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صمد سامانیان  ،الهام پورافضل

بررسی تطبیقی ویژگیهای تصویرنگاری ...

تاریخ دریافت مقاله9 4 / 4 / 2 7 :
تاریخ پذیرش نهایی9 4 / 8 / 2 3 :

بررسی تطبیقی ویژگیهای تصویرنگاری و نسخهشناسی کلیله و دمنه آلاینجو و
3
آلمظفر
این پژوهش به تطبیق ویژگیهای بصری نسخهای از کلیله و دمنه مکتب شیراز آلاینجو ( 707هـ.ق ،محفوظ
در کتابخانه ملی بریتانیا)و نسخهای از کلیله و دمنه مکتب شیراز آلمظفر (اواخر سده هشتم هجری ،محفوظ
در کتابخانهي ملی فرانسه) میپردازد و تحوالت رویداده در معیارهای تصویرگری مکتب شیرا ِز سده هشتم
هجری را در فاصله زمان ِی تصویرشدن این دو نسخه کلیله و دمنه تبیین میکند .این پژوهش همچنین در پی
یافتن تحوالت شیوه و سیاق کار ،بازنمود تداو ِم سنتهای تصویری مکاتب گذشته یا تاثیرپذیری از مکاتب
همعصر ،در مولفههای تصویری دو نسخه از کتابی واحد ،متعلق به دو مقطع تاریخی مکتب شیراز است.
روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تطبیقی است و گردآوری اطالعات آن با بهرهگیری از منابع کتابخانهای
و پایگاههای مجازیِ موزهها صورت گرفته است .یافتههای حاصل از پژوهش ،بر ملهمبودن شاخصههای
تصویری کلیله و دمنه آلاینجو از آثار مکاتب بغداد و سلجوقی موکد است .این الگوهای تصویری در کلیله
و دمنه آلمظفر (در طول تقریبا  85سال) متاثر از تحوالت اجتماعی و رخدادهای سیاسی شهر شیراز ،با
دگرگونیهای وسیعی در عرصه نگارگری و تذهیب همراه شده است که تعامل و تلفیق با سنتهای تصویری
نسخ تبریز آلجالیر بهصورت بارزی در آن هویداست.
َ
کليدواژهها :کلیله و دمنه ،نگارگری ،مکتب شیراز ،آلاینجو ،آلمظفر.

 .1دانشیار ،گروه آموزشی صنایعدستی ،دانشگاه هنر ،استان تهران ،شهر تهران

E-mail: Samanian_S@yahoo.com

 .2دانشآموختهي کارشناسی ارشد صنایعدستی دانشگاه هنر ،استان تهران ،شهر تهران

E-mail: elham.pourafzal@gmail.com

این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسیارشــد الهام پورافضل ،فارغالتحصیل صنایعدســتی از دانشگاه هنر است که با
عنوان «بررسی و مقایسهي نگارههای نسخهي کلیله و دمنهي آلاینجو موزهي بریتانیا (کد )13506Orو نسخهي آلمظفر
کتابخانهي ملی فرانسه (کد »)377Persanو با راهنمایی صمد سامانیان صورت گرفته است.
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مقدمه

مکتب شــیراز یکی از برجســتهترین مکاتب تاری ِخ کتابآرایی با ویژگیهایی منحصربهفرد اســت
که تحوالت تصویری و ظهور شــیوههای متمایز در آن ،تاثیرات شگرفی بر روند نگارگری ایرانی
داشته است .با بررسی شیوه تصویرگری شیرا ِز سده هشتم هجری ،دگرگونیهای قابلتوجهی از
دوره آلاینجو (حک  725تا  758هـ.ق) تا دوره آلمظفر (حک 718تا  795هـ.ق) مشــاهده میشود
ِ
ن متعلق به این دو
تغییرات ســبکی ،با مقایسهي مشــخصههای تصویرگری حکایاتی یکسا 
که این
مقطع تاریخی از مکتب شیراز ،به بهترین وجه تبیینشدنی است .از نسخه کلیله و دمنه آلاینجو (کد
 )Or 13506مورخ  707هـ.ق محفوظ در کتابخانه ملی بریتانیا[ ،]1میتوان بهعنوان آغازگر ســنت
نگارگری مکتب شیرا ِز آلاینجو وروایتگر تداوم هویت تاریخی خطه فارس یاد کرد .این نسخه از
نظر ساختار،ترکیببندی و دیگر عناصر تصویری و تزئینی ،نماینده شاخصههای تصویری مکتب
شــیراز آلاینجو به شمار میآید .از ســوی دیگر با پایانیافتن حکومت آلاینجو و بهقدرترسیدن
امیران آلمظفر ،نگارگری شــهر شیراز ،متاثر از شــرایط اجتماعی ،سیاسی و تاثیرات حاصل از
ارتباط میان هنرمندان تبریز و شــیراز ،تحول چشــمگیری مییابد و تعامل و تلفیق با تصویرگری
چینی و مغولی و تاثیرپذیری از آن ،جایگزین سنتهای پیشین میشود .این تغییرات در نسخه کلیله
و دمنه آلمظفر (کد )Persan 377محفوظ در کتابخانه ملی فرانســه[ ]2آشکارا مشاهده میشود؛ به
عبارتی رخدادهای سیاسی و تغییر حاکمان و به تبع آن حامیان درباری ،نقش مشهود و موثری در
روند تحول و تکامل کتابآرایی شیراز داشته است .این پژوهش با تطبیق ویژگیهای بصری کلیله
و دمنه آلاینجو و کلیله و دمنه آلمظفر ،به تحوالت ایجادشــده در معیارهای زیباشناســانه مکتب
شــیراز سده هشتم هجری ،در فاصله زمانی تصویرشدن این دو نسخه کلیله و دمنه ،میپردازد و
تداوم سنتهای تصویری مکاتب گذشته یا تاثیرپذیری از مکتب همعصر را در مولفههای تصویری
این نسخ تبیین میکند .نظر به اهمیت شناخت این دو نسخه در تحلیل دگرگونیهای مکتب نگارگری
شیراز سده هشتم هجری ،هدف از این پژوهش ،پاسخ به این پرسشها است:
 -1تغییرات نسخهشــناختی و تصویرنگاری در مکتب شــیراز ســده هشــتم هجری ،از راهِ
مقایسه دو نسخه متعلق به ابتدای دوره آلاینجو و پایان دوره آلمظفر چگونه بوده است؟
نســخ و به تبع آن ،تحوالت تصویری
 -2تاثیرات تصویرگریِ دیگر مکاتب بر نگارههای این َ
آلاینجو و آلمظفر چه بوده است؟

پیشین ه پژوهش

نسخ خطی مصو ِر بسیاری از کلیله و دمنه ،متعلق به ادوار مختلف ،در موزهها و کتابخانههای جهان
َ
نگهداری میشــوند که از چشماندازهای گوناگون در پژوهشهای هنری و ادبی بررسی شدهاند و
به تعدادی از آنها ،براساس ارتباط نزدیکترشان با موضوع این پژوهش ،اشاره میشود .مرضیه
برکترضایــی و محمد خزایی ،کلیلــه و دمنههای مصور مکاتب مختلــف نگارگری ازجمله مکتب
شــیراز آلاینجو و آلمظفر را معرفی کردهانــد (برکترضایی و خزایی .)1391 ،پ.والی[ ]3و نورا
م.تیتلی[ ]4نیز به مقایســه نســخه کلیله و دمنهي آلاینجو (مورد نظر این پژوهش) با تصویرگری
سفالینههای دوره سلجوقی پرداختهاند ( .)Titley and Waley,1985همچنین برنارد اوکان[ ]5کلیله
و دمنههای فارســی و عربی مصورشــده در مکاتب مختلف نگارگری را از قرون اولیه اســامی
تــا دوره تیموری معرفی میکند ( .)O›khane, 2003ژیل ســانچیا کاوئــن[ ]6و بازل گری[ ]7نیز

روش پژوهش

با توجه به موضوع این پژوهش ،روش تحلیلی-توصیفی بر پایه تطبیق دادهها ،برای دستیابی به
اهداف و پاســخ به پرســشهای ِ
پیش رو در این مقاله انتخاب شده است و گردآوری اطالعات نیز
در ایــن پژوهش با بهرهگیری از منابع کتابخانهای ،اســنادی و پایگاههای مجازی موزهها صورت
گرفته اســت .ابتدا ویژگیهای نسخهشناســی کلیله و دمنه آلاینجو و آلمظفر بررسی شده است
و جریانهــای هنری موثر در تصویرگری این دو نســخه ،بهعنوان نمونههایی شــاخص از مکتب
نســخ با آثار مکاتب پیشــین یا
نگارگــری آلاینجو و آلمظفر ،از راهِ قیاس جزئیات تصویری این َ
همعصر با این دو مقطع تاریخی ،ارزیابی شــده اســت و در انتها جزئیات تصویری این دو نسخه،
با هدف شــناخت تغییرات رویداده در سده هشــتم هجری در شیراز ،با یکدیگر تطبیق داده شده
اســت .تصاویر نمونههای مطالعهشده در این پژوهش از پایگاههای مجازی کتابخانه ملی بریتانیا،
کتابخانه ملی فرانسه ،کتابخانه بادلیان آکسفور[]11و منابع کتابخانهای گردآوری شده است.

نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي

موضوع پژوهشهای متعدد دیگری نیز بوده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
یعقوب آژند اوضاع سیاســی ،اجتماعــی و هنری در دوران آلاینجــو ،آلمظفر و تیموری در
شــیراز ،هنرپروران و حامیان در این ســه دوره تاریخی و ویژگی نگارگری و ن َُســخ بازمانده از
این ادوار را شــرح داده است (آژند .)1387 ،محسن مراثی قاب تصاویر در ترکیببندی نگارههای
نسخ دوره آلاینجو را بررسی کرده است (مراثی .)1391 ،غالمرضا هاشمی و علیاصغر شیرازی
َ
به بررســی وجوه اشتراک میان سنتهای تصویری پیش از اســام با شاهنامههای مصور خطه
فارس در عهد آلاینجو پرداختهاند (هاشــمی و شیرازی .)1392 ،بهمنفیزابی پیشینه شهر شیراز،
گونهشناســی و مستندنگاری هنرهای صناعی و شــکوفایی هنر نقاشی شیراز در عصر آلاینجو
و آلمظفر را بررســی کرده اســت (فیزابی .)1391 ،الین رایت[ ]8نســخههای دوره آلاینجو را به
دو دســت ه «پیش از سال1340م 740 /هـ.ق» و «نســخههایی که بین سال  740هـ.ق تا پایان دوره
اینجویان (ســال  1354م 754/هـ.ق) مصور شــدهاند» تقسیم کرده اســت و میان این دو گروه ،از
نظر آیکونوگرافی و سبکشناســی تمایز قائل شده اســت ( .)Wright,2006آدل.ت .آدامووا[ ]9به
موزه سنپطرزبورگ ،خصوصیات

بررسی ویژگیهای تصاویر شــاهنامه  733هـ.ق ،محفوظ در
مکتب نقاشی آلاینجو و تاثیرات نگارگری گذشته بر این مکتب پرداخته است (.)Adamova, 2004
فرانســیس ریشارد[ ]10دگرگونیهای نقاشــی ایرانی در ادوار مختلف ،از جمله دوران آلاینجو و
آلمظفر را بررســی کرده اســت و به پیدایش سبک کهن ایرانی در شــیراز آلمظفر پرداخته است
(ریشارد.)1383 ،

بررسی تطبیقی ویژگیهای تصویرنگاری ...

نسخ کلیله و دمنه سدهچهاردهم میالدی /هشتم هجری داشتهاند (Gray,1940؛
مطالعاتی در زمینه َ
 .)Cowen, 1989ویژگیهای کتابآرایی ن َُســخ استنساخشده در مکتب شیراز آلاینجو و آلمظفر،
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نسخهشناسی کلیله و دمنه آلاینجو (کد) Or13506

جدول  .1نسخهشناسی کلیله و دمنه (کد )Or13506

عنوان نسخه

کلیله و دمنهي بهرامشاهی

محل نگهداری

کتابخانه بریتانیا

کاتب و مذهب

ابن مکارم حسن

تاریخ کتابت

 707هـ.ق

محل کتابت

شیراز

نوع خط

		

خط اصلی نسخه َنسخ است .از خطوط کوفی تزئینی ،ثلث و رِقاع در بخشهایی از نسخه استفاده
شده است.

تعداد نگارهها

 68عدد

تذهیب

ی نسخه و انجامهی
حاشیهی ُم َذهَّب دو لوح مصور آغازین نسخه ،دو صفحه ُم َذهَّب در افتتاحیه 
مزین به تذهیب

ابعاد نسخه

 22 × 11سانتیمتر

تعداد سطور

 23سطر

تعداد صفحات

 209برگ

متن ترقیمه

تقدیمنامه یا ذکری از نام حامی اثر موجود نیست ،تنها نام کاتب و سال کتابت ذکر شده است.

جلد نسخه

این نسخه فاقد جلد اصلی است و در سالهای بعد صحافی شده است.

		

منبع :نگارندگان

کلیله و دمنه آلاینجو که پیش از اســتقالل خاندان آلاینجو[ ]12در شــیراز استنســاخ شده
اســت ،با دو لوح تصویری سراســری آغاز میشود که حاشــیهای ُم َذهَّ ب دارند و صحنه بارعام
شــاه را نشــان میدهند (تصویر  .1الف) ومیتوان این الواح را بهمثابه خوشآمدگویی هنرمندان
به حامی نســخه در نظر گرفــت ( .)Waley and Titley, 1985, 43در این الواح ،ســنت ساســانی
قرارگیری تاج پادشــاه برفراز تمام اشیا و افراد ،حفظ شــده است [ .)Titley, 1983, 36( ]13این
ترکیــب عمومی ،در افتتاحیه دیگــر آثار دوره آلاینجو که در دهههای بعد مصور شــدهاند ،نظیر
شــاهنامه محفوظدر کتابخانه ملی ســنپطرزبورگ[ 733( ]14هـ.ق) ،شــاهنامهمحفوظ در موزه
توپقاپی اســتانبول[ 7 31( ]15هـ.ق) ،مونساالحرار محفــوظ در مجموعههای مختلف ( 730تا 740
هـ.ق) و شاهنامه قوامالدینحســن ،محفوظ در مجموعههای مختلف ( 741هـ.ق) مشهود است .در
پی این الواح مصور،دو لوح سراســری ُم َذهَّ ب ُمطال موجود است که امتزاجی از نقوش هندسی و
نقشمایه اســلیمی بر زمینه آن ترسیم شــده و از بداههنگاری در تزئینات سرلوحهای آن استفاده
شده است .حاشیه این الواح مزین به جداولی به رنگهای قرمز عقیقی ،الجوردی و مشکی است و
میان تحریرهای این الواح ،گرهسازی به کار رفته است و اشعاری به شرح زیر نیز در سرلوحهای
مزدوج این الواح ،به خط رقاع سفید و تحریر مشکی ،کتابت شده است (تصویر  .1ب):

بررسی تطبیقی ویژگیهای تصویرنگاری ...
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مانند کار ظاهر باطنش داند هست
نزدیک لب کلیله و دمنست هر سخن
باطن چو برگ [ ]...وظاهر چو []...
جو نزد حکمت حکما ترهات و ژاژ
در حواشی الواح مصور و ُم َذهَّ ب افتتاحیه ،گلبرگهای لوتوس به کار رفته است که این گلبرگها
بهطور گســترده در تزئینات سبک آلاینجوی متاخر نیز استفاده شــدهاند ( )Titley, 1983, 37که
مزین به سایههای آبرنگی آبی و قرمز همراه با شرفههای تیره (آبی الجوردی) در بیرون آن است
(تصویر  .1الف و ب) .این نسخه از نظر رنگینویسی در عناوین و متن ،بسیار غنی است؛ چنانچه
صحف دینی ،با رنگ دیگر (قرمز ،طالیی ،الجوردی
عناوین آغاز هر حکایت ،مانند سرسورههای ُم َ
و  ) ...نگاشــته شدهاند که سابقه این ســنت به کتابآرایی مانوی میرسد (کلیم کایت.)72 ،1384 ،
صفحات دیباچه دارای تزئینات دندانموشــی و هاشــورهای طالیی و مزین به کتیبههایی به خط
کوفی تزژئینی و رِقاع اســت که جمالت زیر در سرلوح-های مزدوج آن کتابت شده است (تصویر
 .2الف):
مهربان بخشایشگر
به نام ایزد بخشاینده
و ما جمله اآلداب عند کلیله و دمنه اال ترهات البسابس باطنه علم زغیب الهله و ظاهره یزهی به فی المجالس
ویژگی دیگر این نســخه ،جدولکشــی پس از اتمام کتابت متن است .همچنین ،موخره نصراهلل
منشــی در صفحه اختتامیه ،میان دو لچکترنج ُم َذهَّ ب زینتیافته اســت .متن ترقیمه با عبارت «انه
القادر علیه و المطول له و الحمداهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سید المرسلین حرره و ذهبه العبد
الراجی الی رحمه اهلل ابن المکارم فی ســنه  »707به خط رِقاع مایل به ثلث ،رنگ ســفیدآب و تحریر
ذهب
مشکی بر زمینه طال نگاشته شده است وطبق متن انجامه« ،ابنمکارم[ »]16خود را ُم َح ِّرر و ُم ِّ
این نسخه معرفی میکند (تصویر  .2ب).
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الف

ب

تصویر  .1الواح مصور (الف) صفحات 2vو  3rو الواح ُمذهَّ ب (ب) صفحات  3vو  4rدر افتتاحیهی نســخه کلیله
و دمنه آلاینجو (کد  ،)OR 13506منبع :سایت کتابخانه بریتانیا
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76

الف

ب

تصویــر  .2دیباچــهی کلیله و دمنه آلاینجو (کد ( : )OR 13506الف) صفحات  4vو 5rو انجامهی نســخه (ب)
صفحه  ، 209rمنبع :سایت کتابخانه بریتانیا

جریانهای هنری موثر بر نگارگری آلاینجو

محفوظمانــدن فارس از حمله مغــوالن و در پی آن ،تمایالت حاکمــان آلاینجو به احیای مواریث
باســتانی در مواجهه با فرهنگ چینی غالب در هنر ایلخانی ،موجب شد مولفههای تصویری شیراز
در نیمه اول ســده هشتم هجری ،تاثیرپذیری کمتری از هنر چین داشته باشد و باورها و نمادهای
ایران باســتان در تصویرگری این دوره بازیابی شوند .البته سنت نگارگری مکتب شیراز در نیمه
نخســت سده هشــتم هجری ،با تکیه بر عناصر بومی و با نگرشــی متمایز از نگارگری ایلخانیان
(حــک 654تا  750هـ.ق) -کــه همزمان تاثیرات جدیدی از هنر شــرق دور را در نگارگری ایران
منعکــس میکرد  -و با حفظ اصولی مانند فقدان القای ُبعد ،ایجازنگاری و درشــتنمایی پیکرهها،
تداوم یافت؛ همچنانکه شــاخصههای تصویری مکتب شیراز آلاینجو ،مانند کاربست خصلتهای
انتزاعی و تزئینی ،در نگارههای این نسخه بازتاب یافته است و نقوش انسانی و جانوری در امتزاج
با نقشمایههای تجریدی و انتزاعی گیاهی ،همگام با کاربســت رنگهای بدیع و درخشــان ،فضای
متمایزی را نمایان میکنند .در این نســخه ،بهعنوان یکی از اولین ن َُســخ استنساخشــده در دوره
آلاینجو ،بازتابی از گذشته تصویرگری خطه فارس ،کتابآرایی مانوی و مکاتب نگارگری بغداد و
سلجوقی مشاهده میشــود؛ چنانچه این نسخه پیونددهندهي مکتب نگارگری بغداد در سده هفتم
هجری و تصاویر مکتب نگارگری شــیراز آلاینجو در نگارههای متعلق به ســالهای پس از 730
هـ.ق محسوب میشــود ( .)Titley, 1983, 36& 37میزان تاثیرپذیری نسخه کلیله و دمنه آلاینجو
از جریانهای هنری پیش از خود ،مانند مکاتب بغداد و سلجوقی ،از تطبیق و قیاس میان مولفههای
تصویری این نسخه و تصاویر ن َُسخ شاخصی چون کلیله و دمنهبغداد (کد  )Hazine 841محفوظ

بررسی تطبیقی ویژگیهای تصویرنگاری ...

در موزه توپکاپیسرای ،مقامات حریری (کد  )Arabe 3929محفوظ در کتابخانه ملی فرانسه،ورقه
و گلشــاه (کد  )Hazine 363محفوظ در موزه توپکاپیســرای و مجموعهای از سفالینههای مینایی
ســلجوقی سده ششم هجری ،آشکار است؛ چنانچه تشابهات کمنظیری در فضاسازی و جزئیاتی
چون چهره و فرم پیکرههای انســانی و حیوانی ،تشخیصدادنی است که بهوضوح نمایانگر تاثیر
این نسخه ،بهعنوان نمونه برجسته در آغاز مکتب شیراز آلاینجو ،از سنن تصویری مکاتب پیشین
خود است (جداول  4 ،3 ،2و  .)5این تاثیرپذیریها و شکلگیری ویژگیهای متمایز در تصویرگری
مکتب شــیراز آلاینجو ،به موازات چینیمآبی مکتب نگارگری تبریز ایلخانی ،سبب بازتاب مواریث
تصویری گذشــته در نگارههای مکتب شــیراز در این برهه زمانی شده است؛ هرچند پس از مرگ
ذهبان
ابوســعید (حک ۷۱۶تا  ۷۳۶هـ.ق) آخرین ایلخان مغول و نبود حامی ،تعدادی از نقاشان و ُم ِّ
تبریــز به دربار آلاینجو در شــیراز راه یافتند و بســیاری از نمودهای مکتــب تبریز در تذهیب و
نگارگری آلاینجو در فاصله ســالهای  1335تا 1357م  735/تا  757هـ.ق ،بهتدریج هویدا شــدند
(.)Sims, Marshak & Grube, 2002, 48
جدول .2تطبیق تصویرگری مکتب آلاینجو و مکتب بغداد
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مقایسه نقش انسانی و حیوانی در نسخه کلیله ودمنهي آلاینجو (کد )OR 13506و
نسخه مقامات حریری مکتب بغداد (کد)Arabe3929
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نسخه کلیله ودمنهي آلاینجو (کد ( :)OR 13506الف) صفحه ( ،23rج) صفحه  ،172vمنبع :سایت کتابخانه بریتانیا[]17
نسخه مقامات حریری مکتب بغداد (کد( :)Arabe3929ب) صفحه( ،7vد)صفحه  ،40vمنبع :سایت کتابخانه ملی فرانسه[]18
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جدول .3تطبیق تصویرگری مکتب آلاینجو و مکتب بغداد
مقایسه نقوش گیاهی و حیوانی در نسخه کلیله ودمنه آلاینجو (کد  )OR 13506و نسخه
کلیله و دمنه بغداد (کد)Hazine363

الف

ب

د

ج
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نسخه کلیله ودمنه آلاینجو (کد ( :)OR 13506الف) صفحه  94vو (ج) صفحه  ،35vمنبع :سایت کتابخانه بریتانیا
نسخه کلیله و دمنه بغداد (کد ( :)Hazine 363ب) صفحه ( ،99bد) صفحه  ،32bمنبعIpsiroglu,1980 :

جدول .4تطبیق تصویرگری مکتب آلاینجو و مکتب سلجوقی
مقایسهي نقوش انسانی در نسخه کلیله ودمنه آلاینجو (کد  )OR 13506و نسخه ورقه و
گلشاه (کد )Hazine 363
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د

نسخه کلیله و دمنه آلاینجو (کد ( :)OR 13506الف) صفحه ( ،183vج) صفحه  ،183vمنبع :سایت کتابخانه بریتانیا
نسخه ورقه و گلشاه (کد ( :)Hazine 363ب) صفحه ( ،44bد) صفحه  ،31aمنبعhttp://warfare.uphero.com ]19[ :

مقایسه نقش انسانی نسخه کلیله و دمنه آلاینجو (کد  )OR 13506و نگارگری روی
سفالینهی مینایی سلجوقی

الف

بررسی تطبیقی ویژگیهای تصویرنگاری ...

جدول .5تطبیق تصویرگری مکتب آلاینجو و مکتب سلجوقی

ب

نسخه کلیله و دمنه آلاینجو (کد ( :)OR 13506الف) صفحه  ،8vمنبع :سایت کتابخانه بریتانیا
نگارگری روی سفالینههای سلجوقی (ب) سفال مینایی ،موزهی متروپولیتن ،منبع :حراجخانهی کریستی

جدول  .6نسخهشناسی کلیله و دمنه (کد)Persan 377
عنوان نسخه

کلیله و دمنه بهرامشاهی

محل نگهداری

کتابخانه ملی فرانسه

کاتب و مذهب

نامعلوم

تاریخ کتابت

اواخر سدهی هشتم هجری

محل کتابت

شیراز

نوع خط

خط َنسخ متمایل به نستعلیق

تعداد نگارهها

 33عدد

تذهیب

حاشیه ُمذهَّب برای دو لوح تصویری افتتاحیه و سرلوح مزین به تذهیب

ابعاد نسخه

 24×16.5سانتیمتر

تعداد سطور

 21سطر

تعداد صفحات

 163برگ

جلد نسخه

جلد قرمز قهوهای با ترنج مرکزی طالیی و آستر قهوهای

نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي

نسخهشناسی کلیله و دمنه آلمظفر (کد )Persan 377

79
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کتابت و مصورســازی کلیله و دمنه کتابخانه ملی فرانســه در اواخر ســده هشتم هجری و به
باور شرقشناســانی چون فرانسیس ریشارد ،بازل گری ،ســوفی والزر و برنارد اوکان ،پیش از
شاهنام ه آلمظفر ،محفوظ در دارالکتب قاهره ( 796هـ.ق) ،حدود سالهای  792تا  793هـ.ق تخمین
زده شــده است(ریشــارد )Gray, 1940,2) ،(Walzer, 1969, 69&79( ،)68 ،1383 ،و (O›khane,
)2003, 28&43؛ ازاینرو تصویرسازی این نسخه در سالهای پایانی و پرتنش حکومت آلمظفر و
در زمان حکمرانی شــاهمنصور[ ]20در شیراز انجام شده است( .با توجه به مخدوشبودن انجامه
نسخه ،امکان تشخیص نام کاتب و سال دقیق کتابت نسخه وجود ندارد ).خط این نسخه نوعی ِ
خط
نَسخ با ظاهری شبیه به نستعلیق است که در دوره آلمظفر با ظاهری باریک و فاقد انحنای ظریف
رایج شــد که به دلیل رواج خط نســتعلیق در نیم ه نخست ســده نهم هجری از بین رفت (ریشارد،
.)62 ,1383

نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي
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ب

الف

تصویر  . 3الواح مصور کلیله ودمنه آلمظفر (کد ( : )Persan 377الف) صفحات  1vو 2rو افتتاحیهی نسخه( .ب) صفحه ،163v

منبع :سایت کتابخانه ملی فرانسه[]21

درحقیقت روند تغییرات خط نَســخ از دوره اینجویان آغاز شد؛ چنانچه شاهنامههای کوچک،
با خط نَســ ِخ بیقاعدهای که نشان از خط نستعلیق داشــت ،نگارش شدهاند (سودآور.)37 ,1380 ،
در این نســخه کلیله و دمنه ،رنگهنویســی آیات ،روایات و عناوین دیده میشود و از طال در کتابت
رنگهنویسیها و از رنگ الجورد در کتابت عناوین فصول استفاده شده است .از دیگر ویژگیهای
این نســخه ،وجود رکابهها بهصورت چلیپا در حاشــیه پایین صفحات زوج و حاشیهنویسیهایی
به خط نســتعلیق و شکسته نستعلیق است که بعدها درج شده است .در ابتدای نسخه عبارت «مما
تملکه العبد العصیم [الی] اهلل ســبحانه و تعالی مصطفی بن عمر  » ...و نقش دو ُمهر دیده میشــود.
در نقش ُمهر بیضیشــکل نیز نام «مصطفی بن عمر» را میتوان تشــخیص داد که احتماال یکی از
ذهب با زمینهای
مالکان نسخه بوده است و بعدها با تغییر مالک ،تعمدا پاک شده است .حاشیهای ُم ِّ
به رنگ الجوردی نیز در الواح مصور ابتدای نسخه وجود دارد (تصویر  .3الف) .دیباچه نسخه نیز
دارای ســرلوحی با زمینه الجوردی ،متشــکل از دو شمسه و قابی کنگرهدار با زمینه مشکی است

بررسی تطبیقی ویژگیهای تصویرنگاری ...

که عبارت «بسم اهلل الرحمن الرحیم» به خط کوفی و با رنگ سفیدآب ،البهالی چرخشهای اسلیمی
مشــاهده میشود (تصویر  .3ب) .قاببندیهای ظریف ســفید و طالیی ،کاربرد رنگ مشکی ،سبز
سیلو ،ســفید و سرنج در رنگآمیزی زمینه و آرایههای تذهیب ،ترسیم نقوش اسلیمی و ختایی به
شــیوه حلکاری بر زمینه الجوردی ،جدولکشیهایی با نقوش زنجیره و ترسیم شرفههای ظریف
الجوردی ،از ویژگیهای تذهیب فاخر این نســخه به مثابه نمونهای ســرآمد از کتابآرایی شیراز
آلمظفر است که با نمود تزئینی غنی و ترکیببندی منسجم و در تمایز با سنتهای تذهیب آلاینجو
شــکل گرفته است .اوج تکوین این سبک کار در شــیراز سده نهم هجری در دربار ابراهیم سلطان
بوده است.

جریانهای هنری موثر بر نگارگری آلمظفر (حک  718تا  795هـ.ق)
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سیاست حکومت آلمظفر ،از تعصبات بومیگرایانه آلاینجو در عرصه فرهنگ و سیاست دور بوده
اســت .درواقع آنها رویکردهای مذهبی ،حفظ شعائر اســامی ،حمایت از احیای خالفت عباسی و
وحدت مســلمانان را  -که پس از ســقوط خالفت بغداد از میان رفته بود – سرلوحه سیاست خود
قرار دادند(نبئی .)93 ،1375 ،نقاشــی مکتب آلمظفر ســبکی متفاوت با تصویرگری متداول شیراز
آلاینجو در پیش گرفت که نهتنها بر آثار جنوب ایران در طول نیمه اول سده پانزدهم میالدی /هشتم
هجــری ،بلکه بر آثار هندی نیز تاثیــر گذارد .ظرافت این نگارهها در تضاد با ترکیببندی نگارههای
آلاینجو است ( .)Titley, 1983, 41میتوان گفت با افزایش مبادالت تجاری و ارتباطات سیاسی میان
تبریز و شــیراز ،زمینه برای دگرگونی سنتهای جاری ،زوال ویژگیهای بومیگرایانه هنر شیراز
و غلبه ویژگیهای چینی و مغولی ،افزونی یافت و در شــئون مختلف هنری متجلی شــد؛ چنانچه
ارتباطات سیاســی میان شیراز و تبریز ،بهویژه در دوران حکمرانی شاه شجاع ،چنان فزونی یافت
که حتی در برههای کوتاه به برتختنشســتن او در تبریز انجامید (ســتوده  .)181 ,1346از سوی
دیگر ،کتابتخانهها در ســده هشــتم هجری ،کانونی برای طراحی برشــمرده میشدند و بهوسیله
آنهــا ،نقشمایهها و ترکیببندیها به دیگر مراکز هنری انتقال مییافت (بلر و دیگران .)137 ،1393
درحقیقت تمایل به نمایش واقعگرایانه ،تغییر در شــیوه رنگآمیزی و ترکیببندی تصاویر ،بازتابی
از تغییر دیدگاه حامیان و هنرمندان شــیراز در اواخر ســده هشــتم هجری است که از راهِ اختالط
ســبکهای تصویرگری شــیراز و تبریز و تعامل با هنرمندان شــهرها و مکاتب دیگر در نگارگری
شیراز پدیدار شــد و تلفیق این سنتها در دوره آلمظفر بهعنوان یک مرحله گذار ،سرآغاز تحولی
در نگارگری شیراز سده نهم هجری شد که در دربار ابراهیم سلطان شکوفا شد و اعتال یافت .میان
اســلوب و سیاق اجرای نگارهها و شیوه بیان در قالب تصویر ،در این نسخه با ن َُسخ مصور مکتب
آلجالیــر (تبریز  -بغداد) (حک  740تا  835هـ.ق) که در یک محدوده زمانی با این نســخ ه تصویر
شــده-اند ،مانند کلیلــه و دمنه(کــد  )Persan 913محفوظ در کتابخانه ملی فرانســه ،کلیله و دمنه
(کــد  )Persan 376محفوظ در کتابخانه ملی فرانســه ،عجایبالمخلوقــات قزوینی (کد )Persan332
محفوظ در کتابخانه ملی فرانســه و ال ُبلهان (کد  )MS. Bodl. Or. 133محفوظ در کتابخانه بادلیان،
همانندیهای جالبتوجهی یافت میشود که بهروشنی بیانگر ارتباط هنرمندان مراکز هنری شیراز،
تبریــزو بغداد و انتقال ســنتهای تصویری میان این مراکز هنری و تحوالت چشــمگیر در روند
تصویرگری شــیراز در نیمه دوم سده هشتم هجری است؛ بهگونهایکه گاه تفکیک ن َُسخ این مکاتب
از یکدیگر دشوار است (جداول  9 ،8 ،7و .)10
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الف
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نسخه کلیله ودمنه آلمظفر (کد ( :)Persan 377الف) صفحه ( ،153vج) صفحه  ،99vمنبع :سایت کتابخانه ملی فرانسه
نسخه کلیله و دمنه (کد ( :)Persan 913ب) صفحه ( ،46vد)صفحه ،136vمنبع :سایت کتابخانه ملی فرانسه[]22

جدول .8تطبیق تصویرگری مکتب آلمظفر و مکتب آلجالیر
مقایسه نقوش حیوانی در نسخه کلیله و دمنه آلمظفر (کد  )Persan 376و نسخه کلیله
و دمنه (کد )Persan 377

82

الف

ب

ج

د

نسخه کلیله و دمنه آلمظفر (کد ( :)Persan 377الف) صفحه ( ،26vج) صفحه  ،33vمنبع :سایت کتابخانه ملی فرانسه
نسخه کلیله و دمنه (کد  ( :)Persan 376ب) صفحه ( ،37vد)صفحه ،64rمنبع :سایت کتابخانه ملی فرانسه[]23

مقایسه نقوش انسانی و پرندگان در نسخه کلیله و دمنه آلمظفر (کد  )Persan 377و
نسخه عجایبالمخلوقات قزوینی (کد )Persan 3 32

ج

د

نسخه کلیله و دمنه آلمظفر (کد ( :)Persan 377الف) صفحه ( ،2rج) صفحه  ،87rمنبع :سایت کتابخانه ملی فرانسه
نسخه عجایبالمخلوقات قزوینی (کد  ( :)Persan 3 32ب) صفحه ( ،r 165د)صفحه ،227rمنبع :سایت کتابخانه ملی فرانسه[]24

جدول .10تطبیق تصویرگری مکتب آلمظفر و مکتب آلجالیر
مقایسه نقوش انسانی و پرندگان در نسخه کلیله و دمنه آلمظفر (کد  )Persan 377و
نسخه ال ُبلهان (کد )MS. Bodl. Or. 133
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د

نسخه کلیله و دمنه آلمظفر (کد ( :)Persan 377الف) صفحه ( ،156rج) صفحه  ،80منبع :سایت کتابخانه ملی فرانسه
نسخه ال ُبلهان (کد  ( :)MS. Bodl. Or. 133ب) صفحه ( ،34aد)صفحه ،43bمنبع :سایت کتابخانه بادلیان[]25
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بررسی تطبیقی ویژگیهای تصویرنگاری ...

جدول .9تطبیق تصویرگری مکتب آلمظفر و مکتب آلجالیر
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84

مطالعهي تطبیقی تصاویر نسخه کلیله و دمنه آلاینجو و نسخه کلیله و دمنهي
آلمظفر

بررسی دگرگونیهای موجود در جزئیات تصویری و شمایلنگاری دو نسخه کلیله و دمنه ،متعلق به
ابتدای دوره آلاینجو و خاتمه دوره آلمظفر ،با فاصله زمانی تقریبی 85ساله ،نمایانگر چشمانداز
متمایزی از تحوالت نگارگری مکتب شیراز سده هشتم هجری است .از میان حکایات کتاب کلیله و
دمنه 23 ،حکایت مشــترک در هر دو نسخه تصویرسازی شدهاند که مطالعه ویژگیهای تصویری
و ســاختاری تصاویر این دو نسخه ،سبب شناخت سمتوســوی ویژگیهای تصویرگری ابتدا و
انتهای سده هشتم هجری در شیراز میشود .در بیشتر آثار متعلق به نیمه اول سده هشتم هجری،
کیفیت تصاویر ،نوع پرداخت موضوع داستانها و جایگاه نگارهها در صفحات ،از یک الگوی نسبتا
واحــد پیروی میکنند .مــواردی از ویژگیهای تصویری کلیله و دمنــه آلاینجو ،ازجمله ایجاز در
ترکیببندی ،غلبهي عناصر تزئینی ،فقدان تبیین مکان و زمان رویداد حکایات ،قرارگیری پیکرههای
متوالی درشــت و ســنگین بهگونهای انتزاعی و غیرواقعی (جدول  .13الــف ،ب ،ج) و وضوح خط
در طراحی عناصر تصویری در آثار دهههای بعد مانند شــاهنامه 730هـ.ق ،شــاهنامه  733هـ.ق،
مونساالحرار و ســمک عیار نیز مشهود است .از دگرگونیهای رویداده در این فاصله زمانی در
مکتب شیراز سده هشتم هجری ،که در دو نسخه کلیله و دمنه مشاهده میشود ،تغییرات رویداده
در قاببندی تصاویر است .نگارههایکلیله و دمنه آلاینجو دارای قابی -مربعشکل است و تاکید بر
سنت تقارن و تقابل در بیشتر نگارهها مشاهده میشود؛درمقابل در کلیله و دمنه آلمظفر ،تحوالت
در ترکیببندی تصاویر ،مانند اســتفاده از قابهــای افقی باریک یا پلکانی و امتداد فضای تصویر
به بیرون از چهارچوب اصلی ،مشــاهده میشــود که این سیاق کار در ادوار بعدی ،به ویژه مکتب
ترکمانان و صفوی بیش از هر مکتب دیگری نمود یافت .غالببودن پیکرهها بر طبیعت (پسزمینه)
و بیــان انتزاعی و تــا حدودی تزئینی در کلیلــه و دمنه آلاینجو ،به تکامــل و تنوع فرم و حرکت
در پیکرههای کلیله و دمنه آلمظفر در اواخر ســده هشــتم هجری بدل میشــود .باید گفت نمایش
کالبدهای انســانی در نســخه آلاینجو ،یادآور ســکون و حجم پیکرههای ساسانی و اساسا فاقد
پویایی و پچیدگی تصویر است .چهرهها (زن و مرد) در این نسخه ،با ارائه الگوی یکسان همراه با
هاله گردِ ســر و با تاثیرپذیری از الگوهای نگارگری سلجوقی ترسیم شدهاند (جدول .11الف ،ب،
ج ،د)؛ همچنانکه به باو ِر بینیون ،ترسیم گونههای سرخ در امتداد سنتهای تصویری ترکستان و
تصاویر مانوی اســت (بینیون و دیگران )104 ,1383 ،که این شــیوه چهرهنگاری در شیراز اواخر
ســده هشــتم هجری ،به نمایش هویت و نمود فردیت در چهرهها بدل میشــود (جدول  .11هـ ،و،
ز ،ح) .تکوین طراحی پیکرههای حیوانی و پرندگان از زوایای متنوع (مانند تصویر«حکایت شــیر و
شــغال») نیز با نمایش بافت و حجم (جدول  .13د ،هـ ،و) (جدول  .12الف ،ب ،ج) و نمود پوشــش
گیاهی متنوع ،ریزنگارانه و طبیعتگرایانه در نسخه کلیله و دمنه آلمظفر در قیاس با نسخه کلیله و
دمنه آلاینجو ،آشکارا بیانگر تغییرات شگرفی است که در فاصله کمتر از یک سده در مکتب شیراز
ســده هشتم روی داده است .همانند نشــانههای بارزی که در نگارگری آلاینجو بهصورت مکرر
دیده میشــود ،در نگارگری آلمظفر نیز نشانههایی ظاهر شــدهاند که شاخصههای تصویرگری
شــیرا ِز نیمه دوم سده هشــتم هجری محسوب میشوند؛ از جمله نمایش دستارهایی که سر آنها
از یک ســو رها شــده است یا ترســیم درختان بدونبرگ که بهمثابه الگویی ثابت در تصویرگری
مکتب شــیراز در این بازه زمانی تکرار شده اســت (( )O’khane, 2003, 287 & 288جدول  .12د،

تطبیق جزئیات چهره در نسخه اول و نسخه دوم موضوع مطالعه

بررسی تطبیقی ویژگیهای تصویرنگاری ...

جدول .11تطبیق تصویرگری کلیله و دمنه آلاینجو و کلیله و دمنه آلمظفر

نامۀ هنرهاي تجسمي و كاربردي

هـــ ،و) .در کلیله و دمنه آلمظفر ،رنگبندی واقعگرایانه و متنوع ،همراه با کاهش درخشــندگی در
پسزمینهای از طال ،جایگزین رنگبندی تند در پسزمینه قرمز نســخه آلاینجو میشود .درحقیقت
پس از آشنایی هنرمندان ایرانی با هنرهای چینی ،از تضاد رنگی و کاربرد رنگهای تند و درخشان
کاسته شــد و آنها در برخی موارد به استفاده از رنگهای همخوان و مالیم رویآوردند (حسن،
 .)61 ،1384این تلقی واقعگرایانه ،در وفاداری تصاویر به متن داســتانی کلیله و دمنه آلمظفر نیز
مشهود است و در نسخه آلمظفر ارتباط تصویر و متن در قیاس با نسخه آلاینجو بدیهیتر است
و بیشــتر نگارهها راوی مستقیم حکایاتند .درواقع میتوان گفت با آغاز دوره آلمظفر ،شیوه کهن
نگارگری آلاینجو (که با تغییراتی اندک تا پایان زمامداری ســاطین آلاینجو به چشــم میخورد)
جای خود را به تعاریفی جدید داده است و در امتزاج با اندیشههای نوین ایرانی-اسالمی (که خود
ترکیبی از فرهنگهای ترکی-مغولی و تا حدی عربی بودهاند) ،چشــمانداز جدیدی را به شیوههای
نگارگری ایران میافزاید .نگارگری ایرانی از سدههای میانی به بعد ،همواره متاثر از سبک ترکی-
مغولی توســعه یافت و در طول سدههای هفتم ،هشتم و نهم هجری ،بهعنوان دوران گذار در غالب
مکاتب ،از جمله بغداد ،شیراز و تبریز ،توسط هنرمندان ایرانی جنبههای جدیدی به آن افزوده شد
تا ســرانجام ،چهرهها ،فرم و حاالت پیکرهها در پایان ســده دهم هجری در قالب ترکیبی جامع و
متکامل تکوین شد.
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نسخه اول( :الف) صفحه ( ،20rب)صفحه ( ،20rج) صفحه ( ،80rد) صفحه  ،169vمنبع :سایت کتابخانهي ملی بریتانیا
نسخه دوم( :هـ) صفحه ( ،16rو) صفحه ( ،1vز) صفحه ( ،91vح) صفحه  ،91vمنبع :سایت کتابخانه ملی فرانسه
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جدول .12تطبیق تصویرگری کلیله و دمنه آلاینجو و کلیله و دمنه آلمظفر
تطبیق جزئیات پوشش گیاهی در نسخه اول و نسخه دوم موضوع مطالعه
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نسخه اول( :الف) صفحه (،69vب)صفحه ( ،58vج) صفحه  ،130rمنبع :سایت کتابخانهي ملی بریتانیا
نسخه دوم( :د) صفحه ( ،153vهـ) صفحه ( ،50rو) صفحه  ،107rمنبع :سایت کتابخانه ملی فرانسه

جدول .13تطبیق تصویرگری کلیله و دمنه آلاینجو و کلیله و دمنه آلمظفر
تطبیق نقوش حیوانی و پرندگان در نسخه اول و نسخه دوم
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نسخه اول( :الف) صفحه  :149vنقش مرغ در داستان پادشاه و َفنزه(،ب) صفحه  :161vشغال ،ج)
صفحه  :132vنقش الکپشت ،منبع :سایت کتابخانهي ملی بریتانیا)
نسخه دوم( :د) صفحه  :148rنقش کبوتر( ،هـ)  :124rنقش شغال( ،ز) صفحه  :99vنقش الکپشت
منبع :سایت کتابخانهي ملی فرانسه)
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شــیوه تصویرگــری انتزاعی و تزئینی نســخه کلیله و دمنــه آلاینجو در ادامه شــیوههای کهن
تصویرگــری خطه فارس و میراثدار مکتب نگارگری بغداد عباســی و مکتب نگارگری ســلجوقی
محســوب میشــود که با تطبیق جزئیات این نســخه با برخــی از آثار برجســته مکاتب بغداد و
سلجوقی ،این تاثیرپذیری بهروشنی در ترکیببندی غالب متقارن و متقابل ،بیان انتزاعی ،غالببودن
پیکرههای انســانی و حیوانی و نوع فضاســازی ،نمایان است .از سوی دیگر با سرنگونی حکومت
اینجویان و بهقدرترســیدن امیــران آلمظفر ،روند ایرانیگری در نگارگری شــیراز وارد مرحله
جدیدی میشــود ،تصویرگری از شــرایط بومی ،اجتماعی و سیاســتهای حاکمان آلمظفر تاثیر
میپذیرد و گرایش بیشــتر به طبیعتگرایی و ریزنگری در جزئیات ،جایگزین شــیوههای پیشــین
میشــود .درواقع ن َُســخ مصور شــیراز در فاصله  740هـ.ق تا پایان حکومت مظفریان ،همزمان
بــا حکومت جالیریان در بغداد و تبریز بوده اســت و تاثیرات نقاشــی چینی و مغولی ،بهوســیله
هنرمندان تبریز در مکتب شــیراز فزونی یافته اســت .همچنین به دلیــل آمیختگی فرهنگ ایرانی با
فرهنگ ترکی-مغولی ،تصویرگری نســخههای شیراز آلمظفر به ویژگیهای کتابآرایی آلجالیر
و مکتــب تبریز-بغداد نزدیک میشــود .با درنظرگرفتن تاریخ کتابت کلیله و دمنه شــیراز مظفری
در اواخر ســده هشــتم هجری و ظهور ویژگیهایی چون امتداد عناصر تصویری به بیرون قاب
تصاویر ،تکوین طراحی ،کوچکشــدن پیکرهها ،نمایش فردیت در چهرهها و گستردهشدن فضای
تصویر در کنار توسعه شیوههای خوشنویسی و تذهیب ن َُسخ ،نمایانگر پیشرفت نگارگری شیراز
در ســده هشتم هجری و رســیدن به نوعی تکامل در اثر مبادله تجربیات تصویرگری میان مراکز
تبریز و شــیراز ،پیش از آغاز نگارگری تیموری اســت .به عبارت دیگر ،در دوران آلمظفر فرمها
قوامیافته و روایت به واقعیت نزدیکتر شــده است .با بررسی خوشنویسی دو نسخه کلیله و دمنه
آلاینجــو و کلیله و دمنهي آلمظفر ،روند تحول و تطور خطوط و زمینههای شــکلگیری و تکامل
خط نستعلیق در شــیراز سده هشتم هجری مشخص میشــود .خط بهکاررفته در نسخهپردازی
کتب آلاینجو ،خط نَســخ اســت که در ادامهي شیوه مرسوم آن روزگار تحول یافت ه است؛ ولی در
خوشنویسی نسخه آلمظفر شاخصههای خط نستعلیق ابتدایی مشاهده میشود .همچنین استفاده
از تزئینات ورق طال و ترســیم نقوش هندسی ،در امتزاج با نقوش اسلیمی به شیوه بداههنگاری بر
زمینه طال و استفاده از نقش لوتوس با رنگبندی محدود ،از شاخصههای تذهیب در نسخه کلیله و
دمنه آلاینجو است که در فاصله سده هشتم تا نهم هجری به زمینه تیره الجوردی ،ترسیم نقوش
ظریف اســلیمی و ختایی به شــیوه حلکاری و افزایش تنوع رنگ تذهیب در نسخه کلیله و دمنهي
آلمظفر تبدیل میشــود .میتوان گفت روند تغییرات سبکی شیوههای اجرایی در کتابآرایی ن َُسخ
مصور مکتب شیراز در فاصله سده هشتم تا نهم هجری ،چنان ویژه و خاص است که گویی تغییر
در حکومتها عاملی تعیینکننده در تغییرات زیباشناســی و تکوین این آثار بوده اســت .درحقیقت
میتوان هنر شــکلگرفته در حکومتهای آلاینجو و آلمظفر را ،در عین وفاداری به سنن کهن ،دو
مکتب متفاوت در عرصه کتابآرایی ایران دانست.
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