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همایش خمسه نگاری؛ 
بازنمود خمسه نظامی در هنر تهیه و تنظیم: 

داود احمدی بلوطکی
محبوبه حاجی پروانه

حسین مهدلو 

همایــش »خمســه نگاری؛ بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر« بــا هــدف 
پژوهــش و بازجســت دقیــق و عمیــق قابلیت هــای هنــری خمســه 
گــون  گونا نظامــی و نقــش تأثیرگــذار و جریان ســاز آن در حوزه هــای 
کار  گذشــته بــا انتشــار فراخــوان آغــاز بــه  هنــری و ادبــی، از ســال 
ــد و از  ــال ش ــش ارس ــه همای ــه دبیرخان ــه ب ــد مقال ــر ص ــغ ب ــه بال ک ــرد  ک
انتخــاب  مقــاالت  مجموعــه  در  چــاپ  بــرای  مقالــه   26 میــان  آن 
گرفــت بعضــی  شــد. ســپس شــورای علمــی ایــن همایــش تصمیــم 
بــرای اســتفاده  را  ارائه شــده  بــر مقــاالت  از ســخنرانی های مبتنــی 
هنــر  فرهنگســتان  ایــن  وب گاه  ی  رو پژوهشــگران  و  عالقه منــدان 
ایــن ســخنرانی ها  از  کنــد. در ادامــه خالصــه تعــدادی  بارگــذاری 

می شــود. آورده 
کتــاب خمســه نظامــی معــروف  شــایان ذکــر اســت آییــن رونمایــی از 
بــه خمســه شاه طهماســبی، شــنبه، 31 خــرداد 1399، در تــاالر ایــراِن 
بــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی هم زمــان  فرهنگســتان هنــر، 

به صــورت برخــط برگــزار شــد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم / هست کلید در گنج حکیم
علــی تقــوی، عضــو هیئت علمــی فرهنگســتان هنــر، ســخن خــود را 
کــرد و گفــت: در میان  بــا بیــت آغازیــن خمســه حکیــم نظامــی شــروع 
کــه بــه روش هــای مختلــف در  متــون فارســی چنــد متــن وجــود دارد 
دیگــر متــون ادبــی و هنــری تکثیــر شــدند. از ایــن جملــه می تــوان 

ــام بــرد.  به طــور خــاص از شــاهنامه فردوســی و خمســه نظامــی ن

خســرو  مخزن االســرار،  کــرد:  بیــان  نظامــی  خمســه  معرفــی  در  او 
کــه  اســکندرنامه  و  هفت پیکــر  مجنــون،  و  لیلــی  شــیرین،  و 
منظومه هــای نظامــی را شــکل می دهنــد، از همــان ســده های ششــم 
شــاعران  بیــن  در  معاصــر،  دوره  همیــن  تــا  هجری قمــری  هفتــم  و 
و  یافته انــد  ممتــاز  جایگاهــی  غیرایرانــی،  و  ایرانــی  هنرمنــدان  و 
هــزاران نســخه خطــی و چاپــی از آنهــا فراهــم آمــده اســت. حکیــم 
نظامی گنجــوی بــا پرداخــت انــواع مضامیــن تعلیمــی و غنایــی در 
قالــب تصاویــری نــاب و خیال انگیــز در پنــج منظومــه خــود، چراغــی 

فــرا راه آینــدگان در خلــق آثــار ادبــی و هنــری نهــاده اســت.
گفــت:  تقــوی درخصــوص تقلیــد دیگــر شــاعران از شــیوه نظامــی 
از  بــه نظیره گویــی  کــه  بــود  امیرخســرو دهلــوی نخســتین شــاعری 
آن شــاعرانی چــون خواجــوی  از  پــس  و  آورد  ی  خمســه نظامــی رو
کرمانــی، عبدالرحمــان جامــی، وحشــی بافقــی و زاللــی خوانســاری، 
کــه شــعر آنهــا، متأثــر از شــیوه نظامــی  یــک یــا چنــد منظومــه ســرودند 

ــوده اســت. ب
او بــه اشــارات اســاطیری، نــوآوری در صــور خیال، آفرینــش مضامین 
گفــت: نخســتین  نــو، و غریب نمایــی اشــعار نظامــی پرداخــت و 
ــروز می یابــد و دومیــن آن در ســطح  ــوآوری در ســطح ُصــور خیــال ب ن
گســتره ادب فارســی بخشــی از  روایت هــای داســتانی و نمایشــی. 
ــاب و زیبــای خــود را مرهــون ســروده های  تشــبیهات و اســتعارات ن
نظامــی اســت. از آرایه هــای پربســامد مؤثــر در پویایــی و جذابیــت 
کائنــات  تصاویــر شــعر نظامــی، تشــخیص یــا شخصیت بخشــی بــه 
ــا  کــه ب و عناصــر بی جــان اســت و توصیفــات نوآورانــه شــاعر، آن گاه 

شــخصیت پردازی همــراه شــده، لطفــی دوچنــدان یافتــه اســت. 
علــی تقــوی یکــی دیگــر از وجــوه تمایــز نظامــی از دیگــر شــاعران را 
بزمــی  منظومه هــای  در  نمایشــی  و  داســتانی  روایت هــای  وجــود 
ایــن  پرداخــت  در  نظامــی  گفــت:  و  دانســت  شــاعر  ایــن  رزمــی  و 
روایت هــا، هــم نمونه هایــی از ایــن دســت متــون مکتــوب و شــفاهی 
نوآورانــه اش،  زبــان  و  تیزپــرواز  تخیــل  بــا  هــم  و  داشــته  نظــر  در  را 
توصیفــات غنایــی خاصــی را بــا انبــوه تصاویــر و بیــان دقایقــی بســیار 
رقــم زده اســت. در ایــن میــان مهــارت نظامــی در شــخصیت پردازی 
کم نظیــر اســت؛ شــخصیت های اصلــی منظومه هــای رزمــی و بزمــی 
او در سراســر منظومــه شــکل می گیرنــد و بــه تکامــل خــود نزدیــک 
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می شــوند. ایــن مهــارت ســتودنی نظامــی بــر انــواع اســلوب ســخن 
از  مجموعــه ای  او،  دقیــق  توصیفــات  و  نــاب  تصویرســازی های  و 
مضامیــن و عواطــف شــعری جــذاب و خواندنــی و پرکشــش را بــرای 
ــده او از  ــا متــون آفری خواننــدگان فراهــم آورده و ســبب شــده اســت ت

ســاحت تأثیرگــذاری در متــون ادبــی خــارج شــود. 
و  نفیــس  نســخه  نشــر  و  بــه چــاپ  پایــان ســخنان خــود  در  تقــوی 
هنــر  فرهنگســتان  توســط  شاه طهماســبی  خمســه  منحصربه فــرد 
ــی،  ــای خوش نویس ــواع هنره ــه ان ــخه ب ــن نس ــت: ای گف ــرد و  ک ــاره  اش
درهم تنیدگــی  ایــن  و  شــده  آراســته  نگارگــری  و  تذهیــب  تشــعیر، 
کــه خــود خمســه ای  هنرهــا بــا هنــر شــاعری و ســخنوری نظامــی، 
دیگــر از انــواع هنــر را فــرا یــاد مــی آورد، اثــری پرُشــکوه و مانــدگار و 
مایــه مباهــات در میــراث فرهنگــی و هنــری ایــران و جهــان بــه ثبــت 

رســانده اســت. 

خمسه یکی از اسطوره متن ها و یکی از آثار غنی ماست
»خمســه نگاری؛  ملــی  همایــش  علمــی  دبیــر  نامورمطلــق،  بهمــن 
بازنمــود خمســه نظامــی در هنــر«، نیــز مطالبــی را درخصــوص ایــن 
ابتــدای ســخن خــود از اهمیــت  کــرد. او در  ارائــه  یــداد علمــی  رو
گفــت و مــواردی را این چنیــن مهــم و حائــز  برپایــی ایــن همایــش 
ــد: اول اینکــه خمســه یکــی از اســطوره متن ها و یکــی  اهمیــت خوان
گــر خمســه را نداشــتیم، به طــور حتــم ادبیــات  از آثــار غنــی ماســت. ا

کــه  فارســی مــا نقصــی بــزرگ می داشــت. همچنیــن بایــد دانســت 
کتــاب هویتــی مــا هــم شــاهنامه اســت و بــی شــاهنامه،  بزرگ تریــن 
یــم بــه هیــچ وجــه نمی داشــتیم و  کــه االن دار هویتمــان را این طــور 
بســیاری از بخش هــای هویتــی مــا ناشــناخته می مانــد؛ در ایــن هــم 
کتابــی  هیــچ شــکی نیســت. امــا شــاهنامه بــرای بیــان هویــت ایرانــی 
کــه فرهنــگ ایرانــی، مثــل فرهنگ هــای  کامــل نیســت؛ بــه ایــن دلیــل 
کــه یکــی از آن جنبه هــا حماســی  گــون دارد  گونا دیگــر، جنبه هایــی 
اســت. از ایــن جهــت شــاهنامه بی بدیــل اســت و قابل مقایســه بــا 
ــر دیگــری در ایــران، و از نظــر مــن در هیــچ جــای دیگــر هــم،  هیــچ اث
کــه بــه انــدازه شــاهنامه در شــکل گیری  یــم  کتابــی دار کمتــر  نیســت و 
کــه تهدیــد بــه نابــودی می شــد، مؤثــر باشــد.  هویــت جمعــی فرهنگــی 
یخــی  کتــاب حماســی، باســتانی، تار در فرهنگ هــای مختلــف، 
کــدام بــه انــدازه شــاهنامه در احیــا و تــداوم  فــراوان اســت، امــا هیــچ 
کشــور هویت ســاز و تأثیرگــذار نبوده انــد. یکــی از آثــاری  هویــت یــک 
کامــل می کنــد، »خمســه نظامــی«  کــه شــاهنامه و متن هــای ایرانــی را 
عرصــه  در  همین طــور  و  تغــزل  عرصــه  در  خصوصــًا  کــه  اســت 
کــه دربــاره خمســه کار  ادبیــات تعلیمــی و پندآمــوزی اســت. آنهایــی 
کــه نظامــی  کرده انــد و شــخصیت نظامــی را می شناســند، می داننــد 
گونــی در دوره هــای زندگــی اش داشــته اســت. یکــی  گونا جنبه هــای 
کــه در آثــار خســرو و  از ایــن جنبه هــا به صــورت بــارز، تغزلــی اســت 
شــیرین و لیلــی و مجنــون متبلــور می شــود. جنبــه دیگــرش، جنبــه 
کــه در مخزن االســرار دیــده می شــود؛  حکمی تــر و پندآموزتــر اســت 
بنابرایــن ایــن »خواهرمتــن« شــاهنامه فردوســی، یعنــی خمســه، را 
می تــوان »انیمــای« شــاهکار فردوســی، یعنــی شــاهنامه، دانســت 
دو  ایــن  می شــود.  محســوب  خمســه  »انیمــوس«  هــم  شــاهنامه  و 

ــد. ــا هــم خیلــی در ارتباط ان خصوصــًا ب
ــا توجــه  کــه فرهنگســتان هنــر، ب کاری  نامورمطلــق همچنیــن افــزود: 
کــه آن بخــش هنــری  کــه دارد، انجــام داده ایــن اســت  یتــی  بــه مأمور
کــرده و مــورد تحقیــق و توجــه  خمســه را در ایــن همایــش برجســته 
کار، زیباتریــن و مهم تریــن  گفــت بــرای ایــن  قــرار داده اســت. بایــد 
ــار  ــرار داده و در عیــن حــال، دیگــر آث ــر را مــد نظــر ق و برجســته ترین اث

مرتبــط بــا خمســه را هــم نفــی نکــرده اســت.
انتهــای  و  جمع بنــدی  در  نظامــی  خمســه  همایــش  علمــی  دبیــر 
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گفــت: مــن بایــد از همــه اعضــای شــورای علمــی ایــن  ســخن خــود 
فرهنگســتان  سرپرســت  نیــز  و  فرهنگســتان  مســئوالن  و  همایــش 
ــم.  کن ــکر  ــد، تش ــری  کردن ــش را پی گی ــن همای ــه ای ــا دغدغ ــه ب ک ــر  هن
کتــاب چــاپ شــد و در اختیــار دانش پژوهــان قــرار  خوشــبختانه ایــن 
ــه خمســه، بعدهــا همایش هــا و  کــه راجــع ب گرفتــه اســت. امیــدوارم 
نوشــته ها و پژوهش هایــی دیگــر انجــام شــود تــا مــا بیــش از پیــش بــا 

ــار آشــنا شــویم.  ایــن آث

پیشینه چهره نگاری در تاریخ نقاشی ایران 
یــخ  تار در  چهره نــگاری  »پیشــینه  مقالــه  میرزایی مهــر  علی اصغــر 
و  نظامی گنجــوی  خمســه  منبــع  دو  بــر  تکیــه  بــا  ایــران  نقاشــی 
در  او  کــرد.  ارائــه  ایــن همایــش  در  را  نظامی عروضــی«  چهارمقالــه 
یــخ ادبیــات  یــخ نقاشــی را می تــوان در تار ابتــدای ســخنش گفــت: تار
ایــران یافــت. مــا بایــد شــاهنامه فردوســی یــا خمســه نظامــی و یــا دیگــر 
یــخ نقاشــی بررســی  ک ایــران را از دیــدگاه تار منابــع پراهمیــت و تابنــا

کنیــم. 
میرزایی مهــر درخصــوص منابــع مقالــه اش توضیحاتــی این چنیــن 
داد: منابــع مهمــی در ایــن مقالــه مــورد تحقیق و اســتفاده قرار گرفتند 
ــی  ــده اند. نظامی عروض ــته ش ــران نوش ــده در ای ــک س ــر دو در ی ــه ه ک
گران بهــای چهارمقالــه در نیمــه نخســت ســده ششــم،  نویســنده اثــر 
یــان« بــوده و در همــان ســده ششــم در  جــزء ُمنشــیان درجه یــک »غور
آذربایجــان ایــران، نظامی گنجــوی، حکیــم و شــاعر توانمنــد ایرانــی، 

خمســه را بــه نــگارش درآورده اســت. 
بــرای  تــالش  چــون  را  مطالبــی  نیــز  پژوهــش  هــدف  دربــاره  او 
کــرد و ادامــه داد:  چهره نــگاری از نوشــته و ســروده ایــن بــزرگان اذعــان 
کــه ابتــدا چهره نــگاری  بــاور عمومــی در فرهنــگ امــروز مــا ایــن اســت 
ایــن  اســت؛  شــده  ایــران  وارد  صفــوی  دوران  از  و  بــوده  غربــی 
خطاســت؛ چهره نــگاری بــا قصــد »شبیه ســازی« در ایــران وجــود 
ــه  ــه چهره پــردازی ب داشــته اســت. نظامی گنجــوی در اشــعار خــود ب

دارد. اشــاره  شبیه ســازی  قصــد 
همــدم  شــاپور،  آشــنایی،  ابتــدای  در  و  شــیرین  و  خســرو  ســرآغاز 
خســرو، تصویــر خســرو را می کشــد و در ســرزمین ارمــن بــر درختــی 
گلگشــت، خســرو را ببینــد. آشــنایی  می آویــزد تــا شــیرین، در راِه 
شــیرین بــا خســرو از تصویــر چهره نگاری شــده خســرو اســت. وقتــی 
شــیرین بــه مدایــن بــرای دیــدن خســرو مــی رود، از طریــق تصویــری که 

در دســت دارد خســرو را شناســایی می کنــد.

ــه نظامی عروضــی اشــاره  کتــاب چهارمقال ــه  میرزایی مهــر در ادامــه ب
یخ نویــس  تار و  رئالیســت  نویســنده  گفــت: نظامی عروضــی  و  کــرد 
کــه  را،  چهارمقالــه  کتــاب  کــه  اســت  هجری قمــری  ششــم  ســده 
و  هجری قمــری  ششــم  ســده  اجتماعــی  یــخ  تار مهــم  منابــع  از 
اواخــر دوره ســلجوقی اســت، بــه نــگارش درآورده اســت. یکــی از 
غزنــوی  محمــود  ســلطان  دارد.  قابل تأمــل  نکتــه ای  مقاله هــا  ایــن 
ــرا ابن ســینا متهــم  ــی نداشــت؛ زی ــدگاه خوب ــه ابن ســینا دی نســبت ب
گــرگان و طبرســتان  کــه ابن ســینا بــه  بــه شــیعه گری بــود. هنگامــی 
و  دربــار  بــه  ابن ســینا  جلــب  بــرای  محمــود  ســلطان  گریخــت، 
کــه صــورت ابن ســینا  نابــودی او، بــه ابونصــر اّراق نقــاش دســتور داد 
کنــد. ســلطان محمــود چهــل چهــره از ایــن نقاشــی  را چهره نــگاری 
کننــد.  را بــه شــهرهای مختلــف فرســتاد تــا ابن ســینا را شناســایی 
ــران از  ــرزمین ای ــه در آن روزگار در س ک ــت  ــن اس ــان دهنده ای ــن نش ای
اســت. اســتفاده می شــده  بــه قصــد »شبیه ســازی«  چهره نــگاری 

کتابخانــه  شــاخصه ها و نمادهــای مذهبــی در نســخه خمســه نظامــی 
ملــی

مهنــاز شایســته فر، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس، 
عنــوان  بــا  را  مقالــه خــود  کــه  بــود  ایــن همایــش  بعــدی  ســخنران 
نظامــی  خمســه  نســخه  در  مذهبــی  نمادهــای  و  »شــاخصه ها 

کــرد. تقدیــم  عالقه منــدان  بــه  ملــی«  کتابخانــه 
ــا  ــاب نگارگــری مکتــب شــیراز صفــوی ب ــا توضیــح در ب شایســته فر ب
ــا موضــوع  نمایــش تصاویــری از نگاره هــای نســخه خمســه نظامــی ب
کــرم)ص(، بــه توضیــح ُمفّصــل در بــاب هــر نــگاره  معــراج پیامبــر ا
پرداخــت و گفــت: معــراج پیامبــر)ص( یکــی از مضامینی اســت که 
در هنــر نگارگــری اســالمی بســیار بــه آن پرداختــه شــده اســت. رنــگ 
پیش زمینــه همــه تصاویــر از معــراج پیامبــر، آبــی فیــروزه ای اســت 
کــه اشــاره بــه احادیــث مربــوط بــه معــراج پیامبــر)ص( و ســفر ایشــان 
در  بهشــت  دارد.  هفت گانــه  آســمان های  بــه  جبرئیــل  همــراه  بــه 
ایــن احادیــث و آیــات، در آســمان ها تصــور شــده و محــل ســکونت 
کــرم)ص(  ا پیامبــر  اصلــی  عنصــر  اســت.  آســمان  در  فرشــتگان 

ــد.  ــراق هــم از دیگــر عناصــر ایــن تصاویرن اســت. فرشــتگان و ُب
ایــن مــدرس دانشــگاه درخصــوص وجــوه مشــترک بیــن ایــن نگاره هــا 
فضایــی  از  نشــان  کــه  گســترده  پیچــان  »ابرهــای  داد:  توضیــح 
بــا  فرشــته گونه  بالــدار  »پیکره هــای  دارنــد«؛  ملکوتــی  و  آســمانی 
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چهــره و خصوصیــات انســانی«؛ »ُبــراق بــا شــمایلی انســانی و بدنــی 
ــن  ــر«؛ »قرارگرفت ــر پیامب ــه دور پیک ــور ب ــع ن ــب«؛ »تشعش ــد اس ــه مانن ب
تصاویــر در قاب هــای مســتطیلی افقــی« و »تصویــر حضــرت رســول 
ــراق«؛ »فرشــتگان و بناهــا و مخلوقــات غریــب«؛ و »انــدک  ســوار بــر ُب
کار شــده«، از نمونه هــا و عناصــر  کــه بیشــتر بــه قصــد تزییــن  فضایــی 
در  اســت.  شــرح  ایــن  بــه  پیامبــر  معــراج  نگاره هــای  در  مشــترک 
ــمی  ــر تجس ــت از عناص ــا تبعی ــی ب ــه نظام ــای خمس ــی نگاره ه بررس
ــده شــده اســت و  ــگاره بازنمایان ــراردادی و نمادیــن، موضوعیــت ن ق
بهره منــدی از عناصــر دینــی و مذهبــی شناخته شــده ایرانی اســالمی 
کنــار اســتفاده از عناصــر بصری  کــه جنبــه ای نمادپردازانــه دارنــد، در 
و مفهومــی به صــورت نمادیــن، در جهــت تکمیــل هنــر نگارگــری در 

ــود. ــاهده می ش ــی مش ــخه خط ــن نس ای
کلــی نگاره هــاى دینــی خمســه نظامــی، به رغــم  ــا بررســی  او افــزود: ب
برداشــت  چنیــن  دینــی،  مفاهیــم  و  به کاررفتــه  نمادهــای  تنــوع 
از  مشــترکی  بصــری  ویژگی هــای  نگاره هــا  بیشــتر  کــه  می شــود 
و  تقــارن فضایــی در جانمایــی  و  پایــه هندســی  یه دیــد،  زاو قبیــل 
مصنــوع،  عناصــر  ترســیم  در  واقعی گرایــی  عناصــر،  ترکیب بنــدى 
نــوع تزیینــات، رنگ بنــدى، بافــت و فضاســازى دارنــد. در ترســیم 
نگارگــر  و  می شــود  دیــده  به نــدرت  کادر  از  بیرون زدگــی  نگاره هــا، 
کادر  کادر تصویــر وفــادار اســت. نگارگــر در بعضــی از نگاره هــا  بــه 
کــرده  کادر را از پایــه هندســی خــارج  تصویــر را شکســته و شــکل 

اســت. 
گرفــت:  نتیجــه  این طــور  خــود  ســخنان  انتهــای  در  شایســته فر 
نمادهــا  کاربــرد  زیبایی شــناختی  و  بصــری  تکنیك هــای 

نظامــی  خمســه  خطــی  نســخه  در  مذهبــی  شــاخصه های  و 
کــه ارتباطــات بصــری فشــرده ای به صــورت  نشــان دهنده ایــن اســت 
قانــون عنصــر متصــل، سرنوشــت مشــترک، تقارن و شــباهت و تداوم 
بیــن عناصــر نوشــتاری و تزیینــی قابــل مشــاهده اســت؛ لذا با بررســی 
ــگاره از  ــازده ن ــِی ی ــی و دین ــای مذهب ــاخصه ها و نماده ــم و ش مفاهی
کــه ایــن نگاره هــا متشــکل  خمســه نظامــی چنیــن برداشــت می شــود 
از نمادهایــی بــر اســاس مفاهیــم مذهبــی روایــات و احادیــث دینــی 
طبیعــی  و  هندســی  نمادهــای  نگاره هــا  ایــن  بیشــتر  و  موجودنــد 
دارنــد. انــواع نقــوش اســالمی، از هندســی گرفتــه تــا نمادهای انســانی 
و طبیعــی، بــا عقایــد و باورهــا و آییــن و اســطوره های ایرانی اســالمی 
کــه از طرفــی دیگــر، پرداختــن  در ایــن نگاره هــا بــه اوج خــود می رســند 
گواهــی بــرای تحــول نگارگــری ایرانــی بــه  بیشــتر بــه ایــن نمادهــا خــود 

شــمار می آیــد.

ویران نگاری در خمسه شاه طهماسب و بررسی نقاشی تعلیمی 
مقالــه بعــدی ایــن همایش»ویران نــگاری در خمســه شاه طهماســب 
عضــو  نامورمطلــق،  بهمــن  تألیــف  تعلیمــی«  نقاشــی  بررســی  و 
هیئت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، و مرضیــه نامورمطلــق بــود. 
کــرد: پژوهــش مــن  بهمــن نامورمطلــق ســخنش را بــا ایــن مقدمــه آغــاز 
و همــکارم در ارتبــاط بــا ویرانه نــگاری در خمســه شاه طهماســب 
همــان  بــه  کــه  اســت  خمســه  آثــار  از  یکــی  ویرانه نــگاری  اســت. 
کلــی فضــا  ــگاری اهمیــت دارد. در نگارگــری به طــور  ــدازه معراج ن ان
مثبــت و ایجابــی، و یــا فضــای حماســی نبــرد خیــر و شــر اســت. فضــا 
ویران نــگاره  امــا  باشــد؛  یــا حکمــی  و  تغزلــی  همین طــور می توانــد 
یــم و ایــن امــر همیشــه باعــث شــده تــا عــده  ای فکــر  کــم دار بســیار 
کــه فضــای نگارگــری فضــای مثالــی و بهشــتی اســت. بــه نظــر  کننــد 

مــن ایــن نــگاه اشــتباه اســت. 
ــا اشــاره بــه مفهــوم آرمان شــهر و ویران شــهر این گونــه  ایــن پژوهشــگر ب
ادامــه داد: مــا در حــوزه تفکــر از ایــام بســیار گذشــته یک »آرمان شــهر1« 
و یــک »ویران شــهر2« داشــته ایم. آرمان شــهر، »اوتوپــی« یــا »اوتوپیــا« را 
ــن  ــه همی ــفه. ب ــم فالس ــد ه کرده ان ــریح  ــی تش ــای مذهب کتاب ه ــم  ه
مطــرح  فاضلــه«  »مدینــه  بــا  عنــوان  هــم  گاهــی  کــه  اســت  خاطــر 
کــه افالطــون و بعدهــا  می شــود. در به تصویرکشــیدن مدینــه فاضلــه،  
ــوده  ــر ایــن ب کردنــد، ســعی ب فارابــی و خیلی هــای دیگــر آن را مطــرح 
کننــد.  کننــد تــا بــه سمت وســوی آن حرکــت  کــه مــردم را تشــویق 
یــم یــا بــه جــای  گاهــی هــم مــا بــه جــای »اوتوپیــا«، »دســتوپیا« دار امــا 

کــه درســت برعکــس آن اســت.  »اوتوپــی«، »دســتوپی« 
دبیــر علمــی همایــش خمســه بــا اشــاره بــه یکــی از نگارگری هــای 
ــری  ــا تصوی ــا ب ــزود: در اینجــا م موجــود در خمســه شاه طهماســب اف
کــه اوتوپیــا نیســت و می تــوان از آن به عنــوان ویران شــهر  مواجهیــم 
داشــته  خوانــش  دو  می توانیــم  تصویــر  ایــن  دربــاره  کنیــم.  یــاد 
باشــیم. یــک خوانــش می توانــد نوشــتارمحور باشــد و خوانــش دیگــر 
بــوده  خوانش هایــی  اصــواًل  خوانش هــا  گذشــته  در  تصویرمحــور. 
کــه  کــه از ادبیــات وارد نگارگــری می شــده اســت. بــه ایــن خاطــر 

1. Utopia
2. Dystopia
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ــده می شــد  ــرار داشــته اســت. شــعر خوان ــر ق نگارگــری در دل یــک اث
می شــده  تصویرســازی  شــعر  آن  بــه  موجــود،  نگاره هــای  ســپس  و 
کننــد. امــا امــروزه  اســت و ســعی بــر ایــن بــود تــا اشــعار را مصورســازی 

نــگاه مــا این گونــه نیســت. 
ــا توجــه بــه اینکــه توجــه اصلــی مــا انســان ها همیشــه  او ادامــه داد: ب
کــه  یکــرد تصویرهــا را می بینیــم  ــا ایــن رو بــه ســمت انســان اســت، ب
ــا  ــود دارد ی ــانی وج ــخصیت انس ــود دارد، ش ــانی وج ــگر انس کنش ــا  آی

ــرار دارد. گــر هســت در چــه جایگاهــی ق ــه، و ا ن
انســان در بعضــی از جاهــا نقــش مرکــزی دارد و در بعضــی از جاهــا 
کمرنگ تــر دارد. مثــل نبــرد دو حیــوان بــا هــم و احتمــااًل  ایــن نقــش را 
کــه در آن تصویــر وجــود دارد. امــا در اینجــا و در ایــن تصویــر،  انســانی 
بــه  مرکــزی  نقــش  انســان ها  کــه  می بینیــم  می کنیــم،  توجــه  وقتــی 

ــا به طــور ســنتی مرکزگراییــم. ــد. ضمــن اینکــه م گرفته ان خودشــان 
در  »فرهنــگ«  و  »طبیعــت«  جایــگاه  بــه  همچنیــن  نامورمطلــق 
کــرد و افــزود: در اینجــا فرهنــگ به واســطه معمــاری  نــگاره اشــاره 
رودخانــه  و  درخت هــا  به واســطه  هــم  طبیعــت  و  می شــود  بیــان 
و حیوانــات. خــود طبیعــت نیــز بــه طبیعــت حیوانــی و طبیعــت 

می شــود.  تقســیم  غیرحیوانــی(  طبیعــت  )یــا  گیاهــی 
بــه اضافــه فرهنــگ  نشــانه  کــرد:  ایــن اسطوره شــناس خاطرنشــان 

می شــود نمــاد، و اصــاًل بــه نمــاد تبدیــل می شــود. درخــت و لک لــک 
کــه در اینجــا به واســطه فرهنــگ بــه نمــاد تبدیــل  و... نشــانه هایی اند 

شــده اند.
او چنــد گونــه حیــوان نمادیــن در ایــن نــگاره و بــه فراخــور آن ســه عالِم 
بــاال و وســطی و ســفلی را شــرح داد و افــزود: ایــن یــک بیــان نقاشــانه 
اســت و نه تنهــا مصورکــردن شــعر، بلکــه هنرمنــد حرف هــای دیگــری 
کتیبه هــا باعــث  هــم می زنــد و پیام هایــی دیگــر را هــم می رســاند. 
ــری و  ــانه های تصوی ــام نش ــود؛ نظ ــه ش ــی دونظام ــه نقاش ک ــوند  می ش

نظــام نوشــتاری. 
پژوهــش  بــاب  در  توضیحاتــش  پیــرو  همایــش  علمــی  دبیــر 
و  گفــت  ســخن  نیــز  نــگاره  ایــن  چندالیه بــودن  از  صورت گرفتــه، 
افــزود: ایــن تصویــری چندالیــه اســت. در یــک الیــه آن تصویــر وجــود 
یخــی در ایــن نــگاره وجــود  دارد و در یــک الیــه آن شــعر. یــک الیــه تار
کــه در آن بــه تصویــر درآمــده اســت، بــر  کتیبــه ای  دارد و از طرفــی 

مــی ورزد.  کیــد  تأ حکایــت  ایــن  پیرامتنی بــودن 
»میرمصــور«، نگارگــر ایــن نســخه، بــرای ادبیــات تعلیمــی، بــه جــای 
کــه در  آرمان شــهر، ویران شــهر را انتخــاب می کنــد و یکــی از عللــی 
اینجــا بــه جــای تصویــر ایجابــی و مثبــت و آرمان شــهر، برعکــس آن 
بــه تصویــر کشــیده شــده اســت، ایــن اســت که هــرگاه هنرمنــد متفکر 
کــه بــرای اصــالح جامعــه امیــدی نیســت، بــه طــرف  کنــد  احســاس 

ــد. ــدار می ده کار را هش ــت  ــه عاقب ــی رود و این گون ــهر م ویران ش
کــرد: هــر  ایــن پژوهشــگر در انتهــا ســخنانش را این گونــه جمع بنــدی 
کــه ویران شــهر بــرای ادای مطلــب انتخــاب می شــود، یــک بــار  بــار 
گــذاری می شــود. ایــن قاعــده ای  دیگــر مصــداق پیــدا می کنــد و معنا
کــه بخشــی از ایــن آثــار و  کــه زمــان نمی شناســد. امیــدوارم  اســت 
نگاره هــا و نقاشــی های بســیار عمیــق و چندالیــه و چندمعنایــی 
کــه در خمســه وجــود دارد و بســیاری از آنهــا ناشــناخته مانــده اســت، 

رمزگشــایی شــوند.

خمسه نگاری در آثار علی محمد اصفهانی
مهــدی مکی نــژاد، عضــو هیئت علمــی فرهنگســتان هنــر، بــا مقالــه 
خــود تحــت عنــوان »خمســه نگاری در آثــار علی محمــد اصفهانــی« 
ــه  ک ــئله  ــن مس ــح ای ــا توضی ــود. او ب ــش ب ــن همای ــدی ای ــخنران بع س
از اســتاد علی محمــد اصفهانــی اطالعاتــی مختصــر در دســترس 
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وجــود دارد، یکــی از دالیــل موفقیــت اســتاد علی محمــد را اســتفاده 
ــن  ــد از ای ــزود: علی محم ــت و اف ــاب دانس ــی زیرلع ــک نقاش از تکنی
ــار  ــا آث ــه او مــی داد. م کــرد چــون امــکان نقاشــی ب تکنیــک اســتفاده 
کارهــای  بهتریــن  کــه  یــم  دار اســتاد علی محمــد  از  امضاشــده ای 
کاغــذی و  گذشــته، برخــالف بــوم  او هــم محســوب می شــوند. در 
کاشــی کاری  ی آثــار  کــه هنرمنــدان رو بــوم پارچــه ای، رســم نبــوده 
خودشــان امضــا کننــد و از ایــن نظــر، اســتاد علی محمــد بــا شکســتن 

ایــن قاعــده یــک پدیــده اســت.
ایــن پژوهشــگر بــه توضیــح آثــار اســتاد علی محمــد پرداخــت و ادامــه 
کنیــم؛ آثــار  داد: مــا بــه ســه طریــق می توانیــم آثــار ایشــان را شناســایی 
کــه منتســب بــه اوســت. امضــادار؛ آثــار سفارشــی بی امضــا؛ و آثــاری 
دیگــر  و  علی محمــد  اســتاد  میــان  تفــاوت  ادامــه  در  مکی نــژاد 
علی محمــد  آثــار  گفــت:  و  دانســت  اهمیــت  حائــز  را  هنرمنــدان 
کاشــی کارها تفــاوت دارد؛  آثــار دیگــر  بــا  به جهــت سبک شناســی 
کــه بــه جهــت فنــی و  کاشی ســاز بــوده  کــه او، هــم هنرمنــدی  چرا

بــه  اینکــه  بــوده و هــم  نقــاش  بــوده اســت و هــم  تخصصــی ماهــر 
ی در  معمــاری تســلط داشــته اســت. ایــن مــوارد باعــث شــد تــا و

بگیــرد. قــرار  قاجــار  دوره  کاشی ســازان  صــدر 
بــرای  کــه  علی محمــد  اســتاد  از  آثــاری  دربــاره  توضیحاتــی  بــا  او 
بعضــی  اســت،  گرفتــه  وام  نظامــی  خمســه  از  نقششــان  ایجــاد 
این چنیــن  جمع بنــدی  به عنــوان  را  آثــار  ایــن  خصوصیــات  از 
ــای  ــه طراحی ه ــوان ب ــات می ت ــن خصوصی ــه ای ــرد: از جمل ک ــرح  مط
کــه موضوعــات مختلفــی چــون  آثــار علی محمــد  لحاظ شــده در 
گســترده  چشــم اندازهای طبیعــت و معمــاری را در بــر دارد؛ دامنــه 
داســتان های  موضوعــات  بــه  تســلط  ایشــان؛  هنــری  فعالیــت 
کهــن فارســی هماننــد خمســه نظامــی؛ خالقیــت در رنگ گــذاری؛ 
ــوط  ــیه نگاری مرب ــر حاش ــلط ب ــد؛ و تس ــار علی محم ــپکتیو در آث پرس

کــرد. ی؛ اشــاره  بــه َجــو و فضــای دوران زندگــی و

مؤلفه های اندیشه سیالی ایران شهری در نگاره های خمسه
گــروه پژوهــش هنــر دانشــگاه تربیــت  کشاورزافشــار، اســتادیار  مهــدی 
در  ایران شــهری  ســیالی  اندیشــه  »مؤلفه هــای  مقالــه  مــدرس، 

کــرد.  نگاره هــای خمســه« را در ایــن همایــش ملــی ارائــه 
فارســی  ادبیــات  بــه  نگارگــری  هنــر  توجــه  دربــاره  کشاورزافشــار 
بعــد،  بــه  هجری قمــری  هفتــم  قــرن  از  گفــت:  سیاســت نامه ای 
به ویــژه شــاهنامه  فارســی  از ادب  بــه متــون خاصــی  در نگارگــری 
فردوســی و خمســه نظامــی توجهــی مــداوم شــده اســت. ایــن دو متــن 
در زمــره متونــی از یــک جریــان مهــم اندیشــه سیاســی در دوره میانــه 
کــه آن را بــا عنــوان عمومــی جریــان  اســالمی ایــران قــرار می گیرنــد 
آثــار  ایــن  اصلــی  محتــوای  می شناســند.  »سیاست نامه نویســی« 
یــخ پادشــاهی ایــران  ترکیبــی از اندیشــه سیاســی ایران شــهری و تار
باســتان و حکایاتــی از زندگــی و حکومــت ایــن پادشــاهان بــر حــول 

مفهــوم مرکــزی شــاه آرمانــی ایرانــی و صفــات اوســت.
در  ایران شــهری  اندیشــه  مؤلفه هــای  یخچــه  تار بــاب  در  او 
گفــت: در فاصلــه زمانــی بیــن قــرون ســوم تــا ششــم  نگاره هــای ایرانــی 
ــای یکدیگــر در ســپهر  ــان مهــم پابه پ ــج دو جری ی هجری قمــری به تدر
سیاســی و فرهنگــی ایــران پدیــدار شــدند. حاصــل امتــزاج ایــن دو 
ــه  ــی ب یخــی، سیاســی و ادب ــان، خلق شــدن متــون مختلــف تار جری
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یــخ  زبــان فارســی و بــر پایــه منابــع فکــری ایــران باســتان بــا محتــوای تار
ــوع اندیشــه  ــود. ایــن ن ــران باســتان ب ــی ای پادشــاهی و شــیوه حکمران
ــا »اندرزنامه  نویســی«  ــان »سیاست نامه نویســی« ی کــه جری سیاســی، 
نامیــده می شــود، پایه هــای نظــری حکومــت پادشــاهی را در برابــر 

برمی ســاخت. خلیفــگان  حکومــت 
او مبنــای نظــری جریــان سیاست نامه نویســی و اندیشــه سیاســی 
ایران شــهری را شــرح داد و همچنیــن شــیوه اصلــی اندرزنامه نویســی 
گفــت: خمســه  را »بیــان حکمــت از طریــق حکایــت« دانســت و 
اندیشــه  مبنــای  بــر  مهــم  اندرزنامــه ای  متن هــای  از  یکــی  نظامــی 
پنج گانــه  مثنوی  هــای  در  نظامــی  می آیــد.  شــمار  بــه  ایران شــهری 
خــود، مخزن االســرار، خســرو و شــیرین، لیلــی و مجنــون، و به ویــژه 
اســکندر نامه و هفت پیکــر، در خــالل افســانه  ها و داســتان  هایش 
یخــی ایــران باســتان، همچــون خســرو پرویــز  از زندگــی شــاهان تار
گــور، مهم  تریــن مؤلفه هــای اندیشــه سیاســی ایران شــهری،  و بهــرام 
و  جامعــه  اداره  شــیوه  در  عدالــت  و  آرمانــی  شــاه  مفهــوم  به ویــژه 
رابطــه پادشــاه و رعیــت، را مطــرح می کنــد و بــه اندرزدهــی سیاســی 
فرمان روایــی  رســم  و  راه  نشــان دادن  و  مؤلفه  هــا  ایــن  اســاس  بــر 

می  پــردازد. 
را  سیاســت نامه ای  متــون  اصلــی  ویژگی هــای  ادامــه  در  افشــار 
ایران شــهری  سیاســی  اندیشــه  بــه  توجــه   .1 برشــمرد:  این گونــه 
به عنــوان بنیــان نظــری؛ 2. توجــه بــه اوضــاع سیاســی روز و انتقــاد 

سیاســی  امــور  اصــالح  بــرای  پادشــاه  بــه  رهنمــود  ارائــه   .3 آن؛  از 
جامعــه و رفتــار سیاســی خــود، اندرزدهــی سیاســی بــه او بــر اســاس 
و  ملــک داری  در  عجــم  ملــکان  رســم  به ویــژه  گذشــتگان  تجربــه 
تعلیــم آداب و رســوم ملــک داری و ســلطنت بــر اســاس ســنت های 
پادشــاهی ایــران باســتان به عنــوان هــدف و 4. اســتفاده از شــیوه 
گنجانــدن نــکات سیاســی، اندرزهــا،  اندرزنامه نویســی ایرانــی یعنــی 
یــخ و  نقدهــا و توصیه هــای سیاســی در دل داســتان، حکایــت، تار

ایــران باســتان. از پادشــاهان  اخبــار به ویــژه حکایاتــی 
از  یکــی  را  مــدرس خمســه  تربیــت  دانشــگاه  عضــو هیئت علمــی 
کــرد و در پایــان ســخنرانی  متــون مهــم در هنــر نگارگــری ایرانــی عنــوان 
در  خــاص  داســتان هایی  تصویرکــردن  بــا  نگارگــران  گفــت:  خــود 
ــوازم لذت جویــی  ــردن ل ــار فراهم ک کن گاه در  ــه اندرزی انتقــادی،  گون
طــرح  بــا  و  می کردنــد  هدایــت  سیاســی  لحــاظ  از  را  او  پادشــاه، 
در  ایران شــهری  سیاســی  اندیشــه  مؤلفه هــای  و  سیاســی  مســائل 
دل نگاره هــا، بــه یــادآوری و آمــوزش ســّنت و رســم ملــکان عجــم در 
ــه میانه رفتــن  سیاســت و ملــک داری و جلــب نظــر ســلطان وقــت ب
در رفتــار سیاســی می پرداختنــد. بــر ایــن اســاس، هــدف از ایــن نــوع 
نگاره هــا اندرزدهــی بــه ســلطان بــرای نزدیک کــردن شــیوه حکومــت 
او بــه شــیوه های ملــک داری شــاه آرمانــی بــود. نگارگــری هنــری صرفــًا 
کننــده ذوق و امیــال ســلطان  دربــاری و در خدمــت شــاه و ارضا
ــه  ــدرز ب نبــوده اســت، بلکــه در مــواردی در پــی تعلیــم و آمــوزش و ان

ــوده اســت. ســلطان ب

کتابخانه آستان قدس رضوی  نسخه های خطیخمسه نظامی در 
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  گــرد،  صحرا مهــدی 
خطــی  »نســخه های  مقالــه  بــا  کــه  بــود  بعــدی  ســخنران  مشــهد، 
جمــع  در  رضــوی«  قــدس  آســتان  کتابخانــه  در  نظامــی  خمســه 

یافــت. حضــور  پژوهشــگران 
او در ابتــدای ســخنانش بــه منابــع مــورد نیــاز بــرای بررســی در حــوزه 
بــه  اســت  نگاهــی  مقالــه  ایــن  گفــت:  و  پرداخــت  هنــر  و  یــخ  تار
کتابخانــه آســتان قــدس، بــا موضوع خمســه  نســخه های محفــوظ در 
نظامــی و انتخــاب تعــدادی از آنهــا بــا عنــوان نمونه هــای شــاخصی 
یــخ هنــر دارنــد. در ایــن مجموعــه حــدود 130  کــه ســخنی دربــاره تار
کامــل  کــه 38 نســخه متــن  نســخه از خمســه نظامــی وجــود دارد 
خمســه و بقیــه یکــی از منظومه هــای خمســه اســت. مــا بــه اســتناد 
ایــن نســخه ها  می توانیــم راجــع بــه چگونگــی شــکل گیری نســتعلیق 
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کنیــم. تذهیــب یکــی از ایــن نســخه ها نیــز ویژگی هــای  صحبــت 
کــه خــاص شــیراز در اواخــر ســده هشــتم هجری قمــری اســت.  دارد 
ــوان اظهــار  ــا نــه، نمی ت ــاری اســت ی کــه ایــن نســخه درب ــاره  در ایــن ب
ــدارد. امــا از  کیفیــت درخــوری ن ــرا تذهیبــش آن چنــان  کــرد؛ زی نظــر 
لحــاظ ویژگی هــای خــط، بســیار قابل توجــه اســت و می تــوان آن را 

ــرار داد. ــه ق ــورد توج ــه م ــتعلیق اولی ــه ای از نس ــوان نمون به عن
هنــری،  کیفیــت  کمندکشــی،  نمونه هــای  دربــاره  گــرد  صحرا
تذهیــب و ســرلوح ســاختارهای ســاده و هندســی ســبک هــرات، 
ترکیب بندی هــای متقــارن، مقدمــه شــکل گیری شکسته نســتعلیق 
بــه  بــا نظــر  گفــت:  ایــن نســخه ها، توضیحــات ُمفّصلــی داد و  در 
کــه مــد نظــر بــود، می توانیــم ســیر تحــول خــط نســتعلیق  نســخه هایی 
ــده  ــه دوم س ــه از نیم ک ــخه ها  ــن نس ــی از ای ــم و در بعض ــی بگیری را پ
ــا ســده یازدهــم هجری قمــری بــه دســت آمــده اســت، ســیر  هشــتم ت
و  شــیراز  ســبک  تــا  هــرات  ســبک  از  ببینیــم؛  را  نگارگــری  تحــول 
از حمایــت  نگارگــری مکتــب اصفهــان و همین طــور نمونه هایــی 
ــام  ــار ن ــن آث ــور از دل ای ــاوت. همین ط ــی متف ــدرت مال ــا ق ــان ب حامی
کردیــم؛ مثــل »احمــد بن محمــد  کاتــب و نگارگــر را اســتخراج  چنــد 
را  آثــارش  از  یکــی  کــه  »علی بیــک«  و  بــوده  شــیرازی  کــه  نظــام« 
گمنــام  کــه یــک خطــاط  توانســتیم بشناســیم و »ابن میــرک یــزدی« 

ســده یازدهــم هجری قمــری بــوده اســت.

نگاهی به نسخه های مصور چاپ سنگی خمسه نظامی 
ایــن  در  نیــز  هنــر،  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  بــوذری،  علــی 
همایــش مقالــه خــود را تحــت عنــوان »نگاهــی بــه نســخه های مصــور 
چــاپ ســنگی خمســه نظامــی« ارائــه داد. او پیــش از بحــث دربــاره 
یخچه چاپ ســنگی و تصویرگری  کوتاهی از تار مقاله خود به شــرح 
کتاب هــا در ایــران پرداخــت و از شــیوه چــاپ ســربی یــا حروفــی و 
کــه بــا ایــن نــوع چــاپ منتشــر شــدند،  کتــب مصــوری  همچنیــن 
ســخن بــه میــان آورد. ایــن پژوهشــگر بــه نمونه هــای منحصربه فــردی 
کتاب هــای مصــور در ایــران همچــون طوفان البــکاء و نیــز قرآنــی  از 
کــه بــه شــیوه چــاپ ســربی و در ســال 1265ق منتشــر  کــرد  اشــاره 
یــخ چــاپ در ایــران  کتــب را از نقــاط اوج تار شــده اســت. او ایــن 
ــران  یخچــه چــاپ و تصویرگــری خمســه نظامــی در ای دانســت و تار
و خــارج از ایــران را این گونــه شــرح داد: پیــش از اینکــه خمســه در 
ــد. نخســتین  کردن ــران منتشــر شــود، ناشــران هنــدی آن را منتشــر  ای
کامــل از خمســه نظامــی در ســال 1250ق و در هنــد انتشــار  چــاپ 
منتشــر  هنــد  در  کــه  از خمســه  نســخه هایی  بیشــتر  اســت.  یافتــه 
ــه  ــد چــاپ آن ب ــد و خمســه پــس از آنکــه رون شــده اند، فاقــد تصویرن

ایــران می آیــد، به صــورت مصــور چــاپ می شــود.
1264ق،  خمســه  منحصربه فــرد  ویژگی هــای  بررســی  از  پــس  او 
ویژگی هــای  بــه  چلیپانویســی،  اهمیــت  و  صفحه آرایــی  شــیوه 
کتاب هــای چــاپ ســنگی یعنــی همیــن  مشــترک ســه نســخه مهــم 
و  1267ق«  ســعدی  »کلیــات  1264ق«،  نظامــی  »خمســه  نســخه 
ایــن  از  دیگــری  مهــم  نکتــه  و  پرداخــت  1269ق«  حافــظ  »دیــوان 
مخزن االســرار  بخــش  در  تصاویــرش  میــان  تفــاوت  در  را  خمســه 
کــرد. او تفــاوت چــاپ در ایــن بخــش را پدیــده خاصــی در  عنــوان 
کــه ســنگ ها و فرم هایــی  کتاب هــای چــاپ ســنگی دانســت؛ چرا
کــه بــرای چــاپ وجــود داشــتند، بــه دلیــل چــاپ بســیار و یــا بــه دلیــل 
می ســابیدند  را  ســنگ ها  یــا  پــس  می افتادنــد؛  کار  از  شکســتگی 
کتــاب آمــاده می کردنــد و  و بــرای چاپ کــردن بخش هــای بعــدی 
کــه تصمیــم می گرفتنــد تــا تیــراژ بیشــتری داشــته  یــا بــه هــر دلیلــی 
کننــد، به ناچــار  کتابــت و مصــور  باشــند و مجــددًا ایــن بخــش را 

می کردنــد. جانشــین  را  ازدســت رفته  ســنگ های 
خمســه  ســنگی  چــاپ  نســخه های  بررســی  اهمیــت  بــه  بــوذری 
را  یکدیگــر  کار  از  تصویرگــران  تأثیرپذیــری  و  پرداخــت  نظامــی 
از  کــه  متفاوتــی  نســخه های  داد:  ادامــه  و  کــرد  عنــوان  طبیعــی 
نســخه های  معمــواًل  گرفته انــد.  تأثیــر  همدیگــر  از  یــم،  دار خمســه 
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اولیــه الگویــی می شــدند بــرای تصویرســازی نســخه های بعــدی. 
کــدام از نســخه های مختلــف چــاپ ســنگِی مصــور خمســه  هــر 
مــورد  می تواننــد  کــه  دارنــد  منحصربه فــردی  ویژگی هــای  نظامــی، 
ایــن  بیــن  مقایســه  بگیرنــد.  قــرار  مســتقل  پژوهشــی  کار  و  بررســی 
رونــد  بتوانیــم  مــا  تــا  کنــد  کمــک  بســیار  می توانــد  حتــی  تصاویــر 
کنیــم؛  کتاب هــای چــاپ ســنگی در ایــران را بررســی  تصویرگــری 
کــدام از اینهــا می تواننــد نماینــده ســبک دوره خــود باشــند.  زیــرا هــر 
کار شــدند و شــباهت هایی  کــه بــر پایــه یــک متــن  در عیــن حــال 
بــه همدیگــر دارنــد، تفاوت هــای آنهــا می توانــد نشــان دهنده ســبکی 
چــاپ  کتاب هــای  تصویرگــری  در  خــاص  دوره  آن  در  کــه  باشــد 

ســنگی وجــود داشــته اســت.

شرحی بر نقاشی خسرو و شیرین در بشقاب زرین فام 
تربیــت  دانشــگاه  اســالمی  هنرهــای  دکتــرای  بهدانــی،  مجیــد 
و شــیرین در  نقاشــی خســرو  بــر  ارائــه مقالــه »شــرحی  بــا  مــدرس، 
بشــقاب زرین فــام« در ایــن همایــش حضــور یافــت. او ســخنان خــود 
یــخ ســفالگری  کــرد: یکــی از دوره هــای درخشــان تار را این گونــه آغــاز 
و  تنــوع  بــر  عــالوه  دوره  ایــن  در  اســت.  ســلجوقی  عصــر  ایــران، 
ــین  ــز قابل تحس ــا نی ــر آنه ــده ب ــوش تصویرش ــفالینه ها، نق ــک س تکنی
ایــن  از  بعضــی  نقــوش  اســت.  برخــوردار  خاصــی  اهمیــت  از  و 
ی مضامیــن و  کــرده و حــاو کتــب مصــور عمــل  ســفالینه ها همچــون 
ــان رایــج  یشــه در اندیشــه ها، باورهــا و جری کــه ر محتواهایــی اســت 
ــا بررســی نقاشــی های ســفالینه  ــه ب ک ــه ای  ــی آن دوره دارد؛ به گون ادب
یــخ ادبیــات و شــناخت  عصــر ســلجوقی به راحتــی می تــوان بــه تار
شــاعران پــی بــرد و بــا تکامــل و تحــول جریــان شــعری آن عصــر آشــنا 

شــد.
ســلجوقی  ســفالینه های  موضوعــات  اهــّم  درخصــوص  او 
بعدهــا  و  شــاهنامه  داســتان های  از  برگرفتــه  موضوعاتــی  گفــت: 
بــر  مختلــف  روایت هــای  بــه  بارهــا  نظامــی  خمســه  داســتان های 
همیــن  بــه  اســت.  شــده  تصویــر  ســلجوقی  عصــر  ســفالینه های 
ــوان دوره پیشــرفت نقــوش انســانی در قالــب  دلیــل ایــن دوره را می ت
روایــی و شــکار دانســت. داســتان هایی  و  صحنه هــای عاشــقانه 
گــور و آزاده، بیــژن و منیــژه، و نیــز خســرو و شــیرین  همچــون بهــرام 
کــه بارهــا و بارهــا بــر ســفالینه های ایــن  از موضوعــات مهمــی اســت 
دوره نقــش بســته اســت و ضمنــًا نشــان از عالقــه مردمــان آن دوره بــه 

دارد. عاشــقانه  داســتان های 
بیــان  ســفالینه ها  در  خمســه  تصاویــر  نمایــش  اتمــام  از  پــس  او 
بشــقاب  بصــری  الگوهــای  کــه  می دهــد  نشــان  نتایــج  کــرد: 
ــج ادبــی عصــر ســلجوقی و نیــز مضامیــن و  گفتمــان رای ــا  ــام ب زرین ف
صحنه پــردازی مثنــوی خســرو و شــیرین هماهنــگ و همســو اســت. 
یــد بــه جزئیــات داســتان پایبنــد بــوده و البتــه تخیــل شــاعرانه  ابوز
کــرده اســت؛  کــه الزمــه هنرمنــد شــاعر اســت، نیــز دخیــل  خویــش را 
شــیرین  بســته،  چشــمانی  بــا  خســرو  همچــون  جزئیاتــی  ازایــن رو 
کنیــزکان، همــه  نیــز اســب و  در چشمه ســار، حضــور ماهی هــا، و 

ارتباطــی مســتقیم دارنــد. بــا داســتان عاشــقانه  به نوعــی 

روایت دلدادگی در قالی ایرانی 
تــورج ژولــه، محقــق و مــدرس فــرش دســتباف ایــران، نیــز بــا مقالــه 
ایرانــی« در جمــع ســخنرانان حضــور  قالــی  در  »روایــت دلدادگــی 
توضیحاتــی  خــود  مقالــه  مبحــث  بــه  ورود  از  پیــش  ژولــه  یافــت. 
گفــت: مــا وامــدار بافته هایــی هســتیم  دربــاره فــرش و قالــی داد و 
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کــه مردمی تریــن و عام تریــن و توده تریــن هنــر ایران انــد و متعلــق بــه 
کــه تصــور و افکارشــان عامیانــه اســت.  طبقاتی انــد 

و  کــرد  معرفــی  توصیفــی  و  تحلیلــی  را  تحقیقــش  روش  ژولــه 
کــه  کــرد  مســتندات و مــدارک پژوهــش خــود را قالی هایــی عنــوان 
بــه  و علمــی  دانشــگاهی  و جامعــه  پژوهشــگران  از چشــم  عمدتــًا 
ــا بــا نمایــش ایــن  کــردم ت گفــت: مــن تــالش  دور اســت.  او در ادامــه 
به خصــوص  ادبیــات،  انعــکاس  از  جدیــدی  چهــره ای  فرش هــا 
موضــوع دلدادگــی و عاشــقی از جنــس داســتان »وامــق و عــذرا«، 

بگــذارم.  نمایــش  بــه  فرش هــا  ی  رو
گفــت: ســه دلیــل بــرای چرایــی اینکــه موضــوع دلدادگــی در فــرش  او 
کــه  اســت  ایــن  اول  دلیــل  دارد؛  وجــود  اســت،  کــرده  پیــدا  تبلــور 
کل موضــوع عشــق و دلدادگــی در خیلــی از مناطــق بومــی  به طــور 
و محلــی مــا بــا بعضــی از ماجراهــای واقعــی عجیــن شــده بــوده و 
چنیــن داســتان هایی واقعیــات بعضــی از مناطــق مــا بــوده و در طــول 
ــه قصــه و روایــت و حکایــت تبدیــل شــده، ولــی در اصــل  ســال ها ب
اســت؛ دومیــن دلیــل، ســنت هایی  و وجــود داشــته  بــوده  واقعــی 
که در بین بعضی از مناطق وجود داشــته اســت؛ دلیل ســوم،  اســت 
کــه بافنده هــا، اعــم از مــرد یــا زن، اصــواًل ایــن موضــوع  ایــن اســت 
عشــق و دلدادگــی را دوســت داشــتند و مــورد توجهشــان بــوده اســت. 
عشــق و دلدادگــی، بی توجــه بــه مضامیــن ادبــی و ســنت ها، جــزء 
کــه بیــن بافنــدگان عشــایر و روســتاییان، به صــورت  موضوعاتــی بــوده 
می گشــته  دست به دســت  کوچــک،  تکه فرشــی  ی  رو ذهنی بافــی 

ــر واقعیــت هــم نمی داشــت. گ اســت؛ حتــی ا
گفــت:  ــی تصویــری پرداخــت و  ــه توضیــح معنــای قال او در ادامــه ب
هیــچ  مــا  وگرنــه  شــود،  تعریــف  بایــد  قالــی  تصویــری  مضمــون 
کــه در قالــب پیکرک هــای حیوانــی و  یــم  گلیمــی ندار گره بافتــه و 
انســانی و گیاهــی، تصویــر نداشــته باشــد. در ادبیــات فــرش و قوانیــن 
ایرانــی  فرش هــای  نام گــذاری  و  طرح هــا  طبقه بنــدی  بافنده هــا 
کــه در زمینــه فــرش اتفــاق می افتــد نــه در  بــر مبنــای چیــزی اســت 
حاشــیه ها؛ پــس وقتــی می گوییــم موضــوع تصویــر فــرش دلدادگــی 
اســت، روایــت یــا موضــوع و داســتانی را در زمینــه فــرش حکایــت 
کــه زمینــه اصلــی اش  و توصیــف می کنیــم. فرشــی تصویــری اســت 

روایــت یــک موضــوع و داســتان اســت.
ــا نــگاه بــه مفاهیمــی چــون دلدادگــی و عشــق در دوره  ایــن مؤلــف ب
کــه در چنــد دهــه اخیــر در فرش بافــی رواج  صفویــه و مینیاتورهایــی 
کــرده، بــه توضیــِح بخشــی از مضمــون لیلــی و مجنــون، خســرو  پیــدا 
ی یــک پارچــه  کــه رو شــیرین، و داســتان عشــق یوســف و زلیخــا 
کار شــده اســت پرداخــت و اهمیــت آن را این گونــه  زربفــت صفــوی 
کــه ســه داســتان  شــرح داد: ایــن اثــر از معــدود فرش هایــی اســت 
به صــورت  امــا  قــاب مختلــف،  در ســه  هــم  کنــار  در  را  مختلــف 

کــرده اســت. گــره، تکــرار  وا
بــا  مجنــون  و  لیلــی  داســتان  تلفیــق  بــه  ادامــه  در  ژولــه  تــورج 
کــرد و ســخنان خــود را بــا ایــن جمع بنــدی  داســتان های دیگــر اشــاره 
طــی  در  ایــران  مختلــف  مناطــق  بافنــدگان  رســاند:  پایــان  بــه 
گذشــته، از دوره صفویــه تــا بــه امــروز، بــه  چهارصــد و انــدی ســال 
خمســه نظامــی بیشــتر از هــر اثــر دیگــری تمایــل نشــان داده انــد و 
از بیــن داســتان های مختلــف و موضوعــات موجــود در ایــن پنــج 

منظومــه نظامــی، موضــوع عشــق و دلدادگــی، به خصــوص داســتان 
لیلــی و مجنــون، بیشــترین تعــداد توجــه بافنــدگان را بــه نــام خــود 

کــرده اســت. ثبــت 

 نمادشناسی نجومی نگاره های هفت گنبد بهرام 
اصفهــان،  هنــر  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  جــوکار،  جلیــل 
نگاره هــای  نجومــی  »نمادشناســی  عنــوان  بــا  را  خــود  مقالــه  نیــز 
هفت گنبــد بهــرام اثــر شــیخ زاده« در همایــش خمســه نگاری ارائــه 
نجومــی  باورهــای  ی  کاو وا را  خــود  تحقیــق  از  هــدف  جــوکار  داد. 
»شــیخ زاده«  اثــر  بهــرام  هفت گنبــد  حکایــت  در  مســتتر  کهــن، 
کــرد و بــا توضیحاتــی دربــاره شــخصیت  هنرمنــد قــرن دهــم، عنــوان 
گفــت: مــا در ایــن پژوهــش بــرای  شــیخ زاده، هنرمنــد ایــن نگاره هــا، 
ــخ  ی کــه مستنســخین در طــول تار ــه خطــا و اغالطــی  اینکــه از هرگون
کنیــم و متنــی پیراســته  گذاشــته اند دوری  در نســخه ها بــه جــای 
را مبنــا قــرار داده باشــیم، از نســخه پیراســته و آراســته پژوهشــگر و 
از  و  کردیــم  اســتفاده  ثروتیــان،  بهــروز  مرحــوم  بــزرگ،  نظامی پــژوه 
ســوی دیگــر الزم شــد تــا متونــی را به عنــوان پایــه و مبنــا در نجــوم 
یخــی بــر زمــان حیــات  کــه از لحــاظ تار کنیــم؛ متونــی  کهــن اســتفاده 
حکیــم نظامــی متقــدم باشــند. همچنیــن از بعضــی از متــون مرتبــط 
کــه بــه پــس از حیــات نظامــی مربــوط می شــود. از  کردیــم  اســتفاده 
یــخ بــا هــم متفــاوت  کــه آرای بــزرگان نجــوم هــم در طــول تار آنجایــی 
بــوده اســت، ایــن متــون نیــز بــا هــم مقایســه شــدند تــا مــا صحیح تریــن 
کمتریــن  را انتخــاب بکنیــم و بتوانیــم در آرای نجومــی هــم دچــار 
خطــا بشــویم. از جملــه ایــن متــون پنــج متــن شــاخص انتخــاب شــد 

کــه نســخه های نجومــی در بــاب »نجــوم احکامــی« هســتند. 
و  کــرد  مــرور  کاخ »خورنــق«  را در  و هفت گنبــد  بهــرام  او حکایــت 
گفــت: ایــن حکایــت پیوســتاری اســت از تقویــم و نجــوم؛ همچنیــن 
بــاب  در  تعلیمــی  مباحــث  کــه  تغــزل  از  اســت  درهم آمیختــه ای 

ادبیــات تعلیمــی و اخــالق را مبنــا قــرار داده اســت.
هــم  بــا  را  نجومــی«  »متــون  نــکات  از  بســیاری  مقالــه  متــن  در  مــا 
کردیــم و نهایتــًا بــا متــن خــود خمســه و نگاره هــای  مقابلــه و مقایســه 
شــیخ زاده مــورد قیــاس قــرار دادیــم. در ایــن مقالــه در پــی پاســخ 
در  هفــت  عــدد  نمادیــن  »جایــگاه  کــه  بودیــم  پرســش ها  ایــن  بــه 
ارتباطــات  »چگونــه  چیســت«؛  هفت پیکــر  منظومــه  حکایــت 
نجــوم  علــم  در  ســبعه  کــب  کوا و  ک  افــال بــا  هفت گنبــد  نمادیــن 
کهــن نجومــی،  قدیــم تبییــن می شــده اســت«؛ »بــا توجــه بــه متــون 
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ــا  ــا ایــام هفتــه چگونــه اســت و آی کــب ســبعه ب کوا انطبــاق و ارتبــاط 
آنچــه در متــن هفت پیکــر آمــده اســت، بــا متــون نجومــی انطبــاق 
کــب ســبعه و مزاجشــان بــا رنگ هــا و مــزاج  کوا دارد یــا خیــر«؛ »آیــا 
کهــن  آنهــا انطبــاق دارد یــا خیــر«؛ »اقلیم هــای هفت گانــه در متــون 
چگونــه تعریــف شــده اند و تــا چــه حــدی بــا متــن هفت پیکــر انطبــاق 
کــه مــا بــه  دارد«. ایــن انطباق هــا در پژوهــش تــا جایــی جلــو رفــت 
اقالیــم ســبعه یــا اقلیم هــای هفت گانــه رســیدیم و در اصــل، چالــش 
کــه ایــن هفــت شــاه دخت هفــت  گرفــت  اصلــی در همان جــا شــکل 

کــدام اقلیم هــا هســتند؟ اقلیــم، از 
را  ایرانــی  منجمــان  نظــر  اجمــاع  پژوهــش  ایــن  در  داد:  ادامــه  او 
کــه بیشــترین منجمــان ایرانــی چــه روزهایــی  درآوردیــم تــا ببینیــم 
از هفتــه را دقیقــًا بــا چــه اقلیم هایــی انطبــاق داده انــد؛ همچنیــن 
ــال  ــد. به هرح کرده ان ــگاه  ــه ن ــئله چگون ــن مس ــه ای ــی ب ــان روم منجم
ــد.  ایــن دانشــمندان از نظــر علــم نجــوم تحــت تأثیــر یکدیگــر بوده ان
قابل اســتناد  متــون  در  آنهــا  مقایســه  و  اقلیم هــا  بررســی  بــا  جــوکار 
بهایــی،  شــیخ  نظامــی،  حکیــم  بیــن  کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه 
یحــان بیرونــی و آنچــه در اوســتا دربــاره اقلیم هــای هفت گانــه  ابور
بــا  گفــت:  نهایــت  او در  نظــر وجــود دارد.  آمــده اســت، اختــالف 
توجــه بــه پژوهش هــای صورت پذیرفتــه، نگاره هــا و متــن منظومــه 
کــه ایــن  ــد  ــا متــون نجومــی انطبــاق باالیــی دارن هفت گنبــد بهــرام ب
گاهــی بــاالی حکیــم نظامــی و دانــش بــاالی »شــیخ زاده«  نشــان از آ
ــوده  ــی ب گاه ــن نگاره هــا آ ــق ای ــه پشــت خل ک ــد  دارد و نشــان می ده

اســت. 

گونه شناسی تشعیرهای خمسه نظامی طهماسبی 
اســالمی  هنــر  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  محمــدزاده،  مهــدی 
نیــز عنــوان مقالــه اش را »گونه شناســی تشــعیرهای خمســه  تبریــز، 
کــرد. او در ابتــدا بــا اشــاره بــه اینکــه  نظامــی طهماســبی« معرفــی 
کلــی  دســته  دو  بــه  را  تشــعیر  هنــر  مؤلفــاْن  و  پژوهشــگران  اغلــب 
تشــعیرهای  تفــاوت  بــه  تقســیم  می کننــد،  »گیاهــی«  و  »جانــوری« 
گفــت: در تشــعیرهای خمســه  نســخه خمســه نظامــی پرداخــت و 
کــه در تقســیم بندی جــای نمی گیرنــد  مــواردی مشــاهده می شــود 
کــدام از آنهــا به واســطه عناصــری چــون حس وحــال و فضــا و  و هــر 
کــه القــا می کننــد اهمیــت می یابنــد؛ پرداختــن بــه  بیــان متفاوتــی 
آنهــا می توانــد شــاخه های وســیع متنوعــی را در اختیــار هنرمنــدان 

ایــن رشــته ظریــف قــرار دهــد.
گونه هــای  شاه طهماســبی  نظامــی  خمســه  تشــعیرهای  افــزود:  او 
کــه اغلــب آنهــا به خاطــر اهمیــت نســخه  متنوعــی را در بــر  گرفتــه 
گرفتــه اســت.  یــخ هنــر تشــعیر« صــورت  توســط تشــعیرکاران بنــام »تار
ــای قلــم تشــعیرکاران  ــوان ردپ ــا تأمــل در ایــن مجموعــه نفیــس می ت ب
کــرد. طراحــی و اجــرا بــه شــیوه های مختلــف،  گونــی را مشــاهده  گونا
زمانــی  بــازه  از  ناشــی  همگــی  تشــعیرها،  ایــن  در  گونه هــا  تنــوع  و 
هنرمنــدان  بی شــک  بنابرایــن  آ نهاســت؛  تکمیــل  در  طوالنــی 
فرهنگــی  شــرایط  از  ناشــی  متفــاوت،  اندیشــه های  بــا  مختلفــی 
ایــن مجموعــه  زمانــی خــود، در  و اجتماعــِی  و هنــری و سیاســی 
کــه  دســت برده انــد. همیــن موضــوع از عوامــل بســیار مهمــی اســت 
گونه هــای متعــدد تشــعیر در ایــن مجموعــه نقشــی بســزا  در خلــق 
داشــته اســت. جــدا از ایــن، از تأثیــرات متــن ادبــی و آثــار نگارگــری 
ــه شــمار  کــه از پیش متن هــای مهــم ایــن تشــعیرها ب ایــن نســخه نیــز 

می رونــد، نبایــد غافــل شــد.
تشــعیرهای  منحصربه فــرد  ویژگی هــای  بــه  اشــاره  بــا  محمــدزاده 
خمســه نظامــی افــزود: شــاخصه های اصلــی ایــن مجموعه تشــعیرها 
گونــه »تشــعیر مناظــر طبیعــی«،  کلــی می تــوان در هفــت  کــه به طــور  را 
»تشــعیر مناظــر طبیعــی بــا انــواع جانــواران«، »تشــعیر مناظــر طبیعــی 
ــش واق«،  ــا نق ــعیر ب ــوران«، »تش ــاده از جان ــای خارق الع ــا صحنه ه ب
گیاهــی انتزاعــی )ختایــی و اســلیمی ختایــی(«، »تشــعیر بــا  »تشــعیر 
نقــش ترنج هــا و انــواع قاب بندهــا«؛ »تشــعیر بــا نقــش ابــر و پرنــده« 

جــای داد.
ایــن مجموعــه  اصلــی  ذکــر شــاخصه های  از  پــس  پژوهشــگر  ایــن 
تشــعیرها و اشــاره بــه مــوارد مهمــی چــون انــواع جانــوران خیالــی، 
صحنه هایــی خارق العــاده از جانــوران، نقــش ابــر و پرنــده، نقــش 
واق، و نیــز صحنه هــای تأثیرگــذاری چــون ســواربرهم بودن جانــوران، 
شــمایل  و  شــکل  شــکار،  و  گرفت وگیــر  صحنــه  ســنگ،  پرتــاب 
بحثــش  از  این گونــه  نقــوش ختایــی چهره نمــا،  جانــوران خیالــی، 
هنــر  ســرآمد  نظامــی،  خمســه  تشــعیر  نمونه هــای  گرفــت:  نتیجــه 
کــه می توانــد دامنــه وســیعی  یــخ ایــن هنــر اســت  تشــعیر در طــول تار
از  یکــی  می توانــد  ایــن  بازکنــد.  تشــعیرکاران  ایده یابــی  جهــت  در 
کــه  ــر بــرای پژوهشــگران و هنرجویــان باشــد  منابــع بســیار مهــم و مؤث
قطعــًا توجــه بــه ایــن مــوارد مهــم و چشــم گیر، در رســیدن بــه افقــی 
کارســاز خواهــد بــود. روشــن و از انــزوا درآوردن هنــر تشــعیر، بســیار 


