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چكيده
يکي از مهمترين مباحث در هنرهاي تجسمي، قاب و رابطه آن با اثر هنري است که بدون در نظر گرفتن آن، اجزا و 
عناصر داخل قاب،  تعريف مشخص و قابل درکي نخواهند داشت. قاب در آثار نگارگري قديم ايران داراي هويت 
مستقل و کارکردهاي گوناگون بوده و در دوره هاي مختلف تحوالتي داشته است. در ميان هنرمندان نگارگر 
معاصر نيزمحمود فرشچيان از قاب و کارکردهاي متنوع آن غافل نبوده و از آن به شيوه هاي گوناگوني بهره 
برده است. هدف از تحقيق پيش رو شناسايي و تبيين جايگاه قاب در آثار نگارگري قديم ايران و تداوم سنت 
و نوآوري آن در آثار فرشچيان در اين زمينه است. سوالهاي  اين تحقيق عبارتند از:١-قاب در آثار نگارگري 
قديم ايران چه ويژگي و کاربردي داشــته است؟ ٢- کاربرد قاب در آثار فرشچيان و نوآوري هاي وي در 
اين زمينه چگونه اســت؟روش تحقيق اين مقاله به شيوة توصيفي-  تحليلي و روش گردآوري اطالعات 
کتابخانه اي - اسنادي و با ابزار کتاب، فيش، رايانه و تصوير صورت گرفته است. نتايج   تحقيق نشان مي 
دهد كه قاب در آثار نگارگري قديم، در اشکال متنوع هندسي و انواع گوناگوني همچون قابهاي بسته و باز و 
يا ساده و متحرک انجام شده و کارکردهايي همچون ارتباط با مضمون نگاره و نيز برقراري پيوند ميان متن 
و حاشــيه داشته است. همچنين در سير تحول قاب در نگارگري معاصر که در اين مقاله بصورت موردي 
آثارفرشچيان بررسي شد، معلوم گرديد که وي قاب را به دو شيوه سنتي و نوآورانه استفاده نموده است. از 
جمله نوآوري هاي ايشان مي توان به شکل کلي نمايش قاب، نحوه کشيدن قاب، شکل تحرک قاب و در ابداع 
آثاري بدون قاب اشــاره نمود. قاب در آثار وي در ارتباط با مضمون نگاره متحول گشته و به شيوه هاي 

گوناگون در پيوند با حاشيه نگاره قرار دارد.
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مقدمه
اثر  تشکيل دهنده  عناصر  مهمترين  از  يکي  اساسًا  قاب 
تجسمي  هنرهاي  در  ايام  ترين  قديم  از  و  است  هنري 
مورد  اسالم  از  بعد  نگارگري  هنر  در  بخصوص  ايران 
توجه هنرمندان بوده است. قاب مي تواند صفحه و گستره 
دروني  يا فضاهاي  و  نقش شده  تابلو، محدوده تصوير 
داخل تصوير  ديگر محدوده هاي مشخص  به عبارت  يا 
ايجاد  يا يک نگاره باشد. قاب در حقيقت  اثر هنري  يک 
محدوده مي کند و عناصر گوناگون اثر هنري در نسبت 
با قاب در درون ترکيب بندي تعريف مي شوند. تا زماني 
قرارگرفته  عناصر  نکند،  تعيين  را  اثر  محدوده  قاب  که 
در آن، نسبت به يکديگر و دنياي بيرون اثر يا حاشيه، 

تعريف نشده باقي مي مانند. 
قاب در آثار نگارگري ايران در نسبت با هنرهاي ساير 
ويژه اي  اهميت  از  و  دارد  مستقل  هويتي  کشورها، 
تطور  و  تحول  سير  مي توان  چنانچه  است.  برخوردار 
آن را در طول تاريخ کتاب آرايي و نگارگري تا روزگار 
داد.  قرار  تحليل  و  تجزيه  و  بررسي  مورد  معاصر 
در  گوناگون  کارکردهاي  در  و  مختلف  اشکال  در  قاب 
با  قاب  ارتباط شکل  است.  قابل مالحظه  نگارگري  آثار 
مضمون اثر هنري و نيز پيوندي که مابين متن و حاشيه 
ايجاد مي نمايد، از جمله قابليت ها و کارکردهاي متفاوت 

قاب است. 
در نگارگري معاصر ايران با وجود استقالل آثار هنري 
بياني  قابليت  و  قاب  از  همچنان  خطي،  نسخه هاي  از 
امروز،محمود  نگارگران  ميان  در  مي شود.  استفاده  آن 
هنرمندان  ترين  برجسته  از  يکي  عنوان  به  فرشچيان 
شيوه هاي  به  قاب  از  معاصر،  نگارگري  سبک  صاحب 
گوناگون سنتي و نوآورانه بهره جسته است. لذا در مقاله 
حاضر سعي شده تا در کنار تبيين جايگاه قاب در آثار 
آثارفرشچيان  در  قاب  کاربرد  به  ايران،  قديم  نگارگري 
شود. پرداخته  زمينه  اين  در  ايشان  نوآوري هاي  و 

هدف از تحقيق پيش رو شناسايي و تبيين جايگاه قاب 
ايران و تداوم سنت و نوآوري  در آثار نگارگري قديم 
آن در آثار فرشچيان و تبيين نوآوري هاي وي در اين 
زمينه است. همچنين ارتباط قاب با مضمون نگاره ها و 
واسطه  به  متن  و  بين حاشيه  رابطه  برقراري  چگونگي 
نقش کارکردي قاب در آثار نگارگري قديم و فرشچيان 
تحليل شده است. اين مقاله در پي پاسخ به اين سوالها 
است که: قاب در آثار نگارگري قديم ايران چه ويژگي و 
کاربردي داشته است؟ وبه کاربرد قاب در آثار فرشچيان 
و نوآوري هاي وي در اين زمينه چگونه است؟ از آنجا 
که به موضوع "قاب" و نقش کارکردي و انواع آن بطور 
است،  نشده  چنداني  توجه  نگارگري  آثار  در  مصداقي 
ضرورت دارد تا قاب در آثار نگارگري قديم و معاصر و 
در اينجا با تاکيد بر آثار فرشچيان و نوآوري آن در اين 

آثار مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، و مقاله سعي در 
پر کردن خالء موجود درباره اين موضوع دارد. اهميت 
و ضرورت مقاله حاضر در آن است که موضوع قاب 
و انواع آن در نگارگري قديم ايران تبيين و سير تحول 
و تداوم آن در نگارگري معاصر ايران با تاکيد بر آثار 
نگارگري  پيوند  تا  گيرد  قرار  بررسي  مورد  فرشچيان 
قديم و جديد از اين منظر نيز تحليل و بر ادامه سنت قديم 

ايران در دوران معاصر تأکيد گردد. 

روش تحقيق
است.  شده  انجام  توصيفي_تحليلي  شيوه  به  مقاله  اين 
با  و  کتابخانه اي_اسنادي  اطالعات  گردآوري  روش 
ابزار کتاب، فيش، رايانه و تصوير صورت گرفته است.

همچنين از مجموع آثار نگارگري قديم ايران و نيز آثار 
بوده،  نويسنده  درسترس  در  که  فرشچيان  شده  چاپ 
تعداد ۴۰ نگاره بعنوان نمونه آماري و به شيوه انتخابي 
روش  است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد  قاب  منظر  از 

تجزيه و تحليل اطالعات نيز کيفي است.

پيشينه تحقيق
غير از دو عنوان پايان نامه و رساله دانشجويي که به 
مسئله قاب و يا قاب در آثار نگارگري پرداخته شده و 
به آن اشاره خواهد شد، منبع مشخصي که به تجزيه و 
جديد  و  قديم  نگارگري  آثار  در  مهم  عنصر  اين  تحليل 
منبع،  دو  اين  بجز  نگارنده  لذا  نداشت.  وجود  بپردازد 
خالء تحقيقي خود را با برخي از کتب مباني تجسمي در 
خصوص تعاريف قاب پر نموده است. در رساله دکتري 
عنوان"تبيين  با  قاسم آبادي(۱۳۹۳)  هاشمي  غالمرضا  
به  ايران"،  تصويري  هنرهاي  در  قاب  جايگاه  و  معنا 
در  قاب  شاهد،  دانشگاه  در  رجبي  محمدعلي  راهنمايي 
تمدن هاي قديم و از جمله ايران پيش و پس از اسالم را 
تعريف و رويکردهاي مختلف آن در هنرهاي گوناگون 
مورد بررسي قرار گرفته است. در بخشي از اين رساله 
از  نگارگري پس  آنها در  تعاريف و نقش  قابها و  انواع 
اسالم تحليل شده که در اين مقاله از برخي تعاريف و 
کارکردهايي که براي قاب مشخص شده استفاده شده 
نامه  پايان  در   (۱۳۹۴) کاوان  پريزاديان  مرجان  است. 
کارشناسي ارشد با عنوان "بررسي رابطه قاب با روايت 
در نگارگري عصر ايلخاني تا انتهاي عصر تيموري"، به 
راهنمايي اصغر فهيمي فر در دانشگاه تربيت مدرس در 
رشته نقاشي، ضمن بيان تعاريف متعددقاب و انواع آن 
از منظر مباني هنرهاي تجسمي،به رابطه قاب در برخي 
نسخ خطي مصور عهد ايلخاني تا انتهاي تيموري پرداخته 
است. در مقاله اي با عنوان "تبيين بررسي چگونگي ترکيب 
مکتب  نگارگري  در  آن  خاستگاه  و  تصوير  و  نوشته 
مراثي(۱۳۹۱)،  محسن  نوشته  اينجو"،  آل  دوره  شيراز 

تبيين جايگاه قاب در آثار نگارگري 
ايران و بررسي نوآورانه آن در آثار 

محمود فرشچيان/٦٧- ٨٥ 



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۶۹

فصلنامة علمي نگره

پلکاني مکتب شيراز  قاب  به  نگره، شماره ۲۳  در مجله 
از دوره سلجوقيان در نسخ  پيشتر  اينجو که  دوره آل 
مصور وجود داشته پرداخته شده و از اطالعاتي که در 
جدول مربوط به سير تحول قاب در آثار نگارگري ارائه 
شده در اين مقاله استفاده شده است. اما در خصوص 
نشد  يافت  منبعي  فرشچيان،  آثار  در  قاب  موضوع 
اماکتاب نگار جاويدان، نوشته اميررضايي نبرد (۱۳۹۵) 
و  فرشچيان  هنري  و  فردي  زندگاني  به  اختصاص  که 
دربردارنده  است،  ايشان  در مورد  نظرات صاحبنظران 
فهرست ها و دسته بندي هاي گوناگون آثار ايشان است. 
اين دسته بندي ها فهرست تصويري حدود ۵۴۰  از  يکي 
تاريخ  ترتيب  به  که  قلمگيري است  و  طراحي  رنگي،  اثر 
خلق اثر ارائه شده و لذا براي بررسي سير تاريخي آثار 

ايشان در اين مقاله بسيار موثر واقع شد. 

تعريف قاب
يکي از مهمترين مباحث در هنرهاي تجسمي و تصويري، 
قاب و رابطه آن با اثر هنري يا متن است که بدون در نظر 
گرفتن آن، اجزا و عناصر، تعريف مشخص و قابل درکي 
نخواهند داشت. قاب واژه اي فرانسوي معادل"Cadre" و 
قاب معادل فارسي آن است. در فرهنگ دهخدا در تعريف 

قاب آمده است: "قاب، چارچوب يا فلزي که دور عکس 
يا آينه قرار دهند"(لغت نامه دهخدا). همچنين در فرهنگ 
يا  نوشته  يا زينتي است که  کادر "شکل هندسي  معين، 
داخل  در  شدن  متمايز  يا  مشخص  براي  را  تصويري 
منظور  به  آنچه  اما  معين).  (فرهنگ  مي دهند"  قرار  آن 
نزديک  قاب  تعريف  درخصوص  مقاله  اين  نويسنده 
است اين تعريف از فرهنگ عميد است که "کادر، خط يا 
خطوطي [است] که نوشته يا تصوير را براي مشخص و 

متمايز شدن در درون آن قرار دهند"(فرهنگ عميد).
در کتب مباني تجسمي قاب بعنوان عنصري اصلي در 
عنصر  هر  است.  تعريف شده  هنري  آثار  بندي  ترکيب 
بصري براي بيان خويش و نمايش کيفيت وضعيت خود، 
نيازمند قرارگرفتن در قاب است. "کادر يا قاب تصوير، 
آن  در  تجسمي  اثر  که  است  سطحي  يا  فضا  محدوده 
از قاب در هنرهايي  ساخته مي شود، بطور کلي منظور 
که با سطح سر و کار دارند و بر سطح بوجود مي آيند، 
همان محدوده اي است که هنرمند براي ارائه و اجراي اثر 
۳۵).در حقيقت  راد، ۱۳۹۱:  (حسيني  گزيند"  برمي  خود 
درون  در  بصري  عناصر  ساماندهي  طريق  از  هنرمند 
منتقل  را  نظر خود  مورد  مفهوم  مي تواند  تصوير،  قاب 
نموده و مخاطب را به فضاي اثر خويش دعوت نمايد.

آلياتوف در تعريف قاب مي نويسد: "کادر پنجره اي است 
از طريق آن تماشاگر را به درک دنياي زاده  که نقاش 
 :۱۳۷۲ (آلياتوف،  مي کند"  دعوت  خود  خالقه  تصورات 

 .(۱۲۴
قاب سبب پيوند اجزا و عناصر تصوير مي شود، چنان که 
در  درهم ريختگي  نوعي  باشد،  نداشته  وجود  قاب  اگر 
مي رود.  بين  از  اثر  استحکام  و  مي شود  ديده  تصوير 
هنرمندان معموًال ترکيب عناصر و نيروهاي بصري کار 
اختيار  در  که  و فضاي بصري  قاب  اساس  بر  را  خود 
تجسمي  هنرهاي  در  مي کنند.قاب  سازماندهي  دارند، 
فضاسازي،  همچون  گوناگوني  کارکردهاي  داراي 

مأخذ:  قديم.  نگارگري  آثار  در  قاب  شده  ساده  انواع  جدول١. 
نگارندگان.

قاب بسته
ساده

متحرک

قاب باز

ساده

متحرک

از  را  اسکندر  چهره  نوشابه  ساده،  بسته  قاب  نمونه  تصوير١. 
تصويرش شناسايي مي کند، منسوب به ميرزا علي،   خمسه طهماسبي، 
 Cary Welch, 1976: 80 :تبريز، محل نگهداري موزه بريتانيا. مأخذ



تماشاگران،  تمرکز  و  توجه  موضوع،  کردن  برجسته 
ايجاد زيبايي، ايجاد شاخص براي درک اندازه هاي اشياء 
مرزهاي  از  فرهنگها  است."همه  وحدت  و  قاب  داخل 
مشخصي در اطراف محوطه اثر، يا سطح تصوير بهره 
در  مي شود.  ناميده  تصوير"  "قاب  عمومًا  که  برده اند 
آغاز سازماندهي تصويري بايد قاب تصوير به روشني 
مشخص گردد. همين که شکل و نسبت قاب معين گرديد، 
همه عناصر هنري و کاربردشان تحت تاثير آن خواهد 
عناصر  سازماندهي  تصويرگر،  هنرمندان  مسئله  بود. 
هنر درون قاب تصوير و بر روي سطح تصوير است ... 
پس از معين شدن سطح تصوير، جهت و حرکت عناصر 
هنر بايد رابطه هماهنگي با شکل قاب داشته باشند، در 
اين صورت ممکن است به وحدت تصويري عيني  غير 

لطمه بزنند" (استينسون و کايتون، ۱۳۹۴: ۴۵).
 بدون درنظر گرفتن قاب، متن (اعم از نوشتار و تصوير) 
تعيين  قاب، سبب  حقيقت  در  نمي شود.  بخوبي شناخته 
جايگاه مشخص براي جايگيري متن در صفحه است. لذا 
قاب بخشي از اثر هنري قلمداد مي شود که در کنار متن 
داراي  داراي هويت و نقش و کارکرد است و مي تواند 

مفهوم و القاگر انديشه باشد. چنانچه بارنت مي نويسد: 
معنا  بي  و  پوچ  محفظه اي  نيست،  خنثي  پديده اي  "قاب 
نيست بلکه قاب با در برگرفتن اثر هنري، به جزئي از آن 

تبديل مي شود". (بارنت، ۱۳۹۱: ۴۷)
اما قاب در فرهنگ هنري ايران معنايي عميق تر دارد و 
ياد مي شود.  اثر هنري  بعنوان محدوده و حريم  آن  از 
است  اثر  حريم  و  محدوده  "چارچوب،  قاب،  از  منظور 
و  کرده  تفکيک  هم  از  را  آن  برون  و  درون  فضاي  که 
دهنده  تشکيل  عناصر  جايگاه  کردن  مشخص  ضمن 
اثر، سبب تشخص و ممتاز شدن متن به عنوان عنصر 
اصلي در برابر عناصر فرعي مي شود... اهميت قاب از 
اين جهت است که با تعيين حدود توسط آن، مرزي بين 
سبب  که  مي شود  مشخص  بيرون  محيط  و  اثر  دنياي 
شکل گيري دنيان خاص اثر و حريم مربوط به آن شده 
و قوانين حاکم بر دنياي اثر را از قوانين خارج از آن، 
تفکيک مي نمايد. بدين وسيله، درون از برون جدا شده 
و استقالل مي يابد" (هاشمی قاسم آبادی،۱۳۹۳: ۲۹ و ۳۰). 
بيشتري  همخواني  مقاله  اين  رويکرد  با  تعريف  اين 
دارد و نگارنده در بررسي آثار به اين امر دست يافته 

تصوير٢. نمونه قاب بسته متحرک، کيخسرو دستور به فراخوان 
توس مي دهد، منسوب به عبدالوهاب، شاهنامه شاه طهماسب، تبريز، 
محل نگهداري: موزه هنرهاي معاصر. مأخذ: موزه هنرهاي معاصر 

تهران ،١٣٨٤: ٢٧٢.

تصوير٣. نمونه قاب باز ساده، دربند کردن قطب الدين قرمي و 
آوردن او به مسجد شيراز، منسوب به کمال الدين بهزاد، ظفرنامه 

تيموري، تبريز، محل نگهداري:کاخ گلستان. مأخذ: همان : ٨٨.

تبيين جايگاه قاب در آثار نگارگري 
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شماره ۵۵  پاييز۹۹
۷۱

فصلنامة علمي نگره

حدي  تا  ايران  قديم  نگارگري  آثار  در  قاب  اهميت  که 
است. يافته  شکل  قاب  بدون  اثري  ندرت  به  که  است 

در آثار و نسخ خطي قديم ايران، اگر متن، نوشتار باشد، 
در  سطرها  انتهاي  و  ابتدا  و  است  بسته  همواره  قاب 
قرار مي گيرند؛ بطوري که ديگر نمي توان  قاب  محدوده 
حتي يک کلمه يا حرف را به ابتدا و انتهاي سطر اضافه 
نمود و اين بدان جهت است که از حريم نوشتار حفاظت 
شود. در اين نوع آثار (آثار نوشتاري و نه تصويري)، 
آنچه در حاشيه مي آيد گاهي در نسبت با مضمون متن 
توسط  که  داد  تزئيني  جنبه  صرفًا  نيز  گاهي  و  است 
انواع تشعير مزين مي شوند. در کتاب  يا  تذهيب  نقوش 
آمده  حاشيه  تعريف  در  اسالمي  تمدن  در  کتاب آرايي 
است: " در لغت کناره روي کاغذ و کناره هر چيز ديگر 
را گويند و در عرف نسخه نويسان و نسخه شناسان به 
نسخه  صفحات  چهارگانه  بعضًا  و  گانه  سه  کرانه هاي 
گفته مي شود که يا بياض است و يا متضمن ضبط هاي 
اختالف  نمايه گونه  يا  و  متن  مغلوط  موارد  صحيح 
که  بلند  و  کوتاه  متضمن شرحي  نيز  گاهي  و  نسخه ها 
در حاشيه  و  فراهم شده  متن  اشارات  ايضاح  به جهت 
نوشته مي شده است" (مايل هروي، ۱۳۷۲: ۶۲۰).اما اگر 
متن، نگاره يا تصوير باشد، قاب در ارتباط با نگاره قرار 

کلي  بطور  مي کند.  پيدا  گوناگوني  صورتهاي  و  گرفته 
مي توان گفت قابها در ارتباط با نگاره به قاب هاي باز و 
بسته و نيز ساده و متحرک طبقه بندي مي شوند که در 

ادامه توضيح داده خواهد شد. 

انواع قاب از نظر شکل و کارکرد در نگارگري ايران
قاب از مؤثرترين عوامل در ترکيب بندي نگاره ها محسوب 
مي شود و شکل و نوع آن نگارگر را راهنمايي مي کند تا 
ترکيب اثر خود را متناسب با آن انسجام بخشد. "نکته 
جالب توجه در نحوه استفاده از چارچوب در نگارگري 
شرقي بخصوص نگاره هاي ايراني اين است که در سنت 
نگارگري ايران، همواره حضور قاب در تصوير بعنوان 
جزئي از اثر محسوب مي گردد. قاب دور اثر حالتي را به 
بيننده القا مي کند که گويي در حال نگريستن به بخشي 
از يک کليت فراگير و پيراموني است" (هوشيار، ۱۳۹۰: 

.(۹۷
قابها، از نظر شکل ظاهري در آثار نگارگري قديم ايران، 
عمومًا بصورت اشکال هندسي مستطيل، مربع مستطيل 
متحرک(شامل  ضلعي  چند  و  دايره  افقي،  يا  عمودي 
مالحظه  هستند)  گوناگوني  اضالع  داراي  که  قابهايي 
تاريخ  طول  در  آن  تطور  و  تحول  سير  که  مي شود، 

هنرمند  چاه،  از  يوسف  نجات  ساده،  باز  قاب  نمونه  تصوير٤. 
نامعلوم، هفت اورنگ جامي، مشهد، محل نگهداري: گالري فرير. 

.Simpson, 1997: 125 :مأخذ

تصوير٥. نمونه قاب باز متحرک، خوان سوم اسفنديار، منسوب 
به قاسم علي، شاهنامه شاه طهماسب، تبريز، محل نگهداري: موزه 

.Canby, 2014: 263:متروپوليتن. مأخذ



در  که  نکته اي  است.  تحليل  و  بررسي  قابل  نگارگري 
در  است. عمومًا  "جدول"  اشاره شود،  اينجا الزم است 
جدول  را  ترسيمي  قاب  ايران،  جديد  و  قديم  نگاره هاي 
است.  مي شده  انجام  جدول کشان  توسط  که  مي نامند 
خطوطي  "جدول  مي نويسد:  جدول  تعريف  در  پورتر 
رنگين است که صفحات نسخه را در بر مي گيرد. تنوع 
خطوط،  رنگهاي  و  ضخامت ها  انواع  ترکيب  در  بسيار 

بررسي ساختارشناسي جدول را ممکن کرده است. 
بررسي تعداد خطوط، فاصله بين آنها و تعدد رنگها به ما 
کمک مي کند تا به معياري براي شناسايي کارگاه هاي هنر 
دست يابيم... جدول از نوارهاي رنگي پياپي و فضاهاي 
شده  تشکيل  شده  دورگيري  سياه  رنگ  با  که  خالي اي 
است" (پورتر، ۱۳۹۲: ۸۳ و ۸۴).در اين مقاله بدليل آنکه 
بيشتر بر جنبه کارکردي قاب تمرکز شده است، لذا از لفظ 

جدول و نيز شيوه هاي ترسيم آن خودداري شده است.
اما در يک طبقه بندي کلي و ساده از «قاب» مي توان آنها 
را _ و جداي ازشکل هندسي آن_ به قاب هاي بسته و 
يا  ساده  کدام  هر  است  ممکن  که  نمود  دسته بندي  باز 

متحرک  نيز باشند.

قابهاي بسته 
اين نوع قابها قابهايي کامًال بسته اند، بدون آنکه عناصر 
بشکنند.  اصطالح  به  را  قاب  يا  کنند  گذر  آن  از  نگاره 
اين نوع از قابها مي توانند ساده باشند يعني تنها داراي 
چارچوبي هندسي همچون شکل مستطيل، مربع يا مربع_

مستطيل و يا دايره کامل باشند. براي مثال در تصوير۱ 
نگاره داراي قابي مستطيل شکل ساده و بسته اي است 
نوع  است.  گرفته  آن شکل  مبناي  بر  داخلي  عناصر  که 
ديگري از کاربرد قابهاي ساده، بصورت متحرک است. 
هندسي  گوناگون  اشکال  ترکيب  از  معموًال  قاب ها  اين 
تشکيل شده اند و يا داراي اضالع گوناگوني هستند. "در 
از  يک  هر  در  که  انرژي هايي  دليل  به  قابها  از  نوع  اين 

تأثيرات  شاهد  دارد،  وجود  جداگانه  صورت  به  اشکال 
قابها معموًال  از  اين گونه  متفاوتي هستيم. در  و معاني 
ناحيه  چند  بر  توجه  و  بوده  نظر  مورد  سوژه  چندين 
(پريزاديان،  گرفت"  خواهد  همزمان صورت  به صورت 

.(۲۷ :۱۳۹۴
قابهاي متحرک بسته، متناسب با مضمون و بنا بر اراده 
هنرمند به تحرک در مي آيند. اين تحرک در جهات مختلف 
اتفاق مي افتد و سبب تغيير شکل و جهت قاب مي شود و 
مي تواند رابطه اي با ساختار دروني نگاره داشته باشد. 
براي مثال در تصوير۲ نگاره داراي قابي ساده است که 
متناسب با فضاي معماري در گوشه سمت چپ پايين و 
با حرکت ديوارهاي جانبي بنا و نيز حرکت شکل ايوان 

در سمت چپ قاب، متحرک شده است. 

قابهاي باز يا شکسته
جهت شکسته  چند  يا  يک  از  قاب  قابها،  از  نوع  اين  در 
از صفحه اصلي  که عناصر طرح  معنا  اين  به  مي شود، 
آن  به  اصطالح  به  نگارگران  که  مي شود  خارج  نگاره 
قاب باز يا شکسته شده مي گويند. اين قابها امکان ارتباط 
عناصر درون و بيرون قاب را فراهم مي کند، به نحوي 
نهايت  تا بي  به نظر مي رسد عناصر طرح مي توانند  که 
از تحرک بسياري که  قاب، گذشته  يابند. شکست  ادامه 
در اثر ايجاد مي کند، سبب کشش ديد بيننده از درون به 
حاشيه و بالعکس مي گردد و تمرکز بيننده را به عناصر 

تصوير٦.القاي ُبعد مکاني بواسطه قاب، فرود اسب گيسو را با تير 
مي زند، منسوب به عبدالعزيز، شاهنامه شاه طهماسب، تبريز، محل 
نگهداري: موزه هنرهاي معاصر. مأخذ: موزه هنرهاي معاصر 

تهران ،١٣٨٤: ٢٧٢.

تصوير٧. کاروانيان زال را مي بينند، منسوب به عبدالعزيز، شاهنامه 
شاه طهماسب، تبريز، محل نگهداري: گالري سکلر.

تبيين جايگاه قاب در آثار نگارگري 
ايران و بررسي نوآورانه آن در آثار 

محمود فرشچيان/٦٧- ٨٥ 



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۷۳

فصلنامة علمي نگره

شکوفه در مرکز، به زير قاب رفته  اند و در حقيقت نوعي 
القاي بعد مکاني مي کند. شکل ترسيمي ساده انواع قابها 
در نگارگري قديم ايران را مي توان در جدول ١ مالحظه 

نمود.

رابطه قاب با محتوا و مضمون نگاره
ترکيب بندي در آثار نگارگري ايران ابتدا با تعيين قابي 
تقسيم فضاهاي  با  نگاره و سپس  با مضمون  متناسب 
با  عمومًا  که  انتخابي  قاب  با  متناسب  نگاره  دروني 
هر  اندازه  مي پذيرد.  دارد صورت  تناسب  نيز  مضمون 
قاب و تناسبات آن در طول و عرض، با توجه به مضمون 
هر اثر انتخاب مي شود. همچنين شکست يا عدم شکست 
هر قاب نيز متناسب با مضموني است که هنرمند قصد 
دارد با استفاده از آن به بهترين نحو منظور خويش را 

به نمايش گذارد. 
در اين ميان حتي جهت قاب اعم از عمودي يا افقي نيز 
مضامين،  حال  هر  در  و  دارد  اثر  مضمون  به  بستگي 
سبب ايجاد قابهاي مختلف مي شوند که مختصرًا به آن 
اشاره مي شود. در تصوير۷ بدليل نمايش جايگاه سيمرغ 
بر اوج کوه، قاب عمودي بلندي در نظر گرفته شده که در 
عين حال با خروج صخره ها از قاب، بر ارتفاع کوه تاکيد 
آزمون  مضمون  با  تصوير۸  در  همچنين  است.  شده 
قاب  تقسيمات  و  انتخاب  وي،  توسط  فريدون  پسران 
در تناسب با داستان قابل بررسي است. بر اساس اين 

طرح اصلي معطوف مي سازد. اين قسم از قابهاي باز، 
از  نگاره،  داخلي  عناصر  توسط  از شکسته شدن  جداي 
نظر شکل مي تواند همچون قابهاي بسته، ساده و متحرک 
نيز باشند. نوع ساده اين قاب را براي مثال مي توان در 
تصوير۳ مالحظه نمود که قاب مستطيل شکل ساده اي 
دارد که بخشي از بنا و مناره مسجد از سمت باال از آن 
و  انبوه صخره ها  تصوير۴،  در  يا  و  است.  خارج شده 

پيکره و ضميمه ها از سمت چپ قاب خارج شده است.
نوع ديگر قاب هاي باز شامل قابهاي باز متحرک است. 
منظور از آن قابي است که بنا بر مضمون اثر در زوايايي 
از آن،  تحرک ايجاد شده و در عين حال عناصر تصوير 
که   ،۵ تصوير  در  مثال  براي  است.  رفته  بيرون  آن  از 
مربوط به خوان سوم اسفنديار و کشتن اژدها به دست 
را  قاب  راست  سمت  در  قسمت  دو  در  هنرمند  اوست، 
متحرک کرده و در همين بخش قاب شکسته شده و ارابه 
اسفنديار از اين قسمت وارد صحنه اصلي داستان شده 

است. 
هنرمند  که  است  آن  باز،  قابهاي  ويژگي هاي  از  يکي 
امکان طرح ُبعد مکاني را مي يابد. براي مثال در تصوير۶ 
قاب  از  راست  از سمت  قلعه  بناي  و  انبوه  صخره هاي 
خارج شده  اند و به نظر مي رسد جلوتر از ساير عناصر 
قرار گرفته  اند و اين در حالي است که مابقي عناصر طرح 
در داخل قاب، محصور و حتي در برخي موارد نيمي از 
يا درخت  باالي تصوير و  آن همچون درخت سرو در 

آقاميرک،  به  منسوب  مي آزمايد،  را  پسرانش  فريدون  تصوير٨. 
شاهنامه شاه طهماسب، تبريز، محل نگهداري: موزه آقاخان، مأخذ:
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شکل  به  پسرانش  آزمودن  منظور  به  فريدون  داستان، 
اژدهايي در مقابل آنها ظاهر مي شود. 

بر خورد سه برادر متفاوت بود. سلم فرار نمود، تور بي 
هيچ انديشه اي بر اژدها حمله برد و تنها ايرج با فرزانگي 
و درايت در مقابل اژدها ايستاد و آن را رام کرد و لذا 
انتخاب  ايران  سرزمين  پادشاه  بعنوان  را  وي  فريدون 
اين نگاره يک قاب اصلي و يک بخش  نمود. در ترکيب 
باالي  در  نوشتار  محل  از  چنانچه  دارد.  وجود  مازاد 
اثر که نقطه آغازين تحرک قاب نيز هست، خطي بطور 
عمود رو به پايين رسم گردد، مشاهده مي شود که ايرج 
و اژدها در اين قاب جاي مي گيرند. در حالي که بخش 
مازاد باقي مانده به سلم و تور که هر يک به نحوي خطا 

نمودند، اختصاص يافته است. براي تاکيد بر مسئله فرار 
سلم، قاب در جهت حرکت وي شکسته و حرکت چشم به 
سمت بيرون هدايت شده است. همچنين در سمت راست 
باز شود.در  فرار سلم  راه  تا  قاب شکسته شده  نگاره، 
تصوير ۹ بخوبي مي توان ارتباط قاب با مضمون نگاره 
و نقش آفريني آن در تاثيرگذاري بر مخاطب را مشاهده 
نمود. در اين تصوير که موضوع جنگ تيمور در خرم گرج 
و شکست قواي دشمن را نشان مي دهد قاب تصوير در 
سمت راست بشدت متحرک شده و بر فراز سر دشمنان 
فشار وارد نموده و متناسب با حرکت تيرها و سنگ هايي 
که از سوي لشگر تيمور به سمت دشمن روانه شده، گويي 

قاب نيز دشمنان را در تنگنا قرار داده است.

نامعلوم،  پيامبر، هنرمند  تصوير١٠. معراج 
خمسه نظامي، تبريز، محل نگهداري: مجموع 
 Darbandi & Davis, مأخذ:  لندن.   کيير 

 2010: 83

ابراهيم(ع)،  حضرت  داستان  تصوير١١. 
هنرمند نامعلوم، بوستان سعدي، صفوي، محل 
نگهداري: کاخ گلستان. مأخذ: موزه هنرهاي 

معاصر تهران ،١٣٨٤: ١٣٤.

تصوير١٢. الک پشت و مرغابي ها، هنرمند 
نامعلوم، کليله و دمنه، اواخر دوره جاليريان، 
مأخذ: توپکاپي.  کتابخانه  نگهداري:  محل 

.O’Kane, 2003: 126 

تصوير١٣. نمونه قاب بسته ساده، بامدادان 
مأخذ:  نهار، ١٣٢٥.  و  ليل  نکند  تفاوت  که 

رضائي نبرد،١٣٩٧: ٢٩٤.

تصوير.١٥. نمونه قاب باز ساده، نجات،١٣٦٩. 
مأخذ: همان،٣٥٠.

انفاس  ساده،  باز  قاب  نمونه  تصوير١٤. 
صبحدم، ١٣٥٧ . مأخذ: همان، ٣٢٧
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رابطه قاب با حاشيه نگاره
يکي از کارکردهاي قاب برقراري ارتباط بين متن (اعم 
کتاب  در  است.  آن  حاشيه  و  تصوير)  و  نوشتار  از 
آمده  "حاشيه"  تعريف  در  تمدن اسالمي  در  کتاب آرايي 
به  نسخه شناسي،  و  نسخه آرايي  مصطلح  "در  است: 
که  گفته مي شود  و تصوير  از خط  قطعاتي  يا  نسخه ها 
متن آن از حاشيه جدا شده و بر حاشيه اي ديگر سوار 
که  عملي  اثر  بر  مزبور  قطعات  و  نسخه ها  باشد.  شده 
مي آيند  فراهم  مي شود،  گفته  حاشيه سازي  اصطالحًا 
بطوري که ممکن است اين کار، صرفًا جنبه هنري داشته 
فرسوده  اوراق  ترميم  جهت  به  دارد  احتمال  و  باشد 
۷۷۶).به   :۱۳۷۲ هروي،  (مايل  پذيرد"  صورت  نسخه ها 

عبارت ديگر قاب، ضمن ايجاد محدوده براي اثر هنري و 
شکل دهي به ترکيب نگاره، به بخشي ديگر به نام حاشيه 
که در فضاي بيروني اثر قرار دارد، هويت مي دهد که اين 
بخش در ارتباط بصري و مضموني با متن نگاره ايفاي 
نقش مي کند. "در به وجود آوردن يک اثر، آنچه اهميت 
بيشتري دارد، متن است. بدين معني که جوهره اساسي 
تفکر و ايده اصلي هنرمند، در قالب متن تجلي مي کند اما 
اين بدان معني نيست که قاب يا حاشيه، اهميت نداشته 
و مي توان آن را ناديده گرفت. قاب يا حاشيه در واقع، 

شرح متن است" (هاشمی قاسم آبادی، ۱۳۹۳: ۳۲).
ايجاد  قاب  بواسطه  که  حاشيه  کارکردهاي  از  يکي 
يا متن  مي شود، توجه دادن مخاطب به موضوع اصلي 

تصوير١٦. نمونه قاب باز متحرک، اين گونه بودن، ١٣٥٣. مأخذ: همان، ٣٢١

تصوير١٨. قاب بيضي، اشراق، ١٣٧٢. مأخذ: 
همان، ٣٥٥.

تصوير١٧. قاب مستطيل بشکل صفحه کاغذ، 
تقويم زندگي، ١٣٦٦. مأخذ: همان ، ٣٤٠.

تصوير١٩. قاب محرابي، نگاه، ١٣٦٢. مأخذ: 
همان، ٣٣٣.

 .١٣٧٩ پاکدامن،  رومي،  قاب  تصوير٢٠. 
مأخذ: همان، ٣٦١.



است. اين مسئله ممکن است به سه گونه انجام شود. اول 
از طريق ارتباط بصري عوامل و عناصر داخل و خارج 
قاب که با يکديگر در نسبتي هماهنگ قرار دارند. بعنوان 
و  زمين  شامل  که  حاشيه  نقوش  تصوير۱۰  در  نمونه 
خانه ها و درختان نخل است، در حقيقت دنباله متن پايين 
اثر است که فضاي حاشيه اي دور قاب را احاطه نموده 
است. گونه دوم از طريق عناصري است که در نگاه اول 
به مضمون  يا  اما  ندارند  ارتباط  با متن  نظر بصري  از 
اثر در داخل قاب کمک مي کند و يا عنصر اصلي داستان 
است که براي تاکيد و تمرکز بر آن، خارج از قاب اصلي 
قرار داده شده که در اين حالت حاشيه در حقيقت متن 
را  اثر  اصلي  مضمون  عناصر  اين  لذا  مي شود.  اصلي 

شرح و توسعه مي دهند. براي مثال در تصوير۱۱ که به 
داستان مهمان نوازي و خوان کرم حضرت ابراهيم(ع) 
مي پردازد، همه عناصر در داخل قاب، پذيرايي از مهمان 
توسط ايشان را روايت مي کند اما دو نفر از خدمتکاران 
با طبقي از طعام در بيرون از قاب نشان داده شده  اند. 
در اينجا اين افراد از نظر بصري با عناصر داخل قاب 
مضمون  تکميل  و  شرح  براي  تنها  و  ندارند  ارتباطي 
که  تصوير۱۲  در  همچنين  شده  اند.  داده  نمايش  اصلي 
کليله  مرغابي هاي  توسط  پشت  الک  بردن  داستان  به 
و  يعني الک پشت  دارد، موضوع اصلي  اشاره  دمنه  و 
در قسمت حاشيه، و مضمون  و  در آسمان  مرغابي ها 
در  است  ديگران  زندگاني  در  مردم  دخالت  که  داستان 
موضوع  بر  ترتيب  بدين  تا  گرفته اند  قرار  قاب  درون 
که  است  ذکر  به  الزم  گردد.  تاکيد  توأمان  مضمون  و 
جنبه  صرفًا  شده،  تصوير  حواشي  نگاره ها،  برخي  در 
تزئيني داشته و ارتباط بصري يا محتوايي با مضمون 
در  که  رنگي  طاليي  تشعيرهاي  مانند  ندارد.  اصلي  اثر 
حواشي بسياري از آثار نگارگري وجود دارد که اغلب 

جنبه تزئيني داشته است.

جلوه هاي قاب در آثارفرشچيان
فاصله گرفتن  بدليل  ايران در دوران معاصر  نگارگري 
دچار  نيز  قاب  زمينه  در  قديم،  مآثر  و  سنت ها  از 
را  رويکرد  سه  مي توان  کلي  بطور  شد.  دگرگوني هايي 
نگاره ها،  از  زيادي  گروه   -۱ گرفت:  نظر  در  آن  براي 
بي توجه به نقش کارکردي قاب، يا از آن استفاده نکرده و 
يا تنها از آن بعنوان چارچوبي که مشخص کننده اطراف 
مربوط  دوم  گرفته اند. ۲- دسته  بهره  است  نگاره  متن 
هنري  از شيوه  پيروي  دليل  به  که  است  هنرمنداني  به 
نگارگري قديم، به امکانات قاب تا حدي توجه نموده و 
از شکست قاب و تحرک آن متناسب با موضوع استفاده 
کرده اند. ۳- در رويکردي ديگر برخي از هنرمندان سعي 
داشتند تا در برخي از آثارشان، جلوه هاي نويني از قاب 
را مورد توجه قرار دهند و در آن نوآوري هايي صورت 

تصوير٢١. قاب ترکيبي، يوسف (ع)،١٣٥٣ .  مأخذ :  همان، ٣٢١.

تصاوير٢٢. کاربرد جداول رنگي (بخش هايي از آثار)
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دادند که در اين ميان بخشي از آثار فرشچيان را مي توان 
در اين دسته قرار داد. فرشچيان در حيطه نقاشي ايراني، 
عين  در  که  است  و شيوه خاصي  بوجودآورنده سبک 
نو،  ابداع شيوه هاي  با  هنر،  اين  اصالت سنتي  به  توجه 
سيد  نمود.  ايجاد  ايران  نگارگري  هنر  در  جديد  زباني 
هم  "ايشان  مي نويسد:  خصوص  اين  در  نصر  حسين 
نماينده سنت تاريخي نگارگري در کشورمان هستند و 
هم از مطرح ترين هنرمنداني که کوشيده اند، بابي جديد 
در کاخ اين سنت بگشايند و فصلي نوين به تاريخ نقاشي 
۶).نگاره هاي   :۱۳۹۵ (رضائي نبرد،  بيفزايند"  ايران  در 
وي آميزه اي از اصالت و نوآوري است. خطوط روان و 
سيال، ترکيب بندي هاي مدور، رنگ هاي درخشان و ناب 
موضوعات  همچون  گوناگوني  مضامين  از  استفاده  و 
از  عارفانه  و  حماسي  غنايي،  فلسفي،  اخالقي،  قرآني، 

ويژگي هاي بارز سبک فرشچيان است. 
که  کرد  اشاره  بايد  مقاله  اين  موضوع  خصوص  در 
جلوه هاي قاب در آثارفرشچيان به عنوان هنرمندي که 
برآمده از سنت نگارگري ايران است به دو صورت قابل 
شيوه هاي  به  وي  آثار  برخي  در  قاب  است.  تشخيص 
سنتي اما با رويکردي خاص استفاده شده و در برخي 
که  مي گردد  مالحظه  بديعي  نوآوري هاي  آثار  از  ديگر 
نشاندهنده فکر خالق و دست طراح ايشان است که به 
که  است  ذکر  به  الزم  خواهد شد.  داده  توضيح  تفکيک 
در بسياري از آثار نيز قاب وجود ندارد و اثر نگارگري 
همچون تابلوهاي نقاشي اجرا شده که کل تابلو عرصه 
آثار  کليه  ميان  از  مقاله  اين  در  است.  هنرمند شده  قلم 
نمونه،که   ۳۰ حدود  فرشچيان،  دسترس  در  و  چاپي 
بيانگر تنوع گونه هاي قاب و ويژگي هاي متفاوت آن هم 
از نظر کاربرد قابهاي سنتي و هم از نظر نوآوري هاي 
ايشان است، بعنوان نمونه آماري انتخاب و مورد تجزيه 

و تحليل قرار گرفت. 

کاربرد قاب به شيوه سنتي
قابهاي بسته

قاب بسته از نوع ساده را تنها مي توان در تعداد محدودي 
از آثار اوليه فرشچيان مشاهده نمود که شيوه هنري وي 
به سبک نگارگري قديم ايران نزديک است. در اين آثار 
قاب، مستطيل شکل و کامًال بسته و ساده است و عناصر 
نگاره در درون آن قرار گرفته است (تصوير۱۳).اما در 
آثار چاپي فرشچيان قاب بسته اي که به داليلي متحرک 

يا داراي اضالع مختلف شده باشد، يافت نشد. 

قابهاي باز
قاب باز ساده

به  قاب  داراي  که  آثارفرشچيان  اغلب  در  قاب  نوع  اين 
قاب  که  معنا  بدان  مي شود.  ديده  است،  سنتي  شيوه 
نگاره  از  عناصري  و  گرفته  دربر  را  اثر  متن  ساده اي 
به بيرون از آن گسترش يافته و قاب را شکسته است. 
در بعضي از آثار مانند تصوير۱۴ عناصر کمي قاب را 
شکسته و از آن عبور کرده است و در برخي ديگر مانند 
تصوير ۱۵، انبوهي از عناصر به خارج از قاب رفته و 
مرز درون و بيرون از بين رفته و قاب و حريم اثر تحت 

الشعاع قرار گرفته است.

قاب باز متحرک
قاب متحرک باز به شيوه سنتي همچون قابهاي متحرک 
شده  بررسي  آثار  مجموع  در  رفت،  آن  ذکر  که  بسته 
را   ۱۶ تصوير  شايد  دارد.  وجود  کم  بسيار  فرشچيان، 
سمت  از  که  دانست  باز  متحرک  قاب  نوعي  به  بتوان 
ضلع  که  معنا  اين  به  است.  شده  متحرک  پايين  راست 

تصوير٢٣.کاربرد گره در قاب، در 
راه مقصود (بخشي از اثر)،١٣٦٦. 

مأخذ:  همان: ٣٤٢.

تصوير٢٤.کاربرد گره و تزئين 
در قاب، ياد ايام جواني (بخشي از 

اثر)، ١٣٦٦. ماخذ: همان، ٣٤٣

تصوير٢٥.قاب به شيوه تفکيک 
رنگ، گلبانگ، ١٣٦٨. مأخذ: همان،  

.٣٤٨

تصوير٢٦.قاب به شيوه تفکيک 
رنگ، کاروان عمر، ١٣٦٨. مأخذ: 

همان،  ٣٤٨.



پايين مستطيل قاب در يک سوم سمت چپ با شکستي در 
زير عناصر مواجه شده است که به دليل خروج عناصر 

داخل نگاره از همين قسمت، به سختي ديده مي شود. 

نوآوري هاي قاب در آثارفرشچيان
۱-شکل کلي قاب

 فرشچيان از اشکال گوناگون جديدي از قاب در آثارش 
بهره جسته که پيشتر در سنت نگارگري ايران بدين گونه 
سابقه نداشته است و در اين مقاله سعي شده تا انواع آن 

از نظر شکل کلي توضيح داده شود.
قاب مستطيل به شکل صفحه کاغذ: به غير از قابهاي 
نگارگري  متداول  شيوه  به  که  ساده اي  شکل  مستطيل 
با  آثار وي  انجام شده، نوآوري هنري بديعي در  قديم 
اين شکل صورت گرفته است. نمونه اي از اين نوآوري ها 
از  استفاده از شکل مستطيل قاب به صورت صفحه اي 
کاغذ است که يا بخشي از آن خم شده و صفحاتي ديگر 

نيز نمايش داده شده (تصوير ۱۷) 
قاب بيضي: اين نوع قاب نيز از نوآوري هاي فرشچيان 
است. به نظر مي رسد بدليل شيوه طراحي و ترکيب هاي 
اسليمي وار و چرخان، اين قاب مناسبت خوبي براي بيان 

هنري وي داشته و لذا ايشان آثار متعددي را با اين نوع 
قاب خلق کرده است (تصوير۱۸). قاب بيضي شکل بدليل 
آنکه داراي شعاع هاي متنوع است- برخالف دايره که 
ايستا  و  ساکن  نتيجه  در  و  است  يکسان  شعاع  داراي 
بهتر  لذا  و  است  غير سکون  و  فعالتر  رسد-  مي  بنظر 
مي توان تحرک چرخش وار را در آن به نمايش گذاشت. 
بايد اشاره شود که ترکيب بندي عناصر متناسب با اين 
نوع از قاب، نيازمند درک فضايي و ديد هنري الزم است 
که آثارفرشچيان توانسته نمونه هاي موفقي ارائه نمايد.

در  فرشچيان  نوآوري هاي  از  ديگر  يکي  محرابي:  قاب 
در  است.  محرابي  قابهاي  از  استفاده  قاب،  خصوص 
طراحي اين نوع از قاب، بيشتر از يک نوع قوس استفاده 
شده و نگاره هاي متعددي نيز با اين نوع قاب ايجاد شده 

است (تصوير ۱۹). 
در  قاب  نوآوري هاي  از  ديگر  گونه اي  رومي:  قاب 
بصورت  که  است  رومي  قاب  از  استفاده  آثارفرشچيان، 
طاقي به شکل رومي اجرا گشته که بخشي از کار در درون 

آن و بخشي بر روي طاق کشيده شده است (تصوير۲۰).
قاب هاي ترکيبي: موارد کمي در آثار ايشان ديده مي شود 
باشد.  کرده  استفاده  قاب  نوع  دو  ترکيب  از  هنرمند  که 
نمونه بارز اين نوع قاب را مي توان در تصوير ۲۱ مالحظه 

کرد که ترکيبي از قاب مستطيل و قاب محرابي است.

۲-نحوه کشيدن قاب
آثار  بررسي  با  جدول کشي:  شيوه  به  قاب  ايجاد 
همواره  قاب  که  مي گردد  معلوم  ايران،  قديم  نگارگري 
که  روش  اين  به  مي شد.  داده  نمايش  جدول کشي  با 
رنگين  و ضخيم  نازک  از خطوط  استفاده  با  هنرمندان 
در کنار نمايش جدولي به قطر چند ميليمتري و به رنگ 

طاليي، قاب نگاره ها را ايجاد مي کردند.
چند  جداولي  با  قاب  نيز  آثارفرشچيان  از  برخي  در 
ميليمتري ترسيم شده اما از خطوط رنگين در کنار آن 
بندرت استفاده شده است. همچنين نوآوري در ترسيم 
انتخاب رنگ آنها دانست.  جداول را بيشتر مي توان در 
رنگ جداول چند ميليمتري که حکم جدول اصلي را در 
آثار نگارگري داشته، طاليي بوده اما در آثار فرشچيان، 
گوناگوني  رنگهاي  از  نگاره،  رنگي  ترکيب  فراخور  به 
براي جدول اصلي استفاده شده است که نمونه هاي آن 

را در تصوير۲۲ مي توان مالحظه نمود.
استفاده  يا  و  استفاده  دليل عدم  به  اين مسئله مي تواند 
کم فرشچيان از رنگ طاليي در ترکيب نگاره هايش در 
نسبت با آثار قديم باشد. چرا که در آثار نگارگري قديم 
به دليل استفاده وسيع از رنگ طالي درخشان بخصوص 
عناصر،  و ساير  زمين  يا  آسمان  از  در سطحي وسيع 
استفاده از رنگ طال در جداول باعث چرخش اين رنگ 

تصوير٢٧. در راه مقصود، ١٣٦٦. مأخذ: همان، ٣٤٢.

تبيين جايگاه قاب در آثار نگارگري 
ايران و بررسي نوآورانه آن در آثار 

محمود فرشچيان/٦٧- ٨٥ 



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۷۹

فصلنامة علمي نگره

در نگاره و حفظ تعادل رنگي مي شده است. 
از ديگر نوآوري هاي فرشچيان در نمايش جدول، استفاده 
از تزئين در آن و يا کارکرد تزئيني دادن به آن است که 
قبال سابقه نداشته است. براي مثال در تصاوير۲۳ و ۲۴، 
همين  در  يا  و  کرده  استفاده  در جدول  گره  از  هنرمند 
تصوير۲۴ فرم جدول را به دست تبديل کرده که کوزه اي 
به جدول جان  نوعي  به  و  داشته  نگه  باال  و  زير  از  را 

بخشيده است.

ايجاد قاب به شيوه تفکيک رنگ: 
محدوده  نمايش  در  فرشچيان  نوآوري هاي  ديگر  از 
از آثار است.  از تفکيک رنگ در تعدادي  قاب، استفاده 
در اين دسته از آثار، هنرمند تنها با تفکيک رنگي واضح 
و بدون ترسيم جدول، براي نگاره، محدوده قاب ايجاد 
کرده است. براي مثال در تصوير ۲۵، با تفکيک رنگي، 
رنگي  تفکيک  نوع  اين  شده  اند.  مشخص  قابها  محدوده 
به  قاب  مانند  گوناگوني  اشکال  در  قابها  نمايش  براي 

(تصوير  است  شده  استفاده  نيز  کاغذ  صحفه  شکل 
.(۲۶

۳-تحرک بخشيدن به قاب
 فرشچيان براي نمايش تحرک قاب که در قديم تنها از 
از  توانسته  انجام مي شد،  قاب  طريق چند ضلعي کردن 
تحرک  اين  از  نوعي  نمايد.  استفاده  بديعي  شيوه هاي 
قاب را مي توان در قابهايي که به شکل صفحه کاغذاند 
متناسب  قاب  نوع  اين  که  صورت  بدان  نمود.  مالحظه 
با مضمون اثر، خميده، ورق زده و يا پاره شده است 

(نک تصوير۱۷).
در نمونه اي ديگر (تصوير ۲۷) قاب در سمت چپ نگاره 
متحرک  قاب،  مسير  تغيير  و  گره  شکل  از  استفاده  با 
شده بصورتي که بر پيکره کودکي نوآموز تاکيد شود. 
به  قاب  ادامه  آن،  باالي  در  و   ۲۸ تصوير  در  همچنين 
صورت تکه اي ابر درآمده است. در تصوير ۲۹نيز قاب 

از باال شکافته و لذا متحرک جلوه مي کند.

تصوير٢٨. فلک لعبت باز، ١٣٦٦. 
مأخذ: همان، ٣٤٢.

عشق،  شعله هاي  تصوير٢٩. 
١٣٦٧. مأخذ: همان، ٣٤٧.

حيات،  از  افسانه اي  تصوير٣٠. 
١٣٦٧. مأخذ: همان، ٣٤٥.

کمينگاه، ١٣٦٦.  در  تصوير٣١. 
مأخذ: همان، ٣٤٢.

استفاده از قاب به شيوه نوآورانهاستفاده از قاب به شيوه سنتي

نحوه کشيدنشکل کلي قابقابهاي بازقابهاي بسته
 قاب

تحرک 
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جدول ۲. انواع قاب در آثار استاد فرشچيان. مأخذ: نگارندگان



۴-آثار بدون قاب
در اينجا بايد اشاره شود که قاب اساسًا در يک اثر هنري 
مبين قالب ذهني و فکري هنرمند در موضوع مورد نظر 
اوست و هنرمندان نگارگر و نقاش، خصوصًا در دوره 
معاصر، تمايلي به ايجاد محدوده براي بيان تفکر خود 
نشان نمي دهند. خصوصًا هنرمندي که پس از تجربه هاي 
بسيار و گذشت بخشي از عمر هنري سعي دارد تا آزادانه 
در محيط حداکثر و در همان قاب خوِد تابلو يا صفحه 
کند.  بيان  را  خود  تفکرات  و  قلبي  مکنونات  تمامي  اثر، 
نگاره هاي بدون قاب بيشتر در دوران معاصر مالحظه 
مي گردد و در ميان هنرمندان، حسين بهزاد بخصوص 
تابلوهايي  هنري اش  تحول  دوران  به  مربوط  آثار  در 
بدون قاب ترسيم کرده است. البته نگاره هاي بدون قاب 
در ميان ساير نگارگران نيز کم و بيش ديده مي شود؛ 
دارد و هنرمند  بيشتري  فراواني  آثار فرشچيان  اما در 
سعي کرده از کل فضاي موجود صفحه اثر، براي بيان 
فکر خويش استفاده نمايد.(براي مشاهده طبقه بندي قاب 

در آثار فرشچيان نک جدول ۲)

ارتباط قاب با مضمون نگاره
در آثار نگارگري قديم ايران، اصوًال قاب استقالل دارد 
نقش  ايفاي  هنري  اثر  اصلي  عناصر  از  يکي  بعنوان  و 
را  که تصوير  بوده  قاب  اين  در حقيقت  است.  مي کرده 

نکته  است.  مي آورده  در  حرکت  به  خويش  دنبال  به 
ديگر که بايد به آن اشاره نمود، وجود نوشتار در آثار 
نگارگري قديم است که گاهي سطح آن نيز وسيع بوده 
و همين امر سبب مي شده تا قاب جايگاه خود را براي 
تفکيک و هماهنگي بخش نوشتار و تصوير نشان دهد. 
متابعت  بيشتر  که  اوليه  آثار  جز  به  آثارفرشچيان،  در 
قاب  که  مي شود  مالحظه  مرور  به  بوده،  قديم  آثار  از 
بهانه اي براي تکميل تصوير و اغلب متناسب با مضمون 
مورد نظر هنرمند بوده است. به همين جهت تنوع ارتباط 
قاب با مضمون در آثار ايشان بسيار زياد است که براي 
نمونه به برخي از انواع ارتباط قاب با مضمون نگاره در 

آثار وي اشاره مي شود.

همان،  مأخذ:  اسماعيل)،١٣٧٦.  (ذبح   بزرگ  آزمون  تصوير٣٢. 
.٣٥٨

تصوير٣٣. ضامن آهو، ١٣٥٨. مأخذ: همان، ٣٢٨.

تصوير٣٤. انتقام، ١٣٨٦. مأخذ:همان، ٣٧٠.

تبيين جايگاه قاب در آثار نگارگري 
ايران و بررسي نوآورانه آن در آثار 

محمود فرشچيان/٦٧- ٨٥ 



شماره ۵۵  پاييز۹۹
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در تصوير ۳۰با عنوان افسانه اي از حيات، هنرمند انسانها 
را در اين دنيا همچون شمعي در نظر گرفته که با گذر 
عمر در حال آب شدن و شکسته گشتن هستند. هنرمند 
اين ذوب شدگي شمع گون عناصر و شکستن شيشه عمر 
نيز  رنگي_  تفکيک  قابهاي  نوع  از  قاب_آنهم  با  را حتي 
نگاره در  نشان داده است. بدين گونه که گويي قاب و 
نگاره اند و در  با يکديگر در مرکز  ادغام  تداخل و  حال 
نسبتي هماهنگ با موضوع، نوعي يکپارچگي، حل شدگي 
و استحاله قاب با موضوع اتفاق افتاده است. در تصوير 
کمين  تصويرگري  موضوع  که  "کمينگاه"  عنوان  با   ۳۱
مرگ است، زن و مردي عاشق را در مستي حيات نشان 
مي دهد. همزمان از پشت قاب، دست و شمشير اجل در 
به  در حالت کشش  اين تصوير زن  در  آنهاست.  کمين 
از  و  گرفته  تصوير  قاب  بر  را  خود  دست  جلو،  سوي 
شدت اين کشش قاب هم خميده شده است. شمشير اجل 
نيز در سمت راست با قاب درگير و آن را بريده است. در 
همان تصوير ۲۹، با عنوان شعله هاي عشق، قاب تصوير 
نيز در شعله  قاب  ايجاد شده، گويی  تفکيک رنگ  با  که 
عشق در حال سوختن است. از بهترين نمونه هاي ارتباط 
ورقه  بصورت  که  است  قابهايي  مضمون،  با  قاب  نوع 
با مضمون  اغلب  که  آثار  اين  در  ترسيم شده  اند.  کاغذ 
گذر ايام جواني و بطور کلي گذر عمر انجام شده بخوبي 
نمود.  مالحظه  را  مضمون  و  قاب  فرم  رابطه  مي توان 
براي مثال در اثري با عنوان کاروان عمر، قاب بصورت 
ورقه اي کاغذ است که در حال تا شدن است تا صفحه 
عمر را برچيند (نک تصوير ۲۶)؛ يا در تصوير ديگري 
با عنوان تقويم زندگي، چندين صفحه کاغذ بعنوان قاب 
براي نمايش مراحل زندگي از جواني تا پيري و فنا در 

نظر گرفته شده است. هنرمند در اين تصوير در يک قاب، 
ورق زدن صفحه جواني و در قابي ديگر نمايش صفحه 
پيري را نشان داده که بسيار با مضمون اثر در ارتباط 

است (نک تصوير ۱۷). 
با بررسي آثار چاپ شده فرشچيان، نگارنده به اين نکته 
مستقل  محرابي  قاب  از  هنرمند  جا  هر  که  يافته  دست 
بهره جسته، در درون آن، يک زن –آنهم بصورت تنها 
و در حالت نشسته يا ايستاده- مضمون اثر بوده است. 
به نظر مي رسد که چون زن مظهر زيبايي الهي و عفت و 
پاکي است، هنرمند از قاب محرابي استفاده نموده است 
(نک تصوير۱۹).در اين ميان نگاره حضرت يوسف(ع) نيز 
که داراي قاب ترکيبي مستطيل و محرابي است، بدليل آنکه 
مضمون اثر، عصمت و پاکي حضرت يوسف(ع) و زيبايي 
از قاب  با وجود قاب مستطيل شکل،  ملکوتي وي بوده، 
محرابي براي تقدس بخشيدن به مقام وي استفاده شده 
است (نک تصوير ۲۱). همچنين با بررسي آثارفرشچيان 
از  غير  که  مي رسد  نظر  به  است،  رومي  قاب  داراي  که 
قرآني  مضامين  با  قاب  نوع  اين  اغلب  محدود،  مواردي 
در ارتباط بوده است. براي نمونه مي توان به تصوير ۳۲ 
اشاره کرد که در هر دو مورد فرشتگاني از عالم ديگر بر 

طاق آن نمايش داده شده است.

رابطه قاب با حاشيه
متن  بين  ارتباط  برقراري  قاب،  کارکردهاي  از  يکي 
طرق  به  قاب،  نيز  آثارفرشچيان  در  است.  حاشيه  و 
در  مي کند.  برقرار  ارتباط  حاشيه  و  متن  بين  گوناگون 
از  گذشته،  فرشچيان همچون سنت  آثار  برخي  حاشيه 
تشعير براي تزئين اثر استفاده شده است (تصوير ۳۳). 

تصوير٣٥. رايحه عشق، ١٣٨٤. مأخذ: همان، 
.٣٦٧

تصوير٣٦. بوسه اي بر عشق، ١٣٦٢. همان، 
.٣٣٣

تصوير٣٧. از خود رهيدن، ١٣٨٣. مأخذ: همان، 
.٣٦٥



سبک  پويايي  و  تحرک  دليل  به  نيز  آثار  از  بعضي  در 
ايشان، عناصر اصلي درون قاب با نقوش تزئيني حاشيه، 

دچار گرفت و گيرهايي نيز شده است (تصوير ۳۴).
 در آثار ديگري از ايشان، عناصر حاشيه بطور مستقيم 
يا غيرمستقيم به واسطه قاب به متن و موضوع اصلي 
اثر کمک مي کند. براي مثال در تصوير ۳۵، که بينا شدن 

حضرت يعقوب(ع) توسط پيراهن يوسف(ع) را به تصوير 
کشيده، در درون حاشيه طاق رومي و در قسمت سمت 
چپ، صحنه اي از چگونگي ماجراي خونين شدن پيراهن 
يوسف(ع) توسط گرگ، و در قسمت سمت راست طاق، 
يوسف(ع) را در خواب نشان مي دهد و با نمايش يازده 
ستاره در اطراف وي، که در خواب بر او سجده کرده اند، 

تعداد آثار خلق سالدهه
شده

فراواني قابهاي فراواني انواع قاب
نوآورانه

١٣٢٤١٠٤٠- ١٣٣٠دهه ٢٠

١٣٣٠٦٠٠- ١٣٤٠دهه ٣٠

١٣٤٠٦٦٢٤٣- ١٣٥٠دهه ٤٠

١٣٥٠٦٧١٩٧- ١٣٦٠دهه ٥٠

١٣٦٠١١٧٣٨٢٤- ١٣٧٠دهه ٦٠

١٣٧٠٥٤١٧١٤- ١٣٨٠دهه ٧٠

١٣٨٠٤١٩٧- ١٣٩٠دهه ٨٠

١٣٩٠٢٠٣٠- تاکنوندهه ٩٠

٣٨١١١٤٥٥جمع کل

جدول٣. فراواني انواع قابها و نوآوري آن در آثارفرشچيان(بر اساس آثار منتشر شده در کتاب هاي در دسترس). مأخذ: نگارندگان.

نيک فرجام، ١٣٨٢. مأخذ:  تصوير٣٨. رنج 
همان، ٣٦٤.

تصوير٤٠. شهيد، ١٣٥٨. مأخذ: همان، ٣٢٩.تصوير٣٩. گلبانگ، ١٣٦٨. مأخذ: همان،  ٣٤٨.

تبيين جايگاه قاب در آثار نگارگري 
ايران و بررسي نوآورانه آن در آثار 

محمود فرشچيان/٦٧- ٨٥ 
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انواع قاب از نظر
 شکل و شيوه اجرا

فراواني 
در کل 

آثار

قاب مستطيل به١
 شکل صفحه کاغذ

٥

١٥قاب بيضي٢

٨قاب محرابي٣

٨قاب رومي٤

١قاب ترکيبي٥

قاب به شيوه ٦
تفکيک رنگ

١٩

قاب به شيوه سنتي٧
 (همراه با جدول کشي)

٦٥

٢٦٧آثار بدون قاب٨

جدول ٤. فراواني انواع قاب از نظر شکل و شيوه اجرا (بر اساس 
آثار منتشرشده در کتاب هاي در دسترس). مأخذ: نگارندگان.

اشاره مي کند. اين دو صحنه بطور مستقيم به درک بهتر 
موضوح اصلي داستان در درون قاب ياري مي رسانند. 
را  متن  با  حاشيه  ارتباط  ديگر  گونه   ۳۶ تصوير  در 
پيوستن  که صحنه  تصوير  اين  نمود.  مالحظه  مي توان 
از  شيخ صنعان به دختر ترسا را نمايش داده، هنرمند 
يک طرف براي نمايش مقام مقدس عشق حقيقي از قاب 
را  ديگر شيخ صنعان  طرف  از  و  بهره جسته  محرابي 
را  مي شود  دختر  هدايت  سبب  داستان  انتهاي  در  که 
اين  حاشيه  در  است.  نموده  تصوير  سيمرغ  بصورت 
عمل  به  پيروان شيخ صنعان  اعتراض  هنرمند  تصوير، 
وي را بطور نمادين توسط پرندگان آشفته نمايش داده و 
لذا به واسطه رابطه زيبايي که حاشيه با متن توسط قاب 
مفهومي مضمون  بيان  به  بخوبي  کرده،  ايجاد  محرابي 

اثر کمک شده است.
يا  ادامه  در حقيقت  آثارفرشچيان، حاشيه  از  برخي  در 
نتيجه موضوع اصلي اثر است. براي مثال تصوير ۳۷، 
با عنوان از خود رهيدن، برگرفته از اين داستان مولوي 
است که طاووس پرهاي زيباي دم خود را براي گذشت 
از ظواهر زيباي دنيا مي کند تا به رهايي برسد. در اين 
تابلو، هنرمند طاووس را در درون قاب بسته قرار داده 
که در حال کندن پرهاي زيباي دم است. اما در حاشيه، 
نشان  پرواز  حال  در  را  آزادي  و  رها  کوچک  پرندگان 
مي دهد که گويي به واسطه هر يک از پرهاي کنده شده 
طاووس در آزادي و رهايي به پرواز در آمده  اند. در اين 
موضوع  نمادين  نتيجه  و  ادامه  حاشيه،  حقيقت  در  اثر 

اصلي درون قاب است. 
با  حاشيه  ارتباط  ديگر  گونه  متفاوت،  عالم  دو  نمايش 
با موضوع  متن اصلي است. براي مثال در تصوير۳۸، 
شيخ صنعان و دختر ترسا، فرشتگان در حاشيه مثلثي 
باالي اثر تصوير گشته  اند و لذا دو عالم ملک و ملکوت به 
واسطه قاب ايجاد شده است. همچنين نمايش دو زمان 
گوناگون به واسطه قاب را مي توان در برخي از آثار وي 
مالحظه نمود. براي مثال در تصوير۳۹، که گلبانگ نام 
دارد و از نوع قابهايي است که با تفکيک رنگ ايجاد شده، 
نمايش سياهي  با  را  گلبانگ سحرگاهي  بخوبي  هنرمند 
در  سياه،  رنگي  قاب  يا  و  اثر  اصلي  متن  بعنوان  شب 
تعارض با رنگ گرم زرد و نارنجي که نشاندهنده روز 

است، ايجاد کرده است. 
در تعدادي از آثار ديگرفرشچيان، حضور حاشيه چنان 
پررنگ است که هم متن و هم حاشيه، هر دو موضوع 
اصلي اثرند. براي مثال در تصوير ۴۰ با عنوان "شهيد"، 
قطعه اي  قرار گرفته اند،  فرشتگان عزادار که در حاشيه 
از زمين که شهيد در آن قرار گرفته و به صورت قابي 
بيضي شکل با تفکيک رنگ نشان داده شده را به حرکت 
در آورده  اند. در اين تصوير پيوند شهيد و عالم ملکوت به 
واسطه پيوند حاشيه و متن به زيبايي به نمايش در آمده 
است.(براي مشاهده انواع قاب از نظر شکل و کارکرد و 

فراواني آن در آثارفرشچيان نک جداول ۳ و ۴)

نتيجه
بررسي سير تحول و تطور قاب در طول تاريخ کتاب آرايي و نگارگري تا روزگار معاصر نشان مي دهد 
که قاب در اشکال مختلف و در کارکردهاي گوناگون در آثار نگارگري نمايش داده شده است. در پاسخ 
به پرسش اول مقاله که قاب در آثار نگارگري قديم ايران چه ويژگي و کاربردي داشته است؟ مي توان 
چنين بيان نمود که قابها از نظر شکل ظاهري در آثار نگارگري قديم ايران، عمومًا بصورت اشکال هندسي 



مستطيل، مربع_ مستطيل عمودي يا افقي، دايره و چند ضلعي مالحظه مي شود. همچنين قاب در ارتباط 
با نگاره به شکل قاب هاي بسته و قابهاي باز وجود دارد. همچنين اين دو نوع قاب مي تواند بصورت هاي 
«ساده» و يا «متحرک» باشد. از ديگر کارکردهاي قاب، ارتباطي است که شکل قاب با مضمون اثر هنري 
دارد که انواع گوناگوني از قابها اعم از باز يا بسته و نيز ساده و متحرک را براي بيان بهتر و تاثيرگذارتر 
بکار برده اند. همچنين قاب به بخشي به نام حاشيه هويت بخشيده و در پيوندي که مابين متن و حاشيه 

ايجاد مي نمايد،حاشيه داراي اهميت مي شود.
در پاسخ به پرسش دوم مقاله که کاربرد قاب در آثارفرشچيان و نوآوري هاي وي در اين زمينه چگونه 
است؟بايد گفت که در بررسي آثار متعدد فرشچيان معلوم مي شود که او از دو شيوه سنتي و نوآورانه 
در آثارش بهره برده است. وي از يک طرف طبق شيوه سنتي از قابهاي باز و شکسته به شيوه خود 
بسيار استفاده کرده و از طرف ديگر قاب را به صورت نوآورانه بکار برده است. در اين مقاله چهار گونه 
نوع آوري مشخص گرديد که شامل:١- شکل کلي نمايش قاب:به معناي استفاده ازاشکالي همچون قاب 
مستطيل به شکل صفحه کاغذ، قابهاي بيضي، محرابي، رومي و قاب ترکيبي شناسايي و توصيف شده 
است.٢- نحوه کشيدن قاب: آثار ايشان از دو جنبه «شيوه جدول کشي» و نيز از نظر «شيوه ايجاد قاب از 
طريق تفکيک رنگي» به منظور تفکيک فضاي داخل و بيرون براي القاي قاب، مورد بررسي قرار گرفت.٣- 
تحرک بخشيدن به قاب:قابهايي که متناسب با مضمون و نوع قاب به شکل هاي خميده، پاره، سوخته شده، 
تبديل به ابر و در فضا رها گشته و يا همچون شمع آب شده، از جمله نوآوری های وی در اين زمينه است. 
٤- آثاري بدون قاب:که در سنت نگارگري قديم بندرت بکار رفته و پس از حسين بهزاد، فراواني اين نوع 

آثار بدون قاب در آثار وي بسيار زياد است.
همچنين در خصوص ارتباط قاب با مضمون نگاره در آثارفرشچيان بايد اشاره شود که قاب بهانه اي 
براي تکميل تصوير و اغلب متناسب با مضمون مورد نظر هنرمند است. کارکرد ديگر قاب در آثار ايشان 
مربوط به نقش قاب در ايجاد حاشيه و برقراري ارتباط حاشيه با متن است. در آثار وي عناصر حاشيه 
بطور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق نمايش عوالم و زمان هاي گوناگون و نيز ارائه نتيجه مضمون داخل 

قاب در حاشيه، به متن و موضوع اصلي اثر کمک مي کند.
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The purpose of the research is to identify and explain the position of frame in the works of 

traditional Persian painting and its continuation and innovation in the works of Farshchian. In 

this article, beside the fifteen specimens of the traditional Persian painting that have been chosen 

in order to explain the variety of frames and their characteristics, about thirty specimens from 

accessible artworks of all Mahmoud Farshchian’s printed works were selected and analyzed as 

statistical population, which represent the variety of frames and their different characteristics 

both in terms of traditional frame functions and their innovations.

In conclusion, it has been recognized that frames appear in traditional Persian paintings, generally 

in the form of rectangular, vertical square or horizontal rectangles, circles, and polygons. Frames 

may be «closed» and «open» in association with the image. These two types of frames can also 

be «simple» or «ambulant». Also in reviewing Farshchian,s numerous works, it is revealed that 

he has used both traditional and innovative methods in his works. On the one hand, with regard 

to the traditional way, he has used traditional open and broken frames, and on the other hand, 

has used the frame in an innovative way

 This article identifies four types of innovative ways that include: 1- The general shape of the 

frame display: This means using shapes such as rectangular frames with paper plates, oval, 

altar, Roman and composite frame formats. 2- The way of drawing frame: His works were 

examined in terms of two aspects: “frame layout» and «the way of creating frame through color 

separation» in order to distinguish inner and outer space for induction of the frame. 3- Making 

the frame ambulant: frames that are curved, torn, burned, clouded, or tailored in relation with 

the content and type of the frame are his innovations in the field. 4- Non- frame works: rarely 

used in traditional painting and after Hossein Behzad, however there is a great deal of this kind 

of frame in his works.

Also regarding the relationship between the frame and the theme of the painting in Farshchian,s 

works, it should be noted that the frame is an excuse to complete the image and is often in 

relation with the artist,s intended theme. Another function of the frame in his works relates to the 

role of the frame in creating the border and communicating the border with the text. In his work, 

the marginal elements contribute to the text as well as the main theme of the work, directly or 

indirectly through the representation of different worlds and times, and also the presentation of 

the content within the margin.

Keywords: Frame, Persian Painting, Farshchian, Iran, Contemporary
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“Frame” or Cadre is essentially one of the most important constituent elements of an artwork, 

and the artists have long paid attention to it in the visual arts of Iran; especially in post-Islamic 

arts. One of the most important topics in the visual arts is frame and its relation with the artwork 

or text, without which its components and elements will not be clearly defined. The frame can 

be the page and the area of the panel, the embedded illustrated image, the interior spaces, or in 

other words the specific areas within the image of an artwork. The frame actually creates the 

boundaries, and the various elements of the artwork are defined relative to the frame within the 

composition. Unless the frame defines the scope of the work, the elements that are embedded in 

it remain undefined relative to each other and also to the outside of the margin. The frame has an 

independent identity and has particular importance in Persian artworks in comparison with the 

arts of other countries. The evolution of frame can be analyzed throughout the history of book-

making and painting until contemporary times. 

The frame is remarkable in its various forms and functions in the painting. The relationship                                    

between the shape of the frame and the theme of artwork, as well as the relationship between 

the text and the border, indicate the different capabilities and functions of the frame. Therefore 

frame and its relation to artwork are one of the most important issues in visual arts.

In contemporary Persian painting, despite the independence of the artwork from the manuscripts, 

frame is still used in works and maintains its expressive and important role in visual art. Among 

contemporary artists, Mahmoud Farshchian has used the various forms of frame in different 

ways. It should be noted that Farshchian created a special style that while paying attention to the 

traditional authenticity of Persian painting, created a new language in Persian art.

 This article, that has been conducted using a descriptive-analytical method, tries to answer the 

following two questions: what are the characteristics of frame in traditional Persian painting? 

And what are the uses of the frame in the works of Farshchian and his innovations in this field? 


