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گواه نظام شبکهای در ترکیببندی نگارههای نسخۀ
*
خطی شاهنامۀ بایسنقری
کامران افشار مهاجر 1،طیبه بهشتی

**2

 .1دانشیار گروه ارتباط تصویری ،دانشکدۀ هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری گروه پژوهش هنر ،پردیس باغ ملی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله94/2/7 :؛ تاریخ پذیرش نهایی)94/8/20 :

چکیده

امــروزه تقریبــاً تردیــدی وجــود نــدارد کــه نگارههــای ایرانــی را بــا اســتفاده از پیشنمونههــا ترکیــبمیکردهانــد؛ امــا
ایــن پرســش اساســی کــه ترکیــب ایــن پیشنمونههــا بــر اســاس چــه اصــول و ضوابطــی صــورت میگرفتــه ،همچنــان
بیپاســخ مانــده اســت .بــه گمــان شــماری از پژوهشــگران ،ترکیــب نگارههــای ایرانــی ،بــر اســاس قانــون خاصــی صــورت
نگرفتــه اســت و از قاعــدۀ چینــش دســت آزاد تبعیــت میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه برخــی پژوهشهــای اخیــر ،نظــام
شــبکهای را مســئول ترکیببنــدی در نگارههــای ایرانــی میداننــد؛ ســاختاری کــه میتــوان آن را بهســادگی از تقســیم
طــول و عــرض کادر اثــر بــه بخشهــای مســاوی بــه دســت آورد .مقالــۀ پیــشرو کــه بــا تکیــه بــر روش توصیفــی -تحلیلــی
مــوردی و بــا اســتفاده از شــیوۀ کمــی نگاشــته شــده اســت ،تــاش میکنــد بــا تحلیــل بصــری چهــار مجلــس از نگارههــای
22گانــۀ شــاهنامۀ بایســنقری ،یعنــی مجالــس «دیــدار زال و رودابــه»« ،نبــرد گــودرز بــا پیــران»« ،گریســتن فرامــرز بــر
تابــوت رســتم» و «نبــرد کیخســرو بــا افراســیاب بــه همــراه ســپاهیان» ،نشــان دهــد نظــام شــبکهای ،بنیــان طراحــی و
تنظیــم نگارههــای نســخۀ خطــی شــاهنامۀ بایســنقری بــوده اســت .از دیگــر ســو ،مشــاهده خواهــد شــد کــه ایــن ســاختار،
گاه بــه تبعیــت از شــیوۀ جدولبنــدی و مسطرکشــی قالــب متــن ،زمانــی بــا توجــه بــه چارچــوب صفحــه و گاه بــر اســاس
نظــام درونــی اثــر ،طراحــی و تنظیــم شــده اســت.

واژگان کلیدی

ترکیببندی ،شاهنامۀ بایسنقری ،نظام شبکهای ،نگارگری.
* این مقاله برگرفته از بخشی از رسالۀ دکتری نگارندۀ دوم تحت عنوان «تبيين نظام بصري و زیباییشناختي كتابت در مكتب هرات (مورد پژوهشي:
شاهنامۀ بايسنقري)» است که به راهنمایی نگارندۀ اول در دانشگاه هنر تهران در دست انجام است.
** نویسندۀ مسئول :تلفن ،025-37747647 :نمابر.E-mail: tb.beheshti@gmail.com ،021-66759381 :
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مقدمه
یکــی از نســخ مشــهور مصــوری کــه در تاریــخ کتابآرایــی و
تصویرگــری ایــران پدیــد آمــده اســت ،شــاهنامۀ بایســنقری اســت.
ایــن کتــاب کــه بــه دســتور شــاهزاده بایســنقرمیرزا (/802-837
 )1400-1434در تاریــخ جمــادیاالول ســال  1433 /833و بــه قلــم
نســتعلیق موالنــا جعفــر تبریــزی (درگذشــته بــه ســال /860-862
 )1456-1458کتابــت شــده اســت 22 ،مجلــس نگارگــری دارد.
بســیاری از محققــان ،ســبک نقاشــی مجالــس ایــن کتــاب را بســیار
عالــی و آغازگــر دوران تــازهای در تاریــخ نقاشــی ایرانــی ارزیابــی
کردهانــد؛ دورهای کــه در آن نگارگــران ایرانــی بــه ســبکی رســمی و
قانونمنــد دســت مییابنــد .ســبکی کــه عمدت ـاً از آن تحــت عنــوان
ســبک کالســیک نگارگــری ایرانــی یــاد میشــود (:1979 Grube
 )154و از بارزتریــن ویژگیهایــش ،میتــوان بــه تکامــل روشــی از
ترکیببنــدی اشــاره کــرد کــه تــا قرنهــا بعــد همچنــان برقــرار بــود.
طــرح و شناســایی ایــن روش ،یکــی از دغدغههــای اصلــی محققــان
حــوزۀ نگارگــری ایرانــی -اســامی در ســالهای اخیــر بــوده اســت.

چارچوب نظری

منابــع ایرانــی و هنــدی -اســامی ،عمدتــاً از واژۀ اســتخوانبندی
بهجــای اصطــاح معاصــر ترکیببنــدی ســود جســتهاند .بهطــور
مثــال ،میــرزا حیــدر دوغــات ( )1500-1551 /905-958در بحث از
بهــزاد ( )1450-1535 /829-924اینچنیــن نگاشــته اســت« :قلــم
ن آن از وی بهتــر اســت»
وی محکمتــر اســت و طــرح و اســتخوا 
(پورتــر .)90 :1389 ،مخلــص ( )1697-1751 /1109-1164نیــز
ترکیببنــدی را بــه ایــن شــکل تعریــف میکنــد« :اســتخوانبندی
یعنــی آمادهســازی طــرح و ترکیــب بســتن» (مخلــص.)11 :2013 ،
بــا وجــود ایــن ،تقریبــاً هیــچ اطالعــات تاریخــی دقیقــی در بــاب
قواعــد ترکیببنــدی در نگارگــری ایرانــی بــه دســت مــا نرســیده
اســت .ایــن امــر در کنــار پیچیدگــی ســاختار فضایــی حاکــم بــر
نقاش ـیهای ایرانــی ســبب شــده اســت چگونگــی رونــد ترکیــب در
نگارههــای ایرانــی ،همچنــان بهصــورت راز باقــی بمانــد .ایــن در
حالــی اســت کــه بــا تالشهــای محققــان حــوزۀ نگارگــری ایرانــی-
اســامی ،بهویــژه در ســالهای اخیــر ،نخســتین گامهــا بهمنظــور
کشــف ایــن رونــد برداشــته شــده اســت .بهطــور مثــال ،در حــال
حاضــر محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ترکیــب نگارههــای
ایرانــی بــا تکیــه بــر چینــش کلیشــهها و پیشنمونههــا صــورت
میگرفتــه اســت .توضیــح آنکــه هنرمنــد نگارگــر همــواره گروهــی از
تصاویــر از پیــش طراحــی و آمادهشــده را بهعنــوان اجــزای نهایــی
اثــرش در اختیــار داشــت؛ بنابرایــن ،وظیفــۀ او تنهــا آن بــود کــه بــا
توجــه بــه محدودیتهــای خــاص نگارگــری ایرانــی همچــون ویژگــی
داســتانگویی ،انــدازۀ اثــر ،موضــوع و ،...بــا رونــگاری و تکــرار دقیــق
و در صــورت لــزوم تعدیــل ایــن پیشنمونههــا ،اثــر مدنظــر خــود را
ترکیــب کنــد ( .)Lentz, 1985: 168بــا اینحــال ،ایــن پرســش

مقالــۀ پیـش رو تــاش خواهــد کــرد بــا تکیــه بــر چارچــوب نظــری
مشــخص و بــا اســتفاده از روش تحقیــق کمــی ،شــیوۀ ترکیببنــدی
نگارههــای شــاهنامۀ بایســنقری را بــر اســاس چهــار مجلــس از
 22مجلــس آن ،بــه عنــوان نمونــه ،بــه بحــث گــذارد .نمونههایــی
کــه پژوهــش پیرامــون آنهــا نشــان خواهــد داد کــه ترکیببنــدی
نگارههــای ایــن نســخه بــا تکیــه بــر روشــی منســجم ،منطقــی و از
پیــش طراحیشــده صــورت گرفتــه اســت.
ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه موضــوع تحقیــق ،بــا تکیــه بــر روش
توصیفــی -تحلیلــی مــوردی و بــا اســتفاده از شــیوۀ کمــی صــورت
میگیــرد .در روش توصیفــی -تحلیلــی مــوردی ،محقــق بــا اســتفاده
از اطالعاتــی کــه عمدتـاً آنهــا را از طریــق مشــاهدۀ مســتقیم مــورد
مدنظــر خــود جمــعآوری میکنــد ،بــه توصیــف دقیــق ،عمیــق
و همــراه بــا جزئیــات و تجزیهوتحلیــل آن میپــردازد (ســید
عبــاسزاده.)138 :1380 ،

اساســی کــه ترکیــب پیشنمونههــای یادشــده بــر اســاس چــه
اصــول و ضوابطــی صــورت میگرفتــه اســت؟ همچنــان بیپاســخ
مانــده اســت.
برخــی از پژوهشــگران نظیــر مهــدی حســینی بــاور دارنــد کــه
نگارههــای ایرانــی را بــر اســاس چینــش دســت آزاد کلیشــهها
ترکیــب میکردهاند؛1امــا بســیاری دیگــر بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند
کــه ترکیــب ایــن پیشنمونههــا ،بــا تکیــه بــر اصــول و ضوابطــی
دقیــق و معیــن صــورت میگرفتــه اســت .در ایــن میــان ،نظریــۀ
شــهریار عــدل ،مــورد توجــه و اقبــال فــراوان قــرار گرفتــه اســت .وی
در مقاله ای تحت عنوان « پژوهش پیرامون پیمانه ها و خطوط
تصحیــح و تنظیمکننــده در نقاشــی شــرقی» ،نشــان میدهــد
نگارههــای ایرانــی را بــا اســتفاده از زیرســاختی شــبکهگونه
ترکیــب میکردهانــد ( .)Adle, 1975: 81-105امیــن مهــدوی
نیــز در پژوهشــی کــه بــه موضــوع شــیوۀ صفحهآرایــی در نســخ
خطــی ایرانــی -اســامی میپــردازد ،بــه نتایــج مشــابهی دســت
یافتــه اســت (امیــن مهــدوی .)313-314 :1388 ،از ایــن رو بــه
نظــر میرســد اســتفاده از زیرســاخت شــطرنجی شــکل ،یکــی از
شــیوههای بنیادیــن بهمنظــور طراحــی و ترکیببنــدی در تمامــی
حوزههــای مرتبــط بــا کتابآرایــی ایرانــی -اســامی بــوده اســت.

متن

از آنجــا کــه در نســخۀ خطــی شــاهنامۀ بایســنقری ،بهجــز نــگارۀ
دوبرگــی دیباچــه و پنــج نــگارۀ دیگــر ،یعنــی مجالــس،16 ،13 ،10
 18و  19کــه بهصــورت تصاویــری مجــزا از متــن و درون چارچوبــی
مســتقل عرضــه شــدهاند ،ســایر تصاویــر بــه گونــهای همــراه بــا
متنانــد؛ در گام اول ،ایــن طــور تصــور شــد کــه نظــام مسطرکشــی
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و جدولبنــدی قالــب متــن ،احتمــاالً بــر شــیوۀ ترکیببنــدی و
تنظیــم نگارههــای مجــدول ایــن نســخه مؤثــر بــوده اســت .بهویــژه
آنکــه محــل قرارگیــری کادر در آنهــا ،از محــل تنظیــم قالــب متــن
در صفحــه نیــز تقلیــد میکنــد (جــدول  .)1از ایــن رو ،نگارههــای
22گانــۀ ایــن نســخه در قالــب دو زیرگــروه متفــاوت ،یعنــی
نگارههــای مجــدول و نگارههــای غیرمجــدول بــه بحــث گذاشــته
شــد.
الــف .چگونگــی ترکیببنــدی و تنظیــم اجــزا در نگارههــای
مجــدول نســخۀ خطی شــاهنامۀ بایســنقری
ایــن گــروه شــامل نگارههــای شــمارۀ ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
 21 ،20 ،17 ،15 ،14 ،12و  22میشــود .در برخــی مجالــس ایــن
گــروه ،تصویــر دقیق ـاً در کادری مشــخص قــرار میگیــرد ،در حالــی
کــه در ســایر نگارههــا ،تصویــر در فراســوی کادر خــود نیــز گســترش
مییابــد؛ بــه همیــن دلیــل ،ایــن تصاویــر را میتــوان در قالــب دو

زیرگــروه متفــاوت بررســی کــرد.
الــف .1.نگارههایــی کــه در آنهــا تصویــر در کادری
مشــخص قــرار میگیــرد
پنــج نــگارۀ «دیــدار زال و رودابــه»« ،کشتهشــدن ســیاووش»« ،نبــرد
رســتم و بــرزو»« ،خــوان اول کشتهشــدن گرگهــا بــه دســت
اســفندیار» و «بــازی شــطرنج بوذرجمهــر و ســفیر هنــد» در ایــن
گــروه قــرار میگیرنــد .در ایــن میــان ،دو نــگارۀ «دیــدار زال و
رودابــه» و «بــازی شــطرنج بوذرجمهــر و ســفیر هنــد» ،در چارچــوب
فضــای داخلــی کاخ و ســایر نگارههــا در فضــای خارجــی و بــاز اجــرا
شــدهاند .ایــن موضــوع از آن لحــاظ اهمیــت دارد کــه در دو نــگارۀ
یادشــده ،از ســویی شــیوۀ ســاماندهی و تنظیــم فضــای اثــر از
اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت و از دیگــر ســو ،چگونگــی برخــورد
طــراح بــا عنصــر فضــا بــه دلیــل بهرهگیــری از خطــوط فراوانــی کــه
چارچــوب معمــاری حاکــم بــر فضــای اثــر را تعریــف میکنــد ،کامـ ً
ا
آشــکار اســت.

جدول  .1اندازۀ فضای نمونۀ قالب متن ،طول کادر ،عرض کادر ،حاشیۀ درونی ،حاشیۀ بیرونی ،حاشیۀ سرصفحه و
حاشیۀ پاصفحه در  15نگارۀ مجدول شاهنامۀ بایسنقری (اندازهها همگی بر اساس واحد میلیمتر محاسبه شده است).
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تحلیل بصری نگارۀ دیدار زال و رودابه
بهمنظــور تحلیــل بصــری ایــن اثــر ،ابتــدا عــرض نــگاره بــه تقلیــد از
نظــام جدولبنــدی قالــب متــن کــه براســاس تقســیم عــرض کادر
بــه شــش بخــش برابــر اســتوار اســت ،در فاصلــۀ بیــن دو ســتون
جانبــی آن بــه  48قســمت مســاوی تقســیمشــد (تصویــر  .)1بــه
طــرزی جالــب مشــاهده میشــود کــه تمامــی تقســیمبندیهای
اصلــی نظــام فضایــی طــرح در عــرض آن ،دقیقــاً روی خطــوط
تنظیمکننــدۀ  2طــرح قــرار میگیرنــد؛ چراکــه تقســیمبندیهای
اخیــر همگــی ضریبــی صحیــح از عــدد هشــت هســتند .بــه عبارتــی
میتــوان ادعــا کــرد هنرمنــد طــراح اثــر بــا اســتفاده از ایــن خطــوط،
ابتــدا عــرض کادر را بــه هشــت قســمت برابــر تقســیم کــرده و ســپس
ایــن بخشهــا را بیــن دو دیــوار جانبــی قصــر ،دیــوار عقــب و دو
پنجــرهای کــه بهصــورت متقــارن روی ایــن دیــوار قــرار گرفتهانــد،
توزیــع کــرده اســت؛ بــه طــوری کــه عــرض دیــوار جانبــی ســمت
چــپ  ،1/8عــرض دیــوار جانبــی ســمت راســت  ،1/8عــرض دیــوار
عقبــی  5/8و عــرض هریــک از دو پنجــرۀ متقــارن  8/5عــرض کادر
اســت .ایــن فرضیــه را دو شــاهد دیگــر تقویــت میکننــد .شــاهد
اول ،خطــوط فرعــی شــکلدهندۀ  3عــرض کادر تصویــر همچــون
چارچوبهــای در و پنجرهانــد کــه عمدتــاً روی ایــن خطــوط
تنظیمکننــده قــرار میگیرنــد و بــه نظــر میرســد بــا اســتفاده
از آنهــا طراحــی شــدهاند .شــاهد دوم نیــز تذهیبــی اســت کــه
در قســمت پاییــن فرشــی دیــده میشــود کــه زال و رودابــه روی
آن نشســتهاند و همانطــور کــه در تصویــر نیــز دیــده میشــود،
آشــکارا بــا تکیــه بــر خطــوط تنظیمکننــدۀ اخیــر رســم شــده اســت
(تصویــر .)2
حــال و در گام بعــدی ،طــول کادر بــا اســتفاده از عــدد میانگیــن
فاصلــۀ بیــن کرســیها یعنــی  8/5-8/7میلیمتــر مسطرکشــی شــد.
مالحظــه میشــود کــه در اینجــا نیــز تقســیمبندیهای اصلــی
و فرعــی فضایــی روی خطــوط کرســی یــا در فاصلــۀ  1/2آن قــرار
میگیرنــد؛ حتــی بــه نظــر میرســد آجــرکاری دیــوار روبهرویــی
قصــر نیــز بــا تکیــه بــر ایــن خطــوط تنظیمکننــده اجــرا شــده اســت
(تصویــر .)2
اکنــون اگــر دو نظــام موجــود در تصاویــر  1و  3بــر روی یــک
طــرح واحــد اجــرا شــوند ،تصویــری بــه دســت میآیــد کــه میتــوان
آن را اســاس ترکیببنــدی در نــگارۀ «دیــدار زال و رودابــه» بــه
شــمار آورد (تصویــر  .)4البتــه در ایــن تصویــر ،از ترســیم خطــوط
تنظیمکننــدۀ فرعــی طــرح ،صرفنظــر شــده اســت؛ بــه طــوری کــه
بــا حــذف خطــوط راهنمــای بیــن دو کرســی ،طــول نــگاره بــه 35
و بــا تقســیم فاصلــۀ بیــن هــر دو ســتون بــه چهــار قســمت برابــر،
عــرض نــگاره بــه  24بخــش مســاوی تقســیم میشــود .بدینترتیــب،
ســاختاری شطرنجیشــکل بــه دســت میآیــد کــه نشــان میدهــد
چگونــه از ســویی نظــام فضایــی و از دیگــر ســو ،شــیوۀ توزیــع اجــزا
و عناصــر مجلــس «دیــدار زال و رودابــه» از نظــام مسطرکشــی و
جدولبنــدی قالــب متــن تبعیــت میکننــد (تصویــر .)4

تصویر .1
جدولبندی عرض
نگارۀ دیدار زال و
رودابه

تصویر .3
مسطرکشی طول نگارۀ
دیدار زال و رودابه

تصویر  .2چگونگی
طراحی نظام فضایی نگارۀ
دیدار زال و رودابه بر اساس
جدولبندی قالب متن

تصویر  .4طراحی
اسکلت شبکهای نگارۀ دیدار
زال و رودابه بر اساس نظام
مسطرکشی و جدول بندی
قالب متن

الــف .2.نگارههایــی کــه در فراســوی کادر خــود نیــز
گســترش مییابنــد
نگارههــای «مالقــات فردوســی بــا شــعرا»« ،پادشــاهی جمشــید»،
«بــه بنــد کشــیدن ضحــاک»« ،مجلــس بــزم کیــکاووس»« ،نبــرد
رســتم و دیــو ســفید»« ،نبــرد گــودرز بــا پیــران»« ،بــه تخــت
نشســتن لهراســب»« ،مالقــات رســتم و اســفندیار»« ،مالقــات
یزدگــرد و منــذر و گرفتــن بهــرام را» و «نبــرد بهــرام و ســاوه»،
در ایــن گــروه قــرار میگیرنــد .در ایــن گــروه از نگارههــا ،تنهــا
موضــوع نــگارۀ «بــه تخــت نشســتن لهراســب» در فضــای داخلــی
قصــر پادشــاه بــه وقــوع میپیونــدد و ســایر مجالــس ،فضایــی بــاز و
طبیعــی را بازمینمایاننــد.
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تحلیل بصری نگارۀ نبرد گودرز با پیران
شــیوۀ طراحــی و تنظیــم نــگارۀ «نبــرد گــودرز و پیــران» بــه گونــهای
اســت کــه بــه نظــر میرســد نظــام جدولبنــدی و مسطرکشــی
قالــب متــن ،کمتریــن تأثیــری در طراحــی و اجــرای آن نداشــته
اســت؛ چراکــه نهتنهــا بخــش بزرگــی از ایــن تصویــر در فضــای خــارج
از قالــب متــن اجــرا شــده اســت؛ بلکــه همچنیــن پیوســتگی حاکــم
بــر نظــام فضایــی نــگاره ،نشــاندهندۀ یکپارچگــی ایــدۀ حاکــم
بــر طراحــی و تنظیــم آن اســت .بــا وجــود ایــن ،پژوهنــده در گام
اول ،قالــب متــن را جدولبنــدی و مسطرکشــی کــرد .همانطــور
کــه در تصویــر  5مشــاهده میشــود ،ایــن نظــام حداقــل از عهــدۀ
توجیــه چگونگــی تنظیــم نظــام فضایــی اثــر بــر نمیآیــد .در عــوض،
اگــر طــول و عــرض صفحــه بــه نــه قســمت برابــر تقســیم شــود،
نظامــی شــبکهای بــه دســت خواهــد آمــد کــه چگونگــی تنظیــم کادر
تصویــر را در چارچــوب صفحــه توجیــه میکنــد .از دیگــر ســو ،اگــر
محورهــای تقــارن افقــی و عمــودی صفحــه رســم گــردد ،میتــوان
اهمیــت آن را در تنظیــم محــل خــط افــق نــگاره و جایــگاه عناصــر
اصلــی آن همچــون گــودرز ،پیــران و درختهــا مشــاهده کــرد
(تصویــر )6؛ بهطــوری کــه خــط افــق نــگاره در فاصلــۀ  1/2طــول
صفحــه ،یعنــی روی محــور تقــارن افقــی آن و درختهــا و پیکرههــا
نیــز بهترتیــب در فاصلــۀ  5/9ســمت راســت و چــپ محــور تقــارن
عمــودی صفحــه قــرار گرفتهانــد (تصویــر .)7
4
حــال اگــر کادر تصویــر بــر اســاس اقطــار آن و بــه روش برگشــتی
تقســیم شــود ،دوبــاره اســکلتی شــبکهای بــه دســت میآیــد کــه
بــه نظــر میرســد بــرای عناصــر اصلــی و عمــدۀ تشــکیلدهندۀ
نــگاره همچــون تپههــا ،درختهــا و حتــی مبــارزان بــا توجــه بــه
ســمت و ســوی محورهــای مــورب تنظیمکننــدۀ آن طراحــی شــده
اســت (تصاویــر  8و  .)9بــا وجــود ایــن  ،هنرمنــد بــرای خنثیکــردن
انــرژی بســیار قدرتمنــد حاصــل از ایــن کشــشهای مــورب و
متعادلکــردن فضــای تصویــر ،تــاش کــرده اســت از برخــی عناصــر
افقــی و عمــودی اثــر همچــون خــط افــق نــگاره ،اســبها ،ســروهای
کوهــی ،بوتههــا ،تپههــا و ...بهــره گیــرد (تصویــر .)10
بنابرایــن ،میتــوان اینطــور نتیجــه گرفــت کــه نظــام
جدولبنــدی و مسطرکشــی قالــب متــن تأثیــر خاصــی بــر چگونگــی
طراحــی نظــام فضایــی و توزیــع عناصــر اثــر نداشــته اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه بــه نظــر میرســد چارچــوب صفحــه،
تأثیــری قاطــع ،نهتنهــا بــر چگونگــی تنظیــم محــل کادر اثــر ،کــه
همچنیــن بــر جایــگاه اجــزای آن داشــته اســت؛ بهطــوری کــه در
گام اول ،هنرمنــد بــا اســتفاده از ضریــب عــدد ســه و بــا تکیــه بــر
روش برگشــتی ،اســکلتی شــبکهای را بــه دســت آورده کــه محــل

قرارگرفتــن کادر تصویــر بــر اســاس آن تنظیــم شــده اســت .در گام
بعــد ،همیــن کادر بــا اســتفاده از ضریــب عــدد دو و دوبــاره بــه شــیوۀ
برگشــتی تقســیمشــده اســت؛ اســکلت شــبکهای اخیــر کــه شــامل
 64خانــه میشــود ،بهنوبۀخــود مســئول کشــشهای قطــری
حاکــم بــر نظــام فضایــی نــگاره اســت.

ب .گروه دوم
ایــن گــروه شــامل پنــج نــگارۀ «نبــرد رســتم و خاقــان چیــن»،

تصویر ( .5سمت راست)
مسطرکشی و جدولبندی نگارۀ
نبرد گودرز با پیران

تصویر ( .7سمت راست)
چگونگی تنظیم نظام فضایی و
برخی تناسبات حاکم بر نگارۀ
نبرد گودرز با پیران

تصویر ( .9سمت راست)
چگونگی تنظیم نظام فضایی و
چینش اجزای اثر بر اساس اسکلت
شبکهاینگارۀ نبرد گودرز با پیران

تصویر ( .6سمت چپ)
چگونگی تنظیم کادر نگارۀ
نبرد گودرز با پیران

تصویر ( .8سمت چپ)
چگونگی ایجاد اسکلت شبکهای
نگارۀ نبرد گودرز با پیران

تصویر ( .10سمت چپ)
کششهای مورب ،افقی و
عمودی در نگارۀ نبرد گودرز
با پیران
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«نبــرد کیخســرو بــا افراســیاب بــه همــراه ســپاهیان»« ،کشــتن
اســفندیار ارجاســب را»« ،گریســتن فرامــرز بــر تابــوت رســتم»،
«مالقــات اردشــیر و گلنــار» و «دوبرگــی دیباچــه» میشــود.
مهمتریــن ویژگــی ایــن مجالــس در قیــاس بــا نگارههــای گــروه
صفحــه و غیرمجــدول بــودن آنهاســت .بــا ایــن حــال،

قبــل ،تمام
از آنجــا کــه شــیوۀ تنظیــم محــل کادر در مجالــس «نبــرد رســتم
و خاقــان چیــن»« ،گریســتن فرامــرز بــر تابــوت رســتم» و «نــگارۀ
دوبرگــی دیباچــه» ،آشــکارا تحــت تأثیــر جایــگاه قالــب متــن در
صفحــه اســت ،در حالــی کــه ایــن ویژگــی در ســایر مجالــس ایــن
گــروه مشــاهده نمیگــردد (جــدول  ،)2نگارههــای هفتگانــۀ ایــن
گــروه نیــز در قالــب دو زیرگــروه مجــزا بررســی میشــود.
ب .1.نگارههایــی کــه کادر آنهــا تحــت تأثیــر چارچــوب
قالــب متــن طراحــی شــده اســت
ایــن گــروه شــامل دو مجلــس «نبــرد رســتم و خاقــان چیــن»،
«گریســتن فرامــرز بــر تابــوت رســتم» ،و «نــگارۀ دوبرگــی دیباچــه»
میشــود؛ بهطــوری کــه «مجلــس گریســتن فرامــرز بــر تابــوت
رســتم» ،در چارچــوب ســاختاری بســته و معیــن و ســایر مجالــس در
فضایــی بــاز و طبیعــی اجــرا شــدهاند.
تحلیل بصری نگارۀ گریستن فرامرز بر تابوت رستم
بهمنظــور تحلیــل بصــری ایــن اثــر ،ابتــدا چارچوبــی کــه
کل فضــای درونــی و بیرونــی نــگاره بهجــز گنبــد درون آن جــای
میگیــرد ،رســم شــد .از آنجــا کــه فاصلــۀ حاشــیۀ باالیــی کادر
رسمشــده تــا لبــۀ کاغــذ  54میلیمتــر اســت ،میتــوان حــدس
زد کــه ایــن حاشــیه بــر اســاس کادر باالیــی قالــب متــن رســم

شــده اســت .ایــن فرضیــه را شــاهد دیگــری تقویــت میکنــد و
آن فاصلــۀ حاشــیۀ بیرونــی کادر فضــی درونــی اثــر اســت کــه تــا
لبــۀ کاغــذ 52 ،میلیمتــر اســت؛ بهطــوری کــه بــه نظــر میرســد
دقیقــاً بــر محــل کادر بیرونــی قالــب متــن منطبــق شــده اســت
(تصویــر  .)11همچنیــن از آنجــا کــه عــرض فضــای درونــی اثــر،
یعنــی طــول پارهخــط  ABبرابــر بــا 196میلیمتــر و فاصلــۀ حاشــیۀ
درونــی آن تــا عطــف  1/16عــرض صفحــه اســت ،میتــوان اســتنباط
کــرد کــه کادر درونــی اثــر بــا اســتفاده از رســم اقطــار مســتطیل
صفحــه و روش برگشــتی طراحــی شــده اســت (تصویــر  .)12ایــن در
حالــی اســت کــه طــول کادر اثــر نیــز کــه برابــر بــا  3√ABاســت،
بــا اســتفاده از پــرگار و روشهــای هندســی قابــل محاســبه اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه فاصلــۀ کادر فضــای بیرونــی اثــر تــا
کادر فضــای داخلــی آن برابــر بــا  1/4طــول پارهخــط  ABاســت ،بــه
نظــر میرســد هنرمنــد پــس از رســم کادر فضــای درونــی اثــر ،آن
را از ســمت راســت بــه انــدازۀ  1/4عــرض ایــن فضــا امتــداد داده و
بیرونیتریــن حاشــیۀ اثــر را بــه دســت آورده اســت .حــال اگــر از
دو نقطــۀ  Aو  ،Bپارهخطهایــی را بــه انــدازۀ طــول پارهخــط AB
روی کادرهــای عمــودی اثــر جــدا کنیــم ،مربعــی بــه دســت میآیــد
کــه فضــای درونــی نــگاره را از مســتطیل فضــای خارجــی آن جــدا
میکنــد (تصویــر  .)11بــه نظــر میرســد تنظیــم محــل قرارگیــری
جزئیــات در ایــن دو فضــا بــا تکیــه بــر دو نظــام متفــاوت صــورت
گرفتــه اســت؛ بهطــوری کــه هــر یــک از آن دو را بایــد بــا اســتفاده
از روشــی جداگانــه بررســی و تحلیــل کــرد.
جزئیــات فضــای داخلــی اثــر ،همانطــور کــه در تصاویــر  13و
 15دیــده میشــود ،در عــرض بــا تکیــه بــر تقســیم مربــع کادر بــه

جدول  .2اندازۀ فضای نمونۀ قالب متن و اندازههای طول کادر ،عرض کادر ،حاشیۀ درونی ،حاشیۀ بیرونی،
حاشیۀ سرصفحه و حاشیۀ پاصفحه در نگارههای غیرمجدول شاهنامۀ بایسنقری (اندازهها همگی بر اساس واحد
میلیمتر محاسبه شده است)
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گواه نظام شبکهای در ترکیببندی نگارههای نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری

 26قســمت برابــر و در طــول بــا اســتفاده از تناســبات طالیــی /√2
و  1/√3تنظیــم شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بــرای تنظیــم
محــل جزئیــات فضــای خارجــی نــگاره ،ابتــدا ایــن فضــای مســتطیل
شــکل بــا اســتفاده از رســم اقطــار آن ،از عــرض بــه دو مســتطیل
کوچکتــر تبدیــل میشــود .حــال اگــر در دو ســوی محــور تقــارن
عمــودی ایــن مســتطیل ،دو مربــع جــداشــده و هریــک در عــرض
خــود بــه پنــج قســمت برابــر تقســیم شــوند ،میتــوان نشــان داد
کــه محــل قرارگیــری مهمتریــن عناصــر طــرح ،یعنــی در ورودی
بنــا و بــرج مراقبــت آن چگونــه بــه دســت آمــده اســت (تصویــر
 .)14تقســیمات طولــی ایــن بخــش از نــگاره نیــز همچــون فضــای
داخلــی آن بــا تکیــه بــر تبدیــل هــر مربــع بــه چهــار قســمت برابــر
و بهدســتآوردن طــول واحــد و ســپس بــا اســتفاده از تناســبات
طالیــی  1/√2و  1/√3تنظیــم شــده اســت (تصویــر .)16
ب .2.نگارههایــی کــه کادر آنهــا مســتقل از چارچــوب
قالــب متــن طراحــی شــده اســت
1

تصویر ( .15سمت راست)
تقسیمات افقی عرض بخش داخلی
نگارۀ گریستن فرامرز بر تابوت رستم

تصویر ( .16سمت چپ)
تقسیمات افقی عرض بخش
خارجی نگارۀ گریستن فرامرز بر
تابوت رستم

نگارههــای «نبــرد کیخســرو بــا افراســیاب بــه همــراه ســپاهیان»،
«کشــتن اســفندیار ارجاســب را» و «مالقــات اردشــیر و گلنــار» در
ایــن گــروه قــرار میگیرنــد .در ایــن میــان ،دو مجلــس «کشــتن
اســفندیار ارجاســب را» و «مالقــات اردشــیر و گلنــار» ،فضــای
بســته و محــدود کاخ را بازمینمایانــد و نــگارۀ «نبــرد کیخســرو
بــا افراســیاب بــه همــراه ســپاهیان» ،صحنــۀ بــاز و گســتردۀ نبــردی
ســهمگین را نشــان میدهــد.
تصویر ( .11سمت راست)
چگونگی تنظیم چارچوب نگارۀ
گریستن فرامرز بر تابوت رستم

تصویر ( .12سمت چپ)چگونگی
تنظیم حاشیۀ درونی نگارۀ گریستن
فرامرز بر تابوت رستم

تصویر ( .13سمت راست)
تقسیمات عمودی عرض بخش
داخلی نگارۀ گریستن فرامرز بر
تابوت رستم

تصویر ( .14سمت چپ)
تقسیمات عمودی عرض بخش
خارجی نگارۀ گریستن فرامرز بر
تابوت رستم

تحلیــل بصــری نــگارۀ نبــرد کیخســرو بــا افراســیاب بــه
همــراه ســپاهیان
آنچــه در ایــن مجلــس ،در اولیــن نــگاه ،توجــه هــر بیننــدهای را بــه
خــود جلــب میکنــد ،نظــم حاکــم بــر ترکیــب اثــر و چگونگــی توزیــع
پیکرههــا در آن اســت؛ بهطــوری کــه رابــرت هیلنبرنــد 5در مقالــهای
تحــت عنــوان «کاوشــی در شــاهکاری فروگذاشــته :شــاهنامۀ
بایســنقری محفــوظ در کاخ مــوزۀ گلســتان» ،بــه ایــن حــس از
پیشطراحــی و تنظیمشــدگی اشــاره میکنــد کــه مخاطبــان
در رویارویــی بــا نــگارۀ «نبــرد کیخســرو بــا افراســیاب بــه همــراه
ســپاهیان» ،آن را تجربــه میکننــد .وی بــرای اثبــات مدعــای خــود،
از چگونگــی تنظیــم جایــگاه ســوارکاران در ایــن اثــر یــاد میکنــد
کــه بــه نظــر میرســد بــر اســاس شــبکهای پنهانــی 6چیــده
شــدهاند کــه در الیــۀ زیریــن اثــر قــرار دارد .هیلــن برنــد ایــن شــبکه
را بــه مــا نشــان نمیدهــد؛ امــا مدعــی اســت رفتــار هنرمنــد بــا
اجــزا و عناصــر تشــکیلدهندۀ نــگاره ،شــبیه بــه مهرههــای بــازی
تختهنــرد اســت کــه بــر اســاس شــبکۀ مزبــور بــر روی صفحــۀ بــازی
جــای گرفتهانــد (.)Hillenbrand, 2010: 119
بــه نظــر میرســد کلیــد بازســازی ایــن شــبکه ،در جهــت
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قرارگیــری نیزههــای ســپاهیان کیخســرو و افراســیاب نهفتــه اســت؛
چراکــه ایــن نیزههــا ،بهجــز نیزههــای عمــودی و نیــزهای کــه در
میانــۀ میــدان بــه ســوی یکــی از ســپاهیان افراســیاب نشــانه رفتــه
اســت ،همگــی دقیقـاً بــه مــوازات اقطــار صفحــه قــرار گرفتهانــد .بــر
ایــن اســاس ،بــا رســم اقطــار مســتطیل صفحــه و بــا تکیــه بــر روش
برگشــتی ،کل صفحــه بــه نظامــی شــبکهای تحویــل داده میشــود
کــه بهخوبــی امــکان تحلیــل اثــر را فراهــم مــیآورد (تصاویــر  17و
.)18
همانطــور کــه در تصویــر 20مشــاهده میشــود ،ســپاهیان
پیــروز کیخســرو ،در نیمــۀ ســمت چــپ و ســربازان شکســتخوردۀ
افراســیاب ،در نیمــۀ ســمت راســت اثــر قــرار گرفتهانــد؛ بهطــوری کــه
ایــن دو گــروه از نظامیــان را میتــوان در دو مثلــث متساویالســاقین
جــای داد .مثلثهایــی کــه در رأس آنهــا ،بهترتیــب کیخســر ِو
پیــروز و قدبرافراشــته و پهلــوان شکســتخورده و در حــال ســقوط
ســپاه افراســیاب مشــاهده میشــوند .ســاقهای مثلــث ســمت چــپ
دقیق ـاً روی محورهــای مــورب تنظیمکننــدۀ ســاختار شبکهایشــکل
نــگاره قــرار گرفتهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه در مثلــث ســمت
راســت ،هنرمنــد بــا اســتفاده از ترســیم اقطــار واحــدی کــه شــامل
شــش خانــه از اســکلت شبکهایشــکل اثــر میشــود ،ایــن ســاقها
را بــه دســت آورده اســت؛ حتــی شــیب تنظیــم اســبها و ســربازان
نیــز در هــر مثلــث ،دقیق ـاً از زاویــۀ ایــن ســاقها تبعیــت میکننــد.
بــا وجــود ایــن ،شــیوۀ جایگیــری ســوارکارانی کــه در ســمت چــپ
بــاالی اثــر دیــده میشــوند و نیــزهای کــه در پاییــن تصویــر ،یکــی
از ســربازان کیخســرو بــه ســوی یکــی از ســپاهیان افراســیاب نشــانه
گرفتــه اســت ،بهرغــم شــیب تنظیــم ســایر عناصــر ســمت چــپ

تصویر ( .19سمت راست)
اسکلت شبکهای نگارۀ نبرد
کیخسرو با افراسیاب به همراه
سپاهیان

تصویر ( .20سمت چپ)
چگونگی توزیع پیکرهها نسبتبه
محور تقارن عمودی کادر در نگارۀ
نبرد کیخسرو با افراسیاب به همراه
سپاهیان

تصویر  .21چگونگی توزیع
پیکرهها در نگارۀ نبرد کیخسرو با
افراسیاب به همراه سپاهیان

تصویــر ،بــه مــوازات ســاقهای مثلــث ســمت راســتی اثــر ترســیم
شــدهاند .ایــن در حالــی اســت کــه شــیب نیزههــای شــشگانۀ
ســمت راســت اثــر ،از زاویــۀ اقطــار صفحــه تبعیــت میکننــد .بــه
نظــر میرســد هنرمنــد بــا تکیــه بــر ایــن تمهیــد هوشــمندانه
تــاش کــرده اســت ضمــن ایجــاد تنــوع در هــر دو ســوی نــگاره،
ارتبــاط بیــن دو نیمــۀ تصویــر را نیــز برقــرار کنــد (تصویــر .)21
تصویر ( .17سمت راست) چگونگی
ایجاد اسکلت شبکهای نگارۀ نبرد
کیخسرو با افراسیاب به همراه سپاهیان

تصویر( .18سمت چپ)
چگونگی ایجاد اسکلت شبکهای
نگارۀ نبرد کیخسرو با افراسیاب به
همراه سپاهیان
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نتیجه

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،میتــوان نتیجــه گرفــت اســکلت
شطرنجیشــکل الاقــل در طراحــی چهــار مجلــس از  22نــگارۀ
شــاهنامۀ بایســنقری ،اســاس شــیوۀ ترکیببنــدی و تنظیــم اجــزای
اثــر اســت؛ بهطــوری کــه در نــگارۀ «دیــدار زال و رودابــه» ،ایــن
اســکلت بــر اســاس نظــام جدولبنــدی و مسطرکشــی قالــب متــن
طراحــی شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در دو مجلــس
«نبــرد گــودرز و پیــران» و «نبــرد کیخســرو بــا افراســیاب بــه
همــراه ســپاهیان» ،ایــن اســکلت بــا توجــه بــه چارچــوب صفحــه
و بــر اســاس ضرایــب اعــداد  2و  3تنظیــم شــده اســت .در نــگارۀ

پینوشتها
 .1ایــن نظــر برگرفتــه از مصاحبــه بــا آقــای مهــدی حســینی اســت کــه در 17
دی  1392در دانشــگاه هنــر تهــران صــورت گرفــت.
 .2خطوطــی کــه بــرای تحلیــل بصــری اثــر رســم میکنــد ،خطــوط
تنظیمکننــده نامیــده میشــوند.
 .3خطوطــی کــه در اثــر دیــده میشــوند ،خطــوط شــکلدهنده نامیــده
میشــوند.
4. Recursively.
5. Robert Hillenbrand.
6. Underlying Grid.

فهرست منابع
امینمهــدوی ،م ( ،)1388گــواه صفحهآرایــی شــبکهای در نســخههای خطــی
ایــران ،زبــان تصویــری شــاهنامه ،مترجــم :ســید داود طبایــی ،موسســة تالیــف،
ترجمــه و نشــر آثــار هنــری متــن ،تهــران.
پورتــر ،ایــو ( ،)1389آداب و فنــون نقاشــی و کتابآرایــی ،مترجــم :زینــب
رجبــی ،موسســة تالیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری متــن ،تهــران.
عبــاسزاده ،میــر محمــد ( ،)1380روشهــای عملــی تحقیــق در علــوم
انســانی ،انتشــارات دانشــگاه ارومیــه ،ارومیــه.
مخلــص ،آننــدرام ( ،)2013مــرآت االصطــاح ،انتشــارات کمیســیون
نســخههای خطــی ،دهلــی نــو.
Adle, Chahryar (1975), Recherchesur le Module et le
trace Correcteurdans la Miniature Orientale, Le Monde
Iranienetl’islam, 3, pp. 81-105.
Grube, Ernest J (1979), The school of Heart From
1400 To 1450, in ABca, ???????.
Lentz, Thomas W (1985), Painting at Herat under
�BaysunghuribnShahrukh, Harvard University, unpub
lished PhD dissertation, Cambridge, Massachusetts.
Hillenbrand ,Robert (2010), Exploring a Neglected
Masterpiece: The GulistanShahnama of

«گریســتن فرامــرز بــر تابــوت رســتم» نیــز کــه تقســیمات طولــی
اثــر از نســبتهای طالیــی  1/√2و  1/√3بهــره میبــرد ،تقســیمات
عرضــی آن همچنــان بــه نظــام شــبکهای کــه بــا اســتفاده از تقســیم
پارهخطــی بــه بخشــهای برابــر صــورت میگیــرد ،وفــادار اســت.
بنابرایــن و بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش ،میتــوان ادعــا کــرد
نظــام شــبکهای ،بــه احتمــال بســیار زیــاد ،در ســایر مجالــس ایــن
نســخه نیــز بــه کار رفتــه و در واقــع ،اســاس طراحــی و ترکیــب در
نگارههــای نســخۀ خطــی شــاهنامۀ بایســنقری اســت.

