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چكيده
يکي از مهم ترين جنبه هاي صوري نگارگري ايراني ترکيب بندي نوشته و تصوير در صفحه و در اصطالح 
امروزي «صفحه بندي» است. در اين پژوهش، رابطة بين نظام چينش عناصر نوشتاري و قاب تصوير و 
همچنين رابطة شکل قاب تصوير با موضوع و ترکيب بندي نگاره هاي مکتب شيراز دوران ايلخاني بررسي 
شــد. نتايج اين پژوهش نشــان داد که در نگارگري مکتب شيراز آل اينجو رابطة بين عناصر نوشتاري و 
ترکيب بندي نگاره ها از اصول دقيق و معيني تبعيت مي کند که با نظام ستون بندي صفحه براي نگارش شعر 
هماهنگ است. همچنين، نگارگر براساس موضوع نگاره شکل قاب تصوير را به صورت منعطف در نظر گرفته 
و براساس نظام ستون بندي صفحه شکل داده است. به همين دليل، در نمونه هاي بسياري شکل قاب تصوير، 
به جاي مستطيل، پلکاني است. نگارگران مکتب شيراز از سدة هشتم هجري ضرورت هماهنگي نوشته و 
آرايي دريافته و با ايجاد قاب هاي پلکاني تصوير و متن را در هم تنيدند. شيوة اين پژوهش  تصوير را در کتاب ٰ

توصيفي ـ   تحليلي است و با استفاده از منابع کتابخانه اي و مشاهده به انجام رسيده است.
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مقدمه
نگارگري ايراني، همانند ساير آثار هنري ايران و جهان، 
اين تحوالت در  بوده است.  دستخوش تحوالت بسياري 
شيوة انتخاب موضوع، رنگ آميزي،  طراحي، ترکيب بندي،  
مواد و مصالح و ساير عوامل تشکيل دهندة اثر هنري رخ 
داده است. تحوالت سياسي و اجتماعي نيز در جهت دادن 
و سرعت بخشيدن به تحوالت هنري مؤثر بوده اند. اقوام 
مکاتب  شکل دادن  در  خود  سهم  به  هريک  نيز  مهاجم 
نگارگري و تحول آن نقش ايفا کردند. اما براي پي بردن 
به عوامل شکل گيري نگارگري ايراني و تحوالت بعدي آن 
بايد به سرچشمه هاي آغازين آن پرداخت. در نگاهي کوتاه، 
دورة  نگارگري  آثار  بين  چشم گير  اختالف  به  مي توان 
عباسي و سلجوقي با آثار دورة  ايلخاني پي برد. اين تنوع و 
اختالف در خود دورة  ايلخاني نيز در مکاتب مختلف و در 
هنر دربارهاي متعدد ايلخانيان ديده مي شود. اين اختالف 
چشمگير نشان دهندة نقطه عطفي در شکل گيري نگارگري 
ايراني است. هدف اصلي اين پژوهش شناسايي بخشي از 
ويژگي هاي زيبايي شناسانة نگارگري ايراني است. دربار آل  
اينجو در شيراز يکي از دربارهاي مهم ايلخاني است که در 
سرنوشت نگارگري ايراني تأثير شايان توجهي داشته است. 
ازاين رو، مطالعة آثار مربوط به آن مي تواند در شناخت 
ويژگي هاي زيبايي شناسانة نگارگري ايراني مؤثر باشد. 
در پي اين هدف، سؤال اصلي تحقيق چنين مطرح مي شود 
اينجو هماهنگي متن و  که در نگارگري مکتب شيراز آل 
تصوير چگونه حاصل مي شود؟ اين مقاله به طور خاص 
و در جهت پاسخگويي به سؤال اصلي تحقيق به مطالعة 
چگونگي شکل گيري ترکيب نوشته و تصوير در آثار مکتب 
شيراز آل اينجو خواهد پرداخت و آشکار خواهد ساخت 
که هماهنگي يادشده در شکل قاب تصوير نيز دگرگوني 

اساسي ايجاد مي کند. 
در گذشته، بعضي از هنرپژوهان نگارگري ايراني به 
اين موضوع توجه داشته اند. ازجمله گريس دونهام گست١، 
هنر پژوه کانادايي، در سال ۱۹۴۶ ميالدي نظام ترکيب بندي 
نگاره هاي مکتب شيراز سدة دهم هجري را مطالعه و به 
آثار سدة هشتم هجري نيز اشاره کرد، اما او به قاب هاي 

.(Guest, 1946: 26) پلکاني هيچ اشاره اي نداشته است
عالوه بر گست، ا. ت. آداموا٢، هنر پژوه روس، و ل. ت. 
گيوزاليان٣، هنر پژوه ارمنستاني، در سال ۱۹۸۵ ميالدي، 
پلکاني  شکل  به  ۷۳۳ق،  شاهنامة  نسخة  بررسي  ضمن 
اين  که  مي شوند  يادآور  و  مي کنند  اشاره  تصاوير  قاب 
شکل به احتمال از آثار تبريز اقتباس شده است (آداموا و 
گيوزاليان، ۱۳۸۲: ۷۸). در اين مقاله، اثبات مي شود که نسخ 
مصور شيراز در استفاده از قاب پلکاني تصوير بر آثار 
در اين باره صادق  پژوهشگران  اين  نظر  و  مقدم اند  تبريز 

نيست. 
م. امين مهدوي نيز در سال ۱۹۸۸ در پژوهش خود 

دربارة نظام صفحه بندي در نسخه هاي ايراني به آثار مکتب 
شيراز توجه کرده است. امين مهدوي بيشتر به تناسب و 
به ويژه تناسب طاليي و کاربرد آن در نظام صفحه بندي 
توجه کرده و رابطة حواشي صفحه با متن و تصوير را 
بررسي کرده است (Amin Mahdavi, 1988: 155). در 
مقالة امين مهدوي نيز به شکل پلکاني تصاوير مکتب شيراز 

توجه ويژه اي نشده است.
در آثار پژوهشگران نام برده توجه به نظام مشخصي 
از ترکيب بندي در آثار مکتب شيراز ديده مي شود و اين 
نکته وجه اشتراک اين پژوهش ها با پژوهش حاضر است. 
اين پژوهش براساس روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده 

از منابع کتابخانه  اي و مشاهده به انجام رسيده است.

شيراز در آغاز عصر ايلخاني
هنگامي که مغوالن به ايران حمله کردند، خاندان سلغريان 
که از اتابکان بودند بر فارس سلطنت مي کردند. اينان در 
زمان قدرت گرفتن خوارزمشاهيان به ظاهر خود را وابسته 
به دربار آن ها مي دانستند، اما در باطن قدرت بسيار يافته 
بودند و براي حکومت مرکزي تهديدي محسوب مي شدند. 
در سال ۶۲۳ق، ابوبکربن سعد به حکومت رسيد و ستارة  
عظمت فارس درخشيدن گرفت. ابوبکر، با توجه به خطري 
که از جانب مغوالن فارس را تهديد مي کرد،  برادر خود، 

1 . Guest

2 . Adamova

3 . Giuzalian
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تهمتن، را نزد اوکتاي قاآن فرستاد و داوطلبانه قلمرو خود 
را تحت حمايت او قرار داد و به اين ترتيب فارس را از 
 :۱۳۷۲ (اشپولر،  داد  نجات  ويراني  و  مغوالن  تاخت و تاز 
۱۴۶). بدين ترتيب، شيراز به سبب مصون ماندن از حمالت 
آرايي باقي ماند  ويرانگر مغول همچنان مرکز هنر و کتاب ٰ
و سبک سلجوقي دوام يافت (آداموا١ و گيوزاليان،٢ ۱۳۸۲: 

.( ۷۵

نگارگري در عصر ايلخاني
تسخير ايران از سوي مغول ها با غارت و تاخت و تازهاي 
پياپي همراه بود. باوجود خرابي ها و کشتارهاي بسيار، نظم 
اداري همچنان دست نخورده باقي ماند و وزرا و منشيان 
همچنان از ميان ايرانيان انتخاب مي شدند. غازان خان، که 
قبل از به سلطنت رسيدن اسالم آورده بود، بر آن شد که 
ساختار  و  کند  ايجاد  اصالحاتي  ديوان ساالري  نظام  در 
اقتصادي ايران را تجديد بنا کند. عالقة او به علم و تحقيق 
به قدري بود که محققان را از کشورهاي مختلف به تبريز 
کشاند. از اين تاريخ به بعد، مغول ها در شهرها ساکن شدند 
و به ساختن خانه هاي زيبا و دائمي اقدام کردند (اشپولر، 

 .(۱۵۰ :۱۳۷۲
از  بسياري  ۷۰۳ق،  سال  در  غازان خان  فوت  به هنگام 
خواجه  او،  تدبير  با  وزير  به دست  مغوالن  مشکالت 
رشيدالدين فضل اهللا همداني، که باني بسياري از اصالحات 
بود، رفع شده بود. ابقاي خواجه رشيدالدين در امارت باعث 
شد که او بتواند راهي را که آغاز کرده بود به اتمام برساند 
و شايد يکي از علل رشد و شکوفايي هنر و ادب در زمان 
او امنيتي بود که در دورة غازان خان فراهم آمده بود (گري، 
۱۳۶۹: ۲۴).قديمي ترين نسخة  به دست آمده از عهد ايلخاني 
به   که  ابن بختيشوع   است  الحيوان  منافع  فارسي  ترجمة  

دستور  غازان خان در مراغه تدوين شد. تأليف کتاب مصور 
جامع التواريخ که زير نظارت مستقيم خواجه رشيدالدين به 
انجام رسيد و شاهنامة مصور معروف به شاهنامة  بزرگ 
ايلخاني از مهم ترين آثار دورة  ايلخاني است. از مالحظة  
تصاوير کتاب هاي نام  برده به اين واقعيت پي مي بريم که 
نقاشان دربار  ايلخاني شيوه هاي مختلفي به کار مي بردند 
و به هرحال از شيوة نگارگري عهد سلجوقي فاصله گرفته 

بودند (کن باي، ۱۳۷۸: ۲۸). 
هم زمان با سفارش و توليد کتاب از سوي مراکز فرهنگي 
ايلخانان،  کتاب هاي ديگري در حيطة فرمانروايي مغوالن  
توسط حاميان غيردرباري در شهرهاي بزرگ فراهم آمد. 
حکومت ايلخانان دو نتيجة مهم براي نقاشي ايراني به همراه 
داشت: يکي انتقال سنت هاي چيني و ديگري بينان گذاري 
در  هنرمندان  گروهي  کار  سنت  که  هنرپروري  نوعي 
کتابخانه ـ  کارگاه سلطنتي را پديد آورد. در محيط فرهنگي 
وسعتي  کتاب نگاري  عرصة   در  نقاشان  فعاليت  جديد، 
مشکل  حل  به  بيش ازپيش  آنان  کوشش  يافت.  چشم گير 
ناهمخواني سنت ها و تأثيرات مختلف هنري معطوف شد. 
بلندپروازي يا عالقه مندي حاميان نيز آنان را در رسيدن 
به اين هدف ياري کرد. تداوم اين وضع در زمان اينجويان،  
در  نومايه  سبکي  شکل گيري  به  جاليريان  و  مظفريان 

نگارگري ايراني انجاميد (پاکباز، ۱۳۷۹: ۶۰).
آل اينجو، که مقر فرماندهي خود را شيراز قرار داده 
آرايي و نگارگري کوشيدند. سبک  بودند، در حمايت از کتاب  ٰ
کتاب آرايي شيراز را در نسخه هاي مصور شاهنامه مي توان 
ديد. در مصورسازي اين شاهنامه ها بر صحنه هاي تاريخي 
و حماسي تأکيد شده است. موضوع هاي برگزيده از متن 
و اسلوب و شيوة تصويرگري به روشني استقالل هنري 
شيراز را نشان مي دهند. در اينجا، برخالف شاهنامة بزرگ 

تصوير 2- سفال مينايي با نقش شاه و درباريان، ري، اوايل سدة هفتم
ـ . ق ، ماخذ : پاكباز، ١٣٧٩: ٣٦   ه

تصوير۳- جام خسرو يکم، ديس نقره اي از دورة ساساني، سدة ششم 
ميالدي، موزة  آرميتاژ ، مأخذ : گيرشمن، ١٣٧٠ : ٢٠٦



ايلخاني (دموت)، که نشان دهندة سبک دربار تبريز است، 
پيکره هاي زمخت و درشت به پس زمينة  نقش دار سرخ يا 
زرد چسبيده اند. هيچ حجم يا عمقي در فضاي تصويري 
القا نمي شود و عناصر معماري و منظره هاي طبيعي تنوع 
يافته اند. شيوة نگارگري آل اينجو به هنگام استيالي مظفريان 

در سال ۷۵۳ق متوقف ماند (کن باي، ۱۳۷۸: ۴۱).

ترکيب بندي در نگاره هاي عصر عباسي و سلجوقي
تغييرات  عباسيان،  دربار  در  سلجوقيان  نفوذ  از  پس 
چشمگيري در شيوة کتاب آرايي مي توان ديد، تا آنجا که 
به نظر بعضي از هنرپژوهان آثاري را که با نام مکتب بغداد 
جمع آوري شده اند بايد نگاره هاي سلجوقي خواند. نقاشان، 
چه عرب چه ايراني چه ترک سلجوقي، که در مراکز مختلف 
تحت تسلط سلجوقيان فعال  بودند،  بايستي تحت فرمان 
نام گذاري  بنابراين،  مي کردند.  کار  سلجوقي  حاکم  طبقة 

سلجوقي به طور مضاعف توجيه مي شود.
آرايي دوران عباسي   نتيجة نفوذ هنر سلجوقي در کتاب ٰ
که  است  عربي  نسخه هاي  برخي  تصاوير  به وجود آمدن 
متأثر از آثار ايراني و آسياي ميانه است. براي مثال، در 
تصويري از نسخة  کتاب االغاني مربوط به اوايل قرن هفتم 
و  مانوي  جامه پردازي  و  پيکرنگاري  قراردادهاي  هجري 
بودايي را باز مي شناسيم. اين قراردادها شامل چهره هاي 
به دست  جامه ها  چين هاي  و  نازک بافته  گيسوان  ترک،  

سلجوقيان به تصويرگري عرب راه يافتند. 
در ترکيب بندي هاي متقارِن صحنه هاي تشريفاتي ميان 
تصويرگري عرب و ساساني پيوندي وجود دارد، درحالي که 
بازنمايي صحنه هاي معمولي و غيررسمي فاقد ترکيب بندي 
منسجم است. اين دو گونه ترکيب بندي در يک کتاب يا حتي 
يک نگاره کنار هم قرار  گرفته اند. مثًال صحنه اي از کتاب 
الترياق، مربوط  به اواسط قرن هفتم هجري، از سه صحنة 
مجزا تشکيل شده است: صحنة شکار در باال، صحنة بزم 
شاه و ملتزمان در وسط و صحنة شترسواران در پايين 
با هم ترکيب شده اند (پوپ، ۱۳۷۲: ۱۵؛ بينيون و ديگران، 

۱۳۶۷: ۶۰؛ تصوير ۱).
ترکيب بندي  است  پژوهش حاضر  توجه  مورد  آنچه 

ـ .ق، موزه هنر  تصوير۴- نقش برجسته گچي طغرل بيک، ري، ٥٩١ ه
pope, 1981: 517    :پنسيلوانيا، مأخذ

ـ .ق،     تصوير 5- برآوردن رستم بيژن را از چاه، شاهنامه، شيراز،733 ه
كتابخانه ملي لنينگراد، 17/ 17* 7  سانتي متر، مأخذ : آداموا و گيوزاليان، 

139 :1383

تصوير6-  سيمرغ زال را به نزد سام بازمي گرداند، شاهنامه، شيراز،  
ـ .ق، كتابخانه عمومي لنينگراد،  16.5*14  سانتي متر، مأخذ : آدامو  733 ه
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صحنه هاي رسمي و تشريفاتي است که در يکي از تصاوير 
اگر به رديف مياني تصوير  الترياق ديده مي شود.  کتاب 
که صحنة دربار را نشان مي دهد توجه کنيم، به نوعي از 
کادر هندسي مشخصي  برمي خوريم که در  ترکيب بندي 
سامان  يافته است. اين نوع از ترکيب، که در قابي پلکاني 
نظام يافته است، به نحوي خاص در شکل گيري ترکيب بندي 
آثار بعدي دوران سلجوقي،  ايلخاني و به خصوص مکتب 

شيراز دورة آل اينجو نقش اساسي ايفا مي کند. 
منظور از قاب پلکاني  ترکيبي است که در آن اجزاي 
ارتفاع  با عرض مساوي و  تصوير براساس ستون هايي 
متفاوت تنظيم مي شوند. ترتيب و ميزان عرض اين ستون ها 
از تقسيم بندي صفحه، که براي نگارش اشعار تنظيم مي شود، 
متابعت مي کند. نظير چنين ترکيبي را در برخي از سفال هاي 
لعاب دار منطقة ري نيز مي توان ديد (تصوير ۲). در قسمت 
مرکزي اين ظرف تصويري از شاه و درباريان به صورت 
متقارن ترسيم شده است. با توجه به اهميت شخصيت شاه، 

تصوير او بزرگ تر و در وسط ترسيم شده است. 
حال، اگر مالزمان و پرندگان تزييني اطراف را در کادري 
هندسي محاط کنيم،  قاب پلکاني متقارني حاصل مي شود. 
بدون شک، اين نوع ترکيب بندي ريشة  ساساني دارد و در 
انواع نقوش ساساني قابل رويت است (تصوير۳). هرچند 
سالجقه از بالد شرقي ايران برخاستند و در آن سرزمين 
از آثار حجــاري ساساني کمتر نشاني هست، ارتباط با 
هنر مانوي و ايغوري راهي براي انتقال سنت هاي ايراني و 

ساساني به هنر سلجوقي و عربي بوده است. 

به طور کلي، اگر هنر سلجوقيان از هنر قديم ايران نشئت  
شيوة   سلجوقيان  است،   محتمل  بسيار  که  باشد،  گرفته 
خاص ايراني را احيا کردند که به طور طبيعي در سرزمين 
اصلي اش از آن استقباِل گسترده شد (بينيون و ديگران، 

.(۶۱ :۱۳۶۷
سبک نقاشي دورة  سجلوقي را اغلب متأثر از نقاشي 
ديواري شرق ايران و ماوراءالنهر دانسته اند (پاکباز، ۱۳۷۹: 
۵۵). بررسي نمونه هايي از نقش برجسته هاي گچي دورة 
سلجوقي انتقال سنت هاي ساساني را به اين هنر آشکار 

مي سازد. 
که  سلجوقي،  دورة  به  مربوط   گچي  برجستة  نقش 
طغرل را نشسته بر تخت نشان مي دهد، با الگوگرفتن از 
اين  در  است.  شده  تزيين  دورة  سلجوقي  کاشي کاري 
تصوير، ترکيب متقارن و قاب پلکاني را به وضوح مي توان 
مشاهده کرد. تصوير شاه در وسط و روي تخت قرار گرفته 
و شخصيت هاي فرعي در اطراف او قرار دارند. اين قالب در 

نقاشي هاي دورة  بعد نيز تکرار مي شود (تصوير ۴).

نظام ترکيب  بندي و قاب تصوير پلکاني در نگاره هاي 
مکتب شيراز آل اينجو  

حال، با توجه به مطالعات قبلي، به بررسي شکل گيري 
شيراز  مکتب  نگاره هاي  در  تصوير  و  متن  ترکيب بندي 
از مکتب  آثار موجود  قديمي ترين  از مطالعة   مي پردازيم. 
شيراز در اوايل سدة هشتم هجري و مقايسة آن ها با آثار 
اواخر قرن هشتم چنين نتيجه مي شود که تنوع اين آثار 

ـ .ق، موزه تو پقاپي   تصوير۷- کشته شدن رستم، شاهنامه، شيراز، 731 ه
shahnamaprojectmanuscript.com   : سرا،  استانبول، مأخذ

تصوير 8- اسکندر در مقابل يأجوج و مأجوج، شاهنامه، شيراز، 
731 هـ ، ق، استانبول . مأخذ :  همان



و سير تحول آن ها با آنچه در طول حدود دويست سال 
دوران  عباسي،  دوران  بغداد  مکتب  دوران شکل گيري  از 
سلجوقي و مکتب تبريز دورة ايلخاني اتفاق مي افتد  مشابه 
است. گويي، تمامي تحوالت هنر نگارگري ايراني در کمتر 
بالنده  از يک سده در شيراز مرور مي شود و به  سبکي 
و چشمگير مبدل مي شود که شالودة اصلي هنر نگارگري 

عصر تيموري و صفوي را بنيان مي گذارد. 
اهميت دارد که در شهر  نکته  اين  به  همچنين، توجه 
شيراز تهية  نسخه هاي نه چندان برجسته به دست هنرمندان 
محلي و خارج از دربار و به منظور صادرات به هند و ترکيه 
رواج داشت. اين آثار، که در مقايسه  با نسخه هاي درباري 
کيفيت نازل تري دارند، خود، شاهدي هستند بر چگونگي 
شکل گيري سبک محلي و تکامل آن (کن باي، ۱۳۷۸: ۳۸). 

بررسي قديمي ترين آثار منثور مربوط به مکتب شيراز 
نشانگر شيوه اي از نقاشي است که با برخي از آثار دوران 
منافع الحيوان ابن بختيشوع تشابه بسيار  ايلخاني همانند 
شاهنامه،  نشان  به ويژه  منظوم،  متون  بررسي  اما  دارد؛ 
مي دهد که هنرمندان شيرازي نه تنها از شيوة ترکيب بندي 
پلکاني استفاده کرده اند، بلکه اين شيوه را به صورت خالق 

و متنوع نسبت به آثار دربارهاي ديگر به کار برده اند. 
تاريخ  از شاهنامه هاي مکتب شيراز  نمونه  کهن ترين 
۷۳۱ق را بر خود دارد و در کتابخانة موزة توپقاپوسراي 
استانبول نگهداري مي شود. اين نسخه و شاهنامة متعلق به 
کتابخانة عمومي لنينگراد که تاريخ ۷۳۳ق را دارد، مهم ترين 
محسوب  اينجو  آل  دورة  شيراز  مکتب  شاهنامه هاي 
مي شوند. علت اهميت اين دو نسخه کامل   بودن آن هاست. 
خوشبختانه اين دو اثر، مانند شاهنامة قوام الدين  حسن که 
مربوط به ۷۴۱ق است، از هم متالشي و پراکنده نشده است 
(آداموا و گيوزاليان، ۱۳۸۲: ۲۸). در هر سه نسخة شاهنامه 
انواع ترکيب ها و قاب هاي تصوير پلکاني را مي توان مشاهده 

کرد که در اينجا فقط به چند نمونه از آن ها اشاره مي شود. 
در نسخة ۷۳۳ق نمونه هاي متنوعي از ترکيب و قاب 
تصوير پلکاني وجود دارد. ازجمله، صحنة «برآوردن رستم 
بيژن را از چاه» نمونه اي از ترکيب بندي را نشان مي دهد 
بهتر  تجسم  و  نمايش  و  موضوع  براساس  نگارگر،  که 
خواننده از صحنة رويداد، از قاب تصوير پلکاني استفاده 
برده است (تصوير ۵). در اين تصوير، نگارگر براي نمايش 
بهتر صحنه عمق چاه را در يکي از ستون ها به سمت پايين 
گسترش داده است. همچنين، در صحنة «سيمرغ زال را 
به نزد سام بازمي گرداند»، نگارگر براي نمايش بلندي کوه 
و محل اسکان زال و سيمرغ تصوير آن ها را در ستون هاي 
سمت چپ و روبه باال گسترش داده است (تصوير ۶). نکتة 
شايان توجه نوع ستون بندي صفحات اين شاهنامه است. 
برخالف بيشتر شاهنامه هاي موجود، صفحات اين شاهنامه 
و  ۷۳۱ق  شاهنامه هاي  در مقايسه با  است.  چهارستوني 
۷۴۱ق، که صفحات شش ستوني دارند، نگارگر آزادي عمل 
چنداني نداشته است. به همين علت، تعداد قاب هاي تصوير 
پلکاني در اين شاهنامه محدودتر و تنوع آن ها نيز کمتر 

است.
در شاهنامة ۷۳۱ق، نگارگر با استفاده از ستون هاي 
باريک تر توانسته است به شکل هاي متنوعي از قاب تصوير 
پلکاني دست يابد. ازجمله، در صحنة «کشته شدن رستم در 
چاه» نگارگر به صورت قرينة معکوس در دو طرف صحنه 
قاب تصوير را در جهت باال و پايين گسترش داده است 
(تصوير ۷). همچنين، در صحنة «اسکندر در مقابل يأجوج 
و مأجوج» شکل بارزي از ترکيب و قاب تصوير پلکاني 
نمونة  با  اين تصوير  مقايسة  (تصوير ۸).  ديده مي شود 
مشابه آن در شاهنامة ۷۳۳ق (تصوير ۹) نشان مي دهد که 
نگارگر با استفاده از تقسيم شش ستوني صفحه موفق به 

ايجاد ترکيبي پوياتر شده است.

تصوير  ۹- نظارت اسکندر بر ساختن بارو، شاهنامه، شيراز،733ق، 
کتاب  خانة عمومي لنينگراد، 215 * 19  سانتي متر، آداموا و گيوزاليان،  

 183 :1383

تصوير۱۰- شاهپور با دختر کشاورز در نزديک چاه گفت وگو مي کند، 
شاهنامة قوام الدين حسن، شيراز، 741 ق، مجموعة ساكلر، ماساچوست  

 Hillenbrand , 2000 : 226 :ماخذ
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در شاهنامة ۷۴۱ق نيز نمونه هاي متعددي از ترکيب و 
قاب تصوير پلکاني ديده مي شود که فقط به يک نمونه از 
آن ها اکتفا مي شود. در صحنة «شاهپور و دختر کشاورز» 
با نمونه اي از ترکيب و قاب تصوير پلکاني نامتقارن مواجه 
مي شويم که در آن نگارگر سه ستون را در باال به تصوير 
شاهپور و دختر کشاورز و فضاي سه ستون ديگر را به 
اسب ها و محل استقرار آن ها اختصاص داده است. در اين 
نمايش  به منظور  و  نامتقارن  به صورت  ميان، يک ستون 
عمق چاه در جهت پايين گسترش يافته است (تصوير ۱۰).

بنيان هاي نظام ترکيب نوشته و تصوير در آثار مکتب 
شيراز آل اينجو

ايلخانان عالقة بسياري به تدوين کتب خطي مصور داشتند 
و در اين ميان شاهنامه که موضوعش موافق ميل ايلخانان 
بود بيشتر مورد توجه قرار گرفت. امروزه هيچ شاهنامة  
مصوري که متعلق به پيش از سال ۶۹۹ق باشد در دست 
نيست. به احتمال زياد، تصاوير به دست آمده از نسخه هاي 
کوچک شاهنامه، که از آن ها با نام «شاهنامه هاي کوچک» ياد 
مي شود، مربوط به حدود سال ۶۹۹ق است         و با حمايت غازان خان 
در بغداد پردازش و مدون شده است (سودآور، ۱۳۸۰: ۳۷). 
سبک  ادامة  از  حاکي  شاهنامه  اين  تصاوير  بررسي 
پرداخته  آن ها  به  قبًال  که  است  سلجوقي  دوران  نقاشي 
قطعي  شيراز  به  آن ها  انتساب  که  آثار،  اين  در  شد. 
نيست، ترکيب هاي متقارني با قاب پلکاني مشاهده مي شود 

(تصوير ۱۱). 
وجود اين آثار بيانگر توجه نگارگران به هماهنگي بين 
ساختار تصوير و ستون بندي نوشته هاست. نکتة درخور 
توجه آن است که ارتباط ترکيب بندي تصوير با تقسيم هاي 
دارند چشمگير  مستطيلي  قاب هاي  که  آثاري  در  صفحه 
نيست و عناصر و اجزاي تصوير به        آزادي در صفحه آرايش 

مي يابند، درحالي که تصاويِر داراي قاب پلکاني ترکيبي ايستا 
و نظام يافته دارند. اين نکته را با دقت در تصوير شمارة ۱۲ 
مي توان دريافت.  اين شيوة ترکيب بندي در نسخه هاي بعدي 
شاهنامه به تکامل مي رسد و به طور چشمگيري به کاربرد 
ترکيب هايي تابع خطوط تقسيم صفحه و آرايش ستون هاي 

نگارش متن تبديل مي شود. 
    هرچند شاهنامه هاي کوچک نمونه هايي مناسب براي 
پي گيري چگونگي پيدايش قاب هاي پلکاني اند، به لحاظ تقدم 
تاريخي نمي توان شاهنامة متعلق به مؤسسة شرق شناسي 
اين  دربارة  گرفت.  ناديده  را  هندوستان  بمبئي  در  کاما 
شاهنامة با اهميت اطالعات چنداني در دست نيست. مجتبي 
اين کتاب را در بمبئي مشاهده و  مينوي در سال ۱۳۵۱ 
بررسي کرد و از مقايسة سبک نگارگري آن نتيجه گرفت 
که اين اثر متعلق به اوايل سدة هفتم هجري و قبل از حملة 
مغول به ايران است. صرف نظر از صحت اين گفتار، بدون 
شک، اين اثر قديمي ترين شاهنامة مصور جهان محسوب 

مي شود (غروي، ۱۳۵۲: ۴۱).
 اهميت اين شاهنامه به داشتن تصاويري با قاب هاي 
متنوع پلکاني است. در اينجا، تصاوير با متن چنان آميخته 
و  است  منعطف  و  نرم  تصوير  قاب  گويي  که  مي شوند 
براساس موضوع و در جهت القاي مفهوم و ايجاد تصوري 
ملموس از موضوع در ستون بندي متن گسترش مي يابد 

(تصوير ۱۳).
از تاريخ و محل تهية شاهنامة کاما اطالعي در دست 
نيست، اما بهترين سند براي اثبات قدمت ترکيب بندي هاي 
است.  پلکاني  قاب هاي  و  متن  ستوني  تقسيمات  مبتني بر 
بنابراين، نظر آداموا و گيوزاليان، که اين شيوه از ترکيب را 
اقتباس نگارگران شيراز از شاهنامه هاي تبريز مي دانند، رد 
مي شود. به همين علت، بايد سرچشمة اين نظام تصويرگري 

را در جاي ديگر يافت. 

تصوير۱۱- رزم شاهپور با طاير، شاهنامه هاي کوچک، اواخر سدة  
هفتم هجري، مأخذ: آژند، 1387: 97

تصوير ۱۲-  جنگ شاهپور با روميان، شاهنامه هاي کوچک، اواخر سدة 
هفتم هجري،  مأخذ: سود آور، 1380: 38



تصوير ۱۴- شاهپور اول و همراهانش، نقش برجستة  ساساني، نقش 
رجب، سدة سوم ميالدي، مأخذ : نگارنده 

در اينجا، باز هم آثار موجود در سرزمين فارس در 
از  يکي  بود.  خواهد  الهام بخش  نهايي  نتيجة  به  رسيدن 
شاخص ترين آثار منطقة فارس که نمايشگر سابقة کاربرد 
قاب پلکاني تصوير است، نقش برجستة شاهپور اول در 

نقش رجب و مربوط به دورة ساساني است. 
از  تن  ُنه  به همراه  اول  شاهپور  که  تصوير،  اين  در 
بزرگان و ازجمله وليعهد و دو فرزند ديگرش به نمايش 
درآمده است، قاب پلکاني تصوير به خوبي ديده مي شود. 
در اين اثر، پيکر اشخاص براساس منزلت آن ها بزرگ تر از 
سايرين ساخته شده است و همين نکته اساس شکل گيري 
قاب تصوير است. هنرمند آگاهانه ترکيب اثر را در وسعت 
سنگ جا داده است. در فضاي فراخ بزرگ ترين نقش که 
متعلق به شاهپور است و در آخرين محدودة تصوير و در 
حداقل فضاي ممکن، آخرين افراد نقش شده اند. بدين ترتيب، 
حالت پلکاني ترکيب و قاب تصوير شکل مي گيرد (تصوير 

     .(۱۴
بدين ترتيب، نقش برجستة نقش رجب سابقة استفاده از 
نظام پلکاني تصوير را تا سدة سوم ميالدي به عقب مي برد؛ 
ولي، با نگاهي دقيق تر، مي توان نمونه هايي بسيار ساده، اما 
گويا، از اين نظام تصويري را بر پلکان ورودي بناي تخت 

جمشيد بازيافت (تصوير ۱۵). 
ماهيت پلکان ايجاب مي کند که هنرمند به نظامي هماهنگ 
با چنين ساختاري بينديشد و بدين ترتيب در سدة پنجم 
پيش از ميالد نمونة شاخصي از نظام ترکيب پلکاني و بنا 
به ضرورِت پيروي از معماري متولد مي شود. در نگارگري 
ايراني نيز ضرورت متابعت از قالب نوشتاري، که در اينجا 
ستون بندي صفحه است، اين امکان را فراهم مي سازد که 
هنرمند نظام تصويري خود را سازمان دهد، با اين تفاوت که 
نگارگر در انتخاب جهت و نوع حرکت تصوير در ستون ها از 

آزادي الزم برخوردار است.                                     

 تصوير ١٣- رفتن اسکندر به ديدن اسرافيل، شاهنامه، به احتمال شيراز، 
آغاز سدة هفتم هجري، مؤسسة شرق شناسي كاما، بمبئي، مأخذ :   

www.shahnamaprojectmanuscript.com

نتيجه
بررسي آثار اولية دورة اسالمي نشان مي دهد که در کتب علمي بين تصاوير و متن ارتباط خاصي 
وجود ندارد، اما با آغاز ترجمة  متون ادبي تصاوير در قاب هاي مشخص تري ترسيم مي شوند. در 
آثار دورة سلجوقي، به تأثير از آثار ساساني شيوه اي از ترکيب بندي مورد توجه قرار مي گيرد که در 
صحنه هاي رسمي و تشريفاتي آشکار مي شود. اين شيوة  ترکيب که نمايشگر پيوند متن و تصوير است 
به شکل گيري قاب هاي تصوير پلکاني مي انجامد. قاب پلکاني تصوير از ستون هايي با اندازه هاي متفاوت 
تشکيل مي شود که به صورت ناپيدا اجزاي تصوير را نظام مي بخشند، بدين ترتيب که اجزاي تصوير 

تصوير ۱۵- آورندگان هدايا،  نقش برجستة  سنگي،  تخت جمشيد، سدة 
چهارم  پيش از ميالد،    مأخذ :  نگارنده

 تبيين بررسي چگونگي ترکيب نوشته  
و تصوير و خاستگاه آن در نگارگري 

شيراز دورة  آل اينجو
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

در قالب ستون هاي نوشتار سامان مي يابند و ابعاد آن ها بر اين اساس معين مي شود. درنتيجه، خطوط 
ستون بندي صفحه اساس سامان دهي تصوير محسوب مي شوند و همچون شبکه اي از خطوط عمودي 
اجزاي اثر را به صورت ناپيدا نظم مي دهند. استفاده از قاب هاي پلکاني در متون منظوم و به پيروي از 
نظام تقسيم ستوني صفحه، که براي نگارش اشعار به کار مي رفت،  رواج يافت. استفاده از قاب پلکاني 
يکي از مهم ترين روش هاي سامان دهي اجزاي نگاره هاي مکتب شيراز محسوب مي شود و به هيچ وجه 
نمي توان آن را اقتباس از سبک دربار تبريز دانست. وجود اين نظام ترکيب بندي در غرب ايران سابقة 
طوالني داشته و وجود شاهنامة کاما و شاهنامه هاي کوچک بيانگر اين موضوع است. اما نمونه هاي 
باستاني از قاب هاي تصوير پلکاني متعلق به دورة هخامنشيان و ساسانيان در منطقة فارس و در 
نزديکي شيراز مبين قدمت اين نظام تصويري در منطقه است. از طرف ديگر، منطق تصويرگري و 
نمايش تصويري مفاهيم به نگارگر مکتب شيراز اين اختيار را مي دهد که تصوير را از قيد قاب خشک 

مستطيلي خارج کند و به آن حالت شکل پذير ببخشد.
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One of the most superficial aspects of Persian painting is the composition of text and images that has 

named “Layout”. In this research, the relation between the arrangement of setting text & image & 

also the relation between the form of image & subject & the composition at works of Shiraz school in 

Ilkanid period has examined.  During to extensive researches and studies on Persian painting, scholars 

such as, Amin Mahdavi ,Adamova and Giuzalyan got noticed to this term.The result of this research 

shows that the relationship between text element & composition of paintings follows careful & certain 

principles in miniature paintings of Shiraz school in Al-Injuid period that is consistent with the piling 

page for writing poetry. The painter also has considered flexible picture frame according to subject 

matter and shaped that based on columns form. So in many cases, instead of a rectangular shape, 

the frame is stepped. The painters of Shiraz school in eight century comprehended the necessity of 

harmony of text & image in book –lay out & combined image with context by using pilling frames.

 The method of the research is descriptive - analytical by using library resources & observation.

Key words: Persian Painting, Shiraz, Ilkanid, Composition, Injuid.
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