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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

The Visual Arrangements of Prophet Zechariah
Martyrdom Miniature in Qisas Al-Anbiya

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

سامانبندیهای تجسمی در نگارة
شهادت حضرت زکریا (ع) قصص االنبیا
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بیان مسئله :قصص االنبیا ،قصههای نقلشده از حوادث زندگی پیامبران است .برخی از نگارشهای
این کتاب مزین به تصویرسازی و نگارگری بهمنظور نمایانکردن هرچه بیشتر مفاهیم بیانشده در آن
است .مشهورترین نسخۀ خطی قصص االنبیا نسخۀ خطی موزۀ توپکاپی است و یکی از شاخصترین
این قصص ،که در کتاب مذکور نگارگری شده است ،روایت شهادت حضرت زکریا (ع) است .نگارگر در
این اثر سعی در تجسم مظلومیت زکریا در برابرکفرگویی ابلیس و حمایت الهی از او دارد.
هدف پژوهش :بررسی سامانبندی تجسمی براساس سه ویژگی عناصر بصری (خط ،رنگ ،بافت ،فرم)،
ترکیببندی (مارپیچ طالیی ،مربع شاخص ،مستطیل طالیی و خطوط رهنمونگر) و نمادپردازی از سه
منظر شخصیت ،رویداد و گفتوگو در این نگاره است .برای دستیابی به این هدف ابتدا الگوی ارتباط
ویژگی سامانبندی تبیین میشود.
بین پارامترهای تشکیلدهندۀ این سه
ِ
روش پژوهش :پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
نتیجهگیری :شخصیتها در این نگاره به دو ساحت روایت کتاب و درخت ،که پناهدهندۀ زکریا از
هجوم ابلیسیان است ،وفادار باقی میمانند .ترکیببندی د ّو ار ،القای جایگاه درخت با بهکارگرفتن
ترکیببندی مثلثی عناصر بهنحوی که رأس مثلث بر درخت تأکید داشته باشد ،القای آرامش
و ثبات با بهکارگرفتن عناصر در مستطیل طالیی ،قرینگی فر مهای انسانی ،استفاده از خطوط
رهنمونگر عمودی برای جایگیری عناصر ،استفاده از مستطیلهای  √2و  √3برای چینش کتیبه و
نگاره در کنار یکدیگر ،تداعی بافتی آرام ،کمتنوع و معناگرا بودن بهواسطۀ نحوۀ بهکارگیری عناصر
بصری نقطه و خط و در نهایت چیدمان ساختار حلزونی پادساعتگرد و ساعتگرد عناصر از مهمترین
نکات قابل شناسایی در سامانبندی این اثر هستند .همچنین بهکارگیری الجوردی یکنواخت در
پسزمینه ،فضای اندوه و وهم ،زرد درخشان در لباس ابلیس ،تأکید بر شخصیت او و نارنجی در
لباس نقال سبب چرخش رنگها در ترکیببندی اثر بوده است .در مجموع ،اثر با رنگهای تخت و
درخشان و بدون سایه ترسیم شده است.
واژگان کلیدی :شهادت زکریا (ع) ،قصص االنبیا ،سامانبندی ،نگارگری.
* نویسندۀ مسئول،09133865755 :

armita.saadatmand@gmail.com
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مقدمه و بیان مسئله

دوران صفویه در میانۀ سدۀ شانزدهم میالدی /دهم قمری،
با رسمیتدادن به مذهب شیعه ،آغازگر بزرگترین جریان
مذهبی تاریخ ایران بود که تفكرات دینی و مذهبی در
ارتباطات و تحوالت اجتماعی آن زمان شكلی جدید و
جدی به خود گرفت (اصل نجفی فرد .)1392 ،نسخههای
مصور این دوره ،بهخصوص نسخههای مذهبی از جمله
قصص االنبیا ،دارای شیوهها و سبكهای مختلف اجرایی و
تنوع تاریخی و مكانی هستند كه تا حدودی با نسخهها و
كتب مصور دیگر دورهها تفاوتهایی ،از لحاظ تركیببندی
و هیئت و پوشش افراد در تصاویر ،دارند .نگارگران
نسخههای مصور قصص االنبیا برای داستانهای خاص خود
شیوه و سبك اجرایی مبتكرانهای داشتهاند .داستانهای
برگرفتهشده در این نسخهها ،عموماً داستا نهای مهم
برگرفته از قرآن و در بسیاری از موارد معجزات پیامبران
یا عذاب قومی خاص ،که در قرآن نقل شده ،است و از
این میان داستانهای پیامبران صاحب كتاب و شریعت
حائز اهمیت بود و هدف اصلی ترسیم این نوع داستانها
آگاهیبخشیدن و قراردادن بینش و تفكر مردم تحت تأثیر
آیات قرآنی و حوادث نقلشده در داستانهای این كتاب
مقدس است.
با این حال باید دانست که از دیرباز نگارگری ایرانی با
ادبیات پیوندی تنگاتنگ داشته است و نگارگر عمدتاً
خمیرمایة کار خود را از منظومههای حماسی و غنایی
و مذهبی برمیگرفتهاند .نویسندگان هنگامی كه در
انتقال تجاربشان زبان عادی را ناتوان مییافتند ،بهناچار
به زبانی نامأنوس روی میآوردند و در انتقال عواطف و
بیان از زبانی نمادین و رمزگونه و اساطیری بهره میبردند.
نگارگر پابهپای قصه به مصورسازی زایدههای عالم تخیل
نمادین تصویرپردازی آن را
داستان میپردازد و با زبان
ِ
بیان میکند.
یکی از نگارههای بهجایمانده از دورۀ صفوی نگارۀ موجود
از قصص االنبیا (سده شانزدهم میالدی) است که در
کتابخانۀ «کاخ-موزۀ توپکاپی» استانبول نگهداری میشود
و نگارگر آن ناشناس است .در این مقاله جهت بررسی
سامانبندی تجسمی نگاره بر مبنای سه ویژگی عناصر
بصری ،ترکیببندی و نمادپردازی ،ابتدا الگوی ارتباط بین
پارامترهای این سه ویژگی تبیین و سپس سامانبندی
نگاره تحلیل میشود.

پیشینۀ تحقیق

مطالب بسیاری اعم از کتاب و مقاله درمورد داستان شهادت
حضرت زکریا (ع) در قصص االنبیا وجود دارد .در این میان
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میتوان به کتاب «ابن شهرآشوب مازندرانی» ( )1379با
عنوان «در مناقب آل ابی طالب علیهم االسالم» اشاره کرد
که در گفتوگوهای ابلیس با امام هادی (ع) به توصیف
شهادت حضرت زکریا (ع) میپردازد .کتاب قصص االنبیا
تألیف ابواسحاق نیشابوری ( )1382به اهتمام حبیب
یغمایی قصههایی متعددی دربارۀ زندگی پیامبران نوشته
است که در قصۀ شصت و ششم به داستان زندگی حضرت
زکریا (ع) و بهدنیاآمدن یحیی و سپس نحوۀ شهادت زکریا
پرداخته است .در فصلنامۀ «خیال» مقالهای به نگارش
مهدی حسینی ( )1384تحت عنوان «قصص االنبیا به
روایت تصویر» سه عنصر شخصیت ،رویداد و گفتوگو را
در نگارههای دو قصة قرآنی (متعلق به قرن دهم هجری
قمری) شامل کشتهشدن هابیل بهدست قابیل و عذاب قوم
عاد را با روایت این قصص در تفسیر سورآبادی (متعلق
به قرن پنجم هجری قمری) مورد مطالعۀ تطبیقی قرار
داده است .بر این اساس نتیجهگیری شده است که در
قصص االنبیا گاه هرسه عنصر و گاه تنها یکی از عناصر
فوق مورد توجه بوده است و عالوه بر آنها حرکت ،زمان و
مکان نقش تعیینکنندهای دارند .معصومه صداقت ()1386
در مقالهای با عنوان «پیامبران اولوالعزم در نگارههای
قصص االنبیا ابواسحاق نیشابوری» به عناصر بصری و
تصویری و بیان هنری در نگارههای متعدد یافتشده از
این کتاب پرداخته است و در این راستا به این نتیجه
رسیده است که نگارگران این کتاب به جهت داستانهای
خاص خود ،شیوه و سبک اجرایی مبتکرانهای داشتهاند.
با این حال مقالۀ حاضر ضمن اشارۀ مختصری به رویداد
و نحوۀ شهادت حضرت زکریا (ع) به بررسی سامانبندی
نگارة شهادت آن حضرت در نسخۀ تصویرساز یشده
از قصص االنبیا با تبیین الگویی مبتنی بر شناسایی
پارامترهای سه ویژگی نمادپردازی ،ترکیببندی و عناصر
بصری پرداخته است.

مبانی نظری تحقیق

در این بخش ابتدا سامانبندی تجسمی و پارامترهای
تشکیلدهنده آن تعریف و سپس ارتباط بین این پارامترها
تبیین میشود تا از این طریق بتوان الگویی برای بررسی
سامانبندی ارائه کرد.
•سامانبندی
سامانبندی مجموعهای از عوامل تجسمی است که به قصد
رساندن یک تأثیر یا مجموعهای از تأثیرات خاص بهکار
میرود (جنسن .)23 ،1394 ،به عبارت دیگر فرم و ساختار
یک اثر هنری از طریق شناخت سامانبندی آن قابل درک
است .سامانبندی یک اثر هنری با عناصر بصری و اصول
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ترکیببندی مرتبط بوده و سازندۀ نوع تأثیر عناصر در اثر
است .سامانبندی یک اثر هنری از انتظام نیروهای بصری
حاصل شده و صرفاً از کنار هم نهادن سادۀ عناصر بهدست
نمیآید (پاکباز.)293 ،1387 ،
•نمادپردازی
نمادها به معنای نشانه یا کنشهایی هستند که براساس
مجموعه هنجارهای مشترک ،معنایی را انتقال میدهند.
در واقع تأویل بصری از یک موضوع انتزاعی از طریق
تبدیل مشخصات پویای آن موضوع به صفات ویژۀ شکل،
رنگ و حرکت را نماد گویند (همان .)604 ،شناسایی
و معرفی هریک از نمادهای بهکاررفته در این نگاره،
شخصیت نمادپردازی نامیده میشود .پاسخ به این پرسش
که در این اثر هنری نمادهای بهکار رفته چه رویدادی را
بهتصویر کشیدهاند و از زبان خود در ارتباط با سایر نمادها
چه میگویند ،به ترتیب رویداد و گفتوگو در نمادپردازی
نامیده شدهاند.
- -شخصیت

یکی از مفاهیمی که از ابتدای شکلگیری تفکر مورد توجه و
بحث قرار گرفته و اندیشمندان حوزههای مختلف به بررسی
ساختار آن پرداختهاند ،شخصیت است .معادل واژۀ شخصیت
در زبان التین « »personalitcاست که ریشه در «»persona
دارد .مفهوم اصلی و اولیۀ شخصیت تصویری صوری و
اجتماعی است و براساس نقشی که فرد در جامعه بازی
میکند ،ترسیم میشود (دهخدا ،1377 ،ذیل «شخصیت»).
شخصیت خاصة هر فرد ،مجموعة عوامل باطنی یک شخص
و مجموعۀ نفسانیات (احساسات ،عواطف وافکار) فرد دانسته
میشود (معین ،1382 ،ذیل «شخصیت»).
- -رویداد

- -گفتوگو

معنای لغوی «گفتوگو» و «گفتوگوکردن» آنگونه که
از «لغتنامۀ» دهخدا مستفاد میشود ،مکالمت ،مباحثه،
جر وبحث،
مجادله ،گفتوشنود ،مذاکر هکردن ،محاورهّ ،
صحبت ،بحث ،سخن ،هنگامهکردن ،مشاجره ،پرخاش و
جنجال است (همان ،ذیل «گفتوگو»).
•ترکیببندی
جایدادن منطقی عناصر تجسمی در فضای مورد نظر

روش انجام پژوهش

از آنجا که این پژوهش به تبیین علل شکلگیری و
ویژگیهای زیباشناسی حقایق و شهادت حضرت زکریا (ع)
در کتاب قصص االنبیا بهشکل داستانی در نگاره مورد نظر
میپردازد ،تحقیقی بنیادی از نوع نظری است .روش
تحقیق ،توصیفی تحلیلی بوده و نتایج حاصل از تجزیه و
تحلیل بهصورت کیفی ارائه شده است .در تجزیه و تحلیل
فرمها همراه با اجزا و نمادهای مستتر در آن ،رویکردی
ساختارگرایانه مبتنی بر مبانی نظری تبیینشده در
پیش گرفته شده است .در تحلیل محتوا نیز از استقرا
و قیاس استفاده شده است .همچنین مطالعات اسنادی
و کتابخانهای با رجوع به مقاالت و آرشیوهای تصویری و
استفاده از پایگاههای علمی معتبر و منابع تخصصی انجام
پذیرفته است.

قصص االنبیا

کلمۀ «قصص» در عربی بر وزن «عسس» که واژۀ «قصه»
از آن گرفته شده بیشتر به روایت یا رویدادی واقعی در
زمان گذشته داللت دارد .قصه در لفظ عربی به معنی
پیگرفتن یا داستانهایی از گذشته است .قصهگویی در
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در فیزیک و بهطور خاص در نسبیت یک رویداد داللت
به یک موقعیت یا اتفاق فیزیکی دارد که در زمان و مکان
مشخصی رخ داده است (دهخدا ،1377 ،ذیل «رویدادن»).
رخداد بوسیلۀ عملکردی میان این سه تعریف میشود.
رخدادها فقر ههایی تکرارنشدنی و یکتا هستند که
تغییرات ،وضعیتها وشرایط خود را نیز در بر دارند
(همان ،ذیل «رخدادن»).

در سطح دوبعدی یا سهبعدی را ترکیببندی گویند
(حلیمی .)224 ،1376 ،برای بررسی ترکیببندی یک اثر،
هماهنگی ،وحدت ،تعادل و تناسبات آن ارزیابی میشود
(.)Grabar, 1999, 84
•عناصر بصری
عناصر بصری نخستین اجزایی هستند که چشم دریافت
میکند (جنسن .)20 ،1394 ،عناصر بصری مشتمل بر
نقطه ،خط ،فرم ،بافت و رنگ هستند که اساس همۀ
پدیدههای دیداری و از جمله آثار هنرهای بصری را
تشکیل میدهند (پاکباز.)359 ،1387 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،الگوی ارتباطی بین
پارامترهای تشکیلدهندۀ ساما نبندی را میتوان
بهصورت تصویر  1پیشنهاد کرد .از این الگو برای بررسی
ساما نبندی نگارۀ شهادت حضرت زکریا (ع) براساس
داستان قصص االنبیا در این تحقیق استفاده میشود.
در این الگو عناصر بصری و اصول ترکیببندی با
تمهیدات تجسمی مرتبط است .در واقع تمهیدات تجسمی
مجموعهای از عوامل تجسمی از قبیل عناصر بصری و
اصول ترکیببندی است که به قصد رساندن یک تأثیر
یا تأثیراتی خاص در آن اثر هنری بهکار میرود .بنابراین
شناخت از نحوۀ عملکرد تمهیدات تجسمی به تفسیر آن
اثر هنری کمک میکند (جنسن.)23 ،1394 ،
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گفتوگو

ترکیبدوایر
متحدالمرکز

....................................................................

تصویر  .1الگوی ارتباطی بین پارامترهای تشکیلدهندۀ سامانبندی .مأخذ :نگارندگان.

قرآن با این معنا پیوندی نزدیك دارد .وقایع گفتهشده
در قرآن ،برخی متعلق به گذشتۀ دور و برخی مربوط به
گذشتۀ نزدیك است و هدف آنها عبرت و دعوت انسان
بهسوی خداوند است .قصههای قرآنی از دیدگاه ادبی
واقعگرا محسوب میشوند ،زیرا ویژگی اصلی این قصص
آن است كه حق بوده و به حق واقع شد هاند .بهطور
كلی سیر داستانی قصههای قرآن شامل دعوت پیامبران،
تكذیب آنها از سوی قوم و در نهایت نازلشدن عذاب الهی
بر قوم نافرمان است .قصههای قرآنی دربرگیرندۀ پیام
الهی است و در آنها پیامبران سرگذشت و پیام واحدی
داشتهاند .در نگارگری ایرانی ،قصص قرآن با نا مهای
«قصص االنبیا»« ،سیر النبی»« ،انبیانامه»« ،فا لنامه»
و «معرا جنامه» معرفی شده است .از قدیمیترین و
معرو فترین کتا بهای قصص انبیای موجود کتاب
«عرانس المجالس» یا «قصص االنبیا» اثر قرآ نپژوهی
به نام «ابی اسحاق احمد بن محمد بن النیشابوری»
معروف به «ثعلبی» به سال  1035م 427 /.ه.ق .است
(صداقت.)7 ،1386 ،
بیگمان متن ابتدایی کتاب قصص االنبیا نوشتۀ «ابواسحق
ابراهیم بن منصور ابن خلف النیشابوری» ،که بعدها بر
مبنای آن کتابهای قصص االنبیا تصویرسازی و نگارگری
شدهاند ،یکی از گنجینههای ادبی و معنوی گرانقدر نثر

..............................................................................
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پارسی است که در کنار «ترجمۀ تاریخ طبری» و «تفسیر
طبری» از شاهکارهای نثر دورۀ اول پارسی (مشهور به
سبک خراسانی یا مرسل) است .این اثر در قرن پنجم
هجری پدید آمده است و مشتمل بر  114داستان از
سرگذشت پیامبران و برگزیدگان است .در این کتاب
نظم تاریخی حکایتها تا انداز های رعایت شده است.
کتاب از قصۀ آفرینش آسمان آغاز و با حکایتهایی از
صحابۀ پیامبر گرامی (ص) و خلفای راشدین پایان مییابد
(نیشابوری.)13 ،1382 ،
در نسخ متعدد قصص االنبیا جهت تصویرآرایی داستانها
و روایت پیامبران ،از متن نیشابوری استفاده شده كه این
مسئله نشان از اهمیت این نمونه ادبی در میان دیگر آثار
زبان و ادب پارسی ،بهخصوص با مضمون داستان پیامبران
دارد (حسینی.)115-114 ،1384 ،

معرفی نمونه

نمونۀ مورد بررسی در این مقاله نگارۀ شهادت حضرت
زکریا در نسخۀ خطی قصص االنبیا اثر ابوااسحاق نیشابوری
است که امروزه در گنجینۀ موزه توپکاپی نگهداری میشود.
ابعاد این نگاره  28 .2در  42سانتیمتر است .این نگاره
فاقد رقم بوده و نگارگر آن ناشناس است .تصویر  2نمونۀ
نگارۀ مورد بررسی را نشان میدهد.

نشریۀ علمی باغ نظر / 62-51 ،)92(17 ،بهمن 1399

بیان میکند .عناصر بهشکل ترکیببندی مثلثی کار شده
و رأس مثلث بر درخت تأکید و اشاره دارد و به این صورت
نگاه بیننده از پایین نگاره رو به باال کشیده میشود.
استفاده از آسمان الجوردی یکنواخت در پسزمینۀ اثر
نمادی از آسمان الیتناهی است .همچنین بهکارگرفتن
عناصر در مستطیل طالیی بهگونهای است که آرامش و
ثبات را القا میکنند .ترکیببندی نگاره منسجم و متعادل
است و فرمهای انسانی که در قالب مستطیل از بطن نگاره
جدا شدهاند شکل قرینه داشته و حاکی از ترکیببندی
متقارن در اثر است.
 -استفاده از خطوط رهنمونگر و محورهای عمودی در کلنگاره

از خطوط رهنمونگر برای جایگیری عناصر در این اثر
استفاده شده است .در این نگاره خطوط رهنمونگر عمودی
بیشترین کاربرد را در جایگیری عناصر داشتهاند ،با این
حال بهندرت از خطوط رهنمونگر افقی و قطری نیز بهره
گرفته شده است (بنگرید به تصویر .)3
- -کاربرد تناسبات طالیی در کل نگاره

تصویر  .2نگارۀ شهادت حضرت زکریا .مأخذ:

یافتهها

www.akg-images.de

- -الگوی تکرار کمان

در این نگاره ،همانطور که در تصویر  3آمده است .استفادۀ
بسیار زیبا و ماهرانه و هماهنگ در میان چیدمان عناصر
بر محوریت الگوی تکرار کمان مساوی صورت گرفته است.

- -ارتباط چشمی

از آنجا که شاخصترین عنصر اصلی در این نگاره انسان
است ،بررسی ارتباط چشمی بین پیکرهها ضرورت دارد.
ارتباط چشمی در تصویر باعث ایجاد گردش و حرکت در
تصویر میشود (نقیب اصفهانی و ناظری.)104 ،1394 ،
همانگونه که تصویر نشان میدهد ارتباط چشمی
مشخصشده بین فیگورها سبب حرکت در تصویر شده
است.
- -مارپیچ طالیی و ساختار حلزونی

شکل مارپیچ در بنیان ترکیببندی موجب حرکت و
پویایی است و چشم بیننده را بهسوی نقطۀ تمرکز اثر
جذب و مجدد از آن دور میکند (مراثی.)43 ،1384 ،

...................................................................

نتایج بهصورت دستهبندیشده و در هریک از زیر مجموعههای
بر شمرده در سه جزء سامانبندی (ترکیببندی ،عناصر
بصری و نمادپردازی) و همانطور که در تصویر  1تبیین و
تقسیمبندی شد ،به شرح زیر است:
•معرفی و بررسی نمادهای بهکار رفته در نگاره از
منظر شخصیت ،رویداد وگفتوگو
در جدول  1سه نماد اصلی داستان ،شامل حضرت
زکریا (ع) ،ابلیس و درخت ،براساس سه عوامل شخصیت،
رویداد و گفتوگو مورد بررسی قرار گرفته است.
•ترکیببندی
در این نگاره ،همانطور که در تصویر  3آمده است ،استفاده
از ترکیببندی دایرهای (د ّوار) و چیدمان خطوط منحنی
متقارن عناصر و اجزای اثر از جانب نقاش نهایت توجه
بیننده را به مرکز معطوف میدارد .تأکید نقاش بر جایگاه
درخت و عملکرد خصمانۀ جاهالن و بهتصویرکشیدن او
در مرکز کادر در ترکیببندی اثر جایگاه مقام افراد را

براساس تقسیمبندی تناسبات طالیی در این نگاره ،متن
تصویری نگاره در مستطیل  √2و کل نگاره (شامل متن
تصویری و کتیبۀ نوشتاری) در مستطیل  √3قرار گرفته
است .همچنین از مربع شاخص برای ایجاد فضای اثر
استفاده شده است .نگارگر ابلیس و نقال را که از عناصر
و فرمهای انسانی هستند در دو جایگاه متقارن به جهت
تأکید بر این مربع شاخص در پایین صفحه و متن اثر بهکار
برده است تا بر این تقسیمبندی مجددا ً مهر تأئیدی زده
باشد (بنگرید به تصویر .)3

..............................................................................
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جدول  .1معرفی و بررسی نمادهای بهکاررفته در نگاره .مأخذ :نگارندگان.
عوامل

نماد

توضیحات

حضرت زکریا (ع)

زکریا نبی (ع) پدر حضرت یحیی (ع)

ابلیس

شیطان ،اهریمن و پدر دیوان  -عامل قتل زکریای نبی (ع)

درخت

نقش درخت ،ریشه در اندیشۀ جاندارپنداری مردمان باستان دارد .آنها درخت را همانند انسان دارای شعور و فهم
میدانستند و موجودی زنده گمان میبردند .پس در نگاه آنان توانایی یک درخت چندان شگفتآور نبود .این
جاندارپنداری در دیگر عناصر طبیعت نیز دیده میشود (داریوش.)1 ،1391 ،
درخت زایندۀ انبوهی رمز است که در شاخههای بیشمار گسترش مییابد و در بستر اساطیر ،هنرها و تمدنهای
مقدس ،درخت زندگی ،درخت سخنگو و درخت واق ،که درختی با
گوناگون شکل میگیرد؛ درختانی همچون درخت ّ
میوههای انسانی و حیوانی است .یکی از این درختان درختی است که زکریا (ع) در آن از شر ابلیس پناه میگیرد و در
پرتو نماد و رمز جلوهگر میشود و همواره درخت با اشکال و نمادهای مختلف در ادیان ،ادبیات و فرهنگها بروز کرده
و بهتصویر کشیده شده است.

حضرت زکریا (ع)

روایتی که به شهادت جانسوز حضرت زکریا (ع) اشاره کرده است ،افسانۀ ارهشدن زکریای نبی است که در درختی پنهان
شده و اشقیا بهدستیاری اهریمن او را مییابند و با درخت اره میکنند ،اما حضرت زکریا (ع) به لطف خداوند ،در هنگام
بریده شدن درخت ،دردی احساس نکردند (ابن بابویه .)1392 ،اما این نکته قابل توجه است که رنجنکشیدن پیامبر مهربان
الهی چیزی از زشتی عمل بنیاسرائیلیان گمراه نمیکاهد (أین الطالب بذحول االنبیا و ابناء االنبیا) فرازی از دعای ندبه
(کجاست انتقامگیرنده از خون پایمالشدۀ انبیا و فرزندان انبیا) مفهومی از بیان نمادین آه سوزان زکریا (ع) است که بهشکل
شعلههای زرینفام از درون شاخ و برگ درخت متلبور و پناه او به فضای اندوهبار آسمان الجوردی بهتصویر کشیده شده
است.

شخصیت

....................................................................

رویداد

گفتوگو

ابلیس

دشمن بزرگ ،در میان حریصان به خون زکریای نبی (ع) راه افتاد و درختان را از نظر گذراند و با انگشت پارچۀ
بیرونزده از درختی را نشان داد و گفت« :این لباس اوست!» و زمزمه اوج گرفت« :زکریا میان درختی پنهان شده
!ابلیس ،چشمان جنونزدهاش از باال تا پائین درخت گرداند و خم شد تا از پائینترین قسمت درخت وجببهوجب تا
جایی که قلب زکریای نبی (ع) بود ،تخمین بزند .انگشتان منحوسش را به بخشی از تنۀ درخت زد و فرمانی شیطانی داد:
«درخت را از اینجا ببرید» وحشیان حمله کردندّ .اره آوردند و درخت را با گوهر میانیاش دو تکه کردند .آنگاه درخت
خونآلود را میان جنگل رها کردند .زنازادگان پراکنده شدند و ابلیس از میانه گریخت .پیامبر بیگناه خدا ،بیآنکه جرمی
کرده باشد ،در میان جنگل ،خونآلود و تنها بر جای ماند (ابن اثیر.)175-170 ،1374 ،
مفهومی از بیان نمادین با رنگ زرد درخشان برای تأکید بر شخصیتپردازی و عملکرد بیرحمانه ،فرم دست که با تحکم
دستور ارهکردن درخت را میدهد و فرم کاله دوکیشکلش متمایز از دیگر شخصیتها بر شخصیتپردازیاش مهر تأکید
میزند بهتصویر کشیده شده است.

درخت

براساس افسانه مسلمان مرگ یک شهید را بهتصویر کشیده است که در متن ادبی ارائهشده درخت است که دهن
میگشاید (اشاره به شیار مخفیگاه پیامبر در تنه) و زکریا (ع) را در خود پنهان میکند .زکریا در درخت که بهطرز
معجزهآسایی برای پذیرفتنش افتتاح شده بود پناه داده شد و بهدستور ابلیس ،شیطان فراری ،نیروهای شیطان درخت
را با تبری دوسر از هم جدا کردند .زکریا ،که عقل سلیم او را همچون شعلههای طالیی در میان برگها نشان میدهد،
در البالی شاخ و برگها بهتصویر کشیده شده است.

حضرت زکریا (ع)

----

ابلیس

ابلیس خود را در معرفی به امام هادی (علیه السالم) چنین توصیف میکند« :من نقشۀ قتل یحیی را کشیدم .من سبب
قتل زکریا با ّاره شدم» .از سخن این دشمن خدا چنین برمیآید که اوالً نقشۀ شوم قتل انبیا فسادی است که بنیاسرائیل
با فرمان شیطان ،به آن دست زدند (ابن شهر آشوب مازندرانى.)21 ،1379 ،

درخت

----

..............................................................................
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تصویر  .3ترکیببندی نگاره .مأخذ :نگارندگان.
مارپیچ طالیی

تناسبات طالیی در متن

تناسبات طالیی در کل

الگوی تکرار کمان مساوی

ترکیب دوایر متحد المرکز

ساختار حلزونی پادساعتگرد

ساختار حلزونی ساعتگرد

ترکیببندی مثلث

خطوط رهنمونگر متن

خطوط رهنمونگر کل

خطوط شاخص عمودی متن

خطوط شاخص عمودی کل

خطوط شاخص افقی متن

خطوط شاخص افقی کل

ارتباط چشمی پیکرهها

فرمهای انسانی در قالب مستطیل

...................................................................

..............................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

57

آرمیتا سعادتمند و سیدعلی مجابی

در نگارۀ مورد بررسی ،همانطور که در تصویر  3آمده
است ،مارپیچ طالیی قابل تشخیص است .در این نگاره
عالوه بر مارپیچ طالیی ،چیدمان عناصر براساس ساختار
حلزونی هم در جهت پادساعتگرد و هم در جهت ساعتگرد
صورت گرفته است.
آنچه بیش از هر چیز در این نگاره جلب توجه میکند
حالت آرایشی و نحوۀ چیدمان عناصر توسط نگارگر بهشکل
مارپیچ طالیی  1و اسپیرال لگاریتمی است که با حرکتی
نرم و بدون زاویه شکل گرفته است .در ترکیببندی
حلزونی حرکت چشم بهطور مداوم بر مجموعه عناصر
بهکارگرفتهشده هدایت میشود.
- -پالنبندی و محل قرارگیری عناصر اصلی داستان

....................................................................

همانطور که در تصویر  4مشاهده میشود ،از آنجا که
نقش درخت و پناهدادن درخت به زکریا سوژۀ اصلی نگاره
است ،نگارگر با قراردادن آن در مرکز کادر و انتخاب نوع
قرارگیری در تأکید موضوع استمرار داشته است .فرم
تنۀ درخت بهشکل خط عمودی پهنۀ کادر را تقریباً به
دو نیم تقسیم کرده است (در اصل خط قرمز رنگ وسط
کادر است) .نگارگر برای غلبه بر این بیان تصویری فرم
چترگونۀ برگها را به فرم منحنی و نیمدایره اجرا کرده
تا حرکت چشم را از خار جشدن کادر رهایی بخشد .او
با قراردادن فر مهای انسانی ،که در قالب شخصیتهای
متفاوت و گاه به همراه صورتکهای حیوانی ،نمادی از
ابلیس درون هستند ،بهشکل قرینه در دو طرف درخت

تصویر  .4ساختار و محل قرارگیری عنصر اصلی نگاره .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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از فرم قالبی درخت در مرکز کاسته است تا نگاه بیننده
بعد از تمرکز خاص بر روی درخت که سوژۀ اصلی است
بهشکل مدور بر عناصر تصویری دیگر گردش و کل فضای
نگاره را شامل شود .از سویی دیگر پالنبندی نگارۀ مورد
بررسی شامل شش پالن است که در تصویر  5مشخص
شده است.
•عناصر بصری
در نگارۀ مورد بررسی عناصر بصری ،شامل خط ،رنگ،
بافت و شکل ،جهت انتقال مضمون به شرح زیر بررسی
میشود (تصاویر  7 ،6و :)8
- -خط

در این نگاره ،از میان عناصر هنرهای تجسمی خط نقش
اصلی را در بیان حالت و نمایش عاطفی تصاویر ایفا
میکند .در زمینۀ قلمگیری ،نازک و ضخیم اجراکردن
خطوط محیطی پیرامون سطوح رنگها بر ایستایی و
استحکام خطوط افزوده است.
- -رنگ

بهكارگیری رنگهای متباین ،رنگهای مكمل و رنگهای
سرد و گرم در رنگآمیزی نگاره سبب ارتقای كیفیت
بصری رنگها شده است .بهکارگیری رنگهای درخشان،
گرم و سرزنده و تخت برای جامهها (زرد ،نارنجی ،الجورد)
از ویژگیهای این اثر هنری است.
همانطور که در تصویر  6دیده میشود ،لباس ابلیس با
رنگ زرد درخشان برای تأکید بر شخصیتپردازی است و
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تصویر  .5پالنبندی نگاره .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

فرم دست او ،که با تحکم دستور ارهکردن درخت میدهد،
بر این شخصیتپردازی تأکید بیشتری میکند .لباس
نارنجی نقال (شخصیت روبهروی ابلیس) مکمل رنگ لباس
زرد ابلیس است و چهرۀ نقال ،که متعجب شرح داستان
را بیان میکند ،بهخوبی شخصیتپردازی او را نشان
میدهد .رنگ زرد و نارنجی در کل اثر بهشکل گردش
رنگی دیده میشود.
نگارگر در این اثر با رنگهای تخت و درخشان واقعهای را
روایت کرده است ،اما در عین حال دنیای خیالی را نیز با

رنگهای درخشان ،نورانی و بدون سایه تصویر کرده است.
در این نگاره ،رنگ زرینفام طالیی نوید پیروزی نور نیکی
و انگار ازلی نور بر شر است .دیگر عناصر با رنگهای آبی
الجورد ،زرد و نارنجی طراحی شدهاند .چرخش رنگها در
ترکیببندی رنگی اثر کام ً
ال مشهود است.
آبی بیانگر ایمان و نشانگر فضای نامتناهی و معرف روح
است ،اما هنگامی که تاریک میشود و به تیرگی میگراید،
مفهوم ترس ،وهم ،اندوه و مرگ و نیستی به خود میگیرد
(ایتن.)218 ،1384 ،
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تصویر  .6ابلیس و نقال .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .8انواع بافت گیاهی .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .7رنگهای بهکاررفته در نگاره .مأخذ :نگارندگان.

....................................................................

- -بافت

عامل اصلی ایجاد بافت عنصر نقطه و خط است .کیفیت
بهکارگرفتن این دو عنصر در لطافت یا خشونت بافت مؤثر
است .در نگارۀ مورد بررسی از نظر قلمگیری ،خطوط با
شدت و ضعف بهنقش کشیده شده و امکان تأثیرگذاری بر
کیفیت بافت را ایجاد کرده است .همانطور که در تصویر 8
دیده میشود ،نگاره دارای بافتهای آرام و کمتنوع است
که بر سکوت و آرامش فضا میافزایند و نقش مهمی در
تداعی معنا دارد.
- -شکل (فرم)

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،دو فرم انسانی
کارشده در پالن اول اثر ،انگشتبهدهان و متعجب،
پوششی کام ً
ال صفوی دارند .لباس پیکر هها از پیراهنی
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آستینبلند و ردایی بر روی آن تشکیل شده است .با
این حال پوشش دو شخصیت اثر که درحال ارۀ درخت
هستند از دیگر شخصیتها متمایز است .آن دو لباس
متداول آن دوره را به تن ندارند و بدون ردای بلند
هستند که البته با چهرۀ انسانی-حیوانی آنان نیز مطابقت
دارد .فرم کاله دوکیشکل ابلیس او را متمایز از دیگر
شخصیتها بهتصویر کشیده است .از چهرهنگاری نیمرخ،
در چهرۀ ابلیس ،چهرۀ ناظر سمت راست تصویر و یکی
از دو شخصیتهای ابلیسگونه با فرم تلفیقی انسان-
حیوان استفاده شده است و از چهر هنگاری سهرخ ،در
چهرۀ راوی ،چهره ناظر سمت چپ تصویر و یکی از دیگر
شخصیتهای ابلیسگونه با فرم تلفیقی انسان-حیوان
استفاده شده است .چهر هها در این اثر هنری به فرم
چهر ههای مغوالن با چشمانی بادامی ،بینی باریک و
دهانی کوچک است و فاقد سایهپردازی و شخصیتسازی
هستند .در نگارۀ مورد بررسی ،از چهر ههای بیحالت
همراه با حرکات اغراقآمیز مرسوم در نقاشی سبکهای
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نتیجهگیری

جدول  .2چهرهنگاری در نگاره .مأخذ :نگارندگان.
تصویر چهره

توضیحات

چهرۀ ناظر در سمت چپ نگاره.
سهرخ

چهرۀ شخصیتهای ابلیسگونه با فرم
تلفیقی انسان و حیوان در سمت راست
نگاره.
سهرخ

چهرۀ راوی در سمت چپ نگاره.
سهرخ

چهره ناظر در سمت راست نگاره.
نیمرخ

چهره شخصیتهای ابلیسگونه با فرم
تلفیقی انسان و حیوان در سمت چپ نگاره.
نیمرخ

پینوشت

Labyrinth .1
 .2نام حضرت زکریا (ع) هفت بار در قرآن در سورههای آل عمران ،انبیا ،عمران و
انعام آمده است .قرآن از زندگى حضرت زکریا (ع) غير از دعاى او در طلب فرزند،
استجابت دعايش و تولد فرزندش يحيى چيز دیگری به میان نياورده و به سرانجام
امر او اشاره ای نکرده است ،ولى در احادیث بسيار معتبری از شيعه و سنى (بهویژه
روایت نقلشده از امام صادق (ع)) آمده است كه قومش او را با راهنمایی ابلیس ،در
حالی که در تنۀ درختی پنهان شده بود ،به قتل رساندند (نیشابوری.)13 ،1382 ،
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پیشین استفاده شده است .صحنه از فضایی فراخ
برخوردار است .اگرچه ممکن است پسزمینهها دارای
مقیاس مناسبی برای خلق رویدادها نباشند ،اما بهخوبی
گنجایش پیکر قهرمانها را دارند و شخصیتها در بخش
مرکزی فضای تصویر جای گرفتهاند.

بررسی و تحلیل نگارۀ شهادت حضرت زکریا (ع) نشان
میدهد که تصویرسازی عواطف و احساسات انسانی در
داستانی مذهبی برگرفته از زندگی پیامبران قرآنی 2موضوعی
قابل توجه بوده و دستاوردی کام ً
ال جدید محسوب میشود.
درخت بهعنوان جانپناه زکریا (ع) با اجرا در مرکزیت تصویر
بیانگر محوریت موضوع است .درخت همراه با شعلههای
زرینفام بیان از آه مظلومانۀ زکریا (ع) دارد که در بین شاخ
و برگ درخت و در فضای اندوهبار آسمان الجوردی متبلور
شده است .نوع ترکیببندی این نگاره و چینش عناصر
بصری آن از جمله شکل و رنگ و بافت تحت تأثیر موضوع
قرار دارد .ترکیببندی این نگاره ثبات و آرامش را تداعی
میکند و نگارگر سعی دارد با اشاره موضوع مورد نظر را
بیان کند و در قالب نمادپردازی ،تصویری متبلور برخاسته
از فضای هنری و مذهبی حزنانگیزی ایجاد کند و اثر هنری
آن دوره را در کنار مضامین مذهبی همراه با ادبیات عرفانی
شکل بخشد .بهطور کلی میتوان این تصویر را وفادار به
دو ساحت دانست :نخست ،کتابی که تصاویر به بازنمایی
متن آن پرداخته است و دوم ،درخت پناهدهندۀ زکریا که با
هجوم انسانهای ابلیسواری مواجه شده که صوری انسانی
و حیوانی دارند .شخصیتهای داستان ،که ابلیس ،نقال و
مردم عادی هستند ،همه بر روی مارپیچ طالیی بهتصویر
کشیده شده و با استفاده از ترکیببندی استواری در
چارچوب مستطیل طالیی قرار داده شده و با حفظ هویت
سنت نگارگری آن دوره تجلیبخش نگارهای غنی بودهاند.
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