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  28/11/92 :پذيرش                                                          16/7/92: دريافت

  

  چكيده 
                                                بديل هنر نگـارگري اسـت كـه توسـط هنرمنـدان              هاي بي                              سلطان ابراهيم ميرزا از نمونه           هفت اورنگ         نسخة مهم 

      هفـت                                       از چـاه، يكـي از موضـوعات مثنـوي        ) ع (                      داستان نجات حضرت يوسف   .                       مكتب مشهد مصور شده است

    .                                                    است كه توسط نگارگران آن زمان به تصوير كشيده شده است      اورنگ 

         يوسـف و   «                                                       تحليلي به تطبيـق و مقايسـة اشـعار جـامي در مثنـوي        -                            در اين مقاله به روش توصيفي

  .                       علي، پرداخته شده اسـت                منسوب به مظفر  »                      نجات حضرت يوسف از چاه «         با نگارة        اورنگ     هفت  ي  »     زليخا

                                                آيـا ادبيـات و شـيوة بيـان ادبـي جـامي در         .      الـف   :           هـا اسـت                                صدد پاسـخ بـه ايـن پرسـش                  اين تحقيق در

        تطـابق    .                       گـذار بـوده اسـت؟ ب                                                   سازي نگارة نجات حضـرت يوسـف از چـاه تـأثير              بر تصوير       اورنگ     هفت

       نجـات   «                                                     اساس معيار كمي به چه ميزان است؟ به اين منظور نگـارة                       شده با متن اشعار بر             تصاوير مصور

            هـاي ايـن            يافتـه   .                         هاي اين نسخه انتخاب شـد                     عنوان يكي از نمونه   ه      علي، ب               منسوب به مظفر  »            يوسف از چاه

    78                                 درصد تطـابق دارد و بـه ميـزان        22                  شده با اشعار جامي          هاي ذكر                               تحقيق حاكي از آن است كه نگاره

                                  دهنـدة آزادي عمـل نگـارگران در                                 شده وجـود دارد كـه نشـان            هاي ياد                               درصد عدم تطابق اشعار با نگاره

        گـرفتن                                                        سپردگي آنان به شعر، استفاده از قوة تخيل خود و بهـره              شده، عدم سر                گري داستان ذكر       تصوير

    .                         اند، در خلق اين آثار است                             از محيط پيرامون و آنچه ديده

  

  . ابراهيم ميرزا      اورنگ  هفت، )ع(تصويرگري، يوسف  ،جاميادبيات، : واژگان كليدي

  
 

1 با عنوان   امه كارشناسي ارشد مهدي لوني  ال الدين بهزاد با هفت اورنگ جامي"اين مقاله مستخرج از پايان ن هاي بوستان سعدي اثر كم مطالعه تطبيقي نگاره هاي نسخه  خصه هاي بصري  ايي استاد محمد علي رجبي و مشاوره استاد خشايار قاضي"با تأكيد بر شا ست به راهنم زاده در دانشگاه شاهد ا  
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 مقدمه .1

هاي تصويري و بصري گوناگون است كه در  حون از جلوهنگارگري اسالمي ايران مش
يافته  اي رفيع در عالم نقاشي و تصويرگري دست  همگامي با ادبيات غني ايران، به مرتبه

گيرد، اثر، با نگرشي  هاي بصري و ساختاري يك نگاره مورد نظر قرار مي آنجا كه جلوه. است
چگونگي ترجمان تصويري متن ادبي به  كه به شود و جايي نقاشانه ارزيابي و سنجيده مي
. گيرد هاي تصويرسازانه مورد توجه قرار مي شود، جلوه وسيلة نگارگر پرداخته مي

اند كه در آن به كمك عناصر بصري، موضوع  اي از ادبيات دانسته سازي را گونه تصوير«
  ). 35: 1367ابراهيمي، (» شود شده به تصوير كشيده مي پيشنهاد

آيد و  مي گري معين و محصور در تصويري است كه به نمايش در ر جلوهاساس تصوير ب
          ِ باره در كل   يك توان گفت به             ً   شود كه عمدتا  مي هايي مي به اين جهت، تصوير داراي ويژگي

بر اين اساس تصوير هر شيء، محدود در همان تصوير با . كند نمايي مي محتوا خود
كند  نمايي مي هنرمند در شيوة اثرش خود از سوي ديگر، شخصيت. شود هاي آن مي مشخصه

كه هم از نظر سبك، هم   و در آثاري كه در يك مكتب همچون مكاتب نگارگري قديم ايران
مضمون و هم قوالب اجرايي محدود بوده، كمتر نمايان شده و تصوير، قدرت كمتري در بيان 

  .دهد انواع يك جنس از خود نشان مي
يل مشخصة كالم كه تصوير ذهني آزادي را در ذهن در مورد ادبيات و شعر، به دل

تواند در حدود قوة خيال مخاطب و اطالعات و  گري ادبي مي كند، تصوير مخاطب ايجاد مي
تر  رو، زباني جامع اين هاي عاطفي وي گسترش داشته باشد و از پيشينة ادبي و حتي حساسيت

  . تر از هنرهاي تصويري داشته باشد و آزاد
اي ادبي با تصويري در نقاشي،  ، در تطبيق دو جلوة هنري، همچون قطعهبر اين اساس

بايد وجوه اتحاد و افتراق در معاني، اعم از ظاهري و باطني را در نظر گرفت و پس از تفكيك 
اين روش در بررسي اين نگاره و تطبيق با متن شعري آن . ها به خوانش تصوير پرداخت آن

  . مالك نظر بوده است
ها و مضامين قرآني است كه  از داستان» نجات حضرت يوسف از چاه«يباي ماجراي ز

الرحمن جامي  مورد توجه شاعران بسياري قرار گرفته است؛ از جملة اين شاعران، موالنا عبد
او، به  هفت اورنگهاي كتاب  ، يكي از بخش»يوسف و زليخا«است كه مثنوي .) ق  817-898(
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دوم،   الذهب؛ سلسلةاول، : ، شاملاورنگ هفت         ِ هفت مثنوي  «اين حكايت اختصاص يافته است؛ 
پنجم، يوسف و زليخا؛ ششم، ليلي   االبرار؛ سبحة، چهارم  االحرار، تحفةسالمان و ابسال؛ سوم، 

  ). 32 - 27:  1386جامي، . نك(» هفتم، خردنامة اسكندري است مجنون و   و 
                                    ابـراهيم ميـرزا توسـط هنرمنـدان                     به همت سـلطان    .)  ق  .  ه (           در قرن دهم        اورنگ     هفت       مثنوي

       حضـرت   «                                شـش مجلـس از داسـتان قرآنـي                                     در اين كتـاب در دفتـر دوم،    .             زمان مصور شد    آن
         داسـتان    .                                   سـلطنتي مشـهد مصـور شـده اسـت                                         توسط هنرمندان آن زمان در كارگـاه    »     يوسف

                                                                توسـط يكـي از نگـارگران كارگـاه سـلطنتي مشـهد، بـه نـام           »                        نجات حضرت يوسف از چـاه  «
    .               ، مصور شده است   علي      مظفر

               سـازي نگـارة                                                      صدد است ميزان تـأثير اشـعار جـامي بـر تصـوير                              نگارنده در اين مقاله در
               هـدف از ايـن     .                              ابراهيم ميرزا ارزيابي نمايـد        اورنگ     هفت           را در كتاب   »       از چاه  )  ع (          نجات يوسف  «

     ر بر                                                                                مقاله، تطابق اشعار جامي با نگارة نجات حضرت يوسف از چاه و ارزيابي تأثير اين اشعا
                                                             شده، به منظور شناسايي ميزان تغييراتي است كه نگارگر در ترجمان                 گري داستان ذكر       تصوير

    .                          تصويري شعر انجام داده است
                                               تحليلي، تطبيقي و گروه نمونه، يك نگاره از اورنگ   -توصيفي روش تحقيق جستار حاضر، 

گيري، انتخابي  روش نمونه. اند شده است كه با اشعار منظومه، تطابق داده شده پنجم كتاب ذكر
و  نگارنده از آن بهره جسته، به همت دكتر ماريانا سيمپسون   است و منبع تصويري كه

شعر و نقاشي ايراني؛ حمايت از هنر در منتشر شده و به نام ) م1997(توسط دانشگاه يل 
  .                                        ، به هم ت نشر نسيم دانش انتشار يافته استايران

  : هاي زيراست ه پرسشصدد پاسخگويي ب اين مقاله در
نجات «سازي نگارة  بر تصوير اورنگ هفتآيا ادبيات و شيوة بيان ادبي جامي در . 1

  گذار بوده است؟  تأثير» حضرت يوسف از چاه
 به چه ميزان بين شعر و تصوير در نگارة مورد بحث، تطابق وجود دارد؟ . 2

شده، نگارگر چندان  ي نگارة ذكردر پاسخ به سؤال اول، فرض ما بر اين است كه در تصويرساز
در پاسخ به . به كل مضمون متن ادبي وفادار نبوده و حواشي وجزئياتي را به داستان افزوده است

رسد نگارة مورد نظر تطابق چندان زيادي با متن  سؤال دوم نيز اين فرضيه مطرح شد كه به نظر مي
  . متون ديگري استفاده كرده است سازي از روايات و اشعار جامي ندارد و نگارگر در تصوير
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             پيشينة تحقيق  .  2

                               هاي متعددي صـورت گرفتـه كـه                   هاي آن، پژوهش                       ابراهيم ميرزا و نگاره       اورنگ     هفت        در مورد 
                                                             نامه و مقاالت علمي منتشر شده است؛ از جملة اين آثار به مـوارد                   هادر قالب پايان            برخي از آن

    :               توان اشاره كرد        ذيل مي
» تحليل عناصر داستاني قصة حضرت يوسف «و همكاران در مقالة اهللا لزگي  حبيب سيد .1

شده در ادبيات فارسي نظير  ، به بررسي و تحليل ساختار عناصر داستاني شناخته)1386(
پردازي زمان و مكان پرداخته و ضمن اشاره  زاوية ديد، طرح، ساختار، تم، انديشه، شخصيت

بررسي كرده و هدف قرآن ) ع(سورة يوسف هاي آن را در  به اين عناصر در قرآن، مصداق
 . كنند سرايي، ارشاد و هدايت معرفي مي را از داستان

، به بررسي )1385(» جامي به روايت تصويراورنگ  هفت«مهدي حسيني نيز در مقالة . 2
شده  اورنگ از آن گرفته اورنگ پرداخته، در ابتدا، هفت مثنويي كه هفت       ِ         تصويري  نسخة هفت

نامة ابراهيم ميرزا و تاريخ حكومت وي بيان و  اي از زندگي سپس خالصه است، معرفي و
تطابق  اما است؛ شدههاي اين نسخه اشاره  هاي مكتب تبريز و نگاره طور كلي، به ويژگي به

  . ها با اشعار جامي مورد بررسي قرار نگرفته است نگاره
بيرون  ةاساز از نگارخوانش و :معنا چالش ساختار و« جستاردر نيز  فريده آفرين. 3

را بر مفاهيم  »بيرون آوردن يوسف از چاه« ةكوشد نگار مي، )1390(» آوردن يوسف از چاه
رسيدن به معاني را مورد  اصلي واسازي دريدا مورد بررسي و روند تزلزل معناي قطعي و

ليل عنوان روش و تح به ،واسازي              ِفرض قرار دادن  انطباق قرار داده و با خوانش اثر و پيش
  . آن پي ببرد  ِس واساز در پ ةبه منطق انديش ،متن

رويكرد عرفاني به داستان حضرت «خليل پرويني و همكار نيز در پژوهشي با عنوان . 4
را از نظر روش، رويكرد و سير ) ع(، سورة يوسف )1389(» در تفاسير عرفاني) ع(يوسف 

ني مورد توجه مفسران در فهم اين                                                     تطو ر نگاه عرفاني مورد توجه قرار داده و ده تفسير عرفا
انگاشتن قرآن  دارد، با تكيه بر تأويل و رمزي بر سوره را كه معاني باطني كتاب شريف را در

هاي عرفاني اين سوره، به هر دو جنبة  اند كه مفسران در تفسير عرضه داشته و اشاره كرده
  . اند نظري و عملي در داستان، نظر داشته

شرح احوال شاهزاده ابوالفتوح سلطان ابراهيم ميرزا و بررسي «قالة احمد شعباني در م. 5
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، ضمن اشاره به شأن و جايگاه سلطان ابوالفتوح ابراهيم ميرزا، به شرح )1382(» كتابخانة وي
بروز تفكرات هنري او و نقش و موجوديت كتابخانة سلطنتي وي در رشد آثار پژوهشي و 

ه و نيز با دقت در متون، به بررسي زندگي اين شاهزادة ارتقاي فرهنگ و تمدن ايراني پرداخت
  . صفوي پرداخته است

 اورنگ هفتگفتني است پيش از اين مقاله، پژوهش مستقلي پيرامون تطبيق اشعار جامي در 
انجام نپذيرفته است و ما در اين جستار به مطابقت دو متن » نجات يوسف از چاه«با نگارة 

  . ختشعري و تصويري خواهيم پردا
  

  مباني نظري . 3
 ادبيات ايران. 3- 1

تاريخ غني فرهنگ و هنر ايران سراسر با ادبيات در وجوه مختلف آن، اعم از وجه حماسي، 
تر از مو اينجاست كه هنرمند اديب، همواره در  نكتة باريك. آميخته است عرفاني و مذهبي در

كرده است،  ها را بيان مي ها و حكمت ترين پند ترين و مهم متون قديم ايران به زبان نظم، زيبا
توان ظرفي مناسب براي  دانسته كه تنها به زبان اشارت است كه مي زيرا از همان ابتدا مي

اين ادبيات منظوم قسمت  بنابر. نمايد بيان حكمت و عرفان يافت و زبان نثر از اين نظر فقير مي
شعري بر متون منثور، غالب و فائق  هاي گيرد و جلوه برمي وسيعي از تاريخ ادب ايران را در

  : كند ، در تعريف شعر چنين بيان ميموسيقي شعراستاد شفيعي كدكني، در كتاب . آيد مي
عملي در زبان انجام  گويندة شعر،  شعر، نثري است كه وزن و قافيه داشته باشد و در حقيقت 

گرايان  يا به قول ساختار ميان زبان شعري او و زبان روزمره و عادي و دهد كه خواننده،  مي
تواند علل بسياري داشته باشد؛  كند و اين تمايز مي زبان اتوماتيكي، تمايزي احساس مي: چك

   ).170: 1385شفيعي كدكني،(. شده و عللي غير قابل شناخت عللي شناخته
ها است  هاي ملفوظ و آهنگ و وزن آن يك صورت، آن است كه صوت: شعر دو وجه دارد

اين هر دو وجه با هم در . شود اي كه از تركيب آن اصوات در ذهن حاصل مي عانيو ديگر، م
  . ايجاد حالت نفساني كه غرض شعر است، تأثيردارد

خواهد همين حالت را  آورد و مي مانند شادي يا غم، در دل گوينده پديد مي  شعر حالتي انفعالي،
راك دارند و آن، ماية كار است كه شعر و نثر در يك امر با هم اشت. در شنونده ايجاد كند



  ...مطالعة تطبيقي اشعار جامي بر                                                                  و همكاران مهدي لوني  

 

168 

كند؛ اما از دو جهت با هم  يك بر معني خاصي داللت مي هايي كه هر يعني صورت  كلمات باشد؛
   ).37: 1345ناتل خانلري، (يكي از جهت غرض و ديگري در شيوة كار : مختلفند

  
 جامي. 3- 2

ترين شعراي  توان از بزرگ يشك م را بي.) ق .ه 898-817(الرحمن جامي  الدين عبد موالنا نور
او به . تولد يافت) خراسان (وي در خرجرد ناحية جام هرات . گوي به شمار آورد پارسي

 . مناسبت مولود خود و به سبب ارادتي كه به شيخ جام داشت، تخلص جامي را برگزيد

از او در آغ. كه در علوم عقلي و نقلي باشد، در عرفان باطني است شهرت جامي بيش از آن
الدين محمد كاشغري، بزرگ  جواني با بزرگان فرقة نقشبنديه آشنا شد و دست ارادت به سعد

جامي در اين طريق به مجاهدت و سير و سلوك پرداخت و خود از بزرگان اين . اين فرقه، داد
  . )275 -274: 1380حسيني، ( فرقه گرديد

تمام دورة ابوالقاسم  رخ، وي قسمتي از زمان شاه. جامي در هرات و سمرقند تحصيل كرد
بابر و ابوسعيد گوركان و قسمت اعظم سلطنت سلطان حسين بايقرا را درك كرد؛ با امير 

وي از جمله شاعران و نويسندگاني است كه آثارش مقبوليت عام . عليشير نوايي معاصر بود 
نظرات شمارند و  مي» خاتم شعراي پارسي«نويسان او را  يافته است و بسياري از تذكره

  . شرح احوال و آثار او دارند  گوناگون و مختلفي دربارة
  

 سازي تصوير. 3- 3

روشن كردن، واضح كردن و يا تزيين و   سازي عبارت از نور انداختن، اي، تصوير نامه در تعريف لغت
با  سازي متني كه شامل كلمات و معاني ذهني است،  در واقع، در تصوير. جذاب كردن يك معنا است

كنند و  گري مي با توجه به موضوع، تصوير            ًسازان معموال  تصوير. يابد                    ال و تصوير عيني ت مياشك
   ).22: 1384ارلهوف و مارشال، (آيد  سازي و متن به وجود مي رو، نوعي ارتباط ميان تصوير اين از

تواند بيش از هر شكل ديگري  تصوير، مؤثرترين وسيلة ارتباطي غير كالمي است كه مي
مرزي و  در حقيقت، تصوير زباني برون. اطب اثر بگذارد و با او ارتباط برقرار كندبر مخ

سازي و اهميت آن در  تصوير. شود المللي براي هر قشر، سن، نژاد و مكاني محسوب مي بين
دوران ما كه دوران افزايش سواد بصري و تصويري جامعه است، اهميت بيشتري پيدا 

تصويري يك موضوع است كه براي نشان دادن يك مفهوم و  ساز، تجسم كار تصوير. كند مي
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تصوير باعث افزايش رغبت و انگيزة مخاطب براي . پذيرد درك بهتر از متن صورت مي
مطالعة متن و درك بهتر خواننده شده و موجب افزايش سواد بصري و گسترش فرهنگ 

  . شود تصويري مخاطب مي
ساز با هنر  تصوير. ها است واسطة كميتسازي بحث اصلي، بيان كيفيت به  در تصوير

به . است» تصوير«زند كه نام اين پل، همان  ميان عوامل نامحسوس و محسوس پلي مي خود، 
  ). 63: 1386اقبالي، . نك(» هنر، بيان محسوس يك امر نامحسوس است«همين معني است كه 

  
 ابراهيم ميرزا  اورنگ هفت. 3- 4

شهرت يافته » جامي فرير«نويسي موجود است كه به  در گالري هنر واشنگتن نسخة دست
اورنگ جامي تا به امروز نقاشي  ترين اثر تصويري كه با الهام از هفت در حقيقت، غني. است

اين مجلد شامل هفت سرودة عبدالرحمن جامي است كه در مجموع، . شده، جامي فرير است
ن صفوي، ابراهيم ميرزا، اورنگ نام گرفته و چون به دستور و همت شاهزادة جوا هفت

  . اورنگ سلطان ابراهيم ميرزا مشهور است سازي شده، به هفت خطاطي و مصور
كه توجه و عالقة زيادي به انواع  در زمان سلطنت شاه طهماسب صفوي، شاهزاده ابراهيم ميرزا 

                                          گروهي از خوشنويسان و مذه بان و نگارگران را  هنر داشت، ضمن تشكيل كارگاهي در مشهد،
  ). 93: 1387پاكباز، (اورنگ جامي كرد                                            گرد هم آورد و اقدام به مصو ر كردن نسخة هفت

تذهيب و تصويرش شروع شده است و خود ابراهيم ميرزا در        ً                ظاهرا  پس از كتابت آن،
اش در حمايت از ادبيات  تك اعضاي خانواده در حقيقت او و تك. تذهيب آن دست داشته است

همت ابراهيم ميرزا و مقصود او از تهية چنين . اند ر هنري فعال بودهآوري آثا و هنر و جمع
انگيزي از پيوند عناصر  گانة آن، حكايت شور ويژه تصاوير بيست و هشت شكوهي، به نسخة با

  . اصلي فرهنگ و تمدن ايراني، يعني ادبيات و نقاشي است
  

  اورنگ هفتنگارگران و خطاطان نسخة . 3- 5
تاريخ كتابت اين . ها وحكايات خود از قالب مثنوي بهره گرفته است نجامي براي شرح داستا

كم پنج                                     ُ                         ها حكايت از آن دارد كه خطاطي متن، ن ه سال زمان برده است و دست مثنوي
نگارگران اين نسخه با بهره جستن از ادبيات و به مدد . اند خوشنويس به اين كار مشغول بوده
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هاي وسيع، خطوط سيال، طراحي حاالت و حركات  بندي هاي درخشان، تركيب استفاده از رنگ
طور آشكار ترجمان و بيان ادبي خود را از  و استفاده از عوامل انساني در سطح وسيع، به

  . اند متن ارائه داده
كتابت متن .                                                    ترين نسخة مصو ري است كه در كارگاه مشهد تدوين شده است مهم اورنگ هفت

علي در مشهد،  عيشي بن عشرتي و رستم  محمود نيشابوري، هشا  علي، آن را مالك ديلمي، محب
 - 1555. (ق .ه 972تا  963هاي  تاريخ كتابت آن مربوط به سال. قزوين و هرات انجام دادند

   ).173: 1387 آژند، (است .) م1564
  : ولش معتقد است گري  استوارت

هنرمندان بسياري كه روي  توان بر پاية سبك، به رقم اين نسخه را مي بيست و هشت نگارة بي
نقاشان الف   ميرك، آقا  محمد، شيخ  علي، مظفرعلي، كردند مانند ميرزا كار مي» شاهنامة هوتون«

در پايتخت صفوي              ً ميرك، احتماال   تر، به نظر آقا برخي هنرمندان مسن. منسوب دانست. و د
                         ً رستاند؛ ولي ديگران احتماال  ف هايشان را به وسيلة پيك براي ابراهيم ميرزا مي ماندند و نگاره
  ). 26: 1384 ولش،  (زيستند  در مشهد مي

منسوب  شش نگاره دارد كه مجالس اول، چهارم، پنجم و ششم » يوسف و زليخا«مثنوي 
يوسف و شباني : و مجلس سوم نجات حضرت يوسف از چاه : محمد و مجلس دوم به شيخ

» از چاه) ع(نجات يوسف «: ، مجلس دومدر پژوهش پيش رو. علي است منسوب به مظفر گله، 
 . شده، انتخاب شده است علي، به منظور تطبيق با اشعار جامي پيرامون داستان ذكر اثر مظفر

  
  »از چاه) ع(نجات يوسف «ساز نگارة  علي، تصوير مظفر. 3- 6
 علي از نگارگران دربار شاه طهماسب صفوي و خواهرزادة استاد بهزاد، از واليت تربت مظفر«

زاده  كريم(»    ِ                  گير  جانوران استاد بود و پردازي و ارائة گرفت سازي و چهره او در تصوير. بود
  ). 165 : 1376  تبريزي،

  : كند حسيني دربارة آثار او چنين ذكر مي
بندي در آثار مظفرعلي، كيفيتي آزاد و رها دارد و بيننده در مواجهه با آثار اين هنرمند احساس  تركيب

بيننده به هر سوي تصوير، حركت و از هر لحظة آن حكايتي بسيار غني از فرم، رنگ، . كند پرواز مي
  ). 18: 1385حسيني، (كند كه بدون زمان و ابدي است  تناسب، بدعت و شعور را تجربه مي
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  بحث و بررسي. 4
  مضمون داستان نجات حضرت يوسف از چاه. 4- 1

                                    از به چاه افتادن حضرت يوسـف توسـط                                              مضمون داستان به روايت جامي چنين است كه بعد 
                                                                                  برادران حسودش، پس از گذشت سه روز، كارواني كه راهي مصر بوده اسـت، در كنـار چـاه    

     ) ع (                   افكند، حضرت يوسـف                              كشد، وقتي دلو را به چاه مي                 كه از چاه آب مي           كند و كسي           بيتوته مي
  .      آيـد                  از چاه بيرون مي        نشيند و                                                         به دستور جبرئيل كه به روايت جامي در چاه است، در دلو مي

                                                       شود، ولي برادرانش كه به دنبال او هسـتند، او را پيـدا                             در بين كاروانيان مخفي مي  )  ع (     يوسف 
           كنـد كـه                        جـامي اشـاره مـي    «  .         فروشـند                        نامي به بهاي اندكي مي                                كرده و در نهايت، او را به مالك

  »     گردد      د مي                                                                   ناداني و حسادت موجب معاوضة كوهي از عفت و فضيلت، در مقابل چند سكه خر
    ).   17  - 8  :     1385       حسيني، (

  
  نگارة نجات حضرت. 4- 2

  يوسف از چاه  
   م     240 ×   208                 اندازه اين نگاره  «
                           م است و اين اثر را استوارت   

ــري  ــش         گـ ــه           ولـ ــوب بـ                منسـ
ــر ــته         مظف ــي دانس ــش،    (  »                عل        ول
1384     :  26       .(         

ــاره  ــورد نگـ ــاي                       در مـ        هـ
ــت ــگ        هفـ ــه          اورنـ ــژه،          و بـ          ويـ
   )   ع (              هاي حضرت يوسف        نگاره
                  سان، توجيهات خاصي    شنا     هنر

     زاده                         انــد؛ آقــاي كــريم          كــرده
                          تبريزي در توصيف و تفسـير  

  »                     نجات يوسـف از چـاه   «      نگارة 
    :    كند              گونه بيان مي     اين
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ترين  در كنار ليلي و مجنون و خسرو شيرين، داستان يوسف و زليخا يكي از محبوب
ترين و  ترين، عميق روايت جهاني از اين داستان شايد عرفاني. ها در ادبيات ايران است داستان
يكي از تمايزات نگارگري ايران به اين صورت است كه . ترين روايت از اين داستان باشد ارزنده

كند و متناسب با فضا و نياز                      ٌ          در كانون تصوير عموما  اجتناب مي» نقطة عطف«از اعمال 
 دهد تصوير، درهر كجا كه الزم دانست، موضوع اصلي، مجلس يا داستان را قرار مي

   ).1169: 1376زاده تبريزي،  كريم(
شخصي به . كند در باال و سمت چپ نگارة مردي روي اسبش با فرد ديگري صبحت مي

اي بر صخرة  پيكره. ريزد دهد و پيكرة ديگري با مشك در دلو آب مي اسبش آب مي
در شخص ديگري در حال پختن نان روي تابه است و يك نفر . نگاري تكيه داده است و نقش پر 

گو هستند و در  و در چادر پاييني دو نفر در حال گفت. حال كشتن گوسفند براي تهية غذاست
  .اند چادر بااليي سه نفر در حالت خواندن يك كتاب به بحث نشسته

در گوشة سمت راست تصوير، جريان و واقعة اصلي در حال رخ دادن است؛ فردي در حال 
فرشتة  . صورت غاري غير منظم نقاشي شده استباال كشيدن دلو آب است و درون چاه به 

نهد  سنگي، پا به درون دلو مي بالدار دلو را نگه داشته و حضرت يوسف از فراز تخته
  ). 40: 1379 سيمپسون، (

  : فريده آفرين نيز در شرح اين نگاره آورده است
رأس و  19ترتيب،  هها ب درختچه/ نفر و تعداد حيوانات و درخت 22ها  در اين نگاره تعداد انسان

كه  با توجه به اين. ها برابر است شود و با تعداد انسان مي 22 باشد كه در مجموع  اصله مي 3
ها گويي به برتري      ً                                                             اصوال  انسان بر حيوان برتري داشته، اين تعداد برابر و فضاي زياد صخره

  ). 58: 1390آفرين، (طبيعت منجر شده است 
  : پايين، ابيات زير نوشته شده استهاي باال و  همچنين در كتيبه

       جسـت                           روان يوسف ز روي سنگ بـر 
 

                                   چــو آب چشــمه و در دلــو بنشســت
 

                                          كشـــيد آن دلـــو را مـــرد توانــــا   
 

ــا  ــو و وزن آب دانـــ ــدر دلـــ                                         بقـــ
 

                                         بگفــت امــروز دلــو مــا گــران اســت 
 

                                      يقــين چيــزي بجــز آب انــدر آنســت
 

ــد           آرا بـــر                         چـــو آن مـــاه جهـــان         آمـ
 

    .      آمــد                                  ز جــانش بانــگ يــا بشــري بــر
 

  ) 643-642: 1386جامي، (
در سطور بعدي پژوهش، به بررسي و مطابقت اشعار جامي و تصاويري كه شاعر 
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 . شده پرداخته شده است كند با نگارة ذكر توسط شعر در ذهن خواننده مجسم مي

  
 اورنگ هفتبا اشعار جامي در » نجات يوسف از چاه«مطابقت نگارة . 4- 3

  : نمايد چنين است خواننده مجسم مي تصاويري كه جامي توسط شعر در ذهن
بيت اول، شاعر تصوير كارواني را مجسم كرده است كه در بيابان راه خود را گم كرده و  در

كه از چاه آب  كنند، نخستين كسي كه در نزديكي چاهي بيتوته مي به دنبال آب هستند و هنگامي
اين . كند درون دلو آب مشاهده مي آورد، ناگهان ماهرويي را كه دلو را باال مي كشد، زماني مي
رو، همان حضرت يوسف است كه سه روز قبل توسط برادرانش به چاه انداخته شده بود  زيبا

  ).243: 1393لوني، (آيد  و روز چهارم از چاه بيرون مي
ــا ــرخ         بنـ ــو فـ ــزد چـ ــارواني                         ميـ             كـ

 

                     جويـــان كـــارواني                   كـــز ايشـــان آب
 

ــوي بركشــد ناگــه ز چــاهي                                        چــو دل
 

                  ج دلــو، مــاهي                      شــود طــالع ز بــر  
 

                                   سه روز آن ماه در چه بود تـا شـب  
 

                                     چو مـاه نخشـب انـدر چـاه نخشـب     
 

  )642: 1386جامي، ( 
اين . پردازد جامي سپس در ابيات بعدي به توصيف كاروانيان و مبدأ و مقصد آنان مي

كند و از مسير  كاروان از شهر مدين عازم مصر است كه در ميانة مسير، راه خود را گم مي
كاروانيان براي استراحت و رفع خستگي در نزديكي چاهي بيتوته . شود نحرف مياصلي م

) ع(اي كه حضرت يوسف  مانده راه در ابيات بعد نيز شاعر به حال آن گمراه و در. كنند مي
  : خورد راهنما و هدايتگر اوباشد، غبطه مي
ــت  ــارواني رخـ ــدين كـ ــته                              ز مـ          بسـ

 

ــا بخــت خجســته                                        بــه عــزم مصــر ب
 

                         دور آنجــــا فتادنــــد                 ز راه افتــــاده 
 

ــادند   ــل گشـ ــودگي محمـ ــي آسـ                                      پـ
 

                                  خوش آن گمره كـه راه آرد بجـايي  
 

                              كه باشدش همچو يوسف رهنمـايي 
 

  )همان( 
كه به تعبير جامي مرد (نامي  چون كاروانيان بسيار تشنه بودند، براي رفع تشنگي، مالك

  : شود از چاه آب بكشد مأمور مي) سعادتمند و خوشبختي است
                   زلگـــاه كردنـــد                       بـــه گـــرد چـــاه، من

 

                                     بقصـــد آب، رو در چـــاه كردنـــد  
 

ــعادتمند  ــد سـ ــت آمـ ــردي                             نخسـ          مـ
 

                                   بســــوي آب حيــــوان رهنــــوردي
 



  ...مطالعة تطبيقي اشعار جامي بر                                                                  و همكاران مهدي لوني  

 

174 

ــاه آن خضــر   ــاريكي چ ــه ت ــيما                                ب         س
 

ــو آب  ــت دلــ ــرو آويخــ ــا                               فــ           پيمــ
 

  )همان( 
گويد كه برخيزد و كام تشنگان و مشتاقان خود را از  جبرئيل به حضرت يوسف مي

را با نور وجودي خود دوباره روشن و زنده درياي علم و رحمت خود سيراب كند و جهان 
  : گرداند

                                     به يوسف گفـت جبريـل امـين، خيـز    
 

ــز  ــنگان ريـ                                       زالل رحمتـــي بـــر تشـ
 

                                  نشين در دلو چون خورشـيد تابـان  
 

                               ز مغرب سوي مشرق شـو شـتابان  
 

                                         كنــــاره چــــاه را دور افــــق كــــن
 

ــن   ــق كـ ــوراني تتـ ــاز نـ ــق را بـ                                            افـ
 

ــن    ــالم افك ــر ع ــوي ب ــت پرت                                         ز روي
 

                   نــو ســاز روشــن                   جهــان را از ســر، 
 

  )همان( 
مالك شروع به باال . نشيند خيزد و در دلو مي آرامي برمي حضرت يوسف از روي سنگ به

اين دلو چقدر سنگين است؛ : كند كه اين جمالت را زمزمه مي حالي كند؛ در كشيدن دلو از چاه مي
ه بيرون از چا) ع(كه حضرت يوسف  زماني. جز آب چيز ديگري درون آن است يقين دارم به

كند و از  آيد، همانند ماهي، تمام جهان تيره و تاريك را با نور وجودي خويش روشن مي مي
  ). 244: 1393لوني، (دهد  اعماق وجودش فرياد بشارت و اميد براي بشريت سر مي

                            روان، يوسف ز روي سنگ برجست
 

                                   چـو آب چشــمه و در دلـو بنشســت  
 

                                         كشـــيد آن دلـــو را مـــرد توانـــا   
 

ــو و و  ــدر دلـــ ــا                       بقـــ                  زن آب دانـــ
 

هاي  و اين ابيات همان ابياتي است كه نگارگر براي توضيح داستان انتخاب كرده و در كتيبه
  . باالي نگاره سمت راست تصوير گنجانده و با متن اشعار جامي تطابق كامل دارد

                                        بگفــت امــروز دلــو مــا گــران اســت
 

                                      يقــين چيــزي بجــز آب انــدر آنســت
 

        آمـــد           آرا بـــر                         چـــو آن مـــاه جهـــان
 

       آمــد                             انش بانــگ يــا بشــري بــر     ز جــ
 

  )    642: 1386جامي، ( 
ابيات باال، ابياتي است كه نگارگر در قسمت پايين و وسط كادر نگاره و نزديك به چاهي 

  . كه حضرت يوسف در آن زنداني شده، گنجانده و با متن اشعار جامي تطابق كامل دارد
دهد كه از درون چنين چاه  در ابيات بعدي، جامي همة جهانيان را بشارت و اميد مي

تاريكي، چنين ماه نوراني بيرون آمده است و همچنين بشارت و اميد كه از ميان يك چشمة 
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  : آبي، چنين گوهر زيبا و درخشاني بيرون آمده است شور و بي
ــك   ــين تاري ــز چن ــارت ك ــاهي                               بش         چ

 

ــر ــان       ب ــس جه ــد ب ــاهي                     آم ــروز م                  اف
 

ــور    ــمة ش ــان چش ــز مي ــارت ك                                      بش
 

ــر ــور        ب ــي از ش ــد آب ــي دور                        آم             آبك
 

  )  همان( 
آن مرد سعادتمند و خوشبختي كه حضرت يوسف را در  -شاعر در ابيات بعد، از مالك

كند كه مالك بعد از بيرون آوردن  ياد كرده و بيان مي -آب و علف يافته بود آن صحراي بي
كند  سپارد و از نظر ديگران مخفي مي از چاه، او را به ياران نزديك خود مي) ع(يوسف 

  ): حضرت يوسف در شعر به گل زيبا تشبيه شده است(
                                    در آن صــحرا گلــي بشــگفت او را  

 

ــت او را  ــران بنهفــ ــي از ديگــ                                         ولــ
 

                                       نهـــاني جانـــب منـــزلگهش بـــرد   
 

                                     به يـاران خـودش، پوشـيده بسـپرد    
 

  ) همان( 
                                                                علي، خالق نگاره، از به تصوير كشيدن اين قسمت و بيرون آمدن حضـرت                           در نگارة مورد بحث، مظفر

      اشاره  (                         كند كه اگر انسان خوشبختي          آوري مي                     جامي در بيت بعد ياد  .                        از چاه صرف نظر كرده است     يوسف 
    :                                                                      گنجي را پيدا كند، بايد آن را مخفي و پنهان كند تا دچار رنج و سختي نشود  )        به مالك

ــك  ــون ني ــي چ ــد                     بل ــنج ياب ــي گ                       بخت
 

ــد   ــج يابـ ــدارد، رنـ ــان نـ ــر پنهـ                                             اگـ
 

  )643: همان( 
                                                                رادران حسود حضرت يوسف كه در آن نزديكي پنهان شـده و در انتظـار                         شاعر در ابيات بعد به ب
                                                             كنـد؛ بنـابراين چـون بـرادران از بيتوتـة كاروانيـان در                        بودند، اشاره مي  )  ع (                       نهايت و پايان كار يوسف 

        زدنـد؛                                         گشـتند و حضـرت يوسـف را صـدا مـي                        كنان بر سر چاه مي    جو   و                           نزديكي چاه آگاه شدند، پرس
    :                                             شنيدند و اين موضوع توسط نگارگر مصور نشده است        يي نمي             كه از چاه صدا      حالي    در

                                   حسودان هـم در آن نزديـك بودنـد   
 

ــي  ــص مـ ــال او تفحـ ــد                            ز حـ            نمودنـ
 

                                        همــــي بردنــــد دايــــم انتظــــارش
 

                                  كه تا خود چون شود انجـام كـارش  
 

ــتند    ــاه گشـ ــاروان آگـ ــال كـ                                         ز حـ
 

ــان بــه گــرد چــاه گشــتند        خبــر                                    جوي
 

ــدايي  ــف را نـ ــد يوسـ ــان كردنـ                                        نهـ
 

ــد ز ــرون نامـ ــوايي                    بـ ــا نـ ــاه الّـ         ّ                 چـ
 

  )همان( 
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جوي  و علي از به تصوير كشيدن برادران حسود حضرت يوسف و جست در اين نگاره، مظفر
سپس برادران به سمت كاروان رفتند و . آنان براي پيدا كردن آن حضرت خودداري كرده است

  :را در ميان كاروانيان پيدا كردند) ع(جوي زياد يوسف  و پس از تالش و جست
ــوي ــگ          بسـ ــد آهنـ ــاروان كردنـ                              كـ

 

ــرا  ــد يوســف را ف ــا آرن ــه ت ــگ                                   ك        چن
 

                                       پــس از جهــد تمــام و وجــد بســيار 
 

ــدار   ــد پديــ ــاروان آمــ ــان كــ                                           ميــ
 

  )همان( 
گريزد و به كاروانيان  را غالم و بندة خود معرفي كرده كه دائم مي) ع(آنان يوسف 

پيچي كرده و ها سر گويند او را به دنبال كاري فرستاده بودند، ولي يوسف از فرمان آن مي
  :گريخته است

                                       گرفتندش كه مـا را بنـده اسـت ايـن    
 

                                        سر از طـوق وفـا تابنـده اسـت ايـن     
 

         پيونــد                               بــه كــار خــدمت آمــد سســت
 

ــد    ــر چن ــه ه ــرد ب ــريختن گي                                         ره بگ
 

  )همان( 
راه و رسم فرار كردن را در ) يوسف(گويند كه چون غالم ما  برادران به كاروانيان مي

وشيم تا ديگر از فرار كردن و گريختن او در رنج و عذاب پيش گرفته، بهتر است او را بفر
زاد ماست، ولي او را به بهاي اندكي به شما  چه خانه گويند يوسف اگر ها مي نباشيم و به آن

  :فروشيم و ديگر كاري با او نداريم مي
ــارغ   ــدگي ف ــو بن ــت                            ز نيك ــاد اس                نه

 

           زاد اسـت              چـه خانـه                 فروشيمش اگـر 
 

ــيش   ــدگي پ ــد بن ــدة ب ــرد بن ــو گي                                          چ
 

                                         ز نيكــويي كنــد بــد بنــدگي بــيش    
 

                                  به آن باشد كه بفروشي بـه هـيچش  
 

                                      نـــداري از بـــدي در تـــاب پـــيچش
 

           نكوشـيم                       در اصالحش ازين پس مي
 

          فروشـيم                              به هر قيمت كـه باشـد مـي   
 

  )همان(
در نگاره، از گرفتار شدن مجدد حضرت يوسف به دست برادران و فروختن آن حضرت 

  .                              به مالك، تصويري مصو ر نشده است
او به . ها خريد فرد جوانمردي كه يوسف را از چاه باال كشيد، به بهاي اندكي غالم را از آن

  : مالك مشهور بود
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         كشــيدش                              جــوانمردي كــه از چــه بــر
 

ــه ــدش       ب ــي زيشــان خري ــدك قيمت                                  ان
 

                                    بفلســي چنــد مملــوك خــودش كــرد
 

                                    به مالك بـود مشـهور آن جـوانمرد   
 

  : به طرف سرزمين مصر حركت كردندبنه را بستند و  و پس از آن كاروان بار
                                   وز آن پس كـاروان محمـل ببسـتند   

 

                                   به قصـد مصـر در محفـل نشسـتند    
 

  
  

  )همان( 
علي از به تصوير كشيدن حركت كاروانيان به سمت سرزمين مصر صرف نظر  مظفر
  . كرده است

         يانكـار                         كه در ايـن داسـتان، ز                دهد و آن اين                                            جامي در ابيات بعد، يك پيام عمومي به همه مي
               ارزش يك لحظـه   .         فروشي كند                                                        كسي است كه جنس گرانبهايي را به بهاي ارزان بفروشد و جان

                       كند و اين قـدر و ارزش                                                           ديدن و مالقات با حضرت يوسف با كل خراج دولت مصر برابري مي
         يابـد و                                   تواند اين قـدر و منزلـت را در                       داند و فقط زليخا مي     نمي  )  ع (                     را كسي جز حضرت يعقوب 

    :                    عاشق حضرت يوسف باشد         خريدار و 
                          كـه جـنس جـان فروشـد                زيانكار آن

 

                                    چنـان جنســي چنـين ارزان فروشــد  
 

ــدار از وي   ــك دي ــر و ي ــراج مص                                      خ
 

                                       متـــاع جـــان و يـــك گفتـــار از وي
 

  )همان( 
دهد اين است كه انسان خردمند گنج سعادت و خوشبختي  پيامي كه جامي در بيت آخر مي

داند كه وجود پيامبر خدا  ين گنج را فقط كسي ميكند؛ ارزش ا را با چند درهم زر عوض نمي
  :        ٌ              را كامال  درك كرده باشد) حضرت يوسف(

                                       دهــد گــنج ســعادت تــا خردمنــد    
 

                                     ســتاند رو كشــيده درهمــي چنــد   
 

  )همان( 
و تصاويري كه  اورنگ هفت به ارزيابي و تطبيق ابيات جامي در مثنوي) 1(در جدول پايين 

، طبق »نجات حضرت يوسف از چاه«كند با نگارة  توسط شاعر در ذهن خواننده مجسم مي
 . شدة باال، خواهيم پرداخت موارد گفته
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  اورنگ هفتبا متن اشعار جامي در مثنوي » نجات حضرت يوسف از چاه«تطبيق نگارة  1جدول 
 

هاي  معيار

مقايسه و 

 تطبيق

عناصر تصويري 

 شعر
 عناصر تصويري نگاره

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

عدم 

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

ت
صي

شخ
 

كر
پي

و 
ها 

 ه 
ني

سا
 ان

ي
ها

 

ز مدين كارواني 
  / بسته رخت

به عزم مصر با بخت 
 خجسته

 در نگاه كاروان به تصوير

 . كشيده شده است

� 

�  ─  

ز راه افتاده دور آنجا 
  / فتادند

پي آسودگي محمل 
  گشادند

 

  استراحت كاروانيان
به تصوير كشيده شده 

  . است
 

�   

 

─  

منزلگاه  به گرد چاه،
  / كردند

به قصد آب، رو در 
 چاه كردند

چند نفر ازكاروانيان براي 
  به دست

آوردن آب كنار چاه ديده 
  شوند مي

� 

�  ─   
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هاي  معيار

مقايسه و 

 تطبيق

عناصر تصويري 

 شعر
 عناصر تصويري نگاره

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

عدم 

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

  
ت

صي
شخ

 
كر

پي
و 

ها 
 ه 

ني
سا

 ان
ي
ها

  
  

به تاريكي چاه آن 
  / سيما خضر

فرو آويخت دلو 
 پيما آب

  
مردي كه دلو را در چاه 

اندازد، به تصوير كشيده  مي
  . شده است

� 
 

�  ─  

  
روان، يوسف ز روي 

  / سنگ برجست
چو آب چشمه و در 

 دلو بنشست

  
كه  حالي تصوير يوسف در

كه جبرئيل دلورا گرفته، پا 
نهد، كشيده  به درون دلو مي

  . شده است
� 

 

�  ─  

آرا  چو آن ماه جهان
 آمد   بر

بيرون آمدن حضرت 
يوسف از چاه به تصوير 

 . كشيده نشده است

─  
─  � 

لگهش نهاني جانب منز
  / برد

به ياران خودش 
 پوشيده بسپرد

پنهان كردن حضرت 
يوسف توسط ياران مالك 
به تصوير كشيده نشده 

 . است

─  
─  � 

حسودان هم در آن 
 نزديك بودند

برادران حسود حضرت 
يوسف به تصوير كشيده 

 . اند نشده

─  
─  � 

ز حال كاروان آگاه 
  / گشتند

جويان به گرد چاه  خبر
 گشتند

ان در جوي برادر و جست
اطراف چاه توسط نگارگر 

  ─ .              مصو ر نشده است
─  � 
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هاي  معيار

مقايسه و 

 تطبيق

عناصر تصويري 

 شعر
 عناصر تصويري نگاره

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

عدم 

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

  
ت

صي
شخ

 
كر

پي
و 

ها 
 ه 

ني
سا

 ان
ي
ها

  
 

سوي كاروان كردند  به
  / آهنگ

كه تا آرند يوسف را 
 چنگ فرا

رفتن برادران به سمت 
كاروان براي پيدا كردن 

حضرت يوسف به تصوير 
 . كشيده نشده است

─  
─  �  

پس از جهد تمام و 
  / وجد بسيار

ن آمد، ميان كاروا
 پديدار

در نگاره پيدا شدن حضرت 
يوسف در ميان كاروان به 
  ─ . تصوير كشيده نشده است

─  �  

گرفتندش كه ما را بنده 
  است اين

 

گرفتار شدن دوبارة 
حضرت يوسف توسط 

برادران به تصوير كشيده 
 . نشده است

─  
─  �  

                  جوانمردي كه از چ ه 
  / بركشيدش

اندك قيمتي زيشان  به
 خريدش

توسط ) ع(سف خريداري يو
مالك به تصوير كشيده 

  ─ . نشده است
─  �  

وز آن پس كاروان 
  / محمل ببستند

به قصد مصر محفل 
 ببستند

حركت كاروانيان و رفتن 
ها به سمت مصر به  آن

  ─ . تصوير كشيده نشده است
─  �  

  
در شعر به مردي كه 
در حال پايين آمدن از 
كوه است، اشاره نشده 

 . است

  
در حال در نگاره، مردي كه 

پايين آمدن از كوه است، 
  .             مصو ر شده است

� 

 

  

─   

  
 

  
�  
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هاي  معيار

مقايسه و 

 تطبيق

عناصر تصويري 

 شعر
 عناصر تصويري نگاره

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

عدم 

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

  
ت

صي
شخ

 
ره

يك
و پ

ها 
 

ني
سا

 ان
ي
ها

  

  

  
در شعر به مردي كه 
روي بالشي لميده و 

رفته، اشاره  خواب به
 نشده است

  
مردي روي بالش لميده، 

  .             مصو ر شده است
� 

  
 

─   

  
  
 

�  

در شعر به مردي 
كه در حال كندن 

هاي خشكيدة  شاخه
از كوه است، درختان 

 . اشاره نشده است

  
در نگاره، مردي كه در حال 

هاي خشكيدة  كندن شاخه
درختان از كوه است، 

  .             مصو ر شده است
�  

─  � 

در شعر به مردي 
كه در پايين درخت 
خوابيده، اشاره نشده 

 . است

عريان مردي كه  پيكرة نيمه
در پايين درخت خوابيده، 

  .             مصو ر شده است
� 

 

─  � 

  
ه زني در شعر ب

كه در حال پختن نان 
است، اشاره نشده 

 . است

  
  زني در حال پختن نان
 .             مصو ر شده است

� 

─  
  
� 

در شعر به 
گروهي از كاوانيان كه 
درون چادري در حال 

گو هستند، اشاره  و گفت
 . نشده است

تعدادي از مردان كه درون 
چادري ايستاده و در حال 

گو با يكديگر هستند،  و گفت
  . است         مصو ر شده
� 

 

─  � 
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هاي  معيار

مقايسه و 

 تطبيق

عناصر تصويري 

 شعر
 عناصر تصويري نگاره

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

عدم 

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

ت
صي

شخ
 

ره
يك

و پ
ها 

 
ني

سا
 ان

ي
ها

  
 

در شعر به مردي كه 
در حال ريختن آب از 
مشك خود براي اسب 

باشد، اشاره نشده  مي
 . است

اي كه  در نگاره، پيكره
ايستاده و در حال ريختن 
آب از مشك خود براي 

باشد و مرد  اسب مي
ديگري ظرف غذا يا آب را 
                     جلوي اسب گرفته، مصو ر 

  شده است
� 

 

─   

  
 

  
  
  
� 

در شعر به مردي كه 
در حال باال رفتن از 

باشد، اشاره  كوه مي
 . نشده است

اي كه مشك آب را بر  پيكره
دوش كشيده و در حال باال 
                      رفتن از كوه است، مصو ر 

  . شده است
�  

─   

  
  
 

  
  
� 

در شعر به مردي 
گو و  و كه در حال گفت

پايين آمدن از كوه 
است، اشاره نشده 

 . است

اي كه روي اسب  پيكره
گو  و نشسته و در حال گفت

با مردي است كه بر باالي 
  .                    صخره رفته، مصو ر شده

�  

─  
  
� 

ت 
حال

ي 
اح

طر

ره
يك

پ
 

ها
در شعر به حالت  

ها  گيري پيكره قرار
 . اشاره نشده است

نگارگر در طراحي حالت 
ها پايبند شعر نبوده و  پيكره

 . آزادانه عمل كرده است

─ 
─  �  

ت
صي

شخ
اد 

عد
ت

 
ي 

ها

ني
سا

ان
 

در شعر به تعداد 
هاي انساني  شخصيت

 . اشاره نشده است

نگارگر در انتخاب تعداد 
 22(هاي انساني  شخصيت

    ٌ             كامال  آزادانه عمل ) نفر
 . كرده است

─ 
─  �  
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هاي  معيار

مقايسه و 

 تطبيق

عناصر تصويري 

 شعر
 عناصر تصويري نگاره

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

عدم 

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

  

ت
انا

يو
 ح

 و
ت

يع
طب

  

اي به  در شعر اشاره
پوشش گياهي و 

/ طبيعت، تعداد درختان
. ها نشده است درختچه

هاي  در نگاره، انواع پوشش
/ گياهي درختان

هاي خشكيده و  درختچه
) عدد 17به تعداد (سبز 

 .             مصو ر شده است

─ 
─  � 

اي به  در شعر اشاره
حيوانات و پرندگان و 

. ها نشده است تعداد آن
 

ها و  در نگاره، كبك
پرندگان، اسب، االغ، شتر و 

) عدد 24به تعداد (بز 
 .             مصو ر شده است

─ 
─  � 

در شعر به شكل 
چاهي كه حضرت 

سف در آن گرفتار يو
شده، اشاره نشده 

 . است

در نگاره، داخل چاه، 
صورت برش عرضي به  به

 . تصوير كشيده شده است

─ 
─  � 

به
تي

ك
 

ها
 

روان، يوسف ز روي 
  / سنگ برجست

  
  

چو آب چشمه و در دلو 
  بنشست
  

بگفت امروز دلو ما گران 
  / است
  
  جز آب اندر يقين چيزي به

  آن است
  
 

در قسمت باالي نگاره، 
سمت راست، كتيبة 

  .ذكرشده كتابت شده است
�   
  
  

وسط (در قسمت پايين 
كتيبة ذكرشده كتابت ) نگاره

  . شده است
�  

 
 

 

 
  

 

�  

  

─  
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هاي  معيار

مقايسه و 

 تطبيق

عناصر تصويري 

 شعر
 عناصر تصويري نگاره

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

عدم 

پيوستگي 

شعر با 

 نگاره

گ
رن

 

در شعر به رنگ لباس 
كاروانيان اشاره نشده 

 است

نگارگر در انتخاب رنگ 
البسه، آزادانه عمل كرده 

  است
─   ─  

� 

ك
شا

پو
و 

س 
لبا

 

در شعر به نوع البسه، 
وان و پوشاك كار
ها اشاره  پوشش آن

 .نشده است

نگارگر در انتخاب نوع 
البسه و پوشاك، آزادانه 

 . عمل كرده است
─  ─  

� 

ان
زم

 

              ِ در شعر به زمان  
رسيدن كاروانيان بر 

روز يا شب (سر چاه 
و رنگ آسمان ) بودن

 . اشاره نشده است

  
در نگاره آسمان، 

             رنگ مصو ر شده  طاليي
  . است

  
� 

 

─  � 

ت
ينا

زي
ت

 
 در شعر به
تزيينات و 

ها  نگارهاي چادر و نقش
و البسه اشاره نشده 

 . است

نگارگر در انتخاب 
ها،  تزيينات روي چادر

پوشاك، زين اسبان و شتر، 
 . آزادانه عمل كرده است

─ 
─  � 

ب
كي

تر
 

ي
ند

ب
 

در شعر به نحوة 
قرار گرفتن عناصر و 
چگونگي و ارتباط بين 

ها اشاره نشده  آن
 . است

بندي  نگارگر در تركيب
و نحوة چيدمان عناصر 

انساني، حيوانات و درختان 
و انتخاب كادر تصوير 
    ٌ                  كامال  آزادانه عمل كرده 

 . است

─  
─  � 
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      گيري        نتيجه  .  5

با متن   و تطابق آن اورنگ هفتدر مثنوي » نجات يوسف از چاه«بر پاية تجزيه و تحليل نگارة 
  : توان اشاره كرد اشعار جامي به موارد زير مي

در انتخاب رنگ، البسه و پوشاك و تشعير » نجات يوسف از چاه«ر نگارة گ تصوير. 1
                                      بندي، با استفاده از قوة تخي ل خود و يا  اطراف نگاره، تزيينات، زمان وقوع داستان و تركيب

                                                                                 آنچه در آن زمان در طبيعت و محيط پيرامون خود ديده، به مصو ر كردن اين نگاره پرداخته 
  ه و اين موارد هيچ تطابقي با متن اشعار جامي ندارد؛       ٌ                و كامال  آزادانه عمل كرد

هاي  شخصيتشده با تعداد        ِ      انساني  تصويرهاي  شخصيتشده، تعداد  در نگارة ذكر. 2
 موجود در شعر برابر نيستند؛ پس در اين مورد نيز مطابقت نگاره با شعر وجود ندارد؛ 

           ِ          ه حالت مشخص  فيگورهاي يك از اشعار جامي، ب شده، در هيچ دربارة داستان ذكر. 3
 انساني اشاره نشده و نگارگر، اين مورد را با ذوق و خالقيت خود انجام داده است؛ 

باشند و      ٌ                       كامال  منطبق با اشعار جامي مي» نجات يوسف از چاه«هاي نگارة  كتيبه. 4
 صد مطابقت دارند؛  در صد

 6باشد كه از اين تعداد،  فر مين 24شده،  ها و پيكرهاي انساني نگارة ذكر تعداد كل شخصيت. 5
درصد است و تعداد  25مورد با متن اشعار جامي پيوستگي و مطابقت دارد كه نسبت آن به ميزان 

  . درصد است 75مورد عدم مطابقت با اشعار جامي مشخص شد كه نسبت آن به ميزان  18
بندي  به جمع، )1(شده در جدول پيشين  ، با توجه به ده معيار ذكر)2(در جدول پايين 

صد مطابقت و عدم مطابقت شعر جامي و نگارة  ايم و سپس در شده پرداخته موارد بحث
  . ايم علي را به دست داده اثر مظفر» نجات يوسف از چاه«
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 علي اثر مظفر» نجات يوسف از چاه«و نگارة  اورنگ هفتمطابقت و عدم مطابقت شعر جامي در  2جدول 

  

 مقايسه و تطبيقهاي  معيار رديف

مجموع موارد 
پيوستگي و عدم 

 پيوستگي

تعداد موارد 
پيوستگي شعر با 

 نگاره

تعداد موارد عدم 
پيوستگي شعر با 

 نگاره

 18 6 24 هاي انساني ها و پيكره شخصيت 1

 1 0 1 ها طراحي حالت پيكره 2

 1 0 1 هاي انساني تعداد شخصيت 3

 3 0 3 طبيعت و حيوانات 4

 0 2 2 ها كتيبه 5

 1 0 1 رنگ 6

 1 0 1 لباس و پوشاك 7

 1 0 1 زمان 8

 1 0 1 تزيينات 9

 1 0 1 بندي تركيب 10

مجموع كل 
 موارد

 مورد 28  مورد 8  مورد 36 مورد 10

 %78 %22 صد تطبيق يا عدم تطبيق در

 

    زان                                       تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه ميـ                 شده، مـي                                              از مجموع مباحث باال با توجه به ده معيار گفته
                   علـي بـه ميـزان                اثر مظفـر   »                 نجات يوسف از چاه «         با نگارة        اورنگ     هفت                           تطابق اشعار جامي در مثنوي

      شـده                 گري نگارة ذكر                                       درصد عدم مطابقت متن شعر جامي با تصوير    78                    درصد است و به ميزان     22
       هـا و                                                                                نگارگر در تصويرسازي اين نگاره تحت تـأثير شـعر جـامي نبـوده و از داسـتان       .          وجود دارد

                          سازي اين نگاره، تصـويرگر                   همچنين در تصوير  .                                         تون ديگر هم در تصويرگري استفاده كرده است م
                                                       دارد و ضمن دستيابي به استقالل و رهـايي نسـبي از قيـد                                       به منزلة يك نقاش، آزادي عمل بيشتري 

   در   .                        اي خود را بـازگو كنـد                       هاي تصويري و انديشه                                          متن در چگونگي خلق اثر، توانسته است خواست
                  خواهـد بـا هـر                  كنـد و مـي                   گري انتخاب مـي                                              نگاره تصويرگر نوع ادبيات خاصي را براي تصوير    اين 

                                                   يـك از عناصـر موضـوعي داسـتان، بـراي داسـتان                                      اي كه دوست دارد و با تغيير هر            سبك و شيوه
    .        گري كند                 مورد نظرش تصوير
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    ها      نوشت    پي  .  6
هاي  مطالعة تطبيقي نگارهبا عنوان  نامة كارشناسي ارشد مهدي لوني اين مقاله مستخرج از پايان. 1

است كه  هاي بصري اورنگ جامي با تأكيد بر شاخصه الدين بهزاد با هفت هاي بوستان سعدي اثر كمال نسخه
 . زاده در دانشگاه شاهد انجام يافته است علي رجبي و مشاورة استاد خشايار قاضي به راهنمايي استاد محمد

 

      منابع  .  7

 . آگاه: تهران. سازي كتاب كودكان           اي بر مصو ر مقدمه). 1367(ابراهيمي، نادر  •

. 30ش . مجلة حرفة هنرمند. »سازي تصوير«). 1384(ارلهوف، مايكل و مارشال تيموتي  •
 . 4ص 

  . فرهنگستان هنر: تهران. 1چ . نگارگري مكتب هرات). 1387(آژند، يعقوب  •
. 8س . 16ش . نظر جلةم. »بيرون كشيدن حضرت يوسف از چاه«). 1390(آفرين، فريده  •

 . 55ص 

 . كتاب ماه هنر: تهران .سازي ذهني تصوير). 1386(اقبالي، پرويز  •

 . فرهنگ معاصر: تهران. المعارف هنر دايرة). 1387(پاكباز، رويين  •

) ع(رويكرد عرفاني به داستان حضرت يوسف «). 1389(علي دسپ  پرويني، خليل و سيد •
. 3ش). دانشگاه الزهرا(پژوهشي ادبيات عرفاني  �نامة علمي دوفصل. »درتفاسيرعرفاني

 .1ص ). پاييز و زمستان(

مرتضي . اورنگ مثنوي معنوي هفت). 1386(جامي خراساني، عبدالرحمن بن احمد  •
 . اهورا مهتاب: تهران. 2چ . مدرس گيالني

. 102و  101ش . ماه هنر. »جامي به روايت تصوير اورنگ هفت«). 1385(حسيني، مهدي  •
 . 35ص ). و اسفند بهمن(

 . نشر شهيد سعيد محبي: تهران. 5ج . المعارف تشيع دايرة). 1380(حسيني، تفصيل  •

مجلة علوم . »جامي اورنگ هفتساخت حكايت تمثيلي در «). 1380(تيغ، مريم  خليلي جهان •

 . 173ص . 18ش . انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان
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. »سلطان ابراهيم ميرزا اورنگ هفت: سي در غربشنا ايران«). 1379(سيمپسون، ماريانا  •
 . 202ص . 41ش . 11س . شناسي ايران. ترجمة حشمت مؤيد

شعر و نقاشي ايراني؛ حمايت از هنر در ايران؛ شاهكارهايي ). 1382(  ------------  •

 . نسيم دانش: تهران. ترجمة عبدالعلي براتي و فرزاد كياني. ق. از هنر نقاشي قرن دهم ه

شرح احوال شاهزاده ابوالفتوح سلطان ابراهيم ميرزا و بررسي «). 1382(ي، احمد شعبان •
پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه  -مجلة علمي. »كتابخانة وي

  . 237ص . 35و  34ش . 2د . اصفهان
 . آگاه: تهران. 1چ . موسيقي شعر). 1385(رضا  شفيعي كدكني، محمد •

 .مستوفي: تهران. احوال و آثار نقاشان قديم ايران). 1376(علي  دزاده تبريزي، محم كريم •

تحليل عناصر «). 1386. (الهي و محمود طاووسي اهللا آيت  اهللا؛ حبيب لزگي، سيدحبيب  •
  .1ص . 8ش . پژوهش زبان و ادبيات فارسي. »داستاني قصة حضرت يوسف

اثر  يتان سعدبوس يها نسخه يها نگاره يقيتطب ةمطالع). 1393(لوني، مهدي   •

 ةنام پايان. هاي بصري ي با تأكيد بر شاخصهاورنگ جام بهزاد با هفت نيالد كمال
دانشكدة هنر دانشگاه : تهران). علي رجبي به راهنمايي استاد محمد( كارشناسي ارشد

 .شاهد

  . شركت سهامي چاپ ايران: تهران. شعر و هنر). 1345(ناتل خانلري، پرويز  •
رضا  احمد. هاي عهد صفوي نگاره  -نقاشي ايراني نسخه). 1384(ولش، استوارت گري  •

 . فرهنگستان هنر: تهران. 1چ . تفاه
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