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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۵۳

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

  ضلع ثابت: اسلوبی در نگاره های 
خاوران نامه  

 
 مهدی ارجمند اينالو *

چكيده
کتاب خاوران نامه سروده  ابن حسام توسط فرهاد نقاش شيرازي در اواخر سده نهم هجري قمري به 
تصوير درآمده است. نگاره هاي اين کتاب متعلق به مکتب شيراز دوره ترکماني و از نظام جدول کشي 
و تناسبات دقيق رياضي برخوردار است. کاتب، جدول کش و نگارگر در تهيه و تنظيم اين کتاب با هم 
هماهنگ بوده اند. اضالع قاب ها در همه نگاره ها نسبتي ثابت دارند، و در برخي موارد قاب ها شکسته يا 
پلکاني هستند. در اين مقاله عالوه بر بيان اصول کلي جدول کشي ها و قاب نگاره ، چرايي شکسته شدن 
آن ها نيز بررسي شده است. به نظر مي رسد به دليل رعايت هندسه اي دقيق؛ قاب نگاره ها به پيشنهاد 
نگارگر تغيير مي کند. ثابت نگاه داشتن اندازه يک ضلع در تمام نگاره هاي موجود در خاوران نامه نکته 
مورد توجه در اين مقاله است. اين تحقيق بر اساس هدف، بنيادي بوده و در جست وجوي واقعيت ها 
به تبيين ويژگي ها و صفات جدول کشي و اصول رياضي قاب بندي ها مي پردازد و بر اساس ماهيت 
و روش آن ، از نوع تحليلي و توصيفي است. براساس نسخه چاپ شده از خاوران نامه (نسخه موجود 
در کاخ گلستان)روابط رياضي قاب بندي ها بررسي شده و منابع استفاده شده کتابخانه اي و مشاهده 

مستقيم است.

واژگان كليدي 
نگارگري، خاوران نامه، جدول کشي، ضلع ثابت.
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مقدمه
  پس از به تخت نشستن ابراهيم سلطان(حدود ۸۳۴- 
سبک  در  اساسي  تحولي  شيراز  در  قمري)  هجري   ۸۳۹
نگارگري مکتب  شيراز پديد آمد. کارگاه هاي غير درباري، 
باعث رونق نقاشي به عنوان کااليي تجاري   شد و توليد 
هاي  ويژگي  متعدد،  هاي  نسخه  خلق  در  شتاب  و  انبوه 
و  طراحي  داد.  ها  نگاره  نوع  اين  به  را  فردي  به  منحصر 
ترکيب بندي بي پيرايه و معماري ساده، شاخص ترين اين 
ويژگي هاست. عناصر نوشتاري در تمام ترکيب بندي ، 
اهميتي خاص يافت و رابطه متقابل متن و تصوير اصولي 
منسجم پيدا کرد که تا آخر سده دهم در نگارگري شيراز 
رعايت گرديد. يکي از کتاب هايي که چنين شاخصه هايي 
نامه  خاوران  كتاب  است.   نامه  خاوران  دارد  خود  در  را 
سروده ابن حسام را فرهاد، نقاش شيرازي، در اواخر سده 
نهم هجري قمري تصوير كرده است. پژوهشگران نگاره هاي 
اين كتاب را متعلق به مكتب شيراز به عبارت دقيق تر متعلق 

به شيوه تركماني از «مكتب شيراز» دانسته اند.۱  
 رنگ هاي شاد و مهيج، پيکره هاي بزرگ، عدم تناسب 
سر با بدن( سر بزرگ تر است ) طراحي سنجيده و تقارن 
در ترکيب بندي، از ويژگي هاي ديگر اين کتاب است که هر 

يک مفهومي خاص را بيان مي کند. 
«در نگاره هاي خاوران نامه توجه به طبيعت و جزئيات 
كم تر مشهود است. افق بلند و انسان هاي بزرگ ، بيش ترين 
توجه را به خود جلب مي كنند. مردان با ريش نقش شده اند 

ودستار به سر دارند» (كن باي، ۱۳۸۷، ۴۱)
ترين  شاخص  از  يكي  دستيارانش  همكاري  با  فرهاد 
 ۸۸۱ حدود  نامه  خاوران  يعني  تجارتي  سبک  هاي  کتاب 
هجري قمري را مصور كرده است. اغلب نگاره هاي نسخه 
مورد اشاره تركيب بندي  و نظام جدول کشي بسيار دقيقي 
دارند. انتخاب هندسه و رياضيات در هماهنگي و يکدستي 
و  فرهاد  خالقيت  و  تخيل  مهارت،  از  نشان  ها  نگاره  کل 
ديگر هنرمندان مکتب شيراز دارد. اين کتاب در همان وزن 
عروضي شاهنامه و به شکلي انکار ناپذير، تقليدي از آن 
است. با اين تفاوت که اسامي قهرمانان و دژخيمان شاهنامه 
جاي خود را به قهرمانان مذهبي و دشمنان آنان داده است. 

قهرمان اين کتاب حضرت علي(ع) است.
حضرت در  هاي آن  شيعي آن با رشادت  مضمون   
نقش قهرماني اسطوره ايي (چون رستم) درک و دريافت 
است  داليلي  از  يکي  کتاب  اين  شيعي  مضمون  شود.  مي 
که توليد آن را  در مکتب شيراز، در دوران ترکمانان سني 
مذهب تحت شعاع قرار داده است . با اين حال بسياري از 
پژوهشگران(رضي زاده،۱۳۸۴، ۶۸) خاوران نامه را متعلق 
به مکتب شيراز دانسته اند. با پذيرش اين موضوع توجه به 
ساختار و نظام جدول کشي و قاب بندي ها  که در مکتب 
يابد.  مي  اهميت  است  وستودني  هماهنگ  بسيار  شيراز 
بنابراين اضالع هندسي و تناسبات رياضي، شاخص ترين 

بررسي درموضوعات مورد اين پژوهش است.  
كاخ  كتابخانه  در  نامه  خاوران  از  مصور  نسخه اي 
گلستان است. به احتمال زياد ۶۸۵ برگ بوده كه ۶۴۵ برگ 
آن موجود است. اين برگه ها از كاغذ ختايي به قطع ۲۷۵  ×۳۸۵  
ميلي متر است. جدول كشي غالب صفحات به ابعاد ۲۰۵ × ۲۸۰ 
ميلي متر است. اين نسخه ۱۵۵ تصوير داشته ، كه امروز ۱۱۵ 

قطعه از آن باقي مانده است.(خوسفي بيرجندي،۱۳۸۱ ،۶) 
آنچه  بيرجندي،۱۳۸۱)  چاپ شده(خوسفي  نسخه  در 
تا         كه  است  ميلي متر    ۲۸۰×  ۱۹۵ ابعاد  شود،  مي  ديده 
به  نيز  جدول كشي ها  مي رسد.  نيز  ميلي متر   ۲۸۰  ×  ۲۰۴

تناسب كوچك تر از اندازه اصلي چاپ شده اند.  
اندازه اغلب  آن ها ۱۶۰ × ۲۱۰ ميلي متر است. بررسي ها 
در اين مقاله بر اساس نسخه چاپ شده و تطبيق آن با اصل 
اثرصورت گرفته که قاب نقاشي ها در اين نسخه با تقريب ۷ 

به ۴/۵ با اصل كتاب تناسب دارد.
در تمام صفحات مصور خاوران نامه، تصوير، نوشته و 
جدول كشي ها هماهنگ  هستند و از اصولي هندسي پيروي 
مي كنند. اما اين اصول و تناسبات هندسي چگونه اند؟ و چرا 
در بعضي نگاره ها مستطيل و قاب تصوير شكسته است؟

 
الف: قاب هاي شكسته و پله اي۲ 

 از خصوصيات آشكار مكتب شيراز ، ارتباط تنگاتنگ 
بين متن و تصوير است كه در اين كتاب به خوبي نمايان 
است. با نگاهي گذرا به تصاوير خاوران نامه مي توان به 

١-يحيي ذکاء خاوران نامه را 
متعلق به مکتب هرات دانســته 
اســت که نظريــه اي نســبتا 

ضعيف است
٢- در اين مقاله تغيير شــكل، 
اضافه و يا كم نمــودن اندازه 
اضــالع مســتطيل اصلــي كه 
شــامل متن و تصوير اســت، 
را قاب شكسته و تغيير شكل، 
زياد و كم نمودن اندازه اضالع 
مستطيل دوم، كه تنها تصوير 
در آن قــرار گرفتــه را قــاب 

پلکاني مي گوييم.

تصوير ١-خاوران نامه، نگاره مالک در آوردگاه

ضلع ثابت: اسلوبي در نگاره هاي 
خاوران نامه
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۵۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

روشني به نظام محکم آن پي برد، تركيب بندي هماهنگ 
شکل، فضا، نوشته و تصوير بر پايه رياضيات دقيق استوار 
است. به نظر مي رسد تمام تالش نگارگران شيراز به منظور 
يافتن  اصول بصري در القاي بهتر مفاهيم متن بوده است. 
رعايت اصول هندسي و توجه به محورهاي عمودي ، افقي 
و دقت در رابطه جدول هاي متن و تصوير در خاوران نامه 
از اهميتي ويژه برخوردار است.۱ بر فرض اين كه نگارگر 
را  بيت ها  و  نقاشي  دقيق  جاي  خوش نويس  مشورت  با 
مشخص كرده، وبا پذيرفتن  الگويي ثابت براي جاي گيري 
جدول ها در صفحه، تا حدودي هماهنگي متن و تصوير 
را تعيين مي نمايد. اما آيا شكست ها و قاب هاي پلکاني بر 
اساس ضرورت صورت گرفته  يا براساس اصولي از پيش 
طراحي شده ساخته شده است؟ نگارنده در اين مقاله سعي 
دارد   با در نظر گرفتن رابطه متن و تصوير  نظام جدول 
کشي خاوران نامه را تحليل کرده  و علل پلکاني شدن قاب 
تصوير را توضيح دهد. چندين فرضيه در اين باره مطرح 

است:

الف: بيت مصور 
در اغلب کتب متعلق به مکتب شيراز نگارگر و همکاران 
را  خاص  هايي  صحنه  داستان،  مهم  رويدادهاي  ازميان  او 
براي نگارگري انتخاب مي کردند كه نقطه عطف و يا اوج 
چند  گاه  و  تنهايي  به  بيت  يك  گاهي  بودند،  داستان  آن 
بيت بيان گر حادثه  تصوير شده اند. تقريبا تمام تصاوير 

خاوران نامه از اين ويژگي برخوردارند، يعني بيت هايي كه 
شده  تصوير  مکان  نزديك ترين  در  مي كنند،  ماجرا  شرح 
اند. براي نمونه هنرمند در نگاره (مالک در آوردگاه) سينه 
شکافتن دشمن را که اوج داستان در اين صفحه است به 
تصوير مي کشد. بيت مربوط به اين صحنه در نزديک ترين 

مکان تصوير  شده است. 
 برو سينه بشكافتش تا به ناف      

                              سر آمد برو روز مردي و الف
اين بيت را بيت مصور مي گويند. «بيت مصور به آن 
ابياتي گفته مي شود كه مضمون آن ها بيش ترين ارتباط 
را با نقش يا صحنه  تصوير شده داشته  باشد. بيت مصور 
را اغلب  بالفاصله پيش از نقش يا در جاي متمايز ديگري 
در همان صفحه مي توان يافت».(مهران، ۱۳۸۷ ،۱۰۵).  اين 
نزديك  دليل  به  قاب  كردن  پلکاني  كه  دارد  وجود  احتمال 
شدن بيت مصور به صحنه تصوير ويا تاکيد برآن بوده 
است. اين موضوع گاه مي تواند بر اساس ضرورت صورت 
پذيرد. قاب هاي شكسته و پلکاني در خاوران نامه ۳۰ نگاره 
از ۱۱۵ نگاره را شامل مي شوند. اگرچه بيت مصور گاه 
درآن ها قرار گرفته  و به تصوير نزديك شده ، اما مي توانست 
بدون اين كه قاب شكسته شود در جايي ديگر نيزقرار گيرد، و
تصوير پايين  قسمت  به  باشد؛  نزديك  متن  به  چنان  هم 

شماره ۲ (ابولمحجن در آوردگاه) نگاه كنيد.
 بيت سمت چپ دربخش پايين نگاره (ز اسبش به خاک 
اندر افکند خوار/ بغلطيد برخاک تيره سوار) مي تواند به 

١- رويين پاکباز ضوابط معين 
در رابطه متقابل متن و تصوير 
را در شاهنامه ابراهيم سلطان 
چنين بيان مي کند: « قاعده کلي 
چنين است که با جاي دادن دو 
يا چهــار کتيبه در باال و پايين 
نــگاره، ســاختاري متقارن و 
هندسي در فضاي تصويري به 
وجود مــي آيد. اگر محورهاي 
عمودي ميان کتيبه هاي فوقاني 
و تحتاني را ترسيم کنيم، فضا 
به چند بخش متناســب تقسيم 
مي شــود. غالبا اشــخاص و 
وقايع اصلي در بخش مياني و 

در زير خط افق تمرکز 
مي يابند»(پاکباز،١٣٧٩،  ٧٣)

تصوير٣- خاوران نامه، سجده کردن قّطار بر بتتصوير٢-خاوران نامه،نگاره ابوالمحجن در آوردگاه 
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قسمت چپ  باال منتقل شود، در حالي که بيت مصور(چنانش 
پشتش  سوي  از  سر  مغز  که  راست/  چشم  بر  نيزه  بزد 
بکاست) بدون شکستن قاب، نيز نزديک ترين مکان را به 

قاب تصوير داشته باشد.
 گرچه بيت مصور مي تواند دليل قابل قبولي براي پلکاني 
شدن قاب باشد، اما به طور كامل آن را توضيح نمي دهد. 
حداقل در خصوص نگاره هاي خاوران نامه اين گونه نيست. 
چرا كه گاهي قاب ها از طرفين شكسته مي شده و اسب ها 
وسواران بيرون از كادر تصوير مي شوند؛ بدون اين كه در 
جاگيري بيت مصور نقش داشته باشند. در اين جا بررسي 

هندسي قاب نگاره ها ما را به فرض ديگري مي رساند.

ضلع ثابت
نسبت  با  عمودي  مستطيل  خاوران نامه  كتاب  ابعاد 
راديكال ۲ است. با بررسي ۱۱۵ نگاره خاوران نامه ۶ نوع 

قاب قابل تشخيص است.
نوع اول: مستطيلي كه تصوير در آن نقش شده ، طولي 
برابر با ۱۴/۵ و عرضي به اندازه ۱۱/۷ دارد. اين نسبت 
تقريبا تمام نگاره هاي خاوران نامه كه بدون پله و شكست 
قاب هستند، مي باشد، يعني ۸۴ نگاره از ۱۱۵ نگاره موجود 
در کتاب را شامل مي شود.(تصوير شماره ۳، سجده کردن 

قّطار بر بت)                    
 اين تصوير همان طور که ديده مي شود، طول قاب 
تصوير ۱۴/۵ مي باشد که هميشه ثابت است. چرا که اين 

اندازه به وسيله خطوط مرزي جدول اصلي محدود مي شود. 
اما عرض قاب که اندازه اش ۱۱/۷ است به تعداد بيت هاي 
جدول اصلي قابليت تغيير دارد. يعني مي تواند کم تر يا بيش 
تر شده و نيز  با ثابت بودن همين اضالع، درون آن تغيير 
کند. يعني به باال يا پايين جدول اصلي جابه جا شود و به 
انتخاب هنرمند از يک بيت تا چندين بيت مختلف در پايين يا 
باالي قاب قرار گيرد. آن چه در تمام ۸۴ نگاره از نظر نوع 
قاب نخست ثابت است اندازه اضالع و مهم تر ، تناسب آن 

مي باشد كه  تناسب اضالع اين مستطيل ۱/۲ است.    
نوع دوم: مستطيلي كه به اندازه يك مصرع از طول 
و دو مصرع از عرض، در يك گوشه، پله دارد.ابعاد اين 
مستطيل در قسمت پله دار ۱۴/۵ × ۱۱/۷ ودر سمت ديگر 
۱۴/۵ × ۱۲/۵ است. اين شکل از قاب بندي شامل۱۱ نگاره 

است. (تصوير ۴، قباد در مصاف با دشمن)

تصوير٥-خاوران نامه، از هوش رفتن سعد در دامان حضرت تصوير٤-خاوران نامه، قباد درمصاف با دشمن 
امير (ع)

ضلع ثابت: اسلوبي در نگاره هاي 
خاوران نامه
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۵۷

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

 در تصوير ۴، اندازه ضلع پايين ۱۴/۵ است که اين گونه 
از قاب  نيز مانند نوع نخست مي باشد. اما ضلع سمت چپ 
قاب تصوير ۱۲/۵ است. بنابراين قاب بايد اضالع ۱۲/۵ × 
۱۴/۵ را داشته باشد. اما هنرمند با بريدن گوشه اي از قاب 
و قرار دادن بيتي از مثنوي به جاي آن ضلع سمت راست 
را به ۱۱/۷ تغيير داده  است. در اين نوع نيز تناسب ۱/۲ 

رعايت مي شود.۱
  نوع سوم: مستطيلي كه در قطر خود به اندازه دو 
مصرع در عرض پله داردو ابعاد اضالع آن ۱۱/۷ × ۱۴/۵ 
شود.  مي  نگاره  شامل ۱۲  بندي  قاب  از  شکل  اين  است. 

(تصوير۵، از هوش رفتن سعد در دامان حضرت امير)
 در اين تصوير هنرمند با بريدن گوشه هاي قاب اندازه 
هردو ضلع را به ۱۱/۷ رسانده است. اما طول نيز از ارتفاع 
به  نخست  نگاه  در  است.  کرده  پيدا  به ۱۱/۷کاهش   ۱۴/۵
نظر مي رسد که اين نوع از قاب نسبت متفاوتي با انواع 

ديگر دارد.
اما چنين نيست، چرا که   نه تنها با اندازه گيري دقيق 
از لبه بريدگي هاي پلکاني(پله باال و پايين) نگارگر بخش 
عمده اي از قاب تصوير را در ضلع ۱۴/۵ ترسيم کرده ، 
بلکه ازجنبه بصري، خاطره سازي ذهني و خطوط نيروهاي 
تصوير۲ نيز تناسب ۱۴/۵×۱۱/۷ قابل قبول  است. به اين 
معني که به دليل کثرت تناسب ۱/۲در کل کتاب خاوران نامه، 

١- اين جا ذکر اين نکته در درک 
است.  موثر  موضوع  از  بهتري 
که  آوت)  آرايي(لي  صفحه  در 
از مباحث اصلي گرافيک است، 
طراحي  باطني  ساختار  وجود 
حائز  بسيار  گريد)  صفحه( 

اهميت است.
در واقع گرافيست براي تناسب 
در طراحي صفحاتش از گريدي 
خاص استفاده مي کند. با اين کار 
تمام صفحات، طراحي مستقل اما 
بنياني يکسان در شالوده صفحه 
بنديش پيدا مي کند. به نظر مي رسد 
اين گريد در طراحي قاب تصوير 
خاوران نامه مستطيلي با اضالع 
نسبت  که  باشد.،   ١١/٧  ×١٤/٥

١/٢ را داراست. 
نيروي  و  ذهني  خاطره   -٢
روبرو  شکل  تصوير:  خطوط 
نيست،  کامل  ايي  دايره  اگرچه 
اما ذهن ما با خاطره و تجربه 
ايي که از گذشته بصري خود 
دارد، آن را بازسازي مي کند. اين 
امر تنها مربوط به ذهن انسان 
است. چراکـه حتـي ربـاطـهاي 
هوشمند از درک اين خطوط به 
عنوان دايره عاجزند. عامل تاثير 
انرژي،  به  مربوط  ديگر  گذار 

جهت و نيروي خطوط است. 

تصوير٧-خاوران نامه، ســرنگون شــدن رهبان به دست عمر تصوير٦-خاوران نامه، حضرت امير(ع) در مصاف با دشمنان
اميه

تنها با اندازه ثابت، از دو ضلع(۱۴/۵ و ۱۱/۷) از مستطيل به 
درک حسي از اين تناسب مي رسيم. در واقع چشم قاب را 
خارج از پلکاني بودن يا نبودن، تصويرگري در محدوده دو 
ضلع جدول اصلي(متن وتصوير) مي بيند و چشم و ذهن 

ما اين جدول را با جدول هاي ديگر متناسب مي پندارد.
به عبارت ديگر ساختار باطني طراحي صفحه(گريد) 
با    مستطيلي  همچنان  تصوير،  قاب  کشي  جدول  اصلي 

اندازه اي ثابت و تناسب ۱/۲ است.

و  شکسته  را  جدول  گاه  كه  مستطيلي  چهارم:  نوع   
عالوه برآن پله دار نيز شده است. ابعاد اين مستطيل ۱۱/۷ 
در ۱۴/۵ از سمت راست است. بيش ترين عرض تصوير 
۱۳/۵ و بيش ترين طول ۱۸ است. اين شکل از جدول کشي 
در  امير  حضرت  (تصوير۶،  گيرد.  مي  دربر  را  نگاره   ۷

مصاف با دشمنان)
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 در اين تصوير هنرمند گوشه قاب تصوير را بريده 
ثابت ۱۱/۷        اندازه  به  عرضي  اضالع  ترتيب  اين  به  است. 
مي رسند؛ واندازه طولي در داخل جدول به ۱۱/۷ کاهش 
پيدا کرده است، که توضيح اين شيوه در قاب نوع سوم 

آمده است.
اما در اين نمونه عالوه بر پله اي شدن، جدول اصلي 
نيز شکسته است. (شکستن جدول اصلي خارج از بحث 
در مورد قاب تصوير است و موضوع اين مقاله محسوب 

نقاشي  بندي  ترکيب  شيوه  به  مربوط  امر  اين  شود.  مي 
است،که خود مستلزم بررسي و نوشتاري ديگر است. تنها 
به اين نکته اشاره مي شود که شکستن جدول اصلي ضربه 
فرود شمشير امام علي(ع) را در نقطه تمرکز قرار مي دهد 
است.  نقاشي  ديواره  از  متري  سانتي   ۳/۵ فاصله  در  که 
۱۱۵نگاره  تمام  در  شده  حساب  و  هندسي  بندي  ترکيب 
خاوران نامه يکسان است وخطوط  تمركز از ويژگي هاي 

بارز آن به شمار مي رود.) 
نوع پنجم: مستطيلي كه بيش از يك مصرع در طول 
بريده شده ، و گاه شكلي غير معمول به خود گرفته است. 
ابعاد اين مستطيل ۱۱/۷ × ۱۴/۵ مي باشد . از آن جا که 
بيش ترين طول و عرض به يک اندازه يعني ۱۴/۵ مي رسند، 
شکل کلي تداعي مربع مي کند. اين شکل از قاب بندي شامل 
۷ نگاره است. (تصوير۷، سرنگون شدن رهبان به دست 

عمر اميه)               
در اين تصوير اندازه ضلع هاي عرضي با شکست هاي 
متفاوت قاب تصوير از باال (سمت گنبد) و از پايين   که بيتي 
زير آن قرار دارد  به ضلع ثابت ۱۱/۷ و طول تصوير نيز 
از لبه پلکاني باال و  پايين به ۱۴/۵ مي رسد. اما نکته قابل 
تامل ديگر اين است که اندازه نوک گنبد تا پايين نقاشي نيز 
۱۴/۵ است. بنابراين دوخط به اندازه ۱۴/۵ سانتي متر از 
مرکز طولي و عرضي نقاشي، يکديگر را قطع کرده اند. اين 
موضوع  نيز در ذهن تداعي مربع مي کند. نسبت اين گونه 

از قاب تصاوير که گاه شکل هاي مختلف به خود مي گيرند 
نيز با ۱/۲ ثابت شده است.

نوع ششم: مستطيلي كه از لحاظ عرض و طول يك 
سانتي متر از انواع ديگر كوچك تر است اما ابعاد آن داراي 
همان تناسب ثابت است. اندازه ضلع هاي آن ۱۰/۷× ۱۳/۵ 
بيش ترين  شود،  مي  شکسته  قاب  که  اي  نمونه  در  است. 
عرض و  طول ۱۳/۵ است. اين شکل از قاب بندي نيز تداعي 
مربع مي کند وسه مورد از نگاره هاي کل کتاب را شامل 

مي شود.
  اين تصوير اگرچه به اندازه يک سانتي متر، چه در 
جدول اصلي و چه در قاب تصويرکوچک شده است، اما هم 

چنان تناسبات خود را(۱/۲) حفظ کرده است. 
با نگاهي دقيق تر به انواع مختلف شكست قاب ها چند 

نكته آشكار مي گردد:
۱-نسبتي ثابت بر قاب تمام نگاره ها وجود دارد. 

۲- اين نسبت ثابت(نسبت ضلع هاي مستطيلي که نگاره 
درآن تصوير شده) با نسبت اضالع صفحات كتاب، تقريبا 

تصوير٨ -خاوران نامه، معراج حضرت رسول اکرم(ص)

ضلع ثابت: اسلوبي در نگاره هاي 
خاوران نامه
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۵۹

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

هماهنگ است. 
تناسبات کلي کتاب به اين شرح است:

نسبت اضالع مستطيل  کتاب    √۲= ۱/۴   است.
نسبت ضلع هاي قاب اصلي(متن وتصوير)   ۱/۳  است.

نسبت ضلع هاي قاب تصوير به يکديگر   ۱/۲  است. 
آيا در کتابي با تناسب ضلع هاي راديکال ۲، بهترين 

و   ۱/۳ تصوير)  و  اصلي(متن  جدول  هاي  ضلع  تناسب 
بهترين تناسب ضلع هاي قاب تصوير ۱/۲ است؟!                  

۳- تقريبا در تمام مستطيل هايي كه فرهاد و شاگردانش 
نقاشي كرده اند؛ يك ضلع، عددي ثابت دارد. اين ضلع از 

مستطيل را «ضلع ثابت» مي ناميم.  
 ۱۱/۷ نامه  خاوران  نگاره هاي  در  ثابت  ضلع  عدد 

تصوير٩-خاوران نامه، كمند انداختن كفار به سوي حضرت علي (ع)

١- همان طور كه گفته شد اين 
چاپ  كتاب  اساس  بر  اندازه 
به   ٧ نسبت  با  كه  است،  شده 
كاخ  در  موجود  نسخه  با   ٤,٥

گلستان متناسب است.
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نتيجه
در اين بخش بيان کلي روند تحقيق و پاسخ به پرسش زير، نتيجه به دست آمده را بهتر بيان مي کند.

چرا در برخي از نگاره هاي خاوران نامه قابي که تصوير در آن نقش شده  ، پلکاني مي شود؟
در پاسخ به اين سئوال چند فرضيه مطرح است:

١-اعمال نفوذ خوش نويس در چيدمان شعرها؛ براي اين که ابيات دلخواه به پشت صفحه منتقل نشوند 
يا در صفحه قبل باقي نمانند. خوش نويس قسمتي از ابيات شعر را داخل قاب تصوير مي نوشت.

٢-اعمال نفوذ نگارگر در تاکيد بر نقاشي، در برخي از نقاشي ها، گوشه تيز قاب پلکاني تصاوير بر 
پويايي آن (وتاکيد بر نقطه بحران) تاثير دارد.

٣-سليقه ايي که هر يک از نقاشان، جدول سازان و خوش نويس در ايجاد زيبايي شناسي منظور خود  
به کار مي برند.

٤-حضور بيت مصور: با پلکاني کردن قاب، بيت مربوط به نقاشي در نزديک ترين محل به آن قرار مي گيرد.
٥-ضلع ثابت: نگارگر از طريق پلکاني کردن قاب براي هماهنگ بودن کل کتاب اندازه يک ضلع را در 

تمام قاب ها ثابت نگاه مي دارد.
نظر به هماهنگي فوق العاده متن و تصوير، فرض هاي ١و٢و٣   اگرچه شواهدي بر درست پنداشتن 
آن ها وجود دارد  در اين پژوهش در حاشيه توجه قرار گرفت. چرا که هماهنگي کاتب و نگارگر 
در بسياري موارد مشهود است و اين هماهنگي مانع از سليقه ورزي و خودرايي هرکدام مي شود. 
از طرفي نظم قابل توجه در کل کتاب ما را به دليلي رياضي وار و منطقي تر رهنمون مي سازد.
مورد ٤ همانطور که در متن بررسي شد تاحد زيادي مي تواند منطقي باشد؛ اما نمونه هاي فراواني 

وجود دارد که درستي اين فرضيه را نقض مي کند. 
اما ضلع ثابت : اشکال هندسي منتظم هميشه از قواعد رياضي پيروي مي کنند. از آن جا که مستطيل 

سانتي متر است.۱ چنين  به نظر مي رسد كه پلکاني كردن 
قاب ها، كشف منحصر به فرد نگارگراني توانا، براي ثابت 
نگاه داشتن يك ضلع، در نگاره هاي كل يك كتاب است. طول 

هميشه به وسعت عرض جدول اصلي گسترده است. 
بنابر اين هميشه ثابت است(۱۴/۵) اما عرض مي تواند 
متغير باشد. بنابراين ثبات اندازه تنها يک ضلع مي تواند 
نسبت قاب تصاوير را در ذهن و چشم ايجاد کند. انتخاب 
اين ضلع ثابت باعث مي شود بيننده با ورق زدن كتاب تمام 
تصاوير را هم  اندازه و متناسب ببيند. اين هندسه مي تواند 
برآمده از انديشه  اسالمي باشد همچنين  كثرت در قالب 

وحدت در اين كتاب به خوبي ديده مي شود.
بنابراين بريده شدن قاب ها و پلکاني كردن آن ها براي 
ثابت نگاه داشتن اندازه يك ضلع، اسلوبي قابل مشاهده در 

نگارگري هاي خاوران نامه است.
 براي درك بهتر موضوع ، نگاره «کمند انداختن کفار به 
سوي حضرت» مورد بررسي قرار مي گيرد. در تصوير۹، 
افق بسيار محدود است. سپاهيان دشمن در گوشه اي به 
صورت فشرده ترسيم شده اند. خط پايين مستطيل مرز بين 

متن و تصوير را مشخص مي كند.
 سربازي لباس قرمز بر تن دارد و در سمت چپ روي 

زمين افتاده است. پاي اين سرباز، خط پايين مستطيل را 
شكسته  و در متن نقاشي شده  و قاب در سمت راست به 
اندازه ۳/۵ سانتي متر شكسته شده است. ضلع ثابت در سمت 
راست در عرض ۱۱/۷ است اما در چپ ۱۱/۲سانتي متر 
است. با کمي دقت و با اندازه گيري با خط کش درمي يابيم 
که در واقع كادر كج کشيده شده است. نگارگر با آگاهي از 
اين موضوع براي رعايت  تناسب چشمي، پاي سرباز را  از 

مستطيل عبور داده است.۱
 توجه كنيد كه بدن اسب روبه رو كامل كشيده نشده 
و خط زمينه آن را قطع مي كند. اما نگارگر اين اجازه را 
دارد که پاي سرباز را حتي به قيمت پوشاندن اندکي از 
متن بيرون از قاب تصوير کند. پاي سرباز ضلع  ۱۱/۲ 
را به ۱۱/۷ كه اندازه ضلع ثابت است، مي رساند. اين قاب 
در گونه اول قرار مي گيرد. بر خالف نظر برخي محققان 
شكسته  دلخواه  به  ها۲  قاب   (۶۷، زاده،۱۳۸۴  (رضي 
نمي شوند، بلكه بر اساس اصول و نظمي خاص صورت 
مي پذيرند.  شكستن قاب و پلکاني كردن آن به عواملي چون 
بيت مصور، تركيب بندي دلخواه نگارگر و قرار داد از پيش 
تعيين شده آن با خوش نويس بستگي دارد. اما به نظر مي 

رسد ضلع ثابت ظن قوي تري است.

ضلع ثابت: اسلوبي در نگاره هاي 
خاوران نامه

١- اشتباه در نظام جدول کشي 
و نگارگري بسيار اتفاق افتاده 
است. گويي از سمت شاگردان 
بوده و پس از آن، استاد آن ها 
را تصحيح کرده است. آثار پاک 
شده و دوباره کشيدن جدول ها 
نامه  خاوران  نگاره  چندين  در 

به چشم مي خورد.  
٢- در مكتب هرات، خارج شدن 
تصويرها از قاب يا جدول در 
تصويرهـا مـتداول بوده است، 
از  نگارگر  گويي  كه  طوري  به 
قبل با هماهنگي با  جدول كش 
چنين كرده است. در صورتي 
به  نگارگر  خاوران نامه  در  كه 
و  هماهنگي  بدون  و  خود  ميل 
بنا به تصوير مورد نظر، نگاره 
را از چهار چوب تصوير بيرون 

آورده است.
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۶۱

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

پايه صفحه بندي و جدول کشي اين کتاب مي باشد، بنابراين پژوهش در اين زمينه مستلزم اندازه گيري 
دقيق با خط کش و محاسبات ساده رياضي است. ابتدا در نظر مي آيد کشف رابطه هندسي بين قاب 
تصاوير سالم و قاب تصاوير پلکاني است. بررسي انواع مختلف قاب ها، مستطيلي ثابت با نسبت ١/٢ 
را به عنوان «گريد» ساختار باطني طراحي صفحه در نظام جدول کشي نشان مي دهد. پس اين فرض  
که هنرمند يک ضلع را به عمد کوتاه مي کند تا مستطيلي با ضلع هاي ١٤/٥ × ١١/٧رسم کند توضيح و 

ساختاري منطقي مي يابد. نتيجه به دست آمده را مي توان چنين خالصه کرد:
 بررسي نگاره هاي خاوران نامه نشان داد كه نگارگران و خوشنويس اين كتاب از هندسه اي كامال 
حساب شده در قاب بندي، جدول كشي وتركيب بندي استفاده نموده اند. آن ها  براي يك دست ديده 
شدن تصاوير همواره سعي كرده اند كه ضلع هاي مستطيل دور نقاشي، وحدت خود را در تمام كتاب 
حفظ كنند. به همين دليل يك ضلع را در تمام نگاره ها به يك اندازه حفظ مي كنند. اين شيوه ضلع ثابت 
ناميده مي شود.(ضلع ديگر به دليل محدوديت از سمت قاب اصلي تقريبا هميشه و خود به خود ثابت 

مي ماند.) علت اصلي پلکاني شدن قاب نقاشي ها نيز رعايت ضلع ثابت توسط نگارگر است.١

منابع و ماخذ
ذکاء، يحيي،  خاوران نامه نسخه خطي و مصور موزه هنرهاي تزئيني، هنر و مردم، دروه جديد، شماره 

. ٢٠،  ١٣٤٣
رضي زاده، رضيه،  در شيوه و مكتب نگاره هاي خاوران نامه، گلستان هنر،سال اول، شماره ٢، تهران، 

فرهنگستان هنر، ١٣٨٤ .
مهران، فرهاد،  بيت مصور: پيوند متن و نقش در نسخه هاي شاهنامه،  نامه بهارستان، سال هشتم ونهم 

١٣٨٦-١٣٨٧، دفتر ١٣-١٤، وين، كتابخانه، موزه ومركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، ١٣٨٧ .
پاکباز، رويين، نقاشي ايراني از ديرباز تا امروز، نارستان، تهران،  ١٣٧٩ .

خوسفي بيرجندي، ابن حسام، خاوران نامه، مقدمه از سعيد انواري، كاخ گلستان و سازمان چاپ و 
انتشارات وزرارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران، ١٣٨١ .

کن باي، شيال، نقاشي ايراني، ترجمه مهدي حسيني، دانشگاه هنر، تهران ، ١٣٨٧.

١- در اين مقاله تنها به چرايي 
پله دار شدن قاب تصاوير پرداخته 
شد. اما هم چنان سوال هاي زير 

مطرح است:
الف-چرا جدول اصلي (متن و 

تصوير)شکسته مي شود؟
ب-وجود عناصري مثل پرچم، 
نقوش  حتي  و  برج  ديوارهاي 
انساني در خارج از جدول اصلي 
چگونه توضيح داده مي شوند؟

ج-اساسا چرا هنرمندان خاوران 
در  را  نگاره   ١١٥ تمام  نامه 
جدولي با اضالع ١١/٧ × ١٤/٥ 
نگاره   ٨٤ اند(مانند  نداده  قرار 
ديگر)، که مجبور به شکستن و 
پله دار کردن قاب تصاوير (به 
منظور همگن کردن کل کتاب) 

نباشند؟
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