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چكيده
کتاب بيان منازل سفر عراقين سلطان سليمان خان نسخه خطي مصوري است که توسط نصوح مطراقچي 
در قرن١٠ق/١٦م به جهت اهداف سياسي- نظامي تأليف شده و به روايت مسير لشکرکشي دولت عثماني 
از استانبول به شهرهاي غربي ايران و بالعکس مي پردازد. اين ترسيمات توجه محققان زيادي را ازحيطه هاي 
مختلف هنر، معماري و شهرسازي به خود جلب نموده و اعتقاد برآن است که نگاره هاي اين کتاب را مي توان 
به عنوان مرجعي تصويري جهت شناخت ساختار و سازمان فضائي شهرهاي مختلف در ٥٠٠ سال گذشته 
به شمار آورد. يکي از ترسيمات مهم اين کتاب به سال ٩٤٤ق/١٥٣٧م مربوط به شهر تبريز، پايتخت صفوي 

در زمان شاه طهماسب است.
بنابر ادعاي نگارندگان، نگارة  شهر تبريز به سبب اهميت آن براي شاه سليمان عثماني براساس دقيق ترين 
اطالعات وضع موجود ترسيم شده است. بنابراين هدف مقاله حاضر در گام اول بررسي ويژگيهاي بصري 
نگاره هاي ترسيم شده از کتاب بيان منازل و در گام بعدي تبديل يافته هاي بصري به زبان ترسيمي قابل درکي 

براي شناسايي عناصر ساختاري تبريز در قرن ١٠ ه.ق است.
در اين راســتا مقاله حاضر در پي پاســخ به اين ٢ سوال اساسي است که؛ در نگاره هاي بيان منازل از چه 
ويژگي هاي بصري جهت ترســيم عناصر ساختاري شهرها استفاده شده است؟ و اينکه آيا با تحليل اين 

ويژگي ها مي توان اقدام به گونه شناسي عناصر ساختاري شهر تبريز در دوره صفوي نمود؟ 
روش اين تحقيق تاريخي-تفسيري با رويكردي پديدار شناسانه و شيوه جمع آوري اطالعات كتابخانه اي 
است و سپس با تحليل و تطبيق به تجزيه و تحليل و تفسير داده ها پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد  
بر اساس معيارهايي همچون الهام از مکاتب هنري مختلف، مکمل بودن متن و تصوير، زاويه ديد، پايه هندسي 
ترسيمي، واقعي بودن عناصر، ديد سه وجهي، مقياس و نيز ويژگيهاي شکلي، تمامي عناصر مصنوع ترسيم 
شده در نگارة تبريز به دو دستة  عناصر معماري شامل؛ مذهبي، خدماتي، حکومتي و عناصر شهري شامل 

تجاري، محالت مسکوني و ارتباطي تقسيم گرديدند.
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مقدمه
است  زيادي  قديمي  شهرهاي  با  قديمي  کشوري  ايران 
مصنوع  و  طبيعي  سوانح  دليل  به  امروزه  متأسفانه  که 
در طول تاريخ چندصدساله و از ميان رفتن منابع دست 
براي  شهرها  فضائي  سازمان  و  ساخت  شناخت  اول، 
محققين معماري و شهرسازي دشوار و در بسياري از 
موارد غيرممکن است. در بسياري از موارد اسناد مکتوب 
تنها منبع قابل استناد محققين از حيطه هاي مختلف جهت 
جهت  به  مصور  اسناد  اهميت  آنکه  حال  است.  مطالعه 
سادگي و از اين نقطه نظر كه براي فهم معموًال نياز به 
اندازه اسناد  ترجمه چنداني ندارد، دو چندان بوده و به 
مکتوب و در برخي موارد حتي بيشتر، مي توانند راهگشاي 

حل مسئله باشند.
قديمي ترين سند تصويري در رابطه با شهر تبريز مربوط 
سلطان  عراقين  سفر  منازل  بيان  کتاب  از  نگاره اي  به 
سليمان خان است. اين کتاب نسخه خطي مصوري است 
-۵۳۷) ه.ق.   ۹۴۴ سال  در  مطراقچي  نصوح  توسط  که 

۳۸م.) تأليف شده است. 
پژوهش حاضر در پي شناسايي برخي اطالعات تاريخي 
بصري  صورت  به  قديمي  تصويري  سند  يک  کمک  به 
است. هدف تحقيق حاضر در گام اول بررسي ويژگيهاي 
بصري نگاره هاي ترسيم شده از کتاب بيان منازل و در 
گام بعدي تبديل يافته هاي بصري به زبان ترسيمي قابل 
درکي براي شناسايي عناصر ساختاري تبريز در قرن ۱۰ 
ه.ق است. از اينرو با توجه به پيچيدگي هاي خاص موضوع 
جهت دستيابي به اهداف تحقيق و پاسخگوئي به سواالت 
تا اطالعات بصري به دقت ارزيابي و تحليل  الزم است 
گردند. بنابراين در تحقيق حاضر ابتدا ويژگي هاي بصري 
نگاره هاي کتاب بيان منازل از شهرهاي مختلف بر اساس 
بررسي  اجمالي  و  کلي  صورت  به  صاحبنظران  ديدگاه 
با  نتايج به دست آمده (نمودار ۱) همراه  شده و سپس 
ساير اطالعات تاريخي با رويکردي پديدارشناسانه تفسير 
شده و معيارهايي جهت تحليل نگاره تبريز تبيين خواهند 
شد تا از اين راه بتوان به طور منطقي و هوشمندانه به 
تجزيه و تحليل بصري مفاهيم عناصر موجود در نگاره 
ترسيم شده از شهر تبريز در قالب يک پژوهش بصري 
پرداخت. سواالت تحقيق عبارتند از: ۱. در نگاره هاي بيان 

عناصر  ترسيم  جهت  بصري  ويژگي هاي  چه  از  منازل 
با  اينکه آيا  ساختاري شهرها استفاده شده است؟ و ۲. 
تحليل اين ويژگي ها مي توان اقدام به گونه شناسي عناصر 

ساختاري شهر تبريز در دوره صفوي نمود؟

روش تحقيق
روش تحقيق، تاريخي- تفسيري بارويكرد پديدارشناسانه 
مي باشد و شيوه گردآوري اطالعات، كتابخانه اي است 
در گردآوري اطالعات از معتبرترين منابع کتابخانه اي و 
تاريخي بهره گرفته شده است. جامعة آماري اين تحقيق 
بيان  کتاب  نگاره هاي  بصري  ويژگيهاي  شناسايي  در 
منازل بودند که سپس نتايج بدست آمده بر روي نمونة 
آماري تحقيق يعني نگاره تبريز به آزمون گذاشته شد. 
ويژگي هاي  تحليل  و  شناسايي  از  پس  اساس  همين  بر 
کلي، نتايج جمع بندي شده و نگارة شهر تبريز به روش 

تحليلي- تطبيقي مورد ارزيابي قرار گرفت.

پيشينه تحقيق
کتاب بيان منازل سفر عراقين سلطان سليمان داراي ۱۰۹ 
برگ کادربندي شده که شامل بيش از ۱۳۰ تصوير، هر 
برگ به ابعاد ۲۳۰ در ۳۱۵ ميلي متر است. متن نوشتاري 
صفحات در کادري به اندازه ۱۳۰ در ۲۲۰ ميلي متر در 
مرکز صفحه گنجانده شده که حاشيه هاي ناهمواري بر 
باقي مانده اند. بيشتر صفحات تصويري  روي صفحات 
حاشيه اي نداشته و برخي از نقاشي ها اينگونه بنظر ميرسد 
 (Yurdaydin,1963:13)که پس از ترسيم، بريده شده اند
صفحات نوشتاري و تصويري اين کتاب لشکرکشي هاي 
(۱۵۳۳-۳۶م.)  ه.ق.  نظامي۲ ساالنه سال هاي ۹۴۲-۹۴۰ 
به  و  استانبول شروع شده  از  که  اول،  سليمان  سلطان 
سمت عراقين بغداد نفوذ مي کند را به تصوير کشيده و 
توصيف مي کند. اين مسير از استانبول شروع شده و پس 
از عبور از شهرهايي چون سيواس۱ و ارزروم۲ به سمت 
از  عبور  از  ادامه پس  در  و  تبريز کشيده شده  و  خوي 
زنجان و سلطانيه و همدان از ايران خارج شده و به بغداد 
و حلب و نجف رسيده و در بازگشت از راه جنوبي از 
استانبول ختم شده  به  نهايت  قونيه۴ و در  به  دياربکر۳ 

(Yurdaydin,1963:21) است

نگاره  بصري  ويژگي هاي  بررسي 
گونه  و  منازل  بيان  کتاب  از  تبريز 
شناسي عناصر ساختاري آن در قرن 

دهم  هجري

Yurdaydin  , 1963:37-125 :تصوير۱. نگاره هاي شهرهاي مهمي چون ارزروم، سلطانيه، همدان، حلب و بغداد از کتاب بيان منازل، مأخذ

1.Sivas
2. Erzurum
3. Diyarbakır
4. Konya
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آلبرت 
گابريل١

از نظر ايشان اين تصاوير مي توانند به عنوان نقشه هاي شهري، که عالوه بر اطالعات مربوط به توپوگرافي، نشانگر 
نوع معماري از ديدگاه عثماني نيز مي باشند، قابل استناد باشند. همچنين تجزيه و تحليل تصاوير، در مشخص نمودن 

(Gabriel, 1928).ساختار داخلي شهرها به روش هاي معاصر نيز کمک مي نمايد

فرانز تاشنر نگاره هاي ترسيم شده توسط نصوح را تنها سند قابل مطالعه براي شهرسازي قرن ١٦ ميالدي در خاور فرانز تاشنر٢
نزديک از ديدگاه معماري و توپوگرافي، مي داند. او همچنين نصوح را به عنوان يک تحليل گر شهري معرفي کرده 
است. براساس ادعاي تاشنر عناصر نگاره به گونه اي ترسيم شده اند که هر صفحه را به صفحة ديگر مربوط نموده 
و مي توان به کمک آنها جهت حرکت لشکر را ترسيم نمود.(Taeshner, 1956: 53-55)همچنين در يک بررسي اوليه 
به شناسايي مکان هاي توقف سپاه سلطان سليمان در لشکرکشي به ايران پرداخته و تاريخ هاي دقيق زماني را که 
لشگريان به آن مناطق رسيده اند را باستفاده از ساير مستندات تاريخي تعيين نموده و از اين طريق به کمک تغيير 

فصول سعي در بازخواني تصاوير نموده است.

والتر دني تالش كرده بناهاي به تصوير درآمده را با واقعيت موجود مقايسه كند. به نظر وي، برخي آرامگاهها، به والتر دني٣
خصوص آنها كه در شهرهاي بزرگ قرار دارند، از ديدگاه معماري و توپوگرافي با واقعيت مطابقت دارند. از نظر 
وي تصاوير شهرهاي استامبول، دياربكر، تبريز، سلطانيه و بغداد براي پژوهشگران تاريخ معماري حاوي نكات 
ارزنده اي هستند. همچنين جهت ترسيم نگاره ها منطبق با جهتي است که لشکر عثماني از آن طريق وارد هرکدام از 

(Denny, 1976) .شهرها شده است

پروفسور 
يوردايدين٤

از نظر ايشان نگاره ها که با پرسپکتيو ديد پرنده ولي در عين حال با ديد از روبرو و بدون هيچ مبالغه اي بر اساس 
عينيات ترسيم شده اند مي توانند به عنوان عامل توپوگرافيکي و يک سند ارزشمند براي شهرهاي قرن ١٦ محسوب 
شوند چرا که توجه خاصي به بناهاي شاخصي چون مسجد جامع، سراها و... در اين نگاره ها مشاهده مي شود. 
شده اند.  تکرار  تصاوير  تمام  در  حيوانات  و  گياهي  پوشش  صخره،  پل،  قلعه،  تصاوير  اين  در  است  معتقد  وي 

(Yourdaidin, 1976)

نورمان جي. 
جانستون٥

در کتاب خود با عنوان «دنياي شهرسازي نسخه هاي خطي نصوح» که در سال ١٩٧١ منتشر شده اهميت کتاب 
از  مختلفي  سايه هاي  با  وبرقدار  زرق  رنگ هاي  قبيل  از  رنگ ها  انواع  همچنين  و  شهرسازي  در  را  منازل  بيان 
قرمزطاليي،سبز،زرد،آبي در اين نگاره ها بيان کرده و توجه به زيبايي جزئيات انسان ساخت و نبودن هيچ گونه 

(Yourdaidin, 1976) .فيگور انساني در نگاره ها از جمله ويژگي هاي مهم اين نگاره ها مي داند

نورهان 
آتاسوي۶

اشاره مي کند که مجموعه تصاوير در کتاب بيان منازل، عالوه بر روايت  مسير حرکت لشکر عثماني، نشان دهنده 
مناظري است که در طول سفر مشاهده شده است. برخي از اين تصاوير بسيار دقيق هستند و ميتوانند در فعاليت هاي 

(Atasoy,1978) .بازسازي مورد استفاده قرار گيرند که حاکي از ارزش مستند تصاوير هستند

الي نور جي. 
سيمز٧

تصاوير تاريخي عثماني را به سه دسته تقسيم ميکند.۸ دسته بندي دوم که از نظر اين تحقيق نيز حائز اهميت است، 
(G.sims, 1978,747-772) .اختصاص به سبک شناسي وي از تصاوير ترسيمي و متون نگارشي دارد

ريچارد 
اتينگهاوسن

در بررسي نگاره هاي عثماني از قرن ۱۵ تا ۱۸ ادعا نموده است که نيمي از تصاوير بر اساس نقشه کشي و نيمي از 
(Ettinghausen,1984) .آنها براساس توپوگرافي ترسيم شده اند

اوشون 
توکل٩

براساس نظريات او عناصر ارتباطي ميان صفحات به عنوان راهنمايي جهت درک همزمان تصاوير و متون بيان 
(Tukel, 1990).منازل مي باشند که همان رودخانه ها و راهها مي باشندو مسير حرکتي لشکر را نشان مي دهد

يونجا کوسه 
باي ارکان

ساير تصاوير کتاب بيان منازل از جمله نگاره شهرهايي چون تبريز، حلب و...نيز از ارزش مطالعه بااليي برخوردار 
مي باشند. کوسه باي در آخرين يافته هايش ادعا دارد که در ترسيم تصاوير بيش از يک هنرمند در نقاشخانه نقش 
داشته اند. همچنين در ترسيم نگاره ها از ديدهاي متعدد و عناصر ارتباطي بهره گرفته شده و از زبان نمادين خاصي 

(Kosebay,1996).در قالب شکل و رنگ جهت ترسيم عناصر بهره گرفته شده است

فيليز آديگوزل 
و سايمن

معروفترين  از  يکي  عنوان  به  مطراقچي  نصوح   ،» نگاره  نقاشي  در  سنت  «تداوم  عنوان  تحت  تازه اي  تحقيق  در 
هنرمندان قرن ۱۶ معرفي شده و عنوان گرديده که «نگاره هاي نصوح در زمان خود در دنياي اسالم کامال نوآورانه 
بوده اند و وي در ترسيماتش از شخصيت هاي انساني استفاده نکرده چرا که وي در پي ارائه درک منحصر بفردي 

(Adiguzel,2016)(Cagman,2003) » .از جزئيات توپوگرافي و چشم اندازها بوده است

حسين زاهد 
سلوي١0

در مقاله اي با عنوان «بررسي تکنيک نقشه کشي نگاره هاي نصوح از گاالتا و استانبول» در سال ۲۰۱۷ به اين نتيجه 
رسيده است با وجود اينکه ترسيمات مقياس دقيقي نداشته و اندازه هر بنا با توجه به اهميت آن ترسيم و نمايش داده 
شده اند ليکن ترسيمات به لحاظ هندسي و توپولوژيکي با در نظر گرفتن شرايط قرن ۱۶ از دقت مناسب برخوردار 

(Zahit,2017) .بوده و نصوح را گوگل ارث زمان خود معرفي نموده است

Albert Gabriel.1: معلم فرانسوي، 
معمار و باستان شناس، متخصص 
آناتولي، عکاس و نقاش آبرنگ است.

محقق  يک   :Franz Taeschener.٢
شرق شناس اهل آلمان بود. محقق 
کتابي  پژوهشگر برجسته اي که  و 
در رابطه با سفرنامه سياسي سلطان 
سليمان عثماني براساس کتاب بيان 
منازل نصوح مطراقچي تاليف نموده 

است.
مورخ  يک   :Walter Denny.٣
آمريکايي از هنر اسالمي است، در 
حال حاضر استاد برجسته دانشگاه 

در دانشگاه ماساچوست است.
 :Hossein gazi Yurdaydin.٤
تاريخدان و محقق تاريخي که بيشتر 
در رابطه با تاريخ ترکي – اسالمي و 
تاريخ جوامع ترکي تحقيقات انجام 
داده است و کتاب معروفش بيان منازل 
سفر عراقين سلطان سليمان قانوني 

است.
٥.Norman G.Johnston: پروفسور

معماري  معماري،  بخش هاي  در 
منظر و برنامه ريزي شهري در کالج 

دانشگاه   واشنگتن بود.
هنر  مورخ   :NurhanAtasoy.٦
ترکيه است. او متخصص تاريخ هنر 

عثماني و هنر اسالمي است.
٧.Eleanor G. Sims: تاريخدان و 
محقق هنرهاي تصويري است که در 
يکي از کتابهايش به بررسي هنرهاي 
تصويري دنياي ايران از دوران پيش 
از تاريخ تا اوايل قرن بيستم پرداخته 

است.
به مؤفقيتهاي  اول مربوط  ٨.دسته 
مربوط  مراسم  و  سليمان  سلطان 
به وي در لشکرکشي است. دسته 
سوم نيز اختصاص به برداشت وي 
در رابطه با تاريخ مذهبي به تصوير 
کشيده شده در رابطه با ابنيه مربوط 

به امامان و اولياء دارند.
٩.UsunTukel: پروفسور ترکيه اي 
و مورخ هنرکه در زمينه هاي هنر مدرن، 
نمادگرايي، نشانه شناسي بصري تحقيق 
مي نمايد؛ و کتابهاي مختلفي درمورد 
تاريخ هنر تاليف نموده است. مهمترين 
پروژه تحقيقاتي وي، تحليل مينياتور 

شهر استانبول نصوح مطراقچي است.
١٠.HüseyinZahitSelvi: استاديار 
دانشگاه هاي هنر و معماري ترکيه است 
که بيشتر در زمينه هاي کارتوگرافي و 
تکنيک نقشه هاي تاريخي تفحص و 

تدريس مي نمايد.

جدول١. ديدگاه صاحب نظران در رابطه با نگاره هاي کتاب بيان منازل، مأخذ: نگارندگان 



با  رابطه  در  زيادي  تحقيقات  موضوع  اهميت  سبب  به 
نگاره هاي کتاب بيان منازل انجام گرديده است که هر کدام 
از اين تحقيقات از زاوية خاصي ترسيمات مورد نظر را 
بررسي و تحليل نموده اند. (جدول ۱) با اينکه بيشتر اين 
تحليل ها بر روي نگاره شهر استانبول صورت گرفته ليکن 
از نظر کوسه باي۱ ساير تصاوير اين کتاب از جمله نگاره 
شهرهايي چون تبريز، حلب و...نيز از ارزش مطالعه بااليي 

برخوردار مي باشند. (تصوير ۱)
متعدد  محققان  توسط  انجام شده  بررسي هاي  و  نقدها 
از ديدگاههاي مختلف در رابطه با نگاره هاي کتاب بيان 

منازل را مي توان به چندين قسمت تقسيم نمود.
۱.نگاره هاي نصوح به سبب ماهيت التقاطي و بهره گيري 
از مکاتب هنري مختلف، در زمان خود در دنياي اسالم 

کامًال نوآورانه بودند.
فهم  براي  ارزشمندي  تصويري  اسناد  نگاره ها  ۲.اين 
ساختار تاريخي شهرهاي قرن ۱۶ ميالدي با دقت باالي 
محسوب  توپوگرافي  جزئيات  و  توپولوژيکي  هندسي- 
مطابقت  واقعيت  با  نيز  زيادي  موارد  در  که  مي شوند 

داشتند. 
براساس  منازل  بيان  تصاوير  مجموعه  که  آنجايي  ۳.از 
سليمان  سلطان  لشکر  براي  نظامي  سياسي-  اهداف 
عثماني تهيه شده اند، قادر به ارائة اطالعات چند اليه اي 
براي دولت عثماني در رابطه با مکانهاي بازديد شده به 

کمک زبان نمادين خاص اين نگاره ها بودند.
دسته بندي فوق حکايت از آن دارد که نصوح جهت ارائة 
اطالعات دقيق و چنداليه اي براي سپاهيان سلطان سليمان 
با ۱. الهام از مکاتب هنري مختلف، ۲. واقع گرايي تصاوير 
به ۳. زبان نماديني ويژه اي جهت ترسيم ساختار شهرها 
در قرن ۱۶ ميالدي دست يافته بود که در ادامه با جزئيات 
با  رابطه  در  صاحبنظران  نگاه  از  فوق  موارد  بيشتري 
نگاره هاي متعددي از کتاب بيان منازل بررسي مي شوند. 
در آخر الزم به ذکر است از آنجايي که نگاره هاي کتاب 
بيان منازل تا کنون از ديدگاه محققين ايراني مورد نقد و 

بررسي قرار نگرفته اند، و از آنجايي که بيشتر ترسيمات 
از شهرهاي ايران مي باشند، شايد اين مقاله و مطالعاتي 
اين  در  نهفته  نکات  بر  جديدي  دريچه هاي  اين دست  از 

ترسيمات بگشايند.

۱.نگاهي اجمالي بر ويژگي هاي نگاره هاي کتاب بيان 
منازل

۱-۱.الهام از مکاتب هنري مختلف
است،  پيچيده  عثماني  خطي  کتاب  تصويرهاي  منشأ 
گرچه منابع قرن شانزدهم حاکي از آن است که کارگاه 
امپراطوري در طول سلطنت سلطان محمد دوم (۸۶-۸۵۵ 

 (Atil,1973,20-103)ه.ق./ ۱۴۵۱-۸۱م.) ايجاد شد
ليکن نخستين نگاره هاي ترسيم شده در متون اين دوره 
(۸۸۶-۹۱۸ه.ق./۱۴۸۱-۱۵۱۲م.) ماهيت التقاطي داشته و 
بيشتر تحت تاثير سنن ايراني و ترکمني در اثر تماس با 
هنرمندان هراتي و تبريزي بودند و کمتر افکار هنرمندان 
دربارش  در  خدمت  براي  محمد  سلطان  که  ايتاليايي 
 (Rogers,1992,230) مي نمايند  منعکس  را  کرد  دعوت 
از اين رو گرايش به مصورسازي متون ادبي نويسندگان 
ايراني، شاخص ترين عامل نفوذ دستاوردهاي نگارگري 
فر،۱۳۹۱؛۲۱)  (فرخ  است.۲  عثماني  نگارگري  بر  ايران 
اما مسئله مطرح در استفاده از اين نگاره ها ميزان واقع 
گرايي و معنايي است که از آن ها انتظار مي رود. گرايش 
در  و  هرات  مکتب  نگارگري  در  ابتدا  که  گرايي  واقع  به 
نگاره هاي بهزاد پديدار شد، همچون خط پيوسته اي آثار 
ايران و  را در  نهم و دهم هجري  اواخر سده  هنرمندان 
مناطق متأثر از آن بهم پيوند مي دهد. با انتقال بهزاد به 
تبريز، هنرمندان نگارگري مکتب دوم تبريز نيز از سنتهاي 
وي پيروي کرده و نقاشي را با معماري و ادبيات فارسي 
بهم پيوند زدند (انصاري و صالح، ۱۳۹۱؛ ۵ عمق نمايي و 
ديد هم زمان از چند زاويه در نمايش فضاهاي معماري 
از ويژگي هاي برجسته مکتب هرات است. در اين مکتب 
توجه  مورد  همزمان  بناها  دروني  و  بيروني  فضاي 

نگاره  بصري  ويژگي هاي  بررسي 
گونه  و  منازل  بيان  کتاب  از  تبريز 
شناسي عناصر ساختاري آن در قرن 

دهم  هجري

تصوير۲. ارتباط نگاره تبريز با شهرهاي خوي (b۲۶)، صوفيان (a۲۷)، سعد آباد (b۲۹) و اوجان Yurdaydin,1963) (a۳۰)؛ 
۵۳-۵۹) از طريق رودخانه و گذرگاهها، مأخذ: نگارندگان 

 Yonca KÖSEBAY ERKAN.١
از  معماري  تئوري  ليسانس  فوق 
دانشگاه ماساچوست و دکتراي مرمت 
معماري از دانشگاه تکنيک استانبول، 
رساله و چندين مقاله او در رابطه با 

مينياتورهاي کتاب بيان منازل است. 
٢. ترکمانان آق قويونلو گنجينه عظيمي 
از ترسيمات و هنرمندان را در دربار 
خود گرد آورده بودند که بعدها اين 
سبب  به  واسطه  بدون  هم  گنجينه 
اوزون حسن و سلطان  جنگ ميان 
محمد دوم و هم با واسطه از طريق 
دربار شاه اسماعيل به دربار عثماني 

راه يافت.



شماره۴۸  زمستان۹۷
۳۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

هنرمندان بوده است (محمدزاده و مسينه اصل،۱۳۹۵: ۴۴) 
بهزاد به عنوان نماينده مکتب هرات ساختار نگاره را از 
پايين با ايجاد تصور عمق بخشيده و اين فضا را تا باال در 
چند نما بسط داده و کامل کرده است (اشرفي ، ۱۳۸۸:۲۸) 
همچنين وي استفاده کامل از فضا را وارد نگاره کرد. او 
مناظر را در دو نماي دور و نزديک به تصوير ميکشيد و 
اجزاي مختلف ساختمان را در تصوير قرار ميداد (همان؛ 
۲۹) بهزاد بعدها در تبريز نيز نوآورهاي خويش را ادامه 
داد. ديد سه وجهي از بارزترين مشخصه هاي نگاره هاي 
مکتب هرات و تبريز بوده و در مورد نقطه ديد اجسام 
ديده  آِن واحد سه وجه مختلف يک مکعب  است که در 
هر  و  بوده  نمايي  ژرف  برخالف  ويژگي  اين  مي شود؛ 
قسمت نگاره را از زاويه اي خاص نشان مي دهد. چنين 
هندسه اي القاي فضاي سه بعدي را در دو بعد صفحه 
و بدون بهره گيري از قواعد هندسي ژرف نمايي آسان 
ميکند (موسوي لر،۱۳۸۲) در جدول ۲ ويژگي هاي کلي 
مقايسه  و  بررسي  استانبول  و  تبريز  هرات،  مکتب  سه 
در  تصوير  و  متن  گونه  مکمل  خصوصيت  گرديده اند. 
تبريز  و  هرات  مکتب  از  الهام  با  منازل  بيان  نگاره هاي 

صورت گرفته اند.

۱-۱-۱. خصوصيت مکمل گونه متن و تصوير
اگرچه روايت اردوکشي نظامي سلطان سليمان بنام بيان 
منازل را نمي توان دفترچه روزانه پيشرفت لشکر برشمرد، 
شهرها،  تمامي  اسامي  کتاب  ابتداي  صفحات  در  ليکن 
کشورها و روستاهاي فتح شده در لشکرکشي فهرست 
مبارزه  را که صحنه  شده اند. متن نوشتاري، شهرهايي 
شده اند و تاريخ ورود لشکر به آن مکان را نشان مي دهند 
مي دهد.  شرح  را  صحنه ها  بين  توقف  نقاط  تصاوير  و 
که  طوري  مي باشند؛  يکديگر  مکمل  تصاوير  و  متون 
مورد توصيف نشده در يکي با جزئيات در ديگري نشان 
موضوع  همين   .(Kosebay,2013,96) است  شده  داده 
مي تواند برگرفته از ويژگي داستاني و روايت گونه مکاتب 
نگارگري هرات و تبريز باشد که دربارة رابطة همنشيني 
و توالي شعر و نقاشي است.۱ همچنين هر نگاره مي تواند 
تصويرگر بيت يا ابياتي باشد و بدين ترتيب هر نگاره در 
خود روايتي از متن شعر را به همراه دارد و در بيشتر 
نگاره ها بيت مصورشده نيز در متن نگاره گنجانده مي شده 
است و حتي نگاره بخشي از مجموعه نگاره هاي يك كتاب 
بوده است (معرک نژاد،۱۳۹۱:۱۱۲). تصاوير کتاب بيان 
منازل متن دوم کتاب و به نوعي ترجمه متن به تصوير 

عثمانيتبريزهراتويژگي مکاتب

عمدتا صخره اي و نا منظم و اغلب خارج نزديک لبه بااليي بخاطر عمق بيشترخط افق
نسبتا صاف و بلنداز باالي کادر 

برخورد آزادانه با کادر-شکستن خطوط استفاده از کادر عموديکادر
پيراموني

برخورد مقيدتر- از خطوط پيراموني فراتر 
نمي روند.

نگاره ها پر جمعيت و شلوغ تعداد پيکره ها کم ترريز و کوچکپيکره

بناها

واقعگرايانه و سندي مصور براي بازگويي عدم انعکاس واقعيات و مستندسازيانسان محورنوع ترسيم
نماي بناها و قصرها

نحوه نمايش
عالم ملکوتي و روزمره (نمايش 

چندزماني)
بدون پرسپکتيو، خطوط از روبرو، بدون 

استفاده از پرسپکتيو و سايه روشن سايه روشن

 مستطيل، هشت ضلعي، مدور و چهارايوانيفضاي باز و فراخفرم بنا

 سنگي و کاشيچوب، سنگ، کاشيمصالح

استفاده نامحسوس پرسپکتيو و سايه روشنبه صورت ازلي و مثالي واقع گراييگياهان (طبيعت)

ايستايي و گاه شلوغي- بدون ريزه کاريترکيب بندي دايره وار-ريزه کاري فراوانمتقارن و غير متقارن-دايره وارترکيب عناصر

عدم تمايل به ظرافت، کاشيکاري،تزئينات ظريف، ترسيم اسليمي و ختاييتزئينات فراوان تزئينات
 پس زمينه ساده

رنگ هاي روشن و درخشندهرنگ هاي روشن و متنوعرنگ هاي شفاف، غنيرنگ

 دقت در تناسباترعايت تناسباتتناسبات

جدول۲. مقايسه ويژگيهاي سه مکتب نگاره هرات، تبريز و عثماني (بخت آور، شيرازي، ۱۳۸۸: ۳۱-۴۱) (فرخ فر، خزائي، حاتم، ۱۳۹۱: ۳۰-۱۹) 
(مظفري خواه، گودرزي،۱۳۹۱: ۷-۲۰) مأخذ: همان.

١. بدين گونه که متن اول يك متن هنري 
و متن دوم يك متن شعري باشد كه در 
اين صورت، متن هنري تقدم زماني بر 
دوم،  در صورت  دارد؛  متن شعري 
درست برعكس وضعيت پيشين متن 
ِ شعري متن اول و متن هنري (مانند 
اين  در  كه  است  دوم  متن  نقاشي)، 
حالت، متن شعري تقدم زماني نسبت 
به متن هنري دارد. در فرهنگ ايراني 
مي شود.  مشاهده  وضعيت  دو  هر 

(کنگراني،١٣٩٠؛٧٢)



امتداد  در  نوشتاري  ميان صفحات  در  تصاوير  هستند. 
ترکي  نوشتن خط  براي  که  عربي  الفباي  خواندن  جهت 
اوشون  گرديده اند.  پخش  مي شده،  استفاده  نيز  عثماني 
توکل ادعا مي کند که جهت خواندن تصاوير از باال سمت 
راست صفحه شروع شده و تا پايين سمت چپ صفحه 
ادامه مي يابد (Kosebay,2013:96) فرانز تاشنر و توکل 
هردو به وجود عناصري در تصاوير که هر صفحه را به 
صفحه بعدي متصل مي کند و جهت خواندن نسخه خطي 
 (Taeschner,1956:53-55) را مشخص مي نمايد اشاره مي کنند
و  با صوفيان  تبريز  نگاره  ارتباط   ۲ در تصوير شماره 
خوي از سمت شمال غربي و سعدآباد و اوجان از سمت 

جنوب شرقي بواسطه رودخانه آورده شده است.
  

۱-۱-۱-۱.جهت حرکت سپاه و نقاط ديد به شهر
مسير  روايت  بر  عالوه  منازل  بيان  کتاب  نگاره هاي 
لشکرکشي سپاه، نشان دهنده نقطه ورود سپاه به شهر 
نيز مي باشند. بنابراين بررسي نگاره هاي بيان منازل براي 
شناسايي نقاط ديد، راه ديگري براي مشخص کردن مسير 
حرکت سپاه است (Kosebay,2013:96) شناسايي نقاط 
ديد، اهميت ويژه اي در رابطه با تصاوير از جمله استانبول 

دارد.۱(تصوير ۳)
تعريف نقاط ديد مقدمه اي براي درک بصري عناصر ترسيمي 
نگاره هاي کتاب بيان منازل و در نتيجه بازخواني عناصر 
ساختاري آن مي باشند. بيشتر ساختمانها در کتاب بيان 
منازل بصورت نما ترسيم شده اند. برخي از آنها همچنين 
به صورت ديد سه بعدي به روش هاي اگزونومتريک و 
کاوالير نمايش داده شده اند (Kosebay,1998:121) برخي 
از محققين اين سه بعدي ها را نمونه هاي اوليه از تالش 
ترسيم کنندگان براي بازنمايي ديد پرسپکتيوي دانسته اند 
(Denny,1970:53) برخي ديگر اين نوع روش نمايش را 
عمدي تلقي کرده اند. نکته حائز اهميت اينکه نصوح جهت 

نمايش از يک روش خاصي استفاده نکرده، بلکه تصاوير 
خود را باستفاده از انواع روشها در تالش براي انتقال اثر 
 (Kosebay,2013:103) است  نموده  ترسيم  بعدي  سه 
آلبرت گابريل در تحقيقات خود بر روي بيان منازل بر 
روي تصوير استانبول متمرکز شده و پس از شناسايي 
برخي از عناصر چنين نتيجه مي گيرد که نمايش واقعيت 
خاصي  پرسپکتيوي  مختصات  پايه  بر  نصوح  بصري 
استوار نيست (Gabriel,1928,331) که براساس تحليل 
گفته  اين  هنري  مکاتب  از  الهام  قسمت  در  نگارندگان 
نمي تواند صحت داشته باشد. کوسه باي معتقد است که 
تصاوير بيان منازل به گونه اي تنظيم شده اند که بيننده 

نگاره  بصري  ويژگي هاي  بررسي 
گونه  و  منازل  بيان  کتاب  از  تبريز 
شناسي عناصر ساختاري آن در قرن 

دهم  هجري

جانوري  گياهي،  عناصر  و  طبيعي  عوارض  وجود  تصوير۴. 
و رودخانه در تصاوير (آق تپه، يئني چمن، قره ويران؛ نگاره 

        Yurdaydin: 1963: 23 :۲۱)مأخذb شماره

تصوير۳. نقاط ديد استفاده شده جهت ترسيم نگاره استانبول(سمت راست) (Yurdaydin,1963: 8-10) و مطابقت آن با واقعيت 
(سمت چپ) مأخذ: همان.

١.  در بيان منازل، مينياتور استانبول 
در ٢صفحه گسترش يافته است؛ و 
است.  ديد  نقطه  يک  از  بيش  شامل 
نقاط ديد در ترسيم بخش هاي تاريخي 
 ،(A) استانبول از جمله کاخ توپقاپي
حومه مکان مقدس ايوب (B)، اسکودار 
(C) و بشيکتاش (D) بکار گرفته شده 
است؛ ساختمان هاي واقع در آن مناطق 
شهر با نقطه ديد عمودي که جهت 
خواندن ترسيم از پايين به طرف باالي 
صفحه بوده و چشم را از ديوارهاي 
زمين به سمت باالي شهر تاريخي 
هدايت مي کند ترسيم شده اند. دومين 
نقطه ديد در ترسيم گاالتا و توپخانه 
(E) در سمت چپ خليج شاخ طاليي 
در سمت اروپايي شهر استفاده شده 
است. سومين و غير معمول ترين ديد 
براي منطقه تنگ و باريک امين اونو 
خليج  راست  دست  ساحل  که   (F)
شاخ طاليي را تشکيل داده بکار گرفته 
 Denny,1970:51-58) است.  شده 

 (Lokman,1584:85
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مي نمايند  شهر  تصاوير  از  بعدي  سه  درک  به  قادر  را 
(Kosebay,1998:18)

۱-۲.ترسيم تصاوير در محل و تطابق با واقعيت 
والتر  گابريل،  آلبرت  تاشنر،  همچون  محققان  بيشتر 
تصوير  تنها  که  مي نمايند  ادعا  آتاسوي  نورهان  و  دني 
شهر  جمله  از  منازل  بيان  کتاب  نگاره هاي  از  برخي 
و  Atasoy,1972) است  واقعيت  با  مطابق  استانبول۱ 

Taeschener,1956,53-55) درحالي که اين موضوع از 
نظر برخي محققان از جمله کوسه باي قابل قبول نيست 
چرا که بيشتر تحقيقات برروي استانبول انجام يافته و با 
تحليل و بررسي شهرهاي ديگر اين نظريه نقض مي گردد 
نيز  تحقيق  پيشينه  در  که  همانگونه   .(Kosebay,1998)
توقف سپاه سلطان  به شناسايي مکان هاي  تاشنر  آمده 
سليمان در لشکرکشي به ايران پرداخته و تاريخ هاي دقيق 
زماني را که لشگريان به آن مناطق رسيده اند را با استفاده 
اين طريق  از  از ساير مستندات تاريخي تعيين نموده و 
به کمک تغيير فصول سعي در بازخواني تصاوير نموده 
تنها  را  مطراقچي  نصوح  نگاره هاي  او  رو  اين  از  است. 
سند قابل مطالعه براي شهرسازي قرن ۱۶ مي شمارد و 
مطراقچي را به عنوان يک تحليلگر شهري معرفي مي کند 
(Gabriel:1928). همچنين طبق نظر دکتر حسين زاهد 

نگاره ها از دقت توپولوژيکي بااليي برخوردارند. 

۱-۲-۱. مقياس ترسيم و عثماني بودن عناصر
در نگاره ها بيان منازل عناصر به گونه اي قرار دارند که با 
يکديگر همپوشاني نداشته و عناصر دورتر در قسمت باالي 
صفحه تصوير شده اند. مقياس عناصر نيز باتوجه به اهميت 
شان ترسيم گشته اند. والتردني به اين نکته اشاره مي نمايد 
که مقياس و دقت ترسيمات بيانگر مهم بودن بناهاست؛ 
بدين گونه که بناهاي بزرگتر منحصربفرد بوده و بناهاي 
 (Denny,1970:63) مي باشند  عادي  بناهايي  کوچکتر 
بنابر ادعاي هگنار واتنپاگ نحوه ترسيمات اشکال معماري 
اهداف  بيانيه سياسي و در راستاي  بيان منازل يک  در 
از   .(Watenpaugh,2004:49-63) مي باشند  سياسي 
مطراقچي  نگاره هاي  عناصر  از  برخي  ترسيم  در  اينرو 
بناهاي شهري باهدف نشان دادن و ثبت تاريخ معماري 
موضوع  اين  نشانگر  نکته  اين  و  گشته  مصور  عثماني 
است که در ساير شهرها نيز از عناصر عثماني در ترسيم 
بناهاي شهري استفاده شده است. البته موضوع اهميت بنا 
در مقياس ترسيم عناصر نيز تاثيرگذار بوده است.هرچند 
اين مقياس در رابطه با تک بنا صدق مي نمايد و ترسيمات 
در  چنانکه  بوده اند.  شهري  مقياسي  داراي  احتماال  کلي 
گاالتا  و  استانبول  نگاره هاي  براي  زاهد  حسين  مقاله 

حماممقابرمسجد

ف
صا

ف 
سق

ي مقابر با گنبدتک مناره / با پايه مستطيلي
طرح ها

تک گنبدي / با پايه استوانه اي

ک 
ت

ي
ورودي با سقف صافگنبد

يتک گنبدي / با پايه هشت گوشهتک مناره / با پايه مستطيلي / با طاق ها
دو گنبد

ورودي با سقف صاف

تانکر آب باالي وروديتک گنبدي / با پايه چهارگوشهدو مناره / با پايه مستطيلي 

ي
ک گنبد

ت

 گنبد نيم دايره

ورودي با سقف شيب داردو گنبدي / با پايه چهارگوشهتک گنبدي / تک مناره / با پايه مستطيلي

تک گنبدي / تک مناره / با پايه مستطيلي 
/ با طاق ها

سازه
انواع مقابر بدون گنبد با ابر 

سقف مخروطي (کله قندي) / 
با پايه استوانه اي

ي
سه گنبد

 

ورودي با گنبد

ورودي با تانکر آبسقف مخروطي / با پايه مستطيليتک گنبدي / دو مناره / با پايه مستطيلي

ي
 گنبد پياز

ورودي با سقف صافترکيب گنبد و مخروط / با پايه چهارگوشهتک گنبدي / تک مناره / با پايه مستطيلي

تک گنبدي / تک مناره / با پايه چند 
ورودي با لنترنسقف مقرنس / با پايه چندگوشهضلعي

ورودي با سقف شيب دارترکيب گنبد و مقرنستک گنبدي / دو مناره / با پايه مستطيلي

مقابر باز سه گنبدي

ي
 چند گنبد

سقف صاف+لنترن

سقف صافمقابر با حصار سقف شيب دار 
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گنبد+لنترنمقابر گوناگون (متفرقه) حصار

جدول ٣. دسته بندي انواع مساجد، حمام و مقابر ترسيم شده در کتاب بيان منازل از نظر کوسه باي، مأخذ: همان.

١.  واتنپاگ اين موضوع را در کتاب 
شهر  يک  «تصوير  عنوان  با  خود 
عثماني» در رابطه با مطالعه مينياتور 
او  کرده  است.  بررسي  حلب  شهر 
استدالل مي کند با وجود اينکه بر روي 
مينياتور، رود قويق و رابطه آن با شهر 
حلب بطور دقيق نشان داده شده است، 
ليکن استحکامات، عمومي و کلي هستند 
و دروازه هاي مخروطي شکل ورودي 
بارو واقعيت را منعکس  و برج هاي 
نمي کنند. در رابطه با مساجد نيز عقيده 
دارد که مينياتور به هيچ مسجد واقعي 
حاکي  ترسيمات  و  ننموده  اشاره 
و  تعدادي مسجد عمومي  از وجود 
عادي عثماني مي باشند. همچنين از 
نظر واتنپاگ ساختمانهايي با معماري 
قبل از عثماني در طول نسخه خطي 
جا افتاده اند و او اين پديده را بعنوان 
تالش نصوح براي نشان دادن مکان ها 
نه آنگونه که هستند بلکه آنگونه که 
مي نمايد.  توصيف  باشند  عثماني 

(Watenpaugh,2004:226)



تا ۲۷۰۰۰/۱،  (گاالتا در حدود ۲۴۰۰۰/۱  مقياس شهري 
شده  ذکر   (۵۷۰۰۰/۱ تا   ۴۵۰۰۰/۱ حدود  در  استانبول 
ولي در کل عنوان گرديده که مقياس دقيقي براي نگاره ها 

.(Zahit,2017) وجود ندارد
۱-۲-۲. پوشش گياهي و جانوري

بر  عالوه  نگاره ها  در  شده  ترسيم  حيوانات  و  گياهان 
شيوه  و  گياهي  پوشش  مورد  در  دقيقي  اطالعات  آنکه 
خصوصيات  جمله  از  مي دهند،  ارائه  مناطق  اين  زندگي 
آنهاست  گرايي  واقع  و  اغراق  نداشتن  بارزشان 
(Yurdaydın,1963). پوشش گياهي از مهمترين موارد 
عناصر طبيعي در نگاره هاي مطراقچي مي باشند. چرا که 
در هنرهاي اسالمي از جمله نگاره ها عموما ترسيم پوشش 
گياهي نشانه اي از بهشت است؛ اما اين ترسيمات در کتاب 
بيان منازل با هدف علمي تر و به عنوان توصيفاتي دقيق 
از ويژگي شهرها نمايش داده شده اند. در نگاهي اجمالي 

تقسيم  دسته  سه  به  شده  ترسيم  گياهي  پوشش هاي 
مي شوند: درختان، گياهان و چمن. چمن و ريشه ها يک 
پس زمينه همگن مشابه با موتيف هاي تکراري در فرش را 
خلق مي کنند و تنوع بيشتر در درجه اول در ميان درختان 
و گياهان ديگر ديده مي شود. بيش از ۶۰ نوع مختلف گياه 
و درخت که هر کدام به رنگ واقعي با توجه به موقعيت 
جغرافيايي ترسيم شده اند، در تصاوير بيان منازل وجود 
دارند. اين گياهان که نشان دهنده طبيعت عمومي بوده و 
متعلق به يک مکان يا منطقه خاص مي باشند، در نهايت 
نشان دهنده پيشروي لشکر سلطان سليمان و عبور از 
مناطق مختلف مي باشند. نکته جالب اينکه با اضافه کردن 
ميتوان  کتاب،  روايي  شخصيت هاي  به  گياهان  تصوير 
درک  را  منطقه  در  سليمان  لشکر  حضور  فصل  حتي 
در   .(Rogers,1992:228و  Kosebay,2013,99) نمود 
با ساير عناصر طبيعي همچون کوهها، جانوران  رابطه 
و رودخانه مي توان اذعان داشت که در تمام نگاره هاي 
کتاب جانوران مشخصي از قبيل خرگوش و اهو ترسيم 
گشته و معموال کوهها مطابق با واقعيت ترسيم شده اند. 

(تصوير ۴)
نگاره هاي  در  ترسيمي  موارد  ذکرشده  مطالب  تدقيق  با 
بيان منازل به دو بخش کلي و جزئي تقسيم مي گردند. 
موارد کلي شامل عناصر طبيعي از جمله عوارض طبيعي، 
عناصر جانوري، عناصر گياهي و رودخانه است که در 
و  مشابه  بصورت  منازل  بيان  کتاب  نگاره هاي  تمامي 
تقريبا يکساني ترسيم شده اند. موارد جزئي شامل عناصر 
مصنوعي است که خود به دو بخش عناصر معماري و 
آنکه  اهميت  نکته حائز  و  بوده  بندي  قابل دسته  شهري 
عناصر  همين  دربرگيرنده  ترسيمي  نگاره هاي  تفاوت 
مصنوع بوده و در ترسيم آنها از زبان خاصي استفاده 

شده است. 

نگاره  بصري  ويژگي هاي  بررسي 
گونه  و  منازل  بيان  کتاب  از  تبريز 
شناسي عناصر ساختاري آن در قرن 

دهم  هجري

تصوير۵. تصوير نگاره تبريز 28a-27b از کتاب بيان منازل 
و شماره گذاري عناصر ترسيمي(Yurdaydin,1963) مأخذ: 

همان.

نمودار ۱. چارچوب نظري تحقيق، مأخذ: نگارندگان



شماره۴۸  زمستان۹۷
۴۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

۱-۳.زبان نمادين در نگاره هاي بيان منازل
و  ترسيمي  جزييات  و  رنگ ها  محققين  ديدگاه  براساس 
نقاش  حساسيت  و  مهارت  خطي،  نسخه  اين  در  فرمي 
آنها را آشکار مي کند. بررسي شکل فرمي بناهاي ترسيم 
است  آن  از  منازل حاکي  بيان  کتاب  نگاره هاي  در  شده 
که شيوه هاي بکاررفته در شبيه سازي هاي نسخه خطي 
اين اثر نفيس جهت نمايش گونه هاي مختلف ساختمانها، 
داراي قاعده در ساختار بوده و براحتي قابل تشخيص اند. 
شاخص ترين  توسط  که  حمام ها  و  مساجد  همانند 
تبديل  پايه اي  و  اساسي  ساده  فرم هاي  به  عناصرشان 
شده اند. با وجود اشاره به ساختارهاي کلي، هيچکدام از 
تصاوير دقيقًا شبيه به هم نيستند و تمامي بناها به نوعي 
داراي تغييرات جزئي با يکديگر مي باشند. کوسه باي با 
بررسي تمامي نگاره هاي بيان منازل يک دسته بندي کلي 
از نحوه نمايش و فرم تصاوير با کاربري هاي مشخص 
را انجام داده است؛ او تنها محققي است که بطور دقيق 

از  است.۱  پرداخته  عناصر مصنوع  بررسي جزئيات  به 
با  شده  ساخته  ديواره هاي  به صورت  قلعه ها  وي،  نظر 
دروازه ها و کنگره هايي برگرداگرد آن نشان داده شده اند. 
مقابر به شکل بنايي مستقل نشان داده شده اند که با يک 
گنبد پوشش داده شده و در برخي موارد سقف مقرنس 
بجاي گنبد استفاده شده است. حمام ها با شاخص ترين 
ترسيم  کوچک  لنترن هاي  و  گنبد  يعني  عناصرشان 
گشته اند. کاخها نيز به روش هاي متعددي در جايي بشکل 
بناي بزرگي با تعداد کمي بازشو و در جاي ديگر شبيه به 
قلعه هايي با برج هايي که محاط شده اند، ترسيم شده اند. 
همچنين خانه ها بصورت بناهايي تک واحده که تنوع کمي 
در پنجره و درهايشان دارند به صورت يک يا دو طبقه 
بصورت  که  منفردي  تجاري  بناي  بازار  شده اند.  ارائه 
طاقدار با تعداد دهانه هاي متفاوت نمايش داده شده اند و 
بغير از استانبول، در ساير شهرها با سقف هاي صاف به 
تصوير درآمده است. پل ها نيز با تعداد دهانه هاي متفاوتي 

تصوير۷. تقارن فضائي براساس تناسبات هندسي در جانمايي 
عناصر مهم ترسيم شده در چهار گوشه و مرکز نگاره تبريز، 

مأخذ: همان.

تصوير۸. مقايسه جزئيات ترسيمي نگاره مطراقچي از کاخ هشت 
بهشت (شماره۱)با نگاره ترسيم شده بسال ۹۰۱ه.ق. (آرشيو 
موزه)، مسجد کبود (شماره۸۹) با پالن وضع موجود و مسجد 
Giyasi,2002:7-) عليشاه (شماره ۹۵) با بازسازي مجموعه

31) مأخذ: همان.

تصوير۶. مکان يابي نقطه ديد ترسيم نگاره تبريز (سمت راست) (Yurdaydin,1963) بر روي نقشه دارالسلطنه قراجه داغي (سمت چپ) 
مأخذ: همان.

پايان نامه  در  دقيق  بررسي هاي   .١
ارشد وي در دانشگاه ماساچوست 
 Nasser) ربات  ناصر  راهنمايي  به 
Rabbat) در تاريخ ١٩٩٨انجام يافته 

است. 



به نمايش درآمده اند (Kosebay,1998,30-34). مثالهاي 
به  ترسيمات  که  است  آن  از  حاکي  بوضوح  شده  ذکر 
گونه اي انجام شده اند که خواننده را قادر به تشخيص نوع 
ساختمان هااز طريق ويژگي معماري و ارتباط آن با محل 

و موقعيت بنا بنمايند. (جدول۲)
استفاده از رنگ نيز به روش هاي مختلفي در کتاب بيان 
منازل ديده مي شود. والتردني در مورد رنگ هاي استفاده 
«تندنويسي معماري» مي نامد،  را  آن  که  نگاره  در  شده 
معتقد است که گونه هاي خاص بناها بواسطه استفاده از 
رنگ ها مشخص مي گردند.براي مثال، او استدالل مي نمايد 
هستند  سنگي  بناهاي  دهنده  نشان  خاکستري  رنگ  که 
با  رابطه  در  اتاسوي  نورهان   .(Denny,1970,49-63)
بناي نزديک باب همايون در نگاره استانبول به اين نکته 
اشاره مي کند که کمربند درب و پنجره ها در قسمت باالي 
آن، آبي رنگ هستند تا فضاهاي باز داخلي را نشان دهند. 
زمين (کف) حياط به رنگ زرد نشان دهنده اين بود که اين 
حياط بهنگام اذان صبح باز بوده و بهنگام اذان شام بسته 
مي شد و بهنگام روز هرکسي با اسب مي توانست وارد اين 
زمين خاکي (مسطح) شود (Atasoy,2015)رنگ استفاده 
شده در تصاوير کتاب بيان منازل نمادي براي مصالح 

استفاده شده نيز است.
بدينجا،  تا  گرفته  صورت  تحليلهاي  و  بررسي  از  پس 
نمودار  قالب  در  را  تحقيق  نظري  چارچوب  مي توان 
ويژگي هاي  نشانگر  اول  گام  در  که  نمود  ارائه  شماره۱ 
و  صاحبنظران  ديدگاههاي  نقد  براساس  نگاره ها  کلي 
تحليل تصاوير است. در گام بعدي به کمک اين نمودار 
مي توان ويژگي هاي بصري نگاره مطراقچي از تبريز را 
تحليل نموده و در نهايت اقدام به گونه شناسي عناصر 

ساختاري شهر تبريز در قرن ۱۰ هجري نمود.

از شهر  مطراقچي  نگاره  ويژگي هاي بصري  ۲.تحليل 
(28a-27b) تبريز نگاره شهر تبريز در دو صفحه متوالي

 از کتاب بيان منازل ترسيم شده است. اين تصوير جهت 
براساس  شهري  و  معماري  عناصر  شناسايي  سهولت 
تبريز (سمت چپ و  به شهر  لشکر عثماني  جهت ورود 
شماره  شهر)  نقشه  غربي  شمال  با  برابر  نگاره  پايين 

گذاري شده است. (تصوير ۵) 
در ادامه ويژگيهاي بصري مستخرج از چارچوب نظري 

تحقيق در رابطه با اين نگاره تحليل خواهند شد.

۲-۱. زاويه ديد
و  ايران  به  از ورود  به سال ۱۵۳۵م. پس  عثماني  سپاه 
عبور از شهرهاي خوي و صوفيان از شمال غرب وارد 
شهر تبريز شدند (Rogers,1992,245) نگاره تبريز با 
توجه به نقطه ديد از شمال غرب به شهر در دو صفحه 
راست  سمت  صفحه  واقعيت  در  که  است  شده  ترسيم 

شمالي  عناصر  چپ  سمت  صفحه  و  جنوبي  عناصر 
شهر را شامل مي شوند. تصوير شماره ۶ زاويه ترسيم 
نگاره تبريز را نشان مي دهد که جهت درک بهتر بر نقشه 
قاجاري ۱۲۹۷ ه.ق.۱ به عنوان قديمي ترين نقشه معتبر از 
اين که  اهميت  نکته حائز  تبريز منطبق شده است.  شهر 
جهت قرارگيري بناها در شهر بيان کننده پيش روي لشکر 
سلطان سليمان است. همچنين بناهاي شاخص هم جهت با 
نقطه ورود به شهر ترسيم شده اند. از جمله نماهاي مسجد 
عليشاه (شماره ۹۵ از تصوير ۵)، مسجد کبود (شماره 
از  (شماره۴  پادشاه  حسن  مسجد  و   (۵ تصوير  از   ۸۹
تصوير۵) که با زاويه چرخش ۹۰ درجه در خالف جهت 

عقربه هاي ساعت ترسيم شده اند. 

۲-۲. پايه هندسي و تقارن فضائي در جانمايي عناصر
از  استفاده  تحقيق  ابتداي  در  مذکور  مستندات  بر  بنا 
نسبتهاي هندسي در مکتب هرات و به تبع آن مکتب دوم 
دو  اين  نگاره هاي  اسالمي  تجريدي-  هنر  الزمة  تبريز 
مکتب بوده است. هندسه ايستا و داراي توالي در تقسيم 
بندي در مکتب هرات و به تبع آن تبريز دوم دچار تحول 
شد بدين صورت که تقسيم بندي متوالي با ترسيم قطر، 
عمود منصف و نصف قطرها حاصل شد. به گونه اي که 
عمود منصفها گستره را به چهار قسمت تقسيم مي نمايند 
از  اگر  و  شده  ترسيم  گستره  نصف  قطرهاي  سپس  و 
تقاطع قطر نصف گستره با قطر کل آن خطي کشيده شود، 
ادامه  با  تقسيم مي گردد.  به سه قسمت مساوي  گستره 
اين توالي مي توان به نسبتهاي هندسي خاصي دست يافت 
(آيت اللهي و غالم حسني،۱۳۸۲؛ ۵۶ ) استفاده از تناسبات 
هندسي خاص باعث شکسته شدن ترکيب بندي متقارن 
بندي  (ناسي، ۱۳۷۸؛۱۵۸) و نوعي ترکيب  گذشته گشته 
متقارن در عين بي قرينگي را ايجاد مي نمايد. اين ترکيب 
فضا را از حالت رسمي بيرون آورده و وارد دنياي واقعي 

نگاره  بصري  ويژگي هاي  بررسي 
گونه  و  منازل  بيان  کتاب  از  تبريز 
شناسي عناصر ساختاري آن در قرن 

دهم  هجري

تصوير٩. بازترسيم گذرها به سه حالت ممتد، خط چين و نقطه 
چين بر روي نگاره، مأخذ: همان.

داغي  قراجه  دارالسلطنه  نقشه   .١
اولين نقشه اي است که بعد از نابودي 
باروي نجف قلي خاني ترسيم شده 
است. اين نقشه که يکي از معتبرترين 
تهيه  نقشه هاي  کامل ترين  شايد  و 
شده از شهر تبريز تا اواخر دوره 
١٢٩٧ه.ق./  سال  در  است،  قاجار 
مظفرالدين  وليعهد  امر  به  ١٨٨٠م. 
ميرزا و تماما توسط ايرانيان توسط 
مدرسه  در  کرده  تحصيل  ايرانيان 
دارالفنون تهران که با شيوه نقشه 
برداري غربي آشنايي کامل داشته اند 
(بليالن، ١٣٨٦)  است.  گرفته  انجام 
اين نقشه بر روي کاغذي به ابعاد 
٩٧٠*٧٥٦ سانتيمتربه صورت چاپ 
سنگي به طبع رسيده که کادربندي 
آن حدود ٥ سانتيمترازطرفين کادر 
اصلي فاصله دارد وازسمت راست 
(قبرستان)  ازنقشه  قسمتي  آن 
ازکادراصلي بيرون زده است. عالوه 
نقشه،اعالم  اصلي  متن  براهميت 
حاوي  آن  پيوست  وجدول هاي 
(فخاري  ارزشمندي است  اطالعات 

تهراني و همکاران، ١٣٨٥؛٤٨-٥٠)



شماره۴۸  زمستان۹۷
۴۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

همچنين  اصل،۱۳۹۵؛۴۴)  مسينه  و  (محمدزاده  مي کند 
امکان استفاده از زواياي ديد متعدد را براي نقاش فراهم 

مي آورد.
يکي  مي شود.  ديده  تقارن  نوع  دو  نيز  تبريز  نگاره  در 
تقارن فضائي و ديگري تقارن در زمان بدين ترتيب که 
«اتفاقات و جزئيات در يک نگاره، در يک  لحظه در برابر 
ديد بيننده ظاهر ميگردد» (عسگري، ۷۴-۱۳۷۳ :۴۸) نگاره 
در دو صفحه چسبيده بهم ترسيم شده که اگر آن را يک 
تصوير در نظر گرفته و قطرها، عمود منصف ها و تقاطع 
آنها را رسم نماييم، تصوير کلي به سه قسمت متساوي 
تقسيم مي گردد. شهر تبريز با باروي اطرافش دقيقا در 
مرکز صفحه اصلي ترسيم شده و با اينکه شهر متقارن 
پراکنده  شهر  سطح  در  گونه اي  به  عناصر  ليکن  نيست 
شده اند که به راحتي مي توان تقارن را در کل آن مشاهده 
نمود. رودخانه دقيقا در يک سوم از شهر ترسيم شده و 
به نوعي حکايت از فضاهاي مختص حکومت و يا مردم 
در  اداري  حکومتي  مجموعة  و  جامع  مسجد  مي نمايد. 
مرکز و چهار نقطه اصلي مسجد کبود، مسجد عليشاه، 
تفريحي  حکومتي-  مجموعه  يک  و  بهشت  هشت  کاخ 
ناشناخته در چهار گوشه شهر ۵ نقطه اصلي اين نگاره 
محسوب مي شوند. اين عناصر بصورت اغراق آميز و با 

مقياسي بزرگتر نسبت به ساير عناصر ترسيم شده اند که 
نشان از اهميت آنها نسبت به ديگر عناصر ترسيمي دارند. 
نکتة جالب ديگر قرار گيري مجموعه مسجد حسن پادشاه 
و بازار در يک امتداد و در ميانة شهر است که مطابق با 

واقعيت است. (تصوير ۷)

۲-۳. مقياس نگاره
براساس خروجي هاي حاصل از تطابق نگاره ترسيم شده 
در  تبريز  نقشه وضع موجود شهر  و  توسط مطراقچي 
 MapAnalyst افزار  نرم  از  باستفاده   Google Earth
مي توان نتيجه گرفت نگاره مطراقچي داراي مقياس تقريبي 

۱:۱۱۲۰۰ است. (جدول۳)
نتيجه  مي توان  گرفته  صورت  تحليلهاي  به  توجه  با  که 
خود  زمان  در  نقشه  عنوان  به  ترسيمات  اين  که  گرفت 

خطاي کمي داشته اند. 

۲-۴. واقعي گرايي در ترسيم عناصر مصنوع
در رابطه با نگاره شهر تبريز مي توان ادعا نمود که در 
بيشتر موارد ترسيمات انجام شده مطابق با واقعيت بوده 
سالهاي  در  صفوي  تبريز  نخست  آنکه  سبب  به  است، 
بوده  استانبول  همپاي  و  قدرتمند  بسيار  ه.ق.   ۴۲-۹۴۰

تصوير١٠. گداي پير را به مسجد راه نمي دهند، بوستان سعدي. 
٨٩٤ هـ.ق. بهزاد. دارالکتاب مصر، قاهره، مأخذ: آژند، ١٣٨٩؛ ٤٠٩

تصوير١١. پيامبر در ميان ياران نشسته، حيرت االبرار. ٩٠١ هـ.ق. 
بودلين اليبرري، آکسفورد، مأخذ: شين دشتگل، ١٣٨٩؛ ٥٢



شهري  و  معماري  عناصر  ترسيمي،  نگاره  با  مطابق  و 
متعدد و معروفي از جمله ميدان صاحب آباد (فضاي باز 
مقابل شماره۱ تصوير۵)، مسجد حسن پادشاه (شماره۴ 
تصوير۵)، کاخ هشت بهشت (شماره۱b تصوير۵)، مسجد 
(شماره۸۹  کبود  مسجد  (شماره۹۵تصوير۵)،  عليشاه 
تصوير۵)، مسجد جامع (شماره۴۵ تصوير۵) و مزارات 
و قصرهاي حکومتي در سرتاسر شهر پراکنده شده بود. 
دومين  خوي  از  پس  تبريز  نگاره  آنکه  دوم  (تصوير۸) 
بر  بنا  که  است  ايراني  شهرهاي  از  شده  ترسيم  نگاره 
مستندات، خود نصوح به همراه لشکر بوده و در ترسيمات 
نقش داشته است (Rogers 1992:236) و سوم آن که با 
تفاوت هاي اساسي  تبريز متوجه  نگاره  تر  مطالعه دقيق 
به  و  و شاخصي در ترسيم عناصر معماري و شهري 
عبارتي منحصر بفرد بودن هر عنصر مي شويم. مقايسه 
پالن مسجد کبود با آنچه که در نگاره ترسيم شده و يا 
مقايسه نگاره ترسيم شده از کاخ هشت بهشت به سال 
۹۰۱ه.ق. در زمان اوزون حسن آق قويونلو تحت عنوان 
«خسرو در زير پنجره هاي قصر شيرين»۱ با آنچه که در 
نگاره مطراقچي ترسيم شده و همچنين مقايسه پالن و 
سه بعدي بازسازي شده از مسجد عليشاه با آنچه که در 
نگاره ترسيم شده، حاکي از آن است که در بيشتر موارد 

اين عناصر منطبق با واقعيت ترسيم شده اند. 
 همچنين با کمي دقت بر روي نگاره متوجه خطوطي نسبتا 
کم رنگ در سرتاسر صفحه تصوير مي شويم. اين خطوط 
به احتمال زياد همان گذرهاي اصلي يافرعي شهر تبريز 
در آن دوران بوده اند. برخي از اين خطوط واضح هستند 
و مي توان امتداد آنها را در تصوير ديد. ليکن خطوط ديگر 
يا منقطع بوده و يا اينکه در برخي از جاها اصال ترسيم 
نشده اند. جهت سهولت بررسي خطوط موجود در نگاره 

به سه حالت ۱. ممتد، ۲. خط چين و ۳. نقطه چين براساس 
وضوح خوانايي بازترسيم شدند. (تصوير۹) انطباق اين 
خطوط بر روي نقشه قراجه داغي حکايت از واقع گرايي 
در ترسيم راهها دارد که البته از منظر سياسي نظام اهميت 

خاصي براي لشکر عثماني داشته است.

۲-۴-۱. عناصر طبيعي (عوارض، رودخانه، گياهان و 
جانوران)

و  نباتات  مخصوصا  و  طبيعي  عناصر  ميان  همبستگي 
گياهان با انسان سبب شده است مردم بسياري از نقاط 
درختان  و  گياهان  از  برخي  براي  ايران  جمله  از  جهان 
اين گياهان درخت  از جمله  قائل شوند.  قداست ويژه اي 
سرو۲ مي باشد که به وفور در نگاره هاي ايراني استفاده 
کتاب  نگاره هاي  ميان  در  اينکه  جالب  نکته  است.  شده 
سرو  درخت  تعداد  بيشترين  تبريز  نگاره  منازل،  بيان 
را دارد. همچنين در نگاره تبريز، در چندين نقطه داخل 
شهر و ميان ابنيه، درختان شکوفه داري ديده مي شوند 
پرشکوفه  «درختان  نمادين  در وضعيتي  يک سو  از  که 
است»(طهماسبي،  باروري  و  حاصلخيزي  از  نمادي 
معقولي،۱۳۹۶؛۳۷) و از طرفي۳ نشان دهنده فضاهاي باز 
شهري اند. بر روي نگاره تبريز داخل ۲ باغ حصاردار نيز 
درختان شکوفه دار، گلهاي الله و نيز بوته هايي به همراه 
گل (شماره هاي۱و۹تصوير۵) ديده مي شوند که به احتمال 
زياد با توجه به اينکه گل الله به نوعي گل سلطنتي محسوب 
مي شود، باغهاي سلطنتي آن دوره بوده اند. همچنين خارج 
باروي شهر درخت هاي خشکي ديده مي شوند که خبر از 

آمدن پائيز مي دهند. (جدول ۴)
در نگاره تبريز عوارض طبيعي ترسيم نشده اند و احتماًال 
اين موضوع يا با زاويه ديد نقاش ارتباط داشته باشد و 
يا اينکه ساير عناصر به جهت سياسي و نظامي از اعتبار 
بيشتري برخوردار بوده اند. و نهايتا عنصر رودخانه که از 
عناصر ارتباطي تصاوير بوده و دقيقا مطابق با واقعيت در 
يک سوم از کل نقشه شهر ترسيم گشته است. در رابطه 
با پوشش جانوري نگاره تبريز (۵آهو و ۳خرگوش) که 
در بيرون باروي شهر ترسيم شده و احتماال منظور از 
اين ترسيمات عدم وجود مناطق مسکوني در بيرون بارو 
بوده است؛ ولي در کل نگاره هاي کتاب بيان منازل بحث 
بر اينکه ترسيم حيوانات اهميت چنداني بجهت سياسي و 

نظامي نداشته اند وجود دارد. 

۲-۵. ديد سه وجهي
و  پرسپکتيوي است که در مکتب هرات  ديد سه وجهي 
رفت  آن  ذکر  که  همانطور  و  ميشود  ديده  بوفور  تبريز 
ديد از سه وجه باال، روبرو و پهلو را در آِن واحد ميسر 
مي سازد. همچنين پاول فلورنسکي۴ اين پديده را در کتاب 
معروف خود تحت عنوان «پرسپکتيو معکوس» توصيف 

نگاره  بصري  ويژگي هاي  بررسي 
گونه  و  منازل  بيان  کتاب  از  تبريز 
شناسي عناصر ساختاري آن در قرن 

دهم  هجري

اساس  بر   Helmert (4Parameters)از نتايج حاصل   .٤ جدول 
نرم افزار MapAnalyst، مأخذ: نگارندگان

تصوير١٢. نمونه هايي از استفاده از پرسپکتيو معکوس در ترسيم 
نگاره تبريز، مأخذ: همان.

به  شيرين،  و  خسرو  نظامي،    .١
كوشش: سعيد حميديان، تهران:نشر 

قطره، ١٣٧٨.
که  است  درختي  سرو:  درخت   .٢
در نگاره هاي حمزه نامه در قسمت 
پس زمينه ترسيم شده است و جزء 
ايرانيان  نزد  درختان  محبوب ترين 
است و مانند ديگر درختان هميشه 
بهار، «نماد جاودانگي، يعني حيات 
اينجاست  از  و  است  مرگ  از  پس 
يونان  در  گورها  کنار  در  که 
چين  و  خاورميانه  ايتاليا،  باستان، 
(هال،١٣٩٠؛١٩٣)  مي شود.»  يافت 
عناصر  ديگر  همانند  نگارگران 
اصلي طبيعت مانند آب و کوه نگاه 
ويژه اي به درختان داشته اند و از آن 
باورهاي  اعتقادات و  دليل  به  ميان 
درخت  به  خاص  توجهي  ايرانيان 
سرو داشته اند که در اکثر نگاره ها 
به تصوير کشيده شده است. (صالح 

شوشتري و شيرازي، ١٣٨٧؛٦)
٣. ستارزاده، داريوش، بليالن اصل، 
ليدا، اشرفي پور، بهاره، بلورچيان، 
مژده (١٣٩٢)، بازسازي نقشة شهر 
تبريز در دروة صفوي با استناد بر 
مينياتور مطراقچي و ساير مستندات، 
طرح پژوهشي، واحد تبريز، دانشگاه 

آزاد اسالمي.
و  دانشمند   :Pavel Florenski.٤
در  که  هنرمند روسي-آذربايجاني 
زمينه هاي مختلفي از جمله نقاشي و 

هنر تاليفات بسياري دارد.

جدول ۴ معياري هلمرت

مقياس ١:١١,٢٠٠
زاويه چرخش [ccw] ٨٦ °

استاندارد تقسيمات ± ١٦٥ m

ميانگين خطاي موقعيتها ± ٢٣٤ m



شماره۴۸  زمستان۹۷
۴۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

کرده و به اين نکته اشاره مي کند که تکنيک نمايشي در 
اشيا  مقابل  نماي  ديد  به  فقط  را  بيننده  اسالمي،  فرهنگ 
محدود نکرده و ديد از قسمتهاي ديگر بنا را بطور همزمان 

(Florenski,2001,26) .براي او ميسر مي سازد
و  حرکت  لحاظ  به  هرات  مکتب  پسين  دوره  نگاره هاي 
فضابندي سه بعدي، در تقابل چشمگير بانگاره هاي ايستا 
اکثر  در  است.  مکتب  اين  آغازين  دوره  گونه  شمايل  و 
وبيروني  اندروني  همزمان  نماي  پسين  دوره  نگاره هاي 
ترسيم شده و زواياي ديد همزمان در نگاره ترسيم شده 
افق  سطح  به  نسبت  باالتري  ديد  زاويه  بنا  کليت  است، 
کوچه  روي  پياده  کف  و  و کف صحن  بام  پشت  دارد، 
عمودي  کادر  در  افقي  خطوط  ميشود.  ديده  وضوح  به 
باعث پالن بندي کل تصوير از پايين به باالست. جزئيات 
معماري از نماي روبه روکشيده شده که ديوارهاي جانبي 
و سقف قابل مشاهده نيست ودر نمايش فضاي اندروني 
بنا، ديوار روبرو که مانع ديد مخاطب است برداشته شده 
تا  شده  ترسيم  آن  در  ايوان  نماي  ديوار،  جاي  به  يا  و 
فضاي داخل ديده شود ولي گنبد همواره از نماي بيروني 
ترسيم ميشود و مانند يک فلش چشم را از پايين نگاره 
و  ديوارها  باالي  کنگره هاي  کمک  به  زميني،  فضاي  و 
سردرها به قسمت باالي کادر عمودي هدايت ميکند و به 
ماوراء ميکشد (تصاوير ۱۰ و ۱۱؛ محمدزاده و ديگران، 

۱۳۹۵؛ ۳۳).
تصاوير بيان منازل نيز نگاِه چند مرکزيتي داشته و انتقال 
پرسپکتيو خطي  از  که  است  مواقعي  از  بيشتر  اطالعات 
استفاده مي شده است. همانند نمايش مناظر ساختارهاي 
چندضلعي يا نمايش محيط هاي بسته از جمله استحکامات 
مجموعه هاي  در  باز  فضاي  يا  و  شهر  باروي  و  برج 
از ديدهاي  معماري؛ در ترسيم عناصر نگاره تبريز نيز 
مختلف به جهت بحث تقارن در زمان و نقل رخدادها و 
حوادث در يک نگاه، از نگارگري بهره گرفته شده است. 
بيشتر عناصر به صورت نما و برخي ديگر به صورت 
کاوالير  و  اگزونومتريک  روش هاي  به  بعدي  سه  ديد 
شده اند.  ترسيم  تصوير۵)  از  (شماره هاي۲۵،۵۷و۷۷ 

(تصوير۱۲)
کوسه باي يک راه ساده براي تجسم ديدهاي ترسيمي 
ارائه مي کند؛ بدين صورت که اگر بناهاي دوبعدي ترسيم 
شده بر روي کاغذ در امتداد سه ضلع بريده شده و با 

زاويه  براساس  کاغذ  سطح  به  نسبت  درجه   ۹۰ زاويه 
ترسيمي عمود گردند، قادر به درک يک ديد شهري بهتر 
بهتر  درک  جهت   (Kosebay,1998,18) بود  خواهيم 
مطلب، در اين مقاله فرضيه فوق با بازترسيم نگاره تبريز 
و چرخش ۹۰ درجه اي عناصر حول محور افق، به آزمون 
ارائه  به  قادر  بدين روش  اينکه  نکته جالب  گذاشته شد. 
نماهايي از تبريز صفوي مي باشيم که با توجه به از بين 
رفتن تعداد بيشماري از اين ابنيه ها، اين روش در نوع 
خود بسيار بديع بوده و در تحقيقات آتي با مقايسه اين 
تصوير با ساير اسناد مي توان اقدام به بازسازي منظر 

تاريخي شهر تبريز نمود. 
 

۲-۶. گونه شناسي۱ شکلي
 گونه شناسي تعاريف متعددي دارد ليکن آنچه به سبب 
است،رويکرد  حاضر  تحقيق  توجه  مورد  مقاله  ماهيت 
شکلي است که وسيله اي براي شناخت الگوهاي هندسي 
بنا در چارچوب نما، حجم و فرم  به کار رفته در کالبد 
است که از فرايند هندسي قابل استناد و پذيرفته شده در 
علم هندسي پيروي ميکند و باعث شناخت هرچه بهتر اجزا 
و  (سيديان  مي شود  بنا  بدنه  در  رفته  کار  به  عناصر  و 
فرايند  يک  از  نگارگري  که  آنجايي  از  ديگران،۱۳۹۶؛۱۷) 
از  که  طراحي  خطوط  کمک  به  و  طراح  سوي  از  ذهني 
اصول هندسي نشات مي گيرد تبعيت مي کند، لذا کاربرد 
اصول هندسي در کالبد و پيکره ترسيمات حائز اهميت 
مي شود. با اين پيش فرض، شناخت اشکال پايه و نحوه 
تلفيق هندسي آنها به جهت بازشناسي الگوهاي شکلي به 
کار رفته انتظاري دور از ذهن نيست. لذا گونه شناسي 
شکلي باعث خوانش و فهم هرچه بهتر عناصر ترسيمي 
نگاره مي گردد. رنگهاي به کار رفته در ترسيم عناصر به 
همراه فرم عناصر ترسيمي دو جزء مهم ويژگيهاي شکلي 

عناصر نگاره تبريز مي باشند.
 

رنگ و مصالح   .۱-۶-۲
براساس  را  رنگ ها  نصوح  محققان،  نظرات  اساس  بر   
رنگ پايه مصالح در واقعيت، بطور قراردادي در ترسيم 
نگاره ها بکار برده است. بر اين اساس استفاده از رنگ 
رنگ  همين  از  استفاده  و  معرف سرب  مصالح  در  آبي 
کاشي هاي  نشان دهندة  هندسي  طرحهاي  با  تزئينات  در 
کاشي  آجر  معرف  قرمز  رنگ  است.  سفالي  روکش دار 
خاکستري  رنگ  و  گچي  آجر  معرف  زرد  رنگ  خشتي، 
معرف سنگ بنايي است (Kosebay,1998,30 )  عالوه 
بر موارد فوق در نگاره تبريز، رنگ صورتي که در بدنه 
برخي بناهاي شاخص چه مذهبي و چه غير مذهبي نشان 
يا وابسته  و  از حکومتي  احتماال نشان  داده شده است، 
چنين  موارد  بيشتر  در  و  داشته  بنا  بودن  حکومتي  به 
ابنيه هايي کارکردي خصوصي داشته اند. به طور مثال بدنه 

نام علميشکل شماتيکگونه گياهي

۱. درخت 
تبريزي

۲. هلو پرپر
۳. ياس ايراني

۴. بيد

جدول۴. تنوع درختان و گونه هاي گياهي نگاره تبريز به همراه 
نام علمي گياهان، مأخذ: همان.

١. گونه و گونه شناسي موضوعي 
به  توجه  است،  جهاني  گستره  با 
گونه شناسي در نوشته هاي قديمي 
از حدود دوهزار سال پيش در آثار 
نويسندگان معمار و ديگر دانشمندان 
سال   ٢٥٠ حدود  و  مي شود  ديده 
که مشخصا در حوزه علوم مطرح 
شده است. گونه به عنوان يک مفهوم 
مردم  از  دسته اي  با  طبقه  نوع،  به 
که  دارد  اشاره  اشيا  از  گروهي  يا 
ويژگي هاي مشخص مشترکي دارند 
و اين ويژگي ها آنها را از ديگر مردم 
مي کند.  متمايز  اشيا  گروه هاي  يا 

(Rapaport,1990,48)



صورتي رنگ در مسجد حسن پادشاه (شماره۴تصوير۵) 
که با توجه به ساير مستندات تاريخي۱ حکايت از مسجدي 
سلطنتي دارد. همچنين رنگ نارنجي نيز با ويژگي مرتبط 
بودن با حکومت در بيشتر موارد کاربري عمومي به خود 
گرفته است. (شماره هاي۹۹،۱۰۱و۱۰۳تصوير۵) همچنين 
عمومي  فضاهاي  از  نشاني  زرد  رنگ  آتاسوي  گفته  به 
آفتاب  روبه  دادن  نشان  براي  بدنه ها  برخي  در  و  بوده 
و  بوده  کلي  بسيار  بندي  دسته  اين  البته  نماست.  بودن 
نتيجه گيري دقيق تر نيازمند بررسي توأمان رنگ و فرم 
عناصر ترسيمي است که بتوانند مفاهيم مختلفي همچون 
کاربري و جهت گيري بناها را عالوه بر مشخص نمودن 

مصالح دربر گيرند. (جدول۵)
 

۲-۶-۲.فرم(الگو)
با نگاهي جزئي تر به فرم عناصر ترسيمي نگاره تبريز 
به وضوح مي توان استفاده از احجام افالطوني با رنگهاي 
متفاوت را در ترسيم خط پايه، بدنه و سقف هر عنصر 
را  ترسيمات  در  رفته  کار  به  پايه  خط  نمود؛  مشاهده 
به  تک خطه  پايه  خط  نمود.  تقسيم  دسته   ۳ به  مي توان 
ترسيم  جهت  و  مورد  چند  در  فقط  که  خاکستري  رنگ 
تصوير۵)  شماره۱۰،۱۳،۶۰  (عناصر  عمومي  ابنيه 
استفاده شده است.خط پايه دوخطه برنگ خاکستري که 
براي نشان دادن تجمع چندين بنا با يک بناي شاخصي 

است.  رفته  کار  به  است  ديگر  بناهاي  با  بازار  همچون 
خط پايه سه خطه به فرم مستطيلي به رنگهاي خاکستري 
(شماره۱۷،۲۸،۳۰،۹۶)  نارنجي  (شماره۲،۱۱،۱۶،۶۴،۹۸)، 
و سبز (شماره۲۹،۵۲،۵۸) جهت نشان دادن مجموعه اي 
از بناها و در اغلب موارد به همراه عنصر مسجد استفاده 
شده اند که با توجه به تعداد آنها در نگاره بيانگر محالت 
شهر تبريز در قرن ۱۰ هجري اند. دليل اين ادعا مطابقت 
تعداد محالت شناسايي شده بر روي نگاره به تعداد ۴۵ 
عدد با تعداد محالت ذکرشده در سفرنامه الساندري۱ به 
سال ۹۷۸ ق/ ۱۵۷۱م. در زمان حکومت شاه طهماسب 
اول صفوي است. مساجد در محالت متعدد به رنگهاي 
مختلف ترسيم شده اند. رنگ سبز حاکي از اهميت مسجد 
محله در شهر (شماره۲۹،۵۲،۷۴) است. همچنين رنگهاي 
مختلف گوياي مصالح متنوع به کار رفته در مساجد و 
نيز جهت قرارگيري محله نسبت به زاويه ديد (شماره۶۲) 
و جهت تابش خورشيد (شماره۲۸) بوده است. خط پايه 
۳خطه ذوزنقه اي شکل فقط برنگ خاکستري در چندين 
مورد که همگي تک بنا و يا قسمتي از يک مجموعه واحد 
بوده و عموما ساختار مذهبي داشته اند (شماره۲۱)، به 
کار رفته است. خط پايه ۳خطه بفرم پله اي خاکستري رنگ 
در ساختاري همچون مجموعه واحد بازار (شماره۸۲) و 
۳خطه بفرم پله اي سبز رنگ در بنايي مذهبي مانند مقبره 

(شماره۷) ديده مي شود. (جدول ۶)

درب و پنجرهگنبدسقفرنگ
بدنه 
- نما

شماره تصويرکاربري

کاشي هاي سربآبي
۴،۶،۸،۱۴،۲۱،۳۱،۶۳، مذهبي: مسجد، مقبرهمذهبينشانه باز بودنروکشدار سفالي

،۷۲،۸۹،۹۹،۱۰۳

سنگ --بناهاي عموميخاکستري
۱۰،۱۱،۶۶،۹۴،۱۰۰بناهاي عموميبنايي

-----آجر کاشي خشتيقرمز

مرتبط بودن با --زرد
حکومت

آجر 
۳۲،۴۶،۵۳،۶۰،۷۶،۹۰،۹۲فضاهاي عموميگچي

نارنجي
بناهاي کم اهميت-

مرتبط بودن با حکومت (کارکرد حکومتي--محله 
۲۱،۴۵،۵۴،۷۷،۸۱،۹۵،۹۹عمومي)

۷،۳۹،۷۱،۹۱،۹۳مذهبي: مقبرهمذهبي-کاشيکارکرد عموميسبز

حکومتي---صورتي
حکومتي يا وابسته به 

۴،۸۹،۱hحکومتي(کارکرد خصوصي)

جدول۵. تنوع رنگي مورد استفاده در نگاره تبريز (شکل۶) براساس مصالح مورد استفاده و کاربري فضاها، مأخذ: همان.
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سلطان  را  پادشاه  حسن  ١.مسجد 
است.  كرده  بنا  قويونلو  آق  حسن 
گنبد هاي آن همه كاشيكاري شده و 
از چهار سو داراي منافذي هستند كه 
با سنگ هاي نجفي (مرمرين) مزين 
و مشعشع گرديده اند. (اوليا چلبي، 

١٣١٤؛٢٤٩؛ اوليا چلبي،١٣٣٨؛١٧)
٢.«محيط شهر اگرچه حصار ندارد 
پانزده ميل بلکه بيشتر و به شکل 
کوچه هاي  عده  است.  مستطيل 
تبريز ٤٥ است و در هرکدام صفي 
چنانکه  مي شود  ديده  درختان  از 
مي توان گفت که هر کوچه اي را باغي 

است. « (ونيزيان،١٣٤٩؛٤٤٦)
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بدنه هاي طاقدار منفرد ترسيم شده در نگاره تبريز عالوه 
بازار  گستردگي  جهت  و  وسعت  دهنده  نشان  آنکه  بر 
شهر بوده؛ رنگ آميزي متفاوت آن نيز به داليل استفاده 
آجر  و  (شماره۶۶)  سنگ  قبيل  از  مختلف  مصالح  از 
(شماره۷۷) است. تنوع رنگها گوياي جهت قرارگيري بازار 
نسبت به زاويه ديد (شماره۹۴) و جهت تابش (شماره۵۳) 
(شماره۹۰)  اهميت  براساس  آن  بندي  درجه  همچنين  و 
است.  بوده  راسته  هر  در  موجود  (شماره۸۲)  و صنف 
نارنجي  برنگ هاي  و  بسته  درب  با  که  صاف  بدنه هاي 
صورتي  و  (شماره۱۴،۲۸،۸۹)  سبز  و  (شماره۱۸،۹۹) 
(شماره۴،۳۱) ترسيم شده اند عمومًا بناهايي منحصر بفرد 
مي باشند که وابسته به حکومت بوده اند. بدنه هاي صاف 
با درب نيمه باز در چند بناي مجاور هم ديده مي شوند 
بناهايي  از  نشان  احتماًال  که  شماره۱۰،۲۲،۲۷)  (عناصر 
با کاربري عمومي مي باشند و در نهايت رنگ خاکستري 
نارنجي  رنگ  استفاده عمومي،  مورد  به مصالح  مربوط 
جهت قرار گيري و رنگ سبز در بدنه بناهاي مذهبي بکار 

برده شده است.
برنگ  مسطح  و  صاف  سقف هاي  تبريز  نگاره  در 
شده اند.  گرفته  کار  به  بازار  عناصر  ترسيم  در  سبز 
در  عموما  رنگ  زرد  صاف  سقف  (شماره۳۸،۵۳،۷۷) 
مساجد محله اي (عنصر شماره۵۲) و رنگ نارنجي در 

سبز  بدنه  با  که  محالت  داخل  در  عادي  بناهاي  سقف 
احتماال  که  (شماره۲۸)  مي شوند  ديده  هستند  رنگ 
نشان مي دهند. سقف  را  امامزاده ها  فضاهايي همچون 
شيرواني فقط در يک مورد ديده شد که نشانگر بنايي 
بقيه  در  است.  (شماره۲۹)  محله اي  مسجد  ساختار  با 
نوع  سه  داراي  که  ميبينيم  را  گنبدي  سقف هاي  موارد 
و  (شماره۴)  پيازي  (شماره۸۹)،  دايره  نيم  مختلف 
مخروطي (شماره۷۱) برنگهاي سبز و آبي، در تک بناها 
يا مجموعه هايي با کاربري واحد مي باشند. به طور کلي 
در  و  حمام ها  مساجد،مقابر،  ترسيم  در  سقف هاي  از 
برخي موارد بناهايي با کاربري حکومتي استفاده شده 

است.
در نگاره تبريز مناره ها اغلب براي نشان دادن فضاهاي 
منفرد  به صورت  و  به رنگ سبز  اهميت  بر  بنا  مذهبي 
(شماره۳۱،۴۵،۵۸) و يا جفت منار (شماره۴،۸۹) به کار 
رفته اند. جفت مناره کوتاه برنگ خاکستري (شماره۱۰۱) 
به  باتوجه  که  داده شده است  فقط در يک مورد نشان 
ساير ويژگي هاي اين بنا، بنايي حکومتي بوده است. تعدد 
مناره هاي ترسيمي در مرکز نگاره تبريز (شماره۳۵) بر 
اساس مستندات (کالويخو،۱۳۳۷؛۱۶۱؛ كربالئي تبريزي، 
قلعه اي  چلبي،۱۳۳۸؛۱۴)نشان دهندة  اوليا  ۱۳۴۴؛۴۷۰؛ 
حکومتي است که شامل عناصر مذهبي نيز بوده است. 

 

صر
فرم (الگو)ويژگيعن

موارد استفادهرنگ

صورتيآبيسبززردنارنجيخاکستري
تجمع 

چندين بنا
مجموعه واحد

ط پايه
خ

۲ خطه

۳ خطه

بدنه

طاقدار

صاف با درب بسته

صاف با درب نيمه باز

ف
سق

صاف

شيرواني

ي
گنبد

نيمدايره

پيازي

مخروطي

جدول۶. تطابق ويژگيهاي فرمي(شكلي) خط پايه، بدنه و سقف با رنگها و موارد به کار رفته در نگاره تبريز، مأخذ: همان.
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جدول٧. شناسايي عناصر معماري و شهري نگاره ترسيم شده از شهر تبريز به سال ٩٤٤ه.ق/١٥٣٧م.،مأخذ: همان.
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نتيجه
سرانجام در جدول  ٧ عناصر ترسيم شده بر روي نگاره تبريز به تفکيک کاربري و براساس ويژگيهاي شکلي 
به دو قسمت عمده عناصر معماري و شهري تقسيم بندي مي شوند. به کمک اين جدول مي توان انواع عناصر 

معماري و شهري تبريز در قرن ١٠ هجري را شناسايي نمود. 
با مقايسه تحليلي- تطبيقي يافته هاي تحقيق براساس جدول  ٧ مي توان عناصر معماري و شهري شهر تبريز 
در قرن ١٠ هجري را به ٤ دسته کلي ١.بارو و دروازه ها، ٢.گذرها، ٣. محالت و فضاهاي شهري و ٤. عناصر 

مذهبي، خدماتي، تجاري و حکومتي تقسيم نمود. 
سرانجام نکته مهم آن که يافته هاي اين جدول به همراه ساير مستندات تاريخي کمک شايان توجهي در 

بازسازي تبريِز دورة صفوي در تحقيقات آتي خواهند نمود.

منابع و مأخذ
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political- military reasons that is drawn during the attack of Sultan Süleyman the Ottoman to 
Iran and the reign of King TahmasbI, but none of the architecture and urbanism researchers 
has attempted to reread this important historical document.
Miniature of Matrakçi, the most original document of this research, was prepared by Nasuh 
as a pictorial manuscript for Süleyman the Magnificent in 944AH/1537-38AD; the topic 
was “Beyan-iMenazil” which aimed at narrating military expedition route of Ottoman 
government to Iraqs .  The book of “Beyan-iMenazil” has 109 framed pages that include 
130 images; each page is 230 x 315 mm. The texts of the pages are written in frames of 130 
x 220 mm that are in center of the page and there are uneven margins on the page. Most of 
the pages do not have margins and it seems that some of the paintings are cut after being 
executed. The manuscript has text as well as illustrated pages that describe and portray 
Sultan Süleyman I,s two-year military campaign of 940-42AH (1533-36CE), launched from 
Istanbul and extending into the two Iraqs as far as Baghdad. 
The visual compilation of the Beyani-iMenazil provides multilayered information on 
Ottoman campaign and visited places which is one of the unique features of this book. 
Selection of the points of view in paintings of the cities in miniatures, using natural connective 
elements including rivers and mountains was based on rational connection of the miniatures 
to each other. As a result real imagination of the route taken by the army and finally, creative 
innovation of perspective refer to total visualization of images in the form of a category 
that as a consequent, sets the large panorama of the narrative’s action that introduces cities, 
stopping points of the army, plants and animals as well as movement of the army, and tries to 
represent all details with a symbolic language. Therefore, this article tries to respond to these 
fundamental questions that: has a specific symbolic language been used in visualization of 
the architectural and urban elements of miniatures in this book? How can we identify and 
interpret Tabriz urban and architectural elements in the Safavid period after discovery of 
Beyan-iMenazil miniatures’ characteristics? According to specific complexity of the subject 
in order to fulfill the research goals and respond to the questions, in addition to the general 
features of the Beyan-iManazil manuscript, the characteristics including 1-inspiration 
from different artistic schools 2-complementary characteristics of illustration and text 3-
point of view 4-drawing and compliance with reality 5- Perspective 6- vegetation 7-color, 
ornamentation  and symbolic language form features have been investigated concurrently 
with details related to Tabriz city.

Keywords: Early-SafavidTabriz, Beyan-iMenazilBook, Tabriz Miniature, Visual Features, 
Structural Elements.
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Tabriz city, located in the North-west of Iran, is one of the most ancient cities of Iran before 
and after Islam. Up to the middle of King Tahmasb’s reign, the second King of the Safavid 
dynasty (962AH/1555AD), this city was the capital and after that, up to the end of the rule 
of the Qajar dynasty (1194AH/1780AD), it has always been the second most important 
and unique city of Iran considering the religious, political and economic standpoints and 
consequently the architecture and urbanism. Unfortunately, consecutive earthquakes and 
wars with the neighboring country,Ottoman,have destroyed the spatial structure of this 
historical city. Now, after three decades, the spatial structure of Tabriz during the Safavidera 
remains ambiguous. 
The mentioned events indicate serious damages to physical structure of Tabriz during 
Tahmasbreign, in a way that the contemporary architects and urban planners do not have any 
precise picture from Tabriz in this period. Nowadays, this issue has created many problems 
with regard to renewal and reconstruction of important parts of this city due to lack of 
existence of valid and precise historic documents. This issue becomes more important when 
we realize that physical structure of Tabriz had inspired builders of the later capitals of the 
Safavids, Qazvin and Isfahan. As an example, design of Tabriz’s Hasht-Behesht Palace, was 
formed in relation to compulsory move of artists and architectures of north-west of Iran to 
the Central Asia according to Timur’s order that led to experiencing nomadic life there by 
the above-mentioned people; in a way that Turkmen capital moved to Tabriz, Hasht-Behesht 
was built and then during the Safavid era, cases of Qazvin and Isfahan were influenced. 
It seems that geographic location of Azerbaijan and ongoing political tensions between 
Ottoman government and the Safavids led to spreading architectural form of Hasht-Behesht 
and its reflection on Chinali Palace; also, Indianrepresentatives, who were in Iran because of 
the good relationship of India and the Safavidgovernment, tookthe form of Hasht-Behesht 
to India subcontinent. 
The documents related to this era are limited to itineraries and some drawings that are 
recorded by tourists. The miniature drawn by Nasuhin 944Ah/1537AD known as Matrakçı 
is the oldest and the most important recorded document from the Safavid Tabriz because of 6
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