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بررسی نظام حاکم بر طراحی تذهیب در نسخ بایسنغری 

دو هذای   تذذهیب با تکیه بر مطالعة تطبیقی پنج نمونه از 

  بایسنغری غیرمصورو  شاهنامة مصورنسخة خطی 

 طیبه بهشتی

  ایران پرند، نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه پرند، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه هنر، پژوهش کترید
 (20/9/95نهایی: ، تاریخ پذیرش 21/4/95)تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

در ، شهده اسهت  و نظام حاکم بر طراحی تذهیب در نسخ خطی ایرانی تاکنون کمتر توجهه  دی نب ترکیبچگونگی به از آنجا که 

 ،سهو  یه  ی، از تحلیلهی مهوردی و بها اسهتفاده از شهیوۀ مطال هة کم ه        -تا با تکیه بهر روش توصهیفی   ایم کوشیدهرو  پیشمقالة 

و از دیگهر سهو، نظهام حهاکم بهر       کنهیم  را م رفی و توصیف  غیرمصور بایسنغریو  هنامة مصورشادو نسخة خطی های  تذهیب

شهده در   سهاخته تنها دو نمونة بارز از نسهخ خطهی    نه. این دو نسخه از آن جهت انتخاب شد که یمگذاربطراحی آن را به بحث 

ههای   گنجینهه کهه در  رونهد   مهی شمار  آرایی به بکتابلکه از م دود نسخ خطی این سب  از  است، بایسنقریآرایی  کتابسب  

آرایی  های کتاب سب نمونة بارز هنر کالسی  در میان  ،سبکی که به باور عموم پژوهشگران ؛شوند میداخلی حفظ و نگهداری 

شهد.   پس از خود، از ایران گرفته تا هند مغولی و ترکیهة عممهانی، مه ور وا ه     های  سب بر تمامی هایش  ویژگیایرانی است و 

خه  بهه    از برخی  واعد سادۀ هندسی همچهون تقسهیم پهاره   گیری  بهرهنتایج این پژوهش نشان داد که هنرمندان تیموری با 

توانسهتند   1/√3و  1/√2 از تناسهباتی نظیهر  گیهری   بههره ای و  برابر، ساختار شبکههای   اچمساوی، تقسیم دایره به های  بخش

 ظریف و پرمایه خلق کنند.  زیبا، متناسب و در عین حالهایی  تذهیب

 

 کلیدی واژگان
 ، نظام طراحی.شاهنامة مصور بایسنغری ، شاهنامة غیرمصور بایسنغریبندی،  ترکیب ،تذهیب

 

   است که با حمایهت باشهگاه    «ریغبایسن غیرمصورو  مصور ةشاهنامدر دو نسخة  آرایی کتاب بررسی تطبیقی نظام»این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی با عنوان
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  ____________________________________________________ مقدمه
در کنهار نسهخة خطهی     شاهنامة مصور بایسنغرینسخة خطی 

نسههخ سههب    از م ههدود، شههاهنامة غیرمصههور بایسههنغری  
از دسهتبرد حهواد     ،اوانفهر های  تاراجرغم  بهکه اند  بایسنغری

روزگهار جههان بهه در بههرده و در سههرزمین مهادری خههود بهها ی    
در محه  کهام مهوزۀ     716. نسخة مصور که به شمارۀ اند مانده

شاهکار سب  بایسهنغری و   ،شود میگلستان حفظ و نگهداری 
در طول تهاریخ  آرایی  کتابهنر های  ترین نمونه برجستهیکی از 
سخة غیرمصهور نیهک کهه بهه شهمارۀ      ایرانی است. نآرایی  کتاب
در مح  کتابخانه و موزۀ ملی مله  حفهظ و نگههداری     6031
ممتاز از نسهخ غیرمصهور سهب  بایسهنغری     ای  نمونه، شود می
از دیگههر سههو، سههب  بایسههنغری در میههان  .رود مههیشههمار  بههه

ایرانهی، نمونهة بهارز هنهر کالسهی       آرایهی   ههای کتهاب   سب 
این بدان م ناست کهه  . (Grube, 1968, 21) شود محسوب می

هنرمنهدان سهایر   هها   مهدت تا  را حاکم بر آنهای  ویژگیتنها  نه
هنری شرق جهان اسالم از هنهد مغهولی   های  پایتختمراکک و 

ه ای بهود  گونهه  بهبلکه این تأویر  اند، کردهعممانی تقلید ترکیة تا 
و نگهارگری  آرایی  کتابسرنوشت بر ادعا کرد توان  میکه  است

 ه اسهت تأویری پایدار گذاشهت وزۀ جغرافیایی از جهان در این ح
(Grabar, 2006, 221) .  ایهن  ههای   تهرین ویژگهی   مههم یکهی از

فخههیم، زیبهها و پرت ههداد هههای  تههذهیباز گیههری  بهههره ،سههب 
رو  پههیشپههژوهش  ،رو ایههناز منظههور تههکیین نسههخه اسههت.  بههه

تحلیلهی   -کوشیده است تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی
ضهمن م رفهی و توصهیف    ، یکم ه با تکیهه بهر شهیوۀ     موردی و
و نظهام  بنهدی   ترکیهب ایهن دو نسهخه، چگهونگی    های  تذهیب
با تطبیهق نتهایج    ،ارد. سپسذطراحی آن را به بحث گ حاکم بر

و اصول احتمالی طراحی تهذهیب  ها  روشدست آمده، برخی  به
الزم بهه ککهر اسهت    . شده استدر  رون میانة اسالمی بازیابی 

بهرای  در نظر گرفته شد که  %2خطا در این تحقیق  که ضریب
شهده مجهاز    محاسهبه بها د هت   ههای   نسهبت اختالف فاصله در 

 (.73 ،1383 ،)دروش آید میشمار  به
 

 

 پژوهشپیشینة 
و طراحهی تهذهیب   بنهدی   ترکیبمناب  کهن دربارۀ چگونگی 

. تنهها  انهد  کردهدر نسخ خطی ایرانی و اسالمی سکوت اختیار 
همچهون  ایرانی یا غربی اخیر برخی پژوهشگران  های سالدر 

تا پرده از م مهای  اند  کوشیده 1شهریار عدل و والری پالوسین
ایرانهی و  ههای   تهذهیب روند طراحی و چگهونگی ترکیهب در   

عنهوان  ای بها   مقالهه عهدل در   ،ممهال  رایبه بردارنهد.  اسالمی 
کننهده   تنظیمو خطوط تصحیح و ها  پیمانهپژوهش پیرامون »

کهه تهذهیب سهرلور در    دههد   مهی نشهان   «شی شر یدر نقا
 ..قه 1605-1600از فتوحات همایون که به سهال   ای نسخه

 منسهجم نظهامی  در مکتب شیراز کار شده است، بهر اسها    
آرایهی   صهفحه حاکم بر  2ای پیمانهاسکلت طراحی شده که از 

پالوسهین نیهک    .(Adle, 1975, 93-96کند ) مینسخه تب یت 
مذهب و مصور های  نویس دستی توصیف ها شیوه»در مقالة 
 ،هندسهی ههای   روشبها اسهتفاده از   تها  کوشهد   مهی  «اسالمی

دو  سرلورِهای  تذهیب را دربندی  ترکیبچگونگی طراحی و 
    (.263-253 ،1390 ،نسخة عربی توجیه کند )پالوسین

 های پژوهش یافته
 یبایسنغرشاهنامة مصور نسخة خطی های  تذهیب معرفی

از مهتن  تذهیب مستق   یازده بایسنغریصور مشاهنامة در 
لحها  درخشهندگی و فخامهت یکهی از      بهکه  شود میدیده 
 طوری که به باور ههیلن  به ،آید میشمار  بهاین هنر های  اوج

بههیش از آنکههه  شههاهنامة مصههور بایسههنغرینسههخة  ،برنههد
ارائة تصویر باشد، در وا   ویترینی برای نمایش مشغول  دل

هها   تهذهیب این . (Hillenbrand, 2010, 122) تذهیب است
 است.موارد زیر شام  

 تذهیب اول )شمسة اهداییه(  .1
بکرگ اسهت  ای  شمسهنخستین تذهیب این شاهنامه عبارت از 

(. ایهن  1 )تصهویر شهود   مهی که در پشت صفحة اول اوهر دیهده   
. شهود  مهی سلطنتی مشاهده های  کتابهر در ظَم موالً شمسه 

تکیینی و های  ویژگیصری دربارۀ شرر مخت ،داخ  این شمسه
رنه    طالیهی خکانة بایسنغرمیرزا به خ  ر اع  درترتیب کتاب 

ههم بهه    بهه نوشته شده است. داخ  شمسه نیک دو دایرۀ تابیده 
. اسهت  مهدور از ههم جهدا شهده    های  گرهبا متر  سانتی 1فاصلة 

عنوان حهامی اوهر در    بهدایرۀ وس  شمسه که نام بایسنغرمیرزا 
بها هفهت چهین دالبهری و هفهت دایهرۀ        ،شده استآن نوشته 

را پدید آورده که مخاطب را ای  مجموعه ،کوچ  متص  به آن
)ادیهب  انهدازد   مهی ناخودآگاه به یاد کیهان و هفهت سهیارۀ آن   

ماننهد، نقهوش    سیاره(. در فاصلة این دوایر 202، 1375 ،برومند
ار رنه  که   ای الجوردی زمینههای رنگین بر  وبوته ظریفی از گ 

نهواری باریه  کهه آن ههم بهه نقهوش        ،شده اسهت. در ادامهه  
کوچ  تکیینهی آراسهته شهده، دیهده     های  گ مانندی از  ریسه
کهه در آن نقهش دو   تهر   عهری  نواری  با . خود این نوارشود می

، همچون  هابی که    شود میواگیرۀ کوچ  ی  در میان تکرار 
 بخهش ایهن شهک ،   تهرین   خارجیگیرد. در  مجموعه را دربرمی
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ههای    شه اع کار شده که یهادآور  ها  شک  شرفه های ش اعی فرم
. رن  غالب در این شمسه الجوردی و سهبک  است خورشیدنور 
که بهه نهوعی بها مفهاهیم آسهمان و  داسهت       هایی  رن  ؛است

 .(Hillenbrand, 2010, 122) سروکار دارند

 
مصور شاهنامة (، یهیاهداتذهیب اول )شمسة  .1تصویر 

 م، کاخ گلستان1430.ق/ ه 833ات، ، هربایسنغری

 مجموعه تصاویر آرشیو کتابخانة نسخ خطی کاخ گلستانخذ: أم

 تذهیب دوم و سوم. 2
نسبتاً عری  به  طر نیم بند  یاز نوار است این تذهیب عبارت

جهدولی از   باوجود آمده و  بهوابت  ای هانگشت که از تکرار واگیر
مههکین بههه  کههه نههواریشههود  جههدا مههیآن تههر  باریهه  سههمت 

تهرین   خهارجی رنگین است. این تهذهیب کهه در   های  ریسه گ 
گهرد دو صهفحة   ، گرداشهود  مهی آراسته ها  شرفهبخش خود به 

گرفته و به نگارۀ دیباچهه شهکوه و جهالل    مصور شکارگاه را فرا
 (.202 ،1375 ،خاصی بخشیده است )ادیب برومند

 چهارم و پنجمهای  تذهیب .3
عهالی و بسهیار    یتذهیب ،ی همرودررو ،6و  5در دو صفحة 

مانند و کهامالً شهبیه    فرششام  دو شک   وجود داردپرکار 
بها  ای  دایهره ا در مرکهک خهود   ه هبه هم. هر ی  از این صفح

یهاد   بهرا ای  دایرهکه آشکارا  گیرد دربرمیدالبری را های  لبه
. ایهن  استشده هر کتاب کار که در مرکک شمسة ظَآورد  می
دالبر بکرگی که آن را احاطهه کهرده و    همراه با چهار ،دایره

صورت وارونه و ی  در میان، چهار  بهچهار دالبر دیگری که 
ماننهد را   تهرنج ، روی ههم فرمهی   کند میدالبر  بلی را  ط  

از تکهرار   گرفتهه  ة شک حاشیاولین نوار  باوجود آورده که  به

سبک و سفید احاطه شده است. در بیرون ایهن  های  اسلیمی
، شهود  تهر مهی   عری ترتیب  بهحاشیة دیگر که  حاشیه، سه

 گیرد.   پیشانی و کی  را دربرمیهای  کتیبهاین مجموعه و 

 ششم و هفتمهای  تذهیب .4
از  ،گیههرد دربرمههیایههن دو تههذهیب کههه مههتن دیباچههه را  

وسهیلة   بهه رنگین تشکی  شده کهه  های  ریسه گ  طاربندی 
. شهود  خطوط جدول از متن سیکده سطری دیباچه جهدامی 

موشهی   دندانپیرامون کلمات متن با خطی مشکی به شیوۀ 
تکیین شده و فاصلة بین خطوط طالاندازی شهده اسهت. در   
خههارج از نههوار یههاد شههده، مجههدداً دو ردیههف جههدول دیههده 

کهار شهده کهه از تکهرار دو     تر  عری سپس نواری  .شود می
 وجود آمده است.  بهدرمیان  ی صورت  بهواگیره 

 م و نهمهشتهای  تذهیب .5
روی هههم و بههه اسههلوب    هایههن تههذهیب در دو صههفحة روبهه  

در  ،(. البتهه 2 سوم و چهارم کار شده است )تصویرهای  تذهیب
. متن هر یه   دهد میرا نشان هایی  تفاوتطرر حاشیه و متن 

کهه در هفهت ردیهف    شهود   مهی دایهره   35شهام   ها  تذهیباز 
نهام  هها   دایهره . در ایهن  اسهت  شهده توزی   تابیده درهم تایی پنج

و تاریخی ایران از کیومر  تا یکدگرد سهوم بها   ای  افسانهشاهان 
نهدود نوشهته شهده اسهت     مهنقش و زرا ای  زمینهخ  سپید بر 
هنرمنههد در رسهد   مهی نظهر   بهه (. 202 ،1375 ،)ادیهب برومنهد  

اسهت کهه   ههایی   تذهیبطراحی این تذهیب تحت تأویر شک  
دیهده   غریشاهنامة بایسهن تیموری م اصر های  نآ ردر برخی 

کهه بهه اسهما     شود  میدایره تشکی   99و متن آن از شود  می
 .(Hillenbrand, 2010, 122) ستا شدهمقد  الهی آراسته 

 )سرلوح متن( تذهیب دهم .6
شهود   این تذهیب سرلور مجل  الجوردی رنگی را شهام  مهی  

که در وس  آن بیضی متص  به دو شهک  همسهان و متقابه     
منقش به نقوش اسلیمی است که بها   شود. این بیضی دیده می

و عنهوان   ستا رعایت  اعدۀ زیر و رو بر زمینة زراندود کار شده
را کههه بههه خهه  ولههث   «در بیههان آفههرینش افههالج و انجههم »

، 1375 ،گیهرد )ادیهب برومنهد    سپیدرن  نوشته شده، دربرمی
 بها ترتیب  گیرد که به (. این فرم در مرکک مستطیلی  رارمی202

سهپس و تنهها در جانهب     ،ههای رنگهین   ریسه   طاربندی از گ
ای یکسان احاطهه   باالیی آن به واسطة نواری متشک  از واگیره

تهرین بخهش بهاالیی خهود      شود. ایهن تهذهیب در خهارجی    می
 .(3)تصویر  هاست شک  شرفه های ش اعی آراسته به فرم
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 ، کاخ گلستان.م1430/ ..قه 833رات، ، هبایسنغری مصور شاهنامةهشتم و نهم، های  تذهیب .2تصویر 

 )مجموعه تصاویر آرشیو کتابخانة نسخ خطی کاخ گلستان(: خذأم

 
 مصور شاهنامة، )سرلوح متن( تذهیب دهم .3تصویر 

  ، کاخ گلستان.م1430/ ..قه 833، هرات، بایسنغری

 )مجموعه تصاویر آرشیو کتابخانة نسخ خطی کاخ گلستان(خذ: أم

 تذهیب یازدهم .7
کهه  شود  مییب در وا   شام  دو تذهیب زیبا و پرکار این تذه

ی نی در صفحات انجامهه و   ،نسخه 690و  689های  صفحهدر 
 . هر ی  از ایهن دو تهذهیب عبهارت   گردد می ب  آن مشاهده 

 هکتیباز جدول مذهب مرص ی که در باال و پایین آن دو  است
ار اشه ار در چهه  . متن است کارشده و پیرامون متن  رار گرفته

. گیهرد  دربرمهی ستون توزی  و هر صفحه تنهها هفهده سهطر را    

، طالانهدازی  موشی دندانفاصلة بین سطور و اش ار نیک به شیوۀ 
 .افکاید میو محرر شده که بر زیبایی و شکوه اور 

تحلیل نظام بصری حذاکم بذر طراحذی    

شاهنامة مصور نسخة خطی های  تذهیب

 یبایسنغر

شذاهنامة  خطی  نسخةتحلیل بصری تذهیب دهم  .1
 )سرلوح متن( بایسنغریمصور 

تنها تهذهیب ایهن    شاهنامة بایسنغریتذهیب دهم نسخة خطی 
سهو در چهارچوب  الهب مهتن، ی نهی در       ی نسخه است که از 

سهطر اجهرا شهده و از دیگهر سهو       31چارچوبی با شش ستون و 
طهوری کهه    بهه  دارد،منهد    اعهده ساختاری به شدت منضهب  و  

احهی آن بهر اسها  نظهام مسطرکشهی و      حد  زد طرتوان  می
 الب متن صهورت گرفتهه اسهت. بهرای بهه آزمهون       بندی  جدول

مشههاهده  5کههه در تصههویر طههور  همههانگذاشههتن ایههن فرضههیه، 
در طهول اوهر امتهداد داده    هها   شهرفه خطهوط   نخسهت ، دشو می
هها   نهاودانی فاصلة میان ههر دو خطهی کهه     ،ترتیب بدین. شود می

. دشهو  مهی  سهمت برابهر تقسهیم    حول آن شک  گرفته به چهار 
اخیهر نیهک رسهم     3کننهدۀ  تنظهیم فاصلة میان هر دو خ   ،سپس

طهرزی   بهه . شود می سمت برابر تقسیم  48شده و عرض  اب به 
مشهرف  ههای   واگیهره که مح   رارگیری د شو میجالب مشاهده 

 اسهت،  د یقاً بهر اسها  ایهن خطهوط تنظهیم شهده      ها  شرفهبر 
د هنرمنهد بها اسهتفاده از روش    ادعها کهر  تهوان   مهی طوری که  به

شهک    نحول آها  ناودانیو تقسیم فاصلة خطوطی که  4برگشتی
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را در ایهن تهذهیب    ها واگیرهگرفته به هشت  سمت برابر، جایگاه 
سهایر  رسد  مینظر  بهبا این حال  .(5)تصویر  مشخص کرده است

عمودی تذهیب، از  واعد دیگهری  های  جاگیریو ها  بندی تقسیم
طهور کهه در    همهان ، منظور کشف ایهن  واعهد   به. کند میپیروی 
 الهب   محور تقهارن عمهودی  نخست د، شو مشاهده می 4تصویر 

 ، ی نی مستطیلیABCDمتن و نیک محور تقارن افقی مستطی  
 ،سهپس . شهود  میرسم  ، رار گرفتهها  واگیرهکه در زیر ردیفی از 
هنهای  ی نهی برابهر بها پ    ،ACطول ضل   24/1از هر سو به اندازۀ 

بهر اسها    و روی  پهیش  AC به سمت داخ  ضهل   ،واگیرهنصف 
مسهتطی   ههای   عرضی نی  cdو  ab عضالامح   رارگیری آن 

abcd  محه    کهرسد  مینظر  به نیک از دیگر سو. شود میمشخص
 رارگیری کتیبة سرلور نیک بهر اسها  مرکهک تقهارن مسهتطی       

ABCD  اسهت  دست آمده به 1/√2و با توجه به نسبت پربسامد ،
از  ،2/1√2طوری که هنرمند پس از رسم مستطیلی با نسهبت   به

مح  برخورد عرض این مستطی  و محور تقارن افقی مسهتطی   
ABCDدو نقطة  ، ی نیO  وO1 ،2/1بهه شه اع   ههایی   دایره نیم 

حهد و  ترتیهب   بدینحاوی کتیبة سرلور رسم و عرض مستطی  
 (.4مرز  اب کتیبه را مشخص کرده است )تصویر 

ی نی  ،متر میلی 7/8-5/8 با استفاده از عدد ،در گام ب د
میانگین فاصلة بین هر دو خه  کرسهی در  الهب مهتن، از     

سو خطوط کرسی و با تقسیم فاصلة میان این خطهوط   ی 
بههه دو  سههمت مسههاوی، از دیگههر سههو خطههوط فرعههی     

د. مه دست آ به شاهنامة بایسنغریکنندۀ تذهیب دهم  تنظیم
د که مح   رارگیهری ایهن خطهوط،    شو مجدداً مشاهده می
ههای   کتیبهه  برخی عناصر طهرر همچهون  آشکارا بر جایگاه 
 سهرلور  های فرعی تذهیب بندی تقسیمبرخی درون متن و 

 (. 6 )تصویر است م ور بوده

 
 بایسنغریمصور شاهنامة دهم نسخة خطی تذهیب چگونگی طراحی و برخی تناسبات حاکم بر . 4 تصویر

  
 بایسنغریمصور شاهنامة نسخة خطی تذهیب دهم  عرض بندی جدول ،سمت راست .5 تصویر

 بایسنغریمصور شاهنامة نسخة خطی تذهیب دهم  مسطرکشی طول ،سمت چپ .6 تصویر
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در اینجا نیک برخی  واعد درونهی تهذهیب در    ،با این حال
عهرض   ،ممهال  رای. به کنهد  میایفا تری  مهمطراحی آن نقش 

عهرض   4/1 ،گیرد را دربرمیها  واگیرهمستطیلی که ردیفی از 
 4/3برابر با  ABCD مستطی   اب تذهیب و عرض مستطی 

عهرض   ،عرض مستطی   اب تذهیب محاسبه شد. همچنهین 
ههای   نسهبت است که همگهی از   AB3/2 نیک abcdمستطی  

شهمار   بهه پرکاربرد در طراحی آوار هنری  رون میانة اسالمی 
 (.7)تصویر رود  می

ههای زمینهة کتیبهة مهتن سهرلور نیهک،        یمیبرای رسم اسهل 
شهود، از  اعهدۀ آشهنای     طور کهه در تصهویر مشهاهده مهی     همان

های برابر استفاده شهده اسهت. بها ایهن      خ  به بخش تقسیم پاره
رسد هنرمند در اب ادی تا به این انهدازه کوچه ،    نظر می حال به

 کهرده اسهت    اعدۀ یادشده را جهک از طریهق چشهم اعمهال نمهی     
 .(8)تصویر 

شذاهنامة   نسخة خطذی  نهم یل بصری تذهیبتحل .2

 بایسنغریمصور 
گیری و نیهک چگهونگی طراحهی ایهن      از آنجا که مح  جای

تذهیب که نیمة سمت چپ تذهیب دوبرگی هشهتم و نههم   
دههد، از   را تشهکی  مهی   شاهنامة مصهور بایسهنغری  نسخة 

توجهی به تذهیب دوبرگی چهارم و پنجم ایهن   شباهت  اب 
تحلی  نظام بصری حاکم بهر آن بهه    ،نسخه برخوردار است

م نههای بررسههی و تحلیهه  بصههری چهههار تههذهیب از یههازده 
 است.  شاهنامة بایسنغریتذهیب مستق  این نسخه از 

بههرای ایههن منظههور در اولههین گههام نظههام حههاکم بههر    
طهور کهه    . همانشده استآرایی این تذهیب بررسی  صفحه

ب بر گیری این تذهی شود، مح  جای دیده می 1در جدول 
 ،آرایی  الهب مهتن طراحهی شهده اسهت      اسا  نظام صفحه

طوری که تنها اخهتالف در عهرض حاشهیة بیرونهی  هاب       به
عهرض   10/3عرض صهفحه،   10/2جای  تذهیب است که به
 (.1)جدول  ه استصفحه محاسبه شد

های خهود را متوجهه نظهام     حال و در گام ب د اگر بررسی
شویم که این  میحاکم بر طراحی خود تذهیب کنیم، متوجه 

تذهیب بر اسا  سه مستطی  تودرتو طراحهی شهده اسهت،    

 1/√2طوری که مستطی  مرککی بر اسا  نسبت آشهنای   به
طراحی شده  1/√3 و مستطی   اب تذهیب بر اسا  نسبت

است. با وجود این، محاسبات نگارنده نشان داد که مسهتطی   
ایهن   میانی فا د تناسبی م نادار در طول و عرض خود اسهت. 

های حاکم بر کار  وض یت به احتمال زیاد ناشی از محدودیت
بایست عهرض حاشهیة خهارجی     طرار بوده است، چرا که می

تذهیب را در ههر سهه سهوی بهاالیی، پهایینی و خهارجی آن       
(. از دیگهر سهو، ههر دو    9گرفهت )تصهویر    یکسان در نظر می

مستطی  مرککی و میانی اور نسبت بهه محهور تقهارن افقهی     
ی   اب تذهیب در وض یت تقهارن  هرار گرفتهه اسهت     مستط
تنهها در   (. این در حالی است که چنین تقارنی نهه 10)تصویر 

شهود، بلکهه    مورد محور تقارن عمودی  هاب اوهر دیهده نمهی    
های این شهیوه   رسد الکامات و محدودیت نظر می همچنین به

از طراحی گاه امکان تب یت از هر گونه نظهام متناسهبی را از   
مند سلب کرده است. بهرای ممهال، در اینجها ههیع نهوع      هنر

تناسبی در وض یت  رارگیری ایهن دو مسهتطی  نسهبت بهه     
 شود. محور تقارن عمودی  اب تذهیب دیده نمی

ای  گونهه  با این حال طول و عرض ایهن سهه مسهتطی  بهه    
طهوری   طراحی شده است که با یکدیگر نیک متناسب است، بهه 

ر طول مستطی  مرککی و طول که طول مستطی   اب دو براب
برابر آن اسهت. عهرض مسهتطی   هاب و      5/1مستطی  میانی 

عرض مسهتطی   برابر  √2 و 62/1ترتیب  مستطی  میانی نیک به
مرککی اور است که در اولی نسبت طالیی و در دومهی نسهبت   

 .(10دهد )تصویر  را نشان می 1/√2م مول 
تکیینی تذهیب نیک کهه همگهی عبهارت     طراحی عناصر
سهادگی بها اسهتفاده از     هایی تکرارشونده، بهه  است از واگیره

های برابهر   روش تقسیم طول و عرض هر مستطی  به بخش
 35دسهت آوردن   پذیر اسهت. بهرای ممهال، بهرای بهه      امکان
ای که مح  نگارش اسامی پادشهاهان باسهتانی ایهران     دایره
و عهرض آن   14رککی را به هنرمند طول مستطی  م است،
 سمت برابر تقسیم کرده و بها اسهتفاده از نظهامی     10را به 
مشاهده است، ایهن دوایهر و     اب  11ای که در تصویر  شبکه

 ها را طراحی و اجرا کرده است. فضای میانی آن

 
 غریبایسنمصور شاهنامة دهم نسخة خطی تذهیب چگونگی طراحی و برخی تناسبات حاکم بر  .7 تصویر
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های  بخشخط به  اهمیت محور تقارن عمودی قالب متن، محور تقارن افقی مستطیل حاوی طرح و نیز تکیه بر قاعدة تقسیم پاره .8 تصویر

 مساوی در ترسیم بند اسلیمی زمینة متن کتیبه

نی، حاشیة سرصفحه، حاشیة اندازة فضای نمونة قالب متن، طول قاب تذهیب، عرض قاب تذهیب، حاشیة درونی، حاشیة بیرو .1جدول 

 محاسبه شده است( متر  میلیهمگی بر اساس واحد ها  اندازه) شاهنامة مصور بایسنغریپاصفحه و طول صفحه در تذهیب نهم 

 شمارة صفحه
طول قاب 

 تذهیب

عرض قاب 

 تذهیب

حاشیة 

 درونی

حاشیة 

 بیرونی

حاشیة 

 سرصفحه

حاشیة 

 پاصفحه
 طول صفحه

24 277 163 28 75 51 52 380 

277-281 فضای نمونه  187-184  31-23  56-49  59-49  55-40  386-377  

 
 

  
 بایسنغریمصور شاهنامة نسخة خطی هم نتذهیب الب تذهیب در قتناسبات حاکم بر مستطیل مرکزی و  ،سمت راست .9 تصویر

 بایسنغریمصور شاهنامة نسخة خطی هم نتذهیب تناسبات حاکم بر  ،سمت چپ .10 تصویر
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 مستطیل میانی دایرة مرکزیِ 35چگونگی طراحی  .11 تصویر

 ای شبکهطرح بر اساس نظام 

شذاهنامة   نسخة خطذی اول تحلیل بصری تذهیب  .3

 )شمسة اهداییه( بایسنغریمصور 
طرر این شمسه که بها انهدج اختالفهی نسهبت بهه محهور       

 5،است صفحه در مرکک آن  رار گرفته تقارن افقی و عمودی
طول صهفحه اسهتوار شهده     5/1به ش اع ای  رهدایبر اسا  

 هاچ   70هندسهی بهه   های  روشبا تکیه بر است. این دایره 
اسها   هها    اچطوری که این  به 6،است م شدهسیمساوی تق
ههای   واگیهره ، هها  شرفهچون هایی  گیری فرم جایطراحی و 

اطهراف گه    وار  سهیاره حاشیة خارجی تذهیب، هفت دایرۀ 
ای  شیوه است؛ مرکک شمسه اورپر  هفتمرککی، گ  پر  هفت

بها  تها  داد  مهی از طراحی که این امکان را به هنرمند مُذهب 
آن به آسانی از عهدۀ ساماندهی و اجرای چنهین  استفاده از 

  (.12پیچیده و ظریفی برآید )تصویر های  طرر
هنرمند طرار اور با استفاده از رسد  مینظر  به ،همچنین

رۀ شمسه به سه  سمت برابر، تمهید سادۀ تقسیم ش اع دای
عرض حاشیة بیرونی تذهیب، عرض فضای زمینهه و شه اع   

مرککی را ت یین و بهر اسها  آن ایهدۀ مهدنظر     پر  هفتگ  
خود را با تکیه بر تناسباتی هماهن  و در عین حال سهاده  

 (.13اجرا گذاشته است )تصویر  به

 
 

پر  هفتاطراف گل وار  سیارهمرکز شمسه، هفت دایرة پر  هفتگل گانة  ی هفتها برگ گلچگونگی تعیین محل  ،سمت راست .12 ویرتص

  قسمت مساوی 70تقسیم محیط دایره به  بر اساس ...و شود  میکه در حاشیة خارجی تذهیب دیده هایی  واگیرهو ها  شرفهمرکزی، 

 مرکزیپر  هفت تناسبات حاکم بر عرض حاشیة بیرونی تذهیب، عرض فضای زمینه و گل ،سمت چپ .13تصویر 
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نسذذخة خطذذی هذذای  تذذذهیبمعرفذذی 

 شاهنامة غیرمصور بایسنغری
گیهرد   چهار تذهیب مستق  را دربرمی ،این نسخه از شاهنامه

 .استکه شام  دو شمسه و دو سرلور 

 تذهیب اول )شمسة سرعنوان( .1
تههذهیب ایههن شههاهنامه عبههارت از شمسههة مههدور   نخسههتین 

 هراردارد. ایهن    شکلی اسهت کهه در صهفحة اول کتهاب     ترنجی
در حاشهیة  ههایی   واگیرهدر وس  و پر  شش یشمسه شام  گل

 سهمتش بها اسهتفاده از طهرر     تهرین   خارجیدر شود.  میخود 
ههای   شمسهه شرفه آراسته شده و در مجموع نظیر بسهیاری از  

از ظاهری باشکوه برخهوردار اسهت.    ،بایسنغریموجود در نسخ 
  ر هاع و بهه   ، بهه خه  پر ششدر وس  این شمسه و داخ  گ  

 لم سفیداب با تحریر مشکی عنوان این نسخه در  الب عبارت 
نگاشهته شهده   « علیهاهلل  رحمهسند از گفتار فردوسی طوسی »

آبی الجهوردی اسهت کهه     ،پر ششاست. رن  زمینة این طرر 
حاشیة شمسه ی  بار دیگهر تکهرار   های  واگیرههمین رن  در 

وس  نیک گ  و پر  شش. در فاصلة میان حاشیه و طرر شود می
کهه همهراه    است زراندود کار شدهای  زمینهرنگین بر هایی  بوته

طهرر  ههای   گلبهرگ با شش واگیرۀ مشکی رنگی که در انتهای 
، بهه  کنهد  میطرر میانی تذهیب تأکید پری  ششوس  بر فرم 

 (.  14)تصویر  است این شمسه زیبایی خاصی بخشیده

 
غیرمصور  شاهنامة، تذهیب اول )شمسة سرعنوان(. 14تصویر 

 تابخانه و موزة ملی ملک، ک.م1430/ ..قه 833، هرات، بایسنغری

 تذهیب دوم )سرلوح دیباچه( .2
الجهوردی رنه  اسهت، در     یاین تذهیب که عبارت از سرلوح

صفحة دوم این نسخه  راردارد و به منکلة نشهانة آغهاز دیباچهة    

 . شک  کلی آن شام  ی  بیضی در وسه  کند میکتاب عم  
. رنه   شهود  مهی است که به دو نیم دایره در جوانب خود ختم 

آبهی الجهوردی و حواشهی    هها   دایهره  نیمزمینة این بیضی و نیک 
ها همگی زراندود است. روی زمینة این بیضی که منقش به  آن

بسهم اهلل  »نوار اسلیمی سفید و طالیهی رنه  اسهت، عبهارت     
سفیداب و بهه  با استفاده از  لم « الرحمن الرحیم و به نست ین

خ  کوفی تکیینهی نگاشهته شهده اسهت. در حاشهیة زرانهدود       
رنگهین  ههای   ریسهه  گه  نیهک  طاربنهدی از   ها  دایره نیمبیضی و 
. است که بر شکوه و جالل این تذهیب افکودهشود  میمشاهده 

ایههن تههذهیب در جانههب بههاالیی خههود، نههواری متشههک  از     
ههای   فهرم ة واسهط  بهه کهه  گیهرد   دربرمییکسان را هایی  واگیره

 .است تقویت شدهها  شرفهش اعی شک  

 (یهیاهداتذهیب سوم )شمسة  .3
ای  نمونهه  ،نسهخه  هراردارد   14این تذهیب کهه در صهفحة   

اهداییة باشکوه بایسنغری است کهه در  های  شمسهممتاز از 
ایههن نسههخه بههه کتابخانههة شههاهکادۀ     یآن شههرر اهههدا 

ای  زمینهبر  بایسنغرمیرزا به خ  ر اع و  لم سفیداب محرَّر
زراندود و آراسته به نقهوش اسهلیمی نگاشهته شهده اسهت:      

رسم خکانه الکتب السلطان االعظم الخا ان االعدل االکهرم  »
 هرمان الما  و الطیر ظ  اهلل فی ال رضه غیها  السهلطنه و   
 .«الههدنیا و الههدین بایسههنغر بهههادر خههان خلههد اهلل مملکههه 

نیهک کهه بها     حاشیة این شمسهة بهادامی شهک    ترین  بیرونی
تهکیین شهده،   هها   شهرفه شهک    های شه اعی  فرماستفاده از 

از نواری الجهوردی رنه  و متشهک  از طهرر      است عبارت
. اسهت  یکسان که بارها در امتداد هم تکرار شهده  ای هواگیر

 ردر فاصلة این حاشیه و زمینة طرر نیک حاشیة دومهی  هرا  
تری رنگین بهر بسه  های  ریسه گ از  یدارد که مکین به نوار

سیاه رن  است. رن  مشکی زمینة این حاشیه به تهذهیب  
 سوم این نسخه برجستگی و نمود خاصی بخشیده است.

 تذهیب چهارم )سرلوح متن( .4
دومهین و   ،این نسهخه  هرار دارد   15این تذهیب که در صفحة 

آخرین سرلوحی است که در این نسهخه از شهاهنامه مشهاهده    
فراوانهی بهه سهرلور     . طرر ایهن سهرلور کهه شهباهت    شود می

دارد، متشک  از یه    شاهنامة مصور بایسنغریآغازین متن در 
بیضی در وس  و دو واگیهرۀ متصه  بهه آن در طهرفین اسهت.      
زمینة بیضی وس  زراندود و زمینة خود سرلور و نیهک حاشهیة   
باالیی آن الجوردی رن  است. بر بسهتر بیضهی مرکهکی ایهن     

زمردی رنه  تهکیین شهده،     طرر که با استفاده از نوار اسلیمی
ککهر اهلل  »به خ  کوفی تکیینی و با  لم سفیداب محرَّر عبارت 

دهندۀ آغهاز مهتن    نشاننگاشته شده که  «اعلی و بالتقدیم اولی
 (.15نسخه است )تصویر 
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غیرمصور  شاهنامةتذهیب چهارم )سرلوح متن(، . 15تصویر 
 زة ملی ملکتابخانه و مو، ک.م1430/ ..قه 833، هرات، بایسنغری

تحلیل نظام بصری حذاکم بذر طراحذی    

نسذخة خطذی شذاهنامة    هذای   تذهیب

 مصور بایسنغریغیر

شاهنامة  نسخة خطیچهارم تحلیل بصری تذهیب  .1

 )سرلوح متن( بایسنغریغیرمصور 
فهرم و نیهک   ههای   ویژگهی لحها    بهه ا که ایهن تهذهیب   جاز آن

 تذهیب دهم نسخةبا توجهی   اب های  چگونگی اجرا شباهت
، ب ید نیست کهه شهیوۀ   دارد شاهنامة مصور بایسنغریخطی 

ساماندهی و طراحی آن نیک مشابه تذهیب یادشهده باشهد. از   
در اینجا نیک بهه ماننهد تحلیه  بصهری تهذهیب دههم        ،رو این

در طهول اوهر   هها   شهرفه خطهوط  نسخة مصور، در اولین گهام  
فاصلة میهان ههر دو خطهی     ،ترتیب بدین. شود میامتداد داده 

 سهمت برابهر    5/4بهه   ،حول آن شهک  گرفتهه  ها  ناودانیه ک
کننهدۀ   تنظیمفاصلة میان هر دو خ   ،. سپسدشو میتقسیم 

 سهمت برابهر تقسهیم     52اخیر نیک رسهم و عهرض  هاب بهه     
در   اب  مشاهده اسهت،  17طور که در تصویر  همان. شود می

د یقاً ها  شرفهمشرف بر های  واگیرهمح   رارگیری  اینجا نیک
بها ایهن حهال در    . اسهت  ر اسا  این خطوط تنظهیم شهده  ب

 تذهیب دهم نسخة مصهور، طهرر  هم، به مانند  تذهیب اخیر
و کند  نمیاز خطوط یادشده تب یت  متن کتیبههای  اسلیمی

محور تقارن عمودی  الب متن، محور تقهارن افقهی    بر اسا 
خ  بهه   مستطی  حاوی طرر و نیک تکیه بر  اعدۀ تقسیم پاره

 (.16 )تصویر شده استمساوی طراحی ی ها بخش
 متهر،  میلهی  2/8 پژوهنده با استفاده از عهدد  ،در گام ب د

 ،ی نی میانگین فاصلة بین هر دو خ  کرسی در  الب مهتن 
طول  الب مهتن و تهذهیب مشهرف بهر آن را مسطرکشهی      

دیهده   18طور که در تصهویر   همان ،با این حال. کرده است
خطوط یادشده کمترین نقشی رسد که  نظر نمی شود، به می

ب یهد نیسهت    ،رو در طراحی این تذهیب داشته باشد. از این
که تذهیب یادشده با تکیه بهر  واعهد درونهی خهاد خهود      

 طراحی و اجرا شده باشد.
بههرای کشههف ایههن  واعههد درونههی، نگارنههده دسههت بههه  

کار رفته در طراحی این تهذهیب   گیری تمامی اب اد به اندازه
محاسبات نشان داد کهه طهرار اوهر احتمهاالً     زد. نتیجة این 

پس از تقسیم عرض مستطی   اب تذهیب به سهه  سهمت   
هها   آن را از باال برای اجهرای نهواری از واگیهره    3/1مساوی، 

ای مشهرف بهر که      که همچهون کنگهره  کنار گذاشته است 
بهها درنظرگههرفتن  ،سههپس .فضههای تههذهیب و مههتن اسههت 

کهرده اسهت.    را رسهم  ABCDمستطی   ،ای کوچ  حاشیه
حال اگر محورهای تقارن ایهن مسهتطی  و نیهک مسهتطی      

abcd  که دربرگیرندۀ بند اسلیمی متن کتیبة اور است رسم
شود، پهرده از راز  واعهد حهاکم بهر طراحهی ایهن تهذهیب        

 3/2برابهر   abcdچرا که عرض مسهتطی    ،شود برداشته می
و نسبت طهول بهه عهرض آن نیهک      ABCDعرض مستطی  

این بدان م ناست که نسبت طول به عهرض   است. 2/1√3
تهوان   می ،است. بنابراین 1/√3در هر نیمه از این مستطی  

حد  زد که هنرمند پس از رسم دو محور تقارن عمهودی  
عههرض ایههن   3/2، بههه انههدازۀ  ABCDو افقههی مسههتطی   

مستطی  از نقطة تقارن آن به دو جانب باال و پایین حرکت 
دسههت آورده اسههت.  بههه را abcdکههرده و عههرض مسههتطی  

برابر عرض این مستطی  بهه دو طهرف    √3به اندازۀ  ،سپس
راست و چپ نقطة تقارن طرر حرکت کرده و بر این اسا  
مستطیلی را رسم کرده است که بند اسلیمی زمینة کتیبهة  

صورتی متناسب در خود جای داده است )تصهویر   متن را به
سته سایر ارکان توان سادگی می (. حال و بر این اسا  به19

 تذهیب را نیک در اور خود بگنجاند.
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خط به  اهمیت محور تقارن عمودی قالب متن، محور تقارن افقی مستطیل حاوی طرح و نیز تکیه بر قاعدة تقسیم پاره .16 تصویر

 بند اسلیمی زمینة متن کتیبه رسیمتمساوی در های  بخش

  

 بایسنغریغیرمصور شاهنامة نسخة خطی  چهارمهیب تذ عرض بندی جدول ،سمت راست .17 تصویر

 بایسنغریغیرمصور شاهنامة نسخة خطی  چهارمتذهیب  مسطرکشی طول ،سمت چپ .18 تصویر

 
 بایسنغریغیرمصور شاهنامة نسخة خطی  چهارمتذهیب چگونگی طراحی و تناسبات حاکم بر  .19 تصویر
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شذاهنامة   نسخة خطذی اول تحلیل بصری تذهیب  .2

 )شمسة سرعنوان( بایسنغریصور غیرم
 7،اسهت  این تذهیب که کمابیش در مرکک صفحه  رارگرفته

 ،طراحی و اجرا شهده اسهت  ای  سادهبر اسا  الگوی بسیار 
به شه اع  ای  دایرهطوری که هنرمند طرار پس از ترسیم  به
به  8هندسیهای  روشطول صفحه، آن را با استفاده از  8/1
و بهر اسها  آن محه      دکنه  مهی  سمت برابهر تقسهیم    36
مرکهک شمسهه،   پهر   شهش گه   ههای   بهرگ  گیهری گه    جای
ههای   گه  ههای ایهن گه ،     متصه  بهه گلبهرگ   ههای   واگیره

، دارد هرار هها   واگیهره کهه در فاصهلة بهین ایهن     ای  گانه شش
کهه در  را مشهخص کهرده اسهت    هایی  واگیرهو نیک ها  شرفه

 .(20 )تصویر شود میحاشیة تذهیب دیده ترین  خارجی
پهر مرکهک شمسهه و عهرض       یین ش اع گ  ششرای تب

حاشیة خارجی تذهیب نیک، شه اع دایهره بهه سهه  سهمت      
دیهده   21طهور کهه در تصهویر     مساوی تقسیم شده و همان

پر مرکهکی و فضهای زمینهة     شود میان حاشیه، گ  شش می
 شمسه تقسیم شده است. 

  
های این گل،  متصل به گلبرگهای  واگیرهمرکز شمسه، پر  ششگل  گانة های شش برگ گلچگونگی تعیین محل  ،سمت راست .20 ویرتص

، بر شود میکه در حاشیة خارجی تذهیب دیده هایی  واگیرهو ها  شرفه، است قرارگرفتهها  واگیرهکه در فاصلة بین این ای  گانه های شش گل

  قسمت مساوی 36تقسیم محیط دایره به  اساس

 مرکزیپر  ششعرض حاشیة بیرونی تذهیب، عرض فضای زمینه و گل  تناسبات حاکم بر ،سمت چپ .21 تصویر

 

  ____________________________________________________ نتیجه

ههر دو  ههای   تهذهیب کهه  دهد  مینتایج این پژوهش نشان 
 و مشهترج  نسخه با تکیهه بهر اصهول و  واعهدی مشهخص     

مسهاوی، تقسهیم   ههای   بخهش خ  بهه   تقسیم پارههمچون 
از گیهری   بههره و  ای سهاختار شهبکه   برابهر، های   اچدایره به 

. است طراحی و ترکیب شده 1/√3و  1/√2 ناسباتی نظیرت
این اصول و  واعد که مستقیماً از نظام هندسهی ا لیدسهی   

تنههها بهها شههیوۀ طراحههی در سههب   نهههمایههه گرفتههه اسههت، 
و هههها  کلیشههههبایسهههنغری کهههه مبتنهههی بهههر چیهههنش   

سهاختار  خود  بلکه خودبه 9است،همخوان  ستها نمونه پیش
کهه اسها  آن نهه    آورد  مهی ود وج بهرا در طراحی و فضایی 

که تجربة جهانی آهنگین  ،ها پدیدهبازنمایی صورت ظاهری 
 و متناسب است.

 



  13 

 ... بررسی نظام حاکم بر طراحی تذهیب در
 

 

 ها نوشت پی
1. Valery V. Polosin 
2. Modular 

کهه بهرای تحلیه  بصهری اوهر رسهم        را از این پس خطوطینگارنده  .3
 .نامد میکننده  د، خطوط تنظیمکن می

4. recursively 
احتمهال   متر اسهت کهه بهه    میلی 4-2ف از هر جهت حدود این اختال .5

 .پوشی است چشم رو  اب  از این است،زیاد ناشی از خطای ابکار 
 برای مطال ه پیرامون این روش مراج ه کنید به: .6

طرر و اجرای نقهش در کاشهیکاری ایهران:     ،(1361ماهرالنقش، محمود )
فرهن  و ارشاد اسالمی،  ، تهران: وزارتکشی دفتر اول، گره، دورۀ اسالمی
 .44ها، موزۀ رضا عباسی، د  ادارۀ ک  موزه

متر، تها لبهة    سانتی 5/17فاصلة مرکک این شمسه تا لبة باالیی صفحه  .7
متهر و   سهانتی  5/13بیرونی صهفحه   ةمتر، تا لب سانتی 17پایینی صفحه 
 متر است )نگارنده(. سانتی 5/9تا عطف کتاب 

 ن روش مراج ه کنید به:برای مطال ه پیرامون ای .8
طرر و اجرای نقهش در کاشهیکاری ایهران:     ،(1361ماهرالنقش، محمود )

، تهران: وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی، کشی دفتر اول، گره، دورۀ اسالمی
 .43ها، موزۀ رضا عباسی، د  ادارۀ ک  موزه

روش طراحهی در سهب  بایسهنقری مراج هه      برای مطال ه پیرامهون . 9
 کنید به:

Lentz, Thomas W. (1985), Painting at Herat under 
Baysunghur ibn Shahrukh, Harvard University, 
unpublished PhD dissertation, Cambridge, Massachusetts, 
p. 168. 
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