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  گوهاي مصورسازي ال

  نظاميخسرو و شيرين  »اش نقرِشاپو«از داستان بررسي دو نگاره 

  

وان فاطمه ماه 
 *  

   ي دانشگاه فردوسي مشهد ادبيات فارس زبان ودانشجوي دكتري

  چكيده

گاه  ا تصويرگري اثر ادبي آن    ام. كشيدندتصوير مي  ي از متون ادبي را به     نگارگران مضامين مختلف  

اش بـه نقـش     ستاني را با مـضمون هنرمنـدي يـك نقـ          كرد كه نگارگر دا   جذبة بيشتري پيدا مي   

. الت نگارگر برخوردار است ارتباط با زندگي، عاليق و تماي      داستاني كه از بيشترين   . آورد درمي

كنـد كـه    ترديد در ذهن نگارگر، ايجاد مـي   ل را در ذهن مخاطب، و بي      ؤاچنين مضموني اين س   

 اي را براي تصويرگري اين مضمون بايد برگزيد؟ چه شيوه

هـاي مـصورسازي    ه، شـيوه  كـردن دو فرضـي    در اين جستار درصدد هستيم تا ضمن مطرح         

 ميرك  اين پژوهش بررسي دو نگاره از     . م كني اش را بررسي  ق يك ن  ستاني با مضمون هنرمندي   دا

در ايـن بررسـي      .شود نظامي را شامل مي    خسرو و شيرين   اش در با مضمون هنرمندي شاپور نق    

اش، كـاركرد و نقـش       هنرمنـدي نقـ    اي مصورسازي مضمون  هدرپي آنيم تا ضمن تحليل شيوه     

ـ همچنين  . مكنيهاي محتمل را نيز تبيين      هريك از شيوه   تـا بـه الگـويي از مـصورسازي          رآنيمب

 .يابيم اش دستمضمون هنرمندي نق

اش،  نقـ  ش، داسـتان  ا، شاپور نقـ   خسرو و شيرين   مصورسازي، نگارگري،    :هاي كليدي   واژه

  .ميرك، مكتب بهزاد

                                                 
 fmahvan@yahoo.com:  نويسندة مسئول*

  9/2/91: تاريخ پذيرش    5/9/90: تاريخ دريافت
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  مهمقد

گيـرد، كاركردهـاي    ه قرار مـي   هاي ادبي كمتر مورد توج     يكي از مواردي كه در پژوهش     

 آثـار ادبـي     متنـي   هاي بـرون  ت كه از طريق همين قابلي     درحالي. ستمتني اين آثار ا    برون

 بـراي اينكـه     ،در گذشـته  . است كه ارزشمندترين شاهكارهاي هنري ايران خلق شـدند        

 .كردند ها را با تصوير يا نگاره همراه مي آن،متون ادبي را به شكل نفيس عرضه كنند

 شـاهنامة ها، متعلـق بـه      اره بود كه يك برگ از همين نگ       1390در فروردين ماه سال     

 .) ibna. ir( اج لندن به فروش رفـت  حرميليون پوند در بازار12شاه طهماسبي، به قيمت 

 ء جهـان جـز  ة كـه بـراي همـ   ،فقـط بـراي ايـران    دهد متون مـصور نـه   اين امر نشان مي   

 . متوني كه متن و تصوير را با هم تلفيق كردند؛آيندشمار مي ارزشمندترين شاهكارها به

هاي آن را     اين متون انجام گرفته، متن ادبي و نگاره        دربارةهايي كه    پژوهش بيشتراما  

. است عنوان دو پديدة بيگانه از هم درنظر گرفته        ه و اين دو را به     كردمجزا از هم مطالعه     

 دربـارة هاي اين متون و تصاوير آن، نيازمند مطالعـه          يابي به ناگفته   حال آنكه براي دست   

هاي آن   اين است كه اتصال متن ادبي و نگاره        اش  الزمهه و پيوند هستيم و      نوع اين رابط  

 . را از هم نگسليم

ـ      شاهنامة نظامي و     خمسةهاي  در ميان متون مصور، نگاره     ت  فردوسي هم از نظر كمي

تـرين شـاهكارهاي     سـنگ  لحاظ كيفيت گران   از بيشترين بسامد برخوردار است و هم به       

هـا    ضـرورت بررسـي آن     ،روازايـن . انـد   دادهخـود اختـصاص     نگارگري هر دوره را به      

 .شود احساس مي

نظـامي   خـسرو و شـيرين    هـاي   ل، به بررسي نگاره   ؤا با طرح يك س    ،در اين پژوهش  

 نظـامي   تصوير درآوردن ايدة اصلي    آيا براي نگارگر به   : ل اين است  ؤاپردازيم و آن س   مي

 ايدة هنـري خـود را بـه نمـايش           است يا نگارگر درصدد بوده تا     داشته  اهميت بيشتري   

سـپس يكـي از     . يـريم گرا درنظـر مـي     ل ابتدا دو فرضيه   ؤا اين س  پاسخ به  براي   بگذارد؟

 با انتخاب دو نگاره از ميـرك نقـاش،          ، را گزينش كرده   خسرو و شيرين   مضامين داستاني 

معيار گزينش ما، انتخاب مـضموني اسـت         .دهيم  را مورد آزمون قرار مي     يادشدهفرضية  

ـ          كه   ار نگـارگر بگـذارد و هـم از قابليـت           هم امكان ترسيم ايدة اصلي شـاعر را در اختي

بهترين مضموني كه يافتيم، به ايـن       .  ايدة هنري نگارگر برخوردار باشد     تصوير كشيدن   به
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  را نقاش تصويري از چهرة خسرواشاره دارد كه شاپور    خسرو و شيرين  بخش از داستان    

ايـن مـضمون از     . شـود  اين تصوير عاشق خسرو مي     كند و شيرين با مشاهدة    ترسيم مي 

  :شود زيرا دو ايده در آن مطرح مي؛خوبي برخوردار است قابليت دوگانة مورد نظر ما به

   ؛ايدة اصلي شاعر:  عشق خسرو و شيرين.1

  . يك ايدة هنري به نگارگربخش الهام:  هنرنمايي شاپور نقاش.2

جـاي نگـارگر ايـن داسـتان بگـذاريم،            به  مضمون، اگر ما خود را     ه به اين دو   با توج 

تـوانيم دو    عبارتي مـي   ر كنيم يا به    براي ترسيم اين مضمون تصو     كلي توانيم دو شكل   مي

 :فرضيه مطرح كنيم

تـصوير    را بـه خـسرو و شـيرين   فقط عشق نگارگر به ايدة اصلي شاعر پايبند است و      .1

 .كشد مي

پور نقاش، را مـورد توجـه قـرار          نگارگر مضمون هنري مورد پسند خودش، يعني شا        .2

 . دهد مي

را )  خـسرو و شـيرين     عـشق (ر ضـمن اينكـه ايـدة اصـلي شـاعر             كه نگارگ  ابه اين معن  

نگـارگر  . دهـد آورد، هنرنمايي شاپور نقاش را نيز مورد توجه قـرار مـي            تصوير درمي  به

ايراني،  زيرا در نگارگري     ؛ شاپور به نفع خود بهره بگيرد      بودن تواند از مضمون نقاش    مي

ترين شاهكارهاي نگـارگري را در       صحنه است و ما بزرگ     نقاش هميشه شخصيت پشت   

 هيچ امضا يا    به اين دليل كه    ؛است  آنكه بدانيم نگارگر آن چه كسي بوده       دست داريم بي  

هـايي نظيـر      داستان سبب،همين   به. شود  در اثر ديده نمي    ،ف نگارگر باشد  نشاني كه معرّ  

د تـا او شخـصيت پنهـان خـود را           ده  در اختيار نگارگر قرار مي     نقاش فرصتي را     شاپور

 . آشكار و حضور خودش را در نقاشي اعالم كند

آرايي به اين شكل بود     هاي كتاب ذكر اين توضيح الزم است كه شيوة كار در كارگاه         

   .)1 شكل(گذاشتند نوشتند و جاي تصوير را براي نگارگر خالي مي كه متن را مي

نويس، اول صفحات را مـسطره        دست  است كه به هنگام تهية      ل بوده در قديم معمو  

 جـاي   ،اي تـصويري الزم بـود      كردند و اگـر در صـفحه       كشي مي زدند و جدول   مي

 آن را بـه نقـاش بدهنـد تـا            گذاشتند كه پس از نوشتن نـسخه،       تصوير را خالي مي   

شتن مطالب مقدم    نو ،بنابراين. اند بكشد  تصوير را در جدولي كه براي آن تهيه كرده        
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 شـاهنامة   ايـن مطلـب از آنچـه در مقدمـة           . اسـت   بر كشيدن تصوير در نسخ بـوده      

نـصربن احمـد    : سـت  است نيـز هويدا      گفته شده  كليله و دمنه  ابومنصوري در باب      

ـ                 زبـان پارسـي    ه  دستور خويش را خواجه بلعمي برآن داشـت تـا از زبـان تـازي ب

زدنـد و   افتـد و هركـسي دسـت بـدو اندر         امه به دست مردمان اندر    گردانيد تا اين ن   

پـس  ...  اندر زبان خرد و بزرگ افتادكليله و دمنه ه نظم آورد ورودكي را فرمود تا ب 

چينيان تـصاوير انـدر افزودنـد تـا هركـسي را خـوش آيـد ديـدن و خوانـدن آن                      

 ). 56: 1387، ساالراميد(

ه، از طريـق     پيش از كتابـت نـسخ      ،دهد محل تصوير   هاي اخير نيز نشان مي     پژوهش

  ).293: 1388مهدوي، ( است  شده اي مشخص مي آرايي شبكه هاي دقيق و صفحه كشي جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   خالي گذاشتن جاي تصوير در كتابت نسخه :1 شكل

  )65: 1387اميدساالر، (
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فقـط  شد و نگارگر نـاگزير بـود         داستان از نگارگر سلب مي     اب انتخ  حق  سبب، همين به

يـن  او ا . بـود  تصوير بكشد كه از قبل بـراي او تعيـين شـده            داستان را به  همان بخش از    

 امـا بـراي جبـران       ؛ عالقة خود را انتخاب كند     آزادي را نداشت كه مضمون هنري مورد      

اي ترسـيم كنـد كـه       گونـه  شـده را بـه     پيش تعيين توانست مضامين از    اين محدوديت، مي  

 . هنري نيز در آن انعكاس پيدا كندمضامين

كه به شيوة مكتب بهزاد     ك را   هاي اين پژوهش، دو نگاره از مير      ررسي فرضيه براي ب 

دليـل مكتـب بهـزاد را انتخـاب         به ايـن    . )3 و   2 شكل( كنيم   مي  بررسي ه است ترسيم شد 

 .اختيارات نگارگر بيشتر استدر اين مكتب  كه كرديم

ي را در   اهـاي تـازه   ميرك شاگرد بهزاد بود و بهزاد همان نگارگري است كه قابليـت           

از برخـي     ايـن اسـت كـه او       وار  كلي مكتب بهزاد خالصـه    ويژگي  . نگارگري ايجاد كرد  

 كه تـا زمـان       را هاييبهزاد بعضي از چارچوب   .  ارائه داد  اي  اصول نگارگري تعريف تازه   

اي براي نگارگر ايجاد     تازه  تصويري  بود تغيير داد و امكانات     باقي مانده نخورده    دستاو  

 بيـشتري    از قابليـت انعطـاف     هـاي قبـل     كتب بهزاد در مقايسه با مكتب     ، م بنابراين. كرد

تب بهزاد ايجـاد كنـد كـه        توانست اين قابليت تازه را در مك       نگارگر مي . برخوردار است 

 كـه   - را اقانـه نـشاني از خـود       و به شكلي خلّ    هد داستان را تغيير د    سوية اصلي مضمون  

اگرچه بهـزاد خـود، چنـين       . ذارد در اثر هنري باقي گ     -اش باشد  ف شخصيت هنري  معرّ

حـال  . كرد  را فراهم زمينة آن هاي مكتب او    رويكردي را در آثارش ايجاد نكرد، نوآوري      

آيا پيروان مكتب بهزاد، ازجمله ميرك، از اين امكان براي بيان ايدة هنري خود اسـتفاده                

 اند؟ كرده

ل ؤابه پاسخ اين س   هاي اين پژوهش بر روي دو نگاره از ميرك، ما را            آزمودن فرضيه 

بار تـصوير    اي است كه شيرين براي اولين     ها داستان آن لحظه   اين نگاره . دكن  رهنمون مي 

حال آيا نگـارگر در  .  تصويري كه حاصل هنرمندي شاپور نقاش است؛بيندخسرو را مي 

 تواند ردپايي هم از شاپور نقاش باقي بگذارد؟ ترسيم اين صحنه مي
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  ق، مكتب بهزاد، اثر ميرك900بيند، ن تصوير خسرو را مي شيري:2شكل 

  

  

 ق، مكتب بهزاد، اثر ميرك827بيند،  شيرين تصوير خسرو را مي:3شكل 
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بندي  تركيب  به بررسي  ،لؤابراي پاسخ به اين س    
1

 زيـرا   ؛پـردازيم  هـا مـي     اين نگـاره   

ر تصوير  بندي عناص  تركيب. بندي اصلي تصوير است    بندي چارچوب و استخوان    تركيب

 تـصويري   عناصر. آورد  ها را به شكل يك كل منسجم درمي        كند و آن   دهي مي  را سازمان 

بندي درسـت ريختـه      درستي ايفاي نقش كنند كه شالودة تركيب       توانند به  صورتي مي  در

كـرد كـه     اي ترسـيم مـي     گونه  ازقبيل رنگ و فرم را به      ، اجزاي تصوير  نگارگر. باشد شده

كـرد كـه كـل        عمـل مـي    اي  گونـه   بندي قـرار گيرنـد و بـه        ب تركي  اصلي هدفهمسو با   

بندي نمايانگر فرم ذهني      تركيب ،بر اين  عالوه. تر از اجزاي تصوير باشد     بندي مهم  تركيب

  .هنرمند است

بنـدي   بندي اين دو نگاره، درصدديم تا دريابيم اين دو نوع تركيـب            با بررسي تركيب  

  .دنكن چه معنايي را القا مي

 رة اولبررسي نگا. 1

وار   به شـكل دايـره     اول بندي نگارة است، تركيب  طور كه در تصوير مشخص شده      همان

و تـصوير خـسرو را نگـاه       اسـت   كه به پشتي تكيه زده       شيرين درحالي . )4 شـكل (است  

جهت . اند مانند دور شيرين حلقه زده     كند، در مركز دايره قرار گرفته و نديمگان دايره         مي

شـود تـا     كه اين سـبب مـي     است  ي شيرين چرخش پيدا كرده      سو نگاه همة نديمگان به   

بنـدي سـبب شـده       ايـن تركيـب   . جهت نگاه مخاطب هم به سمت شيرين هدايت شود        

 .  مركزيت پيدا كنداست شيرين و تصوير خسرو

توان ساير عناصر تصويري را در مركـز دايـره خالصـه             وار مي  دايره حتي در تركيب  

 پـس آنچـه    ؛يافتة نقطه اسـت     دايره شكل گسترش   ،كي گفتة كاندينس   بر اساس   زيرا ؛كرد

مركز ايـن   . )155: 1379حسيني،  ( مركزيت دايره است     ،وار مهم است    دايره بندي در تركيب 

 اختـصاص   - كه ايدة اصلي شاعر اسـت      -دايره و قلب نگاره به شيرين و تصوير خسرو        

 .است كرده پيدا

وار، فـرم يـك دايـرة هندسـي          يرهبندي دا  الزم است كه منظور از تركيب     ذكر اين نكته    

 بلكه منظور اين    آيد؛  نظر مي   تصوير تصنعي و خشك به     ، زيرا اگر چنين باشد    ؛منظم نيست 

  . دايره را داراستكليبندي، فرم  است كه اين تركيب
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ب، 39 ص 6810بيند، نسخة خطي موزة بريتانيا، لندن  شيرين تصوير خسرو را مي:4شكل 

 كتب بهزاد، اثر ميركق، م900

  بررسي نگارة دوم. 2

 كـه شـيرين و      به ايـن صـورت    . )5 شكل(صورت خطي است     بندي نگارة دوم به    تركيب

اگر اين خط را به شكل يك پيكان تصور         . اندهايش تقريباً در يك خط قرار گرفته       نديمه

 .گيردكه تصوير خسرو را در دست دارد در رأس پيكان قرار مي كنيم، شيرين درحالي



 165                       ...  بررسي دو نگاره               الگوهاي مصورسازي        17ة شمار/ 5سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ق، مكتب بهزاد، اثر ميرك827بيند، تصوير خسرو را ميشيرين : 5 شكل

ذكـر  . گيرند  شيرين و تصوير خسرو در نقطة طاليي تصوير قرار مي          سوي ديگر،  از  

  الزم است كه تقسيم طاليي نوعي تناسب است كه يونانيـان باسـتان آن را بـر                 نكتهاين  

 . )6 شكل(بردند  كار مي به هاي هندسي اساس ضابطه
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  تناسب طاليي: 6 شكل

  

 طاليـي تقـسيم كنـيم، تـصوير شـيرين در نقطـة              اساس تناسب  اگر اين نگاره را بر    

گيرد و بـاز هـم گرانيگـاهِ نگـاره بـه شـيرين و تـصوير خـسرو                   طاليي تصوير قرار مي   

  .شود كه نمايانگر ايدة اصلي شاعر است مي اختصاص داده
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  ق، مكتب بهزاد، اثر ميرك827بيند،  تناسب طاليي، شيرين تصوير خسرو را مي:7شكل 

  



  17 شمارة/ 5 سال                                                                                   168

بر مبناي ايدة  ) بندي خطي  تركيب  و واربندي دايره تركيب(بندي اين دو نگاره     تركيب

پـس فرضـية اول تأييـد، و فرضـية دوم رد            ). نه ايدة نگـارگر    ( است شاعر طراحي شده  

  .شود مي

   آيا امكان تحقق فرضية دوم وجود داشت؟.3

است؟ تحقق فرضية دوم     ل اين است كه آيا فرضية دوم نيز امكان تحقق داشته          ؤاحال س 

  پذير بود؟  امكانهايي به چه شكل

بنـديِ فرضـي را درنظـر        چنـد تركيـب    هاي تحقـق فرضـية دوم،     براي بررسي شيوه  

 فرضي هستند، تـصويري بـراي نـشان دادن          ها بندي از آنجا كه اين تركيب     ،البته. گرفتيم

فرضـية دوم در قالـب      . هـيم د  ها توضـيح مـي    ها در اختيار نداريم و فقط در مورد آن         آن

  :كردهاي زير امكان تحقق پيدا ميبندي تركيب

جـاي اينكـه     بـه  :بندي را به اين شـكل تغييـر دهـد         توانست تنظيم تركيب   نگارگر مي  .1

توانـست  وار گرد او ترسيم كنـد، مـي       يمگان را حلقه  شيرين را در مركز تصوير و ند      

 طاليي تصوير قرار دهد و همـة        رو را در مركز دايره و يا در نقطة        تابلوي چهرة خس  

اي  گونه  به ؛زده بر گرد تابلوي چهرة خسرو نشان دهد       كترها حتي شيرين را حلقه    اكار

)  خـسرو تـابلوي چهـرة  ( نقاش تماشاي شاهكار هنري شاپور كه گويي همگي محو 

 نگاه مخاطـب بـه سـمت شـيرين          ،بندي مانند نگارة اول    در اين نوع تركيب   . اند شده

 هنـري شـاپور هـدايت       سـوي شـاهكار     بلكه نگاه مخاطب بـه     ؛كند گرايش پيدا نمي  

اي فراهم كند تا اهميـت و ارزش        توانست زمينه  نگارگر مي  ،صورت در اين . شود مي

 داستان را بـه سـمت ايـدة هنـري     شكلن د و به اي  يادآوري كن نقاشي را به مخاطب     

 . خود سوق دهد

 بـراي مثـال،   . اي از حضور خود را در تـصوير جـاي دهـد           توانست نشانه  نگارگر مي  .2

 يـا   اش باشـد  هاي ظاهري شـبيه نقـ     كاراكتري در نقاشي خلق كند كه از نظر ويژگي        

 .هايي را دارا باشد كه به نقاش ارجاع دهدنشانه
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اي است كه هم امكان پايبندي به ايدة اصلي شـاعر            متصور شيوه  بندي بهترين تركيب  .3

را در اختيار نگارگر قرار دهد و هم از امكان ترسيم ايدة هنـري نگـارگر برخـوردار     

توانست از پرسپكتيو خاص نگـارگري يعنـي        براي تحقق اين امر، نگارگر مي     . باشد

ـ     . زمان چند فضا استفاده كند     نمايش هم  اي  گونـه  بنـدي را بـه     ببه اين شكل كه تركي

نشان دهد   هايش را   فضاي تصويري، شيرين و نديمه     طراحي كند كه در يك قسمت     

 . شاپور نقاش را به نمايش بگذارد،و در قسمت ديگر

. شـود   ايرانـي فـراوان مـشاهده مـي        بنـدي در نگـارگري    هاي اين نوع تركيـب    نمونه

 در  ي واحـد  شـود، مكـان    مشاهده مي   هشت، نه و ده    هاي شمارة    شكل طور كه در   همان

 اثر ميرخليـل،  »شدن ارجاسب كشته« در نگارة  براي مثال، . است تصوير درنيامده  ها به  آن

ها با عالمـت   اين پالن8 شكل(است  شده زمان در يك تصوير نشان داده   هم طور سه پالن به  

در گوشة سمت راست پايين تصوير، در پالن اول،         . )است قرمزرنگ در تصوير مشخص شده    

 كـه در ميانـة تـصوير قـرار         -در پالن دوم تـصوير    . سواري در حال ورود به كاخ است      

 سـمت راسـت و      ة كه در گوش   -بينيم و در پالن سوم     دو خواهر اسفنديار را مي     -گرفته

كـشد     ارجاسب را از تخت به زير مي       كه   اسفنديار درحالي  -گرفته در باالي تصوير قرار   

 نگـارة    و نگـارة يوسـف و زليخـا      (ر دو نگارة ديگر     د. شود كشد، مشاهده مي    او را مي   و

  .بندي ترسيم شده استنيز ساختارهاي ديگري از اين پالن) نيايش فرامرز بر تابوت رستم



  17 شمارة/ 5 سال                                                                                   170

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بايسنغري، مجلس شانزدهمشاهنامة  كشتن ارجاسب، :8 شكل
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  بايسنغري، مجلس هجدهمشاهنامة ستم،  نيايش فرامرز بر تابوت ر:9شكل 
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  الدين بهزاد گريز حضرت يوسف از زليخا، بوستان سعدي، اثر كمال: 10شكل 

  

بنـدي،    نگارگر اين امكان را در اختيار داشت كه با استفاده از اين نوع پـالن      ،بنابراين

ير خـسرو و شـيرين را    تصو،اي تنظيم كند كه در يك پالن گونهبندي اثرش را به   تركيب

توانـست از   نگـارگر مـي   . تـصوير بكـشد    و در پالن ديگر شاپور نقاش را بـه        نشان دهد   

ايـن  .  ديگري نيز براي نشان دادن حضور نقاش اسـتفاده كنـد           شمارهاي بي بنديتركيب

 اما نگـارگر از ايـن       ؛است دهد امكان تحقق فرضية دوم نيز وجود داشته        موارد نشان مي  

 - كه دربردارندة ايدة شـاعر اسـت       - را تفاده نكرده و مضمون اصلي داستان     ها اس  قابليت

  . است داده در اولويت قرار

   گيري نتيجه .4

چرا نگارگر از اين فرصت مغتنم براي نمايش ايدة هنري خويش اسـتفاده نكـرده و بـه                  

  ادبيات و نگـارگري را پيوندل است كه ؤااست؟ پاسخ اين س ايدة شاعر اهميت تام داده 
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آيـا  . كنـيم ل ابتداي تحقيق را دوباره مرور مـي       ؤاس. دهدتر نشان مي  تر و برجسته  پررنگ

تصوير درآوردن ايدة اصلي شاعر از اهميت بيشتري برخوردار بوده يا او             براي نگارگر به  

هـا   اين نگـاره   بندينوع تركيب درصدد بوده تا ايدة هنري خويش را به نمايش بگذارد؟           

اي تنظـيم     تصويرش را به شيوه    بنديرگر چارچوب اصلي و استخوان    به ما نشان داد نگا    

اين امر حاكي از آن است كـه هـدف          . كرده كه ايدة شاعر در گرانيگاه تصوير قرار گيرد        

ي در آنجـا    حت. نگارگر تجسم بخشيدن به ايدة شاعر است نه بيان مقاصد هنري خودش           

د، نگارگر پايبندي به متن ادبي را       اي فراهم ش   هاي آزاد نگارگر عرصه    براي هنرنمايي كه  

 . ارجح دانست

 ديگـر، نظيـر ژانـر        انواع ادبي  مضمون هم هايل ديگر اين است كه آيا در نگاره       سؤا

 ماند؟   نيز نگارگر به ايدة اصلي شاعر پايبند ميحماسي و تعليمي،

هايي با مضمون هنرمندي نقـاش را از ديگـر          تر نگاره توانيم در پژوهشي گسترده    مي

در ايـن   . هـا بپـردازيم    آن و به بررسي وجوه اشـتراك و افتـراق        انواع ادبي انتخاب كنيم     

فقـط  ايـن مقالـه   . گيـرد  مي  از اين الگو قرار  يعنوان بخش خُرد   صورت، مقالة حاضر به   

 ؛اسـت   شـده اجـرا  خـسرو و شـيرين  از  روي دو نگـاره  طرحي پيشنهادي است كه بـر    

رسازي  عنـوان الگوهـاي مـصو      بـا تر،  كليلگويي  ي از ا  ئعنوان جز  تواند به  طرحي كه مي  

 .داستاني با مضمون هنرمندي نقاش قرار گيرد

 نوشت پي

1. composition 
  

 منابع

نـويس شـاهنامة مـوزة متروپـوليتن         مينياتورهاي الحاقي دسـت    «).1387(ساالر، محمود     اميد -

ـ     .» معـروف بـه دسـتنويس گوتمـان        290،197نيويورك به شماره      اي ان سـايه  آفتـابي در مي

 .قطره:  تهران.ري سجاد آيدنلو و عليرضا مظف  به كوشش.)نامة دكتر بهمن سركاراتي جشن(

 .نگاه: تهران .2ج .كارگاه هنر .)1379( حسيني، مهدي -
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زبـان   .»هـاي خطّـي ايرانـي      اي در نـسخه    آرايـي شـبكه    گواه صفحه  «.)1388( مهدوي، امين  -
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