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بررســی تطبیقی نگارههایی از کهنترین شاهنامهی جهان
با شاهنامههای مکتب شیراز اینجو (758-725ه.ق)
معصومه عباچی ،1اصغر فهیمیفر* ،2محمود طاووسی

3

 1استادیار دانشکده هنر و معماری صبا ،دانشگاه شهید باهنرکرمان ،کرمان ،ایران.
 2دانشیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 3استاد دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/7/28 :تاریخ پذیرش نهایی)96/3/27 :

چکیده

یکی از کهنترین شاهنامههای مصور ایران ،که برای بسیاری از پژوهشگران ناشناخته است ،شاهنامهی «کاما» یا «دستور»
ـاختاری بســیار
اســت کــه بــه نظر میرســد متعلــق به اوایل قــرن هفتم ه.ق باشــد .این نســخهی مصــور ،دارای جنبههای سـ
ِ
ُ
اصیلی اســت که تا کنون بدان و تأثیرات زیباییشــناختی آن بر ســایر نســخ ادوار بعد پرداخته نشــده اســت .هدف اصلی این
جســتار ،تحلیل هندسهی مبنایی و بررســی تأثیرات زیباییشناختی این شاهنامه بر شاهنامههای مکتب شیراز اینجوست.
ســوال اصلــی پژوهش حاضر این اســت که شــاهنامهی مذکــور به لحاظ عناصر تصویری و هندس ـهی مبنایی ،چــه تأثیراتی بر
نگارههای اصیل مکتب اینجو گذارد؟ روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی -تطبیقی ،مبتنی بر اولین مرحله از رویکرد اروین
پانوفســکی ،که توصیفی پیشاشــمایلنگارانه اســت و با تکیه بر منابع کتابخانهای و اینترنت میباشد .تحقیقات این پژوهش
آشــکار میســازد نگارگــر شــاهنامهی کامــا ،از نســبت ۲کــه نســبتی اســت متعلق بــه دوران کهن -پیــش از نســبت طالیی که
مصریــان باســتان بــه کار میبردنــد -حدا کثر بهرهبرداری را نموده اســت .این نســبت در شــاهنامههای اینجو تــداوم مییابد.
نتایج حاصل از تطبیق نگارههای دو مکتب ســلجوقی و اینجو آشــکار میســازد که بهجز هندسهی مبنایی ،بسیاری از عناصر
فضاســازی کتیبهوار و فشــردگی عناصر بصری در کادر افقی و طراحی پویا،
تصویری شــاهنامههای اینجو نظیر رنگهای ناب،
ِ
از نگارههای شاهنامهی کاما ،تأثیرات بسیاری پذیرفته است.

واژههای کلیدی

شاهنامهی کهن جهان ،نسبت ، ۲عناصر زیباییشناسی ،شاهنامههای اینجو.

*نویسنده مسئول :تلفن ،09126753800 :نمابر.E-mail: fahimifar@modares.ac.ir ،034-33257163 :

64
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۲شماره ،۴زمستان ۱۳۹۶

مقدمه
یکــی از کهنتریــن شــاهنامههای مصور ایــران که در ســال 1351
در هند شناســایی و کشــف شــد و براساس شــواهد و اسناد تصویری
به نظر میرســد متعلق به اوایل قرن هفتم ه.ق و دورهی ســلجوقی
باشــد ،شــاهنامهی" کامــا" یــا "دســتور" اســت .این نســخهی مصور،
دارای عناصــر زیباییشــناختی بســیار اصیلی اســت ،که بــه احتمال
ُ
بســیار زیــاد بــر ســایر نســخ ادوار تاریخــی ،از جملــه شــاهنامههای
مصــور اینجــو تأثیــری شــگرف گــذارده اســت و عناصــر تصویــری آن،
برخــی شــاخصههای تصویــری نگارگــری ایــران را که تا قبل از کشــف
ایــن شــاهنامه در هند ،تصــور میشــد از نگارههای مغولــی همچون
شــاهنامهی بزرگ ایلخانی و ســایر کتب مکتب تبریــز یک و بغداد در
نیمهی اول قرن هشتم هجری اخذ شده است ،زیر سوال میبرد.
فرضیهی این تحقیق بر این است که عناصر دیداری و هندسهی
مبنایــی نگارههــای شــاهنامهی کامــا کــه اســاس آن بــر بهرهگیری از
نســبت ۲اســت ،بهطــور چشــمگیری ،بــر شــاهنامههای اینجــوی
مکتب شیراز در قرن هشتم ه.ق موثر بوده است .سوال اصلی پژوهش
این اســت که شــاهنامهی کاما به لحاظ عناصر ســبکی و هندس ـهی
پنهــان ،چــه تأثیراتــی برشــاهنامههای مکتب شــیراز در قرن هشــتم
هجری گذارد؟ این جســتار به ســواالت فرعی زیر نیز پاســخ میدهد:
 .۱تعلق این شاهنامهی مهجور و نفیس به دورهی سلجوقی را چه
منابعی تأیید میکنند ،و این نسخه از چه منابعی متأثر بوده است؟
 .۲مهمتریــن نقشــمایههای ایکونیکــی کــه در شــاهنامهی کامــا
حضور دارد ولی شــاهد تداوم آن در نگارههای شــاهنامههای اینجو
نیستیم ،کدام است؟
اهداف این تحقیق شــامل بررســی نقشــمایههای این شــاهنامه
بــه منظــور تعییــن اصالــت آن ،تحلیــل هندس ـهی مبنایی و بررســی

تأثیرات زیباییشــناختی آن بر نســخ مصور مکتب اینجو و نیز بررسی
تــداوم یا انقطاع برخــی بنمایههای مهم تصویری این شــاهنامه در
شاهنامههای مکتب شیراز اینجوست.
بــرای آزمــون فرضیــهی ارایــه شــده بــر آنیــم تــا بــا روش توصیفــی و
تحلیلی -تطبیقی که مبتنی بر اولین مرحله از رویکرد اروین پانوفسکی
که توصیفی پیشاشــمایلنگارانه اســت ،به  2نگاره از شاهنامهی کاما و
بررسی تطبیقی و مقایسهی آنها با نگارههایی از نسخ اینجو بپردازیم .در
توصیف پیشاشمایلنگارانه ،۱اثر هنری بر اساس عناصر بصری
مرحلهی
ِ
همچــون رنگ ،شــکل ،ترکیببنــدی و غیره مورد بررســی قــرار میگیرد
و تنهــا به توصیف دنیای ســاختارها و نقشــمایهها پرداخته میشــود و
دســتیابی بــه موضوع اولیه یا طبیعــی تصویر ،از مهمتریــن اهداف این
مرحلـ�ه اسـ�ت (  .)Panofsky, 1955, 33در پژوهــش حاضــر هــدف از این
بررســی نقشــمایهها و ویژگیهــای سبکشناســانهی تصویر و
مرحلــه،
ِ
شناسایی نقشمایههایی است که دچار دگردیسی و تحول شدهاند.
ایــن پژوهــش پس از ارایهی پیشــینه و چارچــوب نظری تحقیق،
بــه معرفــی شــاهنامهی کامــا و عناصــر سبکشــناختی آن بــر اســاس
مرحل ـهی پیشــا ایکونوگرافــی ،و بررســی اصالــت نقاشــیهای آن از
طریــق مقایســهی آثــار بــا نگارههایــی از نســخهی ورقــه و گلشــاه و
نقش ســفالینههای سلجوقی میپردازد .ســپس ،تحلیل ساختاری
و هندس ـهی مبنایــی نــگارهای از شــاهنامهی کامــا ،و پــس از آن
مطالعهی تطبیقی این نگارهها و عناصر تصویری آنها با ســه نگاره از
سه شاهنامهی  733 ،731و  753ه.ق مکتب شیراز اینجو را ّ
مدنظر
قــرار میدهــد .این مقاله در انتهــا به ارایهی نقشــمایههای نمادینی
میپــردازد کــه در دورهی ســلجوقی در نگارههــا حضــوری پررنــگ
داشته ،ولی در دورهی اینجو با دگردیسی و یا انقطاع روبرو میشوند.

پیشینه و چارچوب نظری تحقیق
در کتابهای نگارههای شــاهنامه (آدامووا و گیوزالیان،)1386 ،
مقدم ـهای بــر نقاشــی ایرانــی ( )Graber, 2000و کاتالوگــی از نقاشــی
ایـ�رنان ( )Robinson, 1958و مقالـ�های از سوییتچوفسـ�کی (�Swi
 )etochowski, 1994تحــت عنــوان «نگار ههــای شــاهنامههای
ـک موجــود در مــوزهی متروپولیتــن» ،از شــاخصههای ســبکی
کوچـ ِ
شاهنامههای اینجو سخن رانده شده است ،ولی در هیچیک از این
کتــب و مقاالت خارجی ،به شــاهنامهی مصور "کاما" حتی اشــارهای
هــم نشــده اســت .در بررس ـیهای انجام شــده تنهــا به یــک مقاله از
مهــدی غــروی بــا عنــوان «قدیمیتریــن شــاهنامهی مصــور جهــان،
شــاهنامهی فیــروز پشــتونجی دســتور بلســارا معــروف بــه شــاهنامه
موسســه کاما بمبئــی ،متعلق به اوایل قرن هفتــم» برخوردیم که به
تعلق این کتاب به دورهی سلجوقی ،و پسزمینهی قرمز نقاشیهای
ً
آن و چهــره و لباسهــای ایرانــی پیکرههــا اشــاره میکنــد و صرفــا بــه

معرفی این نســخهی ارزشــمند در موسســهی شرقشناســی کاما در
هند و وضعیت این کتاب در سال  1351در این موسسه میپردازد و
مقالهای که به هندســهی مبنایی و عناصر دیداری این شاهنامهی
کهن و تأثیر آن بر نسخ دیگر دورههای تاریخی بپردازد ،پیدا نشد.
بســیاری از پژوهشــگران نظیــر آدامــووا و گیوزالیــان ،قدیمیترین
نسخهی مصور شاهنامه را متعلق به نیمهی اول قرن هشتم هجری
میدانند (آدامووا و گیوزالیان .)27 ،1386 ،وجود شاهنامهی مصور
"کاما" و عناصر تصویری آن ،بســیاری از نظرات پژوهشــگران پیرامون
برخی شــاخصههای تصویری را که تا قبل از کشــف این شاهنامه در
هنــد ،تصــور میشــد از عناصــر مغولی اســت و متعلق به شــاهنامهی
تبریــز یک و بغــداد در نیمــهی اول قرن
دمــوت و ســایر کتــب مکتب
ِ
هشــتم هجری اســت ،زیر سوال میبرد؛ بهعنوان مثال شیال کنبای،
بیــرق ســوارکاران را ،از عناصر
شکســتن قــاب تصویــر با ســم اســبان و ِ
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مغولــی ســالهای  730ه.ق1330 /م .میدانــد .همچنین از نظر او،
تأ کید بر حرکت و ســوارکاری در فضای تنگ و فشــرده و کادر کشــیده
از مش��خصهها و عناص��ر مغول��ی اس��ت ( )Canby, 1993, 30و ایــن در
حالی اســت که تمامی ویژگیهای ذکر شــده از ســوی خانم کنبای،
در حــدود یــک قرن پیشتر یعنــی در اوایل ســدهی هفتم هجری در
شاهنامهی کاما دیده میشود.
اینکــه بــازورث در ارتبــاط با هنر ســلجوقی و ریش ـهدار بودن این
هنر مینویسد :اصالت هنر سلجوقی به قدری زیاد است که میتوان
دربــارهی آن مبالغــه کــرد و در بســیاری از مــوارد ،ایــن هنرمنــدان
ســلجوقی بودند که اشــکال و عقایدی را که از از ایام پیشــین موجود
بــود ،منســجم و متکامــل کردنــد (بــازورث و دیگــران،)159 ،1390 ،
نکتهای است که این تحقیق بر آن تأ کید دارد.

شاهنامهی " کاما"
شــاهنامهی «کامــا» یــا «دســتور» در موسس ـهی شرقشناســی
«کاما» در بمبئی نگهداری میشــود و متعلق به شخصی بنام «فیروز
پشــتونچی دستور بلسارا» بوده اســت .طبق نظر غروی ،شاهنامهی
مذکــور در اوایــل قــرن  7ه.ق ،یعنی پیش از حمل ـهی مغول به ایران
کتابــت شــده و در تصاویــر آن از نفــوذ نقاشــی مغولــی اثــری دیــده
نمیشود (غروی.)41 ،1352 ،

عناصــــــر سبکشــــــناختی شــــــاهنامهی کاما و
بررسی اصالت نقاشیهای آن
الف .مقایس ـهی تطبیقی نگارههای شاهنامهی کاما با نگارههای
نسخهی مصور ورقه و گلشاه
بــه نظــر میرســد کهنترین شــاهنامهی جهان به لحــاظ دورهی
تاریخــی بــا نســخهی ورقــه و گلشــاه  2همزمــان بــوده ،چرا کــه هر دو
نسخه دارای عناصر سبکی مشابهند ،و این مطلب میتواند سندی
مبنی بر تعلق شاهنامهی کاما بر دورهی سلجوقی باشد.
صحنههایــی از ایــن نســخهی خطـ ِـی منظــوم و عاشــقانه بــا

تصویر  -1لشکر ورقه ،سپاه بحرین و عدن را متفرق میکند ،اوایل قرن 7ه.ق .برگ .36b /38
ماخــذhttp://www.warfare.altervista.org/Turk/Romance_of_Varqa_and_(:
) Gulshah-4.htm

نقاش ـیهای عبدالمؤمــن خویــی 3متعلق به اوایل قرن ســیزدهم در
کتابخان ـهی کاخ توپقاپــی (خزینــهی شــمارهی  )841موجود اســت.
عمل وقف مدرســهای ،که از سوی
نام این هنرمند به عنوان شــاهد ِ
امیــر ســلجوقی جاللالدیــن قرتای 4در  1254-1253بعــد از میالد در
قونیه تأســیس شده بود ،دیده شده اســت .امضای هنرمند در برگ
شــمارهی 58vاین نسخه در موزهی توپقاپی سرای استانبول نشان
میدهــد کــه او از اهالــی خــوی در آذربایجــان بــوده اســت( 5ملکیان
شیروانی.)80-79 ،1970 ،
ارنســت ج گروبــه ،6در اولیــن اثــر خــود کــه مربــوط به هنــر دنیای
اســام اســت ،اثر را متعلق به آناتولی شرقی میداند ،اما معتقد است
جایی که اثر در آن پدید آمده ،مشــخص نیســت و ســبک نقاشــیها
نشان میدهد که در اوایل قرن سیزده میالدی در مملکت سلجوقی
بهوجود آمدهاند .ســبک نقاشیها ،سبک ســفالینههای پدید آمده
در ایــران و آناتولــی در ســدههای  12و  13اســت .او در دومیــن تألیف
خــود 7بــر ایــن اعتقــاد اســت که ســبک متفــاوت نقاشــیهای ورقه و
گلشــاه ،در منطقهی تورفان آســیای میانه و در نقاشــیهای دیواری
بزکلیــک 8در قــرن هفتم و ســورچوق در قرن  9و  10رشــد و ترقی یافته
است و دارای تیپهای اویغوری است.9
بدیــن ترتیب دانســته میشــود که ســبک اویغوری در قــرن  7م.
از آســیای میانه آغاز و در قرن  15تا شــرق نزدیک تداوم یافته اســت.
براســاس نتیجهگیری گروبه ،این ســبک بهوسیلهی ترکان مهاجر به
غــرب آورده شــده و در مرا کــز جدیــد سیاســی (غزنین ،ری ،کاشــان،
آناتولــی ،موصل) تــداوم یافت (مقــدم .)20-19 ،1389 ،اما برخی نیز
بــر ایــن اعتقادنــد که این هنــر ایران و مظاهــر آن بود کــه قرنها قبل
بوسیلهی مانویان به آسیای مرکزی آورده شده و به همت اویغورهای
این منطقه ،تشعشــع بیشتر یافته و بهوسیلهی سلجوقیان به ایران
بازگردانــده شــد و ایشــان باعث درخشــش هنری ایران در شــهرهای
اصفهان ،ری ،بغداد و نیشابور شدند (غروی.)65 ،1356 ،
گرچــه کمال اوزگین نیز ســبک بهکار رفته در نگارههای نســخهی
خطــی را «ســبک اویغــوری که بــا تیپهای اویغوری مشــخص و مبرز
میگردد» میداند (مقدم ،)16 ،1389 ،اما ذبیحاهلل صفا در این مورد
معتقــد اســت« :تصاویــر این کتــاب که شــمارهی آنها به  71میرســد
به ســبکی اســت کــه در قرن ششــم و اوایل قرن هفتم متــداول بوده

تصویر -2کشتن گلشاه ،اوایل قرن  7ه.ق .نسخهی ورقه و گلشاه.
ماخذ( :همان)

66
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۲شماره ،۴زمستان ۱۳۹۶

اســت .این روش را باید بازماندهی سبک سلجوقی (دنباله دبستان
بغــداد کــه خــود دنبالهی دبســتان ساســانی اســت) شــمرد .منتهی
مقدمات نفود ســبک نقاشــی چینی هم در آن مشــهود اســت ...به
هر حال صورتها گرد و دارای تیپ ســلجوقی اســت .تصویر گیاهان
بیشــتر تحت تأثیر روشــی اســت که در نســخ قدیم ترجمههای عربی
کتــاب الحشــائش دیســقوریدوس العیــن زربی 10مشــاهده میکنیم؛ و
رســم حیوانات عاده تحت تأثیر روشــی اســت که در مجالس نقاشــی
نســخ قدیم ـهی کلیلــه و دمنه (ترجم ـهی عربی) مالحظه میشــود»
(عیوقــی ،1343 ،شــصت و هفــت؛ مقــدم .)16 ،1389 ،این کتاب اثر
عیوقــی ،تنهــا کتاب مصور فارســی دورهی ســلجوقی اســت .ملکیان
شــیروانی ،ســنت تصویرگری و الگوهای ذهنی نقاش ورقه و گلشاه را
به قراردادهای تصویری ساســانی و آسیای میانه (بودایی – مانوی)
ربــط داده اســت :عناصری چون چهرهی “ماهرو” ،هالهی گرد ســر،
بازوبنــد ّزریــن (یــادآور بازوبنــد تمثــال بودایــی) ،ســاز و بــرگ ترکی ،و
قرارگیــری ســپرها در پشــت باالتنهی اســب ســواران (پا کبــاز،1383 ،
( )56تصاویــر 1و  .)2آنچــه هم ـهی محققــان بــر آن اتفــاق نظــر دارند
ایــن اســت کــه این کتاب در ایــران دورهی ســلجوقی و در قرن  6و 7
مصور شــده است .برای اثبات این مطلب که شاهنامهی کاما اولین
شــاهنامهی مصور ایران است ،باید ســبک عناصر تشکیلدهندهی
صفحــات آن ،اعم از تصویر و متن نوشــتاری بهدقــت با کتاب ورقه و
گلشاه مورد بررسی قرار گیرد.
ً
خط ورقه و گلشــاه به نسخ آناتولی شباهت دارد ،چون اوال ،خط
آن نســخ ســاده و به خــط محقق شــبیه اســت .دوم ،انتهای حروف
راء ،زاء و نــون ماننــد شــاهنامههای اینجــو بــه ســمت بــاال کشــیده

تصویر -3دار زدن اردشیر پور رستم را ،شاهنامهی کاما ،اوایل قرن . 7
ماخذ( :معرفی نسخههای شاهنامهی فردوسی1369 ،؛ آنالیز خطی :نگارندگان)

نشــده اســت .ســوم ،پیوندهای پیچیدهی حروف در آن کمتر دیده
میشــود .در ایــن نســخه ،پسزمینــه بــه رنــگ قرمــز یــا آبــی اســت و
ً
عناصر تصویری عمدتا متقارن و ساده به نظر میرسند .بهرهگیری از
خطوط محیطی و شکلساز ،عدم عمقنمایی ،کادر کشیدهی افقی
و وجــود نظامهای تصویری ساســانی و مانوی چــون باالتنهی تمام
رخ و پاهای نیمرخ پیکرهی ســوار براســب و نیز هالهی گرد پیرامون
سر از جمله عناصر زیباییشناسی است که با نگارههای شاهنامهی
کامــا مشــترک اســت ،از اینرو مــا را در شناســایی ســبک و تعلق این
شــاهنامه بــه عصــر ســلجوقی ّ
مصــر و متقاعــد مینمایــد .امــا بــه نظر
میرســد در شــاهنامهی کامــا ،متــن و تصویر به لحاظ صوری بســیار
منســجمتر از نســخهی ورقه و گلشاه اســت بهگونهای که برای اولین
بار شــاهد شــکلگیری مربع شــاخص در تصویر و انطباق اضالع آن با
امتداد فواصل بین ســتونهای متن هستیم  -که در قسمت بعدی
به این مهم بهطور مفصل پرداخته میشود .در ورقه و گلشاه ،مربع
مادر نقشی در هندسهی مبنایی تصویر ندارد .به عبارتی دیگر ا گر به
صفحات مصور ورقه و گلشاه ،خوب دقیق شویم و هندسهی مبنایی
بخش متن و
آن را ترســیم نماییم ،به لحاظ صوری ،گسســتی میان
ِ
تصویر مشــاهده میشــود؛ البته این مسأله به هیچ عنوان به معنای
عــدم تطبیــق متن داســتان و ارتباط معنایی شــعر با تصویر نیســت.
تصاویــر  3و  ،4نمونــهای از نگارههــای شــاهنامهی" کامــا"
میباشــند که عناصر تصویری آن قابل قیاس با "ورقه و گلشاه" و نیز
سفالینههای منقوش این دوره است.
تصویــر  ،3تنهــا نــگارهی رنگــی موجــود در شــاهنامهی کامــا در
ایــران اســت و مربوط به داســتان تیربــاران کردن فرامرز ،پور رســتم،
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از ســوی اردشــیر (بهمن) اســت .بهمن پســر اســفندیار از پادشــاهان
کیانی بود و پس از گشتاسب ،شاه ایران شد .اسفندیار هنگام مرگ،
تربیت بهمن را به رســتم ســپرد و رستم به او آیین پهلوانی را بهکمال
آموخت .اما بهمن پس از رســیدن بهپادشــاهی ،به انتقام مرگ پدر،
دمار از خاندان سام درآورد.
هفت بیت مربوط به داســتان تیرباران کردن پور رســتم ،از سوی
اردشیر در بخش باالیی تصویر بدین ترتیب است:
همه تنش پر زخم شمشیر بود
که فرزند شیران ُبد و شیر بود
سرانجام بر دست شاه اردشیر
گرفتار شد نامدار دلیر
بر بهمن آوردش از رزمگاه
بدو کرد کیندار چندی نگاه
چو دیدش ندادش بجان زینهار
بفرمود داری زدن شهریار
فرامرز را زنده بردار کرد
تن پیلوارش نگونسار کرد
از آنپس بفرمود تا اردشیر
گرفتار شد نامدار دلیر
از آنپس بفرمود تا اردشیر
بکینه بکشتش به باران تیر
 4مصــر ع پاییــن تصویــر  ،3مربــوط بــه دو بیــت آغازیــن از روایــت
«رهاکردن بهمن زال را و بازگشتن او به ایران» است بدین مضمون:
گرامی پشوتن که دستور بود
زکشتن دلش سخت رنجور بود
به پیش جهاندار برپای خواست
چنین گفت کای خسرو داد و راست (فردوسی.)471 ،1374 ،
رنگهــای ســبز ،قرمــز قهوهای ،قهــوهای روشــن و تیــره و نیز آبی
بنفــش (الجــورد) در نــگارهی "دار زدن اردشــیر پــور رســتم را" ،قابــل
تشخیص است .رنگ الجوردی در تپههای زیر پای اسبان ،درختان
پسزمینه ،در پاهای اســبان سوار ســمت چپ و نیز در فضای پشت
ســر او ،عمام ـهی یکــی از ســواران و بخشــی از زین یا جام ـهی آخرین
ســوار ســمت راســت نمایان اســت .آبی الجوردی یکــی از رنگهایی
اســت کــه جایــگاه مهمــی در نگارههای مانــوی و نیز در نقاش ـیهای
دیواری اشــکانیان در کــوه خواجه و نیز دیوارنگاریهای ساســانیان
در پنجکنــت آســیای میانــه داشــته و بدینگونه در این شــاهنامهی
ســلجوقی تــداوم مییابــد و ایــن در حالی اســت که ایــن رنگ ،نقش
چشمگیری در نگارههای مکتب شیراز اینجو ندارد .از دیگر رنگهای
ً
ب ـهکار رفته ،رنگ ســپید اســت کــه در جامهی فرامرز کامــا آیکونیک
بــوده و نشــان از پا کــی و معصومیــت و بیگناهــی اوســت .اســلوب
ً
رنگپــردازی نیز مشــخصا بهرهگیــری از الیههای متعــدد رقیق رنگی
اســت .متأســفانه اصــل تصویــر موجود ،فاقــد کیفیت مطلــوب بوده
طراحی نقــاش صحبتی
و نمیتــوان در مــورد نــوع خطــوط و قــدرت
ِ
نمود ،ولی آنچه مســلم است این است که مشاهدهی طراحی اولیه
از زیــر رنگ ،آنگونه که در شــاهنامههای اینجــو (تصویر  13متعلق به

شاهنامهی  753ه.ق) دیده میشود ،در شاهنامهی کاما جایگاهی
ندارد و این تفاوت بسیار مهمی است که اسلوب آن در مکتب شیراز
یــک ،11ابداع میشــود .به نظر میرســد در ارایهی حالــت پیکرهها ،تا
حــدی با خشــکی خطــوط مواجهیــم که بخــش عمــدهی آن بدلیل
بهرهگیــری از الگوهــای کهــن و قراردادهــای تصویــری ایران باســتان
اســت؛ در حالیکــه روانــی و عــدم زمختــی خطــوط در پیکرههــای دو
اسبی که در میانهی تصویر است ،تا حدی مشخص است .حا کمیت
بــا خطــوط منحنــی و مایل اســت که القــای حرکت میکنــد .حرکت،
کیفیــت بصــری بســیار تأثیرگــذاری در نمایــش مضامین اســاطیری و
حماســی اســت ،و دو پیکــرهی نیمــهی اســبها که از راســت و چپ
تصویــر ،وارد صحنــه میشــوند بــه القــای ایــن حــس بصــری کمــک
شــایانی میکنند .در حالیکه پژوهشــگرانی چون شیال کنبای ،وجود
پیکرههای نیمهی اســبان را از ســنتهای مکتب نقاشــی ایلخانی و
از نقشــمایههای مغولی میدانند ،ولی این نگاره از شــاهنامهی کاما
بهخوبــی ایــن نکتــه را آشــکار میســازد که پیشــینهی این ســنت در
نقشپردازی اســب به دوران پیش از مغول ،یعنی دورهی ســلجوقی
ســاختار جایگیــری
در ایــران میرســد .همچنیــن در ایــن تصویــر،
ِ
ســطوح تیره و انتشــار این ســطوح از بخش راســت تصویر به ســمت
چــپ ،بــه بازنمایــی حرکــت کمــک شــایانی میکنــد .پیکــرهی بهدار
دار چوبی ،تنها عناصری هستند که دارای
آویخته شده و همچنین ِ
خطــوط عمودی بــوده و بر قهرمان داســتان و نقطهی اوج حماســه
تا کید بیشتری میکنند.
ب .بررســی تطبیقی نگارههای شاهنامهی کاما با ظروف منقوش
مینایی از دوران سلجوقیان ( 552-428ه .ق)
همانگونــه کــه بــه قــول پا کبــاز ،قرابتــی آشــکار میان  71نــگارهی
نســخهی ورقــه و گلشــاه بــا تصاویر ظــروف مینایی از حیث شــیوهی
چهرهنگاری ،نقشپردازی و ترکیببندی به چشم میخورد (پا کباز،
 ،)76 ،1383این قرابت میان نقشــمایهها ،پیکرهها و عناصر منظره
در شــاهنامهی کامــا بــا نقــوش ســفالینههای ســلجوقی نیــز دیــده
میشــود .در اینجا ،آدمهــا و جانوران و گیاهان با خطوط شکلســاز

تصویر -4پادشاهی بهرام چوبینه پانزده ماه بود .شاهنامهی کاما ،اوایل قرن  7هجری.
ماخذ( :همان ،1369 ،نوزده؛ آنالیز خطی :نگارندگان).
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و در مقیــاس غیرطبیعــی ترســیم شــدهاند .هالههای نورانــی نیز هم
سر پیکرهها در این ظروف ،شاهنامهی کاما و ورقه و گلشاه
چنان بر ِ
دیده میشود.
در یکــی از صحنههــای نســخهی کاما بــا عنوان «پادشــاهی بهرام
چوبینه پانزده ماه بود» (تصویر  ،)4فرم و شکل تخت بهرام ساسانی،
ً
دقیقا شبیه به تخت یکی از شاهان در سفالینهی منقوش سلجوقی
با عنوان «صحنهای از داستان فریدون» (تصویر  ،)5متعلق به اواخر
قرن  6یا قرن  7هجری میباشد.
یکی از نقشمایههایی که به شناسایی سبک و تعلق شاهنامهی
کامــا بــه اوایــل قــرن هفتم هجــری کمک میکنــد ،فرم و نقــش کم و
بیــش مثلثی و یــا چهارگوش با خطوط دوری پهن و تپههای موجود
درتصویر  ۳متعلق به شــاهنامه کاما اســت .نظیر این تپهها یا کوهها
ً
را دقیقا در قســمت پایین ظرف ســفالین بسیار نفیسی میبینیم که
متعلــق بــه اوایــل قرن هفتــم هجری در گالری فریر واشــنگتن اســت
(تصاویر  6و  .)7بر اســاس نظر اتینگهاوزن و گرابر ،صحنهی بشــقاب
سفالین ،نبردی عظیم را نشان میدهد :سپاهی مرکب از سوارکاران،
پیــادگان و پیــان بــر قلع ـهای حمل ـهور شــدهاند .شــاید ایــن صحنه
نبــردی را بــه تصویر کشــیده کــه در آن یکی از شــاهزادگان ســلجوقی
به یکی از قالع دشــمنان خود یورش برده اســت (اتینگهاوزن و گرابر،
.)517 ،1379
رنگمایههــای رقیــق ب ـهکار رفتــه در بشــقاب ،در نگارههــای
ارایهشــده از شــاهنامهی کامــا نیــز مشــهود اســت .رنگهــا در
ّ
جسمیت بهنظر میآیند و الیههای
شاهنامهی کاما ،آبرنگی و بدون
ً
متعــدد رنگــی بــه لحــاظ رقیق و شــفاف بودن ،نمــودی کامــا عینی
دارد .بهرهگیــری از رنگمایههــای رقیــق ،ویژگ ـیای اســت که تداوم
آن را در نگارههــای مکتــب شــیراز اینجو همچنان شــاهدیم (تصاویر
 9و  .)13نیز نقشــمایهی تپههای مثلثی شکل با خطوط پهن دوری
موجــود در بشــقاب ســلجوقی را در شــاهنامههای اینجــو میبینیم.
البته در مکتب اینجو ،شــاهد کوههای بلند کشــیده و مثلثی شــکل
با چند خط پیرامونی و با رنگهای رقیق و غلیظ هســتیم که برخی

مینایی شکسته با
تصویر -5بخشی از جام
ِ
صحنهای از داســتان فریــدون ،اواخر قرن 6
یا قرن  7هجری.
ماخذ)Brend, 2010, 82( :

پژوهشــگران نظیر رایس ،منشــأ این کوهها را در نقاشیهای ایلخانی
میدانند .با این وجود ،این کوهها در ســبک اینجو بســیار استلیزه و
ساده و دو بعدی شدهاند.
از ســوی دیگــر بایــد بــه کادر پلکانــی نگارههــای شــاهنامهی کاما
اشــاره کرد .بســیاری از پژوهشگران این نوع کادر را در شاهنامههای
شــیراز اینجــو ،نتیجــهی تأثیرپذیــری نقاشــان اینجــو از نقاشــیهای
شــاهنامهی بــزرگ ایلخانــی میداننــد؛ در حالیکــه بــا توجــه بــه کادر
پلکانــی نــگارهی «دار زدن اردشــیر پــور رســتم را» (تصویــر )3در
ً
شاهنامهی کاما ،نظریهی قبلی کامال منتفی و غیرقابل استناد است.
نقاش ـیهای شــاهنامهی کامــا بــر اســاس مشــاهدهای کــه غروی
ً
مســتقیما از این نســخه در بمبئی داشــته و گزارش آن را در مجلهی
هنــر و مــردم چاپ نموده ،بــر روی زمینهای رنگی بهویژه رنگ ســرخ
ً
انجام شده ،که یک کار کامال ایرانی است و طرح چهرهها و لباسها
نیــز ایرانــی و مشــابه بــا تصاویــر مینایــی ایــران مرکزی اســت (غروی،
ً
 .)63 ،1356قطــع نســبتا بــزرگ ایــن شــاهنامه گویــای ایــن مطلب
ً
اســت کــه احتمــاال این مجلــد در یکــی از مرا کز درباری و به ســفارش
یکی از درباریان تهیه شده است.
ً
همانگونه که قبال اشــاره شــد کنبای ،شکستن قاب تصویر با سم
اســبان و بیــرق ســوارکاران را از عناصــر مغولــی ســالهای  730ه.ق/
1330م .میداند .همچنین از نظر او ،تأ کید بر حرکت و سوارکاری در
فضای تنگ و فشــرده و باریک ،از مشخصهها و عناصر مغولی است،
ولــی چنانکه در نگارهی «دار زدن اردشــیر پور رســتم را» از نســخهی
کاما مشــاهده میشــود قاب تصویر با ســم اســبانی با پیکرهای نیمه
از دو طــرف شکســته شــده اســت و ایــن شــاخصهای اســت کــه در
حــدود صد ســال پیشتر از تاریخــی که کنبای ذکر میکنــد ،یعنی در
اوایــل ســدهی هفتم هجــری در شــاهنامهی کاما بروز نموده اســت.
همچنیــن شکســته شــدن کادر تصویــر بــا بیرقــی از موی اســب را که
نمــاد قدرت اســت ،میتــوان برای اولین بــار در نگارههای نســخهی
ورقه و گلشاه (تصویر ،)1که این کتاب هم از نسخ سلجوقی و متعلق
به اوایل قرن هفتم ه.ق است ،مشاهده کرد.

تصویر  -6بشــقاب ســرامیکی با موضــوع «تصرف یک
دژ» ،اوایل قرن 13م.
ماخذ)Graber, 2000, 49( :

تصویر  -7بخشــی از تصویر شــمارهی  6که در ســمت چپ پایین آن ،تپههایی
دو بعدی با خطوط پهن و ّ
مضرسی را نشان میدهد.
آنالیز خطی :نگارندگان
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بررســــــی تطبیقــــــی نگارههایــــــی از کهنتریــــــن شـ ـ ــاهنامهی جهـ ـ ــان با
شاهنامههای مکتب شیراز اینجو (758-725ه.ق)
جدول  -1تطبیق شاهنامهی کاما با مثنوی ورقه و گلشاه و سفالینههای سلجوقی.

شاهنامهی کاما

سفالینههای سلجوقی

مثنوی ورقه و گلشاه

موارد تطبیق

تعداد نگاره

45
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بیشمار

کاتب /نقاش

- /-

 /عبدالمؤمن خویی از آذربایجان در اواخر قرن ششــمه.ق

-

خط

نسخ

نسخ آناتولی

کوفی

زمینهی آثار

سرخ

سرخ یا آبی

آبی آسمانی ،سفید...

رنگ

درخشــان ،ســبز ،قرمز ،قهوهای و ا کر ،آبی .رنگهــا درخشــان ،طالیــی ،قرمز ،ا کــر ،آبی ،ســبز و زرد .رنگها درخشــان ،طالیی ،قرمز ،ا کر ،آبی ،سبز
و زرد .جسمی و آبرنگی
جسمی و آبرنگی
رنگها بیشتر آبرنگی

نوع خطوط

بسیار بیانگر ،محیطی یا شکلساز ،خشک
بیانگــر ،محیطی یا شکلســاز و تاحدودی نــرم ،پویا و پر بیانگــر ،محیطــی یا شکلســاز و تاحدودی نرم،
و یا نرم در ترســیم پیکرههای انســانی و نرم
پویا و پر انرژی
انرژی
در ترسیم حیوانات ،پویا و پر انرژی

ترکیببندی

ً
کادر مســتطیل افقــی و کشــیده ،فشــرده
ً
کادر مســتطیل افقی و کشیده ،فشرده و مترا کم ،عمدتا
و مترا کــم ،کادر پلکانــی ،عمدتــا متــوازن و
متوازن و متقارن .عدم وجود مربع زاینده.
متقارن .وجود مربع زاینده.

به شکل ظرف مورد نظر

تخــت ،بدون پرســپکتیو .عدم خــط افق و تخت و دوبعدی ،بدون پرسپکتیو.
عدم خط افق و آسمان.
آسمان

تخــت و دوبعدی ،بدون پرســپکتیو .عدم خط
افق و آسمان

فضا

روایت بصری داستان دارای بیانی خطی است و نه همزمان
خروج از کادر
عنصر کیفی حرکت
تطبیق متن با تصویر
تقدم نگاره یا متن
ادبی
تیپ چهرهها و
پیکرهها

وجود ندارد

دارای بیانی خطی است و نه همزمان

دارای بیانی خطی است و نه همزمان
َ
شکست کادر بوســیلهی َعلم و ساقهی گیاهان ،پرنده،
وجود ندارد
هالهی سرَ ،علم و یا سپر

َ
حرکت از طریق ورود اس ـبهای نیمه از دو حرکت بوســیلهی اس ـبها و َعلمها وجود دارد ولی پیکر در موضوعــات حماســی حرکــت بشــدت وجــود
دارد و در مضامین تغزلی بسیار کم.
اسبان و ...کامل تصویر شده است.
طرف کادر بشدت القا میشود.
وجود دارد

وجود دارد

وجود دارد

گاه بخشهایــی نظیر دم یا ســم اســبان ،نــوک درختان،
نــگاره در حصــار طــرح شــده از ســوی
پرنــده ،هالهی ســر ،علــم و یا ســپر از کادر نقاشــی خارج رجحان با نگاره و تصویر است.
خوشنویس محصور است.
میشود ولی هنوز محصور در متن نوشتاری است.
چهرههــا گــرد و پیکرههــا دارای ســر بزرگ و چهرهها گرد و پیکرهها دارای ســر بزرگ و تیپ ســلجوقی چهرههــا گرد و پیکرهها دارای ســر بــزرگ و تیپ
تیــپ ســلجوقی .تفــاوت اجزای چهــره بین یــا اویغــوری .تفــاوت اجــزای چهــره بیــن زن و مــرد دیده ســلجوقی .تفــاوت اجــزای چهره بیــن زن و مرد
دیده میشود.
نمیشود.
زن و مرد دیده میشود.

جامههــا بلنــد و بــه نظــر میرســد دارای جامههــا ســاده و بلنــد و کمتــر دارای نقشانــد .برخــی
جامهها و تزیینات آن
دارای دستار بر سر و ساز و برگ ترکیاند.
نقشاند.
ً
زینهــا صــاف و غیــر مغولــیُ .دم برخــی از ســاز و برگ ترکی ،سپرهای بســیار بزرگ و بعضا زینهای
ساز و برگ اسبها و
اسبان بسان اسبان ساسانی ِگره زده شده آذیــن شــده بــا پارچههای منقــوش .دم برخی از اســبان زینها صاف و غیر مغولی .سپرها کوچک
شتران
بسان اسبان ساسانی گره زده شده است.
است
جامهها بلند و دارای نقشاند.

گیاهان

قراردادهای تصویری
ساسانی و مانوی

تخت سلطنتی

تپههــای مثلثی شــکل با خطــوط محیطی
پهن با تأثیرپذیری اندک از مکتب بغداد

تأثیرپذیری از گیاهان و درختان مکتب بغداد

تپههای مثلثی شــکل بــا خطوط محیطی پهن
با تأثیرپذیری اندک از مکتب بغداد

 در حالت پیکرهها (باالتنه تمام رخ و پاها  -در حالــت پیکرههــا (باالتنــه تمــام رخ و پاهــا نیمــرخ) - .در حالــت پیکرههــا (باالتنــه تمــام رخ و پاهــانیمرخ).
چهرهی تمام رخ نیز در این نسخه وجود دارد.
نیمرخ).
 وجود هالهی تقدس و یا عدم آن وجود هالهی تقدس. وجود هالهی تقدس. بازوبندهای زرین مانوی درجامهها بازوبند زرین مانوی درجامهها. بازوبند زرین مانوی درجامهها حالــتقراردادی نشســتن فریدون به گونهی
حالــت
ی
ه
گون
به
زیادی
حد
تا
ورقه
نشستن
قراردادی
حالت
گور
بهرام
قراردادی کمانانــدازی
ِ
ِ
ِ
شاهان ساسانی
شاهان ساسانی
به گونهی شاهان ساسانی

شــبیه به ســفالینههای ســلجوقی و ورقه و
گلشاه

شبیه به شاهنامهی کاما و سفالینههای سلجوقی

شبیه به شاهنامهی کاما و ورقه و گلشاه
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تحلیــل هندســهی پنهــان نــگارهی "دار زدن
اردشیر پور رستم را" از شاهنامهی کاما
تصویــر  ،8کــه نســخهی ســیاه و ســفید تصویر  3اســت ،مضمون
اصلــی داســتان را در بخــش میانــی تصویــر و نیــز نقــش ســتونهای
عمودی که امتداد فرضی ســتونهای متن نوشــتاری اســت ،نشــان
میدهــد .امتــداد فرضــی ایــن ســتونها ،منطبــق بــر نقشــمایههای
کلیدی داســتان ،یعنی اردشــیر بر ســتون میانی و پور رستم بر ستون
ســمت چپ است .همچنین پیکرهی سوار بعدی که بر اساس متن
ً
باید یکی از نامداران لشکر اردشیر باشد ،دقیقا بر یکی از اضالع مربع
قرمــز رنــگ میان ـهی تصویــر واقع شــده اســت .بــا آنالیزی کــه صورت
پذیرفت ،مشخص شد که این مربع ،دربردارندهی مهمترین عناصر
داســتان اســت ،همان مربعی که در علم مبانی هنرهای تجســمی از
آن به "مربع شاخص" یا "مربع زاینده" نام برده میشود.
تصویــر  ،8از نظامهــای قــراردادی و هندس ـهی پنهان اثر ســخن
میگویــد و اثبــات میکنــد کــه نگارگــر ســلجوقی ،بــه علــم هندســه،
تناسبات و مربع شاخص و اهمیت آن در تصویر ،وقوف کامل داشته
است .اساس ترکیببندی این نگاره بر مربعی است که از دو طرف به
اندازهی قطر مربع شاخص که برابر با  ۲است ،گسترش یافته است.
مربع شــاخص« ،مادر ترکیب» اســت و محمل اندیشهی هنرمند.
این مربع در کادر مســتطیل ،محل استقرار عنصر اصلی ترکیب است.
عنصــری کــه هــدف ترکیب را مشــخص میکند و ســبب تمرکز نــگاه در
اثــر میشــود و از آنجــا بــه ســایر بخشهــای ترکیــب رهنمون میشــود
(آیتاللهی .)118 ،1363 ،حالت پلکانی باالی تصویر نیز بر حضور این
مربع مادر تأ کید بیشتری میکند .ترسیمات داخل مربع زاینده از سوی
ً
نویســندگان بهوضوح مشــخص نمود که طراح اثر کامال از تقســیمات
درون مربعــی براســاس نســبت آ گاه بــوده اســت ،چــرا که خطوط
ً
ترسیم شده بر اساس این نسبت طالیی دقیقا منطبق بر چوبهی دار
است،که مهمترین نقشمایهی آیکونیک داستان است و میتوان آن را
رمزگشایی کرد و پایهی دیگر چوبهی دار منطبق بر ستون سمت چپی
است که در امتداد فرضی ستون عمودی بین خطوط متن است .خط
ً
طالیی افقی نیز دقیقا منطبق بر چهرههای اردشیر و همراهان اوست.12
ِ

مســتطیل ۲از دوران کهــن در معمــاری و هنرها کاربرد وســیعی
داشــته تــا اینکــه نســبتهای طالیــی مصــر باســتان جایگزیــن آن
میشــود (آیتاللهــی .)185 ،1377 ،در واقــع نکتــهای کــه بیــان آن
در اینجــا بســیار مهم اســت ،آشــنایی نقاش و خوشــنویس ایــن اثر با
نظامهــا و نســبتهای هندســی ،و نبــوغ او در بهکارگیــری یکــی از
نســبتهای کهــن ،یعنــی ۲در شــکلی جدیــد اســت و آن گســترش
مربع شــاخص بر اســاس قطرش (رادیکال  )2از دو طرف کادر اســت.
در واقع دو مســتطیل ۲در درون یکدیگر که در مربع زایندهی خود
مشترکند و کادر نهایی نگارهی مذکور را تشکیل میدهند.

تحلیــل هندس ـهی پنهــان صحنههایــی از ســه
شاهنامهی اینجوی مکتب شیراز
« .۱جنگ اسفندیار با سیمر غ» از شاهنامهی  731ه.ق شیراز اینجو
یکــی از صحنههــای حضــور ســیمر غ در شــاهنامهی فردوســی،
هفت خوان اسفندیار است .در خوان پنجم ،اسفندیار باید سیمر غ
را بکشــد .در تصویــر  ،9ایــن داســتان و نقطــهی اوج آن کــه همانــا
کشتهشدن سیمر غ بدست اسفندیار است ،به نمایش درآمده است.
شــاخص کادر ،کــه محمــل اندیشــه هنرمنــد
در تصویــر  ،10مربــع
ِ
است و مضمون اصلی داستان را در خود جای داده ،در سمت چپ
طالیی کادر که
کادر دیده میشــود .دو خط عمودی و دو خط افقی
ِ
به رنگ ســفید در درون مربع شــاخص ترسیم شدهاند ،تقسیمات و
نســبتهای طالیی درون مربعی را نشــان میدهــد .خطوط طالیی

تصویر  -9جنگ اسفندیار و سیمر غ ،شاهنامه  731ه .ق مکتب شیراز.
ماخذ( :آژند.)89 ،1387 ،

فرضی متن نوشتاری و مماس شدن آنها بر نقشمایههای
عمودی
تصویر  -8نقش ستونهای
ِ
ِ
مربع مادر
کلیدی داستان .مربع شاخص و نسبت ۲و خطوط و نسبتهای طالیی در ِ
کادر ِ
یا شاخص از تصویر.3

تصویر -10آنالیز خطی و مربع شاخص و نحوهی شکلگیری کادر  ۴از مربع زاینده.
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بررســــــی تطبیقــــــی نگارههایــــــی از کهنتریــــــن شـ ـ ــاهنامهی جهـ ـ ــان با
شاهنامههای مکتب شیراز اینجو (758-725ه.ق)

ً
عمــودی دقیقا از ســر اســفندیار و نیز منقــار ســیمر غ میگذرند .کادر
نــگاره ۴ ،اســت؛ یکــی از کادرهــای پویــا ،13کــه اضالع آن بــا یکدیگر
تناســب داشــته و میتوان با ترســیم اقطار این مســتطیل و نیز اقطار
مستطیلهای ۳و  ۲که در داخل این مستطیل ترسیم شدهاند
و محــل برخوردهای این خطوط با یکدیگر ،به خطوط رهنمونگری
خطی اثر هستند.
طرح
دست یافت که هر یک منطبق بر قسمتی از ِ
ِ
بــر این اســاس میتوان بهجرأت گفــت همان نظامهای زیرســاختی
که به عنوان هندسهی پنهان اثر در دورهی سلجوقی و در نگارههای
شــاهنامهی کاما مورد استفاده قرار گرفته ،در این شاهنامه نیز مورد
بهر هبــرداری واقع شــده و بهکارگیری دانش هندســی ســلجوقیان در
زیر ساخت آثار تصویری اینجو همچنان تداوم یافته است.
در ایــن تصویــر ،شــاهد تــاش بیشــتر نگارگــر بــرای ایجــاد ارتبــاط
متن نوشــتاری با تصویر هســتیم .او با قراردادن عناصر عمودی مثل
درخــت ســرو و یــا پیکــرهی اســفندیار بر امتــداد خطوط ســتونهای
نوشتاری ،و نیز طراحی برخی از اجزای تصویر مثل نوک درخت سرو
و پرهــای ســیمر غ و شــاخ و بــرگ درختــان در بیــن ســتونهای متن
نوشتاری ،سعی در ایجاد این ارتباط دارد.

 .۲نگارهی شاهنامهی 733ه.ق شیراز اینجو با موضوع «بهرام گور
و آزاده در شکارگاه».
در این صحنه (تصویر  ،)11بر خالف نگارههایی که از شاهنامههای

کاما و  731ه.ق شیراز ارایه شد ،متن باال و پایین تصویر در ارتباطند
ً
و بهوســیلهی تصویر از یکدیگر کامال منفک نشــدهاند ،ولی به لحاظ
زیباییشناســی ارتبــاط خوشــایندی میــان کادر تصویــر و بخــش
نوشــتاری وجود ندارد .تصویر ،اوج داســتان یعنی لحظهای را نشان
گســتاخی خود از ســوی بهرام
میدهد که کنیزک بدلیل جســارت و
ِ
زیر لگدهای شتر به مرگ محکوم میشود.
تحلیــل خطی این تصویر نیز از شــکلگیری مضمون اصلی روایت
در مربــع زاینــده و گســترش کادر و تبدیــل آن بــه مســتطیل  ، ۲و
بهرهگیــری هنرمنــد از نســبتهای طالیــی مربــع شــاخص و خطوط
 1/3و  2/3بــرای جایدهــی عناصــر مهــم تصویــر چــون ســر کنیــزک
مــرده ،ســر و پای بهرام ،بدن آهو و شــتر ،و انطباق راســتای عمودی
ساز برخط طالیی عمودی کادر خبر میدهد (تصویر .)12
 .۳نگارهی «بهرام گور و آزاده در شکارگاه» در شاهنامهی 753ه.ق
شیراز اینجو
روایــت مربوط به این صحنه ،که در واقع پایان غمانگیز داســتان
نیــز هســت ،منحصر به  3بیــت اول باالی صفحه میباشــد و بقیهی
ابیات در باال و پایین تصویر مربوط به دو روایت دیگر است ،بنابراین
از ایــن جهــت ،ارتبــاط متــن نوشــتاری بــا متــن تصویــر در ایــن اثر به
حداقل میرسد.
در تصویــر  ،14نقشــمایههای اصلــی ایــن مضمــون ،یعنــی بهــرام،
کنیزک و شتر در مربع زاینده ترسیم شدهاند و تقسیمات بر یکی از

تصویر  -11بهرام گور و آزاده در شکارگاه ،14شاهنامه 733ه.ق ،شیراز.
ماخذ( :آدامووا و گیوزالیان187 ،1386 ،؛ آنالیز خطی :نگارندگان).

تصویر  -12بخشــی از تصویر ،11مربع شــاخص و گســترش آن از هر طرف به اندازهی رادیکال2
و ترسیم خطوط طالیی در کادر مربع.

تصویر  -13بهرام گور و آزاده در شکارگاه ،شاهنامه  753ه.ق ،شیراز.
ماخذ)http:// www.metmuseum.org( :
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اســتحاله دو نقشــمایهی ایکونیــک در نســخ
مکتب سلجوقی و مکتب شیراز اینجو

تصویر  -14تقسیمات درون مربعی بر اساس

از تصویر .13

دستان بهرام و سر و پاهای شتر مماس شده است .همچنین دو ضلع
عمودی مربع مادر ،کل پیکرهی بهرام ،دو پای شتر و نیز یک پای آهو
بر ادامهی فرضی خطوط عمودی ستونهای متن قرار گرفتهاند.
یکــه در نمونههایــی از ســه شــاهنامهی  733 ،731و
همانطور 
 753ه.ق مکتب شــیراز اینجو مالحظه شــد ،به نظر میرسد طراحی
صحنههــا منــوط به هندس ـهی مبنایــی و انطباق با آن اســت .مربع
شــاخص در هــر ســه شــاهنامهی اینجــو بــه گون ـهای از ســوی نقاش
ترســیم شــده که دو ضلع عمودی آن بر ســتونهای متن نوشــتاری
ممــاس باشــد و ایــن عمــل کــه بــه نظــر نویســنده ،انجــام آن بســیار
هدفمنــد بهنظــر میرســد ،منجــر بــه در همتنیدگــی متــن و تصویر و
ّ
ً
نهایتا وحدت و انسجام کل صفحه میشود.

یکــی از نقشــمایههای آیکونیکــی کــه در نگارههای ورقه و گلشــاه
و شــاهنامهی کاما حضور پررنگ و ّ
جدی دارد ،نقشــمایهی "هالهی
تقدس" اســت ،که پیرامون ســر همهی پیکرهها دیده میشــود ولی
ایــن نقشــمایهی مهــم ،در نگارههــای دورهی اینجو با انقطــاع و یا با
دگردیســی مواجــه میشــود و آن را فقــط پیرامــون ســر فرشــتهای در
کتاب ســمک عیار میبینیم .اینکه چرا این بنمایهی نمادین دچار
دگرگونی ،تحول و یا انقطاع میشــود ،موضوعی اســت که جســتاری
دیگر را میطلبد.
بنمایهی دیگر که دچار تغییر و دگردیســی میشــود ،نقشمایهی
عمامــه اســت .ایــن نقــش تــا پایــان دورهی ســلجوقی بر ســر همهی
پیکرههای مرد ،حتی شــاهان و پهلوانان و شــخصیتهای حماسی
در نســخ مصــور دیــده میشــود در حالیکــه کاربــرد آن در دورهی آل
اینجو برای شاهان ،شاهزادگان ،پهلوانان و لشکریان در ا کثر نگارهها
با انقطاع روبرو میشود و بنمایهای که برای شاهان اینجو جایگزین
آن میشــود ،نقشــمایهی «تاج» است .در انتهای این بحث ،جدول
تطبیقــی عناصــر زیباییشــناختی شــاهنامهی کاما و شــاهنامههای
اینجو ،و میزان تأثیرپذیری شاهنامههای اخیر از شاهنامهی کاما به
صورت خالصه ارایه میشود.

جدول  -2تطبیق شاهنامهی کاما با مثنوی ورقه و گلشاه و سفالینههای سلجوقی.

شاهنامهی کاما

شاهنامههای اینجو

موارد تطبیق

خط

َ
نسخ

َ
نسخ

زمینهی آثار

سرخ

سرخ یا ا کر ،طالیی رقیق و یا نارنجی

درخشان ،سبز ،قرمز ،قهوهای و ا کر ،آبی .رنگها بیشتر آبرنگی

رنگها درخشان ،طالیی ،قرمز ،ا کر ،آبی ،سبز و زرد .جسمی و آبرنگی

رنگ
نوع خطوط
ترکیببندی
فضا
روایت بصری داستان
خروج از کادر
عنصر کیفی حرکت
تطبیق متن موجود در
صفحه با تصویر

بسیار بیانگر ،فرمها با خطوط محیطی یا شکلساز ،خشک و یا نرم در بیانگــر ،فرمهــا بــا خطــوط محیطــی یا شکلســاز و تاحــدودی نــرم ،پویا و پــر انرژی .دیده شــدن
ترسیم پیکرههای انسانی و نرم در ترسیم حیوانات ،پویا و پر انرژی خطوط طرح از زیر رنگ.
ً
کادر مســتطیل افقــی و کشــیده ،فشــرده و مترا کــم ،کادر پلکانــی ،کادر مستطیل افقی و کشیده یا مربع شکل یا کادر دو قسمتی ،عناصر فشرده و مترا کم ،عمدتا
ً
متوازن و متقارن.
عمدتا متوازن و یا متقارن.
تخت و دوبعدی ،بدون پرسپکتیو .عدم خط افق و آسمان

تخت و دوبعدی ،بدون پرسپکتیو.
عدم خط افق و آسمان.

دارای بیانی خطی است و نه همزمان
دارای بیانی خطی است و نه همزمان
َ
شکســت کادر بوســیلهی َعلم و ســاقهی گیاهان ،پرندهَ ،علم و پرچمها یا ســپر و نیزهها و بال و
وجود ندارد
پر پرندگان یا سم اسبان
َ
حرکت از طریق ورود اســبهای نیمه از دو طرف کادر بشــدت القا حرکــت بوســیلهی اســبهای نیمــه از دو طــرف کادرَ ،علمهــای مایــل و خطــوط دندان ـهای و
مضرس کوهها بشدت القا میشود.
میشود.
وجود دارد.

وجود دارد اما در تک برگ در دسترس شاهنامهی  753ه.ق ،این تطبیق به حداقل میرسد.
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شاهنامههای مکتب شیراز اینجو (758-725ه.ق)
تقدم نگاره یا متن ادبی

تیپ چهرهها و پیکرهها

جامه و تزیین
ساز و برگ اسبها و شتران
گیاهان

قراردادهای تصویری ساسانی
و مانوی

نگاره در حصار طرح شده از سوی خوشنویس محصور است.

چهرهها گرد با تیپ ایرانی ،ولی چهرههای مغولی نیز دیده میشــود .مردان بخصوص شــاهان
چهرههــا گــرد و پیکرهها دارای ســر بــزرگ و تیپ ســلجوقی .تفاوت
و پهلوانان دارای ریشاند.
اجــزای چهره بین زن و مرد دیده میشــود .مردهــا بدون ریش و یا
پیکرههای ایستاده اغلب بسیار بلند قدند ولی پیکرههای کوتاه قد نیز که شاید بدلیل فشردگی
ریشدار.
کادر از باال و پایین باشد ،همچنان دیده میشوند.
ً
جامهها عمدتا بلند و نقشدار و زربفت و گرانقیمتاند.
جامهها بلند و کمابیش دارای نقشاند.
زینهــا صــاف و غیــر مغولــیُ .دم برخــی از اســبان بســان اســبان
زینهای مدور و زره و کالهخود مغولی است.
ساسانی ِگره زده شده است.
تپههای مثلثی شکل با خطوط محیطی پهن با تأثیرپذیری اندک
از مکتب بغداد

تخت سلطنتی
هالهی تقدس

هالهی تقدس وجود دارد.

بهرهگیری از مربع مادر

تأثیرپذیری از گیاهان و درختان مکتب بغداد ،وجود درختان طالیی رنگ

 در حالت پیکرهها (باالتنه تمام رخ و پاها نیمرخ). در حالت پیکرهها (باالتنه تمام رخ و پاها نیمرخ). وجود هالهی تقدس. عدم بازوبند زرین مانوی درجامهها. بازوبند زرین مانوی درجامههاقراردادی نشستن ورقه تا حد زیادی به گونهی شاهان ساسانی است.
قــراردادی کمانانــدازی بهــرام گــور بــه گونــهی شــاهان  -حالت
 حالــتِ
ِ
ساسانی است.

تخت شبیه به سفالینههای سلجوقی و ورقه و گلشاه.

عمامه و تاج

گاه بخشهایــی نظیــر دم یــا ســم اســبان ،نــوک درختــان ،پــر و بــال پرنــدگانَ ،علــم ،پــای و دم
اژدهــا و ...از کادر نقاشــی خــارج میشــود ولــی تصویــر هنــوز محصــور در متــن نوشــتاری اســت.

تخت شــبیه به شــاهنامهی کاما و ســفالینههای سلجوقی نیســت ،یعنی دو ستون مناره شکل
ندارد.
 -عدم وجود هالهی تقدس

عمامه بر سر تمامی پیکرههای مرد ،حتی شاهان و  ...وجود دارد

عمامه بر سر شاهان و شاهزادگان تبدیل به تاج و نیمتاج میشود ،اما هنوز عمامه حضور
ً
کمرنگی دارد مثال بر سر دانشمندی چون بزرگمهر یا برخی وزیران یا معماران و...

از مربع زاینده در کادر بهره گرفته شده است.

از مربع زاینده در کادر بهره گرفته شده است.

کاربرد نسبتهای طالیی و...
در داخل کادر

از نسبتهای طالیی و
شده است.

سطور
کارکرد ستونهای بین
ِ
متن شعر
ِ

این ســتونها نقش به ســزایی در شکلگیری مربع زایندهی تصویر این ســتونها نقش به ســزایی در شــکلگیری مربع زایندهی تصویر و جایگیری عناصر کادر بر
نقاط طالیی ایفا مینمایند.
و جایگیری عناصر کادر بر نقاط طالیی ایفا مینمایند.

بهرهگیری از نسبت

بــه شــدت از این نســبت کهن در شــکلگیری کادرهای مســتطیل بــه شــدت از این نســبت کهن در شــکلگیری کادرهــای پلکانی متقارن و مســتطیل کشــیدهی
افقی ،بهره گرفته شده است.
کشیدهی افقی ،بهره گرفته شده است.

کاربرد نسبتهای رادیکال ،2
 6 ،5 ، 4 ،3و....

در سازماندهی عناصر ترکیب ،استفاده

در برخی نگارهها از نسبتهای  ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶و  ۲در ایجاد
کادر پویا استفاده شده است.

از نسبتهای طالیی و

در سازماندهی عناصر ترکیب ،استفاده شده است.

در برخی نگارهها از نسبتهای ۲ ، ۳ ، ۴در ایجاد کادر پویا استفاده شده است.

نتیجه
نتایــج ایــن تحقیــق حا کــی از آن اســت کــه شــاخصههای
شناختی شاهنامهی "کاما" ،که اصالت آن را نگارههای کتاب
زیبایی
ِ
"ورقه و گلشــاه" و سفالینههای منقوش ســلجوقی تأیید مینمایند،
ویژگیهایــی اســت بســیار اصیــل کــه دارای ریش ـههای تصویــری و
کهن دنیای باســتان اســت که در دورههــای تاریخی بعد
سـ
ِ
ـاختاری ِ
از ســلجوقی نیــز تــداوم مییابد .ایــن ویژگیها عبارتنــد از :بهرهگیری
از نســبت رادیــکال  2و تقســیمات آن؛ نســبتی کــه در دنیــای کهن و
کارگیری نســبت طالیی از ســوی معماران و هنرمندان مصر
قبل از به
ِ
باســتان ،بیشــترین کاربــرد را در هنر جهان باســتان داشــته و بســیار
بــدان اهمیت داده میشــده اســت؛ و شــاخصهی دیگــر بهرهگیری از
رنگهای ناب و خالص اســت ،که ریشــه در هنر اشــکانی و ساســانی

کادر تصاویــری کــه
و مانــوی دارد .نســبت رادیــکال  ،2در
طراحــی ِ
ِ
موضــوع اصلــی آن در مرکــز کادر تصویــر تشــکیل میشــود ،و دارای
نوعی تقارن تقریبی در کادر است ،بیشترین کاربرد را داشته و نگارگر
و خوشــنویس شــاهنامهی کاما از این نســبت در تنظیــم کادر تصویر
طالیــی آن در کادر مربــع زاینــده بــرای جایگزینــی
و از نســبتهای
ِّ
عناصر مهم ترکیب ،حدا کثر استفاده را نموده است .به کارگیری این
نســبت و این شــیوهی ترسیم کادر در شاهنامههای اینجو همچنان
تــداوم مییابــد .همچنین به نظر میرســد شــاهنامهی کاما که برای
بســیاری از پژوهشــگران ناشناخته است ،تنها کتابی است از دورهی
ســلجوقی ،که تصاویر آن بیشــترین تشــابه را با شــاهنامههای مصور
اینجــو و دیوارنگارههــای ایــران باســتان دارد و بســیاری از عناصــر

74
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۲شماره ،۴زمستان ۱۳۹۶

زیباییشناســی آن نظیــر رنگهــای نــاب ،فضاســازی کتیب ـهوار و
فشردگی عناصر بصری در کادر افقی ،طراحی پویای تصاویر آن و، ...
تأثیرات قابل توجهی بر شاهنامههای اینجو گذارده است .نیز با اتکا
بررویکرد پیشاشمایلشناســانهی پانوفســکی ،و بر اساس مقایسه و

تطبیق آثار و نگارههای سلجوقی با نگارههای مکتب اینجو دریافتیم
که مهمترین نقشــمایههای ایکونیکی که در شــاهنامهی کاما حضور
داشــته ولــی شــاهد تــداوم آن در نگارههــای شــاهنامههای اینجــو
نیستیم ،دو نقشمایهی "عمامه" و "هالهی مقدس" میباشد.

پینوشتها
1 Pre-Iconographic Description.
 .Varqa & Gulshah 2از دیگــر کتابهــای مصور دورهی ســلجوقی میتوان
بــه التریــاق (طــب جالینوســی) ،کــه در بصــره استنســاخ و مصــور شــده ،کتاب
مصوراالغانــی در بــاب علــم موســیقی ،مفیدالخــاص ذکریــای رازی در بــارهی
خــواص گیاهــان دارویــی کــه در  600ه.ق نوشــته شــد و ا کنــون در کتابخانهی
آســتان قدس رضوی اســت ،و خواص االشجار ،که متعلق به همان کتابخانه و
همان دوره است ،اشاره کرد (تجویدی.)68 -67 ،1386 ،
3 Abd-al Momen AL-Khuyi.
4 KARATAY.
_5http://www.warfare.altervista.org/Turk/Romance_of_Varqa
and_Gulshah-4.htm 95/1/12.
6 Ernest J. Grube.
7 The Classical style in Islamic painting.
8 Bezeklik.
ً
 9اساســا ایــن «ســبک اویغــوری» که بــا تیپهــای اویغوری مشــخص و مبرز
میشود ،بعدها به ترتیب در موارد ذیل مشاهده میشود:
«لشکر بازار»
الف) قطعات باقیماندهی نقاشیهای دیواری کاخ غزنویان در
ِ
(ســدهی 11 -10م .).ب) نقاشــیهای دیــواری پیــدا شــده در حفاریهــای اول
شــهر بزرگ سلجوقیان ،ری (سدهی 12م .).ج) بســیاری از سفالینههای رنگی
ســاخته شــده در عصر ســلجوقی (ایــران :ری و کاشــان؛ ترکیه :قبادآبــاد) .د) در
نقاشــیهای ایرانی یا ترکیهای ورقه و گلشــاه در عصر ســلجوقی ..ه) نگارههای
نســخ خطــی مکتــب موصــل (ســدهی  .)13 -12و) برخــی ســفالینههای رقــه
(ســوریهی شــمالی) (سده ی  .)13ز) نســخ خطی مملوکی (مصر ،سدهی .)14
ح) نسخ خطی اوایل دورهی عثمانی (سدهی ( )15مقدم.)20-19 ،1389 ،
10 Discoride d’Anazabrbas.
 11آیتاللهی از سبک اینجو به «شیراز یک» نام میبرد (آیتاللهی.)38 ،1386 ،
 12برای نحوهی ترســیم مربع شاخص ،خطوط طالیی و اطالعات بیشتر در
این مورد ،ر ک به( :آیتاللهی.)220-219 ،1377 ،
 13مســتطیلهای رادیــکال  7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و ....را مســتطیلهای پویــا
میخوانند .مســلم اســت هر چقدر نســبت طول مســتطیل به عرض آن بیشتر
شــود ،امــکان تعدد ترکیب بیشــتر و ترکیب نیــز پیچیدهتر میشــود (آیتاللهی،
.)186 ،1377
 14متأسفانه تصویری با کیفیتتر در سایر منابع ،از این نگاره یافت نشد.
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