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ــا  ــد؛ ام ــب  می کرده ان ــا ترکی ــتفاده از پیش نمونه ه ــا اس ــی را ب ــای ایران ــه نگاره ه ــدارد ک ــود ن ــدی وج ــاً تردی ــروزه تقریب ام
ــان  ــه، همچن ــر اســاس چــه اصــول و ضوابطــی صــورت می گرفت ــا ب ــن پیش نمونه ه ــن پرســش اساســی کــه ترکیــب ای ای
بی پاســخ مانــده اســت. بــه گمــان شــماری از پژوهشــگران، ترکیــب نگاره هــای ایرانــی، بــر اســاس قانــون خاصــی صــورت 
نگرفتــه اســت و از قاعــدۀ چینــش دســت آزاد تبعیــت می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه برخــی پژوهش هــای اخیــر، نظــام 
ــیم  ــادگی از تقس ــوان آن را به س ــه می ت ــاختاری ک ــد؛ س ــی می دانن ــای ایران ــدی در نگاره ه ــئول ترکیب بن ــبکه ای را مس ش
طــول و عــرض کادر اثــر بــه بخش هــای مســاوی بــه دســت آورد. مقالــة پیــش  رو کــه بــا تکیــه بــر روش توصیفــی- تحلیلــی 
مــوردی و بــا اســتفاده از شــیوۀ کمــی نگاشــته شــده اســت، تــالش می کنــد بــا تحلیــل بصــری چهــار مجلــس از نگاره هــای 
22گانــة شــاهنامة بایســنقری، یعنــی مجالــس »دیــدار زال و رودابــه«، »نبــرد گــودرز بــا پیــران«، »گریســتن فرامــرز بــر 
ــه همــراه ســپاهیان«، نشــان دهــد نظــام شــبکه ای، بنیــان طراحــی و  ــا افراســیاب ب تابــوت رســتم« و »نبــرد کیخســرو ب
تنظیــم نگاره هــای نســخة خطــی شــاهنامة بایســنقری بــوده اســت. از دیگــر ســو، مشــاهده خواهــد شــد کــه ایــن ســاختار، 
گاه بــه تبعیــت از شــیوۀ جدول بنــدی و مسطرکشــی قالــب متــن، زمانــی بــا توجــه بــه چارچــوب صفحــه و گاه بــر اســاس 

نظــام درونــی اثــر، طراحــی و تنظیــم شــده اســت. 
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مقدمه
یکــی از نســخ مشــهور مصــوری کــه در تاریــخ کتاب آرایــی و 
ــد آمــده اســت، شــاهنامة بایســنقری اســت.  ــران پدی تصویرگــری ای
ــنقرمیرزا )802-837/  ــاهزاده بایس ــتور ش ــه دس ــه ب ــاب ک ــن کت ای
1434-1400( در تاریــخ جمــادی االول ســال 833/ 1433 و بــه قلــم 
ــه ســال 860-862/  ــزی )درگذشــته ب ــر تبری ــا جعف نســتعلیق موالن
1458-1456( کتابــت شــده اســت، 22 مجلــس نگارگــری دارد. 
بســیاری از محققــان، ســبک نقاشــی مجالــس ایــن کتــاب را بســیار 
ــی  ــی ارزیاب ــی ایران ــخ نقاش ــازه ای در تاری ــر دوران ت ــی و آغازگ عال
کرده انــد؛ دوره ای کــه در آن نگارگــران ایرانــی بــه ســبکی رســمی و 
ــاً از آن تحــت عنــوان  قانونمنــد دســت می یابنــد. ســبکی کــه عمدت
 :1979 Grube( ــود ــاد می ش ــی ی ــری ایران ــیک نگارگ ــبک کالس س
ــی از  ــل روش ــه تکام ــوان ب ــش، می ت ــن ویژگی های 154( و از بارزتری
ترکیب بنــدی اشــاره کــرد کــه تــا قرن هــا بعــد همچنــان برقــرار بــود. 
طــرح و شناســایی ایــن روش، یکــی از دغدغه هــای اصلــی محققــان 
ــوده اســت.  حــوزۀ نگارگــری ایرانــی- اســالمی در ســال های اخیــر ب

چارچوب نظری
ــتخوان بندی  ــاً از واژۀ اس ــالمی، عمدت ــدی- اس ــی و هن ــع ایران مناب
ــور  ــته اند. به ط ــود جس ــدی س ــر ترکیب بن ــالح معاص ــای اصط به ج
مثــال، میــرزا حیــدر دوغــالت )958-905/ 1551-1500( در بحث از 
بهــزاد )924-829/ 1535-1450( این چنیــن نگاشــته اســت: »قلــم 
ــت«  ــر اس ــتخوان  آن از وی بهت ــرح و اس ــت و ط ــر اس وی محکم ت
)پورتــر، 1389: 90(. مخلــص )1164-1109/ 1751-1697( نیــز 
ــتخوان بندی  ــد: »اس ــف می کن ــن شــکل تعری ــه ای ــدی را ب ترکیب  بن
یعنــی آماده ســازی طــرح و ترکیــب بســتن« )مخلــص، 2013: 11(. 
ــاب  ــی در ب ــی دقیق ــات تاریخ ــچ اطالع ــاً هی ــن، تقریب ــود ای ــا وج ب
ــیده  ــا نرس ــت م ــه دس ــی ب ــری ایران ــدی در نگارگ ــد ترکیب بن قواع
ــر  ــم ب ــی حاک ــاختار فضای ــی س ــار پیچیدگ ــر در کن ــن ام ــت. ای اس
ــد ترکیــب در  ــی ســبب شــده اســت چگونگــی رون نقاشــی های ایران
ــن در  ــد. ای ــی بمان ــورت راز باق ــان به ص ــی، همچن ــای ایران نگاره ه
حالــی اســت کــه بــا تالش هــای محققــان حــوزۀ نگارگــری ایرانــی- 
ــور  ــا به منظ ــتین گام ه ــر، نخس ــال های اخی ــژه در س ــالمی، به وی اس
ــال  ــال، در ح ــور مث ــت. به ط ــده اس ــته ش ــد برداش ــن رون ــف ای کش
حاضــر محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ترکیــب نگاره هــای 
ــورت  ــا ص ــه ها و پیش نمونه ه ــش کلیش ــر چین ــه ب ــا تکی ــی ب ایران
می گرفتــه اســت. توضیــح آنکــه هنرمنــد نگارگــر همــواره گروهــی از 
ــی  ــزای نهای ــوان اج ــده را به عن ــی و آماده ش ــش طراح ــر از پی تصاوی
اثــرش در اختیــار داشــت؛ بنابرایــن، وظیفــة او تنهــا آن بــود کــه بــا 
توجــه بــه محدودیت هــای خــاص نگارگــری ایرانــی همچــون ویژگــی 
داســتان گویی، انــدازۀ اثــر، موضــوع و...، بــا رونــگاری و تکــرار دقیــق 
و در صــورت لــزوم تعدیــل ایــن پیش نمونه هــا، اثــر مدنظــر خــود را 
ــن پرســش  ــا این حــال، ای ــد )Lentz, 1985: 168(. ب ترکیــب کن

ــه  ــاس چ ــر اس ــده ب ــای یادش ــب پیش نمونه ه ــه ترکی ــی ک اساس
ــخ  ــان بی پاس ــت؟ همچن ــه اس ــورت می گرفت ــی ص ــول و ضوابط اص

مانــده اســت. 
ــد کــه  ــاور دارن برخــی از پژوهشــگران نظیــر مهــدی حســینی ب
نگاره هــای ایرانــی را بــر اســاس چینــش دســت آزاد کلیشــه ها 
ترکیــب می کرده اند؛1امــا بســیاری دیگــر بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
ــی  ــول و ضوابط ــر اص ــه ب ــا تکی ــا، ب ــن پیش نمونه ه ــب ای ــه ترکی ک
ــة  ــان، نظری ــن می ــت. در ای ــه اس ــورت می گرفت ــن ص ــق و معی دقی
شــهریار عــدل، مــورد توجــه و اقبــال فــراوان قــرار گرفتــه اســت. وی 

تصحیــح و تنظیم کننــده در نقاشــی شــرقی«، نشــان می دهــد 
شــبکه گونه  زیرســاختی  از  اســتفاده  بــا  را  ایرانــی  نگاره هــای 
ترکیــب می کرده انــد )Adle, 1975: 81�105(. امیــن مهــدوی 
ــخ  ــی در نس ــیوۀ صفحه آرای ــوع ش ــه موض ــه ب ــی ک ــز در پژوهش نی
ــت  ــابهی دس ــج مش ــه نتای ــردازد، ب ــالمی می پ ــی- اس ــی ایران خط
ــه  ــن رو ب ــدوی، 1388: 314-313(. از ای ــن مه ــت )امی ــه اس یافت
ــی از  ــکل، یک ــطرنجی ش ــاخت ش ــتفاده از زیرس ــد اس ــر می رس نظ
ــی  ــدی در تمام ــی و ترکیب بن ــور طراح ــن به منظ ــیوه های بنیادی ش
ــت. ــوده اس ــالمی ب ــی- اس ــی ایران ــا کتاب آرای ــط ب ــای مرتب حوزه ه

متن
ــگارۀ  ــه در نســخة خطــی شــاهنامة بایســنقری، به جــز ن  از آنجــا ک
دوبرگــی دیباچــه و پنــج نــگارۀ دیگــر، یعنــی مجالــس10، 13، 16، 
18 و 19 کــه به صــورت تصاویــری مجــزا از متــن و درون چارچوبــی 
ــا  ــراه ب ــه   ای هم ــه گون ــر ب ــایر تصاوی ــده   اند، س ــه ش ــتقل عرض مس
متن   انــد؛ در گام اول، ایــن طــور تصــور شــد کــه نظــام مسطرکشــی 

مقالــة پیــش  رو تــالش خواهــد کــرد بــا تکیــه بــر چارچــوب نظــری 
مشــخص و بــا اســتفاده از روش تحقیــق کمــی، شــیوۀ ترکیب بنــدی 
ــس از  ــار مجل ــاس چه ــر اس ــنقری را ب ــاهنامة بایس ــای ش نگاره ه
ــی  ــذارد. نمونه های ــه بحــث گ ــه، ب ــوان نمون ــه عن ــس آن، ب 22 مجل
کــه پژوهــش پیرامــون آن هــا نشــان خواهــد داد کــه ترکیب بنــدی 
ــا تکیــه بــر روشــی منســجم، منطقــی و از  نگاره هــای ایــن نســخه ب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــده ص ــش طراحی ش پی
ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه موضــوع تحقیــق، بــا تکیــه بــر روش 
ــا اســتفاده از شــیوۀ کمــی صــورت  ــی مــوردی و ب توصیفــی- تحلیل
می گیــرد. در روش توصیفــی- تحلیلــی مــوردی، محقــق بــا اســتفاده 
از اطالعاتــی کــه عمدتــاً آن هــا را از طریــق مشــاهدۀ مســتقیم مــورد 
ــق  ــق، عمی ــف دقی ــه توصی ــد، ب ــع آوری می کن ــود جم ــر خ مدنظ
)ســید  می پــردازد  آن  تجزیه وتحلیــل  و  جزئیــات  بــا  همــراه  و 

عبــاس زاده، 1380: 138(.

پیمانه»ای تحت عنوان  در مقاله پیرامون خطوط پژوهش  و   ها 
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و جدول بنــدی قالــب متــن، احتمــاالً بــر شــیوۀ ترکیب بنــدی و 
تنظیــم نگاره هــای مجــدول ایــن نســخه مؤثــر بــوده اســت. به ویــژه 
آنکــه محــل قرارگیــری کادر در آن هــا، از محــل تنظیــم قالــب متــن 
ــای  ــن رو، نگاره ه ــدول 1(. از ای ــد )ج ــد می کن ــز تقلی ــه نی در صفح
ایــن نســخه در قالــب دو زیرگــروه متفــاوت، یعنــی  22گانــة 
ــته  ــث گذاش ــه بح ــدول ب ــای غیرمج ــدول و نگاره ه ــای مج نگاره ه

شــد.

الــف. چگونگــی ترکیب   بنــدی و تنظیــم اجــزا در نگاره   هــای    
مجــدول نســخۀ خطی شــاهنامۀ بایســنقری

ایــن گــروه شــامل نگاره   هــای شــمارۀ 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 
ــن  ــس ای ــی مجال ــود. در برخ 12، 14، 15، 17، 20، 21 و 22 می   ش
گــروه، تصویــر دقیقــاً در کادری مشــخص قــرار می   گیــرد، در حالــی 
کــه در ســایر نگاره هــا، تصویــر در فراســوی کادر خــود نیــز گســترش 
ــب دو  ــوان در قال ــر را می  ت ــن تصاوی ــل، ای ــن دلی ــه همی ــد؛ ب می   یاب

زیرگــروه متفــاوت بررســی کــرد.
کادری  در  تصویــر  آن هــا  در  کــه  نگاره   هایــی  الــف.1. 

می   گیــرد قــرار  مشــخص 
پنــج نــگارۀ »دیــدار زال و رودابــه«، »کشته   شــدن    ســیاووش«، »نبــرد 
رســتم و بــرزو«، »خــوان اول کشته   شــدن گرگ   هــا بــه دســت 
ــن  ــد« در ای ــفیر هن ــر و س ــطرنج بوذرجمه ــازی ش ــفندیار« و »ب اس

ــدار زال و  ــگارۀ »دی ــان، دو ن ــن می ــد. در ای ــرار می   گیرن ــروه ق گ
رودابــه« و »بــازی شــطرنج بوذرجمهــر و ســفیر هنــد«، در چارچــوب 
فضــای داخلــی کاخ و ســایر نگاره   هــا در فضــای خارجــی و بــاز اجــرا 
ــگارۀ  ــه در دو ن ــت دارد ک ــن موضــوع از آن لحــاظ اهمی شــده   اند. ای
یادشــده، از ســویی شــیوۀ ســامان دهی و تنظیــم فضــای اثــر از 
اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت و از دیگــر ســو، چگونگــی برخــورد 
طــراح بــا عنصــر فضــا بــه دلیــل بهره   گیــری از خطــوط فراوانــی کــه 
چارچــوب معمــاری حاکــم بــر فضــای اثــر را تعریــف می   کنــد، کامــاًل 

آشــکار اســت. 

جدول 1. اندازة فضای نمونۀ قالب متن، طول کادر، عرض کادر، حاشیۀ درونی، حاشیۀ بیرونی، حاشیۀ سرصفحه و 
حاشیۀ پاصفحه در 15 نگارة مجدول شاهنامۀ بایسنقری )اندازه ها همگی بر اساس واحد میلی متر محاسبه شده است(.

گواه نظام شبکه ای در ترکیب بندی نگاره های نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری
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تحلیل بصری نگارة دیدار زال و رودابه
به منظــور تحلیــل بصــری ایــن اثــر، ابتــدا عــرض نــگاره بــه تقلیــد از 
ــرض کادر  ــه براســاس تقســیم ع ــن ک ــب مت ــدی قال نظــام جدول بن
ــتون  ــن دو س ــة بی ــت، در فاصل ــتوار اس ــر اس ــش براب ــش بخ ــه ش ب
ــه  ــر 1(. ب ــد )تصوی ــه 48 قســمت مســاوی تقســیم  ش ــی آن ب جانب
ــیم   بندی   های  ــی تقس ــه تمام ــود ک ــاهده می ش ــب مش ــرزی جال ط
اصلــی نظــام فضایــی طــرح در عــرض آن، دقیقــاً روی خطــوط 
ــیم   بندی   های  ــه تقس ــد؛ چراک ــرار می   گیرن ــرح ق ــدۀ 2 ط تنظیم   کنن
اخیــر همگــی ضریبــی صحیــح از عــدد هشــت هســتند. بــه عبارتــی 
می   تــوان ادعــا کــرد هنرمنــد طــراح اثــر بــا اســتفاده از ایــن خطــوط، 
ابتــدا عــرض کادر را بــه هشــت قســمت برابــر تقســیم کــرده و ســپس 
ــب و دو  ــوار عق ــر، دی ــی قص ــوار جانب ــن دو دی ــا را بی ــن بخش   ه ای
ــد،  ــرار گرفته   ان ــوار ق ــن دی ــارن روی ای ــه به صــورت متق پنجــره   ای ک
ــوار جانبــی ســمت  ــه طــوری کــه عــرض دی ــع کــرده اســت؛ ب توزی
ــوار  ــرض دی ــت 1/8، ع ــمت راس ــی س ــوار جانب ــرض دی ــپ 1/8، ع چ
ــرض کادر  ــارن 8/5 ع ــرۀ متق ــک از دو پنج ــرض هری ــی 5/8 و ع عقب
ــاهد  ــد. ش ــت می   کنن ــر تقوی ــاهد دیگ ــه را دو ش ــن فرضی ــت. ای اس
ــون  ــر همچ ــرض کادر تصوی ــکل   دهندۀ 3 ع ــی ش ــوط فرع اول، خط
ایــن خطــوط  روی  پنجره   انــد کــه عمدتــاً  و  چارچوب   هــای در 
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــر می   رس ــه نظ ــد و ب ــرار می   گیرن ــده ق تنظیم   کنن
ــه  ــت ک ــی اس ــز تذهیب ــاهد دوم نی ــده   اند. ش ــی ش ــا طراح از آن ه
ــه روی  ــه زال و روداب ــود ک ــده می   ش ــی دی ــن فرش ــمت پایی در قس
ــود،  ــده می   ش ــز دی ــر نی ــه در تصوی ــور ک ــته   اند و همان   ط آن نشس
آشــکارا بــا تکیــه بــر خطــوط تنظیم   کننــدۀ اخیــر رســم شــده اســت 

ــر 2(.   )تصوی
   حــال و در گام بعــدی، طــول کادر بــا اســتفاده از عــدد میانگیــن 
فاصلــة بیــن کرســی   ها یعنــی 8/7-8/5 میلی   متــر مسطرکشــی شــد. 
مالحظــه می   شــود کــه در اینجــا نیــز تقســیم   بندی   های اصلــی 
ــرار  ــة 1/2 آن ق ــا در فاصل ــی ی ــوط کرس ــی روی خط ــی فضای و فرع
ــی  ــوار روبه روی ــرکاری دی ــد آج ــر می   رس ــه نظ ــی ب ــد؛ حت می   گیرن
قصــر نیــز بــا تکیــه بــر ایــن خطــوط تنظیم   کننــده اجــرا شــده اســت 

)تصویــر 2(. 
   اکنــون اگــر دو نظــام موجــود در تصاویــر 1 و 3 بــر روی یــک 
طــرح واحــد اجــرا شــوند، تصویــری بــه دســت می   آیــد کــه می   تــوان 
ــه  ــه« ب ــدار زال و روداب ــگارۀ »دی ــدی در ن ــاس ترکیب   بن آن را اس
ــیم خطــوط  ــر، از ترس ــن تصوی ــه در ای ــر 4(. البت ــمار آورد )تصوی ش
تنظیم   کننــدۀ فرعــی طــرح، صرف   نظــر شــده اســت؛ بــه طــوری کــه 
ــا حــذف خطــوط راهنمــای بیــن دو کرســی، طــول نــگاره بــه 35  ب
ــر،  ــه چهــار قســمت براب ــة بیــن هــر دو ســتون ب ــا تقســیم فاصل و ب
عــرض نــگاره بــه 24 بخــش مســاوی تقســیم می   شــود. بدین   ترتیــب، 
ــه نشــان می   دهــد  ــد ک ــه دســت می   آی ســاختاری شطرنجی   شــکل ب
چگونــه از ســویی نظــام فضایــی و از دیگــر ســو، شــیوۀ توزیــع اجــزا 
ــی و  ــام مسطرکش ــه« از نظ ــدار زال و روداب ــس »دی ــر مجل و عناص

ــر 4(. ــد )تصوی ــت می   کنن ــن تبعی ــب مت ــدی قال جدول   بن

تصویر 1. 
جدول   بندی عرض 
نگارة دیدار زال و 

رودابه

تصویر 2. چگونگی 
طراحی نظام فضایی نگارة 

دیدار زال و رودابه بر اساس 
جدول   بندی قالب متن

تصویر 3. 
مسطرکشی طول نگارة 

دیدار زال و رودابه

تصویر 4. طراحی 
اسکلت شبکه   ای نگارة دیدار 

زال و رودابه بر اساس نظام 
مسطرکشی و جدول بندی 

قالب متن

الــف.2. نگاره   هایــی کــه در فراســوی کادر خــود نیــز 
می   یابنــد گســترش 

ــید«،  ــاهی جمش ــعرا«، »پادش ــا ش ــی ب ــات فردوس ــای »مالق نگاره   ه
ــرد  ــکاووس«، »نب ــزم کی ــس ب ــد کشــیدن ضحــاک«، »مجل ــه بن »ب
ــت  ــه تخ ــران«، »ب ــا پی ــودرز ب ــرد گ ــفید«، »نب ــو س ــتم و دی رس
نشســتن لهراســب«، »مالقــات رســتم و اســفندیار«، »مالقــات 
ــاوه«،  ــرام و س ــرد به ــرام را« و »نب ــن به ــذر و گرفت ــرد و من یزدگ
ــا  ــا، تنه ــروه از نگاره   ه ــن گ ــد. در ای ــرار می   گیرن ــروه ق ــن گ در ای
ــی  ــه تخــت نشســتن لهراســب« در فضــای داخل ــگارۀ »ب موضــوع ن
قصــر پادشــاه بــه وقــوع می   پیونــدد و ســایر مجالــس، فضایــی بــاز و 

بازمی   نمایاننــد.  را  طبیعــی 
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تحلیل بصری نگارة نبرد گودرز با پیران
شــیوۀ طراحــی و تنظیــم نــگارۀ »نبــرد گــودرز و پیــران« بــه گونــه   ای 
ــی  ــدی و مسطرکش ــام جدول   بن ــد نظ ــر می   رس ــه نظ ــه ب ــت ک اس
ــته  ــرای آن نداش ــی و اج ــری در طراح ــن تأثی ــن، کمتری ــب مت قال
اســت؛ چراکــه نه تنهــا بخــش بزرگــی از ایــن تصویــر در فضــای خــارج 
از قالــب متــن اجــرا شــده اســت؛ بلکــه همچنیــن پیوســتگی حاکــم 
ــم  ــدۀ حاک ــی ای ــان   دهندۀ یکپارچگ ــگاره، نش ــی ن ــام فضای ــر نظ ب
ــده در گام  ــن، پژوهن ــود ای ــا وج ــم آن اســت. ب ــر طراحــی و تنظی ب
ــور  ــرد. همان   ط ــی ک ــدی و مسطرکش ــن را جدول   بن ــب مت اول، قال
ــدۀ  ــل از عه ــام حداق ــن نظ ــود، ای ــر 5 مشــاهده می   ش ــه در تصوی ک
توجیــه چگونگــی تنظیــم نظــام فضایــی اثــر بــر نمی   آیــد. در عــوض، 
ــود،  ــر تقســیم ش ــه قســمت براب ــه ن ــرض صفحــه ب ــول و ع ــر ط اگ
نظامــی شــبکه   ای بــه دســت خواهــد آمــد کــه چگونگــی تنظیــم کادر 
تصویــر را در چارچــوب صفحــه توجیــه می   کنــد. از دیگــر ســو، اگــر 
ــوان  ــارن افقــی و عمــودی صفحــه رســم گــردد، می   ت محورهــای تق
اهمیــت آن را در تنظیــم محــل خــط افــق نــگاره و جایــگاه عناصــر 
اصلــی آن همچــون گــودرز، پیــران و درخت   هــا مشــاهده کــرد 
ــول  ــة 1/2 ط ــگاره در فاصل ــق ن ــط اف ــه خ ــوری ک ــر 6(؛ به ط )تصوی
صفحــه، یعنــی روی محــور تقــارن افقــی آن و درخت   هــا و پیکره   هــا 
ــارن  ــور تق ــپ مح ــت و چ ــمت راس ــة 5/9 س ــب در فاصل ــز به ترتی نی

ــر 7(. ــد )تصوی ــرار گرفته   ان ــه ق ــودی صفح عم
حــال اگــر کادر تصویــر بــر اســاس اقطــار آن و بــه روش برگشــتی 4 
ــه  ــد ک ــت می   آی ــه دس ــبکه   ای ب ــکلتی ش ــاره اس ــود، دوب ــیم ش تقس
ــکیل   دهندۀ  ــدۀ تش ــی و عم ــر اصل ــرای عناص ــد ب ــر می   رس ــه نظ ب
ــه  ــه ب ــا توج ــارزان ب ــی مب ــا و حت ــا، درخت   ه ــون تپه   ه ــگاره همچ ن
ســمت و ســوی محورهــای مــورب تنظیم   کننــدۀ آن طراحــی شــده 
اســت )تصاویــر 8 و 9(. بــا وجــود ایــن ، هنرمنــد بــرای خنثی کــردن 
انــرژی بســیار قدرتمنــد حاصــل از ایــن کشــش   های مــورب و 
متعادل کــردن فضــای تصویــر، تــالش کــرده اســت از برخــی عناصــر 
افقــی و عمــودی اثــر همچــون خــط افــق نــگاره، اســب   ها، ســروهای 

ــر 10(.  ــرد )تصوی ــره گی ــا و... به ــا، تپه   ه ــی، بوته   ه کوه
   بنابرایــن، می   تــوان این طــور نتیجــه گرفــت کــه نظــام 
جدول   بنــدی و مسطرکشــی قالــب متــن تأثیــر خاصــی بــر چگونگــی 
ــن  ــت. ای ــته اس ــر نداش ــر اث ــع عناص ــی و توزی ــام فضای ــی نظ طراح
چارچــوب صفحــه،  می   رســد  نظــر  بــه  کــه  اســت  حالــی  در 
ــر، کــه  ــم محــل کادر اث ــر چگونگــی تنظی ــا ب ــری قاطــع، نه تنه تأثی
ــه در  ــوری ک ــت؛ به ط ــته اس ــزای آن داش ــگاه اج ــر جای ــن ب همچنی
ــر  ــه ب ــا تکی ــب عــدد ســه و ب ــا اســتفاده از ضری ــد ب گام اول، هنرمن
ــل  ــه مح ــت آورده ک ــه دس ــبکه   ای را ب ــکلتی ش ــتی، اس روش    برگش
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 تقســیم    شــده اســت؛ اســکلت شــبکه   ای اخیــر کــه شــامل 
قطــری  کشــش   های  مســئول  به نوبة خــود  می   شــود،  خانــه   64

ــگاره اســت. ــی ن ــر نظــام فضای حاکــم ب

ب. گروه دوم
ــن«،  ــان چی ــتم و خاق ــرد رس ــگارۀ »نب ــج ن ــامل پن ــروه ش ــن گ ای

تصویر 5. )سمت راست( 
مسطرکشی و جدول   بندی نگارة 

نبرد گودرز با پیران

تصویر 6. )سمت چپ( 
چگونگی تنظیم کادر نگارة 

نبرد گودرز با پیران
 

تصویر 7. )سمت راست( 
چگونگی تنظیم نظام فضایی و 
برخی تناسبات حاکم بر نگارة 

نبرد گودرز با پیران

تصویر 8. )سمت چپ( 
چگونگی ایجاد اسکلت شبکه   ای 

نگارة نبرد گودرز با پیران

تصویر 9. )سمت راست( 
چگونگی تنظیم نظام فضایی و 

چینش اجزای اثر بر اساس اسکلت 
شبکه   ای   نگارة نبرد گودرز با پیران

تصویر 10. )سمت چپ( 
کشش   های مورب، افقی و 

عمودی در نگارة نبرد گودرز 
با پیران

گواه نظام شبکه ای در ترکیب بندی نگاره های نسخۀ خطی شاهنامۀ بایسنقری
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ــتن  ــپاهیان«، »کش ــراه س ــه هم ــیاب ب ــا افراس ــرو ب ــرد کیخس »نب
ــتم«،  ــوت رس ــر تاب ــرز ب ــتن فرام ــب را«، »گریس ــفندیار ارجاس اس
می   شــود.  دیباچــه«  »دوبرگــی  و  گلنــار«  و  اردشــیر  »مالقــات 
ــروه  ــای گ ــا نگاره   ه ــاس ب ــس در قی ــن مجال ــی ای ــن ویژگ مهم تری
ــال،  ــن ح ــا ای ــودن آن هاســت. ب ــه    و غیرمجــدول ب ــل، تمام صفح قب
ــتم  ــرد رس ــس »نب ــم محــل کادر در مجال ــیوۀ تنظی ــه ش ــا ک از آنج
ــگارۀ  ــوت رســتم« و »ن ــر تاب ــان چیــن«، »گریســتن فرامــرز ب و خاق
ــن در  ــب مت ــگاه قال ــر جای ــت تأثی ــکارا تح ــه«، آش ــی دیباچ دوبرگ
ــن  ــس ای ــن ویژگــی در ســایر مجال ــی کــه ای صفحــه اســت، در حال
ــن  ــة ای ــای هفت گان ــدول 2(، نگاره ه ــردد )ج ــروه مشــاهده نمی گ گ

ــود. ــی می ش ــزا بررس ــروه مج ــب دو زیرگ ــز در قال ــروه نی گ

ــوب  ــر چارچ ــت تأثی ــا تح ــه کادر آن ه ــی ک ب.1. نگاره   های
قالــب متــن طراحــی شــده اســت

ــن«،  ــان چی ــتم و خاق ــرد رس ــس »نب ــامل دو مجل ــروه ش ــن گ ای
»گریســتن فرامــرز بــر تابــوت رســتم«، و »نــگارۀ دوبرگــی دیباچــه« 
ــوت  ــر تاب ــرز ب ــتن فرام ــس گریس ــه »مجل ــوری ک ــود؛ به ط می ش
رســتم«، در چارچــوب ســاختاری بســته و معیــن و ســایر مجالــس در 

ــاز و طبیعــی اجــرا شــدهاند. ــی ب فضای
تحلیل بصری نگارة گریستن فرامرز بر تابوت رستم

ــه  ــی ک ــدا چارچوب ــر، ابت ــن اث ــری ای ــل بص ــور تحلی    به منظ
ــای  ــد درون آن ج ــز گنب ــگاره به ج ــی ن ــی و بیرون ــای درون کل فض
ــی کادر  ــیة باالی ــة حاش ــه فاصل ــا ک ــد. از آنج ــم ش ــرد، رس می   گی
ــدس  ــوان ح ــت، می   ت ــر اس ــذ 54 میلی   مت ــة کاغ ــا لب ــده ت رسم ش
ــم  ــن رس ــب مت ــی قال ــاس کادر باالی ــر اس ــیه ب ــن حاش ــه ای زد ک

ــد و  ــت می   کن ــری تقوی ــاهد دیگ ــه را ش ــن فرضی ــت. ای ــده اس ش
ــا  ــه ت ــر اســت ک ــی اث ــی کادر فضــی درون ــیة بیرون ــة حاش آن فاصل
ــه نظــر می   رســد  ــه ب ــر اســت؛ به طــوری ک ــذ، 52 میلی   مت ــة کاغ لب
ــت  ــده اس ــق ش ــن منطب ــب مت ــی قال ــل کادر بیرون ــر مح ــاً ب دقیق
ــر،  ــی اث ــای درون ــرض فض ــه ع ــا ک ــن از آنج ــر 11(. همچنی )تصوی
یعنــی طــول پاره   خــط AB برابــر بــا 196میلی   متــر و فاصلــة حاشــیة 
درونــی آن تــا عطــف 1/16 عــرض صفحــه اســت، می   تــوان اســتنباط 
ــار مســتطیل  ــم اقط ــتفاده از رس ــا اس ــر ب ــی اث ــه کادر درون ــرد ک ک
صفحــه و روش برگشــتی طراحــی شــده اســت )تصویــر 12(. ایــن در 
ــا AB√3 اســت،  ــر ب ــر نیــز کــه براب ــی اســت کــه طــول کادر اث حال
ــل محاســبه اســت.  ــای هندســی قاب ــرگار و روش   ه ــا اســتفاده از پ ب
ــا  ــا توجــه بــه اینکــه فاصلــة کادر فضــای بیرونــی اثــر ت همچنیــن ب
کادر فضــای داخلــی آن برابــر بــا 1/4 طــول پاره   خــط AB اســت، بــه 
ــر، آن  ــی اث نظــر می   رســد هنرمنــد پــس از رســم کادر فضــای درون
ــداد داده و  ــن فضــا امت ــرض ای ــدازۀ 1/4 ع ــه ان را از ســمت راســت ب
ــر از  ــال اگ ــت. ح ــت آورده اس ــه دس ــر را ب ــیة اث ــن حاش بیرونی   تری
 AB ــط ــول پاره   خ ــدازۀ ط ــه ان ــی را ب ــة A و B، پاره   خط های دو نقط
روی کادرهــای عمــودی اثــر جــدا کنیــم، مربعــی بــه دســت می   آیــد 
ــگاره را از مســتطیل فضــای خارجــی آن جــدا  کــه فضــای درونــی ن
ــه نظــر می   رســد تنظیــم محــل قرارگیــری  ــر 11(. ب می   کنــد )تصوی
ــاوت صــورت  ــر دو نظــام متف ــه ب ــا تکی ــن دو فضــا ب ــات در ای جزئی
گرفتــه اســت؛ به طــوری کــه هــر یــک از آن دو را بایــد بــا اســتفاده 

ــل کــرد.  ــه بررســی و تحلی از روشــی جداگان
ــر 13 و  ــه در تصاوی ــر، همان   طــور ک ــی اث ــات فضــای داخل جزئی
ــر تقســیم مربــع کادر بــه  ــا تکیــه ب 15 دیــده می شــود، در عــرض ب

جدول 2. اندازة 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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ــا اســتفاده از تناســبات طالیــی 2√/1  26 قســمت برابــر و در طــول ب
و 3√/1 تنظیــم شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــرای تنظیــم 
محــل جزئیــات فضــای خارجــی نــگاره، ابتــدا ایــن فضــای مســتطیل 
ــتطیل  ــه دو مس ــرض ب ــار آن، از ع ــم اقط ــتفاده از رس ــا اس ــکل ب ش
ــارن  ــر در دو ســوی محــور تق ــل می   شــود. حــال اگ ــر تبدی کوچک ت
ــع جــدا    شــده و هریــک در عــرض  ــن مســتطیل، دو مرب عمــودی ای
ــان داد  ــوان نش ــوند، می   ت ــیم ش ــر تقس ــمت براب ــج قس ــه پن ــود ب خ
ــی در ورودی  ــرح، یعن ــر ط ــن عناص ــری مهم تری ــل قرارگی ــه مح ک
ــر  ــت )تصوی ــده اس ــت آم ــه دس ــه ب ــت آن چگون ــرج مراقب ــا و ب بن
ــز همچــون فضــای  ــگاره نی ــن بخــش از ن ــی ای 14(. تقســیمات طول
داخلــی آن بــا تکیــه بــر تبدیــل هــر مربــع بــه چهــار قســمت برابــر 
ــبات  ــتفاده از تناس ــا اس ــپس ب ــد و س ــول واح ــت آوردن ط و به دس

ــر 16(. ــم شــده اســت )تصوی ــی  2√/1 و 3√/1  تنظی طالی
ــوب  ــتقل از چارچ ــا مس ــه کادر آن ه ــی ک ب.2. نگاره   های

ــت ــده اس ــی ش ــن طراح ــب مت قال

تصویر 11. )سمت راست( 
چگونگی تنظیم چارچوب نگارة 
گریستن فرامرز بر تابوت رستم

تصویر 12. )سمت چپ(چگونگی 
تنظیم حاشیۀ درونی نگارة گریستن 

فرامرز بر تابوت رستم

تصویر 13. )سمت راست( 
تقسیمات عمودی عرض بخش 

داخلی نگارة گریستن فرامرز بر 
تابوت رستم

تصویر 14. )سمت چپ( 
تقسیمات عمودی عرض بخش 

خارجی نگارة گریستن فرامرز بر 
تابوت رستم

 

تصویر 15. )سمت راست(
تقسیمات افقی عرض بخش داخلی 

نگارة گریستن فرامرز بر تابوت رستم

تصویر 16. )سمت چپ( 
تقسیمات افقی عرض بخش 

خارجی نگارة گریستن فرامرز بر 
تابوت رستم

ــپاهیان«،  ــراه س ــه هم ــیاب ب ــا افراس ــرو ب ــرد کیخس ــای »نب نگاره ه
ــار« در  ــات اردشــیر و گلن »کشــتن اســفندیار ارجاســب را« و »مالق
ــتن  ــس »کش ــان، دو مجل ــن می ــد. در ای ــرار می گیرن ــروه ق ــن گ ای
اســفندیار ارجاســب را« و »مالقــات اردشــیر و گلنــار«، فضــای 
بســته و محــدود کاخ را بازمی نمایانــد و نــگارۀ »نبــرد کیخســرو 
بــا افراســیاب بــه همــراه ســپاهیان«، صحنــة بــاز و گســتردۀ نبــردی 

ــد. ــان می ده ــهمگین را نش س

ــه  ــیاب ب ــا افراس ــرو ب ــرد کیخس ــگارة نب ــری ن ــل بص تحلی
ــپاهیان ــراه س هم

ــه  ــده   ای را ب ــر بینن ــگاه، توجــه ه ــن ن ــس، در اولی ــن مجل آنچــه در ای
خــود جلــب می   کنــد، نظــم حاکــم بــر ترکیــب اثــر و چگونگــی توزیــع 
ــه   ای  ــد5  در مقال ــرت هیلن   برن پیکره   هــا در آن اســت؛ به طــوری کــه راب
فروگذاشــته: شــاهنامة  در شــاهکاری  عنــوان »کاوشــی  تحــت 
ــس از  ــن ح ــه ای ــتان«، ب ــوزۀ گلس ــوظ در کاخ م ــنقری محف بایس
مخاطبــان  کــه  می   کنــد  اشــاره  تنظیم   شــدگی  و  پیش   طراحــی 
ــراه  ــه هم ــیاب ب ــا افراس ــرد کیخســرو ب ــگارۀ »نب ــا ن ــی ب در رویاروی
ســپاهیان«، آن را تجربــه می   کننــد. وی بــرای اثبــات مدعــای خــود، 
ــد  ــاد می   کن ــر ی ــن اث ــگاه ســوارکاران در ای ــم جای از چگونگــی تنظی
کــه بــه نظــر می   رســد بــر اســاس شــبکه   ای پنهانــی6  چیــده 
شــده   اند کــه در الیــة زیریــن    اثــر قــرار دارد. هیلــن برنــد ایــن شــبکه 
ــا  ــد ب ــار هنرمن ــت رفت ــی اس ــا مدع ــد؛ ام ــان نمی   ده ــا نش ــه م را ب
ــازی  ــای ب ــه مهره   ه ــبیه ب ــگاره، ش ــکیل   دهندۀ ن ــر تش ــزا و عناص اج
تخته   نــرد اســت کــه بــر اســاس شــبکة مزبــور بــر روی صفحــة بــازی 

 .)Hillenbrand, 2010: 119( جــای گرفته   انــد 
بــه نظــر می   رســد کلیــد بازســازی ایــن شــبکه، در جهــت 
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قرارگیــری نیزه   هــای ســپاهیان کیخســرو و افراســیاب نهفتــه اســت؛ 
ــه در  ــزه   ای ک ــودی و نی ــای عم ــز نیزه   ه ــا، به ج ــن نیزه   ه ــه ای چراک
میانــة میــدان بــه ســوی یکــی از ســپاهیان افراســیاب نشــانه رفتــه 
اســت، همگــی دقیقــاً بــه مــوازات اقطــار صفحــه قــرار گرفته   انــد. بــر 
ایــن اســاس، بــا رســم اقطــار مســتطیل صفحــه و بــا تکیــه بــر روش 
ــل داده می   شــود  ــی شــبکه   ای تحوی ــه نظام برگشــتی، کل صفحــه ب
کــه به خوبــی امــکان تحلیــل اثــر را فراهــم مــی   آورد )تصاویــر 17 و 

  .)18
ــپاهیان  ــود، س ــاهده می   ش ــر20 مش ــه در تصوی ــور ک    همان   ط
پیــروز کیخســرو، در نیمــة ســمت چــپ و ســربازان شکســت   خوردۀ 
افراســیاب، در نیمــة ســمت راســت اثــر قــرار گرفته   انــد؛ به طــوری کــه 
ایــن دو گــروه از نظامیــان را می   تــوان در دو مثلــث متساوی   الســاقین 
جــای داد. مثلث   هایــی کــه در رأس آن هــا، به ترتیــب کیخســرِو 
ــقوط  ــال س ــوان شکســت   خورده و در ح ــته و پهل ــروز و قدبرافراش پی
ســپاه افراســیاب مشــاهده می   شــوند. ســاق   های مثلــث ســمت چــپ 
دقیقــاً روی محورهــای مــورب تنظیم   کننــدۀ ســاختار شبکه   ای   شــکل 
ــث ســمت  ــی اســت کــه در مثل ــن در حال ــد. ای ــرار گرفته   ان ــگاره ق ن
ــا اســتفاده از ترســیم اقطــار واحــدی کــه شــامل  راســت، هنرمنــد ب
ــن ســاق   ها  ــر می   شــود، ای ــه از اســکلت شبکه   ای      شــکل اث شــش خان
را بــه دســت آورده اســت؛ حتــی شــیب تنظیــم اســب   ها و ســربازان 
نیــز در هــر مثلــث، دقیقــاً از زاویــة ایــن ســاق   ها تبعیــت می   کننــد. 
بــا وجــود ایــن، شــیوۀ جای   گیــری ســوارکارانی کــه در ســمت چــپ 
ــر، یکــی  ــر دیــده می   شــوند و نیــزه   ای کــه در پاییــن تصوی ــاالی اث ب
از ســربازان کیخســرو  بــه ســوی یکــی از ســپاهیان افراســیاب نشــانه 
ــپ  ــمت چ ــر س ــایر عناص ــم س ــیب تنظی ــم ش ــت، به رغ ــه اس گرفت

تصویر 17. )سمت راست( چگونگی 
ایجاد اسکلت شبکه   ای نگارة نبرد 

کیخسرو با افراسیاب به همراه سپاهیان

تصویر18. )سمت چپ( 
چگونگی ایجاد اسکلت شبکه   ای 

نگارة نبرد کیخسرو با افراسیاب به 
همراه سپاهیان

تصویر 19. )سمت راست( 
اسکلت شبکه   ای نگارة نبرد 

کیخسرو با افراسیاب به همراه 
سپاهیان

تصویر 20. )سمت چپ( 
چگونگی توزیع پیکره   ها نسبت به 

محور تقارن عمودی کادر در نگارة 
نبرد کیخسرو با افراسیاب به همراه 

سپاهیان

 
تصویر 21. چگونگی توزیع 

پیکره   ها در نگارة نبرد کیخسرو با 
افراسیاب به همراه سپاهیان

ــر ترســیم  ــث ســمت راســتی اث ــوازات ســاق   های مثل ــه م ــر، ب تصوی
ــش   گانة  ــای ش ــیب نیزه      ه ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ــده   اند. ای ش
ــه  ــد. ب ــت می   کنن ــار صفحــه تبعی ــة اقط ــر، از زاوی ســمت راســت اث
ــمندانه  ــد هوش ــن تمهی ــر ای ــه ب ــا تکی ــد ب ــد هنرمن ــر می   رس نظ
ــگاره،  ــر دو ســوی ن ــوع در ه ــاد تن ــن ایج ــرده اســت ضم ــالش ک ت

ارتبــاط بیــن دو نیمــة تصویــر را نیــز برقــرار کنــد )تصویــر 21(.
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ــت اســکلت  ــوان نتیجــه گرف ــه شــد، می ت ــه آنچــه گفت ــا توجــه ب ب
شطرنجی شــکل الاقــل در طراحــی چهــار مجلــس از 22 نــگارۀ 
شــاهنامة بایســنقری، اســاس شــیوۀ ترکیب بنــدی و تنظیــم اجــزای 
ــن  ــه«، ای ــدار زال و روداب ــگارۀ »دی ــه در ن ــوری ک ــت؛ به ط ــر اس اث
ــن  ــب مت ــدی و مسطرکشــی قال ــر اســاس نظــام جدول بن اســکلت ب
ــس  ــه در دو مجل ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــی ش طراح
»نبــرد گــودرز و پیــران« و »نبــرد کیخســرو بــا افراســیاب بــه 
ــه چارچــوب صفحــه  ــه ب ــا توج ــن اســکلت ب ــپاهیان«، ای ــراه س هم
ــگارۀ  ــده اســت. در ن ــم ش ــداد 2 و 3 تنظی ــب اع ــر اســاس ضرای و ب

نتیجه

1. ایــن نظــر برگرفتــه از مصاحبــه بــا آقــای مهــدی حســینی اســت کــه در 17 
دی 1392 در دانشــگاه هنــر تهــران صــورت گرفــت.

2. خطوطــی کــه بــرای تحلیــل بصــری اثــر رســم می   کنــد، خطــوط 
می شــوند. نامیــده  تنظیم   کننــده 

ــده  ــکل   دهنده نامی ــوط ش ــوند، خط ــده می   ش ــر دی ــه در اث ــی ک 3. خطوط
می شــوند.

4. Recursively.
5. Robert  Hillenbrand.
6. Underlying  Grid.
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پی نوشت ها
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ــی  ــه تقســیمات طول ــز ک ــوت رســتم« نی ــر تاب ــرز ب »گریســتن فرام
ــیمات  ــرد، تقس ــره میب ــی 2√/1 و 3√/1  به ــبت های طالی ــر از نس اث
عرضــی آن همچنــان بــه نظــام شــبکه ای کــه بــا اســتفاده از تقســیم 
ــت.  ــادار اس ــرد، وف ــورت میگی ــر ص ــهای براب ــه بخش ــی ب پاره خط
ــا کــرد  ــوان ادع ــن پژوهــش، میت ــج ای ــه نتای ــا توجــه ب ــن و ب بنابرای
ــن  ــاد، در ســایر مجالــس ای ــه احتمــال بســیار زی نظــام شــبکه ای، ب
نســخه نیــز بــه کار رفتــه و در واقــع، اســاس طراحــی و ترکیــب در 

ــت.   ــنقری اس ــاهنامة بایس ــی ش ــخة خط ــای نس نگاره ه




