
بررسی زیباشناختی و تاریخی نگارۀ مرد عابد 
منسوب به دورۀ صفوی 

از گنجینۀ مؤّسسۀ کتابخانه و موزۀ ملّی ملک

چکیده

در برخورد با آثار هرنی، یکی از مهم ترین جنبه ها شناخت تاریخ و اصالت اثر است. به خصوص دربارۀ 

آثاری که امکان انجام آزمایشات علمی را نداشته باشند، انجام مطالعات تطبیقی یکی از بهرتین روش های 

ممکن خواهد بود. این مقاله سعی دارد یکی از نگاره های نفیس کتابخانۀ ملک را تحلیل مناید، به گونه ای 

که بتوان با توجه به سیر تحّوالت تصویرگری و نگارگری به دورۀ تاریخی و نگارگر آن آگاهی یافت. 

روش تحقیق، مطالعۀ تطبیقی بین تصاویر منترششده از نگاره های مختلف، به عالوۀ استفاده از نتایج 

مطالعات محققان در خصوص نگارگری دوران مختلف تاریخی است. هدف این مقاله شناخت جایگاه 

نگارۀ نسخه ای خاص در میان 7000 نسخۀ خطی کتابخانۀ ملک و پاسخگویی به سؤاالت و تناقضات 

تاریخی آن است. در این مقاله ابتدا به ساختار موضوعی و رشح تصاویر پرداخته می شود و نگاره های 

متفاوت و مشابه مورد توجه قرار می گیرند سپس مشکالت و تناقضات نگاره، تحلیل می شود و با استخراج 

ویژگی های نقاشی و آثار مشابه شناخته شده، سعی می شود تاریخی تقریبی برای نگاره پیشنهاد گردد. 

البته باید پذیرفت که با کشف آثار بیشرت که در خزانه موزه ها و کتابخانه ها نگهداری می شوند، امکان 

دارد تاریخ آنها تغییراتی داشته باشد.  
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مقّدمه: 
تصویـری  هـرن  منونه هـای  ارزنده تریـن  و  مشـهورترین 

ایـران، نگاره هـای نسـخ خطـی و مرقعـات اسـت کـه در 

می شـود.  نگهـداری  مختلـف  کتابخانه هـای  و  موزه هـا 

یکـی از ایـن نسـخ زیبـا مرقعـی اسـت در مـوزۀ ملـک، بـا 

عنـوان »مرقـع نفیـس خوشنویسـی و نقاشـی بخـارا« بـه 

شـامرۀ اموالـی 6030، دارای 8 قطعـه مینیاتـور و 6 قطعـه 

خوشنویسـی بـه ثبـت رسـیده که بـه عقیدۀ نسخه شـناس 

مؤّسسـۀ ملـک »کارهـای ایـن مرقـع متعلـق به یـک نقاش 

اسـت و حواشـی را همـو یـا یـک اسـتاد دیگـر صنعـت 

عکـس، قطاعـی و جدول کشـی کـرده اسـت و قطعاتـی از 

خطوط سـابق را بدان چسـبانیده اسـت.« بـا توجه به نوع 

کارهـای قطاعـی و حاشیه سـازی ها »ایـن مرقـع در هـامن 

قـرن 11ق. تهیـه شـده اسـت.« حواشـی صفحـات دارای 

تشـعیر طالیـی، جدول کشـی زر و مذّهـب، قطاعی هـای 

زیبـا و رنگ افشـانی های مختلـف بـا قلم گیـری طالیـی و 

مشـکی اسـت کـه بـا توجه بـه نـوع اثـر و ذوق هرنمند در 

صفحـات مختلـف اجـرا شـده اسـت.   

معرفی نگاره: 
نـگارۀ مذکـور )تصویـر1( بـا شـامرۀ اموالـی 6030/2 و بـا 

عنـوان »تصویـر مـرد عابد« در فهرسـت اموال مؤّسسـۀ ملک 

ثبت شـده اسـت. اثر شـامل سـیاه قلمـی از تصویر مـرد عابد 

رسبرهنه با پارچه ای بر دوش است که در زیر درختی نشسته 

و تسـبیح قرمزرنگـی بـه دسـت دارد. لبـاس عابـد از پارچه ای 

نسـبتاً نرم با گل های چهارپر بسـیار ریز زر تزیین شـده و کل 

تصویـر بـا جدول کشـی طالیی و نـواری با نقـش طالیی طرح 

مـاری در سـه طـرف احاطه شـده همچنین یک نـوار مذّهب 

از الجـورد و نقـش گل در باال با حاشـیۀ طالیی وجـود دارد که 

همگـی بـا نـوار آبی و تشـعیر طالیی بسـته شـده اسـت. دو 

درخـت کـه در بـاالی آنها ابرهای چینـی قرار دارنـد، مرد عابد 

را احاطـه کـرده و در پیـش پـای او چنـد بـرگ کتـاب و کاغـذ 

بـر زمیـن قـرار گرفته اسـت. در سـمت راسـت تصویر صفحۀ 

نارنجـی رنگی دیده می شـود که هیچ شـکل یـا حالت خاصی 

نـدارد. در دو گوشـۀ پاییـن بوته هایی طالیی رنگ نقش شـده 

اسـت. نگارۀ اصلی در ابعاد 8×14/2سـانتی مرت اسـت که بعد 

از قطاعـی شـدن و اضافـه شـدن بخش هـای تزیینی بـه ابعاد 

کلـی 12/6× 20/5سـانتی مرت رسـیده اسـت. مهم ترین آسـیب 

ایـن نـگاره، لکـۀ داغ آب در گوشـه بـاالی سـمت چپ اسـت، 

همچنین در لباس و کتاب های پیش پای مرد عابد پوسـیدگی 

کاغـذ کـه در نتیجـه موجـب از بیـن رفـن نقش شـده اسـت، 

می شـود. دیده 

معرفی سبک نگاره: 
هامن طـور کـه پیـش از ایـن گفته شـد، نگاره بخشـی از 

یـک مرقـع نفیـس اسـت. »مرقع سـازی از زمـان تیموریـان 

رشوع می شـود. ... مرقعـات، مرکـب از قطعاتـی مجـزا و 

مسـتقل از خطاطی و نقاشـی و طراحی بود که به سـلیقه 

و همـت یکـی از هرنمنـدان برجسـته، با معیارهـای هرنی، 

تصویر 1: نگاره مرد عابد



گـردآوری و روی برگ هـای مجـزا چسـبانده و صحافـی و 

سـپس تجلیـد می شـد و یـک مجموعـه آثـار هـرنی بـود« 

رواج  دالیـل  از  یکـی  مرقع سـازی   .)123  :1385 )آژنـد، 

پیکره پـردازی و نگاره هـای تـک برگـی اسـت کـه در مکتب 

بـا راه انـدازی کارگاه هـای  تربیـز منایـان شـد. »هرنمنـدان 

جهـت  در  برگـی  تـک  نگاره هـای  تولیـد  بـه  خصوصـی، 

سـلیقه و ذوق خریـداران پرداختنـد و ایـن امـر پیکرنگاری 

تـک برگـی را رشـدی درخـور داد، چنـان کـه در مکتـب 

قزویـن، پیکرنـگاری تـک برگـی از ژانرهـای مهـم نقاشـی 

ایـران گردیـد و هرنمندانـی چـون صـادق بیـک افشـار و 

سـیاوش گرجـی در ایـن حـوزه کوشـیدند و آثـاری مانـدگار 

پدیدآوردنـد« )هـامن:127(. پـس از آن »نگاره هـای تـک 

برگـی کـه از نیمـۀ دوم سـدۀ دهـم فزونـی گرفتـه بـود، در 

مکتـب  نقاشـی  نـوع  شـاخص ترین  اّول  شـاه عباس  زمـان 

اصفهـان گردید«)هـامن:128( کـه مهم تریـن ویژگـی ایـن 

مکتـب یعنی توجـه به انسـان نگاری اسـت، »به گونه ای که 

انسـان، محـور و مرکـز تصویر قرار گرفـت و با تأکیدی که بر 

پیکـر انسـان شـد، توجـه بیننـده را به خـود جلب منـود. این 

امـر خصوصـاً زمانی بیشـرت منود یافت کـه نگارگری مضامین 

خـود را نـه از ادبیـات کـه از زندگـی روزمـره و عـادی و در 

میان مردم جسـتجو کرد« )خواجه احمد عطـاری، 1391: 90(

کـه  اسـت  قلمـی  سـیاه  تک پیکـرۀ  عابـد  مـرد  نـگارۀ 

منونه هـای مشـابه آن در مکتـب اصفهان بسـیار دیده شـده 

اسـت. هامن طـور کـه در دایره املعارف هرن آمـده، منونه های 

شـاخص مکتـب اصفهـان را »بیشـرت در طراحـی سـیاه قلم 

می تـوان دید. اسـتادان این مکتب عمدتـاً صحنه های زندگی 

روزمـره، جوانـان رسمسـت، درویشـان و تک چهره هـا را بـه 

شـیوۀ خطـی بـر زمینـۀ سـفید یا رنگـی و تـوأم با چنـد گیاه 

و چنـد ابـر پیچـان تصویـر می کردنـد« )پاکبـاز، 1393: 33(.

بـه  مقالـه ای  در  عطـاری  خواجه احمـد  همچنیـن 

کـه  اشـاره می کنـد  اصفهـان  مکتـب  انسـاِن  ویژگی هـای 

در مـورد ایـن نـگاره بسـیار صـادق اسـت، همچـون: بزرگ 

کشـیدن پیکره هـا و درنتیجـه حاکمیـت بـر کادر، ظهـور 

انسـان عـادی و منایـش حالـت و اطـوار انسـان عـادی بـا 

توجـه بـه موضوعـات روزمـره و حـاالت انسـانی، به کارگیری 

قلم گیـری تنـد و کنـد )کلفـت و نـازک( بـرای ایجـاد حجـم 

در منایـش بـدن، اسـتفاده از تکنیـک پـرداز به منظـور ایجاد 

سـایه روشـن و حجم پـردازی در صـورت و بـدن  و اسـتفاده 

از رنـگ بـه صـورت محـدود مخصوصـاً رنگ هـای ثانویـه و 

عـدم اسـتفاده از رنگ هـای ملـّون در زمینـه )خصوصـاً در 

نقاشـی های تک پیکـره( )خواجه احمد عطـاری، 1391: 87(.

بـا توجـه بـه مطالـب گفته شـده، تک نـگارۀ مذکـور به 

مکتـب اصفهـان بسـیار نزدیـک اسـت، بـه همیـن دلیـل با 

آثـار هرنمنـدان تک پیکره نگار در این مکتـب همچون: رضا 

عباسـی، معین مصور، محّمد شـفیع عباسـی، محّمدقاسـم، 

محّمدعلی و... مقایسـه می شـود.

مطالعات تاریخی تطبیقی 
هامنطـور کـه گفتـه شـد، کلیـت فضـا و شـکل و یکتایـی 

پیکـره، در نـگاه اوّل مکتـب اصفهـان را به یاد مـی آورد. نگاره 

امضـا یـا کتیبه ندارد و به گفتۀ یعقـوب آژند، معین مصور در 

نگاره هـای تک برگـی خـود، »به تبیین کالمی آنهـا نیز پرداخته 

و کتیبـۀ مفصلـی در هـر نـگاره اش ثبـت کـرده اسـت« )آژند، 

1385: 169(، همچنیـن در آثـار وی »رگه هایـی از تأثیـرات 

فرنگی سـازی را می توان مشـاهده کـرد« )هـامن:169( که این 

اثـر بـه نگاره هـای اصیل ایرانی بسـیار شـبیه اسـت. 

تصویـر 2: درویـش نشسـته گل بدسـت، رضـا 
)93  ،1385 )کنبـی،  عباسـی 

تصویـر 3: کاتـب دوزانـو نشسـته، رضـا عباسـی 
)کنبـی، 1385، 126(



در ایـن نـگاره ایجـاد حجم بـدن )تصویر 4( بـه ظرافت 

کارهـای رضـا عباسـی نیسـت. بـا بررسـی آثـار رضـا از نظر 

فـرم نشسـن در نگاره هـای تـک برگـی مشـابه، عـالوه بـر 

خمیدگـی موجـود در بـدن پیکره هـا، رسها همگـی به جلو 

خـم شـده و انحنایـی در گـردن دیـده می شـود کـه در این 

نـگاره این گونـه نیسـت. حتی در برخی کارهـای خطی رضا 

عباسـی نیز که از موضوعات روزمره کشـیده شـده اسـت، 

حرکـت در گـردن و در محل اتصال وجـود دارد در حالی که 

در نـگارۀ مـرد عابـد، ایسـتایی رس بـر بـدن بیشـرت اسـت. 

همچنیـن در خطـوط محیطـی پیکـره، ظرافـت و زیبایـی 

کارهـای رضـا عباسـی و شـاگردانش دیـده منی شـود. رضا با 

چنـان ظرافتـی حجـم بـدن را با خطـوط نرم و پویا ترسـیم 

می کـرد کـه در ایـن نـگاره ایـن ظرافـت وجود نـدارد.

تحلیل خطی: 
را  اصلـی  رکـن  تذهیـب، خـط،  و  نگارگـری  هـرن  »در 

داراسـت و بـه انـدازه ای حایـز اهمیـت اسـت کـه حضـور 

سـایه را بسـیار کمرنـگ و حتـی در بیشـرت مـوارد از بیـن 

می بـرد. ... در نگارگـری، خطـوط همواره بـا ضعف و قوت 

قلـم ترسـیم می شـوند، بدیـن ترتیـب کـه هرنمنـد با فشـار 

بـر قلـم قـّوت )کُنـدی( را نقـش می زنـد و بـا کـم کـردن 

فشـار خامـۀ خویـش ضعـف )تُنـدی( را می آفرینـد« )خلج 

امیرحسـینی، 1389: 40(. همیـن کنـدی و تنـدی و نحـوۀ 

اجـرای خطـوط اسـت کـه سـبک یـک هرنمنـد را از دیگری 

متامیـز می سـازد. 

قـدرت  و  زیبایـی  بـه  هرچنـد  نـگاره،  ایـن  در  خـط 

اّمـا صالبـت و گیرایـی  نیسـت،  نگاره هـای رضـا عباسـی 

خاصـی دارد. در ایـن خطوط، هامهنگی کمرتی نسـبت به 

کارهـای رضا عباسـی دیـده می شـود و دورگیری های خطی 

او دارای ضخامـت یکنواخـت اسـت کـه اسـتعداد هـرنی و 

فنـون رضـا را نـدارد. نگاره هـای رضـا عباسـی بـا خطوطـی 

قـوی و روان کشـیده شـده و وزن بـری خطـوط در همه 

جـا یکسـان نبوده بـه گونه ای کـه یک خط در مسـیر خود 

ضخیـم و نـازک، کم رنگ و پررنگ می شـود و تعریف کنندۀ 

فـرم و حرکـت اسـت. این هامهنگی ها، در نـگارۀ مرد عابد 

دیـده منی شـود. بـرای منونـه خطـی کـه در حاشـیۀ پیکـره 

کشـیده شـده دارای ضخامتـی یکسـان و زیـاد از ابتـدا تـا 

انتهاسـت کـه کمـرت در آثـار رضـا بـه چشـم می خـورد. در 

چیـن و چـروک لبـاس نیـز از خطوط خشـک و خشـن و به 

صـورت بریـده بریده اسـتفاده شـده به گونـه ای که حالت 

نرمـی و لطافـت پارچـه را بـه بیننـده منتقـل منی کنـد. این 

حالـت، کامـالً نقطـۀ مقابـل نگاره هـای رضا عباسـی اسـت 

کـه خطـوط نرم و رهـا در جایی به یکدیگر می رسـند و در 

جایـی دیگـر آن قدر کمرنگ و ظریف کشـیده شـده اند که 

بـه سـختی دیـده می شـوند. )تصاویـر 5 و 6(.

تحلیل صورت: 
»در نقاشـی ایرانـی، صورت هـا عمومـاً حالتـی قـراردادی 

دارنـد، بدیـن ترتیـب کـه صورت هـای مـردان و زنـان جـوان 

یـک قاب مشـخص دارند و رصف نظـر از کاله و رسبند روی 

رسشـان، به سـختی جنسـیت زن یـا مـرد بودنشـان قابل متیز 

اسـت. ... برخـی از نگارگـران بـا اضافـه کردن ریش و سـبیل 

بـه هـامن چهره هـای ترسـیمی خـود، حالت هایـی مردانه تر 

و پیرانه تـر می بخشـیدند و عـده ای دیگـر بـا تغییراتـی در 

حالـت صـورت اعـم از بزرگ کـردن بینی و ریز کردن چشـم 

و پهـن کـردن ابـرو، چهـره ای متفـاوت می آفریدنـد« )خلـج 

امیرحسـینی، 1389: 60( بـه همیـن سـبب اسـت که بیشـرت 

چهره هـای نگاره هـای ایرانـی مشـابه هـم هسـتند، اّمـا بـا 

ایـن وجـود بـاز هـم هـر هرنمنـد سـبک و شـیوۀ خـود را 

داشـته اسـت. بـه عنـوان مثال اسـتفاده از چهرۀ گرد سـیام 

از تیپ هـای ویـژۀ رضا عباسـی اسـت )کنبـی، 1385: 149( 

تصویـر 4: مقایسـه خـط کلـی بـدن در تصویر نـگاره و نگاره رضا عباسـی

تصویر 5: خط در نگاره 1

تصویر 6 : خط در نگاره کاتب دو زانو نشسته، رضا عباسی



اّمـا هیـچ گاه از پـرداز قلـم در چهره هـای خـود اسـتفاده 

نکـرده اسـت، برخـالف نـگارۀ مـورد بررسـی کـه در چانـه، 

زیـر بینـی و اطـراف لـب و پلـک دارای پـرداز قلـم اسـت 

)تصویر 7(. عالوه بر این از هاشـور برای به تصویر کشـیدن 

مو اسـتفاده شـده که »اسـتفاده از نیم سـایه ها، هاشـورها و 

سایه روشـن کاری بـرای منایـش احجام سـه بعـدی« )رهنورد، 

1386: 150( معـرف سـبک شـفیع عباسـی اسـت کـه در 

پـی یافـن راهکارهـای نقاشـی اروپایـی بـوده و بیشـرت در 

تصویرسـازی گل و مـرغ اسـتفاده کـرده اسـت. 

و  کشـیده  چشـم های  بـا  مذکـور  نـگارۀ  چشـم های 

اسـت.  متفـاوت  بسـیار  عباسـی  رضـا  سـیاه  مرواریدهـای 

ایـن اثـر از نظـر پـرداز در مردمـک چشـم نـگاره و حالـت 

دنبالـه دار قـوس باالیی چشـم، به چشـم های نقاشـی شـده 

توسـط محّمدقاسـم شـباهت بسـیار دارد. به عنوان مثال در 

نـگارۀ »مـرد جـوان بـا نامـه« )تصویـر8( موجـود در گنجینۀ 

کاخ گلسـتان و با امضای محّمدقاسـم، سـبک پرداز چشـم و 

کشـیدگی ابروها بی شـباهت به کار نگارۀ مرد عابد نیسـت، 

حتـی حالـت لب هـا و فـرم بینی نیز شـباهت بسـیاری دارد.

در نگاره هـای معیـن مصـور، لب ها کشـیده تر و معموالً 

بینـی جوانـان پهن تـر نقاشـی شـده اسـت. همچـون نگارۀ 

مـرد جـوان بـا امضـای معیـن مصـور کـه انـدازۀ بینـی و 

لب هـا بـا سـایر نگاره هـای محّمدقاسـم بسـیار متفـاوت 

اسـت. همچنیـن محـل قرارگیـری گـوش نسـبت بـه چهـره 

و بینـی، بـه تناسـب کارهـای رضا عباسـی نیسـت  زیـرا در 

کارهـای رضا عباسـی تناسـب اجـزای صورت و پیکـره کامالً 

رعایـت می شـده اسـت در حالی کـه در نـگارۀ مـرد عابـد 

گـوش از حالـت طبیعـی در مـکان باالتـری قـرار گرفتـه و 

بی شـباهت بـه نگاره هـای شـاگردان رضـا عباسـی نیسـت. 

در کارهـای محّمدعلـی کـه بـرای مطالعه و بررسـی بسـیار 

کـم در دسـرتس بـود ، فرم گوش بسـیار نامتناسـب با سـایر 

اجـزای بـدن اسـت. در نگاره هـای معیـن مصـور نیـز تنهـا 

در مـواردی بسـیار محـدود گـوش دیـده می شـود و بیشـرت 

مواقع سـعی شـده تا فرم گوش در زیر کاله و دسـتار پنهان 

گـردد اّمـا در کارهـای محّمدقاسـم تقریباً همیشـه گوش ها 

بـا سـاخت و پرداخـت زیبایی منایان اسـت. البته در بیشـرت 

مواقـع محـل قرارگیـری گوش بـه ابرو نزدیک تر اسـت تا به 

حالـت طبیعـی آناتومی بدن. در نهایـت اجزای چهرۀ نگاره 

بـه نقاشـی های محّمدقاسـم بی شـباهت نیسـت. 

تحلیل مو: 
طـره تنهـای مـو بی شـباهت بـه کارهـای معیـن مصـور 

نیسـت بـا ایـن تفـاوت کـه معیـن مصـور حلقـۀ گیسـو را 

بسـیار بـاز و مـّواج ترسـیم می کـرده اسـت در حالی کـه در 

نگارۀ مرد عابد حلقه های مو بسـیار کوچک و کامالً ایسـتا 

و بـدون حرکـت اسـت و حتـی حرکـت کمـی که بـه گردن 

داده اسـت در حالـت مـو تفاوتی ایجاد نکرده اسـت؛ اّما از 

آنجـا کـه در سـاخت مـو از خطوط ریـز و موازی اسـتفاده 

شـده نزدیـک بـه کارهـای شـفیع عباسـی اسـت. در برخی 

نگاره هـا از رضـا عباسـی، ایجـاد بافـت ریش و مو با شـیوۀ 

معمـول رضـا، یعنی رضبـۀ ریز قلم و مرکـب به وجود آمده 

اسـت کـه نزدیـک بـه همیـن شـیوه اسـت اّمـا بی حرکـت 

بـودن و بی حالـت بـودن موهـا، در نگاره های رضا عباسـی 

دیـده منی شـود. همچنیـن درکارهـای محّمدعلـی )تصویـر 

10( گیسـوی جوانـان »در حاشـیۀ نزدیـک بـه گـوش دارای 

طرح هـای مـوج دار اسـت، در حالی کـه موها بـر روی گونه 

صاف تـر بـوده، محیط صـورت را دربرمی گیرنـد. حفره های 

بینـی در نقاشـی های محّمدعلـی، برخـالف سـوراخ هـای 

بینـی در مدل هـای محّمـد قاسـم، اغلـب کامـالً بـزرگ و 

گشـادند« )کنبـی، 1381: 107(. 

تحلیل دست:
انگشـتان  بـه تصویـر کشـیدن  نگارگـر در  »هرنمنـدان 

دسـت و پـای انسـان، ظرافـت اغراق گونـه ای را رسلوحـۀ 

آثـار خویـش قـرار داده انـد و انگشـتان را بـه قـدری نـازک 

و ظریـف ترسـیم می کردنـد کـه بیننـده هـر لحظـه بیم آن 

را دارد کـه نکنـد انگشـتان بـا دم و بازدمـی کـه بـر روی 

اثر می نشـیند به یکباره بشـکنند و متالشـی شـوند!« )خلج 

امیرحسـینی، 1389: 83(. 

نقـش دسـت مـرد عابـد، حرکـت و پیچـش دسـت در 

کارهـای رضـا عباسـی را نـدارد )تصویـر12(. همچنیـن در 

زیبایـی  و  نیـز هـامن ظرافـت  معیـن مصـور  نگاره هـای 

کارهـای رضـا عباسـی دیـده می شـود که شـباهتی به نقش 

نـگارۀ مـرد عابـد نـدارد اّمـا در تک پیکره ای از محّمدقاسـم 

هـامن خطـوط خشـن و بـدون ظرافـت مشـابه بـا نقـش 

پیکـرۀ مـا دیـده می شـود. بـه صـورت کلـی فـرم دسـت به 

کارهـای محّمدقاسـم بسـیار نزدیک تـر از سـایر هرنمنـدان 

ایـن دوره اسـت. )تصویـر 14( 

تصویـر 7: دیتیـل چهره از نـگاره درویش 
جـوان رسبرهنـه، رضـا عباسـی )کنبـی،  

)92  ،1385

تصویـر 8: دیتیـل چهـره از نـگاره مـرد 
جـوان بـا نامـه، محمدقاسـم

تصویر10: دیتیل چهره  تصویر9: دیتیل چهره از نگاره معین مصور
از نگاره محمدعلی



تحلیل لباس: 
از  متـوج،  در  آراسـته  و  کشـیده  طنـاز،  "اندام هایـی 

بـا  کـه  اندام هایـی  اسـت.  نگارگـری  هـرن  شـاخص های 

متصـل شـدن چنـد خـط اسـلیمی کلـی، انسـانی را نقـش 

می زننـد کـه بـه غایـت زیبـا و دوسـت داشـتنی اسـت« 

)خلـج امیرحسـینی، 1389: 73( »طـرح و نقش هـای بدیـع 

گل و مـرغ، شـکارگاه ها، اسـلیمی گیاهـان از اصلی تریـن 

شـکل های تزیین البسـۀ سـنتی محسوب می شـوند. در این 

میـان پوشـاک صوفیـان و عرفـا و برخـی از علـامی دینی از 

ایـن گونـه قاعده هـا )نرمـی و راحتی جنس پارچـه و نقش 

و نگارهـای چشـم گیر( بـری بـوده اسـت« )هـامن: 79( از 

آنجـا کـه نقـش موردنظـر نیـز عابـدی اسـت تزییـن لبـاس 

او بـه سـادگی بـا گل هـای چهارپـر زر ایجـاد شـده اسـت. 

شـاخصه های لبـاس نـگارۀ موردنظر عالوه بـر گل های روی 

لبـاس، رنـگ و نقش بخش درونـی لباس، پارچۀ روی شـانه 

و پارچـه ای کـه روی زمیـن پهـن کـرده اسـت. 

مهم ترین شـاخصۀ سـبک اصفهان، چین بسـیار در لباس 

اسـت. بـه عنـوان مثـال رضـا عباسـی »بـه فراوانـی چـروک 

شـال گردن بلنـد یـا خرقـۀ درویـش و کمربنـد اشـخاص بـه 

انـدازه ای اهمیـت داده کـه آنهـا زیبایی و خاصیـت انتزاعی 

یافته انـد« )رهنـورد، 1386: 145( در حالی کـه خرقۀ درویش 

نـگارۀ مـا تنهـا با حرکات سـادۀ قلـم و خط هـای ممتد چند 

چین سـاده در آن ایجاد شده است. همچنین گره ایجادشده 

بـرای بسـن شـال روی شـانه، برخـالف کارهای رضا عباسـی، 

بسـیار سـاده و ابتدایـی نقش شـده اسـت. )تصویر16(

اسـتفاده از خطـوط شـیاردار و آبرنـگ طوسـی لطیـف 

اسـت  شـده  دیـده  محّمدقاسـم  کارهـای  در  بـار  اّولیـن 

در  بیشـرت  آن  از  محّمدقاسـم  البتـه   )106 )کنبـی،1381: 

منظره پـردازی و ایجـاد تپه هـای زیبا اسـتفاده کرده اسـت.

در میـان شـاگردان رضـا عباسـی، معین مصـور در ایجاد 

چیـن و چـروک لبـاس و طرح کلـی از خطـوط یکنواخت و 

کشـیده در ابتـدای هـرن خود بسـیار اسـتفاده کرده اسـت، 

 .)17 )تصویـر  به دسـت  خـروس  جـوان  نـگارۀ  همچـون 

ایـن چین هـا بی شـباهت بـه کارهای محّمدقاسـم نیسـت، 

اّمـا طـرح اصلـی یعنـی خطـوط شـیاردار یکنواخـت، هـرن 

محّمدقاسـم را بیشـرت بـه یـاد مـی آورد. 

در میـان نگاره هـای باقی مانـده تنهـا آنهـا کـه تصویـر 

گشـاد  آسـتین های  دارای  اسـت  شـده  ترسـیم  آن  در  زن 

بـرای لبـاس هسـتند و تقریبـاً متامـی تصاویـر باقی مانـده 

میانـی  دورۀ  کارهـای  جـز  بـه  دارنـد،  تنـگ  آسـتین های 

زندگـی رضا عباسـی که از مردم کوچـه خیابان تصویر کرده 

اسـت. اّمـا فرم دکمه های اسـتفاده شـده بسـیار نزدیک به 

کارهای رضا عباسـی و محّمدقاسـم اسـت که بسیار نزدیک 

به سـبک رضا نقاشـی می کرده اسـت. پارچۀ اسـتفاده شده 

در زیـر پـای مرد عابد بسـیار ناشـیانه نقاشـی شـده اسـت 

و هیچ یـک از اسـلوب های نقاشـی هرنمنـدان این سـبک را 

رعایـت نکرده اسـت. 

تصویر11: دیتیل دست های نگاره

تصویر 14: دیتیل دست در کارهای محمدقاسم

تصویر12: دیتیل دسـت در 
نـگاره ای از معیـن مصور

تصویر13: دیتیل دست در 
کارهای رضا عباسی

تصویـر 15: دیتیـل لباس نـگاره مورد نظر

تصویـر 16: مقایسـه شـال در کارهـای رضا 
عباسـی و نـگاره مـورد نظر

تصویر 17: چین و چروک لباس در کارهای معین مصور



بـه طـور کلـی حجم بـدن و سـاخت و پرداخـت لباس با 

اسـتفاده از خطـوط، بـه زیبایـی کار هیچ یـک از هرنمندان 

شـناخته شـدۀ سبک اصفهان نیست و یا شـاید بتوان گفت 

تنهـا نزدیک به کارهای محّمدقاسـم اسـت. 

تحلیل عنارص غیر انسانی: 
بـه غیـر از مـرد عابـد، دو درخـت اطـراف او بیشـرتین 

توجـه را در تصویـر بـه خـود معطـوف می کنـد. بهرتیـن 

موضـوع برای بررسـی تطبیقی، برگ درختان کشـیده شـده 

اسـت. »برگ هـای چهارگـوش بوتـۀ پیـش زمینـه و درختان 

خـط افـق، بارهـا در آثـار رضـا ظاهـر شـده اند« )کنبـی، 

دیـده  چهارگوشـی  برگ هـای  تصویـر،  در   .)181  :1384

منی شـود. دو نـوع بـرگ ایجاد شـده در جلو تصویر مشـابه 

کارهـای معیـن مصـور اسـت کـه بـه صورتـی ناشـیانه اجرا 

است.  شـده 

اصلـی در سـمت  برگ هـای درخـت  اسـلوب کشـیدن 

راسـت تصویـر که متامـی بخش باالیـی صفحه را پوشـانده 

اسـت بـه کار هیچ یـک از هرنمنـدان شـناخته شـدۀ مکتب 

اصفهـان شـباهت نـدارد اّمـا بسـیار نزدیـک بـه تصاویـر 

هرنمنـدان متأثـر از هـرن اروپایـی اسـت. )تصویـر22( 

اسـتفاده از هاشـور ظریـف بـرای ایجـاد حجـم بـرگ، 

بـه کارهـای شـفیع عباسـی بسـیار نزدیـک اسـت. »شـیوۀ 

سایه روشـن کاری ها  و  هاشـورها  نیم سـایه ها،  از  اسـتفاده 

بـرای منایـش احجام سـه بعدی، معرف آن اسـت که شـفیع 

عباسـی رصف نظـر از موضـوع، در پـی یافـن راه کارهـای 

در  امـا   )150  :1386 )رهنـورد،  اسـت«  اروپایـی  نقاشـی 

هیچ یـک از کارهـای شـناخته شـدۀ مکتـب اصفهـان، حتی 

کتاب آرایـی و غیـر تک پیکره هـا از این شـیوۀ پرداخت برگ 

درختـان اسـتفاده نشـده اسـت. 

نکتـۀ قابـل توجـه دیگـر، بـه تصویـر کشـیدن درخـت 

و پـرداز آن اسـت. درخـت در کارهـای رضـا در پس زمینـه 

قـرار گرفتـه و بخـش کوچکـی از اثـر را پوشـش می دهـد 

کـه ایـن موضـوع را می تـوان از دو جنبـه بررسـی کـرد: 

اّول انـدازۀ درخت هـا و دوم فـرم و نحـوۀ ترسـیم آنهـا. در 

تک نگاره هـای رضـا عباسـی و حتـی منونه هایـی کـه بـرای 

مصّورسـازی کتـب بـه کار رفتـه، تنـۀ  درختـان باریـک و 

در ابعـاد کوچـک و در پس زمینـه قـرار گرفته انـد کـه بـه 

گونـه ای بـرای القـای پرسـپکتیو)دوری و نزدیکـی( و خالـی 

منانـدن پس زمینـه از آن بهـره جسـته اسـت اّمـا در منونـۀ 

مـورد بررسـی، درخـت بخش وسـیعی از کار را دربرگرفته و 

تنـه ای ضخیـم دارد.

تنهـا در کار شـفیع اصفهانـی در  از هاشـور  اسـتفاده 

سـاخت دیده می شـود. وی با اسـتفاده از هاشـور در یکی 

از نگاره هـای خـود حجـم درخـت، کـوه و ابر را بـه تصویر 

است.  کشـیده 
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تحلیل رنگی: 
سـه لکۀ رنگی اصلی در تصویر دیده می شـود که شـامل 

صفحـۀ نارنجی رنـگ در سـمت راسـت، بلوز آبـی در زیر ردا 

و لکه هـای سـبز بـرگ درختـان اسـت. صفحـۀ نارنجی هیچ 

تناسـبی بـا فضـای اصلی نقاشـی نـدارد چـرا که بازیـل گری 

رنـگ و تقـارن را جـزو غریـزۀ زیبایی شناسـانۀ ایرانی قلمداد 

می کنـد کـه بـا آن به نقاشـی تعالی می بخشـد )بنـی اردالن، 

همـواره  نیـز  تک پیکـره  نگاره هـای  در  حتـی   )15  :1387

هرنمنـدان سـعی می کردنـد تـا تعـادل رنگـی را حفـظ کنند. 

در مکتـب اصفهـان اصوالً پیکره بر زمینـۀ طبیعی کاغذ اجرا 

می شـده و به ندرت از رنگ در جهت غنای تصاویر اسـتفاده 

می گردیـده اسـت )رابـی، 1386: 30(. همیـن قاعـده در بـه 

تصویـر کشـیدن نـگاره رعایت شـده اسـت. به جز اسـتفاده 

از رنـگ نارنجـی در سـمت راسـت کـه بسـیار ناهامهنـگ 

بـا کل فضـای تصویـر اسـت چراکـه هیـچ تالشـی در جهـت 

هامهنـگ کـردن رنـگ با عنـر رنگی دیگر در سـمت چپ 

تصویـر نشـده اسـت. )تصویـر24( از آنجـا کـه هیـچ معنای 

بری و شـکلی مشـخص برای این عنر رنگـی منی توان در 

نظـر گرفـت، بـه نظر می رسـد که ایـن بخش مرمتی بـوده و 

بـه علـت آسـیب در ایـن نقطه بعداً بـه تصویر اضافه شـده 

اسـت. بدون در نظر گرفن لکۀ نارنجی، سـایر لکه های تیره 

و روشـن در لبـاس مـرد عابد کامـالً با هم در تعادل اسـت و 

نـگاه را در تصویـر بـه حرکت درمـی آورد.

نتیجه گیری: 
بسـیار  اصفهـان  سـبک  نگاره هـای  بـه  مذکـور  نـگارۀ 

نزدیـک اسـت و تـالش شـده در بیشـرت بخش ها از اسـلوب 

ایـن سـبک پیـروی کنـد. تقریبـاً از متامـی هرنمنـدان ایـن 

سـبک، خواسـته یـا ناخواسـته، برای بـه تصویر کشـیدن آن 

پیـروی شـده اسـت. اّمـا وجـود مهم تریـن عنـر تصویری 

و  سـاخت  در  ریـز  هاشـورهای  از  اسـتفاده  یعنـی  آن، 

پرداخـت شـال لباس، مـو و برگ درختـان و همچنین نحوۀ 

بـه تصویـر کشـیدن حجـم برگ هـا تأثیـر بسـیاِر مکتـب 

هـرنی غـرب و گراورهایـی را به یـاد می آورد کـه هرنمندان 

ایرانـی پـس از آشـنایی با آن به مشابه سـازی آنهـا از طریق 

اسـتفاده از قلـم فلـزی پرداختنـد. 

کارهـای  بـه  نـگاره  ایـن  عنـارص  بیشـرت  کـه  آنجـا  از 

محّمدقاسـم بسـیار شـبیه اسـت، بـه احتـامل زیـاد توسـط 

یکی از شـاگردان وی )در گذشـته به سال 1069 ق.( ترسیم 

شـده اسـت، شاید مشـقی باشد از یکی از شـاگردان وی که 

عـالوه بـر آشـنایی و یادگیری مکتب اسـتاد با هـرن اروپایی 

نیـز تـا حدودی آشـنایی داشـته اسـت. 
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