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چکیده
یکی از وجوه مهم ساختار بصری هنر نگارگری ایران، وجه تزیین گرایی آن است که در مکاتب مختلف، صورت هایی متنوع 
به خودگرفته و در دورۀ صفوی با تدوین هفت اصل تزئینی نگارگری توسط احمد موسی، بیانی مدون یافته است. این اصول عبارتند از 
اسلیمی، ختایی، فرنگی، نیلوفر، ابر، واق، بند رومی )گره  چینی(. به نظر می رسد درباره کاربرد این اصول، در نگارگری مکتب مشهد، 
پژوهشی صورت نپذیرفته و از آنجا که نسخه هفت اورنگ ابراهیم میرزا، از جمله نسخ باشکوهی است که توسط نگارگران 
عصر صفوی در مشهد مصور گردیده، این بررسی می تواند اطالعات بیشتری از ویژگی های  نگارگری مکتب  مشهد به دست  دهد. 
بنابراین پرسش  اصلی پژوهش حاضر این  است که اصول هفتگانه تزئینی نگارگری ایران در عصر صفوی، چگونه در نگاره های 
هفت اورنگ ابراهیم میرزا به کار  رفته  است؟ هدف پژوهش، بررسی تطبیقی کاربرد هفت اصل تزئینی نگارگری در نگاره های 
 هفت اورنگ ابراهیم میرزاست. روش  پژوهش توصیفی-تطبیقی و روش  گردآوری  اطالعات، کتابخانه ای است. یافته های  پژوهش 
نشان  می دهد که اصول  ختایی و نیلوفر، بیشتر از سایرین و اصل  اسلیمی بیشتر در کاشی نمای بناها، اصل ابر در نیمی از نگاره ها و اصل 
 واق در اغلب آن ها استفاده شده، درحالی که اصل  فرنگی بسیار کم تر و فقط در آثار شیخ  محمد و میرزاعلی دیده  می شود. اصل گره 
در نگاره های دارای بنا به سبک معماری رایج دوره  صفویه استفاده شده است. درواقع نگارگران نسخه هفت اورنگ کوشیده اند تا 
به سنت تزئین گرایی نگارگری ایران وفادار باشند که عالوه بر نمایش مهارت آنان، می تواند از ویژگی های کتاب آرایی مکتب  مشهد 
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مقدمه
اصول هفتگانه تزئینی هنرسنتی ایران، اصولی بنیادی و ضروری در 
ساختار مبانی هنرهای منقوش ایران، خصوصًا هنر نگارگری در عصر 
صفوی بوده و در این دوره بیانی منظم و مدون به خود گرفته و به ویژه در 
مکتب تبریز و قزوین، با قواعد و قوانین منسجم و محکم پیگیری و در 
بعضی از رسایل و دیباچه ها صورت بندی و در قطعات خطاطی و نقاشی و 
طراحی مرّقعات با وجوه همبسته و چشمگیر ظاهر گردید )آژند، 1393: 
39(. این اصول عبارتند از اسلیمی، ختایی، فرنگی، نیلوفر، ابر، واق، بند 
رومی )گره چینی(. از آنجا که در دوره صفویه کتاب های ادبی باشکوهی 
چون نسخه هفت اورنگ عبدالرحمن جامی، مشتمل بر 28 نگاره توسط 
نگارگران کارگاه سلطان ابراهیم میرزا در مشهد، به تصویر درآمده است، 
بررسی کاربرد اصول مضبوط در هنر این دوره، زوایای بیشتری از هنر 
عصر صفوی را آشکار خواهد نمود. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر 
این است که اصول هفتگانه تزئینی هنر نگارگری ایران در عصر صفوی، 
چگونه توسط نگارگران هفت اورنگ ابراهیم میرزا به کار گرفته شده 
است؟ هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی کاربرد هفت اصل تزئینی 
هنر نگارگری توسط نگارگران هفت اورنگ ابراهیم میرزاست. فرضیه 
تحقیق بر آنست که  نگارگران هفت اورنگ ابراهیم میرزا، اصول هفتگانه 
تزئینی را در سطوح متفاوتی از اهمیت و فراوانی به کار برده اند. به نظر 
می رسد درباره کاربرد این اصول هفتگانه، که شالودۀ هنرهای ایران بدان 
ها استوار بوده و برخاسته از اندیشۀ اسالمی است، در نگارگری مکتب 
آنجا که نسخه هفت اورنگ  از  نپذیرفته و  مشهد، پژوهشی صورت 
ابراهیم میرزا از جمله نسخ باشکوهی است که توسط نگارگران عصر 
این اصول  بررسی چگونگی کاربرد  صفوی در مشهد مصور گردیده، 
تزئینی در آن می تواند اطالعات بیشتری از ویژگی های نگارگری مکتب 

مشهد به دست دهد. 

1. روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف: بنیادین- توسعه ای، روش آن: توصیفی-

تطبیقی و شیوه گردآوری اطالعات: به روش کتابخانه ای - اسنادی صورت 
گرفته است. شیوه مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها کیفی و تصاویر 
برگرفته از نسخه مصور هفت اورنگ ابراهیم میرزا2 موجود در گالری 
فریر واشنگتن3 است. در فرآیند پژوهش کاربرد اصول هفتگانه تزئینی 
نگارگری براساس کتاب قانون الصور صادقی بیگ افشار، در نگاره های 
منتخب بررسی شده و تمایز آنها در هنر نگارگران مکتب مشهد مورد 
توجه قرار خواهد گرفت و در نهایت با تحلیل تطبیقی یافته ها به پرسش 

پژوهش پاسخ داده خواهد شد.

2. پیشینه پژوهش
اول:  دسته  کرد.  خواهیم  بررسی  دسته  دو  در  را  پژوهش  پیشینه 
پژوهش های مربوط به اصول تزئینی نگارگری ایران: مهم ترین کتابی که به 
اصول هفتگانه تزئینی هنر نگارگری پرداخته کتاب منظوم »قانون الصور« 
سروده صادقی بیک )940- 1017 ه.ق( است که درسال 1007 ه.ق تألیف 

گردیده و رساله ای شامل دو بخش کلی است : بخش نخست، شامل آداب 
تربیتی و معنوی نگارگران و بخش دوم، شامل مباحثی پیرامون فن و 
مهارت نگارگری، که در این بخش اصول هفتگانه تزئینی هنر نگارگری 
بیان شده و به دلیل تقارب زمانی با زمان مصورسازی نسخه هفت اورنگ 
ابراهیم میرزا )963-972 ه.ق(، در این پژوهش به اصول مطرح شده در 
این نسخه خواهیم پرداخت. دکتر آژند )1393( در کتاب خود با عنوان 
»هفت اصل تزیینی هنر ایران« اصول هفتگانه نقاشی ایرانی را به تفکیک 
مورد بررسی قرار می دهد. مباحث ارائه شده در این کتاب بیانگر اصول 
مبانی تصویری هنرهای سنتی  به کارگرفته شده در  معین و مشخِص 
ایران، و به تعبیری هنر اسالمی است که ساختاری جدایی ناپذیر از آن 
به حساب می آید. شاد قزوینی )1393( در مقاله خود با عنوان« بررسی 
اصول مبانی هنرهای سنتی ایران« به نقد کتاب فوق پرداخته و معتقد است 
این کتاب بر اصولی تأکید دارد که مبنای ساختار صوری این هنر شده 
است؛ اصولی که به دلیل بی توجهی به آن ها یا تحت تأثیر نقوش اروپایی 
ونیز کارآیی نداشتن به دست فراموشی سپرده شد یا تغییر ماهیت داد و 
عناوین جدید پیدا کرد. اما در موارد فوق، این اصول هفتگانه تنها در 
زمینه نگارگری بررسی نمی شود و مربوط به تمام هنرهای منقوش سنتی 
ایران است. دلفانی ارکسی و همکاران )1397( در مقاله خود تحت عنوان 
ساختار پرسپکتیو در نگارگری ایرانی و نظریه اِبصار ابن هیثم به بررسی 
چگونگی پرسپکتیو در نگارگری ایران می پردازد و اشاره می کند که به 
این دلیل که شیوۀ سنتی آموزش نقاشی در ایران، از نظر عملی براساس 
اصول هفتگانه ای قرار دارد، ساختار پرسپکتیو در نگارگری ایرانی محدود 
و مبتنی بر اصول خاصی بوده است. اما این مقاله تنها اشاره مختصری 
هفت اورنگ  به  مربوط  پژوهش های  دوم:  دسته  دارد.  اصول  این  به 
ابراهیم میرزا: شرو سیمپسون1 )1382( در کتابی با عنوان شعر و نقاشی 
ایرانی، حمایت از هنر ایران، به بررسی وتحلیل کامل نگاره ها با توجه 
به موقعیت دربار سلطان ابراهیم میرزا و مکتب مشهد پرداخته است. 
ایران صورت نگرفته است.  این بررسی بر اساس اصول هنر سنتی  اما 
هاشمی و همکاران )1398( در مقاله »مطالعه تطبیقی تزئینات معماری 
در نگاره های شاهنامه بایسنقری و هفت اورنگ ابراهیم میرزا« به بررسی 
معماری ابنیه در نگاره های هفت اورنگ ابراهیم میرزا می پردازند. اما به 
تزئینات سایر اجزای نگاره توجهی ندارند. شریفی )1396( در مقاله خود 
با عنوان »نقد تطبیقی شعر هفت اورنگ عبدالّرحمن جامی و نگاره های 
هفت اورنگ سلطان ابراهیم میرزا« به تطبیق محتوای روایی نگاره ها و 
شعر جامی پرداخته است. اما کاربرد اصول هفتگانه تزئینی را مورد 
توجه قرار نداده اند. عظیمی نژاد و همکارانش )1396( در مقاله خود 
با عنوان »تحلیل ساختاری نگاره های هفت اورنگ جامی در کارستان 
هنری سلطان ابراهیم میرزا« به تحلیل ساختاری نگاره ها پرداخته و نتیجه 
می گیرند که برخی نگاره ها دارای ویژگی هایی از قبیل تأکیدهای رنگی 
و ریتم متنوع خطوط می باشند. عظیمی نژاد و همکارانش )1397( در 
مقاله دیگری با عنوان »تحلیل ساختاری طرح های تذهیب در نگاره های 
هفت اورنگ ابراهیم میرزا« به بررسی انواع طرح های تذهیب در نگاره ها 
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می پردازند اما از نقش نیلوفر که اصل چهارم تزئین در هنر نگارگریست، 
با عنوان گل شاه  عباشی یاد می کنند که با توجه به تاریخ مصورسازی 
نسخه هفت اورنگ، صحیح  نیست، مگر اینکه نقوش هنر تذهیب معاصر 
را مدنظر قرار داده باشند. این مقاله در بررسی اصول اسلیمی و ختایی 
بیشترین تطابق را با موضوع مورد مطالعه پژوهش حاضر دارد. به نظر 
می رسد تا کنون پژوهشی که به واکاوی کاربرد اصول هفتگانه تزئینی در 
مصورسازی یکی از نسخ نفیس پرداخته باشد، انجام نشده است؛ از این رو 
این پژوهش با رویکردی متفاوت به بررسی تطبیقی کاربرد اصول تزئینی 
هنرهای سنتی در نگاره های مکتب مشهد در هنر عصر صفوی می پردازد.

3. مبانی نظری پژوهش
3. 1. اصول هفتگانه تزئینی هنر منقوش ایران در عصر صفوی 

در  و ضروری  بنیادی  اصولی  ایران  سنتی  هنرهای  هفتگانۀ  اصول 
تمامی هنرها  در  تقریبًا  بود که  ایران  منقوش  مبانی هنرهای  ساختار 
کاربرد داشته و سرشار از تکراری بی پایان و حرکتی مدام از وحدت به 
کثرت و از کثرت به وحدت است )شادقزوینی، 1393: 43(. این اصول 
عبارت اند از: اصل اسلیمی، اصل ختایی، اصل فرنگی، نیلوفر، اصل ابر، 
اصل واق، و اصل بند رومی و گره چینی )صادقی بیگ، 1372: 348( که 
در آثار هنری تا دورۀ شاه عباس اول قابل ردگیری است. بعضی از آن ها 
از این دوره به بعد، اسم و عنوان جدیدی می یابند یا از سنت سابقۀ خود 
فاصله می گیرند و به تدریج فراموش می شوند. اصل کار در نگارگری 
هم فراگیری این اصول هفتگانه بود که احمد موسی4 برای نخستین بار 
آن ها را تدوین کرده و به کار می بندد )آژند، 1393: 33(. عبارت اسلیمی 
منسوب به اْسلیم، برگرفته از واژه اسالم است. اسلیمی نمایش تجریدی 
درخت زندگی است که تمام منحنی های آن جهتی به درون و به بیرون 
دارند که نشانی از جاودانگی است و در نگارگری دورۀ صفوی هویت 
شاخصی پیدا کرده است )همان،90(. ختایی یادگاری از نفوذ هنر چین در 
ایران پس از حملۀ مغول و از اسم طایفۀ »ختا« یا »قراختا« گرفته شده 
است. طرح ختایی را مشتمل بر نقش گل ها و ساقه و برگ هایی می دانند 
که نمونۀ آن ها در طبیعت نیست لیکن با ظرافت و نازکی در البه الی 
نقوش اسلیمی در حرکت هستند و نقوش پیچ درپیچ گل وبوته دارند )آژند، 
1388 : 19(. هنرمند نقوش ختایی را بیشتر برای ایجاد نظم و وحدت 
میان اجزاء اثر به کار می گرفته و حکم بافت را برای اثر داشته است. 
اصل فرنگی در قلمرو نقشمایه های تزیینی شامل شماری از نقوش گلدان 
گل ها و گیاهان بود که پیش تر در تزیینات بیزانسی به کار می رفته است. 
نیلوفر نقش مایه ای بوده که از سدۀ هشتم هجری در تزیینات مورد استفاده 
قرار می گرفته و از سدۀ یازدهم هجری و در مکتب اصفهان عنوان »گل 
شاه عباسی« به خود گرفته است. نقش ابر منشأ چینی دارد و در زبان چینی 
بدان »چی« گفته می شد و از سدۀ هفتم هجری به بعد، با ورود مغوالن 
به ایران به فراوانی در آثار سفالی و نگارگری ظاهر می شود. این شکل از 
ابر را به اشتباه اسلیمی ماری خوانده اند؛ درحالی که یکی از اشکال زیبای 
قلم ابر بوده است )آژند، 1393: 103-156(. اصل واق نقاشی ترکیبی از 
عناصر گیاهی و شاخ و برگ های گل ها و صورتک های انسانی و حیوانی 

است. منشأ پیدایش این نوع نقاشی و به ویژه عنوان آن موقوف به افسانه ای 
در باب درختی در جزایر واقواق است که میوۀ این درخت به شکل سر 
انسان بوده است )آژند، 1390:       5(. گره که آکنده از نقش ستاره هاست 
نوعی آسمان گرایی مشهود است واین نیز از گرایش شدید هنر و معماری 
اسالمی به تقلید از الگوها و مثال های ملکوتی همچون خانه ها و باغ های 
بهشت یا بیت المعمور )که صورت ملکوتی کعبه است(، ناشی می شود. 
به ویژه  و  ترکان  در دورۀ  تعالی سنت گره سازی  اوج  نظر می رسد  به 
سلجوقیان در هنر ایران مرسوم شده باشد؛ به دلیل دستیابی سالجقه به 
سرزمین های روم شرقی به ایشان سلجوقیان روم می گفتند و گره نیز بعدها 

به»بند رومی« یا گرۀ رومی معروف شد )آژند، 1393: 182(.

3. 2. ویژگی های مکتب کتاب آرایی مشهد
 شاه طهماسب در سال 964 هجري برادرزاده ي خود، ابراهیم میرزا 
را به حکومت مشهد در خراسان می نشاند. شاهزاده ابراهیم میرزا در 
مشهد کارگاهی هنري را بنا  نهاد و بسیاري از خوشنویسان و نقاشان 
را جذب  کرد. گردهمایی و همکاري هنرمندان خراسانی و هنرمندان 
مکتب تبریز صفوي درکارگاه مشهد تحول تصویري جدیدي را در سده 
دهم هجري ایجاد کرد. در این مکتب بیشتر به موضوعات روزمره و 
عادی توجه شده است؛ تأکیدهای رنگی به خصوص استفاده از رنگ سبز 
سیر در زمینه اثر و ریتم متنوع خطوط و لکه های سفید با طیف صورتی 
حالتی پرجنبش به صحنه بخشیده اند؛ همچنین خط های نرم و منحنی، 
پیکره جوان های الغر با گردن بلند و صورت های گرد، صخره های قطعه 
قطعه و درختان کهنسال با تنه و شاخه گره دار در نگاره های مکتب 
مشهد به چشم می آیند. پس زمینه و نماهای پشت صحنه ها حذف شده 
انسان ها اختصاص داده شده است؛ در بعضی از  به  و فضای وسیع تری 
نگاره ها عناصر به سوی حاشیه ها، کشیده شده اند و ساختار مستحکم 
نگاره های  کلی  به طور  )پاکباز، 1388: 94(.  است  بین رفته  از  تصویر 
مکتب مشهد خصوصیاتی دارند که عبارتند از: عدم توجه به واقعگرایی 
محض و اجتناب از ژرفانمایی )پرسپکتیو( و سایه روشن در نمایش فرم، 
روایتگری و نمادگرایی )در اشکال و رنگ ها(، تأکید به عنصر تزیین و 
تجسم فضایی خیالی، تکیه بر عنصر خط برای تفکیک سطوح و پیروی از 
سنن نگارگری در شکل بیان، بهره گیری از هنر خوشنویسی برای توضیح 
تصویر و در نمونه هایی شکستن کادر مربع مستطیل و خروج اشکال از 
کادر و در نهایت بهره گیری از تذهیب و تشعیر در حواشی بعضی از 

تصاویر )نوروزی طلب، 1378: 106-85(. 

3. 3. نسخه هفت اورنگ ابراهیم میرزا
نورالّدین عبدالّرحمن بن احمد بن محمد متخلص به جامی )898- 
خراسان  توابع  از  جام  در خرجرد  مشهور  شاعر  و  عارف  ه.ق(   817
از مهم ترین سروده های جامی که  :6(. یکی  متولد شد )جامی، 1378 
درکارگاه ابراهیم میرزا در سال های 963-972 ه.ق کتابت و مصور شد، 
هفت اورنگ یا صورت فلکی خرس بزرگ است و دارای 304 برگ 
کاغذ کرم رنگ، 28 مجلس مصور و حاشیه هایی با تشعیر طالیی است، 9 
تذهیب نیز در سرلوح های آغاز و خاتمه هر مثنوی به چشم می آید )شرو 

بررسی تطبیقی کاربرد هفت اصل تزیینی هنر نگارگری ایران در
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سیمپسون، 1382: 17-18(. این نسخه هم اکنون در گالری فریر واشنگتن 
به شناسه F 1946.12 نگهداری می شود و دارای هفت منظومه است که 
دفتر اول آن سلسله الذهب دارای شش تصویر و به رقم مالک دیلمی، 
یوسف و زلیخا، شش تصویر و رقم محب علی، سبحه االبرار، پنج تصویر و 
رقم محمود نیشابوری، سالمان و آبسال، دو تصویر و رقم عیش بن عشرتی، 
تحفه االحرار، سه تصویر به رقم رستم علی، لیلی و مجنون، سه تصویر و 
رقم محب علی و خردنامه دارای سه تصویر می باشد )حسینی، 1385: 6(. 
همچنین تذهیب سر لوح های آغاز و خاتمه توسط ابراهیم میرزا به همراه 
عبداهلل مذهب شیرازی انجام گرفته و در9 صفحه آخر کتاب نام کاتبان 

و تاریخ شروع رونویسی آورده شده است )شعبان پور، 1382: 86(. 

4. نگارگران هفت اورنگ ابراهیم میرزا
در این نسخه، در مجموع 6 نگاره منسوب به میرزاعلی، 3 نگاره 
منسوب به مظفرعلی، 11 نگاره منسوب به شیخ محمد، 3 نگاره منسوب 
به  منسوب  نگاره  و 3  آقامیرک  به  منسوب  نگاره  عبدالعزیز، 2  به 
نگارگر یا نگارگرانی ناشناس5 است )جدول 1(. شیخ محمد اهل سبزوار 
بود و تا زمانی که ابراهیم میرزا در مشهد بود در کنار او کار می کرد و 
در حدود 996 ه .ق در قزوین درگذشت. وی در فاصله سال های 963 تا 
972 ه.ق یازده نگاره از هفت اورنگ را کار کرد )آژند، 1384: 72(. 
او در طرح هایش خطوط آزاد و روان به کار می برد و در شبیه سازی 
مهارت داشت و عالوه بر اینکه طراحی قابل بود این ویژگی را نیز داشت 
که خود را با تحوالت زمانه تطبیق دهد و شیوه موردنظرش را اعمال کند 
)کن بای،1391: 96(. میرزاعلی اهل تبریز بوده و با توجه به شخصیت، 
رفتار و پوشاک درباریان صفوی، سیاق خاصی در مجلس آرایی داشت. 
همچنین وقتی به مشهد رفت اصول و سنت های این مکتب را رعایت کرد 
و هماهنگ با دیگر هنرمندان به تصویرگری پرداخت )غفاری شهری، 
1394 :     6(. مظفرعلی، ملقب به نقاش شاهی، خوشنویس، نقاش و شاعر 
سده دهم هجری بود. ترکیب بندی نقاشی هایش دارای کیفیتی آزاد و رها 
بود و صحنه های طبیعی، آرام و نسبتًا تغزلی را خلق می کرد )ولش، 1374: 
89(. خواجه عبدالعزیز اهل کاشان و شاگرد شاه طهماسب بود. در رنگ 
بندی او رنگ های قرمز، بنفش، ارغوانی و زرشکی و سبز جایگاه و جلوه  
خاص دارد )آژند، 1384: 66(. او در چهره پردازی و منظره سازی دستی 
قوی داشته و این چیره دستی از آثار منسوب به او روشن است. آقا میرک 

یا میرجالل الدین اصفهانی از جمله شاگردان میرمصور و کمال الدین بهزاد 
آثار آقامیرک کاماًل مشخص است.  بر  بهزاد  تأثیر کمال الدین  بود و 
آقامیرک احتمااًل در پایتخت صفوی مانده و مینیاتورهای خود را از 
طریق سفیرانی به نزد ابراهیم میرزا می فرستاده  است. آثار او در این نسخه 

تا اندازه ای بی روح به نظر می رسد )ولش، 1374: 27(.

5. جامعه آماری
هفت اورنگ  مصور  نسخه  بر  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه 
ابراهیم میرزا موجود در گالری فریر واشنگتن تمرکز دارد. از 28 نگاره 
این نسخه با توجه به معرفی نگارگران در مبانی نظری پژوهش، 10 
نگاره به صورت هدفمند )دو نگاره از هر 5 نگارگر( انتخاب شده و 
کاربرد اصول هفتگانه تزئینی نگارگری بر اساس قانون الصور صادقی 
بیگ افشار و تمایز آنها در هنر نگارگران مکتب مشهد در این 10 نگاره 
نام نگاره های منتخب هر نگارگر در  مورد بررسی قرار گرفته است. 

جدول )1( آمده  است.

6. توصیف نگاره های منتخب 
6. 1. توصیف نگاره منتخب 1: ازدواج یوسف و زلیخا: اندازه این 
نگاره 194×270 میلی متر و منسوب  به شیخ  محمد است و جشن ازدواج 
یوسف و زلیخا رانشان می دهد. یوسف در مقابل بزرگان مجلس با حیا 
و متانت نشسته و زلیخا در نگاره حضور ندارد. بزم شادی و پذیرایی 

برپاست و فرش ها و سایبان های زیبا گسترده.
6. 2. توصیف نگاره منتخب 2: عاشق پیر سست رأی و سقوط از 
بام: اندازه این نگاره 167×231  میلی متر و منسوب  به شیخ  محمد است و 
کتابخانه ای را نشان می دهد که عاشق  پیر بر باالی آن به پشت سر می نگرد 
بلکه جوانی خوش تر از معشوق را ببیند و به جرم این سستی رأی توسط 

وی به پایین پرت و نقش بر زمین شده  است.
6. 3. توصیف نگاره منتخب 3: مرد روستایی و االغ محتضر: 
میلی متر و منسوب  به میرزاعلی است  اندازه 145×263  نگاره در  این 
و روستایی  ساده دلی را نشان  می دهد که به شهر آمده تا االغ فرتوت 
خود را بفروشد اما در بازار شهر متأثر از توصیف مبالغه آمیز دالل از او 

می خواهد که االغش را نفروشد!
6. 4. توصیف نگاره منتخب 4: اندرز پدر به فرزند درباره عشق: 
این نگاره در اندازه  168×263 میلی متر و منسوب  به میرزاعلی است و 

 بررسی منتخب جهت های نگاره ها در نسخه شماره نگاره نام نگارگر شماره

 شیخ محمد 1
ی شماره:  ها نگاره

6،7،10،11،12،15،17،23،24،25،28 
 ازدواج یوسف و زلیخا: 12نگاره 

 بام از سقوط و رای سست پیر عاشق : 15نگاره

 1،3،4،14،19،22ی شماره: ها نگاره میرزاعلی 2
 محتضر االغ و روستایی مرد: 3ه نگار
 عشق درباره فرزند به پدر : اندرز 4نگاره

 بدکار و لعن شیطان مرد:  2نگاره 2،8،9های شماره:  نگاره مظفرعلی 3
 : حضرت یوسف و شبانی گله9نگاره 

 سعدی درباره خردمند دانای خواب: 13نگاره  13،20،21های شماره:  نگاره عبدالعزیز 4
 بوسه زدن مرید بر پای مراد: 20نگاره 

 سخاوت مرد عرب: 16نگاره  16،27های شماره:  نگاره آقامیرک 5
 ماهیگیر مرد و شیرین و خسروپرویز: 27نگاره 

 

جدول 1. نگاره های منتخب جامعه آماری.
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صحنه باغی  روستایی را نشان  می دهد که در آن، پدری پسر را نصیحت 
زیبایی  بیرون  به  تنها  شایسته   نیست  در گزینش معشوق،  می کند که 

توجه کرد بلکه زیبایی  درون مهم است.
6. 5. توصیف نگاره منتخب 5: مردبدکار و لعن شیطان: اندازه این 
نگاره 190×250 میلی متر و منسوب  به مظفرعلی و صحنه ای از زندگی  
عشایری است. شیطان، مرد بدکاری را که چوب بر پای شتر بسته تا نیت  
شوم خود را عملی کند، لعنت می فرستد که هرگز چنین فکری به ذهن او 

که شیطان است، خطور نمی کرده!
6. 6. توصیف نگاره منتخب 6: یوسف و شبانی گله: این نگاره در 
اندازه 163×228 میلی متر و منسوب به مظفرعلی است و در آن یوسف 
که برای دوربودن از دسیسه های زلیخا به شبانی روی  آورده در کنار گله 

است و زلیخا از درون خیمه اش او را نظاره می کند. 
درباره  خردمند  دانای  خواب   :7 منتخب  نگاره  توصیف   .7  .6
سعدی: این نگاره در اندازه 167×231 میلی متر و منسوب به عبدالعزیز 
است و خواب خردمندی درباره سعدی را نشان می دهد که چون در مدح 

خدای تعالی می سراید، مالئک تاجی از نور برای او آورده اند.
6. 8. توصیف نگاره منتخب 8: بوسه زدن مرید بر پای مراد: اندازه 
این نگاره 132×216 میلی متر و منسوب به عبدالعزیز است و مریدی را 
نشان می دهد که به پای مراد افتاده و بر آن بوسه می زند و اهالی عمارت 

شاهد عمل او هستند.
6. 9. توصیف نگاره منتخب 9: سخاوت مرد عرب: اندازه این نگاره 
190×262 میلی متر و منسوب به آقامیرک است و صحنه صحبت مرد 

عرب با مهمانانش را نشان می دهد که سخاوتمندانه کیسه زر ایشان را 
پس می دهد و از اینکه مهمانانش اجرتی پرداخته اند ناراحت است و قبول 

آن را به دور از سخاوت عرب می داند.
6. 10. توصیف نگاره منتخب10: خسروپرویز و شیرین و مرد 
ماهیگیر: اندازه این نگاره 172×250 میلی متر و منسوب به آقامیرک 
باغی زیبا نشان  است و خیمه خسرو   پرویز و شیرین را در گلگشت 
می دهد که در حال معامله با مرد ماهیگیر هستند و او با پاسخ های 
هوشمندانه اش هر بار از خسرو پاداش می گیرد و در حال وداع، سکه ای 
از بالینش می افتد و خم می شود که آن را بردارد که شیرین براو خرده 
می گیرد که خسیس است و او اینکار را احترام به پادشاه دانسته و باز 

هم پاداش می گیرد. 
تصویر و منبع نگاره های منتخب 1 تا 10 در جدول )2( آمده است.

7. تحلیل نگاره ها
مبنای تحلیل نگاره ها اصول هفتگانه تزئینی هنر نگارگری ایران است 
که صادقی بیگ افشار در رسالۀ منظوم خود، قانون الصور، از آنها نام 
می برد که عبارتند از اسلیمی، ختایی، فرنگی، نیلوفر، ابر، واق و گره. در 

نهایت بر اساس یافته های حاصل به سوال تحقیق پاسخ داده خواهد شد.

7. 1. تحلیل نگاره ها بر مبنای اصل اول: اسلیمی: 
در هر10 نگاره منتخب، انواع نقوش اسلیمی برای تزئین بنا و آالچیق، 
خیمه و چادرها، محمل، زین و روانداز حیوانات، فرش ها و سایبان، 
پارچه های لباس و سایر اجزای نگاره مانند سریر پادشاهی، متکا، کاله، 

 

محمدمنتخبمنسوببهشیخهاینگاره


:جشنازدواجیوسفوزلیخا،1نگارهمنتخب
(Simpson,1997: 142) 


بامازسقوطورایسستپیر:عاشق2نگارهمنتخب

(ibid: 156) 

جدول 2. نگاره های منتخب جامعه آماری.

 

منتخبمنسوببهمیرزاعلیهاینگاره



 
(ibid: 100)محتضرواالغروستایی.مرد3منتخبگارهن



 
(ibid: 103)عشقدربارهفرزندبهپدراندرز:4همنتخبنگار

منتخبمنسوببهمظفرعلیهاینگاره


(ibid:90).مردبدکارولعنشیطان5منتخبنگاره

(ibid: 131:یوسفوشبانیگله)6نگارهمنتخب
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منسوببهعبدالعزیزهایمنتخبنگاره


(ibid: 148)سعدیدربارهخردمنددانایخواب:7نگارهمنتخب


(ibid: 181)مرادپایبرمریدزدنبوسه:8نگارهمنتخب

منسوببهآقامیرکهایمنتخبنگاره

 

(ibid: 161)سخاوتمردعرب:9نگارهمنتخب


(ibid: 210)ماهیگیرمردوشیرینوخسروپرویز:10نگارهمنتخب

 

کیف، تیردان و سپر به کار رفته و رنگ، نحوه کاربرد و نوع آن در 
نگاره ها متفاوت است. رنگ های به کار رفته در نقوش اسلیمی طالیی، 
قرمز، سیاه، سفید، سبز، آبی و زرد هستند که در این میان رنگ طالیی 
اسلیمی بر زمینه الجورد یا سیاه و رنگ قرمز و سیاه بر زمینه روشن 

بیشترین کاربرد را داشته است. در جدول )3( تحلیل نگاره ها بر اساس 
نحوه کاربرد و رنگ نقوش اسلیمی آمده است. بیشترین کاربرد اسلیمی 
در نگاره منتخب 1 که صحنه ازدواج یوسف و زلیخا را نشان می دهد و 

در کاشی نمای عمارت )تصویر 1( و سایبان ها )تصویر 2( دیده می شود. 

تصویر 1. نمونه  کاربرد اصل اسلیمی در کاشی نمای عمارت در نگاره منتخب 1.

  

تصویر 2. نمونه  کاربرد اصل اسلیمی در سایبان در نگاره منتخب1.

 

منتخبمنسوببهمیرزاعلیهاینگاره



 
(ibid: 100)محتضرواالغروستایی.مرد3منتخبگارهن



 
(ibid: 103)عشقدربارهفرزندبهپدراندرز:4همنتخبنگار

منتخبمنسوببهمظفرعلیهاینگاره


(ibid:90).مردبدکارولعنشیطان5منتخبنگاره

(ibid: 131:یوسفوشبانیگله)6نگارهمنتخب
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جدول 3. تحلیل نگاره های منتخب بر اساس نحوه کاربرد و رنگ نقوش اسلیمی.

شماره نگاره
 

منتخب
 

 رنگ نحوه کاربرد

تذهیب کتیبه 
 

تشعیر زمینه
کاشیکاری بنا 

 

آالچیق.خیمه.چادر
 

سایبان
 

فرش و زیرانداز
زین.رواندازحیوان 

 

لباس
سایر اجزا 

 

طالیی
 

قرمز
آبی 
سبز 
سیاه 
سفید 

 

زرد
 

1   *  * *   * * *  *  *  
2   *       *    * *  
3   *            *  
4   *   *      *  * *  
5    *  * *   * * *     
6    *      *       
7   *   *    * *   *   
8   *       * *      
9       *   * *    *  

10    *      *    *   
 

جدول 4. تحلیل نگاره ها بر اساس نحوه کاربرد و رنگ نقوش ختایی.

  

شماره نگاره
 

منتخب
 رنگ نحوه کاربرد 

تذهیب کتیبه 
 

تشعیر 
زمینه

کاشیکاری بنا 
 

آالچیق.خیمه.چادر
 

سایبان
 

فرش و زیرانداز
زین.رواندازحیوان 

 

لباس
سایر اجزا 

 

طالیی
الجوردی 

 

قرمز
آبی 
سبز 
سیاه 
سفید 

 

سایر رنگها
 

1  * *  * *  *  * * * * * * * * 
2  * *     *  * * * * * *   
3 * * *    * *  * * * * * * *  
4  * *   * * * * * * * * *  *  
5  *  *  *  * * * * * * * * * * 
6  *  *  * * * * * * *  * * * * 
7  * *   *  * * * * * * * * *  
8  * *     *  * * * * * * * * 
9  *     * *  * * * *  * * * 

10  *  *  *    * * * * * * * * 
 

تصویر4. نمونه  کاربرد اصل اسلیمی در فرش در نگاره منتخب1.تصویر3. نمونه  کاربرد اصل اسلیمی در سایبان در نگاره منتخب1.

بررسی تطبیقی کاربرد هفت اصل تزیینی هنر نگارگری ایران در
نگاره های هفت اورنگ ابراهیم میرزا

7. 2. تحلیل نگاره ها بر مبنای اصل دوم: ختایی
نقوش ختایی درهمه نگاره های منتخب استفاده شده است و در انواع 
مختلف برای تزئین کتیبه و تشعیر زمینه، بنا و آالچیق، خیمه و چادرها، 
محمل، زین و روانداز حیوانات، فرش ها و سایبان، پارچه های لباس و 
سایر اجزای نگاره مانند سریر پادشاهی، متکا، ظرف و غیره به کار رفته 
و رنگ، نحوه کاربرد و نوع آن در نگاره ها متفاوت است. در جدول 
)4( تحلیل نگاره ها بر اساس نحوه کاربرد و رنگ نقوش ختایی آمده 
است. بیشترین کاربرد ختایی نیز در نگاره منتخب 1 در سایبان )تصویر 
3( و فرش ها )تصویر4( دیده می شود که جشن ازدواج یوسف و زلیخا 
را نشان می دهد. رنگ های نقوش ختایی طالیی، الجوردی، آبی، قرمز، 

سبز، سیاه، سفید و غیره هستند که رنگ های طالیی و الجوردی بیشتر 
به کار رفته اند. طرح های ختایی طالیی در تشعیر تمام صفحات نگاره های 

منتخب استفاده شده اند.

7. 3. تحلیل نگاره ها بر مبنای اصل سوم: فرنگی
در دوره صفوی، اصل فرنگی شامل گلدان گل ها بوده است. نقشمایه 
گلدان در 2 نگاره منتخب 2: مرد روستایی و االغ محتضر)تصویر5( 
و نگاره منتخب 3: عاشق پیر سست رأی و سقوط از بام )تصویر6( در 
ستون های کنار درب ورودی و به رنگ خاکستری تیره به کار رفته است.
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تصویر 6. نمونه  کاربرد اصل فرنگی در نگاره منتخب3.تصویر 5. نمونه  کاربرد اصل فرنگی در نگاره منتخب 2.

7. 4. تحلیل نگاره ها بر مبنای اصل چهارم: نیلوفر
گل نیلوفر که در زمان شاه عباس به گل شاه عباسی تغییر نام یافت در 
هر 10 نگاره منتخب هفت  اورنگ به کار رفته است که از این بین در 5 
نگاره در فضای نگاره به صورت یک گل طبیعی به کار رفته است )تصویر 
7( و در 9 نگاره در میان نقوش ختایی و جهت تزئین اجزای نگاره نیز 

استفاده شده است )تصویر 8(.

7. 5. تحلیل نگاره ها بر مبنای اصل پنجم: ابر 

نقش ابر در 6 نگاره از 10 نگاره منتخب بر زمینه طالیی یا الجورد 
آسمان به کار رفته است که عبارتند از نگاره های منتخب شماره 1، 2، 3، 
5، 6 و10. تنها در نگاره ازدواج یوسف و زلیخا ابرهای رنگین به چشم 
می آید )تصویر 9(. در سایر نگاره های منتخب از ابر های سیاه، سفید و 

خاکستری )تصویر 10( استفاده شده است.

7. 6. تحلیل نگاره ها بر مبنای اصل ششم: واق  
این اصل نقاشی ترکیبی از عناصر گیاهی و شاخ وبرگ های گل ها 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 نقوش ختایی میان در نگاره  درفضای نگاره منتخب نقوش ختایی میان در نگاره  درفضای منتخب نگاره

1  * 6 * * 
2 * * 7 * * 
3  * 8  * 
4 *  9  * 
5 * * 10  * 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

تصویر7. نمونه  کاربرد اصل نیلوفر در فضای 
نگاره در نگاره منتخب 5.

تصویر8. نمونه  کاربرد اصل نیلوفر در بین نقوش 
ختایی فرش در نگاره منتخب 5.

جدول 5. تحلیل نگاره ها بر اساس اصل نیلوفر.

تصویر    10. نمونه  کاربرد اصل ابر در نگاره منتخب 3.تصویر 9. نمونه  کاربرد اصل ابر در نگاره منتخب1.
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منتخب  نگاره های  تشعیر  در  است.  و حیوانی  انسانی  و صورتک های 
است  شده  استفاده  گیاهی  و  حیوانی  ترکیبی  نقوش  این  از  و10   8،6
)تصویر    11(. بعالوه در نقاشی های دیواری بنا در نگاره های منتخب 2، 
3 و 7 )تصویر   12( و برای تزئین خیمه در نگاره منتخب 10 )تصویر    13( 
و تزئین زین و روانداز حیوانات در نگاره های منتخب 4 و5 )تصویر   14( 

استفاده شده است.

7. 7. تحلیل نگاره ها بر مبنای اصل هفتم: گره سازی یا بند رومی
گره یا بند رومی در معماری اسالمی به تقلید از الگوها و مثال های 
ملکوتی همچون خانه ها و باغ های بهشت، در تزئین بناها به کار رفته 
است. در 7 نگاره منتخب که دارای بنا هستند، استفاده از گره در حصار 
دیده  نرده ها  و  پنجره، درب ها  )تصویر    16(،  )تصویر    15(، کاشی نما  باغ 

می شود. این نگاره ها عبارتند از: 1، 2، 3، 4، 7، 8 و10. 

8. تحلیل یافته ها

خالصه ای از کاربرد اصول هفتگانه نگارگری ایران در نگاره های 
منتخب هفت اورنگ در جدول )6( آمده است. 

8. 1. تحلیل کاربرد هفت اصل تزئینی نگارگری در نگاره های 
منتخب

همانطور که از جدول )6( پیداست، هفت اصل تزئینی هنر نگارگری 
ایران در همه نگاره های منتخب استفاده شده است. همچنین اصول ختایی 
نیلوفر بیشتر و اصل فرنگی کم تر از همه مورد استفاده بوده است  و 
)نمودار 1(. اصل اسلیمی نیز از جمله اصول پرکاربرد در نگاره هاست. 
بیشترین کاربرد اصل اسلیمی در کاشی های نمای بناها و بیشترین رنگ 
مورداستفاده در اسلیمی طالیی است که بر زمینه الجورد و سیاه نقش 
بسته است. بیشترین کاربرد نقوش ختایی در تشعیر زمینه و تزئین لباس 
افراد و به رنگ های طالیی و الجوردی، قرمز، آبی، سفید و سیاه است. 
برخالف استفاده فراوان از اصل ختایی و نیلوفر، اصل فرنگی در نگاره های 
مکتب مشهد کم تر استفاده شده است. اما این اصل در دوره های بعد و از 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

تصویر   11. نمونه  کاربرد اصل واق در تشعیر نگاره 
منتخب10.

تصویر    12. نمونه  کاربرد اصل واق در نقاشی دیواری 
نگاره منتخب 7.

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

تصویر   13. نمونه  کاربرد اصل واق در تزئین خیمه در 
نگاره منتخب 10.

تصویر   14. نمونه  کاربرد اصل واق در تزئین زین و 
روانداز حیوانات در نگاره منتخب 5.

تصویر    15. نمونه  کاربرد اصل گره در حصار باغ 
نگاره منتخب 2.

تصویر    16. نمونه  کاربرد اصل گره در کاشی عمارت 
نگاره منتخب 2.

بررسی تطبیقی کاربرد هفت اصل تزیینی هنر نگارگری ایران در
نگاره های هفت اورنگ ابراهیم میرزا
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اواخر دوره صفوی با رونق فرنگی سازی شکل تازه ای به خود گرفته و 
رواج می یابد. اصل نیلوفر در همه نگاره ها به چشم می خورد و در میان 
نقوش ختایی بسیار به کار رفته است. این روند استفاده از نیلوفر در زمان 
سلطنت شاه عباس صفوی هم به طور گسترده ای ادامه دارد اما نام این نقش 
به گل شاه عباسی تغییر می یابد. اصل ابر که منشایی چینی دارد در نیمی 
از نگاره ها و در اغلب موارد به رنگ سیاه و سفید استفاده شده و فقط 
در یک نگاره با توجه به فضای خاص آن در رنگ های متنوعی به کار 
رفته است. اصل واق که برگرفته از مفهوم درخت زندگیست، نیز در 8 
نگاره استفاده شده و این پایبندی به سنت های نگارگری گذشته را نشان 
می دهد. گره و نقوش هندسی در نمای بناهای نگاره استفاده شده است 
که از زمان سلجوقیان و با معماری سبک رازی در قالب معقلی و بعدها 
کاشی معرق و در زمان صفوی با کاشی هفت رنگ در تزئینات بنا به کار 

می رفته است. 

آثار  در  نگارگری  تزئینی  اصل  هفت  کاربرد  تحلیل   .2  .8
نگارگران هفت  اورنگ

براساس کتاب قانون الصور صادقی بیگ افشار نگارگران در دوره 
کسب  را  الزم  مهارت  نگارگری  تزئینی  اصل  هفت  در  باید  صفویه 
می نموده اند اما نحوه کاربرد و میزان استفاده هر نگارگر از این اصول 
ویژگی های  واقع  در  است.  می داده  نشان  را  وی  و سبک خاص  شیوه 

سبک شخصی هر نگارگر سبب استفاده متفاوت از این اصول بوده است. 
بنابراین کاربرد این اصول از آن جهت دارای اهمیت است که فراگیری 
این اصول در دوره صفویه )نیمه دوم قرن دهم( از جمله مهارت های الزم 
جهت تعیین استادکاری و حرفه ای بودن نگارگران در آن دوره محسوب 
می گشته و عالوه بر آن وجه مشخصه آثار نگارگران نیز بوده است. بر 
اساس داده های جدول )6( و نمودار   )2( که بر اساس درصد استفاده از 
اصول در نگاره های منسوب به نگارگران است،می توان چنین استنباط 
تأکید  نیلوفر  و  ختایی  اصول  از  استفاده  بر  نگارگران  همه  که  نمود 
داشته اند. شیخ محمد از همه اصول در نگاره ها بهره برده است در واقع 
او این ویژگی را داشت که خود را با تحوالت زمانه تطبیق دهد و شیوه 
مورد نظرش را اعمال کند. میرزاعلی هم از همه این اصول در آثار خود 
بهره جسته اما کم تر از شیخ محمد از اصول فرنگی، اسلیمی و گره استفاده 
کرده است و در عوض اصولی چون ابر و واق را بیشتر به کاربرده است. 
درواقع او وقتی به مشهد رفت اصول و سنت های این مکتب را رعایت 
کرد و هماهنگ با دیگر هنرمندان به تصویرگری پرداخت. اما مظفرعلی 
و آقامیرک همچنانکه اسلیمی را به کمال به کار برده اند عالقه ای به 
استفاده از اصل فرنگی و گره نداشته اند. این هردو از نگارگران مکتب 
تبریز دوم بوده اند که در مصورسازی شاهنامه و خمسه تهماسبی نیز با هم 
همکاری داشته اند. آقامیرک در تبریز مانده و نگاره هایش را با سفیرانی 

جدول 6. کاربرد اصول هفتگانه تزئینی ایران توسط نگارگران نگاره های منتخب. 

نام نگارگر 
 منتسب

  شماره
 در نسخه

 هفت اصل نزئینی نگارگری ی منتخبها نگارهنام 

اسلیمی
ختایی 
 

فرنگی
نیلوفر 
 

ابر
واق 

گره 
 

 *  * *  * * ازدواج یوسف و زلیخا 12 شیخ محمد
 * * * * * * * بام از سقوط و رای سست پیر عاشق 15

 * * * * * * * مرد روستایی و االغ محتضر 3 میرزاعلی
 * *  *  * * اندرز پدر به فرزند درباره عشق 4

  * * *  * * مردبدکار و لعن شیطان 2 مظفرعلی
  * * *  * * حضرت یوسف و شبانی گله 9

 * *  *  * * سعدی درباره خردمند دانای خواب 13 عبدالعزیز
 * *  *  * * بوسه زدن مرید بر پای مراد 20

    *  * * عرب مرد سخاوت 16 آقا میرک
  * * *  * * ماهیگیر مرد و شیرین و خسروپرویز 27
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 گره واق ابر نیلوفر فرنگی ختایی اسلیمی

نمودار 1. مقایسه کاربرد اصول هفتگانه تزئینی نگارگری در نگاره های منتخب هفت اورنگ ابراهیم میرزا.
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 گره واق ابر نیلوفر فرنگی ختایی اسلیمی

 آقامیرک عبدالعزیز مظفرعلی میرزاعلی شیخ محمد

برای شاهزاده ابراهیم میرزا می فرستاده است و شاید بتوان پایبندی به اصول 
مکتب تبریز دوم را دلیل عدم استفاده آن ها از این دو اصل در نظر گرفت 
و کاربرد بیشتر این دو را توسط شیخ محمد و میرزاعلی از ویژگی های 
سبک مشهد به شمار آورد که خود نیازمند تحقیق بیشتری درباره کاربرد 
این اصول در دیگر آثار این نگارگران است. برخالف این دو، عبدالعزیز 
از اصل گره در آثارش بیشتر استفاده نموده است. او در منظره سازی دستی 
قوی داشته و این چیره دستی از آثار منسوب به او روشن است، بنابراین 
با توجه به کاربرد بیشتر گره در معماری دوره صفویه این امر در آثار او 
تجلی یافته است. عالوه بر این آقامیرک و مظفرعلی صحنه هایی عشایری 
و طبیعت را به تصویر کشیده اند که این خود می تواند دلیل عدم استفاده 

از گره در آثارشان باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیریـ 
در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی کاربرد هفت اصل تزئینی هنر 
نگارگری ایران در نگاره های منتخب هفت اورنگ ابراهیم میرزا پرداخته 
شد. کاربرد این اصول از آن جهت دارای اهمیت است که فراگیری این 
اصول در دوره صفویه )نیمه دوم قرن دهم( از جمله مهارت های الزم 
جهت تعیین استادکاری و حرفه ای بودن نگارگران در آن دوره محسوب 
می گشته و عالوه بر آن وجه مشخصه آثار نگارگران نیز بوده است. 
همچنین در مکاتب مختلف نگارگری شاهد تزئینات متفاوتی هستیم و 
مطالعه این اصول در پژوهش حاضر، می تواند برخی ویژگی های مکتب 
مشهد را نمایان سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصول ختایی و 
نیلوفر توسط همه نگارگران و در همه نگاره ها به کار گرفته شده است. 
در واقع اصل ختایی، برای تزئین بسیاری از اجزای نگاره و بیشتر در تشعیر 
زمینه و تزئین لباس افراد و به رنگ های طالیی و الجوردی، قرمز، آبی، 
سفید و سیاه استفاده شده است. اصل نیلوفر در میان نقوش ختایی و در 
رنگ های متنوع، بسیار به کار رفته است. این روند استفاده از نیلوفر در 
زمان سلطنت شاه عباس صفوی هم به طور گسترده ای ادامه داشته اما نام 
آن به گل شاه عباسی تغییر می یابد. همچنین استفاده از اصول اسلیمی، ابر 
و واق هم مورد توجه نگارگران مکتب مشهد بوده اما کم تر از ختایی 
و نیلوفر استفاده شده است. بیشترین کاربرد اصل اسلیمی در کاشی های 
نمای بناها و بیشتر به رنگ طالیی است که بر زمینه الجورد و سیاه 
نقش بسته است. اصل ابر که منشایی چینی دارد در نیمی از نگاره ها و 

در اغلب موارد به رنگ سیاه و سفید استفاده شده است. اصل واق که 
برگرفته از مفهوم درخت زندگیست، نیز در اغلب نگاره ها استفاده شده 
و این پایبندی به سنت های نگارگری گذشته را نشان می دهد. درحالی که 
اصل فرنگی بسیار کم تر از سایر اصول و فقط در آثار شیخ محمد و 
میرزاعلی دیده می شود و با توجه به اینکه تقریبًا نیمی از نگاره ها به این 
دو نگارگر منسوبند، بازهم درصد پایینی از کاربرد را به خود اختصاص 
داده است. در واقع فرنگی پس از یک دوره افول، در پایان دوره صفویه 
دوباره به وفور و در قالب فرنگی سازی استفاده می شود. همچنین اصل گره 
در همه نگاره های منتخب دارای بنا استفاده شده که سبک معماری رایج 
دوره صفویه و دقت نگارگرانی چون عبدالعزیز را در منظره سازی نشان 
می دهد. به طور کلی نگارگران مکتب مشهد کوشیده اند تا با کاربرد اصول 
هفتگانه تزئینی نگارگری ایران در نگاره های هفت اورنگ ابراهیم میرزا 
باشند که وجه مشخصه  وفادار  نگارگری  هنر  تزئین گرایی  به سنت 
نگارگری ایرانی است و عالوه بر نمایش مهارت خود در نگارگری، با 
کاربرد این اصول در سطوح متفاوتی از فراوانی و اهمیت، آن را به عنوان 
وجه مشخصه آثار خود به کار گیرند. بعالوه سطوح متفاوت کاربرد این 
اصول و تأکید بر تزئین بسیار اجزای نگاره، خود می تواند از ویژگی های 
کتاب آرایی مکتب مشهد به شمارآید که البته نیازمند پژوهش بیشتر در 

این زمینه است. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت هاـ 

1. Simpson Marianna Shreve.
ابراهیم میرزا در گالری فریر واشنگتن به  2 .نسخه هفت اورنگ سلطان 

شناسه F 1946.12 نگهداری می شود.آدرس الکترونیکی موزه: 
http://www.freersackler.si.edu

3. Freer Gallery of Art in Washington 
4. احمد موسي، نگارگر نوآور ایراني، فعال در نیمۀ نخست سده هشتم و 
از اولین نگارگران شناخته شده و صاحب سبک ایراني است. او نقاشي را نزد 
پدرش آموخت و در دربار ابوسعید ایلخاني )واپسین سلطان ایلخاني( مشغول کار 
شد. او از تلفیق شیوه هاي چیني و ساساني، به اصول زیبایي شناسي جدیدي دست 

یافت و تحولي در نقاشي ایراني به وجود آورد.
5. به نظر می رسد در برخی منابع سلطان محمد خندان و برخی دیگر را که 
در کتابخانه ابراهیم میرزا در مشهد مشغول به کار بوده اند در زمره نگارگران 

این نسخه دانسته اند که سند معتبری در تایید آن ارائه نشده است.

نمودار 2. مقایسه کاربرد اصول هفتگانه تزئینی نگارگری توسط نگارگران هفت اورنگ ابراهیم میرزا.

بررسی تطبیقی کاربرد هفت اصل تزیینی هنر نگارگری ایران در
نگاره های هفت اورنگ ابراهیم میرزا
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One of the important aspects of the visual s tructure 
of Iranian painting is its decorative aspect, which has 
taken various forms in different schools and has been 
expressed in the Safavid period with the compilation 
of seven decorative principles of painting by Ahmad 
Mousa. These principles include Islimi, Khataie, Far�
angi, Niloofar, Abr, Waq, Bande Rumi (Greh Chini). It 
seems that no research has been done on the usage of 
these principles in the painting of Mashhad School, and 
since Ibrahim Mirza’s Haft Awrang is one of the mag�
nificent manuscripts illus trated by Safavid painters in 
Mashhad, this s tudy can provide more information on 
the characteris tics of Mashhad school. Therefore, the 
main ques tion of the present s tudy is how the seven 
decorative principles of Iranian painting in the Safavid 
era were used in Ibrahim Mirza’s Haft Awrang? The 
aim is a comparative s tudy of the usage of Seven Dec�
orative Principles of Iranian Painting in the paintings 
of Ibrahim Mirza’s Haft Awrang. The method of this 
research is descriptive�comparative and the method of 
data collection is library. Findings show that the princi�
ples of Khataie and Niloofar are used by all painters and 
in all paintings; in fact Khatai principle has been used to 
decorate the components of the painting and in golden, 
azure, red, blue, white and black colors. Niloofar prin�
ciple has been widely used among Khatai motifs and in 
various colors. This process of using Niloofar Principle 
continued during the reign of Shah Abbas Safavid, but 
its name was changed to Shah Abbasi flower. Islimi 
Principle is used more in the facade tiles of the building 
and it is more of a golden color that is embossed on an 
azure and black background. Abr Principle which is of 
Chinese origin, is used in half of the paintings, and in 
mos t cases in black and white. Waq Principle, which 
is derived from the concept of the tree of life, is also 

used in mos t paintings, and this shows the adherence 
to the painting traditions of the pas t.    While the usage 
of Farangi Principle is much less than other principles 
and is used only in the works of Sheikh Mohammad 
and Mirza Ali, and considering that almos t half of the 
paintings are attributed to these two painters, it s till has 
a low percentage of usage. In fact, after a period of de�
cline, at the end of the Safavid period, Farangi Principle 
is used again in abundance and in the form of Faran�
gisazi. Greh Principle is used in paintings based on the 
common architectural s tyle of the Safavid period. In 
fact, the painters of Haft Awrang have tried to be faith�
ful to the decorative tradition of Iranian painting, which 
in addition to showing their skills in painting, can also 
be considered as a feature of their artwork. In addition, 
the different levels of usage of these principles and the 
emphasis on decorating many components of the paint�
ings, can be considered as one of the features of Mash�
had school book decoration, which of course needs 
more researches.
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Ibrahim Mirza’s Haft Awrang, Seven Decorative 
Principles of Painting.
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