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چكيده
تحليلگــران معتقدند که نگارگران و بويژه نگارگران مکتب هرات از دانش هندســه بصورت رمزگونه و 
پنهاني در کار خود استفاده کرده اند و اين نحوه کاربرد را «هندسه پنهان» ناميده اند. «هندسه پنهان» در 
واقع بکارگيري ساختار هندسي معين و مستتر در اثر به منظور ايجاد يک کل منسجم است، به نحوي که 
بواسطه آن، بيان هنري اثر چند اليه ميشود و مخاطب تا ميزاني که به عمق تصوير راه يابد از معاني آن 
بهره مي برد. اندک تحقيقات انجام شده در اين باره بيشتر به مکتب هرات مربوط است. در اين پژوهش 
تبيين مباني نظري و يافته هاي عيني و نيز بررســي زمينه هاي تاريخي کاربرد هندسه در هنر نگارگري 
ايران و بررسي آنها در نگاره «به لشکر نمودن اسکندر سخن گوشه نشينان را» انجام مي شود. لذا هدف 
اين پژوهش ضمن بررسي هندسه پنهان، چگونگي استفاده از ساختار هندسي حساب شده و هدفمند و 
هماهنگ با مضمون روايت در نگاره مذکور مي باشــد. بدين منظور سوالهاي اصلي پژوهش عبارتند از: 
هندسه پنهان در نگاره مورد نظر کدام است؟ آيا نگارگر نگاره مذکور از هندسه پنهان به صورت هدفمند 
و در جهت مضمون نگاره استفاده نموده است؟ روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي- تحليلي و روش 
گردآوري اطالعات کتابخانه اي اســت. نتيجه اين پژوهش نشان ميدهد که نگارگران هرات بويژه نگارگر 
نگاره مذکور از هندسه پنهان بطور آگاهانه و هدفمند، به منظور جانمايي عناصر مختلف تصوير و ايجاد 

ارتباط بصري و مفهومي ميان آنها و کاربست نمادين ساختار هندسي مورد استفاده، بهره برده اند.

 واژگان كليدي 
نگارگري، مکتب هرات، ساختار، هندسه پنهان، خمسه نظامي، قاسم علي.

 اين مقاله مستخرج از پايان نامه دکترا نويسنده اول با عنوان «بررسي تاثير متقابل نقاشي ايران و چين در ابتداي قرن ۱۵ ميالدي» به راهنماي 
نويسنده دوم در دانشگاه شانگهاي در چين است.

دانشجوي دکتراي دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه شانگهاي، شهر شانگهاي، چين. (نويسندة مسئول)   
Email:alimalekpaein@yahoo.com
Email:zch@shu.edu.cn                                                  .استاد دپارتمان تاريخ هنر دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه شانگهاي، شهر شانگهاي، چين   

تاريخ دريافت مقاله :  ٢٤ /٩٨/١  
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٨/٧/٢٤   

       صفحه ٥ تا ٢٣



مقدمه
جمله  از  هنرها  در  هندسه  از  استفاده  باستان  دوران  از 
هنرمندان  بين  نزديکي  رابطه  و  بود  عادي  امري  نقاشي 
اما هنرمندان گاهي هندسه  و هندسه دانان وجود داشت، 
از  برده اند.  بکار  خود  آثار  در  رمزآلود  نحوي  به  را 
بحث برانگيزترين موضوعاتي که در ذيل موضوع ساختار 
نقاشي ايراني مطرح شده است، موضوع هندسه پنهان در 
نقاشي ايراني است که مطالعات مربوط به آن نيز بسيار 
اندک است. اين کاربرد پنهان کارانه، از طريق ايجاد تقسيمات 
مشخص هندسي و جانمايي عناصر تصويري روايت و 
شکل دادن سمبلهاي انتقال دهنده منويات هنرمند، در عين 
تقويت مضمون اثر، به انتقال غير مستقيم مفهوم به مخاطب 
نيز مي انجامد. بنابراين هندسه پنهان عالوه بر سازماندهي 
ساختار نگاره، اليه هاي معنايي مستتر را نيز ايجاد مي کند. 
بخش عمدة پژوهش هاي انجام شده بر ساختار هندسي 
نظام شبکه اي مدوالر در پس عناصر طبيعت  و  مجدول 
و معماري  نگاره هاي ايراني تمرکز داشته است. به دليل 
غير  نسخه هاي  صفحه آرايي  شيوه هاي  مشترک  وجوه 
مصور همچون قرآنهاي مذهب و نسخه هاي مصور، بويژه 
در شيوه طرح ريزي نظام هندسي مجدول اوليه، مي توان 
نتايج حاصله از اين دست مطالعات را به نحوه صفحه آرايي 
صفحات حاوي نگاره ها و ترکيب بندي عناصر آن نيز تعميم 

داد.
از شاخص ترين دوره هاي نگارگري ايران، نگارگري عصر 
تيموري بويژه مکتب هرات دوره بهزاد مي باشد. از اين رو 
اين پزوهش ضمن پرداختن به نگاره هاي اين دوره به طور 
گوشه  اسکندر، سخن  نمودن  لشکر  «به  نگاره  به  اخص 
نشينان را» مي پردازد. هدف مقاله حاضرمطالعه ديگري 
و  پنهان  هندسه  مفهوم  از  تعريف  ارائه  ضمن  که  است 
بررسي شرايط علمي (هندسه) و هنري آن دوره، بصورت 
از کلي گويي توصيفي صرف،  احتراز  با  واقع گرايانه و 
نشان مي دهد که نگارگر ايراني چگونه در اثر باشکوه «به 
لشکر نمودن اسکندر، سخن گوشه نشينان را» ازهندسه 
پنهان استفاده کرده اند. لذا اين پژوهش به دنبال پاسخگويي 
به اين سوال هاست که: هندسه پنهان در نگاره مورد نظر 
کدام است؟ آيا نگارگر نگاره مذکور از هندسه پنهان به 
صورت هدفمند و در جهت مضمون نگاره استفاده نموده 
است؟ بررسي کيفيت کاربرد هندسه پنهان به منظور ايجاد 
ترکيب بندي علمي آثار هرات دوره بهزاد و چگونگي استفادة 
نگارگر از ساختار هندسي حساب شده، هدفمند و هماهنگ 

با مضمون روايت از ضرورت و اهميت تحقيق است.

روش تحقيق 
روش تحقيق اين مقاله توصيفي- تحليلي و شيوه گردآوري 
فيش  از  استفاده  با  محققين  است.  کتابخانه اي  اطالعات 
برداري سعي در ارائه ادله کافي براي اثبات مباني نظري 

فرضيه داشته و سپس از طريق تجزيه و تحليل هندسي 
نگاره مورد نظر و مطابقت داده ها، که با استفاده از شيوه 
کّمي و مشاهده دقيق نمونه به دست آمده، به دنبال ارائه 
متناظر عيني براي مباحث نظري خواهند بود. جامعه آماري 
نمودن  لشکر  به  نگاره  بويژه  و  هرات  مکتب  نگاره هاي 
اسکندر سخن گوشه نشينان را، بصورت موردي مي باشد. 

روش تجزيه و تحليل، کيفي (تحليل محتوا) مي باشد.

پيشينه تحقيق
تحقيقات درباره هندسه پنهان درنقاشي ايراني بسيار ناچيز 
اين موضوع  انجام شده ذيل  از نخستين مطالعات  است. 
مي توان به مطالعات الکساندر پاپا دوپول و در کتاب «اسالم 
کاربرد  ايدة  پيش نهندة  که  کرد  اشاره  اسالمي»  هنر  و 
فرم مارپيچ در جهت جانمايي فيگورهاي انساني در پهنة 
زارعي   (Papadopoulo, 1979) بود.  ايراني  نگاره هاي 
فارساني و قاسمي نيز در مقاله «ساختار منحني نگاره هاي 
ايراني بر زمينه هاي معمارانه» منتشر شده در شماره چهارم 
نشريه «پژوهش در هنر و علوم انساني» در سال ١٣٩٦ 
به ارائه فرضيه کاربرد زيرساخت منحني براي جانمايي 
عناصر مختلف در کادر اثر ميپردازند. خشايار قاضي زاده 
در مقاله «هندسه پنهان در نگاره هاي کمال الدين بهزاد» 
در شماره ششم فصلنامه «خيال» سال ١٣٨٢، به تشريح 
کاربرد فرم دايره، مارپيچ و زيرساخت شبکه اي دو نگاره از 
نگاره هاي بهزاد پرداخته است. مطالعات او اشاره مستقيم 
به مفهوم هندسه پنهان در نگارگري داشته است. مائيس 
مينياتور  دوگانه  «جهان  عنوان  با  خود  کتاب  در  نظرلي 
ايراني» (نظرلي، ١٣٩٠) ضمن ابداعاتي چون «نقش پنهان» 
و «نقش نخست» به کارکرد پنهاني هندسه و نظام تناسباتي 
مستتر در اجزاي نگاره هاي مکتب تبريز، برمبناي انديشه هاي 
صوفيانة حاکم بر دربار شاه اسماعيل اشاره دارد. فرزانه 
فدايي نيز با گرته برداري از شيوه نظرلي درمقاله اي با عنوان 
«شناخت نظام هندسي پنهان درساختارترکيب بندي نقاشي 
ايراني، مطالعة موردي نگاره اي ازنسخة ظفرنامة تيموري» 
ارائه شده در «نخستين همايش بين المللي هنر و صناعات 
درفرهنگ وتمدن ايراني اسالمي» در سال ١٣٩٣، مستقيما 
به اين مفهوم اشاره کرده و به تشريح و تعريف مفهوم 
هندسه پنهان پرداخته است. مقاله «چگونگي روند ترکيب 
بندي درنگاره هاي ايراني»  در شماره ٥٧ دوفصلنامه «آينه 
محققان  آراء  نقد  و  ارائه  سال ١٣٩٤، ضمن  در  ميراث» 
پيشين در اين حوزه به تحليل موردي شيوة آرايش عناصر 
ساختار يکي از نگاره هاي شاهنامه بايسنقري بر اساس 
نظام هندسي مستتر در آن مي پردازد. مقاله ديگر از همان 
نويسندگان با عنوان «گواه نظام شبکه اي درترکيب بندي 
نگاره هاي نسخةخطي شاهنامةبايسنقري» منتشر شده در 
شماره چهارم نشريه «هنرهاي زيبا» در سال ١٣٩٤ نيز 
طي تجزيه و تحليل دقيق تري از چهارنمونه از نگاره هاي 
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نشريه «نگره» در سال ١٣٩٥، به تشريح نسبتها در اجزاي 
اندام فيگورهاي انساني در آثار بهزاد پرداخته اند.

مطالعات ديگري ازجمله مقاالت «مفهوم وجايگاه فضادرسه 
(كاظمي،  بهزاد»  الدين  کمال  استاد  ازنگاره هاي  نگاره 
اكبري) در مجله «جلوه هنر»،  شعاريان ستاري، صديق 
«ساخت فضاي معنوي درنقاشي ايراني (هندسه،تناسباتوتر

کيب بندي)» (Amiraghaei, 2012) انتشار در مجله «علوم 
بهزاد، آثارکمال الدين  «زيبايي شناسي  آسيا»،  اجتماعي 

در  انتشار   (١٣٨٤ (رسولي،  اثر»  سه  وتحليل  تجزيه 
«مجموعه مقاالت کنفرانس بين المللي کمال الدين بهزاد»، 
از  تابلوي گريز يوسف  تحليل  «اغواي يوسف: تجزيه و 
زليخا، اثر استاد کما ل الدين بهزاد هراتي» (صوابي، ١٣٩٤)

منتشر شده در مجله «ايران نامه»، هريک به نحوي به دنبال 
تبيين تأثيرکاربست اصول خاص هندسي در ترکيب بندي  هاي 
نقاشي هاي ايراني بويژه آثار کمال الدين بهزاد هستند. شيوه 
تحليل و تبيين کاربست هندسه در نگاره هاي ايراني، در اين 
مقاالت اخير چندان مطمع نظر نيست، چرا که پژوهندگان از 
عهده تبيين چگونگي روند فضا سازي و توزيع اجزاء آثار 
مورد نظر برنيامده و تنها به توصيف گاه دقيق ساختار 

هندسي عناصر بسنده کرده اند.
يافته هاي اخيردر خصوص هندسه پنهان درنقاشي ايراني و 
نيز وجود تحقيقات فراوان ديگردرخصوص تأثير وکاربرد 
احتمال  وبويژه  ايراني  مسلمان  هنرمندان  توسط  هندسه 
استفاده هدفمند ازهندسة  پنهان را افزايش داده است. «يافتن 
عناصر  فاقد  که  ازآثاربهزاد  دسته  درآن  پنهاني  هندسه 
اومبتني  نگاره هاي  همه  راکه  فرضيه  اين  است،  معماري 
مي بخشد.»(قاضي زاده،  قوت  است  پنهان  برهندسه اي 

(١٣٨٢: ١٧

ادبيات تحقيق
مدت هاست که محققان می کوشند تا نشان دهند که چگونه 
هنرمندان نقاش در طول تاريخ بر پاية دانش پرسپکتيو به 
و  کارانه  پنهان  روش هايي  با  رنسانس،  دوران  در  ويژه 
اين  استفاده کرده اند و  آثار خود  از هندسه در  رمزآلود 
ايراني  ادامه دارد١.  در هنر و معماري  رويکرد همچنان 
طرح  ريزي  عوامل  مهمترين  از  يکي  هندسه  نيز  اسالمي 
محکمي  از شواهد  بغير  زمينه،  اين  در  بود.  اثر  ساختار 
همچون رقعة موجود در موزه توپقاپي٢ ، بعضي اظهارات 
تاريخي نيز وجود دارند، که گواهي بر وجود ارتباط جدي 
نهم  قرن  ايران  در  هندسه دان  و  هنرمند  ميان  مستمر  و 
مي باشد؛ آلپي اوزدورول در مقاله خود با عنوان «رياضي 
تئوري وعمل درهنر قرون ميانه  اسالمي»  ارتباط  وهنر؛ 
منتشر شده در نشرية «تاريخ رياضي» اين رابطه تنگاتنگ 
(Özdural, 2000) همچنين  را بخوبي نشان داده است. 
تشريح  به  هنر»  و  «رياضيات  نشريه  در  پيترکرامول 
موشکافانة نظام هندسي طراحي الگوهاي رقعه توپقاپي«به 

شاهنامه بايسنقري، نتايج جالب توجهي از کيفيت کادربندي 
و کاربرد و کارکرد نظام شبکه اي زيرساخت اين آثار در 

چينش عناصر بصري نگاره ها ارائه مي دهد.
دراصول  حاکم  تناسبات  ميزان  تطبيقي  «بررسي  مقاله 
صفحه آرايي قرآن هاي مذّهب عصرتيموري» که بصورت 
آنالين از ٢٦ آذر ٩٦ در سايت نشريه «کتابداري و اطالع 
رساني» منتشر شده است يکي از اين پژوهش هاست که با 
اشاره به «هندسه بنيادي مبتني بر نظام حاکم بر صفحه هاي 
نسخه هاي خطي» (غفوري و محمدزاده و شميلي، ١٣٩٦: 
٤) به تبيين زيبايي شناسي مبتني بر کارکرد نظام تناسباتي 
اجزاي کادر مذهب اين نسخه ها مي پردازد. (همان،١٣٩٦) 
برسه  حاکم  صفحه آرايي  نظام  «تدوين  مقاالت  همچنين 
ايران»   ازقرآن هاي تيموري محفوظ درموزه ملي  نمونه 
هنرهاي  زيبا-  «هنرهاي  نشريه  دوم  شماره  در  انتشار 
درساختارشناسي  «جستاري   ،١٣٩٧ سال  در  تجسمي» 
موجود  عصرتيموري  قرآني  تذهيب هاي  ونقش  طرح 
سوم  شماره  در  انتشار  آستان قدس رضوي»  درموزه 
 ،١٣٩٦ سال  در  رساني»  اطالع  و  «کتابداري  نشريه 
«جستاري درشاهکارمغفول: شاهنامه بايسنقري گلستان» 
ايران» در سال  انتشار در شماره اول نشريه «مطالعات 
نسخه خطي  اجزاء  تحليل  و  توصيف  «معرفي،  و   ٢٠١٠
ملي  کتابخانه  و  موزه  در  محفوظ  بايسنقري  شاهنامه 
ملک» منتشر شده در شماره ١ نشريه «بساتين» در سال 
پژوهشها  اين  مي باشند.  پژوهش ها  دست  اين  از   ١٣٩٥
ايدة کاربست زيرساخت مجدولي است که پيش تر  مويد 
شهريارعدل،درمقاله ا ي باعنوان «پژوهش پيرامون پيمانه ها 
 ,Adle) «وخطوط تصحيح وتنظيم  كننده درنقاشي شرقي
١٩٧٥)ارائه کرده بود. (افشارمهاجر و بهشتي، ١٣٩٤: ١٤) 
حائز  بخش هاي  از  همواره  تناسبات  و  نسبت ها  بررسي 
اهميت در بررسي ساختار هندسي آثار هنري بويژه در 
هندسه پنهان نگارگري به شمار مي رود و همگان مختصر 
کتاب  در  بلخاري  دکترحسن  پرداخته اند.  بدان  مفصل  يا 
«هندسه خيال و زيبايي» (١٣٩٦) در تبيين باب تناسبات 
در رساله هندسه از رسائل اخوان الصفا ميزان آشنايي 
ايرانيان از مبحث تناسبات و مبناي زيبايي شناختي آن در 
صناعات عملي را نشان مي دهد. مهندس عليرضا جذبي در 
توشيح کتاب «في ما يحتاج اليه العمال و الصناع من االشکال 
الهندسيه » ابوالوفا بوزجاني کاربرد انواع نسبت هاي طاليي 
را به همراه نحوه ترسيم آن در نزد ايرانيان بيان ميکند. 
(بوزجاني، ١٣٦٩) نظرلي (١٣٩٠) در کتاب «جهان دوگانه 
در  ايرانيان  دانش  از  قاطع  ضرس  به  مينياتورايراني» 
کاربست انواع نسبت طاليي در هنرهاي آنان سخن گفته 
است. البته بيشتر پژوهشگران به علت اهميت مکتب هرات 
و بويژه بهزاد، بر آثار ايشان تمرکز کرده اند. شه کاليي و 
ميرزا ابوالقاسمي در مقاله «بررسي تنوع پيکره ها و تناسبات 
انساني در آثار کمال الدين بهزاد» منتشر شده در شماره ٣٩ 

ساختار  بررسي  حوزه  در   .١
مطالعات  غربيان،  آثار  هندسي 
از  است.  شده  انجام  بسياري 
باره  اين  در  متون  برجسته ترين 
مي توان کتاب «هندسه سّري نقاش: 
مطالعه اي در ترکيب بندي هنري» را 
نام برد که بيش از ٥٠ سال، بارها 
چاپ و يک کتاب مرجع دانشگاهي 
چارلز  مي رود.  به شمار  غرب  در 
بولئو در اين کتاب به تحليل هندسي 
آثار هنري غرب از دوران باستان 
تا هنر مدرن روي آورده و از هر 
دوره نمونه هايي را تحليل هندسي 
هندسي  تحليل هاي  است.  کرده 
تا  پارتنون  معبد  تزئينات  از  او 
نقوش  از  ايتاليايي،  موزائيک هاي 
وسطايي  قرون  شده  گلدوزي 
شده  حجاري  نقوش  تا  انگليسي 
بر سنگ عصر گوتيک در فرانسه 
رنسانس  نقاشي هاي  از  آلمان،  و 
اکسپرسيونيسم  آثار  تا  رافائل 
ميگيرند.  بر  در  را  پوالک  انتزاعي 
فرانسه  بار در  اين کتاب نخستين 
 La geometrie عنوان  تحت 
منتشر   secrete des peintures

 .(Bouleau, 2014) .شد
شماره  (نسخه  توپقاپي  ٢.«رقعة 
مهم  بسيار  سندي   (١٩٥٦.H
تزئينات  [الگوهاي]  مطالعه  براي 
شامل  که  است  اسالمي  هندسي 
بر  هندسي  تصاوير  از  سري  يک 
که  است  جداگانه  صفحات  روي 
اين صفحات بصورت لب به لب به 
يکديگر چسبيده اند و يک طومار به 
عرض تقريبا ٣٣ سانتي متر و طول 
تقريبا ٣٠ متر را بوجود آورده اند.» 

(Cromwell, 2010: 73)



هندسي  هنر  دستاوردهاي  ارزشمندترين  از  يکي  عنوان 
رقعه  مي پردازد.   (Cromwell, 2010: 135) اسالمي» 
توپقاپي حاوي پيچيده ترين الگوهاي هندسي اسالمي، يک 
منبع مرجع براي معماران وهنرمندان عصر خود به شمار 

 (Cromwell, 2010) .ميرفته است
ساختارشناسي  حوزه  در  شده  انجام  مطالعات  عمده 
نگارگري ايران با محوريت موضوع هندسه پنهان، بر آثار 
کمال الدين بهزاد و مکتب هرات و تعدادي از آثار مکتب 
قابل  بسيار  گاه  و  اندک  مطالعات  است.  متمرکز  صفوي 
تأمل که ايده هايي چون «جانمايي چهره هاي افراد در يک 
قوس حلزوني»، «نقش پنهان»، «نقش نخست» و «ساختار 
منحني» را پيش کشيده اند. همزمان با روند رو به رشد 
دانشگاهي  درمحيط هاي  پنهان  هندسه  به  مباحثمربوط 
گمان  به  آمد.  بوجود  نيز  اعتنايي  قابل  ترديدها  ايران 
ايراني،براساس  نگاره هاي  شماريازپژوهشگران،ترکيب 
چينش  قاعدة  واز  است  نگرفته  صورت  خاصي  قانون 
دست آزاد تبعيت مي کند. چنانکه بعضي نظير افشارمهاجر 
و بهشتي نيز گفته اند تاکنون هيچ اطالعات تاريخي دقيقي 
درباب قواعدترکيب  بندي درنگارگري ايراني به دست ما 

نرسيده است. (افشارمهاجر و بهشتي، ١٣٩٤: ٤٠) 
برخي اساتيدتأثيرمحيط زندگي هنرمند نقاش آن دوره و 
ارتباط او با ديگر هنرمندان را دليل وجود چنين هندسه اي 
در نقاشي هايش دانسته اند١.   زيرا نگارگر«ازبناهاي زمان 
وعناصرساختاري  پذيرفته  اثر  درهرات  ويژه  به  خود، 
است.»  كرده  آن هارادرنگاره هاي خود مصور  وتزييناتي 
اكبري، ١٣٩١: ٤٤)  ان ستاري، صديق  (كاظمي، شعاري 
اينها معتقدند داليل کافي و قابل قبول براي اثبات اين ادعا 
که هنرمند آگاهانه و عامدانه از اصول هندسي خاص و 
پنهاني در اثرش استفاده کرده است، وجود ندارد٢  و البته 

تاکنون مطلبي نيز بر رد اصل موضوع ننوشته اند.
از سويي مطالعات اخير نيز نشان داده است که بکارگيري 
را  ايراني  نقاشي  آثار  همه  هندسي  مشخص  اصول 
فاقد چنين  ايراني  نگاره هاي  از  بسياري  و  دربرنمي گيرد 
قاعده مندي حساب شده اند، از طرفي دامنة محدود مطالعات 
موجود نيز نمي توانند اين تئوري را به عنوان يک قاعده کلي 
و دستورالعملي براي طراحان نگاره هاي ايراني، بطور قطعي 
به اثبات برسانند. از اين رو گاه محققان مطالعات انجام 
شده را براي راي قطعي کافي ندانسته و يا به آنها با ترديد 
نگريسته اند، چنانکه نظرلي معتقد است نظريه پاپادوپولو 
ايراني  نگاره هاي  در  مارپيچ  مدور  حرکت  خصوص  در 
را به رغم تحليل هاي گسترده، بواسطه عدم ارائه الگوي 
واضح و معين براي ترکيب بندي نگاره ها و نظام طراحي 
هندسي بي نقص، در حد فرضيه اي قابل تامل باقي مانده 
نيز  بهشتي  و  افشارمهاجر  و  (نظرلي، ١٣٩٠: ٩٦)  است، 
نظريه نظرلي را در خصوص کاربست هندسه  به دليل عدم 
ارائه مستندات کافي و نيز عدم تبيين روند چگونگي تقسيم 

فضا و چينش اجزاي اثر، متقن نميدانند. (افشارمهاجر و 
بهشتي، ١٣٩٤: ١٧)  عدم تطبيق روش همين پژوهشگران، 
«بازي  نگارة  هندسي  تحليل  در  خودشان،  اعتراف  طبق 
نسخه  از  (تصوير ١)  هند»  و سفير  بوزرجمهر  شطرنج 
روشهاي  دستيافت  رغم  به  بايسنقري،  شاهنامه  خطي 
ضابطه مند هندسي در طراحي ساختار نگاره با استفاده از 
روشهاي مطروح پيشين، خود دليلي بر جواز ترديد در اين 
موضوع است. (همان، ٢١) بهشتي نيز در مطالعات خود به 
عدم تطابق بعضي از قواعد نتيجه شده مطالعات پيشين بر 
يافته هاي خود اشاره کرده است. (بهشتي، ١٣٩٧: ٨٠) از 
اين رو ممکن است انطباق ترکيب بندي هاي نگاره هاي ايراني، 
رياضي وار،  منطقي  بر ساختار  در عصرتيموري،  بويژه 
حاصل درک عميق نگاگر ايراني از قواعد و نظام تناسباتي 
مستتر در جهان پيرامون در نتيجة رهيافت هاي ذهني  و يا 
تجربة معنوي او بوده باشد و اين امر در فرآيند آزمون و 
خطاي ترکيب بندي عناصر بصري بويژه در آن دسته از 
آثار قاعده مند فاقد عناصر معماري بازتاب يافته است. رفع 
اين ابهامات و ترديدها نيازمند تحليل نمونه هاي بيشتر و 

مقايسه نتايج آنهاست. 
با وجود اين ترديدها، چنانکه گفته شد شواهد فراواني در 
خصوص ارتباط تنگاتنگ ميان هنرمندان و هندسه دانان و 
تأثير آن در ترکيب بندي هاي خاص نقاشي ايراني که باعث 
انحصار و استقالل آن از ساير نقاشي ها شده است، وجود 
موجود  عناصر  ايراني  نگارگري  «در  کلي  نگاه  در  دارد. 
در صحنه، از انسان گرفته تا طبيعت و اشيا، همگي داراي 
تناسبات هندسي  با  قابل محاسبه  ماهيتي رياضيگونه و 
هستند.» (فدايي، ١٣٩٣: ٧) اين دريافت کلي و نيز کاربست 
مبرهن هندسه در ساير هنرهاي سنتي ايراني، پژوهشگران 
به  ايراني  نگارگري  در  نوين  کندوکاوي  شروع  براي  را 
کاربست  نحوه  درباره  است. کاوش علمي  انداخته  تکاپو 
دانش هندسه در نقاشي، پيچيده تر و دشوارتر از معماري 
و هنرهاي ديگر است. محققاني که در زمينه هندسه هنر 
اسالمي کار کرده اند نيز، اغلب بر معماري و متعلقات آن 
تمرکز داشته اند٣.  در حالي که استفاده از هندسه در تمامي 
جنبه هاي هنر نقاشي ايراني، از ساختار ترکيب بندي ها تا 
الگوهاي تزئيني، از نقاشي هاي باستاني ايران، تا نقاشي هاي 

نوسنتي ايراني، نيز موضوعي مشترک است٤.

هندسه در هنر ايراني – اسالمي
«در ميان علومي که به جهان اسالم راه يافتند، از رياضيات 
به داليل مختلفي مانند هماهنگي بيشتر با دستوالعمل هاي 
مانند  ديني  پيچيده  مسائل  از  بعضي  فصل  و  حل  دين، 
تقسيم ارث، کاربرد وسيع آن در مسائل تجاري، اداري و 
هنرهاي کاربردي نظير معماري بيشتر مورد استقبال قرار 
گرفته بود.» (Taheri, 2017: 748) آگاهي رياضيدانان از 
اصول و قواعد خاص هندسي مانند نسبت طاليي که در 

شود  رجوع  مثال  عنوان  به   .١
تزييني  نقوش  «تطبيق  مقاله:  به 
آثار  در  تيموري  دوره  معماري 
کما ل الدين بهزاد با تاکيد بر نگاره 
گدايي بر در مسجد»  که تاثير بهزاد 
و معماران معاصرش بر يکديگر را 
بخوبي نشان مي دهد.(شايسته فر، 

 (١٣٩٢
٢.  مهدي حسيني جانمايي ضابطه 
فيگورهاي  ازجمله  عناصر  مند 
انساني،  چنانکه پاپادوپولو بيان کرده 
است، را رد مي کند.(افشارمهاجر و 
بهشتي ، ١٣٩٤: ١٢) اينجانب نيز به 
ياد دارم که استاد حميدشانس در 
کالس درسي دانشکده هنر دانشگاه 
يزد، سال ١٣٨٠، ترديدهاي جدي را 
درباره اين نظريه مطرح و آن را رد 

مي کردند.
٣. به عنوان مثال ريچارد هنري در 
نقد کتاب «طراحي هندسي اسالمي» 
اثر اريک بروگ مي گويد: «يک انتقاد 
تقريبا  کتاب  که  است  اين  بالقوه 
معماري  الگوهاي  بر  استثنا  بدون 
تمرکز دارد. تنها اشارات ناچيزي به 
تذهيب قرآن شده که نبوغ هندسي 
به  مي کنند.  ارائه  را  ارزشمندي 
هنرهاي نساجي، سراميک، فرش و 
يا نقاشي به ندرت و يا هرگز اشاره 
(Henry, 2015: 48) «.نشده است

اوغلو  آقا  مثال،  بطور  چنانکه   .٤
استفاده   (Aga-Oglu, 1945)
امويان  دوره  هندسي  الگوهاي  از 
را برگرفته از قرون قبل از اسالم 
Kes-) برمي شمارد و کشميرشکن

به  نيز   (hmirshekan, 2005
ايراني  هندسه  از  متناوب  استفاده 
در نقاشي هاي نوسنتي ايران اشاره 

دارد.

مکتب   در  پنهان  هندسه  بررسي 
نگارگري هرات؛ با تأکيد بر نگاره  «به 
لشکر نمودن اسکندر، سخن گوشه 

نشينان را/ ٥ -٢٣



شماره۵۲  زمستان۹۸
۹

فصلنامة علمي نگره

هنر کاربرد داشته است، سبب رشد کيفيت آثار هنرمندان 
در دوره هايي مي شد که حکومت بستر ارتباط هنرمندان و 

دانشمندان را فراهم کرده بود. 
رياضيدانان «با استفاده از روشهاي ساده اي چون «برش 
و الصاق» و نيز اشکال هندسي که قابليت کاربست براي 
امور تزئيني را داشته اند، هندسه را به صنعتگران آموزش 
مي داده اند.» (Özdural, 2000: 171) آنان به منظور حل 
مسائل رياضي در حوزه هاي مختلف از جمله هنر و صنعت 
دعوت مي شدند، «چنين جلساتي امري گسترده در جهان 
اسالم بود.١»  (همان) نظير مبرهن ديگر اين ارتباط، کتاب 
رياضيدان برجستة قرن چهارم، ابوالوفا بوزجاني با عنوان 
«في ما يحتاج اليه العمال و الصناع من االشکال الهندسيه» 
به معني «اشکال هندسي مورد نياز مجريان و صنعتگران» 
بديع هندسي، روشهاي  اشکال  ارائه طرح ها و  که ضمن 
کاربردي مختلفي را براي ترسيم آنها توسط مهندسان و 
صنعتگران شرح داده است. (بوزجاني، ١٣٦٩) صنعتگران 
ايراني که الگوهاي هندسي خود را از طبيعت مي گرفته اند، 
نيز به استفاده از آنها بسيار عالقه مند بودند و از تلفيق 
الگوهاي ساده و قواعد رياضي منتزع شده از طبيعت به 

طراحي الگوهاي پيچيده تري دست مي يافتند که الگوهاي 
ساده تر را در خود پنهان داشته اند٢.  به دليل اساس رمزي 
«هندسه  مفهوم  به  مفهوم  اين  پنهان،  هندسه  عرفاني  و 
نسبت  به  حجازي  است٤.   نزديک  بسيار  نيز  مقدس٣»  
طاليي مستتر در طبيعت به عنوان بخشي از هندسه مقدس 
معتقد است٥،  اما نشان مي دهد که چگونه اين نسبت را 
مي توان در تمام اجزاي جهان بدون رويکرد ديني نيز درک 

  (Hejazi, 2005) .کرد٦
هنر  حکمت  و  زيبايي شناختي  آراي  بيان  در  بلخاري 
آنان  رسائل  از  هندسه  رسالة  شرح  در  اخوان الصفا، 
مي گويد: «هندسه در آن زمان، متکفل وجه ساختاري هنر و 
معماري از سويي و در برگيرنده  وجه نظري آن (به دليل 
آنکه هندسه از اقسام فلسفه وسطي محسوب مي شد) از 
ديگر سو بود و خود، البته عاملي مهم در ايجاد تقريب نظر 
و عمل.» (بلخاري، ١٣٩٦: ١١١) اخوان، هندسه را به دو قسم 
حسي و عقلي تقسيم کرده بودند. هندسه حسي مشتمل بر 
بخش قابل ادراک به واسطه حواس ظاهري بود و هندسه 
عقلي يعني هندسه اي که سبب شناخت و فهم مفاهيم مستتر 
در هندسه حسي مي شود. «از ديدگاه آنان اين هندسه عامل 

اين جلسات  ١.آنان از حضور در 
بسيار خرسند بودند، چراکه در اثر 
حضور در چنين جلساتي، مسائل و 
ايده هاي جديدي را در رشته علمي 
خود ميافتند که در غير آن صورت 
نمي شدند.  مواجه  آن  با  هرگز 
چنانکه حکيم عمر خيام از حضور 
در جلسه اي به منظور حل مسئله 
رياضي ابراز خوشحالي مي کند و 
ضمن دعاي خير براي طراح مسئله 
جلسه  اين  «اگر  که  مي کند  اذعان 
آن  از  هميشه  براي  شايد  نبود 
Özdu-) مي مانده ام.»  دور  مسئله 

(ral, 2000, 172
٢. «هنر هندسي اسالمي اصطالح 
از  شبکه اي  با  که   است  خاصي 
اشکال ستارگان و چندضلعي هاي 
در هم تنيده، سطح بااليي از تقارن 
نيز  و  جهاني  و  محلي  مقياس  در 
مشخص  شونده  تکرار  فرم هاي 
شده است. طرح ها معموال بر روي 
قرار  جدول بندي ها  از  شبکه  يک 
نهايي،  محصول  در  اما  ميگيرند، 
بخش اعظم هندسه مبناي کار، از 
مي تواند  تنها  که  بيننده اي  چشم 
تنيدة  هم  در  مکمل  اشکال  اين  از 
پيچيده به شگفت آيد، پنهان خواهد 

(Cromwell, 2010: 73)  «.ماند
٣. هندسه مقدس لزومًا با رويکرد 
هنرمنداني  نيست.  همراه  ديني 
بوده اند که  رويکرد ديني نداشته اند، 
اما  به نوعي هندسة عرفاني معتقد 
بودند و در آثار خود به کار برده 
اند، (Bouleau, 2014) از نظر اينها 
«هندسه مقدس بکارگرفتن نسبتها، 
به  توجه  با  هارموني  و  تناسبات 
است.»  نظم  مفهوم  از  سنتي  ايدة 

(Clayton, 2008: 89)
وجود:  مقدس  «هندسه  مقاله   .٤
هندسه  و  پزوآ  رمزي  تشبيهات 
 (McNeill, 2014) مدرنيسم» 
که مشتمل بر يک نگاه قدسي غير 
ديني معاصر از هندسه و رياضي 
است، فرناندو پزوآ (١٨٨٨-١٩٣٥)؛ 
بيستم،  قرن  اوايل  پرتقالي  شاعر 
از  داراي درک عرفاني خاصي  را 
که  مي دهد  نشان  هندسي  اشکال 
او در مکاتب هنري قرن  نگاه  اين 
بيستم مانند فوتوريسم و کوبيسم 
تاثيرگذار بوده است. پزوآ مي گويد: 
«از آنجايي که که اعداد و اشکال 
نشانه هاي آشکاري از نظم و تقدير 
جهان هستند و... رياضيات کليددار 
همه اسرار جهان به شمار مي رود. 
دليلي ندارد که فرض کنيم اقليدس 
صاحب انديشه هاي عميقي به غير از 
هندسه بود، چرا که کتاب هندسة او 
بقيه در صفجه بعد

تصوير ١. بازي شطرنج بوزرجمهر و سفير هند. مأخذ:  افشارمهاجر 
و بهشتي، ١٣٩٤: ١٩.

را.   نشينان  گوشه  سخن  اسکندر،  نمودن  لشکر  به   .٢ تصوير 
www.bl.uk :مأخذ: سأيت موزه کتابخانه بريتانيا



ادراک معاني مطرح در بطن مصاديق هندسه حسي است، 
مثال ثقل و سنگيني اي که در اجسام محسوس وجود دارد 
به هندسه عقلي ادراک مي شود نه حسي. هندسه عقلي در 
تمامي صناعات حضور مطلق دارد، زيرا هر صانعي پيش 
از کار خود نياز به سنجش مقادير دارد و اين خود نوعي 
هندسه عقلي است.» (همان، ١١٢) اين دقيقا همان چيزي است 
که امروزه از آن به عنوان دانش مباني هنرهاي تجسمي 
يا همان سواد بصري تعبير مي شود. لذا هنرمندان قرون 
مختلف اسالمي من جمله نقاشان، از کاربست آنچه که ما 
مباني هنرهاي تجسمي ناميده ايم، در خلق نگاره هاي خود 
کامال آگاه بوده اند. همچنين درک عميق از مفاهيم هندسي 
و هندسه طبيعت، منجر به تقويت اعتقاد هنرمند مسلمان 

به «ايده وحدت در کثرت و کثرت در وحدت» که يکي از 
که  آموزه اي  مي شد.  است  اسالم  آموزه هاي  اصلي ترين 
محققاني چون دابور الگوهاي پيشرفته هنر هندسي اسالمي 

 (Dabbour, 2012: 388) .را مبتني بر آن مي دانند

دانش هندسه در قرن نهم هجري
و  عاليقدر  «رياضيداني  که  کاشاني  جمشيد  غياث الدين 
محاسبي ماهر و منجمي زبردست و مؤلفي توانا و مخترع 
آالت دقيق رصد بود و به حق مي توان او را از برجسته ترين 
رياضيدانان دورة اسالمي دانست» (کاشاني، ١٣٦٦: ١٠) 
تنها چهل سال پيش از به حکومت رسيدن سلطان حسين 
از دنيا رفت. غياث الدين در نوشته هايش روش هاي هندسي 

از نخستين تا پاياني ترين گزاره اش، 
همه نشانه هايي مکاشفه آميز براي 
آنهاييست که ميدانند چگونه آن را 

بخوانند.» (همان: ٢٢)
يا  و  نشان   » هندسي  تناسبات   .٥
هستند  فطري  قوانين  از  انعکاسي 
که اساس نظم طبيعت را را ايجاد 
مي کنند، نظمي که با ابزار هندسه و 
Dab-) «.رياضيات قابل شرح است

(bour, 2012: 381
٦.«جهان و طبيعت که به عنوان يک 
واقعيت عقالني و درنتيجه واقعيتي 
رياضياتي، و باالترين ظهور حکمت 
ايجاد  مطلق  حقيقت  توسط  الهي، 
سازه هاي  بوسيله  است،  شده 
بيان  منظور  به  مقدس  معمارانة 
در  الهي،  زيبايي  و  هارموني  نظم، 
يک زبان رمزآلود و نمادين بازتاب 

(Hejazi, 2005,14) «.يافته اند

بقيه در صفجه بعد

مأخذ:  صوفيان،  سماع  نگاره   .٣ تصوير 
www.metmuseum.org

تصوير ٤. نگاره ساختن کاخ خورنق، مأخذ: 
اژند،١٣٧٨، ٢٤٤.

نگاره  کادر  عرض  تقسيمات   .٥ تصوير 
بر اساس اندازه طول کتيبه هاي فوقاني و 

تحتاني. مأخذ: صوابي، ١٣٩٤: ٢٨٣.

در  شاخص  مربع   .٦ تصوير 
پايين اثر، مأخذ: نگأرندگأن.

دو  به  نگاره  تقسيم  تصوير٧. 
قسمت مساوي، مأخذ: همان.

بر  نگاره  تقسيم   ..٨ تصوير 
قسمت،  شش  به  کتيبه  مبناي 

مأخذ: همأن.

بر  نگاره  تقسيم   .٩ تصوير 
شش  به  کتيبه  عرض  مبناي 

قسمت. مأخذ: همان.

مکتب   در  پنهان  هندسه  بررسي 
نگارگري هرات؛ با تأکيد بر نگاره  «به 
لشکر نمودن اسکندر، سخن گوشه 

نشينان را/ ٥ -٢٣
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نويني براي اجراي طرح هاي پيچيده با ساختار هندسي را 
به همراه مثال ارائه کرده است١.  رابطه او با هنرمندان به 
نحوي بود که به قول طاهري: «هيچ رياضيداني مانند او 
تعامل عملي و نظري طوالني مدت با صنعتگران و معماران 

 (Taheri, 2017: 761) «.نداشته است
همچنين رقعه موجود در موزه توپقاپي٢  شاهد متقني است که 
نشان مي دهد که هنرمندان، معماران و صنعتگران، همگي از دانش 
هندسة او و ديگر رياضي دانان، در آن زمان بهره مند بوده اند٣.  
اين شواهد همه وجود شرايطي مناسب به منظور گسترش و 

بکارگيري دانش هندسه در مکتب هرات را نشان ميدهند.

نگاره به لشکر نمودن اسکندر، سخن گوشه نشينان را٤ 
اين نگاره در نسخه اي از پنج گنج نظامي اجرا شده است 

که به گفته آژند در سالهاي ٥٠-١٤٤٥در کارگاه سلطنتي 
سلطان حسين بايقرا به پايان رسيد و به اميرعلي فارسي 

برالس، از امراي دربار اختصاص داده شده است. 
(آژند، ١٣٧٨: ٣٩٢؛)(تصوير٢)٥  گرچه اين نگاره منسوب 
از  اما نگاره داراي دو امضا  به بهزاد است (همان:٣٩٤)، 

نقاشان کارگاه هرات يعني بهزاد و قاسمعلي است.
آن  پنجم  قسمت  که  است  قسمت  پنج  داراي  گنج  پنج 
اسکندرنامه ناميده مي شود. اسکندرنامه نيز به دو بخش 
شرفنامه و اقبال نامه تقسيم شده است که اين داستان به 
فتوحات  به شرح  راجع  که  مزبور  کتاب  بخش شرفنامه 
اسکندر است تعلق دارد. اين نسخه دربردارندة  ٢٢ نگاره با 
شکوه است که به گفته پاکباز اين نگاره ها اوج نوآوري هاي 
نسخه  اين   (٨١  :١٣٨٣ (پاکباز،  مي رود.  شمار  به  بهزاد 

١. مثال در باب نهم از مقاله چهارم 
کتاب مفتاح الحساب ضمن تعريف 
ترسيم  «نحوه  مقرنس ها  انواع 
طرح هاي مقرنس از يک مربع واحد 
مي کند.»  بيان  نمونه  عنوان  به  را 
Özdu- کاشاني، ١٣٦٦: ٣٨-٤٠ و)

(ral, 2000: 171
٢. رقعه اي که در حمله سلطان سليم 
عثماني به تبريز، به همراه بسياري 
از نسخ خطي ديگر به سرقت رفته، 
و در حال حاضر در موزه توپقاپي 
استانبول نگهداري مي شود. (آژند، 

(١٣٧٨: ٣٦٦
٣. نجيب اوغلو در کتابش با عنوان 
تزئين  و  هندسه  توپقاپي:  «طومار 
در معماري اسالمي» شرح کاملي 
از شيوه طراحي و کاربرد الگوهاي 
رقعه توپقاپي در هنر بويژه معماري 
است.  داده  ارائه  را  عصر  آن 

(Necipoğlu, 1995)
٤. در متون فعلي نسخه هاي  نظامي، 
عنوان اين روايت «گشودن اسکندر 
دز دربند را به دعاي زاهد» مي باشد 
در  اما   ،(١٠٢١  :١٣٧٣ (نظامي، 
نسخة مربوط به نگاره موجود در 
عنوان  اين  بريتانيا  موزه  کتابخانه 
دعاي  اسکندر،  نمودن  لشکر  «به 

گوشه نشينان را» آمده است.
٥.براي مشاهده اين اثر با کيفيت باال 
به سايت موزه کتابخانه بريتانيا، به 

آدرس زير مراجعه شود. 
http://www.bl.uk/manu-
scripts/Viewer.aspx?ref=or_
6810_f273r

تصوير ١٠. ترکيب تقسيم بندي هاي عمودي 
و افقي بر مبناي کتيبه. مأخذ. همان.

تصوير ١١. شبکه هاي حاصل از ترسيم 
قطرها، مأخذ. همان.

تصوير ١٢. مأخذ. همان.

تصوير ١٣. تقسيم بندي ٣٦ تايي در رديف 
افقي و عمودي، مأخذ: همان.

تصوير ١٥. مأخذ: همان.تصوير ١٤. مأخذ: همان.



هم اکنون در موزه-کتابخانه بريتانيا نگهداري مي شود. 
داستان مربوط به نگاره: در اين داستان اسکندر به دنبال 
فتح قلعه اي تسخير ناپذير به نام دربند در کوهستان البرز 
با راهزنان نمي تواند  از چهل روز جنگيدن  او پس  است. 
کاري از پيش ببرد، لذا در جلسه اي با حضور بزرگان و 
اميران لشکرش از آنان مي خواهد که راه حلي را ارائه دهند. 
اما آنان مي گويند که فتح اين قلعه تقريبا ناممکن است و بهتر 
است از آن صرف نظر کند. اما او از لشگريانش مي پرسد 
آيا هيچ راهب عزلت نشيني را مي شناسيد. يکي از لشکريان 
پاسخ مثبت مي دهد و اسکندر از او مي خواهد که هرچه 
سريعتر او را به محل عبادتش که يک غار در کوهستان 
بود ببرد. آنها به سرعت روانه مي شوند و مرد راهب او را 
با روي خوش مي پذيرد. اسکندر ماجرا را براي مرد راهب 

تعريف مي کند:
«حصاريست بر سفت اين تيغ کوه 

درو رهزنانند چندين گروه
همه روز و شب کاروانها زنند

ز بد گوهري راه جانها زنند
در آن جستجويم که بگشايمش

به داد و به دانش بيارايمش
تو نيز ار به همت کني ياريي 
در اين ره کند بخت بيداريي

ز رهزن شود راه پرداخته  
شود توشة رهروان ساخته١»  (نظامي، ١٣٧٣: ١٠٢٥)

 اسکندر از زاهد مي خواهد که برايش دعا کند تا بتواند بر آن 
قلعه فائق آيد. زاهد دعا مي کند و با آذرخشي از غيب ارکان 

آن قلعه را از پاي در مي آورد: 
«چو آگاه شد مرد ايزدشناس  
که دزدان بر آن قلعه دارند پاس

يکى منجنيق از نفس برگشاد 

«بيت  حاوي  بيت  پنج  اين   .١
نخستين  عنوان  اين  ند.  مصِور» 
اين  به  مهران  فرهاد  توسط  بار 
نوع از ابيات در نگاره هاي ايراني 
داده شده است: «بيت مصور دقيقا 
همان بيتي است که رويداد صحنه 
(مهران،  مي کند.»  توصيف  را 

 (١٣٨٦: ١٠٣

کتابخانه  تصوير ١٦. مأخذ: سايت موزه 
www.bl.uk .بريتانيا

تصوير ١٨. مأخذ: همان.تصوير ١٧. مأخذ: همان.

تصوير ٢٠. مأخذ: همان.تصوير ١٩. مأخذ: همان.

مکتب   در  پنهان  هندسه  بررسي 
نگارگري هرات؛ با تأکيد بر نگاره  «به 
لشکر نمودن اسکندر، سخن گوشه 

نشينان را/ ٥ -٢٣
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که بر قلعه آسمان در گشاد
چنان زد در آن کوهه منجنيق 

که شد کوه در وي چو دريا غريق
به شه گفت برخيز و شو باز جاي

که آن کوهپايه درآمد ز پاي» (همان، ١٠٢٦)
فتح  موجبات  دعاي خويش  به  خدا  مرد  آن  هر روي  به 
قلعه به دست شاه را فراهم مي کند و شاه به اطرافيان خود 

مي گويد که هرگز زمين از مردان خدا خالي نخواهد شد...
داده  نشان  تحقيقات  نگاره:  در  پنهان  هندسه  مطالعه 
است که نگارگران از دو نوع ساختار هندسي براي ترکيب 
بندي آثار خود استفاده  کرده اند١. که اولي بر «زيرساختي 
شبکه اي» (افشارمهاجر و بهشتي، ١٣٩٤: ١٤) از خطوط 
متقاطع و عمود بر هم استوار بوده و در آثاري که فضاهاي 
معماري بر ساير قسمت ها غلبه دارند بکار مي رود. دومين 

نوع ترکيب بندي، بر فرمهاي سيال دايره اي و مارپيچ و 
گياهي،  حيواني،  انساني،  فيگورهاي  جانمايي  منظور  به 
با  اين ترکيب نيز  صخره ها، تپه ها و کوهها بنا مي شود، 
نظام شبکه اي زيرساخت هماهنگ است. عالوه بر اين دو 
ساختار، مي توان به ساختار سومي هم که از ترکيب دو 
غالب  واقع  در  کرد.  اشاره  مي آيد،  بوجود  قبلي  ساختار 
آثار نگارگران مکتب هرات مرکب از فرمهاي سيال مدور 
و فرمهاي راست قامت گوشه دارند. چرا که اساس نظام 
دايره  و  مربع  فرم  را  ايران  هنرهاي  زيرساخت  هندسي 
تشکيل مي دادند. (بلخاري، ١٣٨٤: ٧) غلبه هر يک از اين 
دو ساختار بر ديگري نيز به موضوع نقاشي و ميزان غلبه 
فضاي معماري بر فضاي غيرمعماري يا بالعکس بستگي 
دارد. به عنوان مثال در نگاره «سماع صوفيان٢»  (تصوير 
٣)  فضاي سيال فيگوراتيو و ساختار دايره اي بوضوح 

ستاري،  كاظمي، شعاريان  نک:   .١
صديق اكبري، ١٣٩١: ٤٦.

٢.برگي از ديوان حافظ که در موزه 
مي شود،  نگهداري  پوليتن  مترو 

منسوب به بهزاد.

تصوير ٢١. دأيره مبنأ و مربع شأخص و أقطأر حأصل أز شيوه تقسيم بندي أيرأني در 
بستر کأر، مأخذ: همأن.

به  هند  أز  هدأيأيي  پيشکش   .٢٢ تصوير 
نظرلي،  مأخذ:  (؟).  ميرسيدعلي  خسرو، 

.١٣٩٠. ١١٣

تصوير ٢٤. مأخذ: همان.تصوير ٢٣. مأخذ: نگارندگان



(نک: قاضي زاده، ١٣٨٢: ١٧-٢٩) و  اثر غلبه دارد  بر کل 
در نگاره «يوسف و زليخا١»  که تصوير تماما با عناصر 
معماري پوشيده شده است، ترکيب بندي بر فرمهاي هندسي 
زاويه دار بنا شده است٢،  و نيز اثر «ساختن کاخ خورنق٣»  
(تصوير ٤) يک نمونه خوب براي آثاري است که هر دو 
ساختار همزمان بطور يکسان مؤثرند. در تحليل هندسه 
پنهان نگاره پيش رو  نحوه بکارگيري اين زير ساختها را 

نيز خواهيم ديد.
الف- کتيبه ها و جدول بنيادين: يکي از نکات مهمي که 
بايد هنگام مطالعه هندسه يک نقاشي ايراني در نظر بگيريم 
موقعيت کتيبه ها در متن اثر است، کتيبه هايي که در قريب 
به اتفاق اين نقاشي ها وجود دارند. موقعيت کتيبه در يک 
نگاره در وهله اول به مضمون روايت و به «بيت مصِور» 
بستگي دارد، به نحوي که شايد بتوان متن کتيبه را معيار 
برشمرد٤.   نگاره ها  بندي  ترکيب  و  عناصر  جانمايي  کل 
براي اينکه کتيبه ها در يک نسخه در کارگاه سلطنتي براي 
نوشتن به دست کاتب آماده شود بايد گروه مشخصي از 
پيشه وران کارگاه به نام جدول کش ها کار جدول کشي و 
آماده سازي بستر کار را به انجام برسانند. همين گروه 
مسئول جدول کشي اوليه بستر نقاشي تحت نظارت نقاش 
کارگاه هستند. هنر استفاده از زيرساخت شطرنجي شكل 
يكي از شيوه هاي بنيادين به منظور تركيب بندي و طراحي 
م.امين  است٥.   بوده  اسالمي  هنر  حوزه هاي  تمامي  در 
مهدوي در مقالة «گواه صفحه آرايي شبکه اي در نسخه هاي 
خطي ايران» نشان مي دهد که نگارگران، به منظور تعيين 
که  طرحي شطرنجي  از  يک صفحه،  در  متن  قالب  محل 
صفحه را به ساختاِر شبکه اي افقي و عمودي تقسيم مي کند، 
بهره مي برده اند٦.  هيلن برند در مقالة«جستاري در شاهکار 
مغفول: شاهنامه بايسنقري گلستان» در تحليل ساختاري 
نگاره «نبرد کيخسرو و افراسياب»، به شبکه مجدول پنهان 

در نگاره و تأثير آن بر تاکيد موضوع اثر در نگاه مخاطب 
هر  که  معني  اين  به  طرح،  پيش  اين  «تأثير  دارد:  اشاره 
سوارکاري در موقعيت مشخصي بر روي يک شبکه اي در 
پس زمينه قرار دارد، اينست که به رغم بعضي صحنه هاي 
خونين جنگ، حسي از هيجان ناشي از غيرقابل پيش بيني 
 Hillenbrand, 2010:) «.بودن جنگ را به دست مي دهد
119)٧  نحوه طراحي اين شبکه به عواملي چون قطع کتاب٨ 
، موضوع اثر، نحوه و مقدار متن يا کتيبه هايي که در نقاشي 
يک  قطر   » کار  اين  براي  دارد.  بستگي  رفت  بکارخواهد 
چهار گوش را  به شيوه بازگشتي به دو بخش مساوي 
تقسيم ميکردند و نتيجه آن تقسيمات ممکن توان هايي از 
٢ خواهد بود» (افشارمهاجر و بهشتي، ١٣٩٤: ٢٤)٩   بر 
اساس جدول بندي حاصله و با استفاده از قوانين رياضي، 
ساختار  ريزي  پي  براي  نياز  مورد  محورهاي  نگارگر 
پنهان اثر را نيز پي ريزي مي کند. از اين رو ستونهايي که 
جدول کش ها آماده مي کنند، نقش عمده اي را در طرح ريزي 
هندسه پنهان اثر بر عهده دارند. اين ستونها به نوبه خود 
در جانمايي مهمترين عنصر راهنماي يافتن هندسه پنهان 
اثر، يعني کتيبه ها نقش خواهند داشت. به عبارتي کتيبه ها 
ساده ترين رهيافت کشف چگونگي شبکه بندي هاي درون 
نگاره ها هستند. «معموًال در نگاره هايي که کتيبه هاي افقي 
در باال يا پايين قاب يا کتيبه هاي عمودي در  طرفين به 
چشم مي خورد تناسبات نيز تا حدودي به نوع قرارگيري 
اين اشکال مستطيلي وابسته است.» (فدايي، ١٣٩٥: ٨) به 
عنوان مثال در نگاره «يوسف و زليخا»، «در ترکيب بندي 
کل آنچنانکه در نگارگري مرسوم است، کتيبه هاي شعر به 
گونه اي تنظيم شده اند که نگاره را به پنج ستون عمودي 
با فواصل يکسان تقسيم مي کنند.» (قاضي زاده،  مساوي 

١٣٨٢: ١١)١٠ (تصوير ٥)
 به همين ترتيب، در نگاره مورد نظر ما نيز موقعيت کتيبه ها 

١.برگي از نسخه بوستان سعدي 
موزه  در  موجود  قمري)   ٨٩٢)
اثر  مصر،  کتاب  عمومي  سازمان 

کمال الدين بهزاد.
٢. اين اثر به دليل ويژگي هاي خاص 
هندسي  تناسبات  از  بهر مندي  در 
تزئينات  نمادين و غناي  و مفاهيم 
هندسي بارها مورد تحليل محققان 
مثال  عنوان  به  است.  گرفته  قرار 
زاده، ١٣٨٢)  (قاضي  به  کنيد  نگاه 

(رسولي، ١٣٨٤) (صوابي، ١٣٩٤) 
خمسه  نسخه  از  ديگر  برگي   .٣
نظامي گنجوي که حاوي اثر کمال 

الدين بهزاد مي باشد.
مقاله  در  اله خاني  و  کفشچيان   .٤
«بررسي مولفه هاي تعاملي فرم و 
متن در ساختار زيباشناسانه آثار 
مفاهيم  تاثيرات  به  ايران»  نقاشي 
کل  بندي  ترکيب  بر  کتيبه ها  متن 
نگاره ها بويژه در نگاره هاي مکتب 
هرات پرداخته اند.. به عنوان مثال 
نحوه ترکيب بندي و انتخاب کادر 
عمودي نگاره «يوسف و زليخا » 
را برگرفته از مفهوم معنوي ابيات 
مي داند.  نگاره  اين  در  رفته  بکار 
 :١٣٩٦ اله خاني،  و  (نک:کفشچيان 

(٢٨
بهشتي،  و  افشارمهاجر  (نک:   .٥
١٣٩٤: ١٦ و غفوري فر و محمدزاده 

و شميلي، ١٣٩٦: ٤)
٦.(نک: بهشتي، ١٣٩٧: ٨٠)

به  نيز  بهشتي  و  افشارمهاجر   .٧
در  نتايج حاصله  تعميم  رغم عدم 
تحليل ٤ نگاره از ٢٢ نگارة شاهنامه 
بايسنقري بر کل شاهنامه، به دنبال 
اثبات کاربست اين نظام شبکه اي در 
آن دسته از نگاره هايي هستند که در 
آنها تصوير در يک کادر مشخص 
و  (افشارمهاجر  شده اند.  واقع 

بهشتي، ١٣٩٤: ٤١)
و  محمدزاده  و  غفوري  نک:   .٨

شميلي،١٣٩٦: ٢٥.
به  صفحه،  مساوي  «تقسيمات   .٩
نسبت هاي يک سوم و يک دوم و به 
صورت متوالي است، به طوري که کل 
صفحه به شبکه اي از اجزاي مساوي 
تقسيم مي شود. اين شيوه ساده ترين 
صفحه هاي  تقسيم بندي  شکل 
نسخه هاي خطي است.» (غفوري فر و 

محمدزاده و شميلي، ١٣٩٦: ٤)
نيز  بهشتي  و  افشارمهاجر   .١٠
زيرساخت  جدول  کشف  معيار 
قرار  متن  کتيبه هاي  را  نگاره 
بهشتي،  و  (افشارمهاجر  مي دهند. 

(١٣٩٤: ٤٢

مستطيل تصوير ٢٥. مأخذ: همان. موقعيت  بررسي   .٢٦ تصوير 
طاليي نسبت به مستطيل ايستا در نگاره 
بلشکر نمودن اسکندر دعاي گوشه نشينان 

را. مأخذ: همان

تصوير ٢٧. مأخذ: همان.

مکتب   در  پنهان  هندسه  بررسي 
نگارگري هرات؛ با تأکيد بر نگاره  «به 
لشکر نمودن اسکندر، سخن گوشه 

نشينان را/ ٥ -٢٣



شماره۵۲  زمستان۹۸
۱۵

فصلنامة علمي نگره

کليد کشف هندسه پنهان اثر است. در بعضي تحليل هاي 
را  نگاره  کادر  ضلع  يک  سرتاسر  مذکور١  کتيبه ها 
دربرميگرفتند، از اينرو يافتن زيرساخت هندسي اثر آسانتر 
بود. اما در نگارة پيش رو در نگاه نخست موقعيت کتيبه و 
نسبت آنها با چهاچوب نگاره کامال اتفاقي به نظر مي رسد، 
و حال آنکه چنين نيست. چرا که اگر ضلع پاييني اثر حول 
گوشه راست پايين اثر به عنوان مرکز، پرگار شود دقيقا 
بر محل خروج ضلع فوقاني کتيبه ها فرود مي آيد که نتيجه 
نگاره  هندسي  زيرساخت  در  شاخص  مربع  دوران  اين 
است. (تصوير ٦)  همچنين ضلع پايين کتيبه دقيقا بر محور 
افقي اي منطبق است که تصوير را به دو نيمه باال و پايين 
تقسيم مي کند. (تصوير ٧) اگر دو خط به دست آمده که از 
دو طرف باال و پايين کادر کتيبه ها خارج ميشوند را معياري 
براي تقسيم طول کادر قرار دهيم، خواهيم ديد که طول اثر نيز 
به شش قسمت مساوي متناظر با طول کادر تقسيم مي شود 
(تصوير ٨) بر اين اساس و با توجه به عرض کتيبه ها نيز 
ما مي توانيم عرض کل اثر را به شش قسمت برابر تقسيم 
کنيم. (تصوير ٩) تلفيق تقسيم بندي طول و عرض اثر منجر 
به ايجاد جدولي شش در شش شده است. (تصوير ١٠) که 
ابعاد هر خانة آن با ابعاد چارچوب نگاره در تناظر است. 
بر اساس موقعيت کتيبه نسبت به جدول حاصله، اگر ادعاي 
افرادي مانند شهريار عدل که معتقد به جانمايي كليشه ها و 
پيش طرح ها بر اساس اسکلت شبکه گونه زمينه کار هستند٢ 
را نپذيريم، الاقل نمي توان آن را رد کرد. از اينرو کتيبه ها در 
آثار نگارگري تنها به نوان يک متن براي شرح تصوير  بکار 
گرفته نمي شوند، بلکه به عنوان عناصر تصويري تعيين 
کننده و جزئي تفکيک ناپذير از هندسه زمينه و در جهت 
تقويت ترکيب کلي کار در نظر گرفته مي شوند. موقعيت اين 
کتيبه ها نسبت به جدول حاصله و محورهاي تعيين شده 
در تصاوير کامال حساب شده است. بر اين اساس وجود 
اين نظام شبکه اي در پس زمينه اثر که به شيوه مذکور به 

دست آمده باشد را مورد بررسي قرار مي دهيم. تصوير 
١١ نشان ميدهد که اين نگاره نيز داراي چنين زير ساختي 
مي باشد و تقسيمات به دست آمد در تصوير ١٢ با شبکه 
حاصل از ترسيم اقطار منطبق است و موقعيت کتيبه نيز با 
اين زير ساخت هماهنگي دارد. اين دستاورد ما را به اثبات 
فرضية اين پژوهش نزديکتر مي کند. به همين روش ميتوان 
به شبکه زيرساخت نگاره که تعيين کننده موقعيت بعضي 
اجزاي ديگر اثر است نيز دست يافت. (تصوير ١٢) با اين 
تقسيم بندي جدولي با ٣٦رديف افقي و عمودي به دست 
خواهد آمد. (تصوير ١٣) جدول به دست آمده بر راستاهاي 
عمود مانند لبه هاي کادر عمودي و اضالع مستطيل مابين 
دو کتيبه که بر محورهاي ٦ و ٧ عمودي منطبق است را 
و  چپ  کتيبه هاي  زير  مستطيل  مانند  افقي  محورهاي  و 
راست را پوشش مي دهد. اندک انحراف موجود را مي توان 
با در نظر گرفتن تغييرات فيزيکي رخ داده در اوراق که 
در راستاي خطوط کادر اثر بوضوح قابل مشاهده است، 
ناديده گرفت. همچنين بعنوان «خطايي كوچك كه با در نظر 
گرفتن دقت ابزارهاي قرون ميانه اسالمي به راحتي قابل 
توجيه است.» (افشارمهاجر و بهشتي، ١٣٩٤: ٢١ و نظرلي، 
و  باال  افقي  کادرهاي  لبه ها ي  اين شبکه  اما   (١٣٩٠: ١٠٤
پايين نگاره را پوشش نمي دهد. چنانچه مربع شاخص در 
تصوير ٨ را مبناي تقسيمات ديگري به همان شيوه مذکور 
قرار دهيم، نتيجه جدولي ٦×٤ خواهد بود که اين جدول 
ابهامات مربوط به خطوط افقي کادر اثر را بر طرف مي کند. 
(تصوير ١٤) نتيجه آنکه شبکه زيرساخت نگاره ترکيبي از 
دو جدول به دست آمده است که به شيوه سنتي ايراني در 
تقسيم بندي زمينة کار و بر مبناي ترکيب اقطار مستطيل 
(تصوير  است.  آمده  دست  به  آن  محاطي  مربع  و  کادر 
١٥) ممکن است اين سوال مطرح شود که آيا نگارگر فقط 
جهت جا نمايي کادر و کتيبه و مستطيل هاي محيطي آن 
دست به چنين کاري زده است و آيا در راستاي کادربندي 

١.   به عنوان مثال نک:  افشارمهاجر 
و بهشتي، ١٣٩٤: ٤٢-٤٤

بهشتي،  و  افشارمهاجر  نک:   .٢
١٣٩٤: ١٤

تصوير ٢٩. مأخذ: همان.تصوير ٢٨. مأخذ: همان.



کل نسخه، اين صفحه نيز با اين ساختار کادربندي شده 
است يا جدول کشي اين نگاره منحصر به آن بوده است. 
با مشاهده صفحات ديگر اين نسخه متوجه مي شويم که 
اين فرض بکلي مردود است، چرا که کتيبه هاي صفحات 
متن در چهار رديف طراحي شده اند. (تصوير ١٦) بنابراين 
شبکه طراحي شده اين صفحه مخصوص به همين نگاره 
بوده است و طراحي آن تابعي از طراحي شبکه زيرساخت 
صفحات متن نبوده است. با ورق زدن اين نسخه صفحات 
مختلفي را خواهيم ديد که متن اشعار نيز در ساختاري 
مشابه به روش هندسي تعبيه شده اند. اغلب اين صفحات 
بر اساس تقسيمات حاصل از برخورد اقطار مربع بوجود 
آمده اند. (تصوير ١٧)، اما صفحات ديگري نيز وجود دارند 
که طراحي ساختار کتيبه ها بر اساس شيب اقطار مستطيل 
است. (تصوير ١٨) اين خود گواهي بر وجود دو ساختار 
متفاوت جهت تعيين شبکه زيرساخت نگاره است. اهميت 
اين سوال و پاسخ آن در اين است که ضرورت طراحي 
شبکه زيرساخت نگاره را براي کار نقاشي نگارگر نشان 

مي دهد.

مي خورد  چشم  به  نگاره  اين  در  که  ديگري  جالب  نکته 
موقعيت خط مورب پايين کتيبه سمت راست است. راستاي 
اين خط مورب از وسط ضلع پايين کتيبه سمت راست، 
يعني محل عبور محور عمودي که از برخورد اقطار بوجود 
مي آيد، خارج شده و از محل برخورد اين اقطار بايکديگر 
در وسط محور افقي واقع در باالي کتيبه ها عبور ميکند. 
قابل  قطرهاي  راستاي  با  دقيقا  محور  اين   (١٩ (تصوير 
ترسيم ديگري که از محل تقسيمات پيشين به دست مي آيند 

موازي است.
چنانچه دايره محاط در مربع شاخص را رسم کنيم، و خط 
مورب مذکور را امتداد دهيم وتر حاصل ضلعي از اضالع 
مي دهد.  نشان  را  مربع  اين  در  محاط  منتظم  پنج ضلعي 
جالب آنکه همه اضالع پنج ضلعي در امتداد اقطار به دست 
آمده هستند. چرا که دو ضلع جانبي اين پنج ضلعي نيز بر 
اقطاري منطبق هستند که مي توان آنها را از امتداد همين 
اضالع به دست آورد. (تصوير ٢٠) در حقيقت اين دايره 
و متناظر آن در باال و مربع محيط آن و اقطار حاصل از 
ترکيب آنها اساس ترسيمات هندسي اين نگاره را بوجود 

تصوير ٣٠. مأخذ: همان.

مکتب   در  پنهان  هندسه  بررسي 
نگارگري هرات؛ با تأکيد بر نگاره  «به 
لشکر نمودن اسکندر، سخن گوشه 

نشينان را/ ٥ -٢٣



شماره۵۲  زمستان۹۸
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فصلنامة علمي نگره

وجه  «اساسي ترين  که:  دايره اي   (٢١ (تصوير  آورده اند. 
(Rózsa, 1982: 730) و  ظاهري هنر هندسي اسالمي» 
 Amiraghaei,) «.اساس ترکيب بندي نقاشي ايراني است»

 (2010: 891
 چنانچه مي بينيم تحليل هندسي اين نگاره  بر اساس عالئم 
و نشانه هاي موجود در متن اثر و با استفاده از روش سنتي 
ايرانيان در ترسيم اشکال، در واقع مهندسي معکوس شده 
و نهايتًا به عناصر بنيادين در طراحي هندسي هنر ايران 
ختم شده است. حقيقت آنست که نگارندگان نيز انتظار اين 

دستاورد را نداشته اند.
اين دايره که نماد کمال، لطف،  از نکات جالب ديگر آنکه 
وحدت و يگانگي است، فضايي از اثر را در بر ميگيرد که 
شامل افراد خوب روايت است و راهزنان و اشرار از اين 
کاربست  تحليل  در  اين موضوع  که  دايره خارج هستند، 

نمادين عناصر هندسي، قابل بررسي است.
ب- نسبتها و تناسبات: «اخوان در تنظيم رساالت خويش 
بالفاصله پس از بحث تناسبات، به سراغ مبحث صناعات 
علمي و عملي رفته و برهمين اساس، صناعات عملي و بنيان 
ُحسن و زيبايي آنها را شرح و تبيين کرده اند. اين موضوع 
جايگاه بنيادي اين نسبت ها را در آن روزگار نشان مي دهد.» 
(بلخاري، ١٣٩٦: ١٦٠) از اين رو نقاش که در محيط علمي-
عملي کارگاه-کتابخانة سلطان حسين و در کنار بزرگان علم 

و فضل آن روزگار به سر مي برد، احتماال با قواعد مربوط 
به نسبت ها آشنا بوده است. نظرلي در تبيين تناسبات نگاره 
«پيشکش هدايايي از هند به خسرو» (تصوير ٢٢) شيوه هاي 
مرسوم در بين نقاشان و حتي استفاده از ابزارهاي دقيق 
اندازه گيري جهت کاربست آن ميزان از تناسبات بکار رفته 
در مينياتور را ناکافي و تنها راه ايجاد آن را روش نظام 
خط کشي تصوير ميداند. (نظرلي، ١٣٩٠: ١٠٤) بر اساس 
نحوه تقسيم بندي کادر در هنر ايراني که پيشتر گفته شد، 
يافتة اوليه حاکي از استفاده از زيرساختي متقارن در يک 
کادر مستطيلي ايستا١  مطابق تصوير ٢٣ است. ساختاري 
که بر محورهاي افقي و عمودي مصنِّف نگاره استوار است 
و فرم پنج ضلعي به دست آمده را نيز به دو قسمت مساوي 
تقسيم کرده است. اين تناسبات ساختار ترکيب بندي نگاره 
را اصال توجيه نمي کند. چنانچه کماني به مرکز گوشه هاي 
کار و به شعاع نصف عرض نقاشي که با محور مصنف 
تابلو به دست آمده ترسيم کنيم، طول تصوير نيز به سه 
قسمت برابر تقسيم خواهد شد که اين تناسب يادآور رسم 
فيبوناچي  دنباله معروف  از  اولين مرحله  هندسي نسبت 
است، (تصوير ٢٤)  چرا که نسبت دو مربع باالي تصوير 
١به ١ و دو مربع به مستطيل حاصل از ترکيبشان ١به ٢ و 
نسبت ضلع کوچک مستطيل بعدي به ضلع بزرگ ٢ به ٣ 
و به همبن ترتيب مرحله بعد، ٣ به ٥ خواهد بود، (تصوير 
با  فيبوناچي  دنباله  اغازين  نسبت  چهار  که  ميبينيم   (٢٥
تقسيمات منطبق بر ساختار اين اثر به دست مي آيد. مهندس 
عليرضا جذبي در تحشية کتاب ابوالوفا بوزجاني به تشريح 
کاربرد اين نسبت در بين هنرمندان ايراني پرداخته است و 
آن را نسبت طاليي مرسوم در بين ايرانيان بر مي شمارد٢.   
ايران  نگارگري  شگفتي هاي  از   (١٢٤  :١٣٦٩ (بوزجاني، 
رعايت اين دنباله در تعداد استادکاران کارگاه نقاشي دربار 
است، چنانکه نظرلي به نقل از آکيموشين به نقل از دوست 
محمد نسبت صحاف، مذهب، کاتب، نقاش را به ترتيب ١، 
٣، ٥، ٨ نقاش عنوان ميکند. (نظرلي، ١٣٩٠: ٩٨) اگر تعداد 
را  کاغذسازها  و  جدولکش ها  مثال  را  ديگر  استادکاران 
انطباق  فيبوناچي  دنباله  بر  دقيقا  ارقام  اين  داشتيم شايد 
مي يافت. بلخاري ابداع نسبت اعداد در دنباله فيبوناچي را 
بر اساس يکي از نسبت هاي مشابه که اخوان الصفا چند 
قرن پيشتر آن را بيان کرده بودند محتمل ميداند. (بلخاري، 
١٣٩٦: ١٦٠)٣   نظرلي  ميگويد: «به جرأت مي توان گفت 
که در قرون وسطا همه نظام هاي اصلي تناسب، در شرق 
طاليي  تناسب  طبيعتا  آنها  ميان  از  بودکه  شده  شناخته 
١:٠,٦١٨ جايگاه خاصي داشت» (نظرلي، ١٣٩٠: ١٠٢) در 
بنيادين  اما، وجود رابطة ذاتي ميان هندسه  اثر پيش رو 
نگاره در تصوير ٢١ با تناسبات رسم هندسي عدد في يا 
همان نسبت طاليي، ما را در پذيرش اين امر بيشتر متقاعد 
مي کند. (تصوير ٢٦) هرچه اعضاي دنباله فيبوناچي بزرگتر 
مي شوند، نسبت هر عدد به عدد قبلي خود رفته رفته به 

١. مستطيل ايستا مستطيلي است 
قرار  پويا  مستطيل  دربرابر  که 
تناسبات  از  پويا  مستطيل  دارد. 
گنگ برخوردار است. اما مستطيل 
ايستا نسبت هايي با اعداد صحيح 
به دست مي دهد. «قاب آثار هنرمند 
ايستا است و هر  ايراني مستطيل 
گونه مستطيلي در نوع تقسيم بندي 
كاتبان  مي باشد.  پذير  تقسيم  وي 
قرآن ها، مذهبان و نگارگران قرن 
پنجم ه.ق به بعد، در صفحه آرايي 
شيوه ي تقسيم بندي صفحه نسبت 
به اعداد صحيح و مستطيل ايستا را 
... به کار مي گرفتند.» (غفوري فر و 

محمدزاده و شميلي،١٣٩٦: ٤)
به  مربوط  گزارشها  نخستين   .٢
استفاده از نسبت طاليي به فيدياس 
پيکره تراش يوناني قرن پنجم پيش 
از ميالد باز ميگردد. نسبتهايي که 
باشد  گنگ  عدد  يک  آنها  حاصل 
ميگويند.  طاليي  نسبت  عموما  را 
مي توانند  هندسه  در  نسبتها  اين 
را  رونده  باال  مارپيچي  الگوهاي 
به  طبيعت  در  که  بياورند  بوجود 
ترسيم  در  مي شوند.  ديده  وفور 
به  طول  نسبت  طاليي  مستطيل 
گنگ  عدد  يک  با  برابر  آن  عرض 
قطر  ديگر  عبارت  به  بود،  خواهد 
اين مستطيل ها يکي از اعداد گنگ 
است. معروفترين نسبت هاي طاليي 
فيبوناچي  و  فيدياس  به  منسوب 

است.
اين شواهد است که  ٣. بر اساس 
فردريک ويس «احتمال داده است 
زيبايي شناسي  قواعد  از  بهزاد  که 
مطلع  در غرب  تناسبات طاليي  و 
ميرزا  و  (شه کاليي  است.»  بوده 

ابوالقاسمي، ١٣٩٥: ٩٥)

تصوير ٣١. مأخذ:همان.



با …١,٦١٨٠٣٤ است،  برابر  عدد طاليي «φ» که حدودًا 
نزديک مي شود. اگر نسبت عدد چهلم اين رشته را به عدد 
قبلي حساب کنيم به عدد ۱ ۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷۴۹۸۹۵ مي رسيم 
که با تقريب ۱۴ رقم اعشار نسبت طاليي را نشان مي دهد. 
در واقع نسبت جمالت متوالي فيبوناچي به عدد طاليي ميل 
مي کند. با توجه به اين مطلب، موقعيت قرار گرفتن رديف 
پيکره هاي زاهد، شاه و مالزمان و همراهان بر روي يک 
خط در پايين نگاره که دقيقا از محل سر شاه، زاهد و رديفي 
از  است. چراکه  توجه  بسيار جالب  از مالزمان مي گذرد 
محل تقاطع اين خط و طول مستطيل کادر مي توان قطري از 
مستطيل تازه به دست آمده را رسم کرد که مطابق تصوير 
٢٧ دوران اين قطر دقيقا بر گوشة  کادر منطبق است. از 
اين جهت مقدار طول اين مستطيل برابر با φ-0.5 خواهد 
بود. (تصوير ٢٧) نظير ديگري که مي توان براي کاربست 
آگاهانه نسبت طاليي در اين کادر به آن اشاره کرد همان 
پنج ضلعي منتظمي است که در تصوير ٢٠ به دست آمده 
است. وترهاي يک پنج ضلعي همواره يکديگر را در نقطه 
پنج  کشيدن  در  بوزجاني  «ابوالوفا  مي کنند.  قطع  طاليي 
ضلعي از مثلث متساوي الساقيني استفاده کرده است و 
آن را مثلث پنج ضلعي ناميده است که بين قاعده و ساق آن 
اين نسبت طاليي وجود دارد. او از اين تناسب کامال اطالع 

داشته است.» (بوزجاني،١٣٦٩: ١٢٤) 
بررسي  در  هميشه  که  موضوعي  حلزوني:  ج-مارپيچ 
ساختار نقاشي ايراني مورد توجه بوده است، وجود حرکت 
مدور و مارپيچ گونه و روابط مبتني بر آن، ميان عناصر 
تصويري نگاره است که به عنوان «بنياد نقش اسليمي در 
هنر اسالمي» (قاضي زاده، ١٣٨٢: ١٣) در اغلب نگاره هاي 
ايراني قابل مشاهده است١.  مارپيچ حلزوني فرمي است 
که همة ويژگي ها و بار معنايي دايره مانند مفاهيم وحدت، 
کمال و ابديت که مفاهيمي صوفيانه در آموزه هاي اسالمي 
هستند را در خود دارد٢،  اما همزمان به مفهوم عميق تر 
فلسفي «وحدت در کثرت و کثرت در وحدت» و نيز نماد 
«جريان ابدي» اشاره دارد. چرا که حرکت مارپيچ حلزوني 
در هر دوجهت نامتناهي و دائمي است. همچنين «مارپيچ 
نماد ريشه، تکامل، عروج، رستگاري و بيانگر دور شدن 
است.  اليزال  نيروي  به  پيوستن  و  خويش  خويشتن  از 
مارپيچ به سوي يگانة مطلق که از آن نشأت گرفته است، 
در حرکت بوده و اشاره به گذشت زمان دارد.» (فدايي، 
١٣٩٥: ٧)  مارپيچ حلزوني همچنين مي تواند نماد بصري 
بسيار مناسبي براي مفاهيم فلسفي مرتبط با «اسفار اربعه» 
نگاره مورد  از تصويرگري  بعد  قرن  که  مفاهيمي  باشد، 
آنجا که هنرمندان آن  از  ايران شد.  فلسفه  ما، وارد  نظر 
اعصار چنانکه پيشتر ذکر شد با «هندسه عقلي» يا همان 
کارکرد  از  آنان  آگاهي  داشته اند،  آشنايي  بصري  سواد 
تمثيلي مفهوم مارپيچ حلزوني امري قريب به احتمال است. 
کاربست اين فرم در آثار مکتب هرات نشان از عمق رويکرد 

عرفاني آنان در خلق نگاره هايشان دارد. اساسًا در ديدگاه 
اسالمي هدف غايي همة علوم و صناعات (هنرها) چيزي 
هندسه  علم  نقش  درباره  اخوان  چنانکه  نيست.  اين  جز 
در صناعات علمي و عملي و جايگاه معرفت شناختي آن 
ميگويند: «تأمل در هندسه حسي عامل رسيدن به مهارت در 
تمامي صناعات عملي است و تأمل در هندسه عقلي عامل 
رسيدن به مهارت در صناعات علمي، زيرا اين علم از جمله 
ابوابي است که انسان را به شناخت ذات و ماهيت نفس 
که بنياد همه علوم و عنصر اصلي حکمت است مي رساند 
و بدان بنياد تمامي صناعات علمي و عملي همانا شناخت 
ذات نفس است و اين تمام ان چيزي است که ما مي گوييم.» 
(بلخاري، ١٣٩٦: ١١٤) پاپادوپولو نيز معتقد است که رسم 
از اصول رياضي  ايراني  مارپيچ حلزوني «در نگاره هاي 

معيني تبعيت مي کند.» (افشارمهاجر و بهشتي،١٣٩٤: ١٣) 
با رويکرد فرمگرايانه به راحتي ميتوان فرم مارپيچ بيضوي 
با  همزمان  که  کرد  مشاهده  نيز  نگاره  اين  در  را  شکلي 
جنبشي که در تمام اجزاي عناصر طبيعت اطراف ايجاد کرده 
است، موقعيت افراد انساني را نيز نشان مي دهد. (تصوير 
٢٨)٣  اين مارپيچ حلزوني از سر زاهد شروع مي شود و با 
فرم غار و تنه درخت نيز منطبق مي شود، و نهايتا حرکت 
خود را در صخره ها و کوهها امتداد مي دهد. نکته جالب 
توجه موقعيت قرارگيري فيگورهاي انساني است که در 
هر دور، مارپيچ يکي از افراد را دربرمي گيرد. فرم، فضا 
و همة عناصر تصوير - چه براساس محاسبات هندسي 
و چه دست آزاد، در هر صورت - هارموني حيرت انگيز 
و باشکوهي از عناصر هندسي و غير هندسي و موقعيت 
افراد در صفحة اثر به نمايش ميگذارند که از سويي عظمت 
و قدرت فضاسازي نگارگر را در ترکيب عناصر بخوبي 
نشان مي دهد، و از سويي ظن اتفاقي بودن اين هارموني را 
مورد ترديد قرار مي دهد. اين رويداد خارق العاده، حاصل 
تراوشات ذهن منظم و صوفيانه نگارگر در آن برهه از زمان 
و انعکاسي از جهان بيني خاص و بينش عرفاني و وحدت 
فلسفي  لحاظ  به  تعبير  اين  هنوز  گرچه  اوست،  وجودي 
مطرح نبوده است. چنانکه مي بينيم زاهد در مرکز مارپيچ 
و شاه در قوس دوم آن قرار دارند و ساير افراد، وحوش، 
جمادات و نبادات در نظامي معين در قوسهاي بعدي قرار 
ميگيرند و هر قوس يک فرد را دربر ميگيرد، حتي اسب 
که در اين روايت تصويري ميتواند نمادي از بدن، منيت 
و عاليق دنيوي شخص شاه باشد و شاه براي رسيدن 
به محضر پير بايد از آن دست بشويد، به عنوان فردي در 
مرتبه اي از اين قوس قرار گرفته است. همچنين افراد شرور 
در اين قاعده کلي قرار خواهند گرفت. آخرين اليه اي که در 
هماهنگي با مارپيچ حلزوني قرار دارد خط موربي است که 
در بر گيرنده خط الرأس کوههاست و محيط طبيعت را از 

تمدن بشري جدا کرده است. 
براي  رياضياتي  محاسبات  که  نگارندگان  نظر  رغم  علي 

و   ٢٠١٢  ,Amiraghaei نک:   .١
فدايي،  و   ٣٣٤  :١٣٨٤ رسولي، 
١٣٩٥: ٧ و شايسته فر، ١٣٩٢: ٢٨ 

و شه کاليي، ١٣٩٥: ٩٥
Amiraghaei, 2012: 891 .٢

٣. نک: پاکباز، ١٣٨٣: ٨٢

مکتب   در  پنهان  هندسه  بررسي 
نگارگري هرات؛ با تأکيد بر نگاره  «به 
لشکر نمودن اسکندر، سخن گوشه 

نشينان را/ ٥ -٢٣
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در  بيضي  فرم  اساس  بر  بيضوي  مارپيچ  نوعي  ترسيم 
ساختار شبکه ٦×٦ به دست آمده را محتمل ميدانند، همة 
اين تعبيرات هيچ قاعدة منطقي و قابل اتکاي محاسباتي براي 
ترسيم اين مارپيچ حلزوني خاص را به دست نمي دهد. چه 
آنکه مي توان حالت هاي ديگري نظير دو مارپيچ متداخل 
(تصوير ٢٩)، چنانکه در مرکز گل آفتابگردان وجود دارد، 
(تصوير ٣٠ )١  و يا يک فرم بته جقه اي (تصوير ٣١) نيز در 
اين نگاره به دست آورد. همچنين آنچه که ترديد در کاربرد 
تعمدي چنين مارپيچي را بيشتر ميکند، عدم مرکزيت شاه 
در اين مارپيچ حلزوني، به نحو مطروح در مطالعات پيشين 
است. از اين رو، گرچه اين مارپيچ حلزوني گواه ديگري از 
قدرت فضاسازي و ترکيب گونه گون عناصر در يک کادر 
برطرف  را  ترديدها  اما  مي دهد،  نشان  را  هنرمند  توسط 
نمي کند. به ويژه آنکه بر اساس يافته هاي فوق الذکر احتمال 
کاربست مارپيچ حلزوني فيبوناچي منطقي تر از موارد ديگر 
به نظر مي رسد. براي رسم آن، مطابق پژوهش هاي پيشين 
(Amiraghaei, 2012 نظرلي، ١٣٩٠: ١٠٤ و فدايي، ١٣٩٥ و)

و بر اساس شبکه  ٨×١٢ (تصوير ٣٢) که از ترکيب تقسيمات 
نظام مجدول مستطيلي و مربعي تصاوير ٩ و ١٢ به دست 
مي آيد، سر شاه را مربع واحد يعني محل شروع مارپيچ در 
نظر ميگيريم، مربع متناظر مربع واحد محل قرار داشتن سر 
زاهد خواهد بود و مربع مرحله بعد پيکره هاي اين دو و سر 

يکي از مالزمان را دربرميگيرد. ساير مالزمان جملگي در 
مربع سوم و در مربع بعدي همه عناصر طبيعت بصورت 
يکجا قرار ميگيرند، که خود نوعي نظم و رتبه بندي از عناصر 
تصوير را متناسب با ساختار مارپيچ حلزوني به نمايش 
ميگذارد. در اين نگاره شاه و زاهد هريک سمبلي از پير و 
راهنماي بشريت و واسطة  فيض و لطف الهي حضرت حقند 
و نسبتي چون خضر و موسي را در اين نگاره به نمايش 
ميگذارند و در مراتب نظام خلقت مرکزيت اراده الهي بين 
آن دو متغير است و ساير موجودات اعم از انسان، حيوان، 
نباتات و جمادات در مراحل ديگر اين نظامند. به نحوي که 
مي بينيم بعضي از انسانها در مقايسه با ساير موجودات 
نسبت به مرکز فيض مصداق آية  «َبل ُهم َاَضلَّند»٢  و اين 
مارپيچ حلزوني بسان «َحبُل الَمتين»٣ ، خط سير «الرُّشُد ِمَن 
الَغي»٤  را از مجاز به عين حقيقت يعني شاه و پير ترسيم 
ميکند. شايد اين تعبيرات سيد حسين نصر بهترين توصيف 
فلسفي کيفيت کاربرد اين مارپيچهاي حلزوني، به عنوان 
يک شکل هندسي رياضي، در کار نگارگر مسلمان عارف 
مسلک باشد: «وحدت که انديشة مرکزي اسالم است، با 
آنکه در خود «انضمامي» و غير انتزاعي است، از ديدگاه 
رياضيات  ترتيب  همين  به  است.  انتزاعي  امري  انساني 
نسبت به جهان محسوسات امري انتزاعي است ولي چون 
از ديدگاه جهان معقوالت و «جهان مثل» افالطوني در نظر 
گرفته شود، راهنمايي به اعيان ثابت است که خود حقايقي 
عيني هستند درست به همان ترتيب که همة اشکال از نقطه 
و همة اعداد از واحد پديدار ميشود به همان ترتيب نيز هر 
کثرتي از پديدآورندة جهان بوجود ميآيد که خود احد واحد 
است. چون اعداد و اشکال را به معناي فيثاغورثي آنها يعني 
به عنوان جوانب وجودي وحدت و نه تنها کميت محض در 
نظر بگيريم، وسيله اي مي شوند که با آنها کثرت، از وحدت 

حکايت ميکند.» (نصر، ١٣٨٤: ١٤٧) 
که درمورد  نماديني  نگاه  بر  نمادين: عالوه  د- ساختار 
ترسيم مارپيچهاي حلزوني عنوان شد، ميتوان همين نگاه 
را براي ساير اجزاي ساختار نگاره قائل بود. در نگاره هاي 
مکتب هرات، طبيعت و معماري مکاني براي فعل و عمل 
آدميان است و بنا بر آن جانمايي پيکره هاي انساني صورت 
مي گرفت. (نک: پاکباز، ١٣٨٣: ٨٢) نگارگر «هيچگاه برداشت 
معنوي از مضمون داستان را فداي توصيف وقايع عادي 
نميکرد. او با تاکيد بر معناي مکنون در اعمال آدميان و 
مفاهيم  بيان  با  را  واقع گرايي اش  مي کوشيد  اشيا  روابط 
عميق درآميزد. اين کوشش بخصوص در تصاوير مربوط 
به متون عرفاني و اخالقي بارزتر بود.» (همان، ٨٤) در اين 
اثر نيز نسبت جانمايي انسانهاي خوب و بد را به محيط 
مي توان  داستان  مضمون  اساس  بر  تصوير،  عناصر  و 
مشاهده کرد. بر اين اساس از مقايسه خطوط شکسته و تند 
در قسمت حاوي عناصر معماري در باالي اثر، يعني محل 
قرار گيري راهزنان و نظم سيال محيط طبيعت در قسمت 

١. جالب آنکه « اعداد سري فيبوناچي 
بخشهاي  مجموع  در  هوشمندانه 
مشاهده  آفتابگردان  گل  مارپيچي 

مي شود.» (دکزي، ١٣٨٨: ٥)
٢. ترجمه: [آنها مانند چهارپايان] 
بلکه گمراهترند، سوره اعراف، آيه 

.١٧٩
٣.حبل المتين به معناي «ريسمان 
محکم» که در احاديث مختلف در 
توصيف قرآن و نيز اولياء اهللا آمده 

است.
٤. بخشي از آيت الکرسي به معناي 
گمراهي»،  مسير  از  هدايت  «راه 

سوره بقره، آيه ٢٥٦.

تصوير ٣٢. مأخذ: همان.



نتيجه
آنچه که ما را در مورد بکارگيري هدفمند و آگاهانه از هندسه پنهان به نحو تعريف شده، در آثار 
نگارگران ايراني بيشتر متقاعد مي کند يافتن موارد بيشتري از آن بويژه در آثار فاقد عناصر تصويري 
هندسي است. اين پژوهش تقسيمات حساب شده هندسي پنهان در نگاره «به لشکر نمودن اسکندر، 

مکتب   در  پنهان  هندسه  بررسي 
نگارگري هرات؛ با تأکيد بر نگاره  «به 
لشکر نمودن اسکندر، سخن گوشه 

نشينان را/ ٥ -٢٣

تصوير ٣٣. تقسيم خير و شر در طرفين نگاره، مأخذ: افشارمهاجر 
و بهشتي، ١٣٩٤. ٤٦.

پايين، موضع انسانهاي رستگار و نسبت آن با موضوع 
داستان، يک نکته اخالقي ارزشمند به دست مي آيد که نشان 
از هماهنگي فوق العاده متن روايت با ساختار تصوير دارد. 
اين مقايسه، پيام اخالقي داستان را به بهترين شکل ممکن 
به مخاطب منتقل مي کند، و آن اينکه انعطاف پذيري و صبر، 
گره گشاي بسياري از سختي ها، ناماليمات و غيرممکن هاي 

زندگي است.
 نکته جالب توجه ديگر مربوط به تعداد افراد در صحنه 
تصوير است که رويکرد عرفاني را در تصويرگري اين اثر 
از شاه و  نظر  با صرف  اين اساس و  بر  نشان مي دهد. 
پير زاهد، شاهد حضور شش فرد خوب و شش فرد بد در 
نگاره هستيم که اين تعداد با جدول شش در شش مربوط 
به تصوير ١٠ در هماهنگي است. «عدد شش در فرهنگ 
اسالمي، تعداد ايام خلق کل عالم هستي است .عالوه بر آن، 
اين عدد نماد عالم طبيعت است. چنان که سهروردي در 

رساله في حقيقة العشق از آن به عنوان زندان شش جهت 
ياد مي کند.» (کرباسيان، ١٣٩٣: ٤) به عبارت ديگر، مي توان 
صحنه نگاره را نمادي از پهنه جهان طبيعت دانست. گويي 
نگارگر مي خواهد به نبرد دائمي نيروهاي خير و شر در 
عرصة شطرنج طبيعت اشاره کند. نبردي که جز به عنايت 
الهي راه به جايي نخواهد برد و تلفيق فرم مارپيچ حلزوني 
و اين جدول شش در شش بهترين نماد براي بيان اين نبرد 
دائمي است و تنها کساني از اين دوگانگي طبيعت رهايي 
يافته اند که خود را در ذيل عنايت و هدايت قطب وقت قرار 

داده اند. 
تقسيم خير و شر با روشهاي هندسي در نگارگري مکتب 
هرات سابقه دارد، به عنوان مثال در تحليل ساختار نگاره 
نبرد کيخسرو با افراسياب، «سپاهيان پيروز کيخسرو، در 
نيمة سمت چپ و سربازان شکست خوردة افراسياب، در 
نيمة سمت راست اثر قرار گرفته اند؛ به طوري که اين دو 
گروه از نظاميان را مي توان در دو مثلث متساوي الساقين 
جاي داد. مثلثهايي که در رأس آنها، به ترتيب کيخسرِو 
پيروز و قدبرافراشته و پهلوان شکست خورده و در حال 
سقوط سپاه افراسياب مشاهده مي شوند.» (تصوير ٣٣) 

(افشارمهاجر و بهشتي، ١٣٩٤: ٤٦)
آخرين نکته بعنوان نظيري ديگر بر کاربست هندسه پنهان 
کرد  بيان  مي توان  نگاره  اين  بويژه  ايراني  نگاره هاي  در 
اينست که ميزان اندک توليد نگاره ها، با توجه به نسبت 
در  چنانکه  صورتگري  در  آنان  مهارت  و  نقاشان  تعداد 
گزارشات مضبوط تاريخي آمده است، نشان از زمان بر بودن 
توليد هر نگاره دارد، آن هم در شرايطي که «هنرمند نگارگر 
همواره گروهي از تصاوير از پيش طراحي و آماده شده را 
به عنوان اجزاي نهايي اثرش در اختيار داشت.» (افشارمهاجر 
و بهشتي، ١٣٩٤: ١٢) نگاره مذکور جزو ١٤ نگارة خمسه 
نظامي است که ٤ سال کتابت آن بطول انجاميد. چيزي حدود 
٣ ماه بابت هرنگاره که قاعدتًا بيش از يک نقاش بر روي 
اجزاي آن کار ميکرده اند. نظرلي به تفصيل در اين باب سخن 
رانده است. (نظرلي، ١٣٩٠: ٩٧) در کتاب مکتب هرات، عرضه 
داشت موالنا جعفر بايسنقري گزارشي از روند کار بر روي 
يکي از نسخه هاي شاهنامه هاي مکتب پيشين هرات آمده 
است که حاکي از محدوديت ها وقت گير در اجراي يک نسخه 
خطي مصور است. (آژند، ١٣٨٧: ٤٤٨) اين خود دليلي بر 
احتمال طرح بندي کامال دقيق هندسي به منظور ايجاد ترکيب 

هدفمند عناصر تصوير در کار نگارگر ايراني است.
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سخن گوشه نشينان را» که در نگاه نخست خالي از هرگونه زيرساخت هندسي به نظر ميرسد، را به 
خوبي نشان داده است. در طرح بندي زيرساخت اين اثر از روش مرسوم در قرون ميانه اسالمي، يعني 
ترسيم مربع شاخص بر مبناي يک دايره که صنعتگران و هنرمندان ايراني در آفرينش مصنوعات خود 
بکار مي برده اند، بهره برده شده است. همچنين نگارگر با استفاده از تقسيمات حاصل از روابط ميان اين 
دو عنصر اصلي و اقطار و کمانها و وترهاي حاصل از برخورد آنها به نقاط و محورهاي کليدي مورد 
نياز جهت جانمايي عناصر تصوير مانند کتيبه ها و پيکرها دست يافت. عالوه بر اينها، پژوهش، چگونگي 
تأثير محيط عرفاني هنرمند در نحوه استفاده نمادين از عناصر هندسي و نيز روابط ميان اين عناصر و 
تقسيمات حاصله در جهت انتقال مضامين عرفاني و اخالقي را شرح داده است. چنانکه گذشت کاربست 
همزمان زيرساختهاي مربعي، مستطيلي و مارپيچ حلزوني نه تنها موجب تشتت بصري در عناصر 
تصوير نشد، بلکه تلفيق ماهرانه اين زيرساختها به وحدت ساختاري اثر و در نتيجه به بيان موثرتر 
مفهوم کلي آن انجاميد. همه اين موارد، مؤيد بکارگيري آگاهانه، هدفمند و پنهانکارانة دانش هندسه، در 

راستاي بيان مضامين مرتبط با روايت مربوط به نگاره است. 
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has a signature of another artist; Ghasemali. The paper looks to answer the question that; Can the scientific 
foundations and certain objective reasons for the existence of hidden geometry be gained in this work? Are 
obtained geometric evidences in the research merely due to the subjective perception or spiritual experience 
of the painter who reflected them unconsciously in his work? Is the structure of composition of hidden 
geometry traceable in the illustrations with few or no architectural elements as well? What is the structure 
of the hidden geometry in this image? This illustration which includes very few geometrical elements like 
architecture belongs to the manuscript of Khamse-ye-Nezami that is kept in the British Museum Library. 
This research, while explaining the extent of knowledge of geometry at that time and the extent of the 
familiarity of artists and craftsmen with the knowledge of geometry and geometricians such as Ghiasuddin 
Jamshid Kashani, will present fairly rigorous results in relation to the application of hidden geometry as 
defined here. The research shows how the painter consciously and purposefully used the hidden geometry 
in regard to placement of different elements of illustration, creation of the visual and conceptual relation 
between them, and the application of the symbolic geometrical structure in this work. It also shows that the 
artist founded the frame and bases of his work with the usage of the common principles and rules of the 
science of geometry which have been used by the Iranians over the past centuries; namely the drawing of 
the basic circle, the indicator square and then creation of a static rectangle. In addition, the research describes 
how the artist,s mystical environment had influenced the way geometrically symbolic elements were used, 
as well as the relationships between these elements and the resulting divisions to convey mystical and 
ethical themes. But despite all the results, determining a specified applied rule for hidden geometry in the 
illustrations of this period requires a more comprehensive, systematic and methodical research. 

Keywords: Illustration, Herat School, Structure, Structure, Hidden Geometry, Khamseh-ye-Nezami, 
Ghasemali
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The Usage of geometry in Iranian painting is as obvious as other traditional Iranian arts. Meanwhile, some 
analysts believe that Iranian painters, especially the Herat school painters, have used the knowledge of 
geometry in a secret way in their works; known as the «Hidden Geometry». «Hidden Geometry» is very 
close to the «Sacred Geometry» conceptually, but «Hidden Geometry» is, in fact, the use of a defined 
and latent geometric structure in the work in order to create a coherent whole, so that through it the artistic 
expression of the work will be a multi-layer and the audience uses its meanings as much as it can go to the 
depth of the image. This covert application, through the creation of distinct geometric divisions and the 
placement of visual elements of narration and the shaping of the transmitter symbols of the artist,s hints, 
while reinforcing the theme of the work, leads to indirect transmission of the concept to the audience too. 
Few researches which have been done in this regard are often related to the Herat school and researchers, 
despite the achievement of the specific layout methods of the books of that era, have not yet reached a 
comprehensive set of guidelines for determining a definitive method for applying hidden geometry, and 
this has created the ground for doubting the use of this geometrical method in Persian paintings. One of the 
earliest studies on this subject is the study of Alexander Papadopoulo in his book «Islam and Muslim Art» 
which suggested the idea of using a spiral form to locate human figures in Iranian paintings. Since then, 
and over the last two decades, Iranian researchers have been paying more attention to this issue. Khashayar 
Ghazizadeh, in his article «Hidden Geometry in the Illustrations of Kamal Al-Din Behzad», describes the 
use of circular, spiral, and grid infrastructures in two paintings by Behzad. He seems to be the first one who 
recognized the term «hidden geometry». One of the remarkable researches on the subject is the book «Dva 
Mira Vostochnoi Miniatiury» by Mais Nazarli. The author in this book while innovating new concepts and 
terms like «Hidden Motif» and «Prime Motif», points to the hidden function of geometry and the latent 
proportions system in components of the painting of the Tabriz school, based on the Sufi ideas governing 
the court of Shah Ismail. This research in order to emphasize and reinforce the theory of “Hidden Geometry” 
while explaining theoretical foundations and objective findings, as well as examining the historical context 
of the use of geometry in the art of painting in Iran, by library method with the analytical-descriptive 
approach, analyzes another work of this period which is ascribed to the great artist of that era, Kamal al-Din 
Behzad. The work with the title of “Demonstrating the Speech of Ascetics to the Troops by Eskandar” also 
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