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ها و مطالعه تطبیقی نگاره بردار کردن ضحاک در دوران تیموری و بررسی ویژگی

 شاه تهماسبی -صفوی دو شاهنامه بایسنقری

 najmehfalsafii@gmail.com  نجمه فلسفی 

 

 چکیده 

ق به ارمغـان   -( هـ 9-11پیشرفت سریع و تحول نوین نگارگری ایران و شکوفایی آن در سده )

هـای  هـای طیـی شـفر فاسـی در اارگـاه     آمد. این پیشرفت باعث بوجود آمدن برتـرین نخـ ه  

سلینتی مقارن با دوران حکومت تیموریان و سالهای اوج قـدر  فـیویان در ایـران بـه یـاری      

این عرفه گردید با نیوذ عنافر نقاشی چینی به هنر نگارگری ایران در  ترین هنرمندانبرجخته

هـایی افـید در نگـارگری ایـران چـون      آغاز این دوره روند پاالیش عنافر بیگانه و ظهور مکتب

شـود   مکتب شیراز و هرا  در دوره تیموریان و مکتب تبریز در اواید دوره فیویان مشاهده می

شود  همچنـین سـبب   گرایی در میان دوره فیویان مشاهده میهمچنین سبب گرایش به واقع

شناسی ق( و پس از آن  نظام زیبایی-هـ 9گرایی در میان هنرمندان ایرانی سده )گرایش به واقع

 طاص و متکاملی در نگارگری ایران بوجود آمد. 

خ طیی تاریخ های دو نمونه از برترین نخاین نظام زیبایی شناسی طاص و تکامد یافته در نگاره

نگارگری ایران  یفنی دو شاهنامه بایخنقری و شـاه تهماسـبی  در زمـان تیموریـان و فـیویان      

های حماسی از غـرور و افت ـار   های این دو نخ ه طیی اه همگی داستانیابد. نگارهتجلی می

از نظر  های موجودرغم همه تیاو اند. علیملی ایرانیان در شاهنامه فردوسی را به تصویر اشیده

سبک و شیوه و شاید اندازه با یکدیگر هم به لحـا  ارتبـات تنگاتنـا بـا شـفر و ادس پارسـی        

های زیباشناسـی مشـترای   حکمت اهن ایران و عرفان اسالمی و هم به سبب دارا بودن ویژگی

چون عدم و رغبت هنرمندان ایرانی به تقلید از طبیفت  تأایـد بـر میـاهیم ذهنـی و نمـادین       

سـازی  های انتزاعی  سنت فضاهای تزئینی  تفریف جهان واقفی با نشانهگاری  نقاشمایهچکیده ن

بندی میهومی  رویکرد واقفگرایانه نگارگرانشان و مشابهت در مضمون و محتوا  ساطتار و ترایب

های تصویری مشابه و همانندی برطوردارند. ایـن مقالـه بـرای مقایخـه وجـوه افتـراق       از ویژگی

افر هنری در دونگاره به بند اشیدن ضحاک شاهنامه بایخنقری و شاه تهماسبی  با اشتراک عن

های تاری ی  اجتماعی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و فـوفیان  شناطت م ترص از زمینه

به بررسی سیر تحول نگارگری ایران و جایگاه و نمود شـاهنامه در هنـر نگـارگری ایـن دو دوره     

 پرداطته است. 

 های ایرانی  دوران فیوی  شاهنامه بایخنقری  شاهنامه شاه تهماسبی نگارهواژگان:  کلید
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 مقدمه 

هـای م تلـف هنرهـای تزئینـی و تصـویری چـون اتـاس آرایـی و         در عرفـه ها از دیرباز ایرانی

اند.و هر چند سنت دیوارنگاری بنابر شواهد موجود بخیار قـدیمی از  اردهدیوارنگاری ففالیت می

پس از استیالی مغوالن بر ایـران اهمیـت دیوارنگـاری در    صویگری اتاس بوده است اما  سنت ت

هـای طیـی در ایـران بـه     مقایخه با تصویرگری اتاس بخیار امتر شد. سابقه مصورسازی نخ ه

گردد. پیشرفت چشـمگیر مانویـان در عرفـه هنـر اتـاس      دوران ساسانی و زمان مانویان باز می

برطاسته از ایران باستان تا چندین قرن پس از ظهور اسـالم در ایـن   آرایی سبب شد این سنت 

 سرزمین پایدار بماند. 

هجـری قمـری( شـکوفایی نمایـانی      11هجری تـا   8آرایی ایران از سده )هنر نگارگری و اتاس

داشت. این دوره اه با تخلط مغوالن بر ایران آغاز شد و مقارن بـا دوران حکومـت تیموریـان و    

هـای افـید   اقتدار فیویان در ایران بود روند پاالیش تأثیرا  بیگانه و ظهور مکتب سالهای اوج

اند. نگارگران و هنرمندان این دوره تحـت حمایـت شـاهان و    در نگارگری ایران را مش ص می

پرداطتنـد. بـه   های درباری بیشتر به اار مصورسازی اتابهای شفر فارسی مـی امیران در اارگاه

های طیی از شاهنامه فردوسـی  طمخـه   تنا هنر نگارگری ایرانی را در نخ هدلید ارتبات تنگا

نظامی  هیت اورنا جامی  گلختان و بوستان سفدی و دیـوان غزلیـان حـافا یافـت. بـه نظـر       

هـای تـاری ی    رسد تحوال  هنر نگارگری ایران در دوره شکوفایی آن  به رغم همه گخختمی

افر غیرمتجانس  به دلید استمرار روح فرهنگـی و جـوهر   نیوذ فرهنگهای بیگانه و آمی تگی عن

 های ایرانی  از پیوستگی و تداوم نخبی برطوردار بوده است. زیبایی شناسی موجود در نگاره

هـای سـلینتی و   سالطین و حاامان تیموری و فیوی عالقمند به هنر و ادس با تأسیس اارگاه

آرایـی  شرفت و تحول هنر نگـارگری و اتـاس  به اارگرفتن برترین هنرمندان زمان طویش در پی

طواسـتند بـا پنـاه بـردن بـه      شک این هنرمندان بودند اه مینقش عمده و بخزا داشتند. اما بی

انگیز و وقایع تلخ ناشی از هجوم بیگانگان به ایرن مرز و بـوم را  دامان مخائد ذوقی  طاطرا  غم

شناسـی آذینگـری و   میـد افـول زیبـایی   به دست فراموشی بخپارند. بنابراین بـه تـدریب بـا تک   

ها را بنوازنـد بلکـه   تصویرگری اتاس اوشیدند به آن زیبایی متفالی دست یابند تا نه تنها چشم

 دلها را نیز روشن سازند. 

ق( مقارن با -هـ 9-11اش در سده )پیشرفت سریع و تحول نوین نگارگری ایران با اوج شکوفایی

اوج اقتدار فیویان در ایران باعث شد تا برترین نخخ طیـی   دوران حکومت تیموریان و سالهای

چون شاهنامه بایخنقری و شاه تهماسبی آفریده شوند. به هنگام میالفه سیرتحول هنرنگارگری 

هـای  تـوان از انـاره نگـاره   ایران و دوره شکوفایی آن در زمان تیموریان و فیویان  هرگـز نمـی  
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تیـاو   خابی به عنوان جلوه اامد هنر اتاس آرایی بیبرجخت دو شاهنامه بایخنقری و شاه تهم

 گذر ارد. 

هایی اه غرور و افت ار ملی ایرانیـان در شـاهنامه فردوسـی را    های این نخخ طیی داستاننگاره

های زیباشناسی  مفنایی  فوری و فنی طود رد اند. به دلید دارا بودن برترین ویژگیمصور ارده

باشند و در ایـن  نظیر و در اوج زیبایی و درطشندگی میری ایران بیمیان سایر آثار تاریخ نگارگ

ای تـاری ی  تیبیقـی و تحلیلـی وجـوه افتـراق و اشـتراک       نوشتار سفی شده است تا با مقایخه

 عنافر هنری در نگاره به دار اشیدن ضحاک این دو شاهنامه مورد بررسی قرار گیرند. 

 9نری ایران در دوران تیموریان و فیویان آغاز سده )های تاری ی  اجتماعی  فرهنگی و هزمینه

 هجری قمری(  11هجری قمری( تا پایان سده )

مصادف با دوران حکومت دو ق( در طول تاریخ ایران -هـ 11ق( تا پایان سده )-هـ 9آغاز سده )

سلخله قدرتمند تیموری و فیوی در این سرزمین بوده است. دو دوره رطشـانی اـه در تـاریخ    

 گیرد. ا و هنر ایران پس از هجوم مغوالن شکد میفرهن

رسد. تیمور مؤسس سلخـله تیموریـان از سـمت    و با سلینت آطرین پادشاه فیوی به پاین می

دهد و پس از چندی سراسر ق( ایران را مورد تهاجم قرار می-هـ 8در اواطر سده )شمال شرقی 

 (. 251 269فص1آورد. )این سرزمین را به زیر سلیه طود در می

شوند و پس از چندی طود به شایان ذار است سالطین تیموری مقهور فرهنا و هنر ایرانی می

پادشاه تیموری سـلیان حخـین بـایقرا     پردازند. پس از سلینت آطرین بخط و گخترش آن می

ق( طـود را پادشـاه   -هــ  919شاه اسماعید بنیانگذار سلخله فیویان با تخ یر تبریز در سـال ) 

 ( 381  ص2گیرد. )سان سلخله فیوی شکد میطواند و بدینایران می

هـای تـاری ی پـیش از    اوضاع فرهنگی و هنری ملت ایران  رشد و پیشـرفت نگـارگری در دوره  

موریان  جالبریان و مظیریان  هجوم مغوالن و روح آفریننده مردمی آشـنا بـه افـد و جـوهر     تی

طواستند با پناه بردن به دامان مخائد ذوقی بر اقوام مهاجم غالب آیند هنرهای تجریدی اه می

ها و تفرضا  بیگانگان به این مرز و بوم را به دست فراموشـی بخـپارند  هـم از عوامـد     و هجوم

ای نوین و میراثی پر شکوه از فرهنا و هنـر ایـران بودنـد. ایـن توفیـ       آورنده گنیجینهبوجود 

های پربار فرمانروایان هنر دوست تیموری بود اه با رویکرد ملی گرایانـه و  دستاوردی از اندیشه

ایجاد دولتی واحد در سرتاسر ایران زمین همـت فـوفیان و دوران سـلینت ایـن قـوم بـه اوج       

 رسد. د طود میدرطشش و تکام

اوضاع سیاسی  اجتماعی  تاری ی و فرهنگـی حـاام بـر سـرزمین ایـران در دوران تیموریـان و       

های سـلینتی و جـذس برتـرین هنرمنـدان نگـارگر از سراسـر       فیویان همراه با پیدایش اارگاه

آرایی و نگارگری را به نظام حکومتی حاام بـر اشـور   اشور  در واقع رشد و پیشرفت هنر اتاس

در این دو دوره وابخته گردانید. به این ترتیب هنرپروری متمراز در دربار سـالطین و حاامـان   
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تیموری و فیوی به وجود آمد. این موضوع بـه ویـژه در دوران هنرپـروری فرمانروایـانی چـون      

اسکندر سـلیان  شـاهر   بایخـنقر میـرزا و سـلیان حخـین بـایقرا در دوره تیموریـان و شـاه          

 یم میرزا و شاه عباس اول در زمان فیاریان تأمد برانگیز و قابد توجه بود. تهماسب  ابراه

از دیگر نتایب نظـام هنرپـروری   ایجاد سبکهای افید  رسمی و قراردادی در نگارگری این زمان 

رسد تأثیر مخـتقیم  آرایی بود. به نظر میدر باری و از عوامد مؤثر در رشد و پیشرفت هنر اتاس

ها و دهنده )شاه و درباریان( در مصورسازی نخخ طیی و ایجاد محدودیتسلیقه و مید سیارش

تایب این نوع هنرپروری طاص بـه  مشکالتی برای هنرمندان وابخته به دربار را نیز باید از دیگر ن

 آورد. شمار می

 سیر تحول هنرنگارگری ایرانی در دو دوره تیموری و صفوی 

در آغاز دوران تیموریان شهر شیراز به دلید مصون ماندن فارس از هجوم و غـار  مغـوالن بـه    

 مرازی برای حیا سنتهای پیشین فرهنگی و هنری ایران بدل شد. به همین سبب با مهاجر 

بخیاری از هنرمندان از سایر مرااز هنری اشور به اارگاه سـلینتی شـیراز در دوران حکومـت    

اسکندر سلیان اه تبادل تجربیـا  میـان مکاتـب م تلـف نگـارگری بغـداد  تبریـز  شـیراز و         

های نوین با سنتهای تصویری پیشین را در پی داشت جرقه آغـازین در  آمیزی افکار و سلیقههم

 ( 35  ص3رگری ایران شکد گرفت. )تحول نوین نگا

هـای بـا   سازی  رنگهای درطشان  پیکـره های تصویری چون قرینههای این زمان ویژگیدر نگاره

هـای زیبـا  افـ  رفیـع در     هایی درطشان و رنگین  بناهای جواهر گون با ااشیکاریروح و جامه

هـا بـه شـکد    قلمگیری فـ ره ها  آسمانی با رنگهای غنی آبی یا طالیی  ابرهای پیچان  منظره

هایی فراوان در اطرافشان و مناظری بـا دسـته   ای  نهرهای سیمین پرپیچ و طم با سبزینهدندانه

 طورد. دسته علیها  گیاهان گلدار و شکوفان به چشم می

های زیباشناسی  طصوفیا  شکلی دیگری نظیر ابداع نظـام  های تصویری ویژگیبه این ویژگی

ها( و تصویر بر اساس تناسب و روابط هنـری میـان   یافته میان متن )طط نگارهقانونمند و تکامد

نقشه ترسیم منظره طبیفی  فضای داطلـی )محـیط انـدرونی و بیرونـی( اـه      ها  سیوح و شکد

شـد سـادگی   ها  اشیاء منظره و محـیط مفمـاری مـی   سبب ایجاد پیوندهای مناسب میان پیکره

ویری  اهمیـت بـه تصـویر انخـان و حیـوان  در بگـرفتن       آمی ته با ظرافت در رسم عنافـر تصـ  

مهمترین ب ش از فضای تصویر به وسیله این اجزای بصری و مفیوف داشتن توجه اامد انخان 

 (. 21-21فص 4به پروردگاری اه طال  همه زیباییهاست را نیز باید افزود. )

ده از این زمـان چـون گزینـه    های برترین نخخ طیی به جا مانتوان در نگارهها را میاین ویژگی

 -813ق( مرقع موزه بریتانیا و گلچین هنری )اشفار فارسی( تـیس تامپخـون )  -هـ 811اشفار )

ق( مشاهده ارد. طصوفیا  ارزنده این نخخ طیـی  -هـ 841ق( و شاهنامه فردوسی )-هـ 814
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ی برای رشـد  های استواراز این پس الگوی هنرمندان دیگر مرااز هنری اشور قرار گرفت و پایه

 (. 89-86  فص6پیشرفت نگارگری را به وجود آورد. )

از سوی دیگر  ارتبات با سـایر ملـد و فرهنگهـای بیگانـه راه برطـورد و نیـوذ عنافـر تصـویری         

غیرمتجانس و ناهمگون را به نگارگری ایران هموار ساطت. بدینخان نگارگری ایران توانخـت در  

ری ی با اقتباس سنجیده و ابداعاتی نوین بـه بافنـدگی و   های تااین دوره و به رغم همه گخخت

شکوفایی دست یابد. رابیه ایران با چین به هنگام پادشاهی شاهر   آشنایی هنرمندان نگـار بـا   

های آشکار چنان عنافر تصـویری ایـن دو سـرزمین بـه     مکاتب هنری آن اشور و وجود تناقض

هـای هنـر نقاشـی چـین در     رانه و نقشمایهادغام این عنافر و جذس عوامد برتر چون حس شاع

 (.51  ص5مصور سازی نخخ طیی بر طب  ذوق و بینش نگارگران ایرانی منجر شد. )

های پیشین تصویری طود چـون فضاسـازی دو بفـدی     بدینخان این نگارگران براساس اندوطته

های گیاهی هساز  سیهای رنگی ت ت و ااربرد آرایها به مدد طیوت شکدروش بازنمایی پیکره

ای مملـو از  و هنری اه از افول ثابت و عام نگارگری ایران بودند به دسـتاوردهای هنـری تـازه   

حرات  احخاسا  دقی   درای تـازه از میهـوم فضـای مفنـوی  نگـرش شـاعرانه از طبیفـت و        

 های این زمان میـد هایشان دست یافتند. در نگارهبندی نگارههایی در طط و ترایببلندپروازی

های منظره طبیفی و فضای داطلی یا تر شدن ویژگیبه گشایش مرزهای تجخم و واقفیت  غنی

آمیزی غنی همراه با تـزئین ماهرانـه تصـویر  بازنمـایی     گخترش تصویر در سرتاسر فیحه  رنا

دنیایی ت یلی و شاعرانه برای توفـیف موضـوعا  تغزلـی و عاشـقانه اـه نشـان از همخـانی و        

ر و نقاش داشت و استیاده از عنافر تصویری چون درطت  اوه و ابـر بـرای   هماهنگی میان شاع

تـوان بـه زبـده    شود. از مفروفترین نخخ طیی این زمان مـی ای مؤثر مشاهده میایجاد مجموعه

 ق( اشاره ارد. -هـ 861-819ق( و گلچین تاری ی )-هـ 841التواریخ  مفراجنا مه )

ق از بـه هـم   -هـ 9ر زمان باسنقرمیرزا در نیمه اول قرن در ادامه سیر تحول نگارگری ایران و د

های شیراز  بغداد  تبریـر شـاید تـأثیرا  هنـر چـین  سـبکن       پیوست هنرمندان برجخته مکتب

آید  به نظر ای از دستاوردهای هنری ارزشمند به وجود میرسمی هرا  با زبان پرمایه و گنجینه

گیری این سبک از هر عامد دیگری در شکد رسد سبک درباری شیراز اسکندر سلیان بیشمی

 (. 554  ص5رسمی تأثیر داشت )

های این زمان مکتب هرا  شیوه نوین  سبک طیالی زیبایی متناسب با مفنـا و میهـوم   در نگاره

ها و با اشکال انخانی های تصوفی و تغزلی  با تخلط شفر بر نگارهاشفار غنایی وعاشقانه و موضوع

هایی اسـینجی بـا   هایی اامالً تزئینی و با اف  و لغت یافته و بلند و اوههظریف و اوچک  منظر

 آمیزی روشن و هماهنا شکد گرفت. بدین ترتیب و بـا سـبک  ای  با رناهایی دندانهقلمگیری

 (. 69-64ص  9ملی عنافر بیگانه به تدریب امرنا و ناپدید شد. )
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ق( الیلـه و دمنـه   -هــ  833بایخـنقری ) در میان برترین نخخ طیی این زمان  چون شـاهنامه  

ق( زاییده دست برترین هنرمندان طالق و نـوآور مکتـب   -هـ 9ق(   قرن )-هـ 834بایخنقری )

 باشند. هرا   نمونه مختند و قابد توجهی از اوج پیشرفت نگارگری  در این زمان می

ر   مـردان مـوقر   نیم هایی بیشتر  سه ر  و به ندر هایی بلند قامت و فاطرپوش با چهرهپیکره

هایی انبوه تیـره و  ریشدار  ااربرد رنگهای طالص و درطشان و پرمایه  تک درطتانی بلند با برگ

هـای درشـت   دار  گلبوتـه هـای پیچـان شـکوفه   دار  گاه درطتانی با شـاطه هایی گرهروشن و تنه

نواع گوناگون و اف  رنگین  آسمان با رنا آبی غنی یا طالیی درطشان  پرندگان رنگین فام در ا

بندی ای  عنافری شاطص در ترایبهای اسینجی و قلمگیری دندانهای با ف رهرفیع با حاشیه

 روند. های شاهنامه بایخنقری به شمار مینگاره

یابـد و در  های شاهنامه بایخنقری اه پس از این تـداوم مـی  های تصویری انارهاز دیگر ویژگی

توان رسد نیز میس از آن در زمان فیویان به اوج و تکامد طود میق و پ-نیمه دوم قرن نهم هـ

 به موارد زیر اشاره ارد. 

هـا بـا   سـتی در طراحـی پیکـره    ااربرد رنا سـیید در نهایـت جـر    دقـت و زیبـایی  چیـره      

های استوار و مش ص تیکیک سیوح رنگین بـه وسـیله طیـوت نـازک  پیشـرفت در      قلمگیری

هـا  جـایگزاری   اـاری پردازی  دقت و توجه به جزئیـا  و ریـزه  حنهروش مرسوم فضاسازی و ف

بندی دقی   بخط ها به مدد رناها  ایجاد عم  وسفت در فضای نگارهمناسب و سنجیده پیکره

های آن  دقـت در تناسـبا  و اجـزای تصـویر  ایجـاد سـاطتار       و گخترش تصویر فراتر از حاشیه

ندی براساس ارتبات هماهنـا میـان سـیوح افقـی      منخجم و نظم از نظر هندسی در ترایب ب

های بندیهای هندسی و ترایبعمودی و اریب  ااربرد ظریف رنا در سرتاسر اثر  ااربرد روش

هـایی اـه دارای فضـایی هندسـی و سـاطتاری      مدور مارپیچی و گاه اسـلیمی )بـویژه در نگـاره   

بفدی منظـره و محـیط مفمـاری     باشند. تکمید الگوی پیشین در بازنمایی دومفماری گونه می

هـا  منظـره  اشـیاء و محـیط     )تیکیک اندرونی و بیرونی(. ایجاد پیونـدی مناسـب میـان پیکـره    

و  هـا بـه سـبب مهـار  و توانمنـدی     بندیتر شدن و گوناگونی ساطتار ترایبمفماری  پیچیده

بنـدی بـا   ترایبرعایت تناسب و پیوند میان ریتم دستی نگارگران در رسم اجزای تصویر  چیره

هـای جنـا و   بندی در فحنهچنان اه ریتم ترایبسازی محض آنموضوع یا اجتناس از قرینه

هـای متفـدد اسـت و در    نبرد پر تحـرک  پـرجنبش و مملـو از رنـا و نقـش و طـط و پیکـره       

های جشن و سرور یا مالقا  آرام و ساات است استیاده از نقوش تزئینـی فـراوان چـون    فحنه

  هندسی  حیوانی و تزئینا  اتیبهای  دقت در رسم این نقـوش بـر روی پوشـش    نقوش گیاهی

ها  تزئینـا  ت ـت شـاهی و عنافـر مفمـاری  جایگـذار       ها  ظروف  فرشها  سالحافراد و پیکره

ها برای ایجاد تفادل در تصویر وپیوند مناسب میان متن و تصویر با نگارهمناسب و سنجیده طط

ق با -یافته میان این دو شیوه دوم مکتب هرا  در نیمه دوم قرن نهم هـ استیاده از نظام تکامد
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الدین بهزاد  هنرمندی اه با برهم ری تن بخیاری از باورهـای گذشـته تـأثیر    ظهور استاد امال

تر از شـیوه اول  تر و لییفای درطشانشدیدی بر هنرمندان مفافر و پیروانش گذاشت به شیوه

ق و -هــ  893برترین نخخ طیی این زمان چون بوستان سفدی قاهره های تبدید شد. در نگاره

طلـ  دنیـای برتـر از ایـن جهـان بـا ریشـه در رویکـرد نـوین          ق -هـ 911-899طمخه نظامی 

هنرمندان این زمنان به عرفان و تحول نوین در نوع بینش آنان نخبت به این جهان و وقایع آن  

ها و ها  اوشکبرطی از عنافر تصویری چون قالی سنجیدگی در ااربرد فراوان نقوش تزئینی در

اجزای مفماری  بازنمایی روابیی تازه و حخاس شده میان متن و تصویر اه به ایجاد حس تفادل 

ارد  ااربرد سیوح متغیر و طیوت قیری بـرای ایجـاد حـس تفـادل در اـد      در آن امک می

گیر او پرداطت ظریـف  دازی س تپرها  طیالشدن پیکره تصویر تنظیم فضای تصویر با اوچک

هـای عاشـقانه    باشند اه این سبک را با مضامینی چون داستاناجزای تصویر همگی عواملی می

موضوعا  عرفانی  عش  غنایی و نمایش پرزرق و برق درباری بنابر سلیقه رایب آن زمان هر چه 

هـای  مش صـا  بـارز نگـاره   ها از سازگارتر نمود. این عنافر بفدها در زمان فیویان این ویژگی

 (. 234-232  فص9199ص 8گردند )مکتب دوم تبریز و شاهنامه شاه تهماسبی می

در اواید دوران حکومت فیویان در ایران به سبب اوضاع مخاعد سیاسـی فرهنگـی  تـاری ی و    

هنری حاام بر اشور  با ایجاد دولتی واحد و وحد  در سرتاسر ایران زمین و بـا حمایـت شـاه    

عید فیوی از هنرمندان اارگاه فنفتی ترامانان در تبریز و هنرمندان محلـی ایـن شـهر     اسما

آمیـزی میـان   مهاجر  استاد بهزاد جمفی از دیگر هنرمندان هرا  به تبریز  امکان تلیی  و هم

های نگارگری در شرق )هرا ( و غرس )تبریز( اشور ها و سبکهای هنری و برترین جریانسنت

ای نوین در هنر نگارگری ایران با ینخان در دوران هنرپروری شاه طهماسب  شیوهفراهم آمد. بد

 (. 91ص3عنوان مکتب تبریز شکد گرفت اه اوج تحول در هنر نگارگری ایران بود )

یافته و باشکوه مکتب دوم تبریز در زمان شـاه  های روح تکامدترین ویژگیدرطشانترین برجخته

های دو نخ ه مشهور و برجخته شاهنامه شاه تهماسبی و طمخـه  توان در نگارهطهماسب را می

های اسینجی اه به شکد سر انخان یا های تصویری چون ف رهتهماسبی مشاهده نمود. ویژگی

اند فرشی از گد و گیاه رنگارنـا در سراسـر زمـین  جویبـارانی پـرپیچ و طـم و       حیوان درآمده

غمه طوان با حال و هوای بهشتی در مناظر غریـب و  تر و تازه ابرهای پیچیان  مرغان ندرطشانی

طیالی و سرانجام توفییی شاعرانه از طبیفت به وسـیله برطـی از هنرمنـدان اارگـاه سـلینتی      

ها در ترایب با طصوفیا  شـکلی و  های این زمان تبریز راه یافت. این ویژگیترامانان به نگاره

هـای هنـری اسـتاد    ای از ففالیـت ی ارزنـده شناسی برتر مکتب دوم هرا  اه دستاوردهازیبایی

هـا   الدین بهزاد و شاگردانش بود. چون تغییر و تحول در ترایب بفـدی  همـاهنگی رنـا   امال

سـاز و  های یکنواطت پشین با استیاده از طیوت شکدها  به حرات درآوردن پیکرهتوازن شکد

هـا  جـایگزاری سـنجیده    قوی  تبدید منظره طبیفت و محیط مفماری بـه مکـان عملکـرد آدم   
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هـا  ایجـاد اسـتحکام در    های م تلف تصویر با آثار متقابـد رنـا  ها  مرتبط ساطتن ب شپیکره

هـای  هـا  اشـیاء و محـیط بـا بکـار بـردن روش      بندی و ارتبات منیقی میان آدمساطتار ترایب

دایـره  اـه   بندی غالباً بـر مبنـای   ها  ایجاد ترایببندی و طرز چیدن پیکرههندسی در ترایب

سبب هماهنگی و همبختگی میان هر طط و پیکره و وحد  اد اار بـود. توجـه بـه انخـان در     

نشـات  ارائـه   ها از قبید غم  انـدوه و شـادی  حال حرات و بازنمایی اعمال و حاال  طبیفی آدم

آمیزی  ثبا  رنگهای ااربردی و طل  رنگهایی درطشان د رانار موضوعاتی تازه  روح نوین رنا

آمیزی احخاس و تفقد در بازنمایی آثار به طرزی ظریـف و هنرمندانـه    رایبا  طال و نقره همت

تجخم دنیای واقفی با روشی مبتنی بر افول زیباشناسـی طـاص نگـارگری ایـران  گـرایش بـه       

گرایی به دور از طبیفت گرایی اروپایی  آفرینش نوعی وسفت توهمی  حیا تناسب عنافـر  واقع

بندی بدان گونه اه همـه چیـز در نهایـت همـاهنگی در فضـای ریـز نقـش        بتصویری در ترای

های نخ ه طیی شاهنامه شاه تهماسبی به ظهـور  های ایرانی جایگیرند  در نگارهتصاویر و نگاره

ای از تحقـ  امـال   اـه بیشترشـان اوج شـکوه تـزیین  ظرافـت و نشـانه      هایی رسیدند به نگاره

 نگارگری ایرانند. 

 د شاهنامه در هنر نگارگری عصر تیموری و صفوی جایگاه و نمو

هنگامی اه حماسه ایرانیان در قاموس اتابی با نام شاهنامه به وسیله حکیم ابوالقاسم فردوسی 

ق آفریده شد  اشفارش چنان دلپذیر  فادقانه و زیبا بود اـه در دل هـر   -در اواطر قرن چهار هـ

ها بیانگر غـرور و افت ـار ملـی    شد. این داستانایرانی اوچک و بزرگ جای گرفت وورد زبانشان 

ایرانیان  در همان آغاز ذهن نگارگران و هنرمندان ایرانی را به طود مشـغول سـاطت در بیشـتر    

ای از این )اتاس شاهان(. آن هم با شکوه تمام مصور شده دوران حکومت سالطین ایرانی نخ ه

امین آن را دسـتمایه ارزشـمند بـرای    است. اشتیاق شدید ایرانیـان بـرای شـفر و شـاعری  مضـ     

هنرمندان وئ نگارگران ساطت تا نهایـت هنـر و توانمنـدی  ذوق و طالقیـت طـویش را درون      

شـک هـر   نمایش تصاویر آن به تجلی رسانند. برای هر ایرانی فاحب یـک شـاهنامه مصـور بـی    

ملی ایرانیان بای  های مصور شده از غرور و افت اراند. حکایتتصویر طاطرا  زیادی را زنده می

 داشتنی تر و دلپذیرتر بود. آنان بخیار دوست

توانخت تصویر بصری از طرح ادبی ارائه دهد و به فهم س ن پرآس و تـاس ش صـیت   نقاشی می

توانخت با هم آمیزی زبانی شاعرانه  هنـری ظریـف    داستان یاری رساند. هنرمند نگارگر نیز می

پیرایش دقی   همخازی ژرفی را پرداطتـی بـا شـفر آن هـم     پرداطتی اامد  استفارهای بدیع و 

های ادبی در زبـان و ادس  پس از یک دوره تحول طوالنی  بغرنب و طی مراحد م تلف دگرگونی

پارسی به دست آورد. از آن گذشته شاید بتوان گیت در ادبیا  فارسـی و هنـر ایرانـی پیونـد و     

خلمان هر دو همـواره براسـاس بیـنش یگانـه و     اند زیرا هنرور و س نور مهم وانی ذاتی داشته
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های این جهان  بـه عـالم ملکـوتی    اند. آنان از طالل زیباییذهنیتی مشابه دست به آفرینش زده

اند. هدف آنان دست یافتن به فور مثالی و درک حقـای  ازلـی بـوده و در هنرشـان     نظر داشته

نه فقط از لحا  بینشی بلکـه از لحـا    قلمرو زیبایی با جهان مفناترین بوده است. این دو شکد 

شناسی نیز با یکدیگر ارتبات تنگاتنا دارند. فور طیال در شفر فارسی و نقاشی ایران بر زیبایی

یکدیگر منیبقند  نظیر همان توفیف نابی را اه س نوران از عنافر طبیفت  اشیاء و انخان ارائه 

 ( 11 ص 3توان بازیافت. )دهند  در اار نقاشان هم میمی

 معرفی دو شاهنامه بایسنقری و شاه تهماسبی 

شناسی متکاملی اه در شود. نظام زیباییدر دوره تیموری و فیوی نیز شاهنامه بارها مصور می

سیر تحول نگارگری ایران در دوره شکوفایی آن  با استیاده از تیبیـ  متقـران عنافـر  تقخـیم     

ها و ترایب متفادل رنا  عـالوه بـر   متناسب سیوح  تنظیم هندسی نقوش  تلیی  موزون طط

تن وحد  مضمونی و بصری در نخخ طیی فارسـی  سـبب پیونـد در بـین اجـزای      پدیدار ساط

شـود. در تـداوم ایـن امـر هنـر      م تلف اتاس از جلد و سرلوح تا فـیحا  مـتن و تصـویر مـی    

ترین و با شکوهترین نخخ طیی تـاریخ  آرایی و مصور سازی شاهنامه در دو نمونه از نییساتاس

 شود. گر میخنقری و شاه تهماسبی )هوتون( جلوهنگارگری ایران یفنی دو شاهنامه بای

 833شاهنامه بایخنقری  نخ ه طیی مصور و نییخی از شاهنامه فردوسی است اـه بـه تـاریخ    

ق و دوره بایخنقر میرزا فرزند شاهر  تفل  دارد. این نخـ ه طیـی اـه در زمـان حکومـت      -هـ

نگاره یـا مجلـس بـه اتابـت      22ی بایخنقر در هرا  و برای او تهیه و مصورسازی شده بود دارا

موالنا جفیر تبریزی مفروف به بایخنقری است. شایان ذار است ایـن نخـ ه طیـی اانـون در     

 شود. اتاب انه اا  گلختان در تهران نگاهداری می

ق و آغاز سـلینت فـیویان اسـت.    -شاهنامه شاه تهماسبی یا هوتون نیز متفل  به سده دهم هـ

دهندۀ شیوه و هماسبی عالوه بر نقاست و زیبایی از آن جهت اه نشاننگاره شاهنامه شاه ت 268

باشـد. دارای  های طاص هنرمندان این زمـان در تبریـز مـی   سبک نوین نگارگری و ابداع اسلوس

تـوان بـه   های این نخ ه طیی میبا بررسی نگاره( 99-98فص 3ارزش و اهمیت بخیار است. )

آثار قلم و دست نگارگران اارگاه تبریز و همکاران دو نخد از هنرمندانی چون سـلیان محمـد    

میرمصور  آقامیرک و دوست محمد از نگارگران نخد اول مکتب تبریز و میرزا علی  مظیرعلـی   

چنـد تـن  دیگـر از     محمـد و قـدیمی  میرسیدعلی  طواجه عبدالفزیز  طواجه عبدالصمد  شـیخ  

 اند پی برد. نگارگران نخد دوم این مکتب اه همگی از سرچشمه هنر بهزاد ریشه گرفته

های دو شااهنامه بایسانقری و   مقایسه وجوه افتراق و اشتراک عناصر هنری در نگاره

 شاه تهماسبی 
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های حماسی شاهنامه را نگاره شاه تهماسبی همگی داستان 268نگاره شاهنماه بایخنقری و  22

هـا برطـی بـا    اند. در میان این نگـاره با موضوعاتی اساطیری  پهلوانی و تاری ی به تصویر اشیده

های جنا تن به تـن یـا جنـا    یکدیگر هم نام نیختند اما از یک موضوع مشترک چون فحنه

لـدادگان  مجـالس   های عاشقانه یا دیـدار د میان سپاهیان انبوه  مالقا  و دیدار بزرگانی  فحنه

 درباری با جشن و سرور برطوردارند. 

های دو شـاهنامه بایخـنقری و شـاه    برای مقایخه وجوه افتراق و اشتراک عنافر هنری در نگاره

تهمناسبی  نگاره به دار اشیده شدن ضحاک از شاهنامه بایخنقری  نگاره به دار اشـیده شـدن   

د. از نظر موضوعی و محتوایی و مبانی هنری ضحاک از شاهنامه شاه تهماسبی اه هم نام هختن

 اند. مورد مقایخه تیبیقی قرار گرفته

هـای  های شکلی نگارهشناسی و ویژگیبا توجه به میالب بیان شده در مورد طصوفیا  زیبایی

ق و مکتب هرا ( و شاهنامه شاه تهماسبی )نیمه -دو شاهنامه بایخنقری )نیمه اول قرن نهم هـ

هـای برگزیـده و   توان به این میلب اشاره نمود اـه نگـاره  میق مکتب تبریز( -اول قرن دهم هـ

مورد میالفه این دو شاهنامه  با توجه به هم نامی و مشابه بودن تصاویر عنافر تصویری همانند 

هـا و  و اسلوس هنری رایب در زمان طویش دارای شـباهت برطوردارند. به سبب پیروی از سبک 

باشند. بدین فور  اه در تداوم سیر تحـول نگـارگری   هنری طویش میهایی در عنافر تیاو 

ها و ابداعا  تازه نگارگران مکتب تبریز در ااربرد طـط  رنـا و نقـش     ایران و به سبب نوآوری

ایشان به همه افول و مبانی پیشرفته های نوین در بازنمایی اجزای تصویر و دستیابی طل  شیوه

شاهنامه شاه تهماسبی تغییر و تحوال  قابد توجهی نخـبت بـه   های هنرهای تجخمی در نگاره

آید. براساس ایـن تغییـر و تحـوال  و بـا مقایخـه دو      های شاهنامه بایخنقری به وجود مینگاره

دسـتی و  توان به این نکته اشاره ارد اه در نگاره شـاهنامه شـاه تهماسـبی بـا چیـره     تصویر می

وار  ها نخبت به نگـاره شـاهنامه بایخـنقری سـایه    رهافزایش مهار  در طراحی و شگردهای پیک

شـوند.  برجخته  اوچکتر و هر یک با حالتی در چهره و انـدام  متیـاو  بـا دیگـری ظـاهر مـی      

هـای شـاهنامه شـاه تهماسـبی     همچنین تفداد اش اص تصویر شده و تنوع حاال  آنها در نگاره

 تر است. جههای شاهنامه بایخنقری بیشتر و قابد تونخبت به نگاره

ها آرام گرفته در طبیفت رویایی یا بنایی بناهای مفماری نگارگران شاهنامه شاه تهماسبی پیکره

دهند. ایشان به علت عالقه به باز نمودی اامد از دنیای پیرامون طویش را هرگز تنها نشان نمی

فلی وقایع افلی های اواقفه افلی داستان  رویدادهای افلی را در انار وقایع فرعی و ش صیت

آمیزی نگارگران مکتب تبریز و شود. همچنین به سبب افزایش و دانش رناداستان پرداطته می

های شاهنامه شاه طهماسبی  در حد شناسی  رنگهای به اار رفته در نگارهتوجه به افول زیبایی

از  امال است در حقیقت ااربرد رنگهای جدید بـا درجـا  م تلـف و ترایبـا  جخـورانه اـه      

 انجامد. رنگهای مالیم و هم آهنا شروع شده و به رنگهای بخیار زنده و شاداس می
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های هر دو شاهنامه رنگها در نهایت غنا  درطشندگی و طلوص قابد توجه است اگر چه در نگاره

بایخـنقری محـدودتر  ترایبـا  رنگـی      اند اما تفداد رنگهای بکار برده شده در نگارهبه اار رفته

ها نیز در تصاویر ایـن دو شـاهنامه تـا حـد زیـادی بـا       ترند. ااربرد رناو رنگهای طاموشامتر 

هـای  ای  الجـوردی و طااخـتری  یکدیگر مشابه است. اما در هر دو نگارگران غالباً طالیی  نقـره 

هـای اوچـک و   های وسـیع و رنگهـای پرمایـه و طـالص را در سـیح     رنگی و فامدار را در سیح

ها برند. در هر دو مورد نگارگران به ریتم رنادر میان نقوش تزئینی به اار میهای ریز را نقش

سان قیفا  رنگهای گرم و سـرد  طـالص و شکخـته  تیـره و روشـن و      دهند و بدیناهمیت می

ای زیبـا و  شوند و در اد چون منظومـه ها به هم بافته میمکمد و متضاد در شبکه موزون طط

 . نمایندب ش جلوه میشادی

های شاهنامه شاه تهماسبی  تغییر و تحول در اندازه قاس نقاشی در ارتبات بـا محتـوای   در نگاره

طورد. بدین فور  اه گاهی قاس نگاره اشـیده در  شفر و موضوع با واقفه داستانی به چشم می

هـای  انـد  امـا در مـورد نگـاره    جهت باال و عمودی است و گاهی به سوی مربع سوق پیدا مـی 

شکخـت یـا   هـا بـا وجـود    شود و قابد نگـاره مه بایخنقری این تغییر و تحول مشاهده نمیشاهنا

ها  بیشتر اشیده در جهت باال و عمودی است. در حقیقت تنـوع در  گخترش تصویر فراتر از آن

های شاهنامه شاه تهماسبی توجه به موضوع و داسـتان بـه تصـویر درآمـده     اندازه اادر در نگاره

های هر دو شـاهنامه بـا بخـط و گخـترش و فراتـر      تر و بیشتر است. )در نگارهوجهزیباتر  قابد ت

رفتن تصویر از محدوده آن  به نوعی ارتبات میان فضای داطد و طارج نگاره و ارتبات میان عالم 

هـای شـاهنامه   طیال و درون نگارگر با جهان طارج برقرار شده است  با این تیاو  اه در نگـاره 

ه دلید اینکه نگارگران با رعایت تناسب در اندازه و فافله میـان اجـزای تصـویر    شاه تهماسبی ب

ها  اجزای مفماری  جزئیا  منظره غیره همه چیز را در نهایت هماهنگی و دقت در چون پیکره

تـر و بخـیار   اند. بخط و گخترش تصویر جزیـی های طود جای دادهفضای تنا و ریز نقش نگاره

 اوچکتر است. 

شـوئد. در نگـاره تهماسـبی نخـبت بـه نگـاره       ی دقیقتر دو تصویر شاهنامه مشاهده مـی با بررس

رسـد  انـد بـه نظـر مـی    دار شدهها شا  و برگ درتان در مناظر طیالی حجمسنابایخنقری تکه

نگارگران شاهنامه شاه تهماسبی بـه مـدد دسـتیابی بـه افـول پیشـرفته هنرهـای تجخـمی و         

ای در تجخم محیط اوهختانی  در یک الفاده  به قدر  طارقبندیهای هندسی در ترایبروش

ــه جزئیــا  و ایجــاد   فضــای محــدود دســت یافتــه ــا پرداطتــه بیشــتر ب ــد. ایــن نگــارگران ب ان

 اند. تر اردهو روایت را غنیهای شکوهمند و عالی  محیط داستانبندیترایب

های شـاهنامه شـاه تهمناسـبی    های چند سیحی  فضا در نگارهبندیبدینخان با آفریدن ترایب

رسـد در حـالی اـه فضـای     تنها یک فضای دو بفدی ساده نیخت و گاه سه بفدی بـه نظـر مـی   

های هر دو شاهنامه  تر است  در نگارهتر و دو بفدیهای شاهنامه بایخنقری به نوعی ت تنگاره
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هنامه شاه تهماسـبی  های شاشود اما در نگارهمشاهده میها ااریتوجه به جزئیا  دقت در ریزه

هـا  بوتهها  گدهای نو و تازه در پرداطت عنافر تصویری چون درطتان  برگبه سبب ابداع شیوه

 یا نقوش تزئینی. 

بنـدی و  تر است. پیوند و تناسب میـان ریـتم ترایـب   توجهآسمان آبی این موضوع زیباتر و قابد

 مشاهده و توجه است.  های این دو شاهنامه به طوبی قابدموضوع در تمام نگاره

ها نقوش تزئینی در انواع گوناگون چون گیاهی  با اـاربردی مشـابه   در هر دو دسته از این نگاره

شود اما بدلید نوآوری وابداعا  تازه در طل  نقـوش تزئینـی بـه وسـیله نگـارگران      مشاهده می

ان بـود. ایـن نقـوش    های آنها اوج شکوه تزئین و هنرهای تجریری در ایـر مکتب تبریز اه نگاره

 ترند. تر و فراوانمتنوع

هـا( و تصـویر نگـاره شـاهنامه شـاه      نگـاره با توجه به برقراری نظام تکامد یافته میان متن )طط

ها برای مفیوف داشتن توجه بیننده به واقفه افلی داسـتان  تهمانخبی و ااربرد ویژه طط نگاره

گاهی از افول پیشرفته هنرهـای تجخـمی   رسد نگارگران این نخ ه طیی به سبب آبه نظر می

شـاهنامه بایخـنقری   هایشان بـیش از نگـارگران   ها و ااربرد سنجیده آنها در نگارهبه طط نگاره

 اند. دادهاهمیت می

های این دو شـاهنامه  های موجود میان نگارهرغم همه تیاو با توجهبه موارد پیش گیته و علی

هـا بـه سـبب اسـتمرار روح فرهنگـی       با یکدیگر  این نگاره از لحا  سبک و شیوه و شاید اندازه

شناسی مشترک و به دلید ارتبات تنگاتنا با شفر و ادس پارسـی  حکمـت اهـن    جوهر زیبایی

 باشند. ایران و عرفان اسالمی دارای طصوفیا  مشابه و همانندی می

ر قرار دارد با بیـانی  ترین شکد  طط و رنا ظاهآنان مقافد طویش را به بهترین وجهی با ساده

گذارند. در حقیقت آنها بفد زمان و مکان را در تازه و فضا  زمانی و مکانی انتزاعی به نمایش می

های هم نام این دو شاهنامه از شرح دهند. نگارگران نگارههای طویش به یکدیگر پیوند مینگاره

صـاره مضـمون و محتـوای آن    نتمایند و تنهـا بـه ع  وقایع داستان در تصاویر طود طودداری می

 پردازند. می
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 ق مکتب شیراز و هرات دوره تیموری(-ها 388بردار کردن ضحاک از شاهنامه بایسنقری )

 

شود رنا غالب در اینجا نگاره از اادر بیرون زده اادر افقی است اما دار از حالت افقی طارج می

اه طیلی هم زیادند متن و نگاره هـر دو   ها در باال و پایین نگارهسبز طالیی است. وجود نوشته

چپ نگاره و فریدون پادشاه عـادل   سمت  مهمند اشیدن ضحاک به عنوان نیروی شر در گوشه

به عنوان نیروهای طیر در سمت راست تصویرند. درطتان اهنخال و درطتان جـوان همـه سـر    

شک در انـار هـم   ها سبز و درشت و طارهایی طسبز و درطتان طشک در انار همدیگر و بوته

 شوند. دیده می

نشان از این است اه هم زندگی و هم مرگ حقیقت زندگی هختند و تو م با همند و به عنـوان  

تداوم زندگی همیشه در انار همند گد و طار طشک نماد الیت زندگی و همیشه در انار هـم  

در ایـن تصـویر بـه    ها حالت لییف و زیبایی دارند تصاویر آرامند وجود پرنـدگان  هختند. ف ره

نشانه وحد  وجودی هختند. تیمور ثروتمند بود و اد ایران را گرفـت امـا در ایـن نگـاره فـرم      
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هـا دارای تزئینـا  زیبـایی    ها مانند اخانی اه مرتب در جنا یا در حال سیرند. پوششپوشش

طوری اـه   هختند. در این دوره نگارگران برای چترها و تزئینا  یا آفتابگیرها طیلی مهم بودند

اردند در این نگاره چتر مهم بوده و نگارگر جخار  ارده و با اادر آن حتی پرسپکتیو را فدا می

 فرد چترگردان را اا  ارده اما چتر را در تصویر آوردند. 

هـا  افزارها و شمشیرها دارای تزئینا  زیادی هختند انتهای غالف شمشیر یکی از قزلبـاش جنا

ع بخته شدن شمشیر به امربند با دو بند متصد شده تـا تفـادل را   به فور  مختیید آمده نو

ها راست است اه نشان از این دارد اه یـک اتیـاق مهمـی    برقرار اند. در این نگاره گوش اسب

انـد وعریـان اسـت    اند و می کوس اردهدهد و این نگاره ضحاک را به مخمار اشیدهدارد ر  می

گناه اش به نظر مظلوم و بیه تصویر درآمده حتی چهرهبردار اردن عیخی مخیح ب شکلی شبیه

شدنش را بـه عنـوان ب شـی از    شود ضحاک به بند اشیدهدیده نمیآید. نیرتی در فورتش می

اننـد بـا طشـونت بـا او رفتـار      سرنوشتش پذیرفته. افراد دور و برش هم اه او را می کوس مـی 

های غربی آشنایی نداشتند و تصویری ا نگارهانند. در زمان اشیده شدن این نگاره نگارگر بنمی

اشیدند به فور  مصلوس در ذهـنش نبـود نـوع بـه فـلیب      ها از مخیح میاز نقاشی اه غربی

 آمده است. اشیدن و می کوس اردن در همه جای دنیا به همین نحو به تصویر در می

اولین سییر اروپایی اـه   ای با اروپا نداشتیمدر دوره تیمروی هنوز به اون فور  روابط گخترده

شود و بیشترین تأثیر برای مفرفی به ایران آمد سییر اسپانیا بود االوی و در دوره تیمور وارد می

ایران به اروپا و از اون طرف اروپا به ایران را داشت. بحث مخیح و به فلیب اشیدن مخیح را در 

خـیحیت را ب ـاطر مخـیحی بـودن     ادبیا  بویژه در شفر طاقانی داشتیم. طاقانی با افالحا  م

مادرش آشنایی داشته و بحث به چلیپا یا به مخمار اشیدن یا فلیب اشـیدن را بـه میهـومی    

در این دوره آشنایی نداشتند. نگـارگر  داشتیم. اما با نقش به فلیب اشیده شدن عیخی مخیح 

رده اه ایـن  ااشیده حتی به ذهنش هم طیور نمیشاهنامه بایخنقری وقتی نقش نگاره را می

شباهت به فلیب اشیده شده عیخی را ندیده در حقیقت در این نگاره بیشتر طواسـته تحقیـر   

ضحاک را برساند چون برهنه بردار اردن در تاریخ شکنجه از سری اارهای تحقیرآمیـز بـوده و   

یکی هم لباس از تن درآوردن ضحاک در حقیقت نمودش تحقیر است همه افراد اـاله بـر سـر    

 ما ضحاک را بدون االه اشیده باز هم نمود تحقیر و ااهش مقام اوست. دارند ا
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 نامه شاه تهماسبی، مکتب تبریز دوره صفویانبردار کردن ضحاک شاه

 

دراین نگاره اادر عمودی شده متن مهمتره نوشته رفته توی نقاشی آسمان آبی ابرها تأثیر هنر 

باعث قیع شدن تصویر شده طرز قرار گـرفتن  چینی است رنا غالب رنا زرده و سییده اادر 

ها اوچکترند و آرام و دارای االه و عمامه های راست است  پیکرهاسبها به فور  اریب و گوش

هـای سرسـبز یـا هـیچ     قزلباش هختند. در این نگاره هیچ نوع درطت طشکی را در انار درطت

شـود گلهـای طتمـی    دیده نمـی  های سبز گلهای متیاو  بهاری و تابختانیطاری در انار بوته

 اندای به تصویر درآمدهها با چنان زیبایی طیره انندههای ارژن  گلهای بنیشه و پامچال  نیبوته

شـود فضـا اـامالً    اه نشانه پیروزی و شادی و طوشحالی است هیچ مرگی و طزانی دیـده نمـی  

وحـد  وجـودی بـر     هـا بـه  اند بـا وجـود پرنـده   بهاری است گیاهان طیلی طبیفی اشیده شده

اند و تنوع گیاهی طوبی دارنـد و رنگهـای زیـاد و    ها اامالً طبیفی اشیده شدهگردد نوع گدمی

 زیبایی استیاده شده است. 

انـد اـوه ش صـیت پیـدا اـرده داره تشـ یص       دار شـده اند چهرهها تلییف شدهها و ف رهاوه

انـد.  دار شـده هـا چهـره  است اـوه  ها چهره آدم یا اسب در آن مفلومدهد بفضی جاها ف رهمی

اند شکد اند ابرها باالی اوه دماوند تجمع اردهچشم و بینی دارند و یا از حالت تیزی طارج شده
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دانخته اه نوک اوه دماوند همیشه در ابرهاست. ابرها چه ابرهای هنرچینی هختند و نگارگر می

 اند. اند و در یک جا تجمع اردهقشنا و لییف اار شده

ها تیزند. اه طاص دوره فیوی هختند اـه بـا نـوع    ها نوع زنجیر فرم سر اسلحهبزارها و چکشا

ابزارها در دوره تیموری متیاوتند شمشیر پادشاه از نـوع مرفـع اسـت اـامالً جواهرنشـان و بـا       

تزئینا  اه با شمشیر دیگر افراد اامالً متیاو  و همه افراد دارای االه هختند االه طاص دوره 

پوشند دارای تزئینا  ها اامالً لباس فیوی است ردایی اه روی قبا یا جبه میی فرم لباسفیو

بیشتری نخبت به دوره تیموری است نشان از تجمال  فراوان در این دوره دارد. افرادی اـه بـا   

سریع  اند و گوشه قبای آنها باالست برای اینکه بتوانندهای شلوار را باال دادهاند پاچهپادشاه آمده

بدوند. در این نگاره بازدار و پادشاه فرم لباسشان متیاو  و بلند است اامالً با بقیه متیاو  است 

هایشـان  اند. شاهزاده همه جوره از لباسها و تزئینا  فاطرتر شدهتر است لباساین دوره اشرافی

رجـواهراتش  مفلوم است امربند مرفع و زرین جواهرنشانش  بدره زر  ایخـه طـال و امربنـد پ   

طود شمشیرش اامالً جواهر نشان است در این نگاره در همان نگاه اول الیت اثر با ایـن رنـا   

اشد اامالً تیره غار و رنا آبی لباس و قرمز شلوار در زمینه تیره حواس را به سمت طودش می

دهد اه موضوع چیه در ایـن نگـاره فریـدون بـا     مش ص است اه مراز تصویر است و نشان می

رزگاوسرش مشهور است در انار بقیه یخاوالنش در حال به مخمار اشـیدن ضـحاک هخـتند    گ

آیـد اـه   رفت گروهی با او همراه بودند طیلی بندر  پـیش مـی  فریدون پادشاه وقتی جایی می

پادشاهی به تنهایی جایی برود. در اینجا گروه شکار و گروه بزم و طـرس ویخـاوالن همراهـانش    

اند در این فحنه طـدمتکاران اسـبدارها و حتـی در    اشیدن ضحاک آمده هختند و برای به بند

ای در اوه با تیروامـال  پوست هخت و بزدارش همراهش هخت عدهبین یخاوالن یک فرد سیاه

ای هـم بـاالی غـار دارنـد زنجیرهـا را محکـم       اند اه جزء محافظین پادشاه هختند عدهپراانده

اش را در نظـر  ما نکشیده حتی اگـر مارهـای سرشـانه   انند. طود ضحاک را هم طیلی بد سیمی

 سیما اشیده شده است. نورانی دارد. طوش نگیریم یک امی هم چهره

 موسی با موسی در جنا شد.   چون اه بیرنگی اسیر رنا شد 

در این نگاره ضحاک با زنجیر به بند اشیده شده نگارگران دوره فیوی طبیفتاً آشنایی بیشتری 

با فرهنا مخیحیت داشتند در آن زمان محمد زمان اه مخیحی شـده بـود طیلـی از فرهنـا     

بینیم در و ما شروع تأثیرا  نقاشی فرهنگی را از دوره فیوی ام ام میمخیحیت تأثیر گرفته 

تمایزی ایجـاد انـد. سـفی اـرده     رای اشیدن نگاره بردار اردن ضحاک طواسته نتیجه نقاش ب

ای طل  اند اه شبیه به مخمار اردن ضحاک در نگاره قبد بنا شود اه شبیه بـه بـردار   فحنه

اردن عیخی مخیح است. پس آن را به شکد فردی بدون االه با داشتن لباسی ساده و مظلـوم  

اند. اه در آن دوره برداشتن االه از سر بویژه آن را برداشته به تصویر اشیده لباس افد و رویی

برای پادشاهان به مفنی طلع بوده تا پایان دوره فیوی اخی اه االه بر سر نداشـت یـک نـوع    
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تحقیر و ت ییف برایش بود. نگارگر حواسش بوده ممکن است یک فرهنگی این نقـش را ببینـد    

باشند سفی در تغییر نحوه به دار اشیدن ضحاک را و شاید  تجخمی از عیخی مخیح را داشته 

 داشته است. 

 نتیجه 

شـد نیـس بـدی ندانخـت     شود به این نتیجه رسید اه حتی ضـحاک را هـم مـی   در این جا می

ضحاک بیرنا بوده اه اسیر رنا شده ابتدا در ذا  طویش پاک بوده اـه دچـار ناپـاای شـده     

 است. طب  باورهای دینی ما انخان در ذا  طودش طد

گیرد و ناپاک از روح طدا در ما دمیده شده  ام ام آالیش و رنا می« نیحت فیهم من روحی»

 شود. می

 از نظر جهان بینی ما جمادا  هم دارای ش صیت و هویت هختند. 

 مردم از حیوانی و انخان شدم   از جمادی مردم و نامی شدم 

ابرهـا و ... همـه و شـاهد و    ها  درطتـان   وهانند. او مراحد تکامد را از جماد تا انخان طی می

گویـد هـیچ طیـر    بینی ما میبینی ما در یک راستا هختند جهانهای ما با جهاناند. نقاشیزنده

توانخـت  توانخت مثد پدرش انخان پارسایی باشد میمیل  یا شر میلقی نیخت ضحاک هم می

ها در ظاهر ضحاک شد. در این نگارهپادشاه درستکار و عادلی باشد ولی رنا گرفت و اسیر بدی 

بینیم. ضحاک انخان و از جخمی است اه روح طدا در او دمیده رنا گرفتنش چیز زیادی نمی

پذیرد افالً رنا پهره شده است و حاال آلوده شده ضحاک شکنجه طودش را با چهره گشاده می

شد. ضحاک اینقدر  توانخت مقدس باشد ولی رنا گرفت و آلودهمقدسی هم دارد اخی اه می

هم پلید نیخت در فرهنا ما پلیدی یک چیز عارضی است چیز ذاتی نیخت ضـحاک هـم یـک    

توانخت طوس هم باشد و به مقامی واالی دست پیـدا انـد حتـی    زمانی انخان طوبی بوده و می

 ها شد و سقوت ارد. پیغمبر طدا باشد اما اسیر آلودگی

و زندگی اه در انار هم و تو ماً وجود دارند. از جماد و  ها نماد مرگگیاه طشک و سبز در نگاره

 شود طدا. شود اه مجموع اینها مینبا  و سنا یا الو   آس  حیوان  ملک و انخان دیده می

بحث طیر و شر فحبت طوبی و بدی است این اه ما م تاریم طوبی یا بـدی انـیم بـرای هـر     

هـا  ر  و در نهایت این طوبی است اه بر بـدی ادام مجازاتی است. هم در این دنیا و هم در آط

 فرما طواهد شد. شود و شادی بر جهان حکمپیروز می
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