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چكيده
در عصر ايلخاني که سرآغاز شکوفايي کتاب آرايي ايراني  است، نقاشان با به کار بستن آميزه اي از عناصر 
غربي و شرقي زبان بصري جديدي در بازنمايي مضامين سنتي هنر ايراني ابداع کردند. تخت به عنوان 
هســتة مرکزي مجالس بر تخت نشستْن يکي از عناصري اســت که مي توان اين دگرديسي را در نحوة  
بازنمايي آن  دنبال کرد. هدف اين مقاله شناسايي و بررسي عوامل مختلفي است که در شيوة بازنمايي 
تخت در مراحل مختلف شکل گيري، گسترش و شکوفايي نقاشي دورة ايلخاني مؤثر بوده اند. در اين راستا 
اين پرســش ها به بحث گذاشته مي شوند؛ سوالهاي اين مقاله عبارتند از:١-انواع  تخت در دورة ايلخاني 
کدام اند؟ ٢- عوامل مؤثر بر بازنمايي تخت و تزئينات آن چه هستند؟ ٣- کتاب مصور، به عنوان بستري 
که مضمون بر تخت نشستن در آن خلق مي شود، در بازنمايي تخت چه تأثيري داشته است؟ روش اين 
تحقيق، توصيفي - تحليلي و روش جمع آوري اطالعات ، كتابخانه اي است.  ۸۵ نمونه تخت از تصاوير 
۷ دســتنويس ايلخاني در سه سطح، انواع تخت، تزئينات آن ها و نحوة بازنمايي آن در ترکيب بندي کلي 
هر تصوير، مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد که عصر ايلخاني را 
مي توان به مثابه نقطة عطفي در بازنمايي تخت در نظر گرفت که طي آن عوامل متعددي در بازنماي تخت ها 
دخيل بوده اند، نخست سنت هاي پيشامغولي در بين النهرين که در تصاوير نقش شده در کتاب ها و اشياء 
سفالي و فلزي به کار مي رفته است، دوم تصاوير تخت هاي چيني، سوم جزئيات تزئيني برگرفته از هنر 
شرق دور به ويژه چين که از طريق تجارت اشياء به دربار ايلخانان راه يافتند و چهارم تمرکز بر تصوير 
به عنوان روايتي بصري از متن که  نمود آن در بازنمايي تخت را مي توان تحت عنوان شکلي از واقع نمايي 
شناسايي کرد که به وسيلة  کاربرد پرسپکتيو، نمايش افراطي تزئينات و فاصله  گرفتن از الگوي ايستاي 

سنتي در نمايش شاه و تخت بيان شده است.
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مقدمه 
حدفاصل  ايلخانان،  حمايت  تحت  کتاب آرايي  کارگاه هاي 
سال هاي ۶۸۰ تا ۷۳۶ هجري، محل اسنتساخ و مصورسازي 
کتاب هاي متنوعي با موضوعات مذهبي، تاريخي و ادبي بود. 
نمونه هايي که پس از گذشت قريب به هفت سده به دست ما 
رسيده، نمايشي از جايگاه باشکوه تصويرپردازي کتب در 
اين دوران هستند. ايلخانان کتاب آرايي را به عنوان ابزاري 
براي پيوند خود با مذهب، تاريخ و فرهنگ سرزمين تحت 
سلطه شان به کار گرفتند. مصورسازي شاهنامة فردوسي و 
کتب تاريخي مانند جامع التواريخ رشيدي که بخش عمده اي 
از موضوعات آن ها به تاريخ شاهان و اعمال آن ها اختصاص 
داشت زمينه اي را فراهم کرد تا مضامين درباري به صورتي 
گسترده تر مصور شوند. يکي از اين مضامين جلوس شاه 
بر تخت بود که از دوران پيش از اسالم از مضامين اصلي 
هنر ايراني به شمار مي رفت. بازنمايي جلوس شاه، فرمان روا 
يا شخصيت هاي مذهبي که همراه با تشريفات و آداب و 
رسوم دربار هاي ساساني به دربار خلفاي اسالمي راه يافته 
بود در آستانة هجوم مغول بر طيف وسيعي از سفالينه ها، 
آبگينه ها و فلزينه  ها و هم چنين برگ هاي کتب نقش مي شد. 
پيرو تحوالت رخ داده در تصويرگري دورة ايلخاني نحوة 
بازنمايي اين مضمون نيز دستخوش دگرگوني هايي مي شود. 
و  نشسته  پيکرة  نمايش  نحوة  بر  عالوه  دگرگوني ها  اين 
جزئيات جامه و تاج وي به خصوص در شيوة بازنمايي 
و  شناسايي  مقاله  اين  هدف  مي شوند.  ديده  نيز  تخت ها 
بررسي عوامل مختلفي است که در شيوة بازنمايي تخت در 
مراحل مختلف شکل گيري و شکوفايي نقاشي دورة ايلخاني 
به بحث گذاشته  سوالها  اين  اين راستا  مؤثر بوده اند. در 
مي شوند؛۱-انواع  تخت در دورة ايلخاني کدام اند؟۲-عوامل 
مؤثر بر بازنمايي تخت و تزئينات آن چه هستند؟۳- کتاب 
مصور، به عنوان بستري که مضمون بر تخت نشستن در 
آن خلق مي شود، در بازنمايي تخت چه تأثيري داشته است؟  
اهميت و ضرورت: با توجه به پيشينة پژوهش که در ادامه 
در  ايلخاني  تخت هاي  بر  عمدتًا  پژوهشگران  آمد  خواهد 
نسخة عربي جامع التواريخ رشيدي متمرکز بوده اند. با توجه 
به موضوع اخير و هم چنين در نظر داشتن شيوه هاي متنوع 
تصويرگري در کارگاه هاي ايلخاني تا ۷۳۶ هجري و هم چنين 
کارکرد متمايز کتاب مصور در اين دوره، براي تحليل تحوالت 
در بازنمايي تخت رجوع به ساير نسخ مصور اين دوره و 
تحليل آن ها در بستر کتاب مصور ضروري است. به عالوه 
اين مقاله از اين جهت که عوامل مؤثر در بازنمايي تصوير تخت 
در عصر ايلخانان را عالوه  بر تأثيرپذيري از بده بستان هاي 
فرهنگي در چهارچوب رسانة کتاب مصور بررسي مي کند در 

درک تصويرسازي دورة ايلخاني اهميت دارد. 

روش تحقيق 
اين تحقيق به روش کيفي و با توصيف، تحليل و تطبيق 

داده هاي متني و تصويري انجام شده است. داده ها به شيوة 
مطالعات اسنادي و کتابخانه اي و نمونه هاي تصويري نيز 
از کتاب ها و پايگاه  داده هاي ديجيتال موزه ها و مجموعه ها 
گردآوري شده اند. جامعة آماري اوليه اين پژوهش ۸۵ تخت 
است که از تصاويري با مضمون بر تخت نشستن در ۷ 
دستنويس که نمايانگر شيوه هاي گوناگون تصويرگري در 
دورة ايلخاني هستند استخراج شده اند. اين تصاوير، شامل 
۳۶ مجلس از شاهنامه  هاي کوچک (۳ نسخه متعلق به حدود 
۷۰۰هجري)، ۱۰ مجلس از تاريخنامة بلعمي (حدود ۷۰۰ 
هجري) ، ۲۲ مجلس از نسخة عربي جامع التواريخ رشيدي 
تاريخ  به  منسوب  تصاوير  از  مجلس   ۷ هجري)،   ۷۰۸)
مبارک غازاني محفوظ در مرقع ديز (حدود ۷۲۰ هجري) 
و ۱۰ مجلس متعلق به شاهنامة بزرگ ايلخاني (حدود ۷۳۶ 
هجري) مي شوند. پس از طبقه بندي اين تخت ها در ۸ گونه 
داده هاي به دست آمده از تحليل بصري تصاوير و منابع 

تاريخي، ادبي به روش کيفي تجزيه و تحليل شده اند.

پيشينة تحقيق
نخستين پژوهشي که به تخت هاي دورة ايلخاني پرداخته 
بخشي از فصل ۶۲ از مجلد ششم سيري در هنري ايران 
(در چاپ فارسي) است که در آن گونه هاي مختلف تخت 
در ادوار مختلف را بر اساس اسناد تصويري و نمونه هاي 
برجاي مانده معرفي شده اند (پوپ و آکرمن، ۱۳۸۷: ۳۰۴۹-

۳۰۸۴). نويسندگان اين بخش (جوزف ام آپتن1 و فيليس 
نوع  چهار  را  هشتم  سدة  در  رايج  تخت هاي  آکرمن2)  
معرفي کرده اند و برخي از تزئينات و اجزاء اين تخت ها از 
جمله مخده ها و روکشهاي ابريشمي، تکيه گاه و کرسي زير 
پا را به اجمال بررسي کرده اند. آن ها هم چنين اشاراتي 
به برخي ويژگي هاي چيني در جزئيات تخت ها داشته اند 
(همان، ۳۰۶۱). در ۱۹۸۲ کاترينا ُاتوُدرن در مقالة «تصوير 
پرسيکا  نشرية  در  شده  منتشر  سلجوقي»،  تخت هاي 
(شماره ۱۰)، با تفصيل بيشتري به الگوهاي معرفي شده 
در سيري در هنر ايران براي تخت هاي سدة ششم و هفتم 
در  ايراني  تخت هاي  از  جامع  تصويري  و  است  پرداخته 
آستانة هجوم مغول ارائه کرده است. او با اتخاذ رويکردي 
شمايل نگاشتي مفاهيم نمادين در بازنمايي تخت هاي شاهي 
در اشياء متعلق به سالجقة بزرگ و سالجقة آناتولي را با 
مراجعه با اسناد تصويري و متون دست اول تاريخي و 
ادبي بررسي کرده است (Otto-Dorn, 1982).  تنوع تخت 
در تصاوير جامع التواريخ رشيدي در ۱۹۸۸ مورد توجه 
عنوان  با  مقاله اي  در  او  است.  گرفته  قرار  داناوان  ديويد 
«تحول تخت در سال هاي آغازين نقاشي ايراني: شواهدي 
از جامع التواريخ ادينبرو» که در نشرية پرسيکا (شماره ۱۳) 
منتشر شده، به تقسيم بندي انواع تخت در اين نسخه و منابع 
بصري آن ها پرداخته است. بر خالف تقسيم بندي مبهمي 
که در  سيري در هنر ايران مبناي کار نويسندگان آن قرار 

1. Joseph M. Upton (? – 1946)

2. Phyllis Ackerman (1893-

1977)
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جامع التواريخ  در  شده  مصور  تخت هاي  داناوان  گرفته، 
پايه هاي آن ها در سه گروه طبقه بندي  نوع  بر اساس  را 
کرده است؛ کرسي هايي با پايه هاي ضربدري۱، تخت هاي 
قرار گرفته بر سکو۲ و تخت هاي قرار گرفته بر پايه هاي 
ديرک وار۳. او از خالل اين تقسيم بندي و بررسي تزئينات 
گياهي و هندسي بدنة تخت ها و تطبيق آنها با نمونه هاي 
چيني و اسالمي ساختار و تزئينات اين تخت ها را با واژة 
دورگه٤ توصيف مي کند. به اعتقاد او در تصاوير اين نسخه 
علي رغم تأثيراتي که از هنر چين ديده مي شود، زيرساخت 
ايراني تصويرگري مضمون تخت و بر تخت نشستن تداوم 
يافته است (Donavan, 1988: 65). در مجموع بررسي 
داناوان بيشتر يک بررسي سبک شناسانه به شمار مي رود 
که بر يک نسخه متمرکز بوده است. يوکا کادوي نيز در 
کتاب چيني مآبي در هنر اسالمي، در فصل سوم و چهارم، 
به بررسي تأثيرات برگرفته از شرق دور در نسخه هاي 
مصور ايلخاني پرداخته است و در بررسي جامع التواريخ 
به طبقه بندي داناوان و برخي الگو هاي چيني در تزئينات 
 .(Kadoi, 2009: 176-177) اين تخت ها اشاره کرده است
در مقالة «مبلمان ايراني در دوره اسالمي: از سلجوقيان 
تا زنديان»، منتشر شده در نشرية تاريخ و تمدن اسالمي 
(شماره ۲۷)، مطهره موسوي و همکاران (۱۳۹۷) مبلمان 
بررسي  تخت  بر  تمرکز  با  را  زماني  بازة  اين  در  ايراني 
کرده اند. در اين مقاله تصويري کلي از سير تحول ساختار 
تخت و تزئينات آن طي هفت قرن ارائه شده است. بدين 
ترتيب مشاهده مي شود که به جز پژوهش داناوان و کادوي 
که عمدتًا بر تخت هاي مصور شده در جامع التواريخ متمرکز 
بوده اند،  پژوهش ديگري در مورد تخت هاي ايلخاني انجام 

نشده است. 

تصوير تخت در هنر ايراِن دورة اسالمي تا سدة هفتم هجري
بنا بر قولي از ابن خلدون معاويه نخستين خليفه اي بود که 

بر تخت نشست (Pedersen, 1993: 73) و به عبارتي در 
زمان او «تخت» جايگزين «منبر» شد. در نخستين تصاوير 
خلق شده تحت حمايت خلفاي اسالمي در کاخهاي اموي 
هم چنين  و  درباري  نقش مايه هاي  ساير  همانند  تخت ها 
بر  به آن  گياهي و جانوري مربوط  نماد ها و نشانه هاي 
اساس سنت بصري حکومت هاي مغلوب ساساني و بيزانس 
 Grabar,  ، ديليس، ۱۳۹۰:  ۸۳  و  مصور شدند(هاتشتاين 
162 :1987). در دورة عباسي سنت ساساني در بازنمايي 

تخت و پيکرة  نشسته بر آن با عناصري شرقي که توسط 
صنعتگران ترک به دربار  خلفاي عباسي راه يافته بود در 
هم آميخت (بئر،  ۱۳۹۴ : ۱۸). الگوي تخت هاي عباسي به 
و  اسپانيا  امويان  دربار  از  بغداد  فرهنگي  نفوذ  واسطة 
فاطميان مصر در غرب تا دربار آل بويه در شرق جهان 
 .(Otto-Dorn, 1982: 150-151) اسالم به کار گرفته شد
در اين الگو تخت ها به صورت سکو هايي با پايه هاي کوتاه 
نمايش داده مي شوند و گه گاه تکيه گاه هاي بلندي نيز براي 
آن ها ترسيم مي شد. تخت از زاوية روبه رو و پيکر نشسته 
بر آن به صورت نشسته در حالت چهار زانو و عمومًا 
در حالت تمام رخ بازنمايي مي شدند. شير به عنوان نمادي 
شاهانه گاه در زير سکو ي نشيمن گاه و گاه در مجاورت 
به  پايه هاي تخت  در مواردي هم  بازنمايي مي شد.  تخت 
صورت پنجه هاي شير تصوير مي شدند (تصوير ۴). در 
مجاورت  در  شير  بر  عالوه  سلجوقي  مينايي  سفال هاي 
تخت ها مي توان پرندگاني مانند طاووس، از نمادهاي تخت 
کرد  مشاهده  را  ترکيبي  جانوران  و  اسالمي،  دوران  در 
(تصوير ۲).۵ سکوي نشيمن گاه در اين تخت ها با پوششي، 
احتماال گليم، که گاه به صورت نيم دايره از آن آويزان است 
تکيه زدن  براي  آن مخده اي  بر روي  و  پوشانده مي شد 
قرار مي گرفت (تصوير ۱). گاه مخدة بزرگي نيز سراسر 
تکيه گاه تخت را که معموًال تا شانة فرد نشسته بر آن ارتفاع 
داشت مي پوشاند.۶ همزمان مي توان نمونه هايي از تخت با 

بخشي  دو  تخت   .۱ تصوير 
مأخذ:  گلشاه،  و  ورقه  از 
 ،Melikian-Chirvani, 1970

ترسيم خطي از نگارندگان

از  تصوير ۲. تخت دو بخشي 
قاب مياني سفال مينايي منسوب 
به ايران و بازة  زماني اواخر قرن 
ششم تا اوايل قرن هفتم هجري. 
متروُپليتِن  موزة  در  محفوظ 
نيويورک شماره  ۵۷.۳۶.۵، مأخذ: 
 Metropolitan museum of

Art Digital Collection

بخشي  سه  تخت   .۳ تصوير 
متعلق به دورة سلجوقي، مأخذ: 

Otto-Dorn, 1982: 159

پايه هاي  با  تخت   .۴ تصوير 
شير بر کاسة برنزي منسوب 
در  محفوظ  غزنوي،  دورة  به 
به  نيويورک  متروُپليتِن  موزة 
شماره١٩٧١,٤٢، ترسيم خطي 

از نگارندگان

1. Folding Stool

2 Pedestal Throne

3 High columnar legs

4. Hybrid

۵. اتودورن با استناد به روايت ابن 
بي بي از وجود نشان عقاب بر فراز 
تخت عالءالدين کيقباد، از سالجقة 
 Otto-Dorn,) مي دهد  خبر  روم، 

.(1982: 160

توصيف  در  بيهقي  ابوالفضل    .6
تخت زرين محمود غزنوي در۴۳۰ 
هجري نيز به برخي از اين لوازم 
مرتبط به تخت اشاره کرده است: 

« چهار بالش از شوشة زر بافته و 
ابريشم اگنده- مصّلي و بالشت- 
پِس پشت، و  چهار بالش دو برين 
بر آن دست»(بيهقي،  دست و دو 

.(۶۱۹  :۱۳۹۳



دو صفحه در پيرامون تکيه گاه را در برخي از سفالينه هاي 
اين   ،(۳) تصوير  مطابق  کرد.  مشاهده  سلجوقي  مينايي 

صفحات عرضي کمتر از نشيمن گاه داشتند.

انواع تخت در دستنويس هاي ايلخاني 
 سدة هشتم هجري نقطه عطفي در تاريخ نقاشي ايران به 
شمار مي آيد. طي اين دوران نقاشان به آزمون و خطا در 
هم آميزي عناصر و نقش مايه ها از منابع مختلف شرقي و 
غربي در باز آفريني مضامين متداول در هنر ايران دورة 
اسالمي پرداختند. اين امر موجب ظهور شيوه هاي متنوع 
در نقاشي شد به گونه اي که تعريف سبک ايلخاني را تا 
 Bloom and ) حدودي ناممکن کرده است.۱  بلر و بلوم
Blair, 2009: 214) نقاشي دورة ايلخاني را به سه دوره 

تقسيم کرده اند، «سبک کالنشهري (متأثر از عباسيان) تحت 
رشيديه  مکتب  هجري)،   ۷۱۰-۶۹۰) ايلخانان  فرمانروايي 
(۷۰۹-۷۱۸ هجري)، سبک کالنشهري (۷۱۸-۷۵۰ هجري)». 
اين تقسيم بندي تا حدودي درجات مختلف در هم آميزي 
مضامين، عناصر و نقش مايه هاي رايج در هنر هاي رايج 
در نواحي غربي ايراني و بين النهرين با عناصر برگرفته از 
شرق دور را نمايش مي دهد. اين روند از ابتداي سدة هشتم 
آغاز و در کارگاه هاي ربع رشيدي٢ به اوج خود رسيد و 
در سال هاي منتهي به سقوط ايلخانان (حدود ۷۳۰ هجري) 
مرز هاي اختالط عناصر کمرنگ تر و به تدريج ويژگي هاي 
نقاشي ايراني در سده هاي بعدي نمايان گشت. تصاويري 
که در اين مقاله بررسي مي شوند از دستنويس هاي متعلق 

به دوره هاي مختلف هنر ايلخاني مطابق دسته بندي فوق 
انتخاب شده ند. (جدول ۱)

در تصاوير بررسي شده نقاشان ايلخاني الگوهاي متنوعي 
را براي ترسيم تصوير تخت به کار گرفته اند. گذشته از 
تعدادي از نمونه هاي انگشت شمار که تقليدي از تخت هاي 
آميزش  از  مختلفي  درجات  الگو ها  ساير  هستند،  چيني 
الگو هاي پيشا مغولي و عناصر و نقش مايه هاي برگرفته از 
هنر چين را به نمايش مي گذارند. اين تخت ها را مي توان در 
دو دستة کلي طبقه بندي کرد. تخت هاي دو بخشي (شامل 

سبک کالنشهري ۱ 
(۶۹۰-۷۱۰ هجري)

تاريخنامة فرير (تبريز يا بغداد، حدود ۷۰۰ هجري)، 
۱۹ .F۱۹۴۷ ۱۹۵۷. ۱۶ و F محفوظ در نگارخانة فرير و سکلر، شماره

 ۱۰
تصوير

شاهنامه هاي کوچک (احتماال بغداد، حدود ۷۰۰ هجري)، 
پراکنده در مجموعه هاي مختلف

 ۳۶
تصوير

مکتب رشيديه
 ۷۱۸-۷۰۸) 

هجري)

جامع التواريخ رشيدي (تبريز، حدود ۷۰۸ هجري)
۷۲۷ .ms ۲۰   و مجموعة خليلي به شماره .or. ms محفوظ در کتابخانه  ي ادينبرو به شماره 

 ۲۲
تصوير

تصاوير منسوب به تاريخ مبارک غازاني از مرقع ديز (احتماال تبريز، حدود ۷۲۰ هجري)، 
 ۷۰ Fol محفوظ در محفوظ در دپارتمان شرقي بنياد ميراث فرهنگي پروس برلين به شماره هاي

۷۴ –

۷ تصوير

سبک کالنشهري ۲
 ۷۵۰-۷۱۸) 

هجري)

شاهنامة بزرگ ايلخاني ( احتماال تبريز، حدود ۷۳۵ هجري)، 
پراکنده در مجموعه هاي مختلف

 ۱۰
تصوير

جدول شماره ۱ . نسخه ها و  تعداد تصاوير مورد بررسي  - مأخذ: نگارندگان

تصوير۵.  بر تخت نشستن سليمان از تاريخنامة   بلعمی، محفوظ در 
 Freer and Sackler  :نگارخانه   فرير و سکلر به شماره  مأخذ

Gallery Online Collection

1. الگ گرابار (۱۳۹۰: ۶۶) در اين 
تعريفي  «ارائه  مي نويسد:  مورد 
غيرممکن  اگر  ايلخاني  سبک  از 
نباشد دشوار است. چندين شيوة 
نقاشي در کنار يکديگر قرار دارند 
نمي دهد  را  آن  کفاف  ما  دانش  و 
که تفاوت هاي آنها را با معيار هاي 
يا  تاريخي  منطقه اي،  اجتماعي، 
هنري که در اين گونه شرايط اهميت 

حياتي دارند توضيح دهيم».
ربع  وقف نامة  در  رشيد الدين   .2
غالمان  از  تن  بيست  به  رشيدي 
بوقاي  قوتلوق  جمله  از  ترک 
ادامه  در  و  مي کند  اشاره  نقاش 
نيز شرط مي کند که فرزندان اين 
خود  پدر  حرفه  مي بايست  افراد 
در  کنند.  دنبال  و  بگيرند  فرا  را 
نامه  وقف  يازدهم  فصل  انتهاي 
نيز غالمان ترک را از برف روبي 
گذرگاه ها و بام هاي ساختمان هاي 
مي کند  مستثنا  رشيدي  ربع 
 :۲۵۳۶ ف ض ل ال ل ه،  (رش ي دال دي ن  
مخصوص  غالمان  اين   .(۱۵۱
ُايغور هايي هستند که در  احتماًال 
هنر  نقاشي و کتاب آرايي مهارت 
داشته اند و تأثير آنان را مي توان 
در آثار توليدشده در کارگاه هاي 
کتاب آرايي ايلخانان مشاهده کرد.

سير تحول بازنمايي تصوير تخت در 
دستنويس هاي مصور ايلخاني تا ۷۳۶ 

هجري /٤٩-٦٥



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۵۳

فصلنامة علمي نگره

(شامل  بخشي  سه  تخت هاي  و  تکيه گاه)  و  نشيمن گاه 
نشيمن گاه، تکيه گاه و صفحات پيراموني). 

تخت هاي دوبخشي
نخستين نمونه از اين تخت ها تختي است با تکيه گاهي بلند 
که ستون هايي با آذين قبه اي خراطي شده دارد و سطح 
با مخده اي بزرگ و مربع شکل پوشانده شده است.  آن 
انتهاي  که  گرفته  قرار  کوتاهي  پايه هاي  روي  نشيمن گاه 
آن ها به شکل گلداني معکوس است و شاه بر روي آن به 
صورت چهارزانو نشسته است. پوششي از جنس پارچه 
نشيمن گاه و بخشي زيادي از پايه هاي تخت را پوشانده و 
بر روي آن مخده اي پهن و کوتاه براي تکيه زدن يا نشستن 
قرار دارد . به اين ترکيب گاه عنصر سومي اضافه مي شود 
که تاج تکيه گاه است که صفحه اي مزين به نقوش گياهي با 
لبه ها ي کنگره شکل است(گونة ۱ در جدول ۲). اين تخت 
نمايش تخت  الگوي  متداول ترين  آن  و دگره هاي مختلف 
در دورة سلجوقي به شمار مي روند که به ويژه در نقوش 
سفال ها مينايي و دستنويس ورقه و گلشاه نيز ديده مي شود 
(تصوير ۱ و ۲). در تصاوير تاريخنامة بلعمي تخت هاي 
اين  با  مطابق  تخت نشستن  بر  در مجالس  مصور شده 
الگو کشيده شده اند(تصوير ۵). تخت ها در اين دستنويس 
بيش از يک سوم قاب هاي مستطيل شکل تخت ها تصوير 
را اشغال کرده اند و بسته به رويدادهاي مصورشده در 
بخش هاي مختلف قاب تصوير قرار گرفته اند، گاه مطابق 
در  موارد  اغلب  در  ولي  ميانه  در  کالسيک  الگوهاي  با 
يک سوم سمت چپ قاب ترسيم شده اند. در ترکيب بندي هاي 

اين نسخه و هم چنين نحوة بازنمايي پيکره ها و جزئيات 
 Fitzherbert,) آن ها تأثيراتي از مکتب بغداد ديده مي شود
323 :2001). تخت ها در ساختار و هم چنين نحوة قرار 

گرفتن در ترکيب بندي از قواعد پيشا مغولي تبعيت مي کنند 
و عناصر چيني صرفًا در بخشي از تزئينات بدنة تخت ها 

ديده مي شوند.
دومين تخت از اين دسته که در مجالسي از جامع التوارخ 
از  غازاني  مبارک  تاريخ  به  منسوب  برگ هاي  و  رشيدي 
مرقع ديز ترسيم شده اند، تکيه  گاهي بلند دارند که  بخش 
انتهاي  و  ترسيم  ماليمي  منحني  خطوط  با  آن   فوقاني 
لبه هاي خارجي آن به تزئينات سه برگي يا سر اژدها منتهي 
شده است(گونة ۲ از جدول ۲). در نمونه اي از اين تخت که 
در برگي از مرقع ديز ترسيم شده برفراز تاج و در ميانة 
آن آذين مخروطي شکل و شبيه به نقش ماية لوتوس قرار 
گرفته است، الگويي که در بسياري از تخت هاي ايلخاني 
به ويژه تخت هاي سه بخشي ديده مي شود (تصوير ۶). 
يکي از تفاوت هاي اين تخت ها با گونة قبلي در ارتفاع آن ها 
بر روي سکوي جعبه مانند  اين تخت ها  است. نشيمن گاه 
نسبتًا بلندي قرار گرفته است که به پايه هاي بسيار کوتاه با 
فرم هاي حلزوني يا لچکي منتهي مي شود. سطح نشيمن گاه 
مطابق سنت ايراني با پارچه اي پوشانده شده که بخشي 
از سکوي  زير آن يا تمام آن را مي پوشاند و يک يا چند 
مخده در باريک و طويل بر روي آن قرار مي گيرد. دومين 
تمايز اين تخت با گونة ۱ در حذف مخدة بلند در بخش 
تکيه گاه ست و بدين ترتيب تکيه گاه تخت به شکل صفحه  اي 
محتمًال چوبي و به شکل مربع بازنمايي شده است. بدنة اين 

تصوير ۷. مجلس سخن گفتن بهرام گور با نرسی از شاهنامة  بزرگ 
ايلخانی محفوظ در مجموعه خليلی شماره MSS 994 ،  مأخذ:  

Khalili Online Collection

تصوير ۶. بر تخت نشستن خان و خاتون مغول، از  از مرقع ديز 
شماره Diez A fol. ٧٠،  محفوظ در دپارتمان شرقي بنياد ميراث 

Staatsbibliothek zu Berlin :فرهنگي پروس برلين،   مأخذ



تخت از چوب الک خورده و اتصاالت طاليي تشکيل شده 
که به وضوح متأثر از تصاوير تخت هايي است در تصاوير 
مي شده اند  مصور  چين  در  سونگ  سلسلة  به  مربوط 

 .(Kadoi, 2009: 176) (۹ تصوير)
ديده  جالبي  تلفيقي  الگوي  ايلخاني  بزرگ  شاهنامة  در 
نگاه نخست شبيه  در  که  از جدول ۳)  (گونة ۳  مي شود 
به تخت هاي گونة ۱ است. اما بررسي دقيق تر آن نشان 
مي دهد که تکيه گاه آن سطح چوبي مزيني بدون مخده است 
(Fitzherbert, 2001: 331). تکيه گاه بلند تخت به شکل 
صفحه اي مربع شکل و بدون تاج بازنمايي شده است. دو 
گوشة باالي صفحة تکيه گاه به دو عنصر مثلث شکل طاليي 
ختم شده و روي ستون هاي تکيه گاه آذين هاي قبه  اي به 
صورت تک يا جفت قرار دارند. در يک سوم بااليي صفحة 
است.  شده  تعبيه  کتيبه  حاوي  شکلي  افقي  قاب  تکيه گا ه 
نشيمن گاه با پارچه اي بلند و يک يا دو مخده باريک پوشانده 

شده و در جلوي تخت کرسي زير پا قرار دارد. 
چهارمين گونه از تخت هاي دو بخشي در تصاوير مکتب 
بغداد بسيار رايج بوده و از مخدة بزرگ و مزين به جاي 
تکيه گاه  و مخده اي ديگر براي نشستن تشکيل شده است 
فيتزهربرت  ترزا  نظير  محققاني   . جدول ۳)  در  (گونة ۴ 
(ibid) اين تخت را صورتي ديگر از گونة ۱ دانسته اند که در 
آن مخدة تکيه گاه به قدري بزرگ است که ساختار چوبي 
يا فلزي تخت را کامًال پوشانده است. بررسي تصاويري از 
مقامات حريري (۶۳۴ هجري)  نشان مي دهد که در اين نوع 
تخت ها مخده ها و بالش ها بر روي سکوهاي آجري قرار 
گرفته اند که با پارچه اي پوشانده مي شده است( تصوير ۸). 
اين تصوير به توصيف کالويخو از تخت تيمور گورکاني 
را  تيمور  تخت   (۲۲۵ :۱۳۷۴) کالويخو  است.  نزديک  هم 
اين گونه توصيف مي کند: «وي بر زمين يعني بر سکويي 
نشسته بود [...] بر تشکهاي کوچکي از پارچه کلفت گلدوزي 
شده [...] و آرنج خويش را بر بالشهاي گردي که در پشت 
او انباشته بودند تکيه داده بود». بنا بر اين توصيف اين 
نوع تخت حداقل تا اواخر قرن هشتم در ايران متداول بوده 
است. برخالف انتظار اين نوع تخت نه در نسخه هاي ابتداي 
ايلخاني بلکه در شاهنامة بزرگ مصور شده است (تصوير 
با خطوط  گور  بهرام  تخت  در  تکيه گاه  بزرگ  مخدة   .(۷
شبه کوفي و گوشه هاي آن مشابه مخدة تکيه گاه گونة ۱ با 

آذيني مثلثي مزين شده است. 

تخت هاي سه بخشي
گونه هاي مختلف تخت هاي سه بخشي با اضافه شدن دو 
صفحة در طرفيْن، گاه به ارتفاع تکيه گاه و گاه کوتاه تر از 
آن،  به شکل سکويي از سه جهت محصور درآمده اند. در 
اصلي  الگوي  بخشي  تخت هاي سه  کوچک  شاهنامه هاي 
تصوير تخت هستند. مشابه  گونة ۲ و ۳ اين تخت ها نيز در 
بخش نشيمن گاه فاقد مخدة بزرگ هستند و براي نخستين 

به صورتي  ميانه،  لوتوس در  با جواهر  تکيه گاه  تاج  بار 
که در گونة ۲ از اشاره کرديم، در اين تخت ها ظاهر شده 

است. 
 تکيه گاه و صفحات جانبي در شاهنامة فرير با تزئينات 
طاليي  قاب  بندهاي  در  محصور  اسليمي ها يي  و  هندسي 
عمودي پوشانده شده اند و انتهاي ستونهاي آنها آذين قبه اي 
پارچه اي  با  نشيمن گاه  است.  گرفته  قرار  رنگ طاليي  به 
پوشانده شده که تا روي پايه هاي تخت آويزان شده است 
و پايه هاي کوتاه و گلداني شکل در  تعدادي از تصاوير 
قابل رؤيت هستند. مخده اي پهن با گوشه هاي مزين روي 
نشيمن گاه قرار گرفته و شاه بر روي آن به صورت چهار 
زانو نشسته است (تصوير ۱۰). عنصري که تخت هاي دو 
شاهنامة اخير را از شاهنامة فرير متمايز مي کند شيوه اي 
اما  است،  نشيمن گاه  از  آويزان  پاهاي  با  شاه  نشستن 
برخالف ساير تخت هاي با پايه هاي بلندکرسي زير پا در 
تصاوير ترسيم نشده است. در قياس با تصاوير تاريخنامه 
 Simpson,) سيمپسون  که  کوچک  شاهنامه هاي  در 
1979:272) آن ها را نيز به به بغداد حدود ۷۰۰ هجري 

منسوب دانسته است تأثيرات چيني بيشتر شده است.
سه  تخت هاي  ايلخاني  تصاوير  در  تخت  متداول ترين 
بخشي قرار گرفته بر سکوهاي جعبه مانند است (گونة ۶ 
اين تخت ها هم مشابه گونة ۲ تلفيقي  و ۷ در جدول ۲). 
از الگوي پيشا مغولي با عناصر چيني است و مشابه آن 
قاب هاي پيرامون تکيه گاه و صفحات جانبي با رنگ هاي 
نيز  موارد  ساير  در  و  شده اند  مشخص  الکي  و  طاليي 
با گونة ۲  تکيه گاه  تاج  قاب ها و  اتصاالت طاليي  قبيل  از 
اين  از  ديگري  در صورت  (تصوير ۱۲).  دارند  مشابهت 
تخت که در تصاوير جامع التواريخ ترسيم شده نشيمنگاه 
روي ديرک هاي ساده و بلند قرار گرفته است (گونة ۸ از 

تصوير ۸.  مقامات حريري (۶۳۴ هجري) محفوظ در کتابخانة ملي 
 Gallica  Websit :مأخذ Arabe 5847 فرانسه شماره
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جدول ۲). نکتة قابل توجه عدم وجود مخده يا هر گونه 
گستردني بر نشيمن گاه اين تخت ها است. صورت منحصر 
به فردي از تخت هاي سه بخشي ترکيبي در مجلس رسيدن 
ترسيم شده  بزرگ  در شاهنامة  نزد گشتاسب  اسفنديار 
است (تصوير ۱۳). در اين تخت تاج تکيه گاه حذف شده و 
بر فراز ستون هاي تخت آذين قبه اي قرار گرفته است. بدنة 

تخت با قاب بندي ها مربع شکل پوشانده شده است.  
عنصري که در تخت هاي دو بخشي و سه بخشي تلفيقي 
متأثر از الگو هاي چيني اضافه شده است کرسي زير پا 
نسبتا  تخت هاي  اين  بر  نشستن  براي  را  شاه  که  است 
به  نه  اين  تخت ها  بعالوه شاه روي  ياري مي کند.  مرتفع 
ديگر  پاي  پاي آويخته و  با يک  بلکه  زانو  صورت چهار 
کرسي  روي  او  آويزان  پاي  غالبا  و  مي نشيند  شده  خم 
زير پا قرار مي گيرد. اين کرسي ها به دو شکل کلي ديده 
مي شوند، جعبه هايي با پايه ها بسيار کوتاه طوماري شکل 
يا چهارپايه اي که بر پايه هاي ساده يا پايه هايي با اتصاالت 
لچکي شکل جاي گرفته است و البته نمونه هاي فرعي ديگر 
که  مي رسد  نظر  به  مي شود.  ديده  جامع التواريخ  در  نيز 

وجود کرسي زير پا صرفًاً جنبة کارکردي داشته باشد ۱ 
و متأثر از تصاوير و تخت هاي چيني به تصاوير اضافه 
شده باشد چرا که از نظر فرم کلي و شکل پايه ها نيز به 

کرسي هاي چيني شباهت دارد (تصوير ۱۴). 
در مجموع با مقايسة ساختار کلي تخت هاي ايلخاني (جدول 
تا ۴ ) مشاهده  با تخت هاي پيشا مغولي (تصاوير ۱   (۲
مي شود که  هر دو الگو در واقع تداوم الگو هاي پيشا مغولي 
هستند که از حدود ۷۰۰ هجري بدين سو به تدريج با جذب 
نقش مايه هاي تزئيني و  برخي عناصر تخت هاي چيني در 

دستنويس هاي ايلخاني به تصوير کشيده شدند. 

تزئينات تخت
تزئينات تخت در تصاوير پيشامغولي به تزيينات خراطي 
گلداني شکل)  پايه هاي  و  قبه اي سر ستون ها  (آذين هاي 
و معدود تزئينات هندسي بر بدنة تخت محدود مي شود. 
شاهنامه هاي  و  تاريخنامه  تخت هاي  در  خراطي  تزئينات 
کوچک نيز مشاهده مي شوند و به تدريج با عناصر رايج در 
تخت هاي چيني جايگزين مي شوند. اين عناصرنوظهورکه 

تخت هاي دو بخشي

    

گونة ۱ 
 تاريخنامة فرير

گونة ۲ 
 جامع التواريخ رشيدي (نسخة 

ادينبرو) و مرقع ديز.

گونة ۳ 
شاهنامة بزرگ ايلخاني

گونة ۴ 
شاهنامة بزرگ ايلخاني

تخت هاي سه بخشي

   

 

 

گونة ۵
شاهنامه هاي کوچک

گونة ۶ 
جامع التواريخ رشيدي (نسخة ادينبرو)، مرقع ديز و 

شاهنامة بزرگ ايلخاني

گونة ۷ 
رشيدي  جامع التواريخ 
مرقع  ادينبرو)،  (نسخة 
بزرگ  شاهنامة  و  ديز 

ايلخاني

گونة ۸ 
رشيدي  جامع التواريخ 

(نسخة ادينبرو)

جدول ۲. گونه هاي مختلف تخت هاي ايلخاني؛ مأخذ: نگارندگان

جامع التواريخ  از  تصويري  در   .1
حال  در  را  محمود  سلطان  که 
پوشيدن خلعت اهدايي خليفه نشان 
مي دهد (برگة  121r)، او بر روي 
را  خلعت  و  ايستاده  کرسي  اين 
حتي  سلطان  شايد  مي کند.  تن  به 
مي آمد  فرود  تخت  از  که  زماني 
مي بايست برتري و تسلط خود را 
بر  ايستادن  با  اطرافيان  به  نسبت 
مکاني مرتفع و در عين حال حفظ 

مي کرده است. 



در انتهاي ستون ها (تاج) و بر فراز تکيه گاه قرار دارند و 
شامل نوعي تزئين سه پر و تزئينات پيکرواري نظير سر 
لوتوس و چينتاماني  ذهني  نقش مايه هاي  و  پرنده  اژدها، 
از طال  به صورت حجم هاي ساخته شده  هستند عمومًا 
به  تخت ها  بدنة  در  تزئينات  عمدة  اما  بازنمايي شده اند.  
قبيل  از  اسالمي  هنر  در  متداول  تزئينات  انواع  صورت 
نقوش هندسي، اسليمي ها، نقش مايه هاي گياهي، جانوري و 
کتيبه اي ديده مي شود. عالوه بر اين تزئينات شناخته شده 
در هنر اسالمي، نقوش طبيعت گرايانة چيني شامل نقوش 
بدنة تخت ها ظاهر شدند.  بر  نيز  ابرهاي چيني  و  گياهي 
کيفيت و کميت تزئينات در بدنة تخت هاي مصور شده در 

نسخه هاي مورد بررسي يکسان نيست. به عنوان نمونه 
بدنة تخت هاي مصور شده در شاهنامه هاي کوچک اول و 
اين  دوم جزئيات چنداني در بدنة تخت ديده نمي شود و 
سطوح با اليه اي يکدست از رنگ سرخ يا طاليي پوشانده 
شده اند. مهم ترين جزء تزئيني در اينجا جواهر لوتوس و در 
مواردي دو پرنده بر فراز تاج تکيه گاه است که اغلب از آن 
هم صرف نظر شده و صرفًا به آذين هاي قبه اي و طوماري 
اکتفا شده است (تصوير ۱۱).  تزئينات اين تخت ها به نقش 
در  است.  تکيه گاه محدود شده  فراز  بر  پرنده  و  لوتوس 
جامع التواريخ رشيدي بيشترين تنوع در تزئينات مشاهده 
مي شود به صورتي که نقوش هندسي و گياهي در کنار 

جدول ۳. انواع تزئينات تخت هاي ايلخاني.  مأخذ: نگارندگان  (موارد مشخص شده با ستاره در رديف تزئينات هندسي برگرفته از  
Donavan, 1988 هستند 

تزئينات 
گياهي

تزئينات 
هندسي

* *
**

تزئينات 
 کتيبه اي

تزئينات 
 جانوري

ساير 
نقوش 
چيني

 

چينتامانيلوتوسنقوش ابر مانند
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هم قرار مي گرفته اند، در مقابل در شاهنامة بزرگ غلبه با 
تزئينات گياهي است. در تصاوير متعلق به مرقع ديز که 
بازنمايي بر تخت نشستن خوانين و خواتين مغول هستند 
بدنة تخت ها در بيشتر موارد فاقد تزئينات هندسي و گياهي 
است. مقايسة اين تزئينات با ساير صنايع متداول دراين 
دوره نشان مي دهد که احتماال آن ها صنايعي مانند ترصيع، 
خاتم کاري، منبت کاري و گره چيني را بازنمايي مي کنند. در 
مجموع در اين تخت ها مشابه ساير صنايع آن عصر هم 

نشيني انواع نقوش تزئيني چشمگير است. 

نقوش گياهي
 روابط تجاري گسترده اي که به دنبال هجوم مغول ميان 
جهان  غربي  مناطق  در  واقع  و سرزمين هاي  دور  شرق 
اسالمي برقرار شد منجر به ظهور نقوش گياهي چيني از 
قبيل لوتوس، برگ ها، گل صدتوماني و گل هاي ترکيبي در 
 Bloom and Blair, 2009:) هنر هاي تزئيني اسالمي شد
75) و تزئينات گياهي تزئيني چيني عمدتًا از طريق تجارت 

منسوجات (Komaroff and Carboni, 2002: 172) و 
ايراني  هنر  به    (Kadoi, 2009: 96) سفالينه هاي چيني 
منتقل شدند.  اين نقوش وارداتي در کنار نقوش اسليمي 
که از دو قرن پيش از آن مراحل تکامل خود را طي مي کرد 
(Ibid)، بخش عمدة تزئينات گياهي بدنة تخت ها را تشکيل 
مي دهند.  در تاريخنامة بلعمي تزئينات گياهي شبه طبيعي 
چيني بر تاج تکيه گاه ترسيم شده است. در شاهنامة فرير 
اما بر بدنة تخت ها آثاري از اسليمي هاي ساده ديده مي شود 
که اغلب در سال ها بعد تيره شده اند. در برگ ديگري از اين 
نسخه، مجلس ديدار سودابه و سياوش، در تکيه گاه تخت 
خرگوشي در ميان نقوش لوتوس و گل صدتوماني تصوير 
شده است. در کنار اين تزئينات گياهي نقش مايه هاي ديگري 
مانند ابرهاي چيني نيز از ميانة سدة هفتم در هنر ايران به 
کار رفت که آن را در تزئين تخت هاي جامع التواريخ نيز 

مي توان ديد (جدول۳). 
نقش ماية لوتوس عالوه بر اين که به عنوان نقشي تزئيني بر 
روي اشياء از  بدنة تخت گرفته تا چهاربالش و جامة شاه 
و درباريان به کار گرفته شده، بر بخش فوقاني تکيه گاه 
تخت نيز به صورت يک جواهر ظاهر مي شود (تصوير ۱۲).  
ورود لوتوس به عرصة هنر هاي تزئيني ايراني با از دست 
دادن داللت هاي بودايي آن (Kadoi, 2009: 209) همراه 
بود و آن را بيش از هر چيز بدل به کليشه اي تزئيني کرد 
که حتي در تزئينات بناهاي مذهبي از جمله محرابي منسوب 
آلبرت (شماره  و  ويکتوريا  در موزة  کاشان، محفوظ  به 
موضوع  اين   .(ibid) مي شود  ديده  نيز   ،(C1977-1910

نيز صادق  ديگر  بودايي  با منشاء  نقش مايه   درمورد يک 
است، چينتاماني۱.  اين نقش مايه که به صورت سه مرواريد 
مشتعل بازنمايي مي شود نماد يکي از بودي ستوه ها۲ است 
و در مجلس بر تخت نشستن ضحاک در شاهنامة بزرگ 

در کنار لوتوس بر فراز تکيه گاه تخت قرار گرفته است. 
چينتاماني نيز فارغ از داللت هاي بودايي خود در تصاوير 
ايلخاني ظاهر شده است و يکي از شواهد اين امر نمايش 
آن بر فراز تخت ضحاک به عنوان پادشاهي اهريمني است 
که بي تناسب با داللت چينتاماني به وجودي مقدس است 

 .(Kadoi, 2007: 37)

 نقوش هندسي
به  اسالمي  تزئينات  اصلي  پايه هاي  از  هندسي  تزئينات   
شمار مي روند و در اغلب صنايع اسالمي از کتاب آرايي 
تا معماري کاربرد دارند. سابقة نقوش هندسي در تزئينات 
تخت ها را مي توان در تخت هاي دستنويس ورقه و گلشاه 
(تصوير ۱) پيگيري کرد. در تزئين تخت ها انواع مختلفي از 
اين نقوش ديده مي شود که بر پايه  دايره، مربع، پنج ضلعي ها 
و شش ضلعي ها و خطوط منحني شکل گرفته اند. همانند 
تزئينات گياهي متنوع ترين تزئينات هندسي در تخت هاي 
در  گاه  هندسي  نقوش  اين  مي شوند.  ديده  جامع التواريخ 
کنار نقوش گياهي وگاه به تنهايي بر بدنة اين تخت ها ظاهر 
شده اند. مصوران جامع التواريخ در کاربرد اين تزئينات بر 
بدنة تخت کامًال آزاد و بدون هيچ الگوي معيني عمل کرده اند 
و عالوه بر انواع مختلف اين تزئينات صورت هاي گوناگون 

همنشيني آن ها نيز از ويژگي  هاي اين نسخه است. 

کتيبه ها
  کتيبه نيز از تزئينات مهم و محبوب در هنر اسالمي است. 
ناصرخسرو در توصيف تخت سلطان قاهره در ۴۳۹ ه.ق 

تصوير ۹. پرترة  امپراطور تائی زو از سلسلة   سونگ، محفوظ در 
موزه   ملی در تايپه، 

1.Chintamani 

در  تقدس  مراتب  سلسله  در   .  2
از  بعد  طبقة    آن ها  بودايي  انديشة 
آثار  در  و  مي دهند  تشکيل  را  بودا 
هنري بودايي در قالب شخصيت هاي 
(هال،  مي شوند  بازنمايي  مختلف 

.(۳۳۸ :۱۳۸۳



به «کتابتي پاکيزه» اشاره کرده که بر بدنة زرين تخت او 
در  کتيبه ها   .(۷۰  :۱۳۳۵ (ناصرخسرو،  بود  شده  نوشته 
تخت هاي ايلخاني بر بدنة تخت و بر روي پوشش تکيه گاه 
يا مخده ها،  به صورت طراز، ديده مي شوند. طراز که از 
قرن پنجم هجري با تغيير شکل از عبارات بلند دعايي به 
تزئيني  ماهيت  بيشتر  کلمه،  گاهي يک  عبارت هاي کوتاه، 
پيدا کرده بود (Bloom and Blair, 2009: 337 ) نيز در 
مخدة بلند تخت بهرام گور در شاهنامة بزرگ ديده مي شود 
(تصوير ۷).  در اين نسخه تزئينات کتيبه اي در بدنة سه 
تخت ديگر، تخت هاي انوشيروان و اردشير، ديده مي شوند. 
اين کتيبه ها در واقع تزئينات شبه کوفي هستند و در ساير 
نسخه ها نقش نشده اند. پيش از آن نيز نمونه هايي از اين 
تزئينات در قالب طراز در پوشش تخت هاي مصور شده در 
مقامات حميدي ترسيم شده است. با در نظر داشتن اين که 
در شاهنامة بزرگ تخت هاي الگو گرفته از نسخ عربي قرن 
ششم دوباره به کار گرفته شده است، استفاده از کتيبه نيز 
مي تواند متأثر از اين سنت باشد، به ويژه که در اين نسخه 
کتيبه هاي متعددي در بخش هاي مختلف فضاهاي معماري 

نيز به کارگرفته شده اند.  

نقش مايه هاي جانوري
بنا بر توصيف بيهقي از تخت زرين مسعود غزنوي در ۴۳۰ 
ه.ق  عالوه بر گوهر هاي گرانبهايي که در آراستن اين تخت 
به کار مي رفت استفاده از پيکره هاي انساني و جانوري نيز 
از جمله تزئينات متداول در قرن پنجم هجري بوده است. 
ياد کرده که به صورت  از «تمثال ها و صورت ها»يي  او 
برجسته  بر بدنة اين تخت نقش شده بودند و چهار صورت 
انساني از جنس روي که بر چهار ستون تخت  قرار داشتند 
و تاج را که از سقف صفه با زنجير آويزان بوده باالي 

سر سلطان نگاه مي داشتند  (بيهقي، ۱۳۹۳:  ۶۱۹). صورت 
ديگري از اين موضوع در توصيف ناصر خسرو از تزئينات 
تخت سلطان قاهره مي شود، «[...] سه جبهة آن تخت همه 
از زر بود، شکارگاه و ميدان و غيره بر آن تصوير کرده 
[...]» (ناصر خسرو، ۱۳۳۵: ۷۰). در تصاوير برجا مانده 
بر فلزينه ها و سفالينه هاي  قرون پنجم و ششم نيز مي توان 
تخت هايي را ديد که با برخي نقش مايه هاي جانوري مانند 
پرندگاني  آن ها  کنار  در  يا  يا سر شير مزين شده   پنجه  
ابتداي  فلزکاري  در  نقش مايه ها  اين  بودند.  شده  تصوير 
ايلخاني نيز ديده مي شوند. تصوير (۱۵) مجلس حک شده 
در قاب مرکزي طبقي برنجين را نشان مي دهد که در نيمة 
دوم سدة هفتم هجري ساخته شده است. اين طبق ساختة 
هنرمندي در دربار ايلخانان است که «يا از موصل بدان جا 
منتقل شده يا تحت نظارت استاد فلزکار موصلي آموزش 
.(Komaroff and Carboni, 2002: 277) ديده است» 

تختي  بر  مالزمان  ميان  در  فرمانروايي  تصوير  اين  در 
نشسته  است که تکيه گاه بلندي دارد که بر فراز آن دو پرنده 
نشسته اند و پايه هاي آن بر دوش دو شير قرار دارند. شير 
و پرنده (شاهين يا طاووس) از جمله نماد هاي خورشيدي 
شمار  به  تخت  کهن  نماد هاي  از  و   (۱۳۳  :۱۳۷۹ (کوپر، 
مي روند و در روايت هاي مربوط به تخت سليمان (ع) در 
متون قرن سوم و چهارم هجري نيز بدان ها اشاره شده 

است.۱
بر خالف نقوش حک شده بر فلزکاري ها که در آن ها تخت ها 
با نقش مايه هاي جانوري نظير شير و پرنده همراه شده اند 
ديده  ندرت  به  نقش مايه ها  اين  دستنويس ها  تصاوير  در 
مي شوند.  نقش ماية پرنده تنها در چند نمونة انگشت شمار 
از شاهنامه هاي کوچک اول و دوم باقي مانده است. شير نيز 
تنها در  برخي از مجالس مربوط به سليمان (ع) و بهرام۲ در 

تصوير ۱۰. بيژن در برابر افراسياب، شاهنامه کوچک فرير  مأخذ: 
Freer and Sackler Gallery Online Collection

تصوير ۱۱. بر تخت نشستن کی کاووس، از شاهنامة   کوچک دوم، 
F1945.24.1 محفوظ در نگارخانة  فرير و سکلر شماره

Freer and Sackler Gallery Online Collection :مأخذ

در  که  روايت هايي  اساس  بر   .1
پيرامون  مذهبي  و  تاريخي  متون 
اين تخت نقل شده، سازندگان اين 
تخت در آن شير ها، طاووس ها و 
کرکس هايي را تعبيه کرده بودند که 
هر يک از آن ها در زمان نشستن 
بر  را  بر تخت نقشي  (ع)  سليمان 
عهده داشت؛ شير ها وظيفة نگهباني 
از تخت را عهده دار بودند، کرکس ها 
بر سر سليمان سايه مي افکندند و 
چون  را  خود  بال هاي  طاووس ها 
حضار  و  سليمان  مابين  پرده اي 
و  مشک  آن ها  بر  و  مي گشودند 
(نيشابوري،  مي ريختند   عنبر 

.(۳۰۳  :۱۳۸۲
بلعمي  تاريخنامة  تصوير  در   .  2
با  فرير  نگارخانة    در  محفوظ 
بهرام  نشستن  تخت  بر  موضوع 
براي  شير  بر  او  غلبة  روايت 
رسيدن به تخت چنين آمده است 
: «[...] و هر دو [شير] بيافتادند و 
بمردند و [بهرام] دست فراز کرد 
بسر  و  برداشت  زمين  از  تاج  و 
خويش نهاد و آن هر دو شير را 
بينداخت در پايه ء تخت و بر تخت 
رفت با تاج و بنشست و مردمان 
و  بماندند  عجب  وي  مردي  از 
زدي.  دم  نبودي  زهره  را  کس 
بهرام  بر  کي  کس  نخستين  پس 
ترا  اين ملک  [...] گفت  سالم کرد 
سزاست و از مشرق تا مغرب همه 

ترا سزاوار است»

سير تحول بازنمايي تصوير تخت در 
دستنويس هاي مصور ايلخاني تا ۷۳۶ 

هجري /٤٩-٦٥



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۵۹

فصلنامة علمي نگره

۱

سرلوحة کتاب االغاني  ابتداي قرن هفتم 
هجري، محفوظ در ميلت کتابخانه  سي 
(Donavan, 1988) :(استانبول) منبع

نمايش پيکر نشسته به صورت تمام رخ  
نمايش تخت از رو به رو 

ترکيب بندي مرکزي با محوريت پيکر نشسته 
بر تخت 

۴

بر تخت نشستن طهمورث از جامع التواريخ 
رشيدي (نسخة ادينرو)، ترسيم خطي از 

نگارندگان
نمايش پيکره ها به صورت سه رخ  

استفاده از پرسپکتيو در نمايش تخت 
ترکيب بندي خطي در قاب مستطيل شکل 

 

۵

بر تخت نشستن شاه َزو از شاهنامة بزرگ 
ايلخاني، ترسيم خطي از نگارندگان

 

نمايش پيکر نشسته به صورت تمام رخ 
نمايش تخت از رو به رو 

ترکيب بندي مرکزي به محوريت تخت 
افزايش عمق تصوير به واسطة نحوة چيدمان 

پيکره هاي پيرامون تخت و استفاده از 
پرسپکتيو در نمايش کرسي زير پا

۶

مجلس رسيدن اسفنديار نزد گشتاسب از 
شاهنامة  بزرگ ايلخاني، ترسيم خطي از 

نگارندگان

 

نمايش پيکره ها به صورت سه رخ 
استفاده از پرسپکتيو در نمايش تخت 

تلفيق ترکيب بندي مرکزي با ترکيب بندي خطي 
تأکيد بر تعامل پيکر نشسته بر تخت و تک 

پيکر ايستاده در سمت چپ با استفاده از 
تغيير زاوية نمايش تخت از زاوية رو به رو

جدول ۴. تخت در ترکيب بندي مجالس بر تخت نشستن. مأخذ: نگارندگان



پاي تخت آن ها ديده مي شود که به نوعي با روايت مصور 
نقش ماية  که  داشت  نظر  در  بايد  است.  ارتباط  در  شده 
اژدها در اين موارد کامًال به صورت تقليدي از تخت هاي 
چيني ظاهر شده است و نمي توان به قاعدة شمايل نگاشتي 
معيني در ترسيم آن اشاره کرد. اگرچه اژدها در تصاوير 
پيکر نشسته بر تخت در سدة پنجم نيز ديده مي شود و 
پژوهشگراني نظير دانشوري آن را از نماد هاي تخت در 
 ( Daneshvari, 2011: 112-118) جهان اسالم مي دانند
اما در تصاوير جامع التواريخ حضور اژدها به متن مصور 
ندارد.۱  ارتباطي  تخت  بر  نشسته  شخصيت هاي  و  شده 
به عبارتي تصوير شدن اژدها در اين نسخه ها بر اساس 
الگوهاي تصويري در اختيار نقاشان و نمايشي از جالل و 

شکوه تخت ها بوده است. 

نقش کتاب مصور در دگرديسي تصوير تخت
 يکي از مسائلي که مورخان هنر اسالمي بر سرآن توافق 
نظر دارند تأثير سنت هاي چيني در سازمان دهي بخشهاي 
از دورة دوم آن  ايلخاني  کتاب آرايي  مختلف تصوير در 
(مکتب رشيديه) است (گرابار، ۱۳۹۰: ۶۸). اين موضوع را 
به ويژه در استفاده از پرسپکتيو در نمايش تخت مي توان 
نحوة  از  تقليدي  صرفًا  پرسپکتيو  از  استفاده  اما  ديد. 
سازماندهي فضايي در نقاشي هاي چيني نبوده است بلکه، 
نقاشان ايلخاني با بهره گيري از آن براي مسئله اي ديگر 
در فضاي تصوير راه حل يافته اند. در مکتب بغداد پيش از 
ظهور ايلخانان تصاوير کتاب ها دو گونه بود يا سرلوحه اي 
تمام صفحه در برگ هاي افتتاحية  نسخ يا تصاوير کوچک 
 .(Blair, 1993: 266) در قاب هاي مستطيل يا مربع شکل
موضوع سرلوحه  ها معموًال تصوير پيکر نشسته بر تخت 
الگوي  اساس  بر  که  بود  مالزمان  و  درباريان  جمع  در 
مرسوم نمايش تخت از رو به رو بازنمايي مي شد(رديف 
۱ از جدول ۴). با قرار گرفتن مضمون بر تخت نشستن 
در متن کتاب و الويت يافتن روايت گري بر نمايش تصوير 
آرماني از فرمان رواي نشسته بر تخت، تخت و پيکر نشسته 
بر آن ديگر نقشي مستقل نيست بلکه بسته به روايت مصور 
پيکر هاي موجود در تصوير  با ساير  آن  تبع  به  و  شده 
در  مي تواند  تخت  که  است  ترتيب  بدين  است.  تعامل  در 
بخش هاي مختلف قاب تصوير قرار بگيرد يا پيکر نشسته بر 
آن مي تواند به جهات مختلف بنگرد يا بچرخد. اين موضوع 
البته مختص به کتاب نيست بلکه در مورد هر تصوير که 
روايتي را بازنمايي مي کند صدق مي کند. نقاشان ايلخاني به 
صحنه آرايي مجدد اين مضمون براي تصويرسازي آن در 
برگ هاي کتاب ها پرداختند. ترکيب بندي هاي کم عمق و تخت 
با چرخش تخْت عمق پيدا کرد و نحوة آرايش شخصيت ها 
پيرامون تخت تغيير کرد به طوري که که اوج آن را مي توان 
در تصاوير شاهنامة بزرگ ايلخاني مشاهده کرد. در هر 
يک از مجالس مصور شده در اين نسخه لحظات گوناگوني 

زاوية  آن  اساس  بر  است۲و  رويداد مصور شده  يک  از 
نمايش فرمانروا به صورت تمام رخ و سه رخ مشخص 
در مجلس جلوس شاه  بازنمايي شده  لحظة  است.  شده 
پادشاهي  از دوران کوتاه  َزو که روايت شاهنامه صرفًا 
وي سخن مي گويد، پيکر او و تخت با تمام تجمالت آن از 
زاوية روبه رو ترسيم شده  است که نمايشي از شکوه و 
اقتدار او در لحظة بر تخت نشستن است. نمايش فردي در 
پايين تخت که قدحي در دست دارد نيز اشاره اي صريح به 
رسم کاسه گرفتن در تشريفات بر تخت نشستن در دربار  
مغوالن است.۳ در نمونه اي ديگر از همين نسخه يعني مجلس 
رسيدن اسفنديار نزد گشتاسب که تعاملي ميان گشتاسب 
در سمت راست و اسفنديار در سمت چپ تصوير برقرار 
استفاده شده  پرسپکتيو  در  تخت  نمايش  تمهيد  از  است 
اين است که ترکيب بندي  اين جا  قابل ذکر در  نکتة  است. 
فضاي هر دو تصوير پيش گفته  علي رغم پيچيدگي و تنوع 
عناصر موجود در آن هنوز از اصولي تبعيت مي کند که در 
ترکيب بندي شاهنامة فرير مشاهده کرديم و تنها تخت در 
پرسپکتيو ترسيم شده است و ساير بخش هاي فضا يعني 
فضاي معماري به شيوة سنتي و از  زاوية رو به رو ترسيم 
شده اند. بر اساس اين موارد مي توان نتيجه گرفت که در اين 
مرحله صرفًا تخت به عنوان عاملي در تغيير ترکيب بندي به 
نفع تعامل شخصيت هاي حاضر در يک مجلس درباري به 

کار گرفته شده است.  
الويت يافتن روايتگري و بازنمايي رويداد هاي معاصر در 
قالب تصاوير کتاب ها و استفاده از الگوهاي کليشه اي عالوه 

تصوير ۱۲. بر تخت نشستن خان و خاتون مغول از مرقع ديز شماره 
Staatsbibliothek zu Berlin :٧٠ ، مأخذ .Diez A fol

1 . در اين نسخه اژدها را مي توان در 
مجالس مربوط به جمشيد، لهراسب، 
تخت  «بر  مجلس  در  و  گشتاسب 
نشاندن برهمنان مردي فقير را» ديد. 
جالب توجه است که در هيچ يک از 
تصاوير موجود از سالطين پس از 

اسالمي اژدها ترسيم نشده است.
  moments 2. براي  مفهوم لحظات
 Simpson,) به  کنيد  مراجعه 

(1979: 147

گرفتن  کاسه  مفهوم  3.براي  
مراجعه کنيد به (عابدي، ۱۳۷۴)
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بر مسئلة ترکيب بندي منجر به کنار گذاشته شدن عناصر 
نماديِن مرتبط به تخت شد.  با توجه به اين موضوع که 
مضمون بر تخت نشستن به عنوان نمايشي از بزم شاهانه 
از جمله مضامين محبوب در آثار فلزکاري به شمار مي آمد 
آثار  در  تخت  بازنمايي  مقايسه   ،(۹۹  :۱۳۹۴ (رضازاده، 
مي تواند  بحث  مورد  دستنويس هاي  با  معاصر  فلزکاري 
در اينجا مفيد باشد. کماُرف اين فرض را مطرح مي کند که 
پيش از سدة هشتم فلزکاران و نقاشان از الگو هاي مشترکي 
براي بازنمايي مضامين مختلف از جمله مضمون بر تخت 
دورة  در  موضوع  اين  و  مي کرده اند  استفاده  نشستن 
ايلخاني نيز تداوم يافته است (Komaroff, 1994: 19). در 
آثار فلزي برجا مانده از سدة هشتم  برخي از ويژگي هاي 
با  از جمله فضاي تصوير گسترده  ايلخاني  تصويرگري 
 :Ibid) پيکره هاي متعددي با پوشش مغولي ديده مي شوند
٩). با اين وجود فلزکاران عناصري مانند شير يا فرشتگان 
مي کردند  اين مضمون مصور  بازنمايي  در  را  فر  حامل 
(تصوير ۱۶) که همان گونه که مشاهده شد در تصاوير 
کتاب ها به ندرت به چشم مي خورد. اين امر نشان مي دهد 
که همراهي شير به عنوان نمادي از پادشاهي با تخت در 
بازنمايي اين مضموْن سنتي است که توسط فلزکاران از 
سده هاي پيش ادامه يافته است. مصوران کتاب ها اما بيش 
از پيروي از قالب هاي شمايل نگاشتي به محتوايي که مصور 
مي کرده اند توجه داشته اند و همين موضوع را مي توان دليل 

اين دانست که نمادهاي خورشيدي تخت که شير هم يکي 
از آن ها بوده حتي در قامت عنصري تزئيني در کتاب ها 
مصور نشدند. به بيان ديگر تخت هايي که در هر يک از 
مجالس مصور مي شد متعلق به شخصيت خاصي بود و نه 

نمايشي از ايدة کلي تخت و نماد هاي آن. 
به همين ترتيب شکوه تخت و جالل تخت ها ديگر نه از طريق 
نماد هاي سنتي بلکه با نمايش جزئياتي از تجمالتي که تخت 
بدان آراسته مي شد به تصوير کشيده مي شد. جزئياتي که 

تصوير ۱۳. مجلس رسيدن اسفنديار نزد گشتاسب از شاهنامة بزرگ 
ايلخاني حدود ۷۳۰ هجري، تبريز، محفوظ در مرکز مطالعات رنسانس 

دانشگاه هاروارد در فلورانس (شماره Ms. II. ١) ، مأخذ:
 Harvard Fine Arts Library, Digital Images & Slides

Collection

تصوير ۱۴. جزئياتي از کرسي زير پا از يک طومار چيني متعلق به 
:Barnhart, et al., 1993 :سده  ۱۱ ميالدي،  مأخذ

تصوير ۱۵. قاب مرکزي سيني برنجي مرصع با نقره و طال، نيمه  دوم 
سده   هفتم هجري، احتماًال موصل، محفوظ در موزة بريتانيا (شماره 
 ،(Komaroff and Carboni, 2002: 2)   :۱۸۷۸.۱۲۳۰.۷۰۶) ، مأخذ

ترسيم خطي از نگارندگان.



نتيجه
کارگاه هاي هنري ايلخانان محل برخورد سنت هاي هنري پيشا مغولي در مناطق غربي ايران و عناصر و 
نقش مايه هاي شرقي، عمدتًا چيني، بود که از منابع مختلف (فلزينه ها، سفالينه ها، منسوجات و طومارهاي 
چيني) در اختيار هنرمندان اين مراکز قرار گرفته بود. نقاشاني که در کارگاه هاي کتاب آرايي ايلخانان به 
کار مصورسازي کتاب مشغول بودند بر اساس اين منابع و الگو ها زبان بصري خاص اين دوره را خلق 
کردند. يکي از عناصري که اين در هم آميختگي در آن قابل بررسي است تخت هاي شاهي است. اين 
تخت ها در ساخت کلي از دو بخش نشيمن گاه و تکيه گاه، در قالب الگو هاي دو بخشي و سه بخشي، تشکيل 
شده اند و در اجزاء و تزئينات درجات مختلفي از آميختگي الگو هاي پيشامغولي با عناصر و نقش مايه هاي 
چيني را به نمايش مي گذارند. در سال هاي ابتداي سدة هشتم غلبه با الگوهاي پيشا مغولي است و تنها در 
برخي از جزئيات و تزئينات تأثيرات برگرفته از چين ديده مي شود. در دومين دهة سده  ي هشتم، مقارن 

تصوير ۱۶. بخشي از نقش حک شده بر شمعدان برنجي متعلق به 
۷۴۱ – ۷۵۶ هجري (احتماًال فارس)، محل نگه داري فعلي نامعلوم 

است. مأخذ: Komaroff, ١٩٩٤:١٣، ترسيم خطي از نگارندگان

تصوير ۱۷. بخشي از يک منبر چوبي منبت کاري شده منسوب 
به سال هاي آخر سده   هفتم در مصر، محفوظ در موة متروُپليتن، 
 Metropolitan museum of Art مأخذ:   ،١٩٧١,٢٢٨,٢ شماره 

Digital Collection

در متون تاريخي نيز به آن ها فراوان پرداخته شده است. به 
عنوان نمونه در تاريخ جامع غازاني اشاره شده که به فرمان 
غازان خان گروهي از «استادان فاخر و مهندسان ماهر» 
به مدت سه سال مشغول ساختن «خرگاهي زرين و تختي 
زرين با آالت و ادوات مناسب آن» بوده اند (رشيدالدين فضل 
اهللا همداني، ۱۳۸۸: ۱۳۷). نمونة قابل ذکر ديگر توصيف پالن 
کارپن، سفير پاپ در دربار گويوک خان، از تخت او است. 
او که در مراسم بر تخت نشستن گويوک خان (حدود ۶۲۵ 
ه.ق) در قره قوروم حضور داشته تخت او را چنين وصف 
کرده است «بر يک سکوي بلند تخت پادشاهي گذاشته شده 
بود. اين تخت از عاج با کنده کاريهاي زيبايي بود و بر روي 
آن طال و جواهر کار گذاشته شده بود و اگر درست به ياد 
داشته باشم مرواريد هم بر روي آن به کار رفته بود» (پالن 

کارپن، ۱۳۶۳: ۹۹).
 تمرکز فراوان اين نقاشان بر جزئيات تزئيني تخت را نيز 
نمايش شکوه  به  آن ها  تمايل  و  راستا  همين  در  مي توان 

تخت ها آن گونه که در واقع بوده است تفسير کرد. بزرگ تر 
شدن قاب تصوير در اين دوره و هم چنين مهارت نقاشان 
ايلخاني در ترسيم جزئيات نيز امکان پرداختن به تزئينات را 
در تخت ها فراهم کرده بود. نقاشان ايلخاني عالوه بر استفاده 
از عناصر چيني که تا آن زمان بدل به کليشه هايي در طراحي 
تخت ها شده بودند نمونه هاي عيني را هم مدنظر داشتند و 
بيش از پايبندي به کليشه هاي مرسوم به نوعي از واقع نمايي 
تمايل داشته اند. اين موضوع را مي توان در ترسيم قاب  بند هايي 
ديد که با نقوش گياهي و عمدتًا گلهاي لوتوس و صدتوماني 
پر شده اند. اين قاب بند ي ها، به خصوص در مجلس بر تخت 
نشستن گشتاسب (تصوير ۱۳)، يادآور شيوة قاب  بندي در 
آثار چوبي معاصر اين نسخه ها است که نمونه هايي از آن ها 
را مي توان در باقيمانده هايي منبر هاي چوبي ديد (تصوير 
۱۷). اين شباهت نه تنها در قاب بندي بلکه در نحوة هم نشيني 
نقوش گياهي و هندسي که پيشتر بدان اشاره شد نيز ديده 

مي شود.  

سير تحول بازنمايي تصوير تخت در 
دستنويس هاي مصور ايلخاني تا ۷۳۶ 
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با شکل گيري کارگاه هاي کتاب آرايي در تبريز، تأثيرات چيني هم در ساختار کلي تخت و هم در تزئينات 
آن نمود روشن تري مي يابند و حتي تخت هايي کامًال تقليدي از نمونه هاي چيني در جامع التواريخ مصور 
مي شوند. اين روند تا سا ل هاي پاياني حکومت ايلخانان نيز تداوم مي يابد. همزمان وجود برخي از الگو هاي 
پيشا مغولي تخت و تزئيناتي مانند کتيبه ها در تخت هاي نسخه اي مانند شاهنامة بزرگ نشان از تداوم سنت 

پيشامغولي در اين دوره دارد.  
عالوه بر الگو ها و نقش مايه هاي تزئيني برگرفته از صنايع و منسوجات چيني، کتاب مصور به عنوان 
بستر جديدي که تصاوير جلوس شاه در آن خلق مي شده اند نيز عاملي مؤثر در تحول تصوير تخت 
است. برخالف رسانه هاي پيشيِن اين مضمون نظير قاب هاي محدود سفالينه ها و فلزينه ها که صحنه هاي 
نمادين در آن ها با شخصيت هاي محدود مصور مي شدند، تصوير در کتاب ها روايت بصري متن به شمار 
مي رفت که در آن افراد متعددي حضور داشتند. اين مسئله موجب شد که نقاشان به صحنه آرايي مجدد اين 
مضمون بپردازند و تمهيداتي جديد را به کار بگيرند. شيوة نمايش تخت از زاوية روبه رو که شيوة سنتي 
در ايران از دوران ساساني بدين سو است به تدريج و طي آزمون و خطاهايي جاي خود را به بازنمايي 
تخت در پرسپکتيو و نمايش شاه از سه رخ مي دهد که اوج گستردگي فضاي تصوير را مي توان در 
تصاوير شاهنامة بزرگ ايلخاني مشاهده کرد. گذشته از فرم کلي جزئيات تزئيني تخت ها نيز از اين رسانة 
جديد متأثر شده اند. نقاشان در بازنمايي جزئيات تخت ها که در مواردي افراطي به نظر مي رسد به نمايشي 
تجمل و شکوهي مي پرداختند که نمونه هايي از آن  را مي توان در متون اين دوره ديد. در سطح ديگر و با 

گسترده تر شدن فضاي تصوير امکان پرداختن به جزئيات تزئيني براي نقاشان فراهم شد. 
 از ديگر سو بر خالف تصاوير نماديني که بدون ارجاع مشخص به متون بر اشياء تصوير مي شد، تخت هاي 
نقش شده در اين تصاوير ديگر تخت هاي خيالي و نمادين نبوده اند بلکه به شخصيت ها و روايت هاي 
تاريخي/ داستاني معيني تعلق داشته اند. به بيان ديگر مصوران ايلخاني بيان نمادپردازانة تخت را با بياني 
واقع گرايانه جايگزين کردند. در اين بيان واقع گرايانه  اندک نقش مايه هاي جانوري، جز در روايت هايي مانند 
تاج يابي بهرام گور و بر تخت نشست سليمان، به الگو هاي تزئيني بدل شدند. بنابراين مي توان عواملي 
که بر نحوة بازنمايي تخت هاي ايلخاني مؤثر بوده اند را به اين ترتيب شناسايي کرد، نخست  سنت هاي 
پيشامغولي در بين النهرين که در تصاوير نقش شده در کتاب ها و اشياء سفالي و فلزي به کار مي رفته 
است، دوم تصاوير تخت هاي چيني، سوم جزئيات تزئيني برگرفته از هنر شرق دور به ويژه چين که از 
طريق تجارت اشياء به دربار ايلخانان راه يافتند و چهارم تمرکز بر تصوير به عنوان روايتي بصري از 
متن که  نمود آن در بازنمايي تخت را مي توان تحت عنوان شکلي از واقع نمايي شناسايي کرد که به وسيلة 
کاربرد پرسپکتيو، نمايش افراطي تزئينات و فاصله  گرفتن از الگوي ايستاي سنتي در نمايش شاه و تخت 

بيان شده است.
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to the medium of illustrated book. Three main questions of this research are as follows: what are 

the main throne types in Ilkhanid painting? What factors have influenced the throne structure and 

ornaments? And how the illustrated book, as a medium, influenced the throne image in that era?

  The study is based on analyzing  85 images selected from seven illustrated manuscripts that 

belong to three stages of development of Ilkhanid painting; 36 images from Small Shahnama (three 

manuscripts attributed to 1400 AD, dispersed in various collections), 10 images from Balami’s 

Tarikhnama (a historical manuscript attributed to 1400 AD, preserved in free and Sackler Gallery),  

22 images from Jami’ al-Tawarikh (another historical manuscript attributed to 1410s AD, Preserved 

in Edinburg library and Khalili Collection), 7 folios from Diez Album attributed to an Illustrated 

manuscript of Tarikh-i Mobarak-i Gazani which is dated c. 1420s, (preserved in Staatsbibliothek zu 

Berlin)  and 10 images from the great Ilkhanid Shahnama (attributed to 1430s, dispersed in various 

collections).

The throne image transformation is studied in terms of the throne’s structure, ornaments and 

the pictorial compositions. The result shows that the Ilkhanid workshops inherited the concepts 

and visual elements from the pre-Mongol era and combined them with far Eastern elements in 

throne iconography. This could be traced in the variety of forms and ornamentations in throne 

images. At the beginning of the era (last decade of the 13th century and early years of the 14th 

century) the throne image was represented similar to the pre-Mongol throne image in terms of 

structure. By establishing the Tabriz workshops, the Chinese influences gradually appeared in 

throne image, especially in books illustrated in Tabriz. Beyond general form and ornamentation, 

the Ilkhanid painters applied perspective in illustrating throne based on Chinese model. In addition 

to this limited use of perspective, the painters tended to decorate thrones with various types of 

vegetal and geometric ornamentations as visual devices for showing the thrones’ luxurious aspect. 

Their tendency to illustrate the reality also reflects in emitting the traditional symbolism in form 

of animals or transforming them into decorative objects. Consequently, the Mongol invasion 

could be considered as a turning point in throne iconography. Several factors were involved in the 

throne image evolution; first of all the pre-Mongol tradition which could be traced on ceramic and 

metalwork as well as book illustrations, secondly, the Chinese model, thirdly, ornamental details 

borrowed from Chinese art which were transferred to Ilkhanid workshops by merchants and 

fourthly, the consideration of image as a visual narrative of text which is reflected in throne image 

as a realistic representation. This is expressed by applying perspective, excessive use of ornaments 

and avoiding the traditional and symbolic models in enthronement scenes. 

Keywords: Ilkhanids, Illustrated Manuscripts, Throne 
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This Paper deals with identification and exploration of factors that influenced the throne imagery 

in the Ilkhanid Illustrated manuscripts in the 14th century. Throne is the central element in the 

enthronement scenes, as one of the more frequent themes in Persian art. From the very beginning 

of the Islamic art, thrones appeared in royal scenes illustrated in Umayyad palaces and continued in 

royal iconography. During the Ilkhanid period the throne image as well as the enthronement scenes 

appeared frequently in illustrated books as the main media for royal iconography in that era.

The Ilkhanid throne was first investigated in the sixth volume of Survey in Persian Art (in Persian 

Translation). The authors explored various thrones of that era, the ornaments and their main 

members such as backseat, cushions and stool according to the visual sources, especially the book 

paintings. They also pointed to the Chinese influences on these thrones.  The diversity of thrones in 

the Arabic Manuscript of Jami’ al-Tawarikh was first examined in David Donavan’s detailed article 

which mainly dealt with the roots of the various throne forms in this codex. In his study, Donavan 

identified three types of thrones according to their basis. He also believed that although Chinese 

elements are visible in thrones’ structure and ornaments, basic form of the Persian throne’s image is 

still continued; the notion which is emphasized by Yoka Kadoi in 2009. The current study explores 

the Ilkhanid throne’s image during three phases of Ilkhanid illustration development with regard 
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