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چكيده
بررسي روابط آشکار و پنهاِن ترکيب بندي در نگارگري مي تواند ويژگي ها و کيفيت هاي بصري آثار نگارگري 
 را تبيين کرده و پديدارکنندة تفاوت ها و شباهت هاي ميان آثار باشد. اين تحقيق به جهت مطالعه و مقايسة نظام 
ترکيب بندي در مکاتب نگارگري، سه نگاره  از خمسه نظامي ١٤٤٢م/٨٤٦ق را برگزيده است که به مکتب هرات، 
تبريزصفوي و قزوين تعلق دارند. هدف اين جستار دست يابي به ويژگي هاي  ترکيب بندي نگاره ها و بررسي سير 
تحول آن ها، بوده است. در پژوهش حاضر اين سوالها پاسخ داده شده است: ١- نظام ترکيب بندي در نگاره هاي 
منتخب خمسه نظامي ١٤٤٢م./٨٤٦ ق چه روندي را طي نموده است؟ ٢- نظام ترکيب بندي در سه نگارة منتخب، 
چه تشابه و تفاوت هايي با هم دارند؟ روش تحقيق، روش توصيفي و تحليلي است و شيوة جمع آوري اطالعات، 
كتابخانه اي و با دستيابي به نوع روابط در عناصر به کار رفته در نظام  ترکيب بندي از قبيل کتيبة اشعار، مربع 
شاخص، مستطيل هاي پويا و طاليي، منحني مارپيچ و خطوط رهنمونگِر نگاره ها، به تطبيق آثار با ماهيت کيفي 
پرداخته شده است. اطالعات مورد نياِز تحليل به شيوه کتابخانه اي گردآوري شده است. نتايج آنکه با وجوِد 
کاربست هندسة پنهان در هر سه نگاره ، ترکيب بندي نگارة متعلق به مکتب هرات - اثر کمال الدين بهزاد - در 
ساختار هندسي و ايجاد نظام تناسبات، داراي يک ترکيب نظام يافته و هماهنگ تري نسبت به دو نگارة ديگر است. 
همچنين سير تحول نظام ترکيب بندي در آن ها، به تناسب تحوالِت مکاتب نگارگري، با تغييرات تدريجي اما توأم 

با پيوستگي و تأثيرپذيري از سنت ها و بدعت هاي بهزاد همراه بوده است. 
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مقدمه 
امکان  که  نگارگري،  اثر  يک  ويژگي هاي  مهم ترين  از 
بررسي صورت۱ و کيفيت روايت گري آن را فراهم مي کند، 
ترکيب بندي۲ است و ارزش بصري آن وابسته به هندسة 
پنهان و ساختار سنجيدة اجزا است. .مطالعة ترکيب بندي 
آثار نگارگري عالوه بر آشکارنمودِن ويژگي ها، پديدارکنندة 
تفاوت ها و شباهت هاي ميان آثار بوده و مي تواند سير تحول 
آثاِر چند مکتب و در سطح محدودتر، چند نگاره را آشکار 
اصلي ترين  عنوان  به  ترکيب بندي  مفهوم  بررسي  نمايد. 
کليد واژه، ديدگاه اين تحقيق را در مسير تحليل آثار آشکار 
مي کند. در متون کهن ايراني اغلب از واژة «استخوان بندي»۳ 
مي شده  استفاده  ترکيب بندي  به جاي  پيکربندي  به  معناي 
است و منظور، مهندسي عناصر تجسمي براي جاي گيري 
منطقي و برقراري ارتباط بين آن ها و باالخره انسجام و 
هماهنگ کردِن همة اجزاء در يک قاب به وسيلة نوعي از 
نظام هندسي بوده است. لذا ترکيب بندي با مفهوم طراحي 
به معناي پي افکندن عجين بوده و به چيدماِن عناصر مبتني 
بر ساختاري هدفمند منجر مي شده است. آشنايي نگارگران 
با هندسه۴ و رياضيات، موجب به کار گيري هندسه در 
شکل دهي ترکيب بندي شده است. به گونه اي که بسياري از 
کيفيت هاي بصري آثار نگارگري از جمله وحدت، هماهنگي، 
تناسب در اجزاء، تعادل و تمرکز، حاصِل حضور زيربناي 
هندسي در آن ها است. در واقع هندسة پنهان، مختصات 
هندسي ا ست که هنرمند بر اساس آن ترکيب بندي اثر خود 

را به هدِف ايجاد يک کلِ  انسجام يافته شکل مي دهد.
پژوهش پيش رو بر آن است تا نظام ترکيب بندي را در سه 
نگاره  از  نگاره هاي نسخه اي مصّور از خمسه نظامي موجود 
در کتابخانه  بريتانيا، که در تاريخ ۱۴۴۲م /۸۴۶ ق کتابت 
شده است، مورد مطالعه و تطبيق قرار دهد. از ويژگي هاي 
منحصر به فرِد اين نسخه که قابليت تحقيق را در آن افزايش 
مي دهد، اين که نگاره هاي آن در مکاتب مختلف بدان افزوده 
تا حدودي  نگاره ها  تحول  روند  اوليه  بررسي  با  و  شده 
مشهود است. هدف تحقيق مطالعه اي نظام مند در دستيابي 
به ويژگي هاي  ترکيب بندي نگاره ها و بررسي سير تحول 
آن ها است که منجر به شناخت بخشي از مباني نگارگري و 
سواد بصري هنرمنداِن آن مي گردد. اين مطالعه تالش دارد 
تغيير و تحول نظام ترکيب بندي را در نگاره هاي منتخِب 
اين نسخه پيگيري و آشکار  سازد. لذا در پي پاسخ به اين 
سوال ها مي باشد که: ۱- نظام ترکيب بندي در سه نگارة 
نموده  را طي  روندي  نظامي ۱۴۴۲م./۸۴۶ ق چه  خمسه 
است؟ ۲- نظام ترکيب بندي در اين سه نگاره چه شباهت ها 
با توجه به مطالعة مقدماتي،  با هم دارند؟  و تفاوت هايي 
نگاره هاي  ترکيب بندي  که  است  آن  بر  پژوهش  فرض 
کمال الدين بهزاد (به احتمال ۸۶۲ –۹۴۲ق) نسبت به ديگر 
از سازماندهي سنجيده تري در کاربرد  نگاره هاي نسخه 
نظام هاي تناسباتي و هندسي برخوردار است. اين فرض 

به واسطة توجِه بهزاد به جنبه هاي زيباشناختي نگاره ها و 
اهميِت ساختار بصري آن ها بنا شده است.  ضرورت و 
اهميت تحقيق نياز به شناخت بيشتر تحقق پژوهش هايي از 
اين دست و شکل گيري چنين سواالتي را افزايش مي دهد، 
نياز به شناخت بيشتر ساختار نگاره هاي ايراني است که 
در نهايت به تحقيق گسترده تري که منجر به تبيين مبادي و 

مباني هنرهاي تصويري ايران شود، کمک خواهد کرد.

روش تحقيق 
روش تحقيق  از لحاظ ماهيت و روش اجرا، توصيفي- تحليلي 
و از نظر هدف، بنيادي است.  شيوة جمع آوري اطالعات، 
كتابخانه اي است.  اين تحقيق در محدودة نگاره هاي خمسه 
کتابخانه    .25900add (نسخة  ق  ۱۴۴۲م./۸۴۶  نظامي 
بريتانيا) قرار دارد و از ۱۹ نگارة اين نسخه، سه نگاره به 
عنوان نمونه هاي تحقيق در نظر گرفته شده است. گزينش 
نگاره ها به شکل غيرتصادفي و در راستاي اهداف تحقيق 
بوده و معيار انتخاب نمونه ها، اشتراک در مضمون و تفاوت 
در مکاتِب آثار است. نمونه ها عبارتند از: نگاره  هاي «نبرد 
اسکندر و دارا»، «مرگ دارا» و «نبرد اسکندر با روسيان»، 
با مضمون مشترک رزم از سه مکتب هرات۵، تبريزصفوي۶ 

و قزوين۷ (جدول ۱). 
به منظور تحقق اهداف پژوهش، پس از بررسي مقدماتي 
هندسة  جستجوي  جهت  آن ها  بصري  ساختار  نگاره  ها، 
پنهان در زيربناي ترکيب بندي،  ابتدا توصيف و تجزيه و 
تحليل و سپس تطبيق داده خواهد شد. آن چيزي که در 
تحليل ها بايد مورد توجه قرار گيرد عوامل تشکيل  دهندة 
مربع  معيار،  کتيبة  چون  عواملي  است؛  هندسي  ساختار 
شاخص۸، مستطيل هاي پويا۹ و طاليي۱۰، منحني مارپيچ۱۱و 
قاب  اندازة  تعيين کنندة  مي  توانند  که  رهنمونگر۱۲،  خطوط 
و نحوة چيدمان عناصر بصري و تصويري در نگاره ها 
مربع  اشعار،  کتيبة  ارتباط  نوع  به  دستيابي  با  باشند. 
و  مارپيچ  منحني  طاليي،  و  پويا  مستطيل هاي  شاخص، 
خطوط رهنمونگر در شکل  گيري نظام ترکيب بندي، تطبيق 
نگاره ها صورت  با  اين عوامل  انطباِق  نيز بر مبناي  آثار 
مي پذيرد. گفتني است که در تحليل  آثار، جدول هاي انتهايي 
نگاره ها به عنوان معيار براي اندازة قاب اثر در نظر گرفته 

شده است. شيوة تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينه تحقيق
در مطالعات تطبيقي مرتبط با اين پژوهش مي توان به مقالة 
«بررسي تطبيقي پوشاک رزم بر اساس مطالعه نگاره هاي 
ابراهيم  از محمد  تبريز»،  و  هرات  مکاتب  در  نسخ خطي 
زمستان   ،۴۴ شماره  نگره،  مجله   دولتي،  مريم  و  زارعي 
مکاتب  و  رزم  مضموِن  در  تنها  که  کرد  اشاره   ۱۳۹۶
نگاره هاي مورد بحث با تحقيق پيش رو در ارتباط است. 
اما در حوزه  پژوهش هاي ترکيب بندي در نگاره هاي ايراني 
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تا کنون جستجو هايي انجام گرفته و در برخي نيز روش ها 
و الگوهايي معين ارائه شده است. شهريار عدل در مقالة  
«پژوهشي پيرامون پيمانه ها و خطوط تنظيم کننده در نقاشي 
را  ايراني  نگاره هاي  ترکيب بندي   (Adle, 1975) شرقي»، 
با استفاده از زيرساختي شبکه مانند عنوان ميکند. مقالة 
فردريک ويس با عنوان «نگرشي جديد به شيوه جايگذاري 
پيکره آدميان در مينياتور هاي بهزاد»، از مجموعه مقاالت 
همايش بين المللي کمال الدين بهزاد، انتشارات فرهنگستان 
در  طاليي  نسبت  اصول  کاربرد   ،۱۳۸۳ زمستان  هنر، 
صحنه پردازي فضا را در آثار بهزاد طرح نموده است. مقالة 
«گواه نظام شبکه اي در ترکيب بندي نگاره هاي نسخة خطي 
شاهنامة بايسنقري» نوشتة کامران افشار مهاجر و طيبه 
بهشتي، چاپ شده در فصلنامه هنرهاي تجسمي، شماره ۶۴، 
زمستان ۱۳۹۴، از جمله تحقيقاتي است که به بررسي بنيان 
طراحي و تنظيم نگاره هاي نسخة شاهنامه  ي بايسنقري بر 
اساس نظام شبکه اي پرداخته  است. اين ساختار به تبعيت 
شده  تنظيم  کتيبه ها  مسطرکشي  و  جدول بندي  شيوة  از 
است. مقالة «هندسة پنهان» نيز نوشتة خشايار قاضي زاده 
به بررسي  تابستان ۱۳۸۲،  از فصلنامه خيال، شماره  ۶، 
زيرنقش هندسي و نقِش وحدت آفريِن آن در ترکيب بندي دو 
نگاره از بهزاد مي پردازد. در اغلب اين پژوهش ها بر حضور 
هندسة پنهان در شکل گيري ساختار ترکيب بندي نگاره ها 
تأکيد شده است. ولي مقايسه ترکيب بندي و سير تطّور 
نگاره ها، مسأله ايست که در پژوهش هاي پيشين بدان توجه 
نشده است. اين تحقيق تالش دارد به تطبيق هندسة پنهان در 
ترکيب بندي نگاره ها بپردازد. از اين رو مجموعه اي از الگوها 
و معيارها را در نظام ترکيب بندي سه نگارة رزم از سه 
مکتِب متفاوت بررسي مي کند. اين تحقيق با رويکرد تطبيقي 

به روند تحوِل ترکيب بندي در نسخة مذکور مي پردازد. 

معرفي خمسه نظامي ۱۴۴۲م./۸۴۶ق
نسخة خطي خمسه نظامي ۱۴۴۲م./۸۴۶ق، از نفيس ترين 
نسخه هاي به جاي مانده از قرن نهم ق است. اين نسخه، 
کتابي ست متشکل از ۳۱۹ برگ در اندازه ۱۲۱*۱۹۱ ميلي متر 
 (.۲۵۹۰۰add) لندن به شمارة که در کتابخانه  بريتانياي 
نگهداري مي شود. بر اساس دست نوشتة صفحات پاياني 
خمسة  م   ۱۸۳۷ نوامبر  تاريخ  در  بالنتين۱۳  جيمز  کتاب، 
موردنظر را بدست  آورده و در ۱۲ نوامبر ۱۸۶۴م آن را 
در اختيار موزه بريتانيا قرار داده است (url 1). اين نسخه 
يک ديباچه يا نگارة دوبرگي دارد، دو صفحه تمام  مذّهب، 
دو صفحه طليعة اشعار تذهيب شده، پنج سرلوح مذّهب در 
شروع هر ديوان، پنج صفحه مزين به تشعير در پايان انجاِم 
ديوان ها و ۱۷ نگاره در متن. صفحات نسخه، همانند اغلب 
ُنَسِخ اين دوره، داراي جدول کشي در چهار ستوِن همسان 
اين ستون ها به واحد هاي  مي باشند. در برخي صفحات، 
هندسي کوچک و منظم تقسيم بندي شده و با رنگ ها و نقوش 

گياهي تزيين شده است (جدول ۱)؛ به گونه اي که تناسب 
و توازن در ترکيب بندي اين تقسيمات هندسي و همچنين 
به کار گيري  مي شود.  ديده  وضوح  به  رنگ ها  تلفيق  در 
شگردهاي هندسي و ترسيم اسليمي هاي چشم نواز ميان 
آن ها، از ويژگي هاي نسخه آرايي قرن نهم ق بوده که زيبا 
و استادانه در اين نسخه اجرا شده است؛ تا جايي که در 
برخي صفحات آن، تزيينات هندسي و جلوه هاي بصري 

رنگ بيش از متن خود نمايي کرده است .

نگاره هاي خمسه نظامي ۱۴۴۲م./۸۴۶ ق 
۱۹ صفحه از خمسه نظامي ۱۴۴۲م./۸۴۶ ق مصّور شده 
 است که تاريخ مشخصي ندارند. لورنس بينيون۱۴ مي نويسد: 
«تصاوير کتاب به ادوار مختلف تعلق دارند؛ برخي به وضوح 
متعلق به قرن شانزدهم ميالدي هستند» (بينيون، ۱۳۸۲: 
۲۴۳). اپهام پوپ۱۵ نيز معتقد است که «تاريخ اين نگاره ها در 
بوتة ترديد است چون در عين حال که متن تاريخ ۱۴۴۲م 
/۸۴۶ ق را دارد، يعني سالي که خطاط کتابت خويش را 
به پايان برده، نگاره ها چندي بعد اجرا شده است» (اپهام 
پوپ، ۱۳۷۸: ۸۵). پريسيال سوچک نيز درباره عدم انطباق 
تاريخ کتابت اين نسخه با تاريخ تصاويرش آورده است: 
«به نظر مي رسد تنها يکي از ۱۹ نگارة آن مربوط به اين 
تاريخ باشد. ساير نگاره ها حدود ۱۴۹۰ م./ ۸۹۵ ق و اوايل 
دورة صفوي به آن افزوده گرديده است» (سوچک، ۱۳۸۳: 
۲۸۹). همچنين م.م اشرفي تاريخ اين تصاوير را متعلق به 
سال هاي ۱۴۹۳ تا ۱۵۳۲ م./ ۸۹۸ تا ۹۳۹ ق دانسته که به 
تدريج تکميل شده اند (اشرفي، ۱۳۸۶: ۱۰۲). لذا بر اساس 
شواهد بصري در نگاره ها و آنچه در منابع آمده است، اين 
تصاوير در دوره هاي تاريخي و مکاتب نگارگري مختلف 
بر نسخه افزوده شده اند. محققان ۱۴ نگاره از اين خمسه 
از  دانسته اند؛  هرات  مکتب  و  تيموري  دورة  به  متعلق  را 
جمله عباداهللا بهاري که در کتاب «بهزاد، استاد نقاشي ايران 
(1997)» اين ۱۴ نگاره را ذيل سبک بهزاد از مکتب هرات 
بررسي کرده است ((Bahari, 1997,112. اما با توجه به 
ويژگي هاي بصري آثار، چهار نگاره در صفحات ۳۹، ۲۳۴، 
۲۴۵ و ۲۵۰ با خصوصيات مکتب تبريزصفوي انطباق دارد 
و يک نگاره در برگ ۲۶۹ قرابت بيشتري با مکتب قزوين 

دارد.
از آنجا که نگاره هاي اين نسخه به نقاشان متعددي  تعلق 
دارد، از لحاظ کيفيت و مهارت در ترسيم متفاوت  است. اما 
چند نگارة آن سرشار از قدرت بوده و در زمر ة شاهکار هاي 
نقاشي ايراني قرار دارد؛ از جمله نگاره هايي که به  قلم بهزاد 
و يا منسوب به اوست. ۱۶ تصويِر اين نسخه فاقد امضا 
بوده و  «تنها در سه تصوير، ناِم پديدآورنده ديده مي شود» 
(url 1). ارنست کونل١٦ در اين رابطه مينويسد: «نسخة 
نظامي گنجوي در موزة بريتانيايي، مورخ ١٤٤٢م./ ٨٤٦ق، 
داراي  سه تاشان  که  است  کوچک  مينياتور  چند  حاوي 



رقم "صوره العبد بهزاد" است، که محتاطانه و با دقت بين 
ستون هاي اشعار جاي گرفته اند و به طور کلي اصالتشان تأييد 
شده است» (کونل، ١٣٨٧: ٢١٢٤). اين سه نگاره عبارتند از: «نبرد 
نوفل»، «نبرد بهرام گور با اژدها» و «نبرد اسکندر و دارا». از ميان 
تصاويِر بدون امضا، پنج نگارة ديگر نيز از حيث سبک شناسي به 
وي منسوب شده  است. در اين  باره آمده است که: «غير از آثاِر 
برشمرده، در نسخة خطي خمسه نظامي ۱۴۴۲م /۸۴۶ ق پنج 
مينياتور وجود دارد که کار بهزاد هستند. اين تصاوير عبارتند از: 
سلطان سنجر و پيرزن (برگ ۱۶) خسرو در قصر شيرين (برگ 
۷۶)، مجنون در کنار کعبه (برگ ۱۱۳)، مجنون در بيابان (برگ 
۱۲۹) و ماهان و اهريمنان (برگ ۱۸۶)» (اشرفي، ۱۳۸۸: ۱۷).

۳ نگارة منتخب خمسه نظامي 
از ميان ۱۹ نگارة اين نسخه، سه نگاره جهت تحليل و تطبيق 

ترکيب بندي گزينش شده است. نگارة «نبرد اسکندر و دارا» 
از مکتب هرات با امضاي بهزاد به صورت «صورالعبد بهزاد» 
که اغلب محققان بر اصالت آن نظِر موافقت دارند، نگارة 
«مرگ دارا» از مکتب تبريزصفوي، و نگارة «نبرد اسکندر با 
روسيان» که با ويژگي هاي مکتب اصفهان هماهنگ به نظر 
مي رسد (جدول ۲). هر سه نگاره با مضمون رزم، صحنه  اي 
به تصوير  از سپاهيان  با تجمع بسيار  نبرد را  از ميدان 
تصويري  روايت  منظور  به  سه،  هر  همچنين  کشيده اند. 
جنگ هاي اسکندر براي منظومة اسکندر نامه ترسيم شده اند. 
تجزيه و تحليل آثار در ابتدا نيازمند شناخت و فهِم آن ها 
بوده و کليد فهم نگاره هاي ايراني مضامين ادبي ست. اولگ 
گرابر۱۷ مي نويسد: هنرمند همواره بنابر مضموني که براي 
بيان  اقدام به تصويرسازي مي کند، روش ها، زبان و  آن 
خاِص آن  را به کار مي گيرد (Grabar, 1999: 84) لذا با 

ديباچه ، سرآغاز خمسه نظامي ۱۴۴۲م./۸۴۶ق، کتابخانه 
 https://www.bl.uk :بريتانيا، لندن، مأخذ

ساختار جدول کشي و ستون بندي خمسه نظامي 
۱۴۴۲م./۸۴۶ق، تحرير در ۱۴۴۲م./۸۴۶ق، قطع 
۱۲/۱*۱۹/۱ سانتي متر، کتابخانه بريتانيا، لندن، 

مأخذ: همان.

سرلوح، دو صفحه تمام  مذّهب، برگ سوم خمسه نظامي 
۱۴۴۲م./۸۴۶ق، کتابخانه بريتانيا، لندن، مأخذ: همان.

نمونه  اي از تقسيمات هندسي و آرايه هاي تزييني، 
برگي از خمسه نظامي ۱۴۴۲م./۸۴۶ق، کتابخانه 

بريتانيا، لندن، مأخذ:همان.

جدول ١. کتاب آرايي خمسه نظامي ١٤٤٢م./٨٤٦ق، مأخذ: نگارندگان.

مقايسه نظام ترکيب بندي سه نگارة رزم 
از سه مکتب در نسخه خمسه نظامي 

١٤٤٢ م./ ٨٤٦ق/ ٤٩- ٦٥ 



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۵۳

فصلنامة علمي نگره

محتواي  و  صورت  شکل گيري  در  متن  اهميت  به  توجه 
نگاره ها، ابتدا متِن زيرساخت عنوان شده تا زمينة توصيف 

و تحليل آثار فراهم آيد. 

۱. نگاره  نبرد اسکندر و دارا
موضوع نگارة «نبرد اسکندر و دارا» برگرفته از داستان 
«جنگ دارا با اسکندر» از بخش ۲۵ منظومة اسکندر نامه 
است. در داستان به نقل از نظامي آمده است که: ”پادشاه 
ايران دارا، طبق نامه اي اسکندر را طفلي ناپخته خواند که 
مي خواهد با او بجنگد. در پاسِخ نامه، اسکندر خود را از نسل 
پيامبران دانسته و به براندازي آتشکده ها سوگند خورد. 
سرانجام در حومة موصل جنگي ميان آن ها درگرفت. در 
ميانة نبرد، دارا با شنيدِن قدرِت رزم و شمشير اسکندر از 
زبان سربازانش برآشفت و فرمان داد تا لشکر به يکباره 
بر اسکندر حمله برده و او را از پاي درآورد. اسکندر چون 
هجوم لشکر دارا را ديد، فرمان نبرد داد و جنگي سخت 
درگرفت، که در آن سربازي از سپاهِ دارا توانست زخمي 
بر بازوي اسکندر وارد کند. اما اقبال با اسکندر جوان همراه 

بود و جان به  در ُبرد“ (نظامي، ۱۳۹۴: ۸۳۳-۸۲۹). 
نگاره بر لحظة زخمي شدن اسکندر اشاره دارد. بر اساس 
متن، لشکر سمت راست که پرچمي برفراشته و با شماِر 
بسيار بر سپاه مقابل مي تازد، لشکر دارا است. بنابراين 
سربازاني که در حال دفاع و گريزند سپاه اسکندر بوده 
و سوار سبزپوِش ميانة تصوير که بازويش از شمشير 
دشمن زخمي شده اسکندر است. بهزاد صحنة پيکار را در 
دشتي خشک و پهناور به تصوير درآورده است. انسان 
اصلي ترين عنصِر اين تصوير بوده و واقع گرايي مختص 
مکتب هرات و شيوة بهزاد در آن مشاهده مي شود. افراد 
با حرکت هاي متنوع و چهره هاي بسيار پرحالت و زنده به 
از پويايي بسيار برخوردار  اين نگاره  نمايش درآمده اند. 
آن  در  درستي  به  نبرد  فضاي  بر  حاکم  هيجاِن  و  بوده 
تصوير شده است. کنش و پيچ و تاب هاي تند پيکره ها و 
ريتم هيجاني عناصر بصري، همگي ضرباهنگي پرطنين در 
آن برقرار کرده اند. هم نشيني رنگ هاي متضاد و حضور 
رنگ هاي پرمايه در لباس افراد، در کنتراست با رنگ ماليم 
و روشِن زمينه اين پويايي را تشديد کرده است. از سويي با 
وجود تعداد بي شمار سواران، همچنان جزئيات و تزيينات 
و  نظم  از  تصوير  نبرد،  هياهوي  وجود  با  و  شده  حفظ 

چيدماني سنجيده برخوردار است.
هندسي  شکل هاي  جستجوي  در  پنهان:  هندسة   .۱-۱
تعيين کننده در زيربناي اثر، دايره هايي متحد المرکز در نحوة 
قرارگيري افراد مشاهده مي شود (تصوير ۱)؛ به ويژه در 
رديف سپاهيان سمت راست، که به طور کامل بر نيمي از 
دايره منطبق شده اند. بخش مهم داستان، يعني شمشيرزدِن 
سرباز دارا بر اسکندر، در ميانة اين ساختار دوار قرار دارد. 
سپِر اين سرباز با رنگ شاخص قرمز، به طور دقيق در 

مرکز قاب و کانون اين دواير متحد المرکز واقع شده است. 
ايجاد کرده  قرارگيري سپر در مرکز دواير کارکردي را 
است که به عنوان نقطة شروعي براي خوانشي "مرکزين 
محور" تلقي شود. رديف چينش افراد حوِل آن، نگاه بيننده 
را در حرکتي دوار به سراسر تصوير مي کشاند. بنابراين 
شکل هندسي دايره در زيرساخت ترکيب بندي اين نگاره 
القاي حرکت و پويايي در سطح تصوير  نقش مهمي در 
داشته است؛ چرا که دايره در درون خويش جنبشي مداوم 

دارد (آيت اللهي، ۱۳۹۴: ۱۷۲).
به  معيار الزم  کتيبه  بررسي  از  قبل  کتيبة معيار:   .۱-۲
ذکر است که ابعاد نگاره ها بر اساس قابي است که براي 
خوشنويسي نسخه در نظر گرفته شده است. البته گاهي 
نگارگر مقداري اين قاب را متناسب با نوع ترکيب بندي تغيير 
کتيبة شعر در  از دو  دارا  نبرد اسکندر و  نگارة   مي دهد. 
ترکيِب خود برخوردار است که در باال و با فاصله اي در 
ميان ترسيم شده اند. پس از ترسيم شبکة مسّطرکشي شده 
بر اساس اندازة طول و عرض کتيبه ها، با رعايت فاصلة 
مياني آن ها به شکل قرينه، مشاهده مي شود که اندازة نگاره 
در طول و عرض از اين شبکه تبعيت کرده است؛ عرِض 
نگاره به طور کامل بر اساس جدول ابيات يا مسطرکشي 
بوده و طول نيز مضربي از اندازة اين معيار مي باشد.  بر 
اين اساس مي توان عرض تصوير را به شش ستون برابر و 
طول را به ۲۱ بيت تقسيم کرد که به اندازه يک بيت کوچکتر 
گرفته شده است (تصوير ۲). با اين وجود تنها در ستون 
اول از سمت راست مي توان انطباق چينش عناصر با شبکه 
را شاهد بود که ِصرف حضوِر اين انطباق نمي توان اين 
معيار را در ساماندهي ترکيب بندي نگاره چندان تعين کننده 
روابط  و  تناسبات  از  عناصر  توزيع  بلکه شيوة  دانست؛ 

ديگري تبعيت مي کند.
۳-۱. ساختار مربع شاخص: مربع شاخص اين ترکيب 
با دربرگرفتن بخش اعظم صحنة نبرد در پاييِن قاب واقع 
شده است. صحنة زخمي شدن اسکندر در مجاورت مقطِع 
اين مربع به تصوير درآمده است (تصوير ۳). اين جانمايي 
شاخص،  مربع  مقطع  چون  مي رسد؛  نظر  به  سنجيده 
«بهترين و زيباترين محل در يک قاب مستطيلي شکل بوده 
و براي نشان دادِن عنصر اصلي ترکيب از اهميت ويژه اي 
برخوردار است» (آيت ا  للهي، ۱۳۹۴: ۲۴۱). پيکر اسکندر به 
طور دقيق بر محور طاليي حاصل از تقسيمات به  
درون مربعي۱۸ قرار گرفته است و سربازي که به اسکندر 
زخم مي زند، بر عمودمنصف عرضي مربع شاخص انطباق 
دارد. از سويي چيدمان  مورب سپاهيان بر قطر مربع، به 
تحرک تصوير افزوده است و چون اين تحرک بر تناسبات 
هماهنگ و زيباي مربع شاخِص ترکيب استوار است، به 

آشفتگي نمي انجامد. 
۴-۱. مستطيل طاليي: با مطالعة اثر مشخص مي گردد که 
ابعاد هندسي قاب به طور کامل بر مستطيل طاليي منطبق 



طاليي  نسبت  از  عرض  و  طول  در  و   (۴ (تصوير  بوده 
بهره مند است. با ترسيم مستطيل طاليي، مشاهده مي شود 
که اسکندر بر محور اصلي قاب قرار گرفته است. همچنين 
با ترسيم تقسيمات دروِن مستطيل، که مستطيل هاي طاليي 
مشابهي ايجاد مي کند، حرکتي سازماندهي  شده در چيدمان 
پيکره ها آشکار مي شود. با توجه به تجزيه و تحليِل ارائه شده، 
مي توان ادعا کرد که ترسيم اين نگاره با مختصات مستطيل 
طاليي سنجيده بوده و به  هدف بهره مندي از روابط موزون 

در ترکيب بندي صورت گرفته است.
۵-۱. خطوط رهنمونگر: به منظور بررسي نقش خطوط 
رهنمونگر در ترکيب بندي، خط هايي متناسب با مختصاِت 
مستطيل طاليى ترسيم شد. با ترسيم اين خط ها شبکه اي به 
وجود آمد که در آن خطوط اصلي ترکيب بندي با خطوط 
رهنمونگر مطابقت داشته و کيفيتي از تحرک در ترکيب بندي 
را آشکار نمود (تصوير ۵). اغلب پيکره ها - که متعلق به 
سپاه دارا هستند - در پي هم و در چيدماني مورب تصوير 
شده اند؛ به شکلي که توالي آن ها حرکتي پيش رونده را تداعي 
مي کند. اين جايگزيني پيش رونده در رزمندگان سپاه دارا، 
غلبه بر سپاه اسکندر را القا مي کند. نحوة انطباق عناصر بر 
اين شبکه حاکي از آن است که هنرمند متناسب با مضمون 
اثر از خطوط رهنمونگر مورب و قطري در زيربناي ترکيب 

بهره گرفته است. مي توان ادعا کرد که اين نوع از چيدمان 
گزينشي آگاهانه از طرف هنرمند بوده و دليل اين گزينش، 
برخورداري اين خطوط از پويايي و تشويش الزم براي 
بوده  اثر  بياني  و  در ساختار بصري  نبرد  القاي فضاي 

است. 
اساس  بر  طاليي):  (مارپيچ  حلزوني  منحني   .۱-۶
تقسيمات طاليي درون مستطيلي، مارپيچ طاليي۱۹ در نگاره 
اين  بر  پيکره ها  انطباق قرارگيري  ترسيم شد که در آن 
شکل هندسي آشکار است. (تصوير ۶). نحوة قرارگيري 
منحني  ساختاري  با  تصوير  راست  سمت  در  سپاهيان 
به هم پيوند خورده    و با چينش دواِر افراد در پايين قاب 
چينش  مبناي  که  مي رسد  نظر  به  چنين  مي يابد.  امتداد 
افراد، مارپيِچ ترسيم شده است. شخص آبي پوش که در 
مرکِز  در  است،  درآمده  به تصوير  اسب  از  افتادن  حال 
نقاط طاليي واقع شده  از  يکي  به عنوان  مارپيچ طاليي، 
از  اين موقعيت مهم -  اين شخص در  است. قرارگرفتِن 
نظر ترکيب بندي - با پوششي به رنگ آبي درخشان بر 
زمينة گرِم، محوري ايجاد کرده که سبب شده است بيننده 
به سرعت متوجه اين نقطه و اين عنصر تصويري شود. 
با انحنايي که در طراحي اين شخصيت ايجاد شده است، 
نگاه مخاطب در مسير اين منحني مارپيچ هدايت مي شود. 

نبرد اسکندر و دارا، رقم بهزاد، هرات، 
۱۵۱۹م./ ۹۲۵ه.ق، حدود ۱۰*۱۵ 

سانتي متر، برگ ۲۳۱ از خمسه نظامي 
۱۴۴۲م./۸۴۶ق، کتابخانه بريتانيا، 

لندن. مأخذ:
 ،https://www.bl.uk 

مأخذ اطالعات تصوير: بينيون، ۱۳۸۲: 
.۲۶۳

مرگ دارا، تبريز صفوي، حدود ۱۵۳۰-
۱۵۴۰م./ ۹۳۶-۹۴۶ه.ق، حدود ۱۰*۱۵ 
سانتي متر، برگ ۲۳۴ از خمسه نظامي 

۱۴۴۲م./۸۴۶ق، کتابخانه بريتانيا، 
 https://www.bl.uk :لندن. مأخذ
 ,Bahari :مأخذ اطالعات تصوير 

۱۹۹۷

نبرد اسکندر با روسيان، قزوين، 
حدود ۱۵۳۵-۱۵۴۰م./۹۴۲-۹۴۷ه.ق، 
حدود۱۰*۱۵ سانتي متر، برگ ۲۶۹ از 

خمسه نظامي ۱۴۴۲م./۸۴۶ق، کتابخانه 
بريتانيا، لندن. مأخذ:

 ،https://www.bl.uk 

۱۹۹۷ ,Bahari :مأخذ اطالعات تصوير

جدول ٢. سه نگاره منتخب از خمسه نظامي ١٤٤٢م./٨٤٦ ق جهت تحليل و تطبيق نظام ترکيب بندي، مأخذ: همان.

مقايسه نظام ترکيب بندي سه نگارة رزم 
از سه مکتب در نسخه خمسه نظامي 

١٤٤٢ م./ ٨٤٦ق/ ٤٩- ٦٥ 



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۵۵

فصلنامة علمي نگره

حضور اين منحني در رديِف به هم فشردة سپاه در سمت 
راست - سپاه دارا - و نحوة چيدمان افراد پياده در پايين 
- سپاه اسکندر - عالوه بر اين که اين دو سپاه را به هم 
مرتبط مي کند، حرکت دو سوية صعودي و نزولي ايجاد 
کرده است. نزول يا فرود آمدن سپاه دارا بر سپاه اسکندر 
به کارگيري  اسکندر.  سپاه  در  صعود  براي  تالش  و 
برقراري  موجب  ترکيب بندي،  زيرنقِش  در  ساختار  اين 

هماهنگي، حرکت و تناسبات زيبا در اثر شده است.
۲. مرگ دارا

«کشتن  داستان  از  برگرفته  دارا»  «مرگ  نگارة  مضمون 
سرهنگان دارا را» از بخش ۲۶ منظومة اسکندرنامه است.  
اين گونه آمده است که: "خيانِت دو تن از سرهنگاِن دارا، 
زمينه را براي پيروزي اسکندر فراهم مي کند. اسکندر به 
وسيلة توطئه و تطميع، همکاري آن ها را به دست آورده و 
دارا را شکست مي دهد. اما پس از زخم برداشتِن دارا بر 
بالينش آمده و او را در آغوش مي گيرد. اسکندر به مهرباني 
و پشيماني با دارا سخن گفته و در دل جويي از او مي خواهد 
که: چه تدبير داري مراد تو چيست/ اميد از که داري و بيمت 
ز کيست،/ بگو هر چه داري که فرمان کنم/ به چاره گري 
با تو پيمان کنم دارا چون دل نوازي اسکندر ديد، چشم باز 
کرد و سه خواهش (وصيت) نمود. اسکندر همه را پذيرفت 
و سپس دارا ديده از جهان فرو بست" (نظامي، ۱۳۹۴: ۸۳۴-

 .(۸۴۱
نگارة مذکور دلجويي اسکندر از داراي مجروح را در پايان 
نبرد نمايش مي دهد. اين موضوع با تصويرکردن دارا بر 
او بر زانوي اسکندر، در ميانة  روي زمين و قرارگرفتن 
ميدان و بر زمينة گرِم خاکستري  نمايانده شده است؛ در 
حادثه  اين  نظارة  به  اطراف  در  سپاهيان  ديگر  حالي که 

مشغولند. رنگ درخشان قرمز نارنجي در پوشش اسکندر، 
به عنوان شاخص ترين  رنگ، به همراه نوع طراحي دارا، به 
سرعت نگاهِ مخاطب را به نقطة عطف روايتگري تصوير 
جلب مي کند. باالي اين بخش از نگاره اجسادي خون آلود 
بر زمين  افتاده و در باالترين قسمت نگاره نيز رديفي از 
سواره نظام بر زمينة خاکستري روشن به مشاهده و گفتگو 
مشغولند. نگارگر براي القاي هيجان در صحنه از هم نشيني 
رنگ هاي متضاد و درخشان بر زمينة خاکستري بهره برده 
تبريزصفوي  نگارگري مکتب  از  اثر  منظره پردازي  است. 
از  نيز  چندسطحي  ترکيب بندي  همچنين  مي کند.  پيروي 
ويژگي هايي  است که مي توان به واسطه  ي آن ها اين نگاره 
را به مکتب تبريزصفوي نسبت داد. پيکره ها در اين نگاره 
قدري درشت تر و فشرده تر از نگاره هاي مکتب هرات به 
تصوير درآمده اند. صحنه نيز چندان فراخ نبوده و فيگورها 
مجال چنداني براي پويش الزم را ندارند. اين اثر در واقع 
به دورة گذاِر مکتب تبريزصفوي در نيمة اول قرن دهم ق 
تعلق دارد. اشرفي در تقسيم بندي سير شکل گيري مکتب 
تبريز به سه مرحله اشاره مي کند که مرحلة گذار در ميانة 
راهِ آن قرار دارد۲۰. وي دربارة آثاِر پديد آمده در اين مرحله 
مي گويد: «اين آثار، هم ويژگي هاي برگرفته از مکتب هرات 
را در خود دارند و هم اجزاي برگرفته از سبک سنتي و 
محلي تبريز» (اشرفي، ۱۳۸۸: ۳۵). خصوصيات بصري اين 
نگاره، آن را در اين سبِک ترکيبي قرار داده و ويژگي هاي 
آن  از جمله شيوه  ي ترکيب بندي، در جرياِن اين ادغام و 

آميختگي شکل يافته  است.
۱-۲. هندسة پنهان: در نگاه نخست به ساختار اثر، چيدمان 
پيکره ها در چهار رديف و سطح  متوالي جلب توجه مي کند 
(تصوير ۷)؛ يک رديف منحني در باال و رديفي افقي در 

تصوير ١. ساختار هندسي دايره در هندسة 
دارا،  و  اسکندر  نبرد  ترکيب بندي،  پنهان 

مأخذ: نگارندگان.

تصوير ٢. بررسي نظام شبکه اي بر اساس 
مأخذ:  دارا،  و  اسکندر  نبرد  معيار،  کتيبة 

همان.

تصوير ٣. مربع  شاخص و ترکيب درون 
، نبرد   مربعي بر اساس تقسيمات به 

اسکندر و دارا، مأخذ: همان.



پاييِن قاب، و دو رديف مورب در ميانة تصوير. به نظر 
مي ر سد تداعي خطوط مورب در ميانة اثر، تدبير هنرمند 
در متعادل نمودِن چيدمان هاي افقي  بوده و تا حدودي به 
پويايي اثر کمک کرده است. اما در بررسي هندسة پنهان 
در زيرساخت اين نگاره، کامل نبودن ساختمان ترکيب  بندي 
در گسترة قاب قابل مشاهده است. منحني حاصل از چينش 
اثر  زيرساخت  در  را  دايره اي  حضور  باال،  در  سپاهياِن 
تداعي مي کند که با قاب اثر منقطع شده است. از طرفي نگاه 
بيننده با حرکت حاصل از منحني در اين قسمت و از نيمة 
پاييِن سمت راست نيز با حرکتي مثلث گونه به بيرون از قاب 
هدايت مي شود. به عبارتي نگاره همچون بخشي از يک اثر 
ارائه شده و شکل هندسي يکپارچه و کاملي را در ترکيب 

آن نمي توان يافت.
 ۲-۲. کتيبة معيار: قاب مستطيِل باالي نگاره، با وجود 
بررسي  در  معيار  کتيبة  به عنوان  شعر،  از  خالي بودن 
مسّطرکشي  است.  شده  گرفته  بکار  نگاره  ترکيب بندي 
تصوير بر اساس اين کتيبه نشان مي دهد که طول و عرض 
نگاره به طور دقيق مضربي از اندازة کتيبه  بوده و تصوير به 
۲۱ سطر افقي در طول و سه ستون عمودي در عرض قابل 
تقسيم است (تصوير ۸). محل قرارگرفتن کتيبه و ابعادش 
بيننده را قادر مي سازد تا عرض نگاره را به سه بخِش برابر 
تقسيم کند. با توجه به چگونگي استقرار عناصر از جمله: 
تقسيم يکسان تعداد هفت پيکره در هر ستون، گنجاندن پيکر 
اسب در ستون سمت راست، و بدن افتادة دارا در ستون 
چپ، مي توان تقسيمات عمودي نگاره را بر اساس طول 
کتيبه دانست. به عبارتي نظام ترکيب بندي اين اثر، از نظام 

شبکة حاصله از کتيبة معيار نيز بهره برده است. 
در  داستان  عطِف  نقطة  شاخص:  مربع  ساختار   .۲-۳

را  داستان  اصلي  واقع شده و موضوع  قاب  پاييِن  مربع 
روايت مي کند؛ از اين رو مي توان اين بخش از ترکيب را 
مربع شاخص نگاره برشمرد. با بررسي روابط و چيدمان 
عناصر در اين مربع، به  نظر مي رسد که هنرمند از تقسيمات 
درون مربعي بر اساس نسبت هاي طاليي بهره گرفته است 
بر  دقيق  به طور  اسکندر  قامِت  و  دارا  پيکر   .(۹ (تصوير 
آن  عرِض  و  طول  تقسيم  از  که  مربع  طاليي  محورهاي 
به نسبت هاي ۰/۳۸۶ و ۰/۶۱۸ حاصل شده اند، واقع شده 
است. اين جايگزيني نشان از توجه نگارگر به شخصيت هاي 
اصلي داستان دارد. همچنين چيدمان افراد در سمت راسِت 
مربع شاخص و رديف سر سپاهيان در پاييِن آن بر خطوط 
طاليي منطبق مي باشد. برخي شکل ها و روابط بين عناصر 
نيز بر خطوط مورِب اين ساختار  انطباق دارد. لذا اين ادعا 
دور از ذهن نيست که هنرمند به ارزش هاي بصري مربع 
شاخص در ترکيب توجه داشته و چيدمان عناصِر درون 

آن را بر تقسيمات طاليي استوار نموده است.
۴-۲. ساختار مستطيل: با ترسيم مستطيل هاي پويا توسط 
قطر مربع شاخص بر قاب اثر مشاهده مي شود که مختصات 
نگاره بر نسبت هاي راديکالي بنا نشده است (تصوير ۱۰). 
سپس مستطيل طاليي توسط قطر نصف مربع شاخص بر 
اثر رسم شده و عدم انطباق آن نيز با مستطيِل قاب آشکار 
مي گردد. مستطيِل اين نگاره از نسبت هاي راديکالي و طاليي 

بهره نبرده و مستطيلي آزاد در اثر ديده مي شود.
 ۵-۲. خطوط رهنمونگر: با رسم شبکة خطوط رهنمونگر 
بر نگاره، خطوِط تعيين کننده در زيربناي ترکيب و انطباق 
عناصر با آن ها آشکار شد. بدين شکل که شخصيت  اصلي 
به طور مشخص  دارا،  برزمين افتادة  پيکر  يعني  داستان، 
اين  (تصوير۱۱).  است  شده  واقع  شبکه  طاليي  خط  بر 

 تصوير ۴. بهره گيري از مستطيل  طاليي در 
قاب اثر، نبرد اسکندر و دارا ، مأخذ: همان.

تصوير ۵. بهره گيري از خطوط رهنمونگر در 
ترکيب بندي، نبرد اسکندر و دارا ، مأخذ: همان.

تصوير ۶. بهره گيري از مارپيچ طاليي در چينش 
پيکره  ها، نبرد اسکندر و دارا ، مأخذ: همان.

مقايسه نظام ترکيب بندي سه نگارة رزم 
از سه مکتب در نسخه خمسه نظامي 
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شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۵۷

فصلنامة علمي نگره

انتخاب به لحاظ کيفيت زيباشناختي بصري و هم به لحاظ 
موضوع اثر حائز اهميت است. خطوط عمودي شبکه نيز 
با نحوة چينش سپاهيان در باال و پاييِن تصوير هماهنگ 
است. همچنين ارتباطي بين خطوط مورب شبکه با خميدگي 
پيکره ها و شکل تپه ها مشاهده مي شود، که تا حدودي از 
يکنواختي ترکيب کاسته است. حضور پنهاِن اين خطوط 
مورب، نگاه را از باال و پاييِن قاب به محل واقعه هدايت 
مي کند. لذا مي توان گفت که هنرمند در تنظيم چيدمان عناصِر 

اين ترکيب از خطوط رهنمونگر بهره برده است. 
۶-۲. منحني مارپيچ: در اين نگاره ترتيب قرارگيري افراد 
در صحنه بر اساس منحني مارپيچ نيست (تصوير ۱۲)؛ 
خطوط  توالي  بر  را  عناصر  چيدمان  نحوة  هنرمند  بلکه 
افقي و مورب، و ديگر انواع ترکيب سامان دهي نموده و 
از منحني مارپيچ در زيربناي نظام ترکيب بندي اثر استفاده 

نکرده است.

۳. نبرد اسکندر با روسيان
داراي   (۱۳ (تصوير  روسيان»  با  اسکندر  «نبرد  نگارة 
ويژگي هايي است که پيش از تحليل ترکيب بندي، بايد در 
مورد آن توضيحاتي داده شود. اين اثر داراي عناصر و 
اختصاصاتي است که منسوب کردن آن به يک مکتب، بايد 
در  نگاره  اين  متفاوت  ويژگي هاي  گيرد.  دقت صورت  با 
زمينة سبک شناسي، آن را در زمره آثار دورة گذار قرار 
مي دهد. يکي از مهمترين شاخصه هاي تصويري که مکتب 

تبريزصفوي را تداعي مي کند، کاله قزل باش است.  اما در 
نگاره هاي قزوين نيز اين کاله استفاده مي شده است. در 
با نگاره هاي شاهنامة  با روسيان»  تطبيق «نبرد اسکندر 
۹۸۴ ق متعلق به مکتب قزوين (تصوير ۱۴)، عالوه بر کاله 
(سودآور،  مي شود  ديده  ديگري  شباهت هاي  قزل باش، 
۱۳۸۰، ۲۵۳). از جمله شباهت  در نسبِت اندازة پيکره ها به 
قاب نگاره و همچنين چيدمان پيکره ها در صحنه اي که به 
وسيلة صخره هاي اليه بندي شده از بيننده دور مي شود. 
فضاي رنگي و نوع ساخت صخره هاي اثر نيز قرابتي با 
نگارة مورد بحث دارد. در يک بررسي از نسخه اي ديگر، 
با  ق   ۹۹۵  -۱۰۰۵ شاهنامة  نگاره هاي  در  مطابقت هايي 
نگارة مورد نظر مشاهده مي شود. اين دورة تاريخي در 
نگاره هاي آن  از  برگيرندة مکتب اصفهان است و برخي 
زير نظر رضا عباسي کار شده است (تصوير ۱۵). اگرچه 
شيوة قزوين به عنوان شيوة مسلط نگاره ها ذکر شده است 
ولي اين نمونه ها که منسوب و يا تحت نظر رضا عباسي 
را  (آژند، ۱۳۸۴،۱۹۷) فضاي مکتب اصفهان  کار شده اند 
هم ارائه مي دهد. اين فضاسازي که مانند نگارة شماره ۱۴ 
شامل چيدمان پيکره ها و نسبت آن ها با قاب، صخره هاي 
اليه بندي شده و فضاي رنگي است، در نگارة «نبرد اسکندر 
با روسيان» نيز ديده مي شود. بنابراين نمي توان آن را 
متعلق به مکتب تبريزصفوي دانست. اين نگاره به لحاظ 
با مکتب قزوين  قلم گيري و پرداخت، حدودًا  رنگ گذاري، 
توافق دارد. اما خصوصيات منظره پردازي، توجه بيشتر به 

هندسي  شکل  وجود  عدم   .۷ تصوير 
مشخص در هندسة پنهان ترکيب، مرگ دارا 

، مأخذ: همان.

تصوير ۸. بررسي نظام شبکه اي بر اساس 
کتيبة معيار، مرگ دارا ، مأخذ: همان. 

تصوير ۹. مربع شاخص و ترکيب  درون  
مربعي بر اساس تقسيمات طاليي، مرگ دارا، 

مأخذ: همان.



طراحي اندام انسان ها و در نتيجه رعايت دقيق تر تناسبات، 
بر  چهره ها،  در  کماني  ابروان  و  توُپر  گرد،  صورت هاي 
قراردادهاي نگارگري مکتب اصفهان استوار است. به اعتقاد 
نگارند  گان، با وجود اين که فضاي کلي نگارة «نبرد اسکندر 
با روسيان» نشان از مکتب اصفهان دارد، آن را مي توان 
ترجيحًا ذيل مکتب قزوين قرار داد. لذا در ادامه اين نگاره با 

عنوان مکتب قزوين مورد تحليل قرار مي گيرد. 
اين نگاره بر اساس داستان «جنگ هفتم اسکندر با روسيان» 
از بخش ۵۵ اسکندرنامه تصوير شده است. در داستان 
آمده است: "حاكِم ابخاز از تجاوز روس ها به خاك بردعه و 
به اسارت بردِن نوشابه - ملکة بردعه - به اسكندر شكايت 
کرد و از او ياري خواست. اسکندر برآشفت و به جنگ با 
روسيان شتافت. در دشِت قبچاق نبرد سختي بين دو سپاه 
درگرفت که هفت نوبت به طول انجاميد. نبرد هفتم مياِن 
اسکندر و قنطال - فرماندة سپاهِ روس - رخ داد. پرتاب تير، 
خشت هاي فوالدي و شمشير، هيچ يک بر قنطاِل رويين تن 
کارگر نشد و چون هراس از شکست بر جاِن اسکندر افتاد، 
پيروزي  نويد  آن ها  فرزانگاِن سپاهش چاره خواست.  از 
داده و گفتند: سرش را مگر در کمند آوري/ به خم کمندش 
به بند آوري. لذا اسکندر کمندي بر گردن قنطال افکند. او را 
با شتاب بر زمين کشاند و بدين گونه بر فرماندة سپاه روس 

پيروز گشت“ (نظامي، ۱۳۹۴: ۹۸۴-۹۵۶).
نگاره به قسمت پاياني اين نبرِد تن به تن اشاره دارد که در آن 
اسکندر با افکندن کمندي بر گردِن قنطال در آستانة پيروزي 
ا ست. صحنة رزم در طبيعتي صخره اي که نگاه مخاطب را 

تا عمق تصوير با خود همراه مي کند، به تصوير درآمده 
است. در پايين نگاره پيکِر بي جاِن سربازي قرمزپوش بر 
زمينة سبِز تيره و شخصي که از پِس صخره ها نظاره گِر 
اين بخش،  باالي  ميدان رزم است، مشاهده مي شود. در 
سواري که با هيبت مسّلط و پيروزمندانه طنابي بر پيکر 
در  که  شخصي  و  است  اسکندر  انداخته  مقابل  شخِص 
اين کمند گرفتار شده قنطال است. در نيمة باالي قاب نيز، 
فرزانگان و سپاهياِن لشکر به تصوير درآمده اند. اين افراد 
به جز پرچم داران و نوازندگاِن طبل و کوس، همگي در حال 
تماشاي رزم ترسيم شد ه اند و به لحاظ حاالت و پوشش، 
چندان جنگاور به نظر نمي رسند. هنرمند با تمهيداتي توانسته 
است نگاهِ مخاطب را به نبرد تن به تن در نيمة پايين تصوير 
جلب کند؛ از جمله با خلوت نمودن پس زمينه در ميدان نبرد، 
با هم نشيني رنگ سرِد  خاکستري اسب  کنتراست  ايجاد 
اسکندر و رنگ گرم ُاکِر زمينه، و همچنين درخشِش رنگ 

سفيد در لباِس قنطال. 
۱-۳. هندسة پنهان: نحوة پراکندگي افراد در نگاره نشان 
مي دهد که دايره هاي مّتحد المرکز در زيرساخت ترکيب بندي 
مرکزيِت  حول  دايره هايي  ترسيم  با  است.  داشته  نقش 
اسکندر، انطباق قرارگيري سپاهيان بر آن ها قابل مشاهده 
است (تصوير ۱۶). جايگزيني اسکندر در مرکز اين ساختار، 
سبب ايجاد خوانشي "مرکزين محور" در نگاره  شده است؛ 
به طوري  که نگاه بيننده ابتدا متوجه اسکندر در مرکز دواير 
شده و سپس با چينِش افراد در حرکتي دوار، به سراسر 
گفت  اين  رو مي توان  از  سطح تصوير کشانده مي شود. 

تصوير ۱۰. عدم  انطباق قاب با مستطيل هاي 
پويا و طاليي، مرگ دارا، مأخذ: همان

تصوير ۱۱. بهره گيري از خطوط رهنمونگر 
مأخذ: همان. دارا،  ترکيب بندي، مرگ  در 

منحني  ساختار  بررسي   .۱۲ تصوير 
مارپيچ در نگاره  ، مرگ دارا، مأخذ: همان.

مقايسه نظام ترکيب بندي سه نگارة رزم 
از سه مکتب در نسخه خمسه نظامي 

١٤٤٢ م./ ٨٤٦ق/ ٤٩- ٦٥ 



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۵۹

فصلنامة علمي نگره

دايره با مرکزيت شخصيت اصلي داستان در هندسة پنهان 
اين ترکيب بندي نقش ايفا کرده است.

و  طولي  تناسبات  تکرار  اساس  بر  معيار:  کتيبة   .۳-۲
و  شده  ترسيم  نگاره  بر  شبکه اي  شعر،  کتيبة  عرضي 
مشاهده مي گردد که طوِل نگاره مضربي از اندازة عرِض 
کتيبه است.  بر اين مبنا سطح تصوير به ۱۲ رديف برابر 
تقسيم شده است. اما اندازة نگاره در عرض، که در يک سو 
از قاب باز برخوردار است، از اين واحد معيار تبعيت نمي کند 
موقعيت  و  مختصات  که  مي رسد  به  نظر   .(۱۷ (تصوير 
کتيبه هاي باال با قرارگيري شخصيت اصلي - اسکندر - 
در شبکة ترسيم شده هماهنگ است؛ بدين شکل که تصوير 
اسکندر سوار بر اسب، به طور دقيق در زير کتيبه هاي باال 
و برابر با پهناي آن ها در شبکه واقع شده است. همچنين 
قرارگيري تصوير اسکندر و اشعاري که در وصف وي 
آمده است، در ستون هاي مشترِک اين شبکه، سنجيده به 
نظر مي رسد. اين ارتباط در چيدمان عناصر متني و شکلي 
به هم وابسته، در همجواري کتيبة پايين و تصوير قنطال نيز 
ديده مي شود که حکايت از ساماندهي آگاهانة عناصر در 
ترکيب بندي نگاره دارد. بنابراين مي توان گفت هنرمند از 
موقعيت مکاني کتيبه  هاي شعر در ترکيب بندي، براي تأکيد 

بر شخصيت  هاي اصلي داستان بهره گرفته است. 
۳. ساختار مربع شاخص: بخش اصلي داستان در نيمة 
پايين نگاره قرار دارد و مي توان گفت مربع شاخص اين 
ترکيب در پاييِن قاب واقع شده است. با ترسيم تقسيماِت 
درون مربعي و خطوط رهنمونگر در مربع شاخِص ترکيب 
مشاهده مي شود که قامت شخص ايستاده در ميانة قاب به 
طور دقيق بر محور طاليي مربع منطبق بوده و گسترة مربع 
را به نسبت هاي طاليي تقسيم کرده است. پيکر اسکندر، 
بر خطوط رهنمونگِر  نيز  قنطال و سواراِن سمت راست 
مورِب حاصل از تقسيمات طاليي مربع منطبق مي باشند. 
مربع  قطر  بر  مشخص  طور  به  اسکندر  اسب  همچنين 
شاخص انطباق دارد (تصوير ۱۸). لذا به نظر مي رسد که 
ساختار و قابليت هاي بصري مربع شاخص در ترکيب بندي 
نگاره مورد توجه هنرمند بوده و ساماندهي عناصِر درون 

مربع نيز بر اساس تقسيمات طاليي صورت گرفته است. 
۴-۳. ساختار مستطيل: قاب نگاره از سه ضلع با جدول کشي 
باز است. در  از يک سو در سمت راست  محاط شده و 
سمت راست، خطي عمود بر نقطة پايان جدول کشي قاعدة 
اثر رسم شده و مستطيل قاب نگاره آشکار شد. سپس با 
افکندن کماني به  اندازة قطر مربع شاخِص نگاره، مستطيل 

تصوير ۱۴. سد بستن اسکندر پيش يأجوج و مأجوج، منسوب تصوير ۱۳. نبرد اسکندر با روسيان
به علي اصغر، قزوين، شاهنامة   شاه اسماعيل دوم، ۹۸۴ ه.ق، 

کتابخانه چستر بيتي، دوبلين. مأخذ: سودآور، ۱۳۸۰، ۲۵۳



انطباِق آن با مستطيِل قاب  بر اثر رسم شده و عدم   √۲
نمايان شده است (تصوير ۱۹). قاب نگاره بر مختصات 
مستطيل طاليي نيز بنا نشده و مي توان گفت نسبت طول و 
عرض مستطيِل اين نگاره، از نسبت هاي راديکالي و طاليي 

بهره نبرده است.
۵-۳. خطوط رهنمونگر: ترکيب بندي نگاره بر پاية خط 
ميانگِر افقي در دو نيمه ساماندهي شده است؛ صحنة نبرد 
در نيمة پايين، و سپاهيان که به تماشاي نبرد ايستاده اند، 

در نيمة باال به تصوير درآمده اند. محور مورب پيکر اسِب 
باال،  نيمة  در  افراد  قرارگيري  توالي  و  پايين  در  اسکندر 
رهنمونگر  خطوط  شبکة  نيم مستطيل هاي  قطر  بر  همگي 
منطبق اند. اما رديف قرارگيري اسکندر و قنطال بر مقطع 
مربع شاخصي که از باالي قاب ترسيم مي شود واقع شده 
است (تصوير ۲۰). به نظر مي رسد ترکيب بندي اين نگاره از 
خطوط رهنمونگر قطري، به تناسب مضمون رزم و ايجاد 
پويايي بصري، و از مقطع مربع شاخص  براي ايجاد تمرکز 

تصوير ۱۵. جنگ تهمورث با ديوان، منسوب به رضا عباسي، قزوين، شاهنامة شاه عباس، ۱۰۰۵-
۹۹۵ه.ق، کتابخانه چستر بيتي، دوبلين. مأخذ: آژند، ۱۳۸۴،۱۹۷

مقايسه نظام ترکيب بندي سه نگارة رزم 
از سه مکتب در نسخه خمسه نظامي 

١٤٤٢ م./ ٨٤٦ق/ ٤٩- ٦٥ 



شماره ۶۱  بهار۱۴۰۱
۶۱

فصلنامة علمي نگره

بر بخش اصلي داستان بهره گرفته است.
۶-۳. منحني حلزوني (مارپيچ لگاريتمي): انحنايي که به 
واسطة نحوة قرارگيري سپاهيان در سمت راسِت نگاره 
ايجاد شده است، با شکل صخره ها در گوشة راست پاييِن 
تصوير امتداد يافته است (تصوير ۲۱). اين منحني با نوع 
طراحي پيکِر بر زمين افتاده در پايين قاب و قنطال به همراه 
چوبي که در دستش قرار دارد، به چرخش درآمده است و با 
نحوة جايگزيني افراد سپاه در سمت چپ و باال، نگاه مخاطب 
را به باال هدايت کرده است. به نظر مي رسد که مبناي چينش 
اين افراد بر مارپيچ بنا شده است. لذا بر اين اساس مارپيچي 
در نگاره ترسيم شد و نشان داد که پيکره ها در اسلوبي 
حلزوني شکل بر اساس مارپيچ لگاريتمي۲۱ استقرار يافته اند. 
ساختار مارپيچ در زيربناي اين ترکيب بندي به مثابه ابزاري 
ديگر  به عنصر  از عنصري  تدريجي چشِم  براي حرکت 
عمل کرده است. همچنين کارکردي را ايجاد نموده است 
که با وجود پراکندگي افراد در قاب نگاره، موجب برقراري 
يکپارچگي در ترکيب بندي شده  است. سر شخصيت اصلي 
داستان – اسکندر - به طور دقيق در مرکز اين مارپيچ واقع 
شده که به لحاظ جنبه هاي بصري و بياني ترکيب مهم است. 
اين جايگزيني، که محوريت شخص اسکندر در تركيب  و 
تمرکز نگاه بيننده بر آن را سبب شده است، متأثر از نگرش 
حاکم بر فضاي فکري عصر صفوي بوده و اهميت جايگاه 

شخِص شاه در ترکيب بندي را آشکار ساخته است.

بحث و تحليل
حضور  که  است  آن  از  حاکي   ۳ جدول  در  بررسي ها 
تعين کنندة هندسة پنهان در ترکيب بندي نگاره ها مشترک 

بدين  متفاوت است.  به کارگيري آن  کيفيت و چگونگي  و 
شرح که: ۱- شکل هندسي حاکم در ترکيب بندي هر سه 
نگاره دايره  است اما نحوة استفادة  آن متفاوت است. در 
نگارة «نبرد اسکندر و دارا» دايره ها هماهنگي بيشتري با 
قاِب مستطيِل نگاره دارد؛ به گونه اي که مرکز اين دواير، با 
مختصر تفاوتي بر مرکز قاِب مستطيِل نگاره منطبق است. اما 
در نگارة «نبرد اسکندر و روسيان» به دليل تأکيد بر حضور 
شاه که از مرکِز قاب فاصله گرفته است، موقعيت دايره  ها در 
چهارچوِب قاب جا به  جا شده اند. نحوة به کارگيري دايره در 
نگارة «مرگ دارا» کامًال متفاوت است. در اين نگاره، دايره 
با خطوط طولي قاب قطع شده و در زيربناي ترکيب به طور 
مؤثر نقش ندارد. ۲- شبکه اي که از تناسبات کتيبة معيار 
به دست آمده، در تقسيمات عمودي نگارة «نبرد اسکندر و 
دارا» و «مرگ دارا» مؤثر بوده است؛ ولي در نگارة «نبرد 
بر  تأکيد  کتيبه ها جهت  جانمايي  از  و روسيان»  اسکندر 
شخصيت  هاي اصلي داستان بهره گرفته شده است. ۳- در 
هر سه نگاره با قرارگيري بخش اصلي داستان در مربع 
پاييِن قاب، ساختار و قابليت هاي مربع شاخص به  کار گرفته 
شده است. اما نوع تقسيمات درون مربعي در آن ها متفاوت 
است. بدين صورت که جانمايي عناصر در نگارة «نبرد 
اسکندر و دارا» بر نقاط و محورهاي حاصله از تقسيمات 
درون مربعي بوده، اما در دو نگارة ديگر بر اساس 

 
به 

تقسيمات طاليي درون مربعي. ۴- همچنين نقِش تعيين کننده 
و تأثيرگذاِر خطوط رهنمونگر در تنظيم ترکيب بندي نيز، در 
هر سه نگاره ديده مي شود؛ با اين تفاوت که در نگارة «نبرد 
تناسب  به  اسکندر و دارا» و «نبرد اسکندر و روسيان» 
لزوِم القاي پويايي بصري در صحنة نبرد، بيشتر از خطوط 

در  دايره  هندسي  ساختار   .۱۶ تصوير 
هندسة   پنهان ترکيب بندي، مأخذ: همان.

بر  شبکه اي  نظام  بررسي   .۱۷ تصوير 
اساس کتيبة معيار، مأخذ: همان.

تصوير ۱۸. مربع شاخص و ترکيب  درون  
مربعي بر اساس تقسيمات  ، مأخذ: همان.



رهنمونگر مورب و قطري استفاده شده است. اما در نگارة 
«مرگ دارا» متناسب با سکون حاکم بر صحنه  ي داستان، 
و  افقي  رهنمونگر  خطوط  با  ترکيب بندي  اصلي  خطوط 
عمودي مطابقت دارد. ۵- به  کاربستِن تناسبات طاليي، تنها 
در نگارة بهزاد مشاهده شد. بدين شکل که قاِب اثر در طول 
درون  طاليي  تقسيمات  و  داشته  طاليي  نسبت   عرض  و 
آن نيز در ساماندهي عناصر به شکل دقيقي مؤثر بوده 
است. در مقايسه، اين حد از سنجيدگي و تناسبات طاليي 
در دو نگارة ديگر به کار نرفته است. ۶- بهزاد هماهنگ با 
تقسيماِت موزون مستطيل طاليي، از ساختار مارپيچ طاليي 
در چيدمان پيکره ها استفاده کرده است. در نگارة «نبرد 
اسکندر و روسيان» اگرچه منحني مارپيچ در ساماندهي 
عناصر انساني  نقش داشته است و شخِص اسکندر را در 
مرکز اين ساختار شاهديم، اما اين منحني مارپيچ لگاريتمي 
است و کيفيت بصري مارپيچ طاليي را به وجود نمي آورد. 
اين درحالي است که ترکيِب نگارة «مرگ دارا» از هيچ يک از 

انواع مارپيچ بهره نمي برد.
تطبيق نگاره هاي منتخب از منظر چگونگي ترکيب بندي، تا 
حدودي بيانگِر تغيير نگرش نگارگراِن آن در سير تحول 
نگارة  ساختاري  خصوصيات  بررسي  مي باشد.  مکاتب 
ابداعات و سنجيدگي بهزاد در  «نبرد اسکندر و دارا» بر 
نمود  بهزاد،  نگارة  دارد.  داللت  ترکيب بندي  سازماندهي 
بارِز اهميت مسألة ترکيب بندي در نوع مبتکرانه و متبحرانة 
خويش در مکتب نگارگري هرات مي باشد. اما نگارة «مرگ 
دارا» که به مکتب تبريزصفوي نسبت داده  شده  است، در 
نگاره در  اين  تعلق دارد.  اين مکتب  به دورة گذاِر۲۲  واقع 
سبکي ترکيبي پديد آمده و خصوصياتش از جمله شيوة 

ترکيب بندي، در جريان آميختگي تدريجي سنت هاي محلي 
تبريز با دستاوردهاي مکتب بهزاد تأثير و تحول يافته است؛ 
از اين  رو نظام ترکيب بندي آن، نه از انسجام و قاعده مندي 
سبک بهزاد برخوردار بوده و نه به پروردگي آثاِر دورة 
يافته  است. همچنين  تبريزصفوي دست  درخشاِن مکتب 
بررسي نگارة «نبرد اسکندر با روسيان»، غلبة نقِش انسان 
همه جانبة  سنجيدگي  مقابِل  در  را  نگاره  اين  ترکيِب  در 
متأثر  که  چرا  مي سازد؛  آشکار  بهزاد  اثر  ترکيب بندي 
از نگرش حاکم بر فضاي فکري عصر صفوي و همگام 
نگارگري  مکتب  در  انسان  بر حضور  تمرکز  و  تأکيد  با 
تغيراتي  نيز  مکتب  اين  آثاِر  آفرينِش  شيوة  در  اصفهان، 
حاصل شده است؛ که از جمله مي توان به ساده شدِن نظام 
ترکيب بندي و ساختار فضا، و تسلط کامِل عنصر تجسمي 
واسطة  به  مذکور  نگارة  در  امر  اين  کرد.  اشاره  انسان 
شيوة تركيِب متمرکز، متمايزبودِن شخصيت ها ي اصلي، 
و همچنين اهميت جايگاه شخِص شاه در ترکيب آشکار 
شده است. با وجود اين تحوالت مشهود، همچنان تأثيرات 
شيوة بهزاد در ترکيب بندي اين آثار، محسوس مي باشد. به 
عبارتي، توجِه خاص به هندسة پنهان ترکيب بندي، به ويژه 
در حاکميت ساختار دايره و مارپيچ در چينش عناصر، و 
تناسب موضوع و ساختار که از ابداعاِت بهزاد بوده است، 
در سنت ها و مکاتِب متأثر از او به فراخوِر نگرش و مهارِت 
نگارگراِن آن مکتب دنبال شده است. اما تحليل و تطبيق 
صورت گرفته نشان مي دهد که هندسة پنهان در زيرساخت 
نگارة بهزاد از مکتب هرات، در قياس با دو نگارة ديگر از 
مکتب تبريزصفوي و اصفهان، حضوري پررنگ تر داشته 

است. 

تصوير ۱۹: عدم انطباق مختصات قاب نگاره با 
مستطيل هاي پويا و طاليي، مأخذ  :  همان.

تصوير ۲۰. بهره گيري از خطوط رهنمونگر در 
ترکيب بندي،  مأخذ:    همان.

تصوير ۲۱. بهره گيري از مارپيچ لگاريتمي در 
چينش پيکره  ها، مأخذ:    همان.

مقايسه نظام ترکيب بندي سه نگارة رزم 
از سه مکتب در نسخه خمسه نظامي 
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نبرد اسکندر و روسيانمرگ دارانبرد اسکندر و دارانگاره 

هندسة پنهان

حضور شکل دايره در زيرساخت 
ترکيب بندي، با مرکز مشخص و 

منطبق بر مرکز کادر 

عدم وجود شکل هندسي 
مشخص

حضور شکل دايره با مرکزيت 
شخصيت اصلي داستان در 

زيرساخت ترکيب بندي

کتيبة معيار

تکرار اندازة کتيبه 
در اندازة نگاره

تکرار در طول و عرض نگاره
(عرض= ۶ ستون/ طول=۲۱ بيت)

تکرار در طول و عرض نگاره
(عرض= ۶ ستون/ طول=۲۱ 

بيت)

تکرار در طول نگاره
(عرض= ۵ ستون/ طول=۲۴ بيت)

نسبت قرارگيري 
کتيبه در تصوير

در ارتباط با قرارگيري مؤثر در تقسيمات عمودي ترکيبمؤثر در تقسيمات عمودي ترکيب
شخصيت هاي اصلي در شبکه

مربع شاخص

دربرگيرندة بخش اصلي داستاندربرگيرندة بخش اصلي داستاندربرگيرندة بخش اصلي داستان نقش مربع شاخص

تقسيمات 
درون مربعي

به کارگيري تقسيمات طاليي به کارگيري تقسيمات طاليي به کارگيري تقسيمات  به  

خطوط رهنمونگر

تنظيم کننده چينش عناصر تنظيم کننده چينش عناصر ترکيبتنظيم کننده چينش عناصر ترکيب

مستطيل طاليي 
و پويا

          

عدم به کارگيريعدم به کارگيريبه کارگيري مستطيل طالييدر مختصات قاب

عدم به کارگيريعدم به کارگيريبه کارگيري خطوط و تقسيماتدر هندسة پنهان 

منحني مارپيچ 

به کارگيري مارپيچ طاليي در 
چيدمان عناصر انساني

بکارگيري مارپيچ لگاريتمي در عدم به کارگيري
چيدمان عناصر انساني

جدول ٣ . تطبيق نظام ترکيب بندي نگاره ها، مأخذ: نگارندگان



نتيجه
تجزيه و تحليل هندسي نگاره ها، امکان تميِز قاعده مندي در ترکيب بندي آن ها را فراهم مي کند و نشان مي دهد 
که نگارگر ايراني تالش و زمان بسياري صرِف چيدمان دقيق عناصر بصري در سطح دوبعد کرده است. با 
توجه به تجزيه و تحليل نگاره هاي منتخِب خمسه نظامي ١٤٤٢ م./ ٨٤٦ ق در پاسخ به شباهت ها و تفاوت ها 
در نظام ترکيب بندي، مي توان گفت که حضور هندسة پنهان در شکل گيري ترکيب بندي هر سه نگاره نقش 
تعيين کننده اي دارد؛ رابطه اي که بين کتيبة معيار با تقسيمات عمودي و افقي وجود دارد، بهره گيري از ارزش هاي 
بصري مربع شاخص و تقسيمات درون مربعي، نقش مؤثر خطوط رهنمونگر و کاربرد ساختار مارپيچ در 
جانمايي و چينش هدفمند عناصر، از عوامل اشتراک بين اين نگاره ها هستند. وجود اين ساختارها و روابط 
پنهان در ترکيب بندي نگاره ها، موجب ايجاد وحدت و نظم در نگاره ها شده  است. اما دربارة عوامل تمايز 
نگاره ها بايد گفت که سير تحول مکاتب نگارگري و تغيير روش نگارگران، سبب تفاوت در کيفيِت به کارگيري 
و هماهنگي چند ساختار هندسي و نظام تناسبات شد. يافته ها نشان مي دهد که بهزاد با وجود تعددِ ساختارها 
و روابط به کاررفته در ترکيب بندي، به هماهنگي، يکپارچگي در اثر دست يافته است. وي همچنين با گزينِش 
ساختارهاي متناسب با مضمون، ارتباط ميان ساختمان تصوير و درون ماية موضوع را برقرار کرده است؛ 
تمهيداتي چون حاکميت خطوط رهنمونگِر قطري و مورب براي القاي تنِش ناشي از نبرد و حضور مارپيچ 
طاليي در زيرنقش اثر براي انتقال پويايي و تحرِک ميدان رزم، سبب وحدت ميان صورت و محتوا شده است. 
اما ترکيب بندي نگارة «مرگ دارا» اگرچه در جريان آميختگي سنت هاي محلي تبريز با دستاوردهاي مکتب 
بهزاد تحول يافته است، دقت و قاعده  مندي نگارة بهزاد را ندارد. در بررسي نگارة «نبرد اسکندر با روسيان» 
مي توان به ساده شدِن نظام ترکيب بندي آن در مقايسه با نگاره بهزاد اشاره داشت. با اين وجود همچنان تأثير 
دستاوردهاي مکتب هرات در ترکيب بندي اين دو نگاره، به فراخوِر فضاي فکري حاکم و مهارِت نگارگراِن آن، 
محسوس است؛ به خصوص در حاکميت ساختار دايره و مارپيچ در چينش عناصر و در ارتباط و هم سويي 
نوع ترکيب  با موضوع. بنابراين در پاسخ به سؤال دوم در باب چگونگي سير تحول نظام ترکيب بندي در 
نگاره هاي اين نسخه مي توان گفت ترکيب بندي در نگاره هاي منتخب به تناسب تحوالِت مکاتب دچار تغييرات 

تدريجي توأم با حفظ برخي اصول و شيوه هاي پيشين شده است.
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Tabriz of the Safavid era and Qazvin. The aim of this article is to arrive at the specific compositional 

features of depictions and study their transformations. Based on the assumption that the compositions 

of Kamāl ud-Dīn Behzād use more carefully considered geometrical and symmetrical systems, 

this research provides answers to these questions: 1. What are the transformational processes in 

the composition of the selected works of Khamsa of Nizami (1442 AD/846 AH)? 2. What are 

the differences and similarities among the compositional systems in the three chosen depictions? 

The current research is qualitative and fundamental in terms of orientation and goal. The manner 

of collecting data is library-based, and the interpretational method is descriptive-analytical and 

comparative. The choosing of the selected depictions was non-random and the criteria for selecting 

cases include similarities in subject matter and differences among schools. The cases are: depictions 

of The Battle of Iskandar and Dara by Behzād, The Death of Dara and The Battle of Iskandar with 

the Russians, that provide the theme of battle from three different schools. After the introductory 

evaluation of the depictions, their visual structure is studied and analyzed in order to shed light on the 

concealed geometry in the substructure of the composition, and then a comparative interpretation is 

presented. Therefore, the elements that constitute the geometrical structure, the size of the frame and 

the composition of visual elements in the depictions are studied which in detail include: the criterion 

epigraph, the index square, golden and dynamic rectangles, spiral curves and directory lines. Then, 

based on drawings and comparisons performed in the visual analysis of the works, by identifying 

various distinguishing relations, shapes, and geometric proportions in the compositional system, 

the selected works have been compared. Based on the findings of the study, it can be concluded 

that application of latent geometry played a significant role in the formation of the compositional 

systems of the three selected miniatures. However, the miniature belonging to the Herat School, 

created by Kamāl ud-Dīn Behzād, has a more systematic and cohesive composition by using 

geometric structures and creating a system of proportions, compared to the other two miniatures. In 

fact, despite the sheer abundance of structures and relations utilized in its underlying composition, 

the work is dominated by coordination and integration. Moreover, the evolution of the compositions 

in the selected miniatures was accompanied by gradual changes based on the transformations of 

miniature schools, while also being associated with and influenced by the traditions and innovations 

of Behzād.

Keywords: Composition, Latent Geometry, Miniature, Kamāl ud-Dīn Behzād, Khamsa of Nizami 

(1442 AD), Herat, Safavid Tabriz and Qazvin School
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Composition is the art of arranging the elements in such a way that they form a purposive structure. 

Composition in Persian Painting is closely connected to the relationship of the arts with mathematics 

and geometry. Persian miniature specifically acquires its merits in composition from the field of 

geometry; to such an extent that a lot of the visual qualities present in the works of Persian painting 

such as unity, harmony, compatibility between the elements, equilibrium and balance come from 

their geometrical substructure. The most important geometrical shapes in the composition of 

Iranian paintings are variations of the spiral, circle, square and rectangle, and the most notable 

mathematical proportions that are used include the golden and radical ratios. However, the 

systematic networks that implement the harmonious exterior partitions pertain to the repetition of 

poetic inscriptions in length and width and the bulging networks arising from the directory lines of 

the depiction’s framework. Consequently, the corresponding networks are comprised of diagonals 

and their intersections, linings, golden marks on the frame and bisections. The coming together of 

geometrical shapes and proportions with their systematic networks amounts to a concealed geometry 

that the final unified composition of the works of Persian painting is founded upon. Therefore, their 

visual merits come from this systematic composition which is the result of concealed geometry and 

the carefully considered structure of the elements. Hence, evaluating the apparent and concealed 

composition of the depictions bring about further understanding of the specific features and visual 

qualities of the works of Persian miniature, it also sheds light on their similarities and differences. In 

order to study and compare compositions among schools of Persian Painting, this study has chosen 

three depictions from the Khamsa of Nizami (1442 AD/846 AH) belonging to the schools of Herat, 
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