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Abstract 
The glorious version of Shāhnāmeh of ShāhTahmāsebi was 
written and illustrated in the Second Tabriz Safavid School 
(907-938 AH). According to the authors' research, out of 258 
paintings in it, 74 have illustrated buildings that depict different 
areas of life, living spaces and interactions with different 
degrees of detail. The purpose of this study was to provide a 
way to quantify the complexity of the relationship between 
human figures and the architectural realm in terms of form in 
this version. For this purpose, after clarifying the concept of 
"complexity", the factors affecting it, including the number 
and variety of human figures in terms of gender and age, the 
number of components and area of the architectural realm 
and their relationship and interaction with the figures were 
considered and the function of the index "Complexity" was 
presented based on them. Calculating the value of the index in 
the drawings of this version, shows that the painting 
"Nightmare of Zahhāk" has the highest amount of complexity 
equal to 392, the painting "Isfandiyār’s Seven Labours" has the 
lowest value of 66, and the complexity index of 74% of the 
drawings is between 124 and 266. Following the approaches 
that have existed so far to understand the art of Persian 
painting, this method offers a new way to examine the 
drawings from a formal and structural point of view. By 
providing such indicators, it is possible to evaluate and 
categorize the paintings from various aspects, have a suitable 
solution for selecting, studying, as well as comparing them 
with paintings from other versions, and gain a better 
understanding of this precious heritage. This research is 
quantitative in terms of the nature of the data and is applied in 
terms of purpose, and data collection has been done by library 
method. 
In this method, factors such as the number and diversity of 
figures from the perspective of gender and age, the area of 
architecture and its relationship and interaction with the 
figures were considered as evaluation indicators, and based on 
that, a worksheet was designed that includes all the details of 
the work. Also, in this research, two images were evaluated by 
using this method and to test the correctness and accuracy of 

the worksheet in measuring the value of the "complexity" 
index. These two images were the image of "Nightmare of 
Zahhāk" which has the highest amount of "complexity" equal 
to 392, and the image of "Isfandiyār’s Seven Labours" which 
has the lowest amount of "complexity" equal to 66. According 
to the effects of each of the factors involved on the value of 
the "complexity" index in the mentioned pictures can be seen 
in the picture of "Nightmare of Zahhāk" due to the large 
number and variety of figures, the large area and the 
complexity of the architectural elements with a high value of 
this index, and in the painting of "Isfandiyār’s Seven Labours" 
due to the lack of the mentioned factors, we are facing the 
lowest amount of this index. 
In the case of the "complexity" index, whose purpose is to 
explain the formal and appearance characteristics of pictures 
in the form of quantitative values, after testing the possible 
relationships between the five factors affecting it several times 
and according to the authors, the most appropriate indicator 
function was presented during this research. However, this 
method is one of the possible solutions and it is possible to try 
different methods to quantify the mentioned quality 
characteristics and to find new ways to know and understand 
and receive this precious heritage. The design and presentation 
of such indicators to categorize pictures and select suitable 
examples for studying them from various aspects can be the 
subject of future research. The systematic method presented 
in this research to examine the complexity of relationships 
between figures and the field of architecture, can also be used 
to examine the relationships between other visual elements in 
painting. This method can be used in other cases by defining 
identifiers related to other questions and objectives, and 
scientifically and accurately by looking from the whole to the 
component; it measures and evaluates other cases.  
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architectural image. 
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 چکیده 
 یق( کتابتت و مصورستاز 938تا  907) یدوم صفو زیدر مکتب تبر یطهماسبشاه ۀشکوهمند شاهنام ۀنسخ
 ییبناهتا رینگاره شتام  تصتو 74موجود در آن،  ۀنگار 258 انینگارندگان از م یهااست. بنابر پژوهش شده

یمت ریرا بته تصتو هاکرهیپاز  یو تعام  انواع گوناگون ستیز ۀعرص ات،یاز جزئ یهستند که با درجات متفاوت
 ۀو عرص یانسان یهاکرهیپ انیروابط م یدگیچیمقدار پ کردنِیکمّ یبرا یروش ۀپژوهش ارائ نی. هدف اکشند
بته مفهتوم  دنیبخشتمنظتور، پتا از وحو  نیتنستخه بتوده استته بته ا نیتدر ا یبه لحاظ فرم یمعمار
و سن، تعتداد اجتزا و مستا ت  تیاز منظر جنس هاکرهیعوام  مؤثر بر آن شام  تعداد و تنوع پ ،«یدگیچیپ»

بتر  «یدگیتچیپ»شتاخ   نیّدر نظر گرفته شدند و تابع مب هاکرهیها با پو ارتباط و تعام  آن یمعمار ۀعرص
کتابوس » ۀکته نگتار دهتدینسخه نشان مت نیا یهامقدار شاخ  در نگاره ۀها ارائه شد. محاسباساس آن
مقتدار  نیتترکم یدارا «اریخان هفتتم استفند» ۀ، نگار392معادل  یدگیچیمقدار پ نیشتریب یدارا« ححاک

استت.  266تا  124 نیب یمقدار ۀنسخ نیا یهادرصد از نگاره 74 یدگیچی، و شاخ  پ66معادل  یدگیچیپ
 یراهکتار نامهوهیشت نیوجود داشته است، ا یکه تاکنون در جهت شناخت هنر نگارگر ییردهاکیدنبال روبه
 توانیم ییهاشاخ  نیچن ۀ. با ارائنهدیم شیرا پ یو ساختار یفرم یهاها از جنبهنگاره یرسبر یبرا نینو

انتخاب، مطالعه،  یمناسب برا ی لگوناگون اقدام نمود، راه یهاها از جنبهنگاره یبندو دسته یابیبه ارزنسبت
 راثیتم نیتاز ا یداشت و به شتناخت بهتتر اریها در اختنسخه گریاز د ییهاها با نگارهآن اسیق نیو همچن
استت و  یو به لحتاظ هتدف، کتاربرد یها از نوع کمّداده تیپژوهش از منظر ماه نی. اافتیبها دست گران
 .است رفتهیذصورت پ یااطالعات با روش کتابخانه یگردآور

 

 
  واژگان کلیدی:

 .یمعمار ریانسان، تصو کریپ ریتصو ،یطهماسبشاه ۀ، شاهنامدوم زیمکتب تبر ،ینگارگر ،یهنر صفو
 

  :مسئول مکاتباتa.boozari@art.ac.ir 
 یهتاکرهیپ یریتنحتوه قرارگ یبررس»اول با عنوان  ۀسندی( نویرسازیتصو ۀارشد )رشت یکارشناس ۀنامانیمقاله مستخرج از پا نیا

دوم در دانشتگاه هنتر بته  ستندهینو ییاست که بتا راهنمتا «یطهماسبشاه ۀشاهنام یهااز نگاره یدر ارتباط با بنا در منتخب یانسان
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 مقدمه 
 

اطالعات  یو  او یمهم در نگارگر یِریبناها از جمله عناصر تصو
ادوار  یاو طت ستتیز یاز چند و چون روابط انسان با فضا یاریبس

هشتتم  یهاستده یط یهنر نگارگر ،یطور کلگوناگون هستند. به
از  ازدهمیت ۀو سرانجام در سد مودیمدارج کمال را پ یتا دهم هجر

 نشان ینگارگر خیتار ۀ(. مطالعPakbaz, 2011:59بازماند ) یندگیپو
بناهتا  ترقیتدق یبه طرا ت جاً،یکه پا از دورۀ مغول، تدر دهدیم

مصتور شتدند  یشتتریعناصر با دقتت و تنتوع ب نیپرداخته شد و ا
(Sultanzadeh, 2008:6در نگارگر .)انسان و کتردارش همتواره  ،ی

 انیتمو تناستب  یهمتاهنگ یدر مرکز توجه بوده است و  دّ اعال
 ق.( رخ 938تا  907دوم ) زیدر مکتب تبر یانسان با عناصر معمار

(. Khaje Ahmad Attari and others, 2012: 87-89) دیتنمایمت
در  یصتر معمتارو عنا یانستان یهاکرهیپ انیچند و چون روابط م

 یو ستاختار یبته لحتاظ فرمت یطهماستبشاه ۀشتاهنام یهانگاره
 یهتا، راهتدر خصتو  آن قیتحقکته ت زدیتانگیرا برمت یسؤاالت
آثتار  نیتاز ا یگونتاگون یهاو فهتم جنبته قیتختوانش دق یسوبه

 بها خواهد بود.گران یراثیعنوان مارزشمند به
در  ینگتارگر یریعناصتر تصتو ۀدربار ییهاکنون پژوهش تا

( یانستان یهتاکرهیو پ یمکاتب گوناگون )ازجملته عناصتر معمتار
مختلف مورد توجه قرار  یهاها از جنبهآن انیانجام شده و ارتباط م

 نیتیجهتت تب یروشت ۀ احتر ارائت قیتاست، اما هدف تحق گرفته

در  یبه لحاظ فرم یمعمارو عناصر  هاکرهیپ انیروابط م یدگیچیپ
است که از  یکمّ یبه صورت شاخص یطهماسبشاه ۀشاهنام ۀنسخ
یشتاخ  مت نیت. با کمک اشودیم دهینام «یدگیچیپ»پا  نیا

 نستخه نیتمتعتدد ا یهتادر نگاره یبنددسته یبه نوعنسبت توان
از روابتط  یگونتاگون یهاجنبته یاقدام کرد و بر اساس آن، بررست

بتا توجته بته را مد نظتر قترار داد.  یمعمار ۀو عرص هاکرهیپ انیم
 یطهماستبشاه ۀشاهنام یمقاله پا از معرف نیا یط هدف مذکور،

صتورت گرفتته در خصتو   قتاتیتحق یبرخ ۀنیشیبر پ یو مرور
مفهوم مورد  حِیاول به توح ۀدر مر ل ،یدر نگارگر هاکرهیو پ هیابن

نسخه، و عوامت   نیا یهانگاره یبرا «یدگیچیپ»نظر از شاخ  
 شتدهیستسا کتاربرط طرا ت شتودهیمؤثر بر مقدار آن پرداخته م

در  «یدگیتچیپ»شتاخ   ۀمحاسب یثبت اطالعات الزم برا یبرا
خواهد شد. در ادامه، تابع معرّفِ شتاخ   یها معرفاز نگاره کیهر

عوام  متؤثر بتر آن ارائته خواهتد شتده در  ۀمحاسب ۀمذکور و نحو
انجام محاسبات مربوطته،  یرفع ابهام از چگونگ یبرا یبعد ۀمر ل
 ۀنسخ یهامشتم  بر بنا از نگاره ۀدو نگار یبرا «یدگیچیپ»مقدار 

مقتدار  نیو کمتر نیشتریب یکه دارا یطهماسبشاه ۀمصور شاهنام
بته  تتاًیو نها شتودهیمبسوط محاسبه مت حاتیتوح ۀهستند، با ارائ

 ییهاشتاخ  نیچنت یریگکار اص  از بته جیو نتا هاافتهی  یتحل
 .پرداخته خواهد شد

 
 
 

 . پیشینه پژوهش1
در  هتاکرهیو پ یعناصتر معمتار ۀدربار یمطالعات ر،یاخ یهاسال یط

 یهادر ارتبتاط بتتا هتتم( از جنبتته زیتتطور جداگانتته و ن)بتته ینگتارگر
اشتاره شتد،  تترشیطور کته پگوناگون انجام شده است، امتا همتان

 انیت( میروابط )به لحاظ فرم یدگیچیپ نییتع یبرا یتاکنون کوشش
پژوهش  نیگفت ا توانیجهت م نیاز ا وعناصر صورت نگرفته  نیا
 انیتروابتط م کتردنِیرا در جهتت کمّت یبار است که شاخصت نیاول
هتا پژوهش ینمتوده استت. برختارائته  یمعمتار ۀو عرصت هاکرهیپ

در مکاتتب گونتاگون را  یو عناصتر معمتار هتاکرهیپ انیتتناسبات م
 هعناصتر را بتا توجته بت نیتا انیتروابتط م یاند، گروهکرده یبررس
اند، قرار داده یمورد بررس یرانیا یخا  نگارگر ییژرفانما یهاوهیش
عناصتر در  نیتا دمانیت تاکم بتر چ ۀو هندس یبندبیبه ترک یبرخ
 گتاهیجا یانتد، گروهتبرخاستته از آن پرداخته مینگاره و مفاه یفضا

را متورد توجته قترار داده و  یمعمتار ۀبه عرصتنسبت هاکرهیانواع پ
و  یعناصتر معمتار ییدر بازنمتا ینگتارگر انیب یهاوهیش زین یبرخ
گرفته صورت قاتیتحق یاند. در ادامه، به برخکرده یرا بررس هاکرهیپ

 .شودیاشاره م یانسان در نگارگر کریپ ایو  یبا موحوع معمار
در  یمعمتار یتجلت»خود با عنتوان  ۀنامانیدر پا ی اصل زیپرو
 یی( با راهنمتاTarbiat Modares University, 1996) «یآثار نگارگر

 ۀو نحتو یبته بررست یلیتتوو یداشته با روشت یسع ،یدری  یمرتض
بتر  دیت)بتا توک یدر آثار نگارگر یرانیا یمعمار یمثال یانعکاس فضا

ارتباط  نییاز پژوهش خود به تب یبخش رد یمکتب هرات( بسردازد. و
هتا و آن انیتتناستبات م ۀاز جنبت یمعمتار یو فضاها هاکرهیپ انیم

 در بنا پرداخته است. هاکرهیپ یریگیجا ۀنحو
 یهاانسان یبررس»خود با عنوان  ۀنامانیدر پا پورینجف ۀدیسس

 یی( بتا راهنمتاShahed University, 2009) «یدرون قتاب نگتارگر
موجتود در ستاختار  یشناسییباینظام ز یبه بررس ،یرازیش اصغریعل

و انسان پرداخته و  یمعمار یبه فضاها ژهیبا توجه و ران،یا ینگارگر
ارتبتاط  جیبته تتدر یادوار مختلتف نگتارگر یکه طت ردیگیم جهینت
یها و تناسبات واقعبه لحاظ ساختار، اندازه یمعمار یا فضاب هاکرهیپ
 شده است. تر

ختود بتا عنتوان  ۀاز مقال یو همکاران در بخش فرستهیشا مهناز
طهماستب شاه ۀزنتان و کودکتان در دور یاجتمتاع گتاهیجا یبررس»

و  یطهماستب ۀنستخ شتاهنام یهتانگاره قیتبر استاس تطب یصفو
(، بتته Women in culture and art, 2013) «یاورنت  جتتامهفت
 گتاهیکودکتان و جا واز زنتان  رشدهیتصو یهاکرهیپ تیموقع ۀسیمقا

و هفت اورن   یطهماسبشاه ۀها در پنج نگاره از شاهنامآن یاجتماع
 اند.پرداخته یجام

بتتا عنتتوان  یادر مقالتته یبهشتتت بتتهیمهاجر و طافشتتار کتتامران
 ۀ)نگار یموردپژوه هیرانیا یهادر نگاره یبندبیروند ترک یچگونگ»
 ۀشتاهنام یخطت ۀاز نستخ« هنتد ریشطرنج بوذرجمهر و سف یباز»
 یاند چگتونگ( تالش کردهAyeene_ye_Mirass, 2013(« )یسنقریبا
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و عناصتر  هتاکرهیاز جمله پ ریتصو یاعناصر و اجز یبندبیروند ترک
کته  انددهیرست جتهینت نیتمذکور را بکاونتد و بته ا ۀدر نگار یمعمار
نگاره بر استاس اصتول و حتوابط  نیعناصر مذکور در ا یبندبیترک

 است. رفتهیصورت پذ یمشخص
از  یرانتیدرک نگارگران ا»با عنوان  یافروتن در مقاله منوچهر
( عنتوان Khiyal Quarterly, 2005) «رانیتا یمعمتار یساختار فضا

از درک  یکهتا  تادر نگاره یمعمتار ریتصتاو یکته بررست کنتدیم
 از فضا توسط نگارگران است. یوا د یساختارها

اسرار نقش پنهان. نقتاشه »ای با عنوان نظرلی در مقاله مائیا
با عنتوان  یشام  مجموعه مقاالت و یکتاب ۀکه در ترجم« آفریننده

( Art Academy Publications, 2011) یرانتیا اتورینیم ۀجهان دوگان
پیشکش هدایایی از هند به »است، با استناد به نگارۀ  دهیبه چاپ رس

کته  کنتدیرا مطتر  مت هیتنظر نیتا ،یطهماسب ۀاز شاهنام« خسرو
تناسبات ک  عناصر نگاره از جمله بنا، از تناستبات فیگتوری کته بته 

 .کنندیم یرویو کانون تصویر است، پ یمحور ۀکریپ یاعتقاد و
 ینگرشت»بتا عنتوان  یادر مقاله ایو زهرا رهبرن یریکشم میمر
در  ثمیهابن یآرا یۀبر پا یرانیا ی( در نگارگروی)پرسسکت ییبر ژرفانما
 ی( بتته بررستتJournal of fine arts-visual arts, 2018« )المنتارر

و  هاکرهیاز جمله پ یدر نگارگر یریعناصر تصو ییژرفانما یهاوهیش
 یآرا یتۀهتا بتر پاآن انیتخوانش و ارتباط م ۀنحو و یعناصر معمار

در  یرانتتیکتته نگتتارگران ا کننتتدیانتتد و عنتتوان متتپرداخته ثمیتتهابن
بتا  ییهایپرداززمانه خود، به صحنه یآشنا یایچارچوب منارر و مرا

 . افتندیدست  دهیچیپ ییفضا ۀهندس
 

 روش پژوهش. 2
و از منظتر هتدف  یها کمّتداده تیپژوهش  احر از منظر ماه

صتورت  یااطالعتات بتا روش کتابخانته یاست و گردآور یکاربرد
مشتتم  بتر  یهتاپژوهش با دقتت نظتر در نگاره نیاست. ا رفتهیپذ

 ۀمصور شتاهنام ۀدر نسخ نیمابیو روابط ف هاکرهیو پ یعناصر معمار
به هتا، نستبتنگاره یبندهشک  گرفت و با هدف دست یطهماسبشاه
عناصتر  انیتروابتط م یدگیتچیپ زانیتم نیتیتع یبترا یاوهیش ۀارائ

 یبته صتورت شاخصت ،یو راهر یبه لحاظ شکل هاکرهیو پ یمعمار
 نیتمشتم  بتر بنتا در ا ۀنگار 74منظور، ک   نیاقدام شده به ا یکمّ

شتدند و عوامت  متؤثر بتر مقتدار شتاخ   ینسخه به دقتت بررست
مربتوط بته اثتر  اتیتشد. سسا جزئ ییها شناساآن در «یدگیچیپ»
و حتمن  ن،یتیتع «یدگیچیپ»عوام  بر مقدار شاخ   نیاز ا کیهر

 ریمقتاد نیتا ۀمحاسب یبرا ازیکاربرط، اطالعات مورد ن کی یطرا 
مقتدار  بیتترت نیتمذکور استخراج شد. به ا ۀدر هر نگاره از مجموع

 ۀو بتا ارائت آمتددستت نگتاره به 74کت   یبرا «یدگیچیپ»شاخ  
 .آن به بحث گذاشته شد ییکارآ ییهامثال
 

 یطهماسبشاه ۀشاهنام. 3
 ییآراکتتاب خیاز جمله آثتار شتاخ  در تتار یطهماسبشاه ۀشاهنام

ق.( کته  938تتا  907) یدوم صتفو زیتاست که در مکتب تبر رانیا
مطتر  استت، کتابتت و  یاز نقتاط اوج هنتر نگتارگر یکیعنوان به

بترط زرافشتان  760 ۀنسخه در بردارنتد نیشده است. ا یمصورساز
در کمتال  متتریلتیم 470در  318 ۀزانتدابه ییهابرگه یاست که رو

(. بتر استاس Agand, 2014: 95اند )اجترا شتده یدگیتچیررافت و پ
آن انجتام داد، پتانزده  یرو 1ولش یکه بعدها استوارت کر یقاتیتحق

در  نیاند و از آن بتآن نقش داشتته ۀنگار 258 ینقاش در مصورساز
بتا  امت شتاخ  در تع یعنوان عنصتربته هیتابن رینگاره، تصتاو 74
شتکوه بته ستبب دارابتودن کتتاب با نیت. اندیآیبه چشم م هاکرهیپ

 یهانمونته ریزمانته، منستوجات و ستا رینظیاز عمارات ب یریتصاو
 رانیتدهم ا ۀسد یاز نوادر آثار فرهنگ ان،یصفو ۀدور ینیتزئ یهنرها

 ۀنگارخانت ینتوع قتتیدر  ق یطهماسبشاه ۀ. شاهنامشودیشمرده م
 ۀدور یهنر نگتارگر یریگشک  توانیاست و در آن م یمنقول هنر

آکنتده از  ۀدور نیتدر ا یتکامت  هنتر ریرا مشاهده کرد و س یصفو
 (.Welch, 1972: 15) افتیرا در عیتحوالت سر
کته  یکتتاب یکتیالکترون ۀخود، نسخ یهایبررس یبرا نگارنده

چتاپ بتاال  تیتفیبتا ک یشاه طهماسب ۀشاهنام یهانگاره ک  ی او
بته چتاپ  2011در ستال  ورکیتوین تنیمتروپتول ۀبوده و توسط موز

 مالک عم  قرار داده است. ده،یرس
یژگتیو نیدارابتودن برتتر  یبه دل یخط ۀنسخ نیا یهانگاره

آثتتار  ریستتا انیتتختتود، در م یو فنتت یمعنتتو ،یشناستتییبتتایز یهتتا
هستتند.  یو درخشندگ ییبایو در اوج ز رینظیب ران،یا ینگارگرخیتار

کتتتاب کتته  نیتتا یهتتادر نگاره ی ضتتور پررنتت  اشتتعار فردوستت
را بته  یخیو تار یماس  ،یااسطوره یهاجذاب از بخش ییهاصحنه
کته چگونته  دهتدیو نشتان مت ختورددیبه چشم م اند،دهیکش ریتصو

 تیتاند و اهمشتده  یتبتد یریتصتو یهابته نشتانه یعناصر کالم
 کنتتدیمتت انیتترا نما یعصتتر صتتفو ینگتتارگر یشتتاهنامه در فضتتا

(Ahmadinia, 2013: 41در دوره .)کتته رستتم بتتود پادشتتاهان  یا
 نیختود و همچنت تیت ستن ن دادنشانن یبزرط برا یهانیسرزم
ینشستته متتختتتازه به نیستالط یبترا ییایروابط، هتدا میتحک

 یبترا گرید ییایهدابزرط و  یئتیاثر ارزشمند همراه ه نیا فرستادند،
(. Ibid., 42فرستتاده شتد ) یدوم بته عثمتان میبه سلطان سل کیتبر

 ستسادر استتانبول بتود و  ستتمیتا قترن ب یشاه طهماسب ۀشاهنام
آرتتور  اریتدر اخت تیتو در نها یداریتخر لدیتوسط بارون ادموند رتش
در ستال  تاًیاثر نها نیهوتون معروف شد. ا ۀهوتون بوده و به شاهنام

معاصتر  یهنرهتا ۀاکنون در متوزبرگردانده شد و هم رانیبه ا 1374
 (.Azadbakht, 2017: 111) شودیم ینگهدار
 یکته مبنتا یطهماستبشاه ۀبازچاپ شاهنام یهانسخه انیم از
یرا مت ایدر پژوهش  احر است، چهار بازچاپ نفت یمورد ۀمطالع
، بتا  2بازچتاپ دانشتگاه هتاروارد ۀاند از نسخنام برد که عبارت توان

در دو جلتد و  4هنر فاط ۀموز یکه با همکار 3هوتون ۀعنوان شاهنام
 ۀ(ه نستخDicson Martin And Welch, 1981منتشر شد ) کایدر آمر

طهماستب: کتتاب شاه ۀبا عنتوان شتاهنام 5تنیمتروپول ۀبازچاپ موز
شتمارگان آن،  یکه سه سال پا از فروش کام  تمام یرانیشاهان ا
کمتر و  یمتینسخه با ق نیموزه اقدام به بازچاپ ا نیا 2014در سال 
بازچتاپ  ۀ(ه نستخR. Canby, 2011در ابعاد نمتود ) یراتییبا اندک تغ

مجدداً با  تنیمتروپول ۀو موز نشرژهیشرکت و یکه با همکار نشرژهیو
 ایسانو در است هیته یرانیطهماسب: کتاب شاهان اشاه ۀعنوان شاهنام
بازچاپ فرهنگستان هنتر  ۀ(ه و نسخR. Canby, 2014) دیبه چاپ رس

معاصر  یهنرها ۀموز یکه با همکار یطهماسبشاه ۀبا عنوان شاهنام
بازچتاپ  یدو جلتد ۀ. در نستخدیتهران و بانک پاسارگاد به چاپ رس
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بته صتورت  یطهماسبشاه ۀشاهنام ۀنگار 258 ۀدانشگاه هاروارد هم
بته وجتوه  زیتن یکه در آن به لحاظ پژوهش دهیرن  به چاپ رستک
بازچتاپ  ۀپرداخته شتده استت. نستخ یطهماسب ۀاز شاهنام یمختلف
چاپ و چته  یباال تیفیو ک بودنینگچه به لحاظ ر تنیمتروپول ۀموز

بازچتاپ  ۀبرختوردار استت. نستخ ییاز ارزش بتاال یاز بُعد پژوهشت
 رکتت کترده و  تنیمتروپتول ۀبازچتاپ متوز یدر راستا زین نشرژهیو

 نیتا یمحتوا بته آن افتزوده استت. طت  یرا جهت تکم ییهابخش
( مالک عم  بتوده و 2011) تنیمتروپول ۀبازچاپ موز ۀپژوهش نسخ

 .شده است یبردارآن بهره یکیالکترون  یفا از
 

و بنا  هاکرهیپ انیروابط م «یدگیچیشاخص پ» ی. معرف4
 و عوامل مؤثر بر آن 

مصورشتده بتا  یمکاتب گوناگون بعد از استالم، بناهتا یهادر نگاره
از  یو تعام  انواع گونتاگون ستیز ۀعرص ات،یاز جزئ یدرجات متفاوت

روابتط و  ینگتارگر خیدر طتول تتار کشندهیم ریرا به تصو هاکرهیپ
 یتکتامل ریست جیبته تتدر هتاکرهیو پ یعناصر معمتار انیتناسبات م

)قترن  یدوم صفو زیپژوهندگان در مکتب تبر یزعم برخو به مودهیپ
 ،یطهماسب ۀو خمس یطهماسبشاه ۀچون شاهنام یدهم(، و در نسخ

عصترانش روابط مذکور در آثار سلطان محمد و هم ییگراواقع زانیم
 ی(. برختتMoghadam Ashrafi, 2016:41-43) دیبتته اوج ختتود رستت

 یهتایبنتدبیکبتا تر یوجهطبقه و چندچند ع،یوس ییها بناهانگاره
کته در  کشتندیم ریگسترده را به تصو ییو اجزا و روابط فضا دهیچیپ

 هتاکرهیاز انتواع پ یاریها، تعداد بساز آن یمجزا و متعدد یهابخش
ستاده، بتا  ییهتا مشتتم  بتر بنتااز نگاره یاند، و گروهتمصور شتده

بنا هستتند. بتا  ۀدر داخ  عرص یاکرهیپ چیاندک و بدون ه یمسا ت
دنبال بته «یدگیتچیپ»مقاله شاخ   نیبه آنچه گفته شد، در ا جهتو
بتا توجته بته تعتدد و تنتوع  هیتو ادبن هاکرهیپ انیروابط م کردنِیکمّ
 یهتامصورشتده در نگاره یمعمتار ۀو اجزا و مسا ت عرص هاکرهیپ

 است. یشاه طهماسب ۀشاهنام
مذکور، مشتاهده شتد کته در  ۀنسخ ۀنگار 258 یبررس دنبالبه
نگتاره بتا  74در  ان،یتانسان مصورشتده و از آن م کریها پآن یتمام

. میمواجته هستت زین رمنقولیغ یو بناها یمعمار ۀعرص یمصورساز
مترد،  رزن،یتنسخه انتواع زن، پ نیشده در امصور یانسان یهاکرهیپ
د ابعتا نیهمچنت شتودهی( را شام  مبچهکودک )دختر و پسر رمرد،یپ
 ۀنستخه در دامنت نیتا یهتانگاره یشتده در تمتاممصور یهاکرهیپ

کته در  دهنتدینشتان مت هتایقرار دارند. بررست یمحدود و مشخص
نستخه بته لحتاظ تعتداد و انتواع  نیتمشتم  بتر بنتا در ا یهانگاره

 ۀمصورشده و مسا ت بنا، و نحتو یتعداد اجزا طورنیو هم ها،کرهیپ
مواجته  ییبنتا، بتا تنتوع بتاال یهابه عرصهنسبت هاکرهیپ یریگیجا
 .میهست

ابتدا عوامت  متؤثر  «یدگیچیپ»شاخ   نییتع ینگارندگان برا
 یهتایژگتیثبتت و یبرا یو با توجه به آن کاربرگ ییبر آن را شناسا

یم «یدگیچیپ»کردنده شاخ   یو بناها در هر نگاره طرا  هاکرهیپ
متعدد و متنتوع  یبا اجزا عیوس ییکه در آن بنا یانگاره یبرا ستیبا

مجزا از آن مصور شده  ییدر بخش ها هاکرهیاز پ یکه انواع گوناگون
ستاده و  ییکه در آن بنا یانگاره یباال و در مقاب  برا یاست، مقدار

 نیتکتم را نشتان بدهتده ا یاستت، مقتدار مصور شتده کرهیبدون پ

صورشتده در م یهتاکرهیپ یتالش دارد تا پراکندگ نیشاخ  همچن
 یصورت مقدارو به  دهبه بنا را منظور نموگوناگون نسبت یهاعرصه
عوامت  متؤثر بتر مقتدار شتاخ   کیارائه کند. شک  شماره  یکمّ
 .دهدیرا نشان م یدگیچیپ

 

 
 
مطابق شک  شماره یک، از عوام  مؤثر بر شاخ  مذکور  

است، اما توجه به این  های مصورشده در نگارهتعداد پیکره
رغم تعدد ای علینکته حروری است که ممکن است در نگاره

میان  روابطها، بنایی کوچک و ساده مصورشده باشد، و در نتیجه پیکره
ها و بنا به لحاظ فرمی محدود باشد. عام  دیگری که در تعریف پیکره

 ست. به عبارتی،هاتنوع پیکرهاین شاخ  مد نظر قرار گرفته، 
های مصورشده در نگاره شام  )مرد، پیرمرد، زن، هرقدر انواع پیکره

پیرزن، کودک )پسر ویا دختر(( بیشتر باشند، شاخ  پیچیدگی برای 
این نگاره باالتر خواهد بود. از دیگر عوام  مرتبط با شاخ  پیچیدگی، 

است که نسبت مستقیم با مقدار شاخ  مساحت عرصۀ معماری 

تعداد اجزای مؤثر دیگر در مقدار پیچیدگی،  پیچیدگی دارد. عام 
است که معموالً شام  جمع وجوه  دهندۀ عرصۀ معماریتشکیل

ها، ها، پلکان، پنجرهرو و جانبی، طبقات، بالکنمصورشده از نمای روبه
های مجزاست. الزم های  یاط و نیز تعداد ساختماندرها، تعداد عرصه

مانند مناره و گنبد و ... نیز در  به ذکر است که در این نسخه عناصری
آیند اما به دلی  آنکه در چشم میمیان اجزای مصورشده از بنا به

این فضاها مح  استقرار پیکره  نگارۀ مورد بررسی 74کدام از هیچ
بر موارد اند. عالوهنیستند، در مقدار شاخ  پیچیدگی منظور نشده
ها و روابط میان پیکره مذکور، یک عام  مهم مؤثر در میزان پیچیدگی

در عرصۀ  تعداد فضاهای مجزای مشتمل بر پیکرهبنا، 
است. برای مثال در دو نگاره با مسا ت و تعداد عناصر  معماری

ای که در آن ها، نگارهمعماری یکسان، و با تعداد و تنوع یکسان پیکره
ها در فضاهای مجزای بیشتری صورت پذیرفته باشد، استقرار پیکره

ها در تعداد کمتری از فضاها ای که در آن با تجمع پیکرهبه نگارهتنسب
تری را به به بنا مواجه هستیم، به لحاظ راهری روابط پیچیدهنسبت

 کشد. تصویر می

طورکه پیشتر اشاره شد، این شاخ  برای همان
های این نسخه و سسا انتخاب بندی تعداد کثیر نگارهدسته

سانی و های ان: عوام  مؤثر بر مقدار پیچیدگی روابط میان پیکره1شک  
 عرصۀ معماری در یک نگاره

Fig. 1: Factors affecting the amount of complexity of 
relationships between human figures and architecture in a 

painting, 
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های گوناگون ای مناسب برای تجزیه و تحلی  از جنبهنمونه
مناسب است، برای مثال برای انتخاب نمونه جهت تحلی  

ها در مح  نقش جنسیت، سن، و جایگاه اجتماعی پیکره
های میان به عرصۀ بنا، یا جهت تحلی  نسبتنسبت استقرار

طی ها و اجزای معماری. نکتۀ دیگر آنکه ابعاد انواع پیکره
پژوهش  احر با توجه به هدف ذکرشده از طرا ی شاخ ، 

ها بر کردن مضمون نگاره و نیز اهمیت نقش پیکرهلحاظ
طور کلی، شاخ  مقدار شاخ  مورد نظر نبوده است. به

منظور تبدی  پیچیدگی راهری تصویر از لحاظ مذکور به

شده از بنا و روابط میان ها و اجزای مصورتعدد و تنوع پیکره
صورت مقداری کمّی طرا ی شده و فارغ از مضمون ها بهآن

 و محتوای روایت است.
 

 هاکاربرگ ثبت اطالعات نگاره .5
مشتم   یهادر نگاره «یدگیچیپ»مقدار شاخ   نییتع یبرا

به نسبت کی ۀنسخه، ابتدا مطابق جدول شمار نیبر بنا در ا
ثبت اطالعات مورد نظر اقدام شد  یکاربرط برا کی یطرا 

 . شودیآن پرداخته م یاجزا یکه در ادامه به معرف

 
 هانگاره اطالعات: کاربرط ثبت 1جدول 

Table 1: worksheet for recording the information of pictures 

 
 یدر کاربرط مذکور مربوط به اطالعتات کلت 3تا  1 یهابخش

 یابیتو باز یبندهتا ستبب ستهولت در دستتهاست که ثبت آن نگاره
مشتتم  بتر  ۀنگار یریقرارگ بی، ترت3خواهد بود. منظور از مورد بند 

نگتاره  کیت یبترا 6مثال درج عدد  ینسخه است و برا یبنا از ابتدا
است که  یانگاره نیششم نینسخه، ا یاست که از ابتدا یبدان معن

 . میمواجه هاکرهیو پ یعناصر معمار یدر آن با مصورساز
مصورشتده در  یهتاکرهیطالعتات پبه ثبت ا 6تا  4 یهابخش

داخت   یهتاکرهیتعتداد پ 4 استت. در بختش افتتهینگاره اختصا  
 یفضتا یمعمتار ۀمنظتور از عرصت شتود،یدرج مت یمعمتار ۀعرص

)معمتوال توستط  ینوعاستت کته بته اطیت  ۀمشتم  بر بنا و عرصت
 5. بخش شودیم زیاطراف متما عتیطب یفرش و نرده( از فضاسن 
. بخش رساندیرا به ثبت م عتیطب یمستقر در فضا یهاکرهیتعداد پ

استت  یانستان یهاکرهیمصورشده از پ یهاجهت ثبت تعداد گونه 6
پستربچه و  رزن،یتزن و پ رمترد،یشتام  انتواع مترد و پ تواندیکه م

 ۀکتریپ کیتنستخه تفک نیتا یهاگفت در نگاره دیدختربچه باشد. با
اند و عنوان جوان لحتاظ شتدهبه دشوار بوده و هردو انسالیجوان و م

 زیمتمتا دیستس شیتو ر یبا توجه به متو رمردیپ ای رزنیپ یهاکرهیپ
 یبترا یشتتریب کیتنستخ بتتوان تفک یدر برخت دیاند، امتا شتاشده
ثبت تعتداد  یدر کاربرط، برا 7در نظر گرفت. بخش  یسن یهاگروه
است. منظور از  یعمارم ۀدر عرص کرهیمشتم  بر پ یمجزا یفضاها

 یهتاهتا و درگاهاست از جمله بام، بالکن، پنجره ییمورد، فضاها نیا
 اطیت  ۀپلکان، سکو، عرص نیمصورشده در طبقات مختلف و همچن

ها بر آن ییهاکرهیکه به صورت مجزا پ ییتعداد فضاها یطور کلو به
ن یفاصتله بت جتادیهستند که ستبب ا ییفضاها هانیانده انقش بسته

 یدگیچیمهم در مقدار پ یو عامل شوندیم هاکرهیمختلف پ یهاگروه
. شتوندیمحستوب مت یو بنا بته لحتاظ رتاهر هاکرهیپ انیروابط م
مصورشتده در  یِمعمار ۀبه ثبت مشخصات عرص 16تا  8 یهابخش

در کتاربرط، تعتداد  8است. منظتور از بختش  افتهینگاره اختصا  
سطح افتق(  یِمواز ی)با خطوط روهوبر یۀاز بناست که از زاو یوجوه
که با خطتوط متورب  ی، تعداد وجوه جانب9اند. در بخش شده میترس

یاند، درج متمصتور شتده کیزومتریبه خط افق و به صورت انسبت
در  یوجته جتانب یهتا بترانگاره یتوجه داشت که در برخ دی. باشوند

 ییبتاال ۀلبتا ی هابهیتقاطع با ستون کت  یبه دل ر،یتصو ییبخش باال
مربوط به تعداد  10. بخش میمواجه هست یخطوط افق میکادر، با ترس
مجتزا در  یهامصورشده است. منظور از تعداد ساختمان یطبقات بنا
اند و به هم مصتور شتدهنسبت ۀاست که با فاصل یی، بناها11بخش 

 نیت. بعضتاً ادیتآیچشم نمها بهآن انیم یو مجاورت یپوشانهم چیه
راهروماننتد و روبتاز بته هتم  یاتوسط ستازه ییر طبقات باالبناها د

معدود است، در  اریها بسسازه  یقب نیاتصال دارند و ازآنجاکه تعداد ا
در  زیتراهروهتا ن نیت، ا12مورد بختش  فیکاربرط همراه با تعر نیا

 13اند. بختش از بنا محسوب شده زدهرونیمسقف ب یهاشمار بالکن
است که در نگتاره بتا فاصتله و  اطیاز   ییهاهثبت تعداد عرص یبرا
 .ندیآیصورت جدا از هم به چشم مبه

هتا استت کته قطعتاً در نگاره ینکته حرور نیذکر مجدد ا نجایا در

 نگارهمشخصات کلی 

 . عنوان نگاره:                                  1
 . ترتیب قرارگیری در نسخه:3                          نگاره در نسخه:                . شمارۀ برط2

 ها و عرصۀ معماریمشخصات پیکره

 های خارج از عرصۀ معماری:. تعداد پیکره5                های داخ  عرصۀ معماری:             . تعداد پیکره4
 در عرصۀ معماری: . تعداد فضاهای مجزای مشتم  بر پیکره7                 ها:                             های پیکره. تعداد گونه6
 . تعداد وجوه جانبی بنا:9                   . تعداد وجوه روبروی بنا:                            8
 های مجزا:. تعداد ساختمان11                  . تعداد طبقات بنا:                                  10
 . تعداد عرصۀ  یاط:13                  . تعداد بالکن یا راهروی بین دو بنا:              12
 به جدول مبنا:. حریب کاهش مسا ت نگاره نسبت15               نگاره:    . سهم مسا ت عرصۀ معماری از فضای14
 به جدول مبنا:. حریب افزایش مسا ت نگاره نسبت16
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 زیتن هتانیمانند مناره و گنبد و امثال ا تریجزئ یبا عناصر معمار شیبوکم
را  یمتوارد توانتدیمحقق م ،یدگیچیشاخ  پ ۀمحاسب یو برا میمواجه

ها بسته به دقت متورد نظتر از کم کند و ا تساب آن ایبه کاربرط احافه 
 زیتن هتاکرهیمسئله در مورد تنتوع پ نیاست. ا یدگیچیشاخ  پ لکردعم

و  یتیبتر تنتوع جنستها عالوهنستخه یبتوان در برخت دیصادق است. شا
البسته، )از جمله نوع  هاکرهیپ یراهر یهایژگیدر و شتریبا دقت ب ،یسن
کترد و بتر آن  زیمتما زیها را نآن یاجتماع گاهیو تاج و کاله( جا ورآالتیز
مصورشتتده در مجموعتته  یهتتاکرهیپ یبتترا یبتته تنتتوع بتتاالتر ستتاسا

بتر  زیتهتا را نو اثر آن افتینسخه دست  کیدر  یمورد بررس یهانگاره
 در نظر گرفت. یدگیچیمقدار شاخ  پ

 انیتاز موارد مؤثر در روابتط م یکیگفت  دی، با14بخش  حیتوح در
مصورشده در نگاره است. با توجته  یِمعمار ۀو بنا، مسا ت عرص هاکرهیپ

 یتعتداد اجتزا»مربوطته در عامت   اتیتجزئ قیتا تساب دق یبه دشوار
کته افتزودن عامت   افتنتدینگارندگان در ،«یمعمار ۀعرص ۀدهند یتشک

خواهتد داشتت.  ینقش مهمت یدگیچیشاخ  پ قدارم نییمسا ت در تع
 کیت یمستاو ایتر تر از صفر و کوچکبزرط یبیکه حر 14 ۀمورد شمار

یاز ک  مستا ت نگتاره را ثبتت مت یمعمار ۀاست، سهم مسا ت عرص
نگتاره را بته ختود  یکت  فضتا یمعمتار ۀکه عرصت ییهادر نگاره کنده

 یتترستهم کم هو هرقدر ک کیمعادل  بیحر نیاختصا  داده است، ا
، از 15تر خواهد بود. در متورد بختش مربوطه کوچک بیرداشته باشد، ح

نگتاره بعتد از  ۀمصتور، برگت یهاکه غالباً به هنگام کتابت نسخه یروآن
 یهابتهیستون کت یالزم برا یجدول مبنا و فضا ۀشدن محدودمشخ 
 .R) گرفتتهینگارگران قترار مت اریدر اخت یمصورساز یمتن، برا ایاشعار 

Canby, 2011:24-25،) یهابتهیکت ۀژیتو ی الت بستته بته فضتا نیدر ا 
و  شتدیمحتدود مت یرستازیتصو یبترا مانتدهیباق یمتن، فضا ایاشعار 
به نگاره نستبت یکاهش مسا ت فضا زانیدادن منشان یبرا 15بخش 

 کیتصتفر تتا  نیبت یجدول مبنا در نظر گرفته شده که مقدار آن عتدد
مخصتو   یقاب دور فضا ،یاز جدول مبنا در نگارگر ورخواهد بود. منظ

 ییدر هر برط از نسخه است که معمتوالً از کادرهتا یکتابت و مصورساز
 یابعتاد یو معموالً در هتر نستخه دارا شودیم  یتشک یپنج خط ایسه 

از  2/0 ۀانتدازنگتاره، به کیتاگتر در  نجتایثابت و مشتخ  استت. در ا
 افتتهیا  متتن اختصت ایاشعار  یهابهیتبه ستون ک هیمسا ت جدول اول

 مانتدهیمستا ت بتاق انگریتبه جدول مبنتا )بنسبت یکاهش بیباشد، حر
 زیتمتوارد ن یاریاعمال خواهتد شتد. در بست 8/0( معادل یجهت نگارگر

کته از جتدول مبنتا  گرفتنتدیم میعم ، تصم یآزاد ینگارگران با مقدار
 شیعمت ، ستبب افتزا نیتنگاره را توسعه دهند که ا یخارج شده و فضا
به کتادر جتدول مستا ت نستبت شیافزا بی. حرشودیمسا ت نگاره م

از  شتتریمورد در نظر گرفته شده، که مقتدار آن ب نیدادن انشان یمبنا برا
پنجاه درصتدِ  ۀنگاره به انداز یفضا یامثال، اگر در نگاره یاست، برا کی

خواهتد  5/1 عتادلم بیحتر نیباشد، ا افتهیتوسعه  هیمسا ت جدول اول
 . بود

ها، در مربوط به کاربرط ثبت اطالعات نگاره یهاتوجه به بخش با
و بنتا  هتاکرهیپ انیتروابتط م یدگیتچیشتاخ  پ نییبه تب یبخش بعد

 .پرداخته خواهد شد
 

و  هاکرهیپ انیروابط م یدگیچیپ یشاخص کم  یطراح. 6

 بنا 

و  هتاکرهیپ انیروابط م یدگیچیکه بتواند مقدار پ یبه تابع یابیدست یبرا
پتژوهش  نیبا دقت مناسب نشان بدهد، ا یکمّ یرا به صورت مقدار هیابن

در  «یدگیتچیپ»در مقتدار شتاخ    یعوام  دخ انیرا م یروابط متعدد
 ریمطلوب، از جمع مقتاد ۀجینشان داد که نت هایبررس جینظر گرفت و نتا

ه مربوطته(، بت اتیتعوام  )با درنظر گترفتن جزئ نیاز ا کیبه هر مربوط
از  کیهر یبه عبارت شودهی اص  م« ارزشهم» ایو « وزنهم»صورت 

مقتدار شتاخ  مشتارکت  نییدر تع کسانی تیبا اهم یستیعوام  با نیا
 دیتنبودن اعداد و ارقتام، باارزشاز هم یناش یکنند و جهت  ذف اثر منف

صتد در  نجتایوا د )که در ا یبه عدداز هرکدام ابتدا نسبت ص  ا ریمقاد
 «یدگیتچیپ»مقتدار شتاخ   ۀنظر گرفته شده( تراز و سسا در محاستب

مقتدار  نیتتربزرط یامثال ممکن استت در مجموعته یلحاظ شوند. برا
مقتدار  نیتتربزرط ازده،یت، معتادل «بنا یمجموع اجزا»مربوط به عام  
مقتدار  نیشصتت، و بزرگتترمعتادل  «هاکرهیمجموع پ»مربوط به عام  
 التت  اصت   نیبرابر با پنج باشد. در ا «هاکرهیتنوع پ»م  مربوط به عا

بته  «هتاکرهیمجمتوع پ»خواهد بود که عام   76معادل  ریمقاد نیجمع ا
شتمرده  زیعوام  ناچ ریمقدار داشته و اثر سا نیرا در ا ریتوث نیشتریغلط، ب

در مقتدار   یتعوامت  دخ ریکردن مقادوزنهم زومامر، ل نیشده است و ا
 یِبه چگتونگراجع یشتریب حاتی. در ادامه، توحکندیشاخ  را آشکار م

یارائه مت یدگیچیاز پنج عام  نامبرده بر مقدار شاخ  پ کیهر ۀمحاسب
 .شود
 

 هاکرهی. اثر تعداد پ1.6
از عوام  مؤثر  یکیارائه شد،  «یدگیچیپ»که از شاخ   یفیطبق تعر

 نیاثر ا ۀمحاسب یشده در نگاره است. برامصور یهاکرهیبر آن تعداد پ
که  ییهاکرهیتوجه داشت پ دیبا «یدگیچیپ»عام  بر مقدار شاخ  

 تیاند، از اهم( مصور شدهاطی)داخ  ساختمان و   یمعمار ۀداخ  عرص
برخوردارند،  یمعمار ۀمستقر در خارج عرص یهاکرهیپ بهنسبت یشتریب
به بنا را نسبت یترکیو نزد شتریروابط ب یو راهر یبه لحاظ شکل رایز
شاخ ،  نیدر محاسبات مربوط به مقدار ا ن،یبنابرا دهند،یم شینما
مستقر  یهاکرهیمعادل نصف پ یبا ارزش یمعمار ۀخارج عرص یهاکرهیپ

که تعداد  یگرفته شدند. قاب  ذکر است در موارد ردر داخ  آن در نظ
 یچندان ریتوث بیحر نید باشند، امحدو یمعمار ۀخارج عرص یهاکرهیپ

تعداد  ینگارکه با انبوه ینخواهد داشت، اما در  الت یدگیچیپ زانیبر م
عم   یخوببه بیحر نیا میمواجه عتیطب ۀدر محوط کرهیاز پ یریکث

بر  یمعمار ۀخارج از عرص یهاکرهیاز  د انبوه پ شیب ریکرده و از توث
 خواهد کرد. یریجلوگ یدگیچیشاخ  پ
 یهاکرهیبا پ یمعمار ۀداخ  عرص یهاکرهیجمع پ ۀاز محاسب پا

آمده در دستترازکردن عدد به یپنجاه درصد(، برا بیخارج از آن )با حر
 اص ِ جمع  نیشتریکدام نگاره از ب میهر نگاره، الزم است که بدان
 اص ِ  نیشتریب ،یطهماسبشاه ۀشاهنام ۀمذکور برخوردار است. در نسخ

 یبا عدد« در دربار سلطان محمود یفردوس» ۀبه نگار طجمع، مربو
را  اطی  ۀکه محوط یمعمار ۀاست، )چراکه در داخ  عرص 5/58معادل 
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مصور  کرهیپکیو در خارج آن  کرهیپ 58تعداد  شود،یهم شام  م
خارج بنا  یهاکرهیداخ  و نصف پ یهاکرهیجمع پ ن،یاند. بنابراشده

به عدد صد خواهد بود(. اگر  اص  جمع مذکور را نسبت 5/58معادل 

و بنا  هاکرهیپ انیروابط م یدگیچیبر پ هاکرهیاثر عام  تعداد پ م،یتراز کن
نشان داده شده است،  2 ۀدر هر نگاره مطابق آنچه در شک  شمار

 .دیآیدست مبه
 

 
 ها )در  الت تراز شده( بر مقدار پیچیدگی: نحوۀ محاسبه اثر تعداد پیکره2شک  

Fig. 2: How to calculate the effect of the number of figures (in aligned mode) on the complexity value 
 

 یانسان یهاکرهی. اثر تنوع پ2.6
از  یکتیارائته شتد،  «یدگیچیپ»که از شاخ   یفیطبق تعر

شتده در نگتاره مصور یهتاکرهیعوام  متؤثر بتر آن تعتداد پ
عامتت  بتتر مقتتدار شتتاخ   نیتتاثتتر ا ۀمحاستتب یاستتت. بتترا

 ۀکته داخت  عرصت ییهاکرهیتوجه داشت پ دیبا «یدگیچیپ»
 تیتاند، از اهم( مصور شتدهاطی)داخ  ساختمان و   یمعمار

 یمعمتار ۀمستقر در خارج عرص یهاکرهیپ بهنسبت یشتریب
و  شتتریروابتط ب یو رتاهر یبه لحاظ شکل رایبرخوردارند، ز

در  ن،یبنتابرا دهنتد،یمت شیبه بنتا نمتارا نسبت یترکینزد

ختارج  یهتاکرهیشتاخ ، پ نیتمحاسبات مربوط به مقتدار ا
مستتقر در  یهتاکرهیمعادل نصف پ یبا ارزش یمعمار ۀعرص

که  یگرفته شدند. قاب  ذکر است در موارد رداخ  آن در نظ
 نیتمحتدود باشتند، ا یمعمتار ۀخارج عرص یهاکرهیتعداد پ
نخواهد داشتت، امتا  یدگیچیپ زانیبر م یچندان ریتوث بیحر

 ۀدر محوط رهکیاز پ یریتعداد کث ینگارکه با انبوه یدر  الت
 ریعمت  کترده و از تتوث یخوببه بیحر نیا میمواجه عتیطب
بتر  یمعمتار ۀختارج از عرصت یهتاکرهیاز  تد انبتوه پ شیب

 خواهد کرد. یریجلوگ یدگیچیشاخ  پ

 

 
 ها )در  الت تراز شده( بر مقدار پیچیدگی: نحوۀ محاسبه اثر تنوع پیکره3شک  

Fig. 3: How to calculate the effect of the diversity of figures (in the aligned state) on the amount of complexity 
 

 

 یمعمار ۀعرص ی. اثر مجموع اجزا3.6
هرقدر وجوهِ  ،«یدگیچیپ»شاخ   فیعربا توجه به ت

 یمصورشده برا یو اجزا و عناصر معمار درآمدهشینمابه
را در  یتردهیچیروابط پ تواندیباشد، آن بنا م شتریب ییبنا

 نیمنظور از ا نجایبکشد. در ا ریبه تصو هاکرهیارتباط با پ
در قسمت مشخصات بنا در  13تا  8عام  مجموع موارد 

مجموع  ۀهاست. بعد از محاسبثبت اطالعات نگاره کاربرط
 نیشترینسخه، ب نیا یهاتمام نگاره یبرا یعناصر معمار

بلخ را  اوشیرستم و س» ۀدو نگار ی، برا23عدد برابر با 
یم ریآدمخواران را تسخ ۀرستم قلع»و  «کنندیم ریتسخ
با توجه به  یاجهینت نی اص  شد.  صول چن «کند
 یهاقلعه میکه در ترس ییفضا یتنوع اجزا و یدگیچیپ

بوده  ینیبشیکار رفته، قاب  پبا مسا ت بزرط به ینظام
اثر مجموع  ۀترازکردن و محاسب یبرا ب،یترت نیاست. به ا

نسخه، مطابق  نیا یهامصورشده در نگاره یعناصر معمار
 .شودیعم  م 4شک  شماره 

 

  
 : نحوۀ محاسبه اثر مجموع اجزاء معماری )در  الت تراز شده( بر مقدار پیچیدگی4شک  

Fig. 4: How to calculate the effect of the total architecture components (in the aligned state) on the complexity value 
  



   
     

     
     

     
     

     
     

     
     

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ال
س

 
شم
ش

، 
ره
ما
ش

 1، 
ن
تا
س
تاب
 و 
ار
به

 
14
01

 

 

 

8 

 

 

 یمعمار ۀدر عرص کرهیمشتمل بر پ ی. اثر تعداد فضاها4.6
مجدداً  ،«یدگیچیپ»عام  بر مقدار شاخ   نیا ریدر مورد توث

 ییدر فضاها هاکرهیپ یمصورساز یاهرقدر در نگاره شودیاشاره م
آن  یبرا یدگیچیباشد، شاخ  پ شتریب یمعمار ۀمجزا در عرص

 74 یتمام یمقدار مذکور برا ۀباالتر خواهد بود. بعد از محاسب

مشتم  بر  یمجزا یافضاه نیشترینگاره، مشخ  شد که ب
 ۀو مربوط به نگار 11نسخه برابر با  نیا یهادر نگاره کرهیپ
مربوط  ریکردن مقادتراز یبرا ن،یاست. بنابرا« کابوس ححاک»

طبق  ،یدگیچیاثر آن در شاخ  پ ۀم  مهم و محاسبعا نیبه ا
 .شودیعم  م 5 ۀنمودار شمار

 

 
 : نحوۀ محاسبه اثر تعداد فضاهای مجزای مشتم  بر پیکره )در  الت تراز شده( بر مقدار پیچیدگی5شک  

Figure 5: How to calculate the effect of the number of separate spaces containing the figure (in the aligned state) on the 
complexity value 

 
 یمعمار ۀ. اثر مساحت عرص5.6

 فیتکه مطابق تعر شودیعام ، مجدداً اشاره م نیدر مورد اثر ا
کته  میتعوامت ، انتظتار دار ریبودن ستاشاخ ، با فرض ثابت

به ( نسبتاطی)شام  بنا و   یمعمار ۀعرص یاهرقدر در نگاره
مصور شده باشد، مقدار  یشترینسخه با مسا ت ب یجدول مبنا

نکتته  نیتبته ا جتهآن نگاره باالتر باشتد، و تو یبرا یدگیچیپ
 بودنشتتریب یبودن مستا ت، بته معنتااست که بتاال یحرور
بتاال،  یدگیتچیپ  یتاست که به دل ییو فضاها ینیتزئ اتیجزئ

 نیاند. همچنلحاظ نشده یمعمار یجمع اجزا ۀبعضاً در محاسب

 یشیو متن، و اثر افزا هابهیکت یهاستون یبا توجه به اثر کاهش
بته آن  تترشیجتدول مبنتا کته پ هبنگاره نسبت یفضا ۀتوسع

هتر نگتاره مقتدار مستا ت متؤثر  یبرا دیپرداخته شد، ابتدا با
 نیشتتریرا محاسبه کرد و سسا با توجته بته ب یمعمار ۀعرص

عام  در مقدار شتاخ   نیاثر ا ۀآمده، به محاسبدستمقدار به
اول مقدار مسا ت  ۀدر مر ل ب،یترت نیپرداخت. به ا یدگیچیپ

 6در هر نگاره بته صتورت شتک  شتماره  یارممع ۀمؤثر عرص
 .شودیمحاسبه م

 

 
 هابه کادر مبنا در نگاره: نحوۀ محاسبۀ مساحت مؤثر بنا نسبت6شکل 

Fig. 6: How to calculate the effective area of the building compared to the base frame in the drawings 
 

نگتاره بتا توجته بته  74بعد از محاسبۀ مسا ت مؤثر بنا برای همۀ 
شتده معتادل اثرات کاهشی و افزایشی مسا ت، بیشترین مقتدار محاسبه

شتود دست آمد )مجتدداً اشتاره میبه« کابوس ححاک»برای نگارۀ  5/1

شود(. با توجته  یاط نیز جزو مسا ت بنا محسوب میکه مسا ت عرصۀ 
هتای ایتن نستخه به  داکثر ایتن مقتدار، مقتادیر ترازشتده بترای نگاره

 قاب  محاسبه است. 7صورت شک  شماره به

 

 
 : نحوۀ محاسبه اثر مسا ت مؤثر بنا در  الت تراز شده بر مقدار پیچیدگی7شک  

Fig. 7: How to calculate the effect of the effective area based on the leveled state on the complexity value  
 

اثرات  ۀمحاسب ۀنحو زیبا توجه به آنچه گفته شد و ن
شاخ   نیمقدار ا ،یدگیچیمؤثر بر شاخ  پ ۀگانعوام  پنج

از جمع اثرات عوام   8هر نگاره مطابق شک  شماره  یبرا
 .دیآیمذکور به دست م
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 «شاخ  پیچیدگی»: نحوۀ محاسبه 8شک  

Fig. 8: How to calculate the "complexity index” 
 

مشتمل بر  ۀدر دو نگار یدگیچیمقدار شاخص پ ۀ. محاسب7
 یطهماسبشاه ۀشاهنام ۀبنا از نسخ
شاخ   ۀمحاسب یشدن چگونگروشن یبخش برا نیا در

شاخ   نیمقدار ا ۀو عوام  مؤثر بر آن، به محاسب یدگیچیپ
 ۀمصور شاهنام ۀدو نگاره از نسخ یمربوطه برا اتیبا ذکر جزئ

 10و  9شتماره  یها. شتک شتودیپرداخته مت یطهماسبشاه
یرا نشان م یدگیچیمقدار پ نیو کمتر نیشتریبا ب ییهانگاره
 ییبته کتارا تتوانیم ریتصاو نیا ۀسی. با مشاهده و مقادهند

یطور که مشاهده متبرد. همان یشده پمطلوب شاخ  ارائه
معتادل  یدگیتچیبا مقدار پ« کابوس ححاک» ۀدر نگار شود،
 یریگتتا  تد چشتم هینگاره از کادر اول ی، مسا ت فضا392

 ییهتاکرهیپجداگانه در دو طبقته بتا  یو دو بنا افته،یتوسعه 
 ریگوناگون و در تعامت  بتا هتم بته تصتو یمتعدد در فضاها

با مقتدار  «اریخان هفتم اسفند» ۀاند، اما در نگارشده دهیکش
بتتا  کتترهیبتتدون پ ییبنتتا ی، مصورستتاز66معتتادل  یگدیتتچیپ

 .میاز نگاره را شاهد هست یاکوچک در گوشه یمسا ت

 

 

برای تبیین جزئیات محاسبۀ مقدار شاخ  پیچیدگی برای این 

 کنیم.ها، به کاربرط مربوط به هرکدام مراجعه مینگاره

« کابوس ححاک»شدۀ نگارۀ کاربرط تکمی  2جدول شمارۀ 

 دهد.را نشان می

است، در  دهینگاره به ثبت رس نیطورکه در کاربرط مربوط به اهمان

در  کرهیپ 4 یکه مصورساز میمواجه یانسان ۀکریپ 54 یبا مصورساز نجایا
اطراف جدا  نیاز زم ی)که توسط کفسوش مخصوص اطی  ۀخارج از عرص

 نیمصورشده در ا یهاکرهیانواع پ نیاست. همچن رفتهیشده( صورت پذ
یگونه را شام  مسه یطور کلکه به رمردیاز مرد، زن و پ اندنگاره عبارت

به صورت دو ساختمان مجزا و در دو طبقه مصور  یمعمار ۀ. عرصشوند
هستند، در  یرو و دو وجه جانبشده است که در مجموع شام  دو وجه روبه

  
 392با مقدار پیچیدگی « کابوس ححاک»: نگارۀ 9شک  

Fig. 9: "Zahak's Nightmare" image with a complexity value 
of 392. (The Shahnama of Shah Tahmasb, 2011:28) 

 66، با مقدار پیچیدگی «هفتم اسفندیار خان»: نگارۀ 10شک  
Fig. 10: "Khan Haftam Esfandiar" image, with a complexity 

value of 66 (The Shahnama of Shah Tahmasb, 2011:439) 
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از بنا قاب  مشاهده است،  زدهرونیبالکن ب کی ریعمارت سمت راست تصو
در  اطی  ۀعرص کی به هم راه دارند. ییمجزا توسط راهرو مانو دو ساخت

)شام  بنا و  یمعمار ۀنگاره قاب  مشاهده است و سهم مسا ت عرص
به نسبت ریتصو یاست. فضا 95/0معادل  ریتصو ی( از ک  فضااطی 

و در مجموع در  دود  افتهیباال گسترش  زیجدول مبنا از سمت راست و ن
ن نسخه است و چو نیا یهامبنا در برط جدولبرابر مسا ت  مینوکی

مربوط به  یکاهش بیحر افته،یاختصا  ن اتیاب یهابهیبه کت ییفضا
نگاره  نیدر ا نی. همچنشودیدر نظر گرفته م کیمعادل  ریتصو یفضا

 اطیبنا و   ۀمجزا از هم در عرص یفضا ازدهیدر  هاکرهیپ یمصورساز
مربوط به مقدار  ریاست. با توجه به آنچه گفته شد، مقاد رفتهیصورت پذ

قاب   3نگاره در جدول شماره  نیا یدگیچیمقدار پ تاًیعوام  مؤثر و نها
 مشاهده است.

 
 شدۀ نگارۀ کابوس ححاک: کاربرط تکمی 2جدول 

Table 2: Completed worksheet for the picture of Kabus Zahhak 

 مشخصات کلی نگاره

 «کابوس ححاک». عنوان نگاره: 1
 5. ترتیب قرارگیری در نسخه: 3                                           28. شمارۀ برط نگاره در نسخه: 2

 ها و بنامشخصات پیکره

 4های خارج از عرصۀ معماری: . تعداد پیکره5                               50های داخ  عرصۀ معماری: . تعداد پیکره4
  11در عرصۀ بنا:  . تعداد فضاهای مجزای مشتم  بر پیکره7                                                  3ها: های پیکره. تعداد گونه6
 2. تعداد وجوه جانبی بنا: 9                                                   2. تعداد وجوه روبروی بنا: 8
 2های مجزا: . تعداد ساختمان11                                                         2. تعداد طبقات بنا: 10
 1. تعداد عرصۀ  یاط: 13                                    2. تعداد بالکن یا راهروی بین دو بنا: 12
 1به جدول مبنا: . حریب کاهش مسا ت نگاره نسبت15                  %95. سهم مسا ت عرصۀ معماری از فضای نگاره: 14
 1.5به جدول مبنا: . حریب افزایش مسا ت نگاره نسبت16

 
 «ضحاککابوس »: مقدار شاخص پیچیدگی و عوامل مؤثر بر آن در نگارۀ 3جدول 

Table 3: The value of the complexity index and the factors affecting it in the painting "Kabus Zahak" 

 
 دهد.را نشان می« خان هفتم اسفندیار»شدۀ نگارۀ تکمی کاربرط  4جدول شمارۀ 

 
 شده برای نگارۀ خان هفتم اسفندیار . کاربرط تکمی 4جدول 

Table 4. Completed worksheet for Esfandiar Khan's 7th painting 

 88.9=58.5÷(100×((2÷4)+(50))) هااثر پیکره

 60=5÷(100×(3)) هااثر تنوع پیکره

 100=11÷ (100×11) بر پیکرههای معماری مشتم  اثر تعداد عرصه

 95=1.5÷ (100× (1×1.5×0.95)) اثر مسا ت

 47.8=23÷100× (2+1+2+2+2+2) اثر تعداد فضاهای معماری مصورشده

 392≡391.7=47.8+95+100+60+88.9 مقدار پیچیدگی

 مشخصات کلی نگاره

 «خان هفتم اسفندیار»عنوان نگاره: . 1
 59. ترتیب قرارگیری در نسخه: 3                                  439. شمارۀ برط نگاره در نسخه: 2

 ها و عرصۀ معماریمشخصات پیکره

 4های خارج از عرصۀ معماری: . تعداد پیکره5                         0های داخ  عرصۀ معماری: . تعداد پیکره4
  0در عرصۀ معماری:  . تعداد فضاهای مجزای مشتم  بر پیکره7                                          1ها: های پیکره. تعداد گونه6
 2اد وجوه جانبی بنا: . تعد9                                           3. تعداد وجوه روبروی بنا: 8
 1های مجزا: . تعداد ساختمان11                                                 1. تعداد طبقات بنا: 10
 0. تعداد عرصۀ  یاط: 13                            0. تعداد بالکن یا راهروی بین دو بنا: 12
 7/0به جدول مبنا: . حریب کاهش مسا ت نگاره نسبت15           %25. سهم مسا ت عرصۀ معماری از فضای نگاره: 14
 1به جدول مبنا: . حریب افزایش مسا ت نگاره نسبت16
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 شتودیم دهیمرد د ۀکریچهار پ یطور کلنگاره به نیدر ا
اند، شتده یمصورستاز یمعمتار ۀدر خارج از عرص یکه همگ
 کیتنگاره شام   نیمصورشده در ا یهاکرهیانواع پ نیبنابرا
از  یبه صورت ستاختمان یمعمار ۀمرد خواهد بود. عرص ۀگون
 بقتهط کیدر  یرو و دو وجه جانبدور، با سه وجه روبه ینما
نشده است. سهم  یمصورساز اطی  ۀو عرص خورد،یچشم مبه

استت و چتون  25/0در  تدود  ریتصتو یمسا ت بنا از فضتا
 رفتهیداخ  جدول مبنا صورت پذ یدر فضا نگاره یرسازیتصو

خواهد بود و با توجه بته  کیمسا ت، معادل  شیافزا بیحر
 بیاشتعار، حتر یهابهیبه ستون کت شدهداده یتخص یفضا
 نیتاستت. ازآنجاکته در ا 7/0 ۀمسا ت کادر به انداز اهشک

 یمعمتار ۀدر داخ  عرصت یاکرهیپ چیه ینگاره با مصورساز
مورد شانزدهم معادل صفر لحاظ شده است. با  م،یستیمواجه ن

 انیروابط م یدگیچیتوجه به آنچه گفته شد، عوام  مؤثر بر پ
مطتابق  رهنگتا نیتا یدگیتچیمقتدار پ تاًیو بنا و نها هاکرهیپ

 قاب  محاسبه است. 5جدول شماره 
 

 «فتم اسفندیارخان ه»آن در نگارۀ : مقدار شاخ  پیچیدگی و عوام  مؤثر بر 5جدول 

Table 5: The value of the complexity index and the factors affecting it in the painting "Khan Haftam Esfandiar" 

 
 .دهدیمذکور را نشان م ۀدو نگار یبرا یدگیچیپ اص  از محاسبات مربوط به شتاخ   جینتا 6جدول شماره 

 
 طهماسبی. مقدار پیچیدگی و عوام  مؤثر بر آن در دو نگاره منتخب از شاهنامۀ شاه6جدول 

Table 6. The amount of complexity and the factors affecting it in two selected paintings from the Shahnameh of Shah Tahamasbi, 
 (source: authors) 

 
نگتارۀ  74بترای « پیچیدگی»مقدار شاخ   11شک  شماره 

مشتم  بر بنتا بته ترتیتب قرارگیتری از ابتتدای نستخه را نشتان 
ختان هفتتم »و « کابوس حتحاک»های دهد. مربوط به نگارهمی

 اند.تر نشان داده شدهدر نمودار به صورت پررن « اسفندیار

ایتن  هتایبا توجه به میانگین مقدار پیچیدگی که برای نگاره
آمده و مقدار انحراف معیار این شتاخ  دستبه 195نسخه معادل 
هتا درصتد از نگاره 74بترای  است، مقدار پیچیدگی 71که برابر با 

استت،  266و کمتر از  124نگاره( عددی بیش از  74از  55)تعداد 
نگاره( مقدار پیچیدگی کمتر  74از  9ها )تعداد درصد نگاره12برای 
نگاره( مقدار  74از  10ها )تعداد درصد از نگاره 14، و برای 124از 

 11شتماره دست آمده استت. در شتک  به 266پیچیدگی بیشتر از 
چین  دود نرمال بتاال و پتایین ایتن شتاخ  را خطوط افقیِ نقطه

دهند و مقدار میانگین نیتز بتا ختط افقتی تیترۀ پررنت  نشان می
  مشخ  شده است.

 

 
 ها به ترتیب قرارگیری در نسخه : مقدار پیچیدگی نگاره11شک  

Fig. 11: The amount of complexity of the images in order of placement in the version 
 

 3.4=58.5÷(100×(2÷4)) هااثر پیکره

 20=5÷(100×(1)) هاکرهاثر تنوع پی

 0=11÷ (100×0) های معماری مشتم  بر پیکرهاثر تعداد عرصه

 11.7=1.5÷ (100× (0.7×1×0.25)) اثر مسا ت عرصۀ معماری

 30.4=23÷100× (1+1+2+3) اثر تعداد اجزاء مصورشده برای عرصۀ معماری 

 66≡65.5=30.4+11.7+0+20+3.4 «پیچیدگی»مقدار شاخ  

 عنوان نگاره
تعداد 
 هاپیکره

های تعداد گونه
 هاپیکره

سهم مسا ت بنا از 
 فضای نگاره

تعداد فضاهای مجزای 
 پیکرهمشتم  بر 

مجموع اجزای بنای 
 شدهمصور

مقدار 
 پیچیدگی

 392 11 11 95/0 3 54 «کابوس ححاک»

 66 7 0 25/0 1 4 «خوان هفتم اسفندیار»
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  گیرینتیجه

 
 یِو رتاهر یفرم یدگیچیپ کردنِیمنظور کمّپژوهش  احر به

مشتم  بتر  ۀنگار 74در  یمعمار ۀو عرص هاکرهیپ انیروابط م
بتا  یطهماستبشاه ۀمصتور شتاهنام ۀاز نستخ یعناصر معمتار

. پا از رفتیصورت پذ «یدگیچیپ»به نام  یاستفاده از شاخص
 ینتتدیفرا یعوامتت  متتؤثر بتتر شتتاخ  متتذکور، طتت نیتتیتب
 نییاطالعات الزم جهت تع یگردآور یبرا یروش ک،یستماتیس

شاخ  و  نیمقدار ا نِیمقدار شاخ  ارائه شد و سسا تابع مب
از عوامت  متؤثر بتر آن  کیمربوط به هر ریمقاد ۀمحاسب ۀنحو

  .دیارائه گرد
از منظتر  هاکرهیچون تعداد و تنوع پ یعوامل وهیش نیا در
و ارتباط و تعام   یو مسا ت معمار یهاو سن، عرصه تیجنس

در نظر گرفته شد  یابیارز یهابه عنوان شاخ  هاکرهیآن با پ
کتار  اتیزئج ۀهم ۀرندیکاربرط که در برگ کیو بر اساس آن 
بتا  ۀگتارپتژوهش دو ن نیتدر ا نیشتد. همچنت یباشتد، طرا ت

آزمودن صحت و دقت کاربرط  یو برا وهیش نیاز ا یریگبهره
 نیتشتدنده ا یابیارز «یدگیچیپ»مقدار شاخ   یریگدر اندازه

 نیشتتریکه از ب« کابوس ححاک» ۀاند از نگاردو نگاره عبارت
ختتوان هفتتتم » ۀ، و نگتتار392برابتتر بتتا  ،«یدگیتتچیپ»مقتتدار 
 66برابتتر بتتا  «یدگیتتچیپ»مقتتدار  نیتتترکتته از کم «اریاستتفند

بتر   یتاز عوامت  دخ کیتبرخوردار است. با توجه به اثرات هر
یمذکور، مشتاهده مت یهادر نگاره «یدگیچیپ»مقدار شاخ  

 ادیتتعدد و تنوع ز  یبه دل« کابوس ححاک» ۀکه در نگار شود

بتا  یمعمتار ۀعرصت یاجتزا یدگیچیو پ ادیمسا ت ز ها،کرهیپ
به  «اریخوان هفتم اسفند» ۀرشاخ ، و در نگا نیا یمقدار باال

شتاخ   نیتا زانیتم نیبودن عوام  مذکور با کمتترکم  یدل
  .میمواجه هست
یژگتیو نییکه هدف آن تب «یدگیچیپ»مورد شاخ   در

استت،  یکمّت ریها در قالب مقاداز نگاره یو راهر یفرم ییها
مؤثر  ۀعوام  پنجگان انیروابط ممکن م ۀچندبار پا از آزمون

تتابع  نیترپتژوهش مناستب نیا یزعم نگارندگان طبر آن، به
 زا یکتتی وهیشتت نیتتا  تتال،نیمعتترّفِ شتتاخ  ارائتته شتتده باا

 یرا برا یگوناگون یهاروش توانیممکن است و م یهاراهکار
 ییهتاآزمتود و بته راهکارمذکور  یفیک یهایژگیو کردنِیکمّ
بها دست گران راثیم نیا افتیشناخت و درک و در یبرا دیجد
 یبنددستته یبترا ییهاشتاخ  نیچنت ۀو ارائت ی. طرا افتی

هتا از آن ۀمطالعت یمناستب بترا ییهاها و انتخاب نمونهنگاره
باشتد.  یآتت یهتاموحوع پژوهش تواندیگوناگون م یهاجنبه

 یپژوهش از جهتت بررست نیشده در اارائه کیستماتیروش س
 ،یمعمتار ۀو عرصت هاکرهیپ انیروابط م یدگیچیچند و چون پ

 یریعناصر تصتو گرید انیروابط م یبررس یکاربرد برا تیقابل
متوارد بتا  ریدر ستا تواندیم شرو نیدارد. ا زیرا ن یدر نگارگر

کار ها و اهتداف بتهپرستش گریمرتبط با د ییهاشناسه فیتعر
 یاز ک  به جتزء متوارد یبا نگاه قیو دق یطور علمرود، و به

 .قرار دهد یابیرا مورد سنجش و ارز گرید
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