1بيشتری1را1به1خود1اختصاص1داده1اند.
-1تنوع1نقوش1هندسی1در1هفت1اورنگ1بيشتر1است.

-1نقوش1هندسی1در1ديوار1بناهای1شاهنامه،1پررنگ1تر1از1ديوار1بناهای1هفت1اورنگ1
هستند.1در1هفت1اورنگ،1آجرچينی1های1ساده1در1ديوارها1بيشتر1به1چشم1می1خورند.

ی1
اش
و1نق

ی1
يوان

ش1ح
قو
ن

ی1
وار

دي

-11استفاده1از1نقوش1گياهی1در1نقاشی1ديواری

-1نقاشی1ديواری1در1هفت1اورنگ1پررنگ1تر1است.
-1نقوش1حيوانی1و1انسانی1در1هفت1اورنگ1در1كاشی1كاری1و1نقاشی1ديواری1حضور1

دارند،1اما1در1شاهنامه1هيچ1گونه1نقش1حيوانی1و1انسانی1ديده1نمی1شود.
-1فرم1نقوش1گياهی1هفت1اورنگ،1طبيعت1گرايانه1است،1اما1در1شاهنامه1در1قالب1

نقوش1اسليمی1و1ختايی1ظاهر1می1شود.

به
كتي

-1كتيبه1هايی1كه1در1تقليد1از1آثار1معماری1بوده،1از1نظر1
فرم1و1اجرا،1به1كتيبه1های1واقعی1نزديك1هستند1و1برای1

تزئين1آنها،1از1نقوش1گياهی1استفاده11شده1است.
-1در1اجرای1كتيبه1ها،1خط1ثلث1در1هر1دو1نسخه1ديده1

می1شود.
-1مضمون1كتيبه1ها1در1هر1دو1نسخه،1يا1احداثی1است1يا1

در1ارتباط1با1موضوع1نگاره.

-1خط1به1كار1برده1شده1در1كتيبه1های1شاهنامه،1يا1ثلث1است1يا1كوفی،1در1حالی1
1كه1در1كتيبه1های1هفت1اورنگ،1بيشتر1از1خط1نستعليق1و1در1برخی1موارد،1از1خط1

ثلث1استفاده11شده1است.
-1زمينه1كتيبه1های1نستعليق،1تيره1)مشکی1و1قهوه1ای(1است1و1هيچ1تزئينی1در1زمينه1
كتيبه1ديده1نمی1شود،1در1حالی11كه1تمام1كتيبه1های1شاهنامه،1از1رنگ1الجورد1و1

طاليی1همراه1با1تزئين1نقوش1گياهی1شکل11گرفته1اند.
-1تمام1كتيبه1های1شاهنامه،1در1ساختار1معماری1نقش1مهمی1داشته،1اما1در1هفت1اورنگ1

برخی1كتيبه1ها،1نقش1تزئينی1دارند.1

)نگارندگان(

جدول1.61تطبيق1نقوش1تزئينی،1كتيبه1و1رنگ1در1شاهنامه1بايسنقری1و1هفت1اورنگ،1شباهت1ها1و1تفاوت1ها

نتيجه گيری
با1توجه1به1مباحث1مطرح1شده،1در1پاسخ1به1پرسش1اول1در1ارتباط1با1جايگاه1معماری1و1تزئينات1وابسته1به1آن،1
می1توان1بيان1نمود1كه1در1اكثريت1نگاره1های1شاهنامه1بايسنقری،1تصوير1طبق1سنن1نگارگری،1با1متن1در1ارتباط1است1
و1بخشی1از1صفحه1را1كتيبه1در1اختيار1دارد.1فضای1مسلط1در1نگاره1شاهنامه،1با1معماری1بوده1و1به1نوعی1تناسب1بين1
افراد1و1فضا1برقرار1شده1است.1هنرمند1در1طراحی1نگاره،1سعی1در1ايستايی1و1استحکام1بصری،1چه1به1لحاظ1ساختاری1
و1چه1رنگی،1دارد.1فضاها1عيان1و1روشن1و1قاب1های1تزئينی،1بزرگ1و1جسورانه1به1تصوير1درآمده1اند.1فضاها1رسمی1
بوده1و1ارتباط1طبيعت1با1معماری،1از1گذر1پنجره1ها1و1درگاه1ها1فراهم11شده1است؛1اين1در1حالی1است1كه1در1نسخه1
هفت1اورنگ،1از1صالبت1و1تسلط1معماری1كم1شده1و1معماری1بيشتر1جزئی1از1طبيعت1شده1است.1فضای1كم1حال1
معماری1و1تزئينات،1به1اين1مهم1كمك1شايانی1نموده1است.1قاب1های1تزئينی،1ساده1تر1اجرا1شده1اند1و1در1قاب1های1
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شکسته،1هنرمند1نظر1مخاطب1را1بيشتر1به1طبيعت1معطوف1داشته1است.1قاب1های1درگاه1و1پنجره1ها1عمدتا1ًبسته1
بوده1و1با1گره1های1هندسی1پر1شده1اند.1در1هر1دو1نسخه،1تزئينات1وابسته1به1معماری،1در1قالب1آجركاری،1كاشی1كاری1
و1تلفيق1كاشی1و1آجر،1منبت1و1گره1چينی1و1نقاشی1ديواری1به1كار1رفته1اند.1فضای1تزئيناتی1چون1آجر1و1كاشی1در1
شاهنامه،1يادآور1تزئينات1معماری1در1بناهای1بر1جای11مانده1از1اين1دوران1است،1در1حالی11كه1در1هفت1اورنگ،1نقاشی1

ديداری،1نويد1سبك1اصفهان1را1می1دهد1كه1به1سمت1تك1رنگ1و1فضای1خاموش1تر1پيش1رفته1است.
1در1پاسخ1به1پرسش1دوم1می1توان1گفت1كه1تزئينات1گياهی1شاهنامه1بايسنقری،1بيشتر1بر1پايه1نقوش1اسليمی1
و1قاب1بندی1آنها1استوار1هستند1كه1البته1اين1موضوع،1روال1طراحی1منفك1دو1تزئين1گياهی1اسليمی1و1ختايی1را1
نشان1می1دهد؛1اگر1چه1بايد1گفت1آميختگی1طراحی1اسليمی1و1ختايی1در1قاب،1از1اوايل1قرن1نهم1هجری1معمول1
شد،1ولی1گسترش1آن1مستلزم1زمان1بود.1نقوش1هندسی،1گستره1فراوانی1داشته1و1در1ساختار1و1زيبايی1بنا،1با1دقت1
و1جزئيات1بسيار1به1كار1برده1شده1اند.1گره1های1هندسی1شاهنامه1در1قاب1های1بزرگ1و1روشن،1با1رنگ1هايی1به1تصوير1
درآمده1كه1عماًل1به1عنوان1تابلوهای1زيبای1كنار1هم1در1يك1تركيب1مناسب1رنگی1چيده1شده1اند،1در1حالی11كه1در1
هفت1اورنگ،1تمركز1خاصی1بر1قاب1های1هندسی1ديده1نمی1شود.1كتيبه1های1شاهنامه1بايسنقری،1عنصری1اصلی1از1
معماری1بنا1محسوب1شده؛1به1گونه1ای1كه1در1پيشانی1نگاره1و1يا1بناها1يا1بر1لبه1ديوارها،1به1صورتی1مجزا1شده1با1رنگ،1

با1خط1ثلث1يا1كوفی1كتابت1شده1اند.11
1در1نگاره1های1هفت1اورنگ،1بناهای1معماری،1در1تركيب1با1عوامل1طبيعی1جا1گرفته1و1به1ندرت1به1تنهايی1استفاده1
1شده1اند.1در1اكثر1نگاره1ها،1پرسپکتيو1نقشی1ندارد1و1بناها1بيشتر1دو1بعدی1ترسيم11شده1اند.1تنوع1و1دقت1نقوش1گياهی1
و1تركيب1بندی1آنها1در1هفت1اورنگ،1بيشتر1است1و1از1تركيب1نقوش1ختايی1و1اسليمی1شکل11گرفته1اند.1نقوش1هندسی1
از1تصوير1را1در1بر1می1گيرند.1كتيبه1های1 اما1وسعت1كمی1 بناها1به1كار1گرفته11شده،1 متنوع1و1رنگارنگی1در1تزئين1
هفت1اورنگ،1بيشتر1با1خط1نستعليق1نوشته11شده1اند1و1هيچ1تزئينی1در1زمينه1كتيبه1ديده1نمی1شود1و1در1نگاه1اول1
انسانی،1جايگاه1 جلب11توجه1نمی1كنند.1نقاشی1های1ديواری1در1نگاره1های1هفت1اورنگ1با1حضور1نقوش1جانوری1و1

مهم1تری1از1نقاشی1های1ديواری11شاهنامه1بايسنقری1دارند.1
ايرانی1اسالمی1و1تأثير1آن1در1شناخت1هويت1و1پيشينه1 با1توجه1به1اهميت1شناخت1عناصر1تزئينی1معماری1
فرهنگی1و1نيز1فرسايش1آثار،1پيشنهاد1می1شود1پژوهشگران1با1رجوع1به1منابع1تصويری1كه1از1دوره1های1مختلف1هنر1

ايران1به1جای1مانده،1در1شناخت1بهتر1هنر1تزئينات1معماری1و1ثبت1گونه1های1مختلف1آنها1اقدام1نمايند.1

منابع و مآخذ 

1 آژند،1يعقوب1)1394(.1مكتب نگارگری تبريز، قزوين، مشهد.1چاپ1دوم،1تهران:1فرهنگستان1هنر.-
1 پوپ،1آرتوراپهام1)1393(.1سير و صور نقاشی در ايران.1ترجمه1يعقوب1آژند،1چاپ1چهارم،1تهران:1مولی.-
1 حبيبی،1عبدالحی1)1355(.1هنر عهد تيموريان و متفرعات آن.1چاپ1اول،1تهران:1بنياد1فرهنگ.1-
1 حسينی،1مهدی1)1374(.1ارزش1های1جاويدان1شاهنامه1بايسنقری.1هنر،1)28(،242-2341.-
1 خجسته1پور،1آرزو1)1388(.1"تأثير1نقوش1تزئينی1معماری1در1نگاره1های1ايرانی".1پايان1نامه1كارشناسی1ارشد،1پژوهش1-

هنر.1تهران:1دانشگاه1آزاد1اسالمی،1واحد1تهران1مركز.11
1 سلطان1زاده،1حسين1)1387(.1فضاهای معماری و شهری در نگارگری ايرانی.1چاپ1اول،1تهران:1چهارطاق.1-
1 شعبانپور،1منيره1)1382(.1مکتب1نگارگری1هرات1و1هفت1اورنگ.1هنر،1)163و641(،93-861.-
1 فروتن،1منوچهر1)1384(.1درك1نگارگران1ايرانی1از1ساختار1فضای1معماری1ايران1دوره1های1ايلخانی1و1تيموری1و1اوايل1-

صفوی.1خيال،1)13(،1111.83-701
1 ____________1)1389(.1زبان1معمارانه1نگاره1هاي1ايراني.1هويت1شهر،1)134(،1.142-1311-
1 فغفوری،1رباب1و1بلخاری1قهی،1حسن1)1395(.1نمود1كتيبه1های1معماری1در1نگاره1های1ايرانی،1تحليلی1بر1نمونه1های1-

مکتب1هرات1و1آثار1بهزاد.1پژوهش1های1معماری1اسالمی،1)4(،111.128-1111
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1 كنبای،1شيال1)1391(.1نقاشی ايرانی.1ترجمه1مهدی1حسينی،1چاپ1پنجم،1تهران:1دانشگاه1هنر.-
1 كونئو،1پائولو1)1384(.1تاريخ شهرسازی جهان اسالم.1ترجمه1سعيد1تيز1قلم11زنوزی،1چاپ1اول،1تهران:1شركت1عمران1-

و1بهسازی.
1 محمد1زاده،1مهدی1و1مسينه1اصل،1مريم1)1395(.1معماری1در1نقاشی1مکتب1هرات.1فيروزه1اسالم،1)3(،45-271.-
1 مصباح،1سمانه1)1392(.1"بررسی1نقوش1و1ساختار1معماری1و1انعکاس1آن1در1نگارگری1ايرانی1دوره1ايلخانی1تا1اواخر1-

صفويه".1پايان1نامه1كارشناسی1ارشد،1نقاشی.1تهران:1دانشگاه1آزاد1اسالمی،1واحد1تهران1مركز.1
1 مهرابی،1بهنام1و1مسجدی،1حسين1)1388(.1شاهنامه1بايسنقری،1شاهکار1تاريخ1نگارگری1ايران.1هنر،1)13و41(،1.95-941-
1 نامدار،1زهره1)1391(.1بررسی1تزئينات1اسليمی1در1مينياتورهای1دوره1صفوی.1نقش1مايه،1سال1پنجم1)12(،83-731.-

 - URL 1:  http://fotografia.islamoriente.com/fa/gallery/vignettes-de-shahname-de- ferdowsi-ed-
baysanqori?language=fa, (access date: 2018/02/02).

 - URL 2:  www.freersackler.si.edu/keywords/haft-awrang/ (access date: 2018/02/23).



M
ot

al
ea

te
 T

at
bi

gh
i H

on
ar

 (B
ia

nn
ua

l)
Vo

l 9
. N

o.
18

 . 
Fa

ll 
&

 W
in

te
r 2

01
9-

20
20

Received: 2019/07/08
Accepted: 2020/01/08

4

Abs tract

Baysonghori Shahnameh and Ibrahim Mirza’s Haft Awrang are two prominent works 
of Iranian paintings that have been illustrated in the great Khorasan region for more than 
a century, but almost in a geographical area. Given that, buildings’ decorations are worn 
out and destroyed over time, the illustrated manuscript containing buildings can serve as 
a visual document to identify architectural-related decorations in a geographical area. The 
questions that arise are, what is the position of the architecture and its decorative elements 
in the paintings? What are the similarities and differences in the architectural decoration 
of these two editions? The purpose of this research is to compare architectural decorations 
in two versions of painting indexes in Khorasan with more than a century interval. This 
research was a descriptive-analytical and comparative study and the data was gathered by 
the library research method. Six of the 22 paintings of the Baysonghori Shahnameh and 
12 of the 28 Haft- Awrang architectural paintings were selected by purposeful sampling. 
The results show that the importance of architectural monuments in the Baysonghori 
Shahnameh is greater and the full screen is devoted to visualization of the building, but 
in the Haft Awrang paintings, the building is often part of the image and formed in com-
bination with the natural elements. The inscriptions of the Baysonghori Shahnameh are 
the major element of the architecture of the building. But in the Haft Awrang they have a 
simple structure and are mostly decorative. The variety of colorful geometrical and plant 
motifs is more visible in the Haft Awrang. In the Haft Awrang wall paintings have a more 
prominent place, but in the Baysonghori Shahnameh the wall paintings are much dimmer.
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