
 چكيده
هـا تركيـب   نمونـه هاي ايرانـي بـا اسـتفاده از پـيش    كه نگاره نيستامروزه تقريباً ترديدي 

هـا بـر اسـاس چـه     نمونـه اين پرسش اساسي كه تركيب اين پيش حال،با اين . اند شده مي 
 ـ  توصـيفي  رو با استفاده از روش مقالة پيش .گرفته، قابل طرح استضوابطي صورت مي

شـاهنامة  ويكـم  با تكيه بر مشاهدة دقيـق مجلـس بيسـت    تا كندتالش مي مورديتحليلي 
عناصـر و   ، چگونگي روند تركيـب »بازي شطرنج بوزرجمهر و سفير هند«بايسنقري يعني 

 دربارةها ترين نظريهضمن طرح مهمدر اين پژوهش، . هاي ايراني بكاوداجزاء را در نگاره
شود كه اگرچه هيچ يك از ايـن آراء بـه تنهـايي    د، سرانجام مشاهده ميچگونگي اين رون

توانـد  ها ميتركيبي از اين نظريه اماآيند، شده بر توانند از عهدة توجيه آن در نگارة يادنمي
 . گفته بازسازي و تبيين كنداين روند را در نگارة پيش

 

بايسـنقري، فـن   شـاهنامة  بندي، بازي شطرنج بوزرجمهر و سفير هنـد،  تركيب :هاواژهكليد
 . اي شكلكشي سنتي اسالمي، ساختار شبكه خط
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 مقدمه
رايـي و تصـويرگري   آيكي از مشهورترين نسخ مصوري كه در طول تاريخ كتاب

ايـن كتـاب كـه بـه دسـتور شـاهزاده       . بايسـنقري اسـت  شـاهنامة   ايران پديد آمده
ق و به قلم نستعليق موالنا جعفـر تبريـزي    833االول سال جماديبايسنقرميرزا در 

بسياري از محققان، سبك به كار رفته . استمجلس نگارگري  22كتابت شده، داراي 
اي در تاريخ نقاشـي  در نقاشي مجالس اين كتاب را بسيار عالي و آغازگر دورة تازه

ايراني به يـك سـبك رسـمي و     اي كه در آن نگارگراندوره  ؛اند ايراني ارزيابي كرده
كـه از آن عمـدتاً تحـت     از بارزترين ويژگيهاي اين سـبك . يابند قانونمند دست مي

تـوان بـه تكامـل روشـي از     ، ميشودعنوان سبك كالسيك نگارگري ايراني ياد مي
طـرح و شناسـايي ايـن    . بندي اشاره كرد كه تا قرنها بعد همچنان برقرار بـود تركيب
اسـالمي در  ــ   هاي محققان حوزة نگارگري ايرانيترين دغدغه يكي از عمده ،روش

ـ مـي رو  در مقالة پيش پژوهندگان. سالهاي اخير بوده است تـا بـا تكيـه بـر      دنكوش
ي، ضمن طرح موضـوع و  چهارچوب نظري مشخص و با استفاده از روش تحقيق كم

بازي «يعني نگارة  ،بايسنقريشاهنامة ويكم بصري مجلس بيست يهايتوصيف ويژگ
تركيب آن  ،، با تكيه بر تحليل ساختاري اثر مذكور»شطرنج بوزرجمهر و سفير هند

بنـدي  و از اين طريق اصول و ضوابط حاكم بر چگونگي تركيـب  بگذاردرا به بحث 
 . دنهاي ايراني را مورد واكاوي قرار دهنگاره

 تحقيق روش
تحليلي موردي  ـ  بر روش توصيفي با تكيه ،آنبا توجه به موضوع  ،اين پژوهش

ـ  در روش توصـيفي . گيردي صورت ميو با استفاده از شيوة كم تحليلـي مـوردي،    ـ
 مـد  نمونـة ي كه آنها را عمدتاً از طريق مشاهدة مسـتقيم  محقق با استفاده از اطالعات

يات و تجزيـه و  ئكند، به توصيف دقيق، عميق و همراه با جزآوري مينظر خود جمع
در مقالة  گانموردي كه پژوهند. )138: 1380زاده سيد عباس( پردازدآن مورد ميتحليل 

روش  در بـاب هاي ضـد و نقـيض   د تا با استفاده از آن، نظريهنكنرو تالش مي پيش
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د، مجلـس  نبه محك آزمايش بگذاررا بايسنقري شاهنامة هاي بندي در نگارهتركيب
ايـن  . اسـت  »بوزرجمهر و سـفير هنـد   بازي شطرنج«يعني شاهنامه ويكم اين بيست

نسـخه قـرار دارد، از آن رو    572متر در صفحة ميلي 278×175مجلس كه با ابعاد 
. ساده، هندسي و كمابيش متقـارن برخـوردار اسـت    بسيارانتخاب شد كه از تركيبي 

 ،تر بوده و در پايانفرضهاي اين پژوهش، تحليل آن روانبنابراين و با توجه به پيش
اگر چنين تركيبـي   چون. استنتيجة كار بر روي آن به سادگي قابل تعميم به كل اثر 

تـوان ادعـا كـرد كـه     بر اساس اصول و ضوابطي مشخص تركيب نشـده باشـد، مـي   
توانند با استفاده از نميشاهنامه تر اين هاي كمتر هندسي و در عين حال پيچيدهتركيب

در غير اين صورت، نتـايج حاصـل از   . دمند و منسجم تركيب شده باشنروشي نظام
هاي كتاب نيز مورد آزمون توان به سادگي در باب ساير نگارهتحقيق پيش رو را مي

شده يك بـار بـا    ي اين تحقيق، اثر يادهمچنين با توجه به شيوة اجراي كم. قرار داد
بـه  كش، يعني همان ابزارهايي كـه در قـرون ميانـة اسـالمي     استفاده از پرگار و خط

و بـار ديگـر بـا     ،گرفـت شكلي گسترده مورد استفادة مهندسان و هنرمندان قرار مي
 . شوداي امروزين تجزيه و تحليل ميافزارهاي رايانهكمك نرم

 چهارچوب نظري پژوهش
به جاي اصـطالح   »بندياستخوان«اسالمي عمدتًا از واژة  ـ و هندي منابع ايراني

بهـزاد   دربارةغالت ، ميرزا حيدر دومثال براي. اندسود جسته »بنديتركيب«معاصر 
آن از وي بهتـر   تر است، طـرح و اسـتخوان  قلم وي محكم«: چنين نگاشته استاين

: كنـد تعريف مي گونهاينبندي را آنندرام مخلص نيز تركيب. )90: 1389پـورتر  ( »است
مـرآت  آننـدرام مخلـص،   ( »سـازي طـرح و تركيـب بسـتن    بندي يعني آمادهاستخوان«

تقريباً هـيچ اطالعـات تـاريخي دقيقـي در بـاب قواعـد        حالبا اين . )11: االصطالح
در كنار پيچيدگي  ،اين امر. بندي در نگارگري ايراني به دست ما نرسيده است تركيب

موجب شده است تا چگونگي روند تركيب  ،ساختار فضايي حاكم بر نقاشيهاي ايراني
اين درحالي است كه بـا  . صورت يك راز باقي بماندهاي ايراني همچنان بهدر نگاره

ويژه در سالهاي اخير، نخستين اسالمي، بهـ  تالشهاي محققان حوزة نگارگري ايراني
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ـ . ها به منظور كشف اين روند برداشته شـده اسـت  گام مثـال در حـال حاضـر    راي ب

ها چينش كليشههاي ايراني با تكيه بر اند كه تركيب نگارهمحققان به اين نتيجه رسيده
توضيح آنكه، هنرمند نگارگر همواره گروهي . گرفته استها صورت مينمونهو پيش

نهايي اثـرش در اختيـار    ياز تصاوير از پيش طراحي و آماده شده را به عنوان اجزا
بنابراين وظيفة او تنها آن بود، تا با توجه به محدوديتهاي خـاص نگـارگري    .داشت

، با رونگـاري و تكـرار   ...گويي، اندازة اثر، موضوع و استانايراني، همچون ويژگي د
 نظـر خـود را تركيـب كنـد     ها، اثر مدنمونهدقيق و در صورت لزوم تعديل اين پيش

)Lentz 1985: 168( . كـه تركيـب   پاسـخ مانـده   بيال اساسي ؤاين س حال هنوزبا اين
گرفتـه اسـت؟   هاي ذكر شده بر اساس چه اصول و ضوابطي صـورت مـي  نمونه پيش

هاي ايراني را بر اساس مهدي حسيني باور دارند كه نگاره ي ماننداگرچه پژوهشگران
2Fاند؛كردهها تركيب ميچينش دست آزاد كليشه

اما بسـياري ديگـر بـه ايـن نتيجـه       1
ها با تكيه بـر اصـول و ضـوابطي معـين و دقيـق      نمونهاند كه تركيب اين پيش رسيده

ميان نظرية شهريار عدل، مورد توجه و اقبـال فـراوان    آن از. گرفته استصورت مي
هـا و خطـوط   پيرامـون پيمانـه   يپژوهش«عنوان  بااي وي در مقاله. قرار گرفته است
هـاي ايرانـي را بـا    دهد كه نگـاره ينشان م »كننده در نقاشي شرقيتصحيح و تنظيم

همچنـين  . )Adle 1975: 81-105( انـد كـرده گونه تركيب مياستفاده از زيرساختي شبكه
3Fگران نظير مائيس نظرليبرخي از پژوهش

كنند تا با تكيه بر اصول حـاكم  تالش مي 2
 بپردازنـد هاي ايرانـي  بندي نگارهبر هندسة سنتي اسالمي به توجيه چگونگي تركيب

4Fپاپادوپولو. اي نظير آدر اين ميان آراء محققان برجسته. )112-93: 1390نظرلي (

نيـز   3
 . ستمل اأقابل ت

 هاي ايرانيبندي نگارهچگونگي تركيب دربارةنظرية الكساندر پاپادوپولو 
، بـا تحليـل   اسالم و هنر مسلمانانالكساندر پاپادوپولو، در فصلي كوتاه از كتاب 

 

ش 1392دي ماه سال  17حسيني است كه در تاريخ اين نظر برگرفته از مصاحبة نگارنده با آقاي مهدي . 1
 . در محل دانشگاه هنر تهران صورت گرفت

2. M. j. Nazarli 
3. Alexandre Papadopolo  
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دهد كه تمامي اين هاي عربي و ايراني نشان ميساختاري تعداد قابل توجهي از نگاره
كه كمـابيش بيضـي شـكل     اين منحني. اندشدهتصاوير بر اساس فرم منحني تركيب 

و از ديگرسو فضـاي   دهدميسو عمق اثر را نشان است، با تغيير شكل خود، از يك
به باور وي، اين روش ابتدا در نقاشيهاي نسخ خطي عربـي نظيـر   . كاودتصوير را مي

 ،به كار گرفته شد و بعدها توسط جنيد، نقاش برجستة مكتب بغـداد  مقامات حريري
وسـيلة هنرمنـدان برجسـتة    به نگارگري ايراني راه يافت و با تغييراتي اندك بارها به

اين شـيوه از  . )Papadopolo 1979: 98-99( بهزاد و رضا عباسي تكرار شد مانندايراني 
موجـب   و هـم  شود كه كانون ديد در باالي اثر قرار بگيردباعث مي همتنظيم شكل 

به نظر برسـد كـه گـويي از ارتفـاعي زيـاد بـه آن       شود تصوير ارائه شده طوري مي
گونه كه رسـم آن اغلـب از   عالوه استفاده از اين ساختار اسليميبه. شودنگريسته مي

هاي افراد حاضـر  كند و عمدتاً از محل دستها و چهرهاصول رياضي معيني تبعيت مي
 :Ibid( بخشدنوعي توازن و نظم هندسي مي ،گذرد، به تركيب نگارهدر تركيب اثر مي

پاپادوپولو اگرچه با ارائة اين نظريه موفق شده است كه مقرراتي منسجم بـراي  . )100
تواند گفته نميجا كه نظرية پيشهاي عربي و ايراني وضع كند، اما از آنتركيب نگاره

از عهدة تبيين چگونگي روند فضاسازي و توزيع اجزاء اثر برآيد، در حد يك فرضية 
 ،اي كه تا تبديل شدن به يك نظرية جامع و پـرورده فرضيه ؛ماندباقي ميمل أقابل ت

 . راه درازي در پيش دارد
 

 
 

 )(Papadopolo 1979: 461 ق7لمباشر، سوريه، نيمة اول قرن سولون و دانشجويان، مختار الحكيم ا. 1تصوير
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 )Papadopolo 1979: 463( ق931تا  930تبريز،، خمسة نظامي، ليلي و مجنون در مدرسه. 2 تصوير

 هاي ايرانيبندي نگارهچگونگي تركيب دربارةنظرية شهريار عدل 
ها و خطوط تصـحيح  پيرامون پيمانه يپژوهش«عنوان  بااي شهريار عدل در مقاله

هاي ايرانـي از  دهد كه چگونه تركيب نگارهمي نشان »كننده در نقاشي شرقيو تنظيم
وي در اين مقاله، با تكيه بر يك نسخه از . اندكردهاي تبعيت ميزيرساخت شبكهيك 

در مكتب شيراز كـار شـده اسـت،     ق1605ـ1600هاي فتوحات همايون كه به سال
ايـن  . را كه اثر بر اساس آن تركيب شده است كشـف كنـد   5F4يكند تا واحدتالش مي

واقع مربعي است با طول و عرضي برابر  درنامد، مي mواحد كه شهريار عدل آن را 
هـاي كتـاب را در   با ضخامت كادرهايي كه همة صـفحات مـتن، تـذهيبها و نگـاره    

هـا  سو طول و عرض نگـاره كند كه از يكبدين ترتيب وي اثبات مي. برگرفته است
طرحهـا در درون  ها و پيشو از ديگرسو، كليشه هستند mمضرب صحيحي از ثابت 

گونـة  دهندة تبعيت طراح از اسـكلت شـبكه  اند كه نشاناي تركيب شدهكادر به گونه
هاي در سـاير بخشـ   دهـد كـه  وي همچنين نشان مي. )Adle 1975: 82-92( استطرح 

 هـا را در بـر  هـا، صـفحات و كادرهـايي كـه نوشـته     كتاب، اعم از تذهيب سرلوحه
 

4. Module 
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تـوان  كه مي ايگونهبه ؛گيرند، كاربرد نظام مذكور و تبعيت از آن، كامالً هويداست مي
 mادعا كرد تمامي صـفحات نسـخة خطـي مـذكور بـا اسـتفاده از مضـرب ثابـت         

يك مقياس خطي است كـه   mول يدرسد مبه نظر مي ،از اين رو. اندمسطركشي شده
هـا قـرار   هاي توزيع عناصر مختلف در متن و نگارهدر خدمت قواعد حاكم بر اندازه

 . )Ibid: 93-100( دارد

 
 )Adle 1975: 85( ق،1605ـ1600توحات همايون، شيراز، شكار سلطنتي، ف. 3تصوير 

 
شـه  يك جفت كاشـي دو آت «شهريار عدل همچنين در مقالة ديگر خود با عنوان 

كننـده در  ها و خطـوط تصـحيح و تنظـيم   پيمانهق، 711يادبود از كاشان مورخ سال 
گونة مزبور را بـراي  بكهچگونگي تبعيت از زيرساخت ش »نقاشي شرقي، بخش دوم

گيـري از  بهـره . )243-237: 1379عـدل  ( كنـد طراحي يك جفت كاشي نيز اثبات مي
رايـج بـوده    همعنوان اسكلت اثر، در معماري سنتي ايراني صفحة شطرنجي شكل به

علي سرمدي به موارد متعددي در ايران مركزي و جنوبي برخورد كرده كه در . است
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به صورت شطرنجي و به مقياس مـورد نظـر، خـط    ،سطح زمينا در معمار يا بنّ«آن 

روي آنهـا  ي كه مركز هر يـك از  يهايگذاري كرده است و سپس منحنكشي و شماره
مجمـوع  . نمايـد يكي از دو گوشة ضلع پايين شطرنجي است در باالي طاق رسم مي

از . )240 :همان( »دهدبا يكديگر نقاط كليدي طاق را نشان مييها هاي اين منحنتقاطع
هـاي  رسد استفاده از زيرساخت شطرنجي شـكل، يكـي از شـيوه   به نظر مي ،اين رو

. هاي هنر اسالمي بوده استبندي و طراحي در تمامي حوزهبنيادين به منظور تركيب
 . آن همچنان ادامه دارد دربارةاي كه تحقيق لهئمس

 يرانيهاي ابندي نگارهچگونگي تركيب دربارةنظرية مائيس نظرلي 
ديدگاهي  »اسرار نقش پنهان نقاش؛ آفريننده«اي با عنوان مائيس نظرلي در مقاله

دهد كه بر اساس آن هنرمندان نگارگر ايراني نقاشيهاي خود را با استفاده را ارائه مي
اي است اين فن در واقع همان شيوه. اندكردهكشي سنتي اسالمي تركيب مياز فن خط

براي طراحي نقوش هندسي اسالمي و  ،صورتي گستردهبه ،اسالميكه در قرون ميانة 
هنرمند با استفاده از  ،در اين شيوه. رفته استكار مي اسالمي به ـ پالن بناهاي ايراني

6Fدو ابزار مسطره

و پرگار و با تكيه بر فرم دايره و اشكال هندسي منتظمي نظير مربع،  5
آورد، بـه  دست ميطريق شكل دايره به كه آنها را از ضلعي منتظمپنج ضلعي و شش

وي در اين مقالـه بـا اسـتناد بـه نگـارة      . پرداختاندازي و تركيب اثر خود ميطرح
طهماسـبي  شـاهنامة  كه يكي از مينياتورهـاي   »پيشكش هدايايي از هند به خسرو«

دهد كه چگونه تناسبات ، نشان مياست و در مكتب تبريز كار شده شودمحسوب مي
و تناسبات  استويژه فيگوري كه به اعتقاد وي كانون تصوير و به ...فيگورها، بناها، 

 با استفاده از اين فـن بـه   ،كند، يعني نقش شاهساير قسمتهاي تركيب از آن تقليد مي
نگـاره از  شود كـه كليـة اجـزاء    مشاهده مي ،از اين رو. )5 و 4تصاوير ( اندوجود آمده

در اين ميـان  . دارندو تناسباتي دقيق و در عين حال كهن  ظمي هندسي برخوردارندن

 

سپس زير صفحة تاشده كردند، مسطره يا مسطر مقوايي بوده است كه نخهاي ابريشمي را بر آن تعبيه مي. 5
سيد (كردند كشي، نقش اين نخها را بر روي صفحة كاغذ منتقل ميدادند و به وسيلة ابزار مهرهقرار مي

 ). 130: 1390يوسف حسين 
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-93: 1390نظرلـي  ( گيرتر استو تناسب طاليي چشم 3:1√ ،1: 2√حضور تناسبات 
نهد، اگرچه در نوع خود جالـب  اي كه نظرلي در آن پيش مياين مقاله و نظريه. )112

وي بر مستنداتي ذهنـي   يسو برخي از آراجا كه از يكمل است، اما از آنأو قابل ت
توضيحي دربارة چگونگي رونـد تقسـيم    ،كند و از ديگرسوتكيه مي قويچندان و نه

تر را باز و بررسيهاي بيش دهد، همچنان جاي بحثفضا و چينش اجزاء اثر ارائه نمي
 . گذاردمي

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

بازسازي اصل ايجاد ق، 946ـ926از هند به خسرو، تبريز،  طهماسبي، پيشكش هداياييشاهنامة . 4تصوير 
 )117: 1390نظرلي ( تناسبهاي هماهنگ در تصوير شاه
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بازسازي اصل ايجاد ق، 946ـ926طهماسبي، پيشكش هدايايي از هند به خسرو، تبريز، شاهنامة . 5تصوير 

 )127: 1390نظرلي ( بندي نگارهتركيب

  »سفير هندبازي شطرنج بوزرجمهر و «نگارة 
طور كه از عنوان آن همان »بازي شطرنج بوزرجمهر و سفير هند«نگارة وضوع م
يعني بوزرجمهر يا همان  ،آيد، بازي شطرنج بين وزير خردمند خسرو انوشيروانبرمي

در روايت فردوسي، پادشاه هند كه مطيـع انوشـيروان و   . استسفير هند  بابزرگمهر 
راج ساليانة خود، تحف و هدايايي گران از جمله يك همراه با خ ار وي بود،زگخراج

بازي شطرنج را به خدمت وي تقديم كرد و به سفير خود سـپرد كـه از   دست اسباب
از ايـن پـس پادشـاه هنـد      وگرنه ؛انوشيروان بخواهد كه راز اين بازي را كشف كند
دانست انوشيروان به خوبي مي چون. خراجي به دربار ساساني پرداخت نخواهد كرد

بـازي   آن تنها بوزرجمهر قادر به حل اين معماست، وي را مأمور كرد تا پرده از راز
روز انديشيدن اسرار اين بازي را كشـف كـرد و   بوزرجمهر پس از يك شبانه. بردارد

وي . حقيقت بازي شطرنج و قاعدة آن را براي شاه و فرستادة دربار هند توضيح داد
يكتـايي  ( كـرد كرد و هر سه بـار او را مـات   طرنج بازي سه بار نيز با فرستادة هند ش

كند كـه بـوزرجمهر در محضـر    اي را مجسم ميدر واقع اين نگاره لحظه. )33 :1352
 . )6تصوير ( استانوشيروان در حال بازي با سفير هند 
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جشن  شوراي مركزي( ق883بايسنقري، هرات، شاهنامة بازي شطرنج بوزرجمهر و سفير هند، . 6صوير ت
 )1350 شاهنشاهي ايران،

  »بازي شطرنج بوزرجمهر و سفير هند«بصري نگارة ويژگيهاي 
كه بر تخت بلنـد و پـر   در اين نگاره، انوشيروان با پوشش و دستار سر در حالي

در طـرف راسـت وي   . اثر مصور شده اسـت  كانوننقش و نگار خود تكيه كرده، در 
در قسـمت پـايين   . شودمي شراب ديده ميمالزمي در حال تعارف كردن احتماًال جا

كادر و طرفين شاه نيز دو گروه از مالزمان، درباريـان و خـدمتگزاران در وضـعيتي    
انـد؛ بـه طـوري كـه     آرايي كـرده كمابيش متقارن نسبت به محور عمودي كادر صف

مالزمان دربار ايران در سمت راست شاه و همراهان سفير هند كـه حضـور غالمـي    
به نظر مـي . كند، در سمت چپ وي قرار دارنددر بين آنها جلب توجه ميچرده سياه

مشـغول بـازي    اوتوجه خود را به بوزرجمهر و فرستادة هند كه در برابـر   شاهرسد 
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پنجم پـايين كـادر و كمـي    صفحة شطرنج در يك. است شطرنج هستند معطوف كرده
ـ  ، در حالياست متمايل به سمت چپ قرار گرفته فير هنـد بـه حالـت    كه وزيـر و س

لبريـز  فضاي دروني كاخ كه تا محل ازارة بنا . اندنشسته در دو سوي آن مجسم شده
از نقش و نگار است، توسط ديوارهايي بلند، سفيد و ساده به كتيبة بااليي اثر متصل 

شش بيت از  كه گردددر قسمت باالي اين كتيبه نيز شش ستون مشاهده مي. شودمي
عمـوزاد و  ( چندان پختة جعفر بايسنقري استه به خط نستعليق نهاشعار فردوسي را ك

 :گيرددر بر مي ،)23: 1388خاني قليچ
 ســاو كــه خواهــد ز مــا بــاژ و يــدنبا

 

 جـــان دانـــا بتـــاو يـــدشآ يـــغدر 

 

 مــا   يــكبار يدل و را ينــدب چــو

 

 مــا يــكفرســتد بــه نزد  فزونتــر 

 

ــاورد ــت    بي ــطرنج و تخ ــاد ش  و بنه

 

ــر  ــاه ب بـ ــت آن شـ ــدارتخـ  بختيـ

 

 گفـــت بـــا موبـــدان و ردان  چنـــين

 

ــه  ــردان يا كـ ــامور بخـ ــدل نـ  پاكـ

 

ــه ــوش دار همـ ــدگـ ــار او  يـ  گفتـ

 

 او يارشــــســــاالر ه يرا همــــان 

 

ــت ــا  بياراسـ ــيدانـ ــاه يكـ  رزمگـ

 

ــب  ــدرون ســاخته جــا بقل  شــاه يان

 

  »بازي شطرنج بوزرجمهر و سفير هند«تحليل ساختار بصري حاكم بر نگارة 
، نسبت به محور تقارن اين نگارهدهندة اجزاء و عناصر تشكيلرسد كه به نظر مي

حتي  نگاه نخستدر  .اندعمودي كادر به حالتي كمابيش متعادل و متوازن توزيع شده
توزيع انرژيهاي بصري در درون كادر، سـاختار   ةرسد كه اين شيوميبه نظر  گونهاين

تـوان از  را به تركيبي ساده و پيش پا افتاده مبدل كرده است كه به آساني مـي  هنگار
 حال آنكـه . بندي فضا و تنظيم اجزاء آن برآمدعهدة تحليل و كشف چگونگي تقسيم

جا كه اين نگاره، بـر اسـاس اصـول و قـوانين دقيـق و      دهد، از آننشان مييها بررس
فراوان و در عين حال  يهايراي پيچيدگريزي شده است، تركيب اثر داپي ايسنجيده

فرد را به وجود اي منحصر بهانضباط خاص خود است كه در تعامل با يكديگر نگاره
 . اندآورده

ابتدا تالش شـد تـا بـا تكيـه بـر       براي كشف ساختار بصري حاكم بر اين نگاره،
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بـر  هايي كه در بخش چهارچوب نظري مقاله شرح داده شد، معيارهاي حـاكم   نظريه
بازي «اما از آنجا كه شيوة ساماندهي نگارة  ،چگونگي تنظيم و تركيب اثر كشف شود

هماهنگ نبود  شده كامالً با هيچ يك از فرضيات ياد »شطرنج بوزرجمهر و سفير هند
دو سوي محور تقارن عمودي كـادر   در ،دهندة اثرو با توجه به اينكه عناصر تشكيل

ترين نقطة اين نقاشي شد كه مركزيبر آن اند، فرض شكل خود انتظام يافتهمستطيلي
ويـژه آنكـه شـخص شـاه كـه آشـكارا       تواند به حل مشكل مذكور كمك كند؛ بهمي

موقعيت و جايگاه وي او را بر تركيب نگاره مسلط ساخته، در همين نقطه قرار گرفته 
ن بيتـي  اي بازتـاب آخـري  گونـه  رسد تسلط پيكرة شاه بر كل اثر بهبه نظر مي. است

كه هنرمند  ايگونهاست كه در ستون پاياني جدول باالي نگاره تحرير شده است؛ به 
، جايگاه شاه را دقيقـًا در  نظر گرفته با تكيه بر واژة قلب كه آن را به معناي ميانه در

 . مركز كادر قرار داده است
ــاه   ــي رزمگـ ــا يكـ ــت دانـ  بياراسـ

 

ــاه     ــدرون ســاخته جــاي ش ــب ان  بقل

 

 

پيوند متن و نقـش در نسـخه  : بيت مصور«اي تحت عنوان ان در مقالهفرهاد مهر
هـاي  وي، نگاره از منظر. است كردهبحث  دربارة اين نكتهل يفصت به »هاي شاهنامه

شد، مصـور مـي  ايراني اغلب آخرين بيتي را كه قبل از قرار گرفتن تصوير نوشته مي
اي از را بـه منزلـة نشـانه    آن نامـد و وي اين بيت را اصطالحاً بيت مصور مي. كردند

دقيقًا چـه   ه استدادكند كه به او نشان ميجانب خوشنويس براي نگارگر قلمداد مي
 . )104ـ103: 1387ـ1386 مهران( بايست به تصوير بكشداي را مي صحنه

طور همان. كنيمرا تعيين مي با رسم اقطار مستطيل كادر، مركز آن ،در گام بعدي
اي بسيار اندك در حد يك شود، اين نقطه با فاصلهنيز مشاهده مي 7كه در تصوير 

اي قرار دارد كه مركز مربعي متر بر اساس ابعاد حقيقي اثر، در نزديكي نقطهميلي
است كه تخت پادشاه دقيقاً درون آن جاي گرفته است؛ خطايي كوچك كه با در نظر 

در ادامه . ابل توجيه استراحتي ق گرفتن دقت ابزارهاي قرون ميانة اسالمي به
زمينة عنوان بخشي از پس، چگونه اين مربع كه نقاش ابعاد آن را بهخواهيم ديد كه

بازي شطرنج بوزرجمهر و «كار مشخص كرده است، به معياري براي تركيب نگارة 
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به وضوح قابل مشاهده است،  7در تصوير  اين مربع را كه. گرددمبدل مي »سفير هند
از طرفين، به اندازة نيمي از  CDو  ABحال اگر دو ضلع . ناميميم ABCD مربع

 EFGHآيد كه آن را مستطيلطول اين اضالع امتداد داده شود، مستطيلي به دست مي

در اين مستطيل، دو برابر GH  و EFكامالً مشخص است كه طول دو ضلع . ايمناميده
طور كه در تصوير مستطيل، همانسپس اين . طول هر يك از اضالع مربع معيار است

، چهار بار، دو بار در جهت باال و دو بار در جهت پايين كادر گرددمي زير مشاهده
، GHKLو  EFIJ حال با استفاده از يك پرگار و بر اساس دو مربع. دشوميتكثير 

بدين ترتيب مشاهده . هستندشده  ط بر دو مربع ياديشود كه محدوايري رسم مي
طول مستطيل كادر و آنها ط درون اچگونه اين دواير و مربعهاي مح د كهشو مي

 ABCDمربع . كنندفضاي دروني آن را توجيه مي يهايبندترين تقسيمبرخي از مهم
و  BODPنيز با تكثير در دو جهت راست و چپ خود، منشأ ايجاد مربعهاي 

AMCN تعريف  عرض مستطيل كادر راآنها ط بر ياست؛ مربعهايي كه دواير مح
و دو مربع پيرامون آن، منشأ برخي ديگر از  ABCDهمچنين مربع . كنند مي

ــ  البته با تفاوتهايي قابل توجه ــاين دستاورد . هستندبنيادين كادر  يهايانداز طرح
كه  »اسرار نقش پنهان نقاش؛ آفريننده«نظرية مائيس نظرلي را در مقالة  تواند مي

بندي و تقسيم ةاين شيو. قرار گرفت، تأييد كند پيش از اين مورد بحث و بررسي
تنظيم كادر در قرون ميانة اسالمي، همچنين براي تنظيم نقشه و ابعاد بنا به شكلي 

: 1376السعيد و پارمان ( گرفتگسترده مورد استفادة معماران و بنايان قرار مي
. دانستدربارة كائنات ميسينا نيز مربع و دايره را كليد فهم نظرية خود ابن. )140ـ129

در حالي كه مربع  ؛كندنگاه در مسير محيط آن به سهولت حركت مي از ديدگاه او و
درجه تغيير جهت  90است كه در سه نقطه، سه بار شدة خط مستقيمي حركت كنترل

بوعلي دايره را آسماني و گرم و مرطوب و مربع را زميني و سرد و خشك . داده است
  .)105: 1363اي هزاوه( داندمي

 



 23/ هاي ايراني بندي در نگارهچگونگي روند تركيب

 
 

بندي نگارة بازي شطرنج بوزرجمهر و سفير هند با استفاده بازسازي اصل چگونگي ايجاد تركيب. 7تصوير 
 )نگارنده( كش و پرگاراز خط

كه بر اساس مربـع معيـار در سرتاسـر    را در سومين گام، اقطار تمامي مربعهايي 
و بر اين اساس، هر مربـع اصـلي بـه چهـار مربـع       كنيممياند ترسيم كادر رسم شده

دست آمده به شيوة قبل، به چهار  سپس مجدداً مربعهاي به. شودتر تقسيم ميكوچك
بار ديگر نيز مربعهاي حاصل به همين شـيوه بـه چهـار    تر تقسيم و يكمربع كوچك

كـه بـه خـوبي از     آيـد ميدست  اي بهترتيب شبكهبدين . شوندمربع ديگر تقسيم مي
 اين شـبكه . )8تصـوير  ( آيدعهدة توجيه چگونگي تقسيم كادر و توزيع اجزاء اثر برمي

گانـة بـاالي كـادر    عرض ستونهاي شش 1:4كه ابعاد هر يك از واحدهاي آن با را 
شكلي كه نزد شهريار عدل زيربنـاي اصـلي   توان با اسكلت شطرنجيمي ،برابر است

امين مهـدوي نيـز در   حمـد م. ، قياس كـرد استيي نگاره ريزي و ساماندهي نها طرح
با تكيه بـر   »هاي خطي ايراناي در نسخهآرايي شبكهگواه صفحه«عنوان  بااي  مقاله
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 كردهگوناگون را بررسي  يهايآرايروش آماري، هشتاد و چهار نسخة خطي با صفحه
كه چگونه منطق طراحي صفحات و شيوة تعيين چهارچوب و قالب متن  دادهو نشان 

الگويي كـه  . )318ـ293: 1388مهدوي ( كرده استشكل پيروي مياز الگويي شطرنجي
گرفته كه در اين مقاله دست آوردن آن دقيقًا از همان روشي بهره ميهنرمند براي به 

ر يـك چهـارگوش را بـه شـيوة     در اين روش قط. نيز مورد استفاده قرار گرفته است
تقسيمات ممكن توانهـايي   و نتيجة آن كردندبازگشتي به دو بخش مساوي تقسيم مي

همچنـين در مقالـة خـود     مهـدوي . د بـود خواه) ...و  16، 8، 4، 2يعني ( 2از عدد 
كند كه استفاده از اين روش براي تقسيم يك چهارگوش بـه قسـمتهاي   يادآوري مي

 . )311: همان( ة اسالمي به شكلي گسترده مورد توجه بوده استدر قرون ميان ،برابر

 
 

 )نگارنده( ازي شطرنج بوزرجمهر و سفير هنداي نگارة ببازسازي اصل چگونگي ايجاد اسكلت شبكه. 8تصوير 
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7Fمچنين رابرت هيلن برانده

وشـي در يـك شـاهكار    كا«عنـوان   بـا اي در مقالـه  6
، ضـمن تحليـل   »محفوظ در كاخ موزة گلستانبايسنقري شاهنامة : فروگذاشته شده

نبرد كيخسـرو و  «، يعني نگارة شاهنامهساختار بصري حاكم بر مجلس سيزدهم اين 
ي كه مخاطبان در رويارويي اشدهطراحي و تنظيماز پيش  ، به نوعي حسِ»افراسياب

 شـاهد مثـال چگـونگي   . )9تصـوير  ( كنند، اشاره كرده استبا اين اثر آن را تجربه مي
8Fايوي گويي بر اساس شـبكه  گفتةتنظيم جايگاه سواركاران در اين اثر است كه به 

7 
اگرچه هـيلن برانـد ايـن    . نگاره قرار گرفته است در الية زيرين وپنهاني تعبيه شده 

دهد، اما مدعي است كه رفتار هنرمند بـا اجـزاء و عناصـر    شبكه را به ما نشان نمي
شـده   نرد است كه بر اساس شبكة يـاد اي بازي تختههدهندة اثر شبيه به مهرهتشكيل

 . )(Hillenbrand 2010: 119( اندشدهبر روي صفحة بازي چيده 
 

 
 

 ق883بايسنقري، هرات، شاهنامة نبرد كيخسرو و افراسياب، . 9تصوير 
 )1350شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران،( 

 

6. Robert Hillenbrand  
7. grid 
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بـه   ،اي شكل ايـن تصـوير  ، بر اساس ساختار شبكه10با توجه به تصوير  ،اكنون
براسـاس ايـن   . پـردازيم ميدهندة اثر تحليل چگونگي تنظيم اجزاء و عناصر تشكيل

صـورت   هـا بسياري از خطوطي كه تقسيمات اصلي و فرعي فضا بر اساس آن تصوير
اند؛ خطوطي كه در ايـن تصـوير بـه    گرفتهگرفته، دقيقاً بر روي خطوط مدوالر قرار 

ويـژه در مـورد صـفحة شـطرنج كـه      بـه  ،لهئاين مس. انددهرنگ قرمز نمايش داده ش
به . موضوع نگاره پيرامون آن شكل گرفته، به صورتي قابل توجه رعايت شده است

كه محورهـاي تقـارن آن نيـز    بلدهندة صفحة شطرنج تنها خطوط شكل كه نهطوري 
اش بـراي  توان حدس زد نقبدين ترتيب مي. دقيقاً بر روي خطوط مدوالر قرار دارند

، فاصلة بين هر محـور تقـارن را   8*8تبديل اين مربع به يك صفحة شطرنجي شكل 
تقسيم كرده و با استفاده از اين شـيوه بـه    ،تا ضلع جانبي آن به چهار قسمت مساوي

رسد هنرمند به صورتي به نظر مي. آساني از عهدة تنظيم شكل ياد شده برآمده است
اير بخشهاي اثر نيز بهره گرفته و با تقسـيم مربـع   گسترده از اين روش براي تنظيم س

: 1388مهـدوي  ( روي وي بـود  واحد به دو يا سه قسمت مساوي كه تنها امكان پيش
برخـي از  . ريزي كرده اسـت ، بسياري از خطوط اصلي يا فرعي نگاره را طرح)311

نكتة ديگري همچنين . اندنمايش داده شده 10با خط آبي در تصوير يها بنداين تقسيم
گفته براي تركيب نگاره تواند شاهدي بر استفادة هنرمند از شبكة مدوالر پيشكه مي

اين خـط دقيقـاً بـر    . د استوهبه خوبي مش 6 شمارة تصوير درباشد، خطي است كه 
معمـول از طـرفين   صـورتي غير خط بااليي صفحة شطرنج منطبق است؛ خطي كه به

فرش آنها واسطة ضلعي شكلي كه كف بنا بهل شششكاامتداد يافته و موجب شده تا اَ
بـه   10ايـن خـط در تصـوير    . رود، قطع شونددرجايي كه انتظار آن نمي ،شده است

رسد استفاده از اين زيرساخت همچنين به نظر مي. رنگ قرمز نمايش داده شده است
نظـيم  تا اثر خود را بر اساس محور تقارن عمودي كادر ت است كردهبه هنرمند كمك 

 . را در همين تصوير مشاهده كردتوان آناي كه به سادگي مي كند؛ مسئله
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بازسازي اصل چگونگي فضاسازي و توزيع عناصر و اجزاء نگارة بازي شطرنج بوزرجمهر و . 10تصوير 
 )نگارنده( اي اثرسفير هند بر اساس اسكلت شبكه

و حفظ تناسبات اصـلي و   گيري از اين سيستم به عاملي براي ايجادهمچنين بهره
هـاي  گيـري پيكـره  تنهـا جـاي  نه بينيمكه ميي اگونهبه ؛فرعي طرح مبدل شده است

نيز بر اساس ايـن شـبكه تنظـيم    آنها تناسبات دروني  ، بلكهانساني در زمينة كلي اثر
واحـد و   12×8همة فيگورهاي ايسـتاده در مسـتطيلي بـا ابعـاد      ،از اين رو. اندشده

واحـد، بسـته بـه     8ـ4و عرض  8رهاي نشسته نيز در مستطيلي با طول تمامي فيگو
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. )10تصـوير  ( گيرنـد رخ، جاي ميرخ و يا سهاينكه از روبرو مجسم شده باشند يا نيم
اي كه تالش شـده  نكته هستند؛خود اين فيگورها نيز داراي تناسبات دروني مشابهي 

 . نمايش داده شود 12و  11در تصويرهاي  است

 

 
طرح تناسبهاي موجود در تصاوير برخي از شخصيتهاي ايستادة نگارة بازي . )سمت راست( 11 تصوير

 )نگارنده( شطرنج بوزرجمهر و سفير هند
 

هاي موجود در تصاوير شخصيتهاي نشستة نگارة بازي شطرنج طرح تناسب. )سمت چپ( 12تصوير 
 )نگارنده( بوزرجمهر و سفير هند

هاست؛ امري كه بر تركيب كلي اثر، و تنظيم پيكره مسئلة ديگر، چگونگي چينش
شـود،  مشاهده مي 7 طور كه در تصويرهمان. گير و غيرقابل انكار داردتأثيري چشم

پيكرة شاه كه در مركز كادر قرار گرفته، داراي موقعيت و وضعيتي است كه او را بـر  
واسـطة  بـه  ،پيكرة شخص شاه از سـمت راسـت خـود   . تركيب اثر مسلط كرده است

 به گروهي از فيگورهـا كـه احتمـاالً شـامل     ،مالزمي كه جامي را به او تعارف كرده
واسـطة  د و از سمت چپ خود نيز بـه شو، متصل ميهستنددرباريان و همراهان وي 

هاي را به نشانة احترام دراز كرده است، به گروهي ديگر از پيكره دستي كه ظاهراً آن
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ايـن  . هسـتند گروهي كه احتماالً همراهان و خدمة سفير هند  ؛شودانساني مرتبط مي
دو گروه پيكره، در واقع از هشت مرد ايستاده در سمت راست و شش مرد ايسـتاده  

  بـه  ؛انـد صورتي منظم در كنار هم قرار گرفتهاند كه بهدر سمت چپ اثر تشكيل شده
براي كشيدن شـبكة  بي كه بر روي خطوط مورآنها كه دستها، پاها و سرهاي طوري 

طـور  همچنين همان. )10 شمارة تصوير( اند، تنظيم شدهاست كار گرفته شده مدوالر به
تـوان بـه آسـاني    ها را مـي شود، اين دو گروه از پيكرهمشاهده مي 10كه در تصوير 

بر خطوط عمـودي  آنها مثلثهايي كه قاعدة . الساقين قرار داددرون دو مثلث متساوي
كننـدة  كادر مستطيل شكل اثر و ساقهايشان بر محورهاي مورب تنظيمدهندة تشكيل

كـه   طوري به ؛اين دو مثلث نه با يكديگر متقارن و نه برابرند. شبكة مدوالر منطبقند
ويكـم شـبكة مـدوالر و    هاي سمت راست اثر در فاصلة خط چهارم تا بيستپيكره
وم شـبكة مـدوالر قـرار    وسـ هاي سمت چپ اثر در فاصلة خط هفتم تا بيستپيكره
هاي مذكور توانسته است تا حدودي بـر وضـعيت   حضور پيكره ،از اين رو. اندگرفته

عوامل ديگري همچـون  . متقارن فضاي اثر غلبه كرده و به آن تنوع و پويايي ببخشد
صفحة شطرنج كه نسبت به محور تقارن عمودي نگاره اندكي به سـمت چـپ كـادر    

در سمت چپ پيكرة شاه ايستاده، نيز به خروج تصوير از  يا مالزمي كه ،متمايل شده
تنظـيم  ة همچنـين ايـن شـيو   . حالت تقارن كامل و تنوع بصري آن كمك كرده است

هاي انساني به خوبي توانسته است از عهدة هدايت نگاه مخاطبان به مركز اثر و پيكره
آخرين حلقة . ددهد، برآيمحلي كه رويداد مرتبط با موضوع نگاره در آن جا رخ مي

كـه بـوزرجمهر و    اسـت هاي انساني نيز شامل تصوير دو پيكرة نشسته تركيب پيكره
اين دو پيكره كه به شكلي متقارن نسبت به . دهدسفير هند را در حال بازي نشان مي
 شـوند اند، در نيمة پـاييني نگـاره مشـاهده مـي    محور عمودي صفحة شطرنج نشسته

 . )10 تصوير(
ها در كنار هـم نظـري بينـدازيم، متوجـه     بار ديگر به تركيب پيكرهحال اگر يك 

ها شكل گرفته اسـت  خواهيم شد كه چگونه اين تركيب خود بر پاية گروهي از دايره
 GHKLاند؛ گروهي كه از نقطة مركـزي مربـع   كه بر اساس شبكة مدوالر تنظيم شده

، در اسـت اوليـة اثـر   اين مربع كه بخشي از زيربناي طـرح كلـي و   . شوندمنتشر مي
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اي كه تالش شده تا در تصوير زيـر نمـايش داده   نكته ؛قابل مشاهده است 7تصوير 
گـر نظريـة الكسـاندر پاپـادوپولو در بـاب      تواند تا حدودي توجيهاين امر مي. شود

كـه وي   گونـه آنويژه آنكه در اينجا نيـز  به. هاي ايراني باشدچگونگي تركيب نگاره
هـا قـرار   كننـدة تركيـب پيكـره   ها و پاها بر روي خطـوط تنظـيم  دهد، دستنشان مي

هاي ايراني و عربـي بـر اسـاس آن    البته به باور پاپادوپولو فرمي كه نگاره. اند گرفته
9Fاند، قوس حلزوني يا اسپيرالشدهتنظيم مي

از آنجـا كـه كـل     بنـابراين . بوده اسـت  8
بع شكل گرفته است، بسـيار  تركيب مد نظر ما بر اساس دو شكل بنيادين دايره و مر

ها در ايـن  رسد هنرمند از شكلي جز دايره به منظور ساماندهي پيكرهبعيد به نظر مي
ها شود كه بدانيم تركيب پيكرهتر تأييد مياين مسئله وقتي بيش. اثر بهره گرفته باشد

بر فرم دايره  ،بايسنقريشاهنامة هاي در ساير نگاره ،و حتي برخي ديگر از اجزاء اثر
 . استوارند

 
بر اساس  چگونگي توزيع شخصيتهاي نگارة بازي شطرنج بوزرجمهر و سفير هند بازسازي اصل. 13تصوير 

 )نگارنده( اي اثراسكلت شبكه
 

8. Spiral 
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 گيرينتيجه
گانـة  22به عنوان يكي از مجالس  »بازي شطرنج بوزرجمهر و سفير هند«نگارة 
كه بر اساس اصول بلها، از روش دست آزاد كليشه، نه با استفاده بايسنقريشاهنامة 

رسد هنرمند در اولـين  به طوري كه به نظر مي. و ضوابطي مشخص تركيب شده است
گام با تكيه بر مضمون آخرين بيتي كه در جدول شش ستونة باالي اثر ثبـت شـده،   

بـا  سـپس  . تصميم گرفته است، پيكرة شاه را دقيقاً در نقطة مركزي تركيب قرار دهد
كشي سنتي اسالمي و بر اساس ابعاد مربعي كـه ايـن پيكـره را در    استفاده از فن خط

ترين سو ابعاد كلي اثر و از ديگر سو محل قرارگيري برخي از مهم گيرد، از يكبرمي
آنگاه با تكيه بر مربع مرجع و با استفاده از . تعيين شده است ،خطوط فضاساز تركيب

اي گونـه ؛ بـه  است ساختاري شطرنجي شكل مبدل شدهروش بازگشتي، كل كادر به 
عـرض   1:4دهندة اين سازه، در واقع مربعي است كه ابعاد آن با كه هر واحد تشكيل

بدين ترتيب و در گام نهايي هنرمنـد  . استگانة جدول باالي اثر برابر ستونهاي شش
تقسـيم فضـاي   شكل به آساني توانسته است از عهدة ايبا تكيه بر اين اسكلت شبكه

تنها محل قرارگيري عناصر كه نه ايگونهبه  ؛دروني كادر و توزيع اجزاء نگاره برآيد
. كنـد نيز از اين شبكة مدوالر تبعيت مـي آنها و اجزاء سازندة اثر كه تناسبات دروني 

دهد اين شيوه از طراحي و تنظيم جالب است بدانيم شواهدي وجود دارد كه نشان مي
هاي فنون و هنرهاي اسالمي نظير معمـاري و فلزكـاري   گر از حوزهاثر در برخي دي

اي توان حدس زد كه روش يـاد شـده شـيوه   بدين ترتيب مي. نيز كاربرد داشته است
هـاي مـرتبط بـا هنرهـاي     بندي در تمامي زمينـه مشترك به منظور طراحي و تركيب

رامـون آن  كـه پـژوهش پي   موضـوعي  ؛اسالمي بوده است ـ  تجسمي در جهان ايراني
 . همچنان ادامه دارد

 منابع
مسـعود   ترجمـة ، نقشـهاي هندسـي در هنـر اسـالمي     ،1376 ،السعيد، عيصام و پارمان، عايشـه ـ 
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