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چكيده
نيمه نخســت قرن دهم ه.ق، از مهمترين ادوار فرهنگي هنري ايران به شمار مي رود که نگارگري در آن 
رشد بي سابقه اي يافت. شاه تهماسب اول صفوي که شيفتة  هنر نگارگري بود، پس از رسيدن به سلطنت 
به حمايت نگارگران پرداخت و هنرمندان زيادي را از مکاتب هرات تيموري و تبريز و شيراز ترکمان به 
خدمت گرفت؛ اين گونه بود که يکي از درخشان ترين مکاتب نگارگري ايران در تبريز رونق يافت. شاهنامه 
تهماسبي از آثار ممتاز اين دوره است که تکميل آن ده ها سال به طول انجاميد. از ويژگي هاي قابل توجه اين 
نسخه، تنوع در شخصيت پردازي  است که ناشي از رويکردهاي متني، تحوالت هنري، نوآوري و خالقيت 
هنرمندان و حمايت شديد دربار بوده و در به تصوير کشيدن شخصيت هاي شاهنامه تاثيرگذار بوده است. 
هدف از اين پژوهش، شناسايي ويژگي هاي کيفي و تنوع گونه هاي مختلف شخصيت پردازي در نگاره هاي 
شاهنامه تهماسبي است. سئوال اصلي  اين است: چه ويژگي هاي کيفي در شخصيت پردازي نگاره هاي 
شــاهنامه تهماسبي به کار رفته است؟ روش تحقيق  در اين پژوهش، به  روش تاريخي-تحليلي انجام 
پذيرفته و شيوه گردآوري اطالعات، کتابخانه اي-اسنادي و تجزيه و تحليِل آن بر پايه مطالعات کيفي است. 
بدين سان جامعه پژوهش شامل ٩ نگاره از شاخص ترين نگاره هاي شاهنامه تهماسبي مي شود که با توجه 
به قابليت هاي تصويري، وفور پيکرنگاري و تنوع شخصيت پردازي ، از بخش هاي مختلف اين نسخه انتخاب 
گرديده اند. نتايج، حاکي از آن است که نگارگران شاهنامه تهماسبي، در بازنمايي شخصيت ها، بر شدت و 
اغراق ويژگي ها افزوده و به ساختارشکني و نوآوري توجه داشته اند. مي توان اذعان داشت ظهور برخي 
ويژگي هاي متمايز در شخصيت پردازي همچون تغيير در تناسبات انساني، عرياني، اغراق در بازنمايي، 
کاربست رنگ، نوع جامگان، زاويه ديد و جلوه هاي متافيزيکي، نتيجه جسارتي است که شاه تهماسب با 
حمايت هاي بي دريغش از هنرمندان، به ايشان منتقل نموده است. در نتيجه هنرمندان، ويژگي هاي بصري 

متفاوت و سليقة شخصي خود را در آثار به کار بسته اند.
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تهماسبي انجام شده بيشتر از ديدگاه هنرهاي تجسمي و 
جنبه هاي زيبايي  شناختي است و به ندرت به برخورد نگارگر 
در شخصيت پردازي توجه شده است؛ از اين رو منبعي که 
با مساله و اهداف تحقيق قرابت داشته باشد، يافت نشد. از 
آن جمله مي توان به مقالة  نيک روز و احمدياني با عنوان 
«شيوه هاي شخصيت پردازي در شاهنامه فردوسي» در 
پژوهشنامه ي ادب حماسي شماره ١٨ سال ١٣٩٣، اشاره 
کرده که نقش کليدي شخصيت پردازي در شاهنامه را مورد 
بررسي قرار داده ليکن تاکيدي بر شاهنامه تهماسبي نداشته 
است. همچنين مقالة  «بررسي مکتب نگارگري تبريز دوره 
صفوي باستفاده از نگاره هاي شاهنامه شاه تهماسب» اثر 
يزدان پناه و ديگران که سال ١٣٨٩ در نشريه ماه هنر شماره 
۱۴۳ به چاپ رسيده، به بررسي ويژگي هاي مکتب نگارگري 
تبريز با توجه به شاهنامة  تهماسبي مي پردازد و اشار اتي 
ليکن پاسخ  کلي به ويژگي هاي تصويرگري  نسخه دارد؛ 
مهرکي  نمي شود.  محسوب  پژوهش  مساله  براي  کاملي 
«شخصيت پردازي  عنوان  با  پژوهشي  در  نيز  کمارج  و 
 ،١٣٨٧ سال  هنر  نشريه   ٧٧ شماره  در  شاهنامه»  در 
قرار  بررسي  را معرفي و مورد  شخصيت هاي شاهنامه 
داده است ليکن تمرکز مطالعات آن بر مساله اين پژوهش و 
بر شاهنامه تهماسبي نيست. مقالة  «شاهنامه شاه تهماسبي 
شاهکار مصورسازي» نوشته فاطمه صداقت منتشر شده 
در شماره ٥ نشريه هنر و معماري سال ١٣٨٥، با وجود 
تمرکز موضوعي، محتوايي و تکنيکي بر نگاره هاي شاهنامه 
شاه تهماسبي، به مسئله  شخصيت پردازي در اين نسخه 
پايان نامه هاي مقاطع تحصيالت  نپرداخته است. در ميان 
شده،  انجام  کارهاي  نزديک ترين  کشور،  داخل  تکميلي 
و  رستم  (پيکار  شاهنامه  سوم  خان  «شخصيت پردازي 
اژدها) در نگارگري هاي دوران تيموري، صفوي و قاجار» 
اثر بهناز معمارباشي به راهنمايي محمدمحسن خضري در 
دانشگاه فردوس ۱۳۹۷ و «بررسي و مقايسه طراحي لباس 
و شخصيت پردازي در نگاره هاي عصر تيموري و صفويه» 
اثر شهريار آريافر به راهنمايي مهدي حسيني در دانشگاه 
هنر تهران ۱۳۸۹ هستند که در پاره اي از مطالعات خود به 
شاهنامه تهماسبي اشاره کرده اند اما هيچ تحليلي بر شناخت 
اين  ويژگي هاي ساختارشکنانه در شخصيت پردازي هاي 
ايران  نگارگري  تاريخ  کتاب هاي  اغلب  نداشته اند.  نسخه 
 ١٣٩٢ آژند  يعقوب  نوشته  ايران»  «نگارگري  همچون 
انتشارات سمت، «نقاشي ايراني از ديرباز تا امروز» نوشته 
رويين پاکباز، ١٣٧٩، «نقاشي ايراني» نوشته شيال کن باي، 
گرابر،  الگ  نوشته  ايراني»  نگارگري  بر  «مروري   ،١٣٩٢
١٣٩٠)، «کارگاه نگارگري» اثر طاووسي١٣٩٠ و «نگارگري 
و حاميان صفوي» اثر آنتوني ولش ١٣٨٩، به شرح مکتب 
به  و  پرداخته  تهماسبي  تبريز عصر صفوي و شاهنامه 
جايگاه ممتاز اين مکتب و نسخه مزبور اذعان داشته اند، 
ليکن همچون منابع پيشين، هيچ يک به شخصيت پردازي 

مقدمه
شاه تهماسب اول صفوي در سال ٩٣٠ق در تبريز بر تخت 
نشست و، به علت عالقه اش به هنر، تا پيش از انتقال مرکز 
حکومت به قزوين در ٩٥٥هـ ق، نگارگران را تحت حمايت 
کامل خود قرار داد. يکي از مهمترين نسخه هاي مصور شده 
تهماسبي»  نام «شاهنامة   به  اين دوره، شاهنامه اي عظيم 
است که عالوه بر کيفيت ممتازش، به خالقيت و تنوع در 
شخصيت پردازي نگاره هاي آن مي توان اشاره کرد. بي ترديد 
در اين تحول، تنوع شخصيت هاي متن ادبي شاهنامه نقش 
اين  خلق  زمان  عامل،  مهمترين  ليکن  است  داشته  مهمي 
نسخه عظيم است که در دوران بلوغ فکري و هنري يکي از 
برجسته ترين مکاتب نگارگري ايران که خود در سايه حمايت 
شديد دربار بوده، شکل گرفته است و همين موجب نوآوري 
و خالقيت هنرمندان و گاه ساختارشکني قواعِد پيشين شده 
است. هدف از اين پژوهش، شناسايي ويژگي هاي تجسمي در 
شخصيت پردازي نگاره هاي شاهنامة  تهماسبي و جستجوي 
ويژگي هاي ساختارشکنانه است. فرضية  پژوهش بر اين نکته 
اذعان دارد که نگارگران شاهنامة  تهماسبي در عين پايداري به 
سنت هاي ادبي و هنري در ترسيم نگاره ها، به ساختارشکني 

و نوآوري در شخصيت پردازي تمايل داشته اند. 
در  کيفي  ويژگي هايي  چه  است:  اين  اصلي   سئوال 
شخصيت پردازي نگاره هاي شاهنامه تهماسبي به کار رفته 
اهميت و ضرورت تحقيق بر شناخت ويژگي هاي  است؟ 
بصري متنوع در شخصيت پردازي و رويکردهاي متفاوت 
تهماسبي  نسخه شاهنامه  پيکرنگاري  و  در چهره پردازي 
تمرکز دارد؛ در حالي که با توجه به جايگاه ويژة  اين نسخه 
که گنجينه اي عظيم از هنر عصر صفوي به شمار مي آيد و بر 
روند شاهنامه نگاري در تاريخ نقاشي ايراني موثر بوده، کمتر 

پژوهشي با اين رويکرد به بررسي آن پرداخته شده است.

روش تحقيق
شيوه  تاريخي-تحليلي،  روش:  حيث  از  پژوهش  اين   
فيش برداري  با  کتابخانه اي-اسنادي  اطالعات  جمع آوري 
از منابع مرتبط است. جامعه آماري را ٩ نگارة  شاخص که 
قابليت هاي تصويري، وفور پيکرنگاري و شخصيت پردازي  
متنوع را در بردارند و در بخش هاي مختلف شاهنامه مصور 
شده، تشکيل مي دهند. اين نگاره ها به ترتيب بررسي عبارتند از: 
١-بارگاه کيومرث، ٢-کشته شدن ديو سياه، ٣-دربار جمشيد، 
٤-ديده شدن زال توسط کاروان، ٥-نبرد رستم با افراسياب، 
٦-رفتن کيکاوس به آسمان، ٧-فتح قلعة  بهمن، ٨-داستان 
هفتواد و کرم، ٩-شاپور خردسال در دربار. شيوه تجزيه و 
تحليِل جامعه منتخب، کيفي، براساس انواع شخصيت ها از دو 

منظر روايت و تصوير و شيوه بازنمايي آن هاست. 

پيشينه تحقيق
شاهنامه  نگاره هاي  درباره  تاکنون  که  مطالعاتي   
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آن  ساختارشکني هاي  و  اثر  اين  متفاوت  و  متنوع  غني، 
اشارتي نکرده اند. اين منابع هر کدام اطالعاتي را در يک 
اين  از  و  مي گذارند  اختيار  در  مقدماتي  و  محدود  حوزه 
حيث، منبع کاملي براي پاسخ به پرسش تحقيق به شمار 
منابع  با  پژوهش  اين  بارز  تمايز  ديگر،  بيان  به  نمي آيند. 
موجود، مدنظر قرار دادن مبحث شخصيت پردازي با تمرکز 
بر شاهنامه تهماسبي است که تنوع گونه هاي مصورسازي 
و تغيير رويکرد نگارگر را بر حسب نوع شخصيت مدنظر 

قرار داده و به چرايي آن پاسخ مي دهد.

١. مباني نظري تحقيق
١-١. شاهنامه تهماسبي

اين نسخه در کتابخانة  دربار صفوي در تبريز تدوين 
شد و داراي ٢٥٨ تصوير است که هنرمندان مطرح آن زمان 
در مصورسازي اين مجلس ها همکاري داشتند. شاهنامه 
اول  که  آن  دارنده هاي  نام  با  رسمي  طور  به  تهماسبي 
شخصي به نام ُرتشيلد و بعد هوتون بود شهرت دارد. ولي 
هميشه با نام کري ولش١  از موزة  هاروارد گره خورده 
است(پاکباز، ١٣٩٢: ٣٢٨؛ رابينس، ٥٢:١٣٨٤؛ آژند، ١٣٩٢- 
ج٢: ٥١٧-٥١٥). زمان آغاز و پايان تدوين اين نسخه به 
روشني معلوم نيست ولي در باالي يکي از صفحات مصور 
(پاکباز، ١٣٩٢: ٣٢٨).  مي خورد  به چشم  تاريخ ٩٣٤  آن 
«ديکسن و ولش معتقدند که کار اين شاهنامه از سال ٩٢٨ 
تا ٩٤١ه.ق طول کشيده است» (ديکسن و ولش، ١٩٨١: ٧ به 

نقل از آژند، ١٣٨٤: ٢٣). 
شاهنامة  تهماسبي عالوه بر زيبايي و نفيس بودنش 
از اين جهت قابل اهميت است که تالش نقاشان تبريز را 
براي تشکيل شيوة  جديد و خاصشان نشان مي دهد. چرا که 
«عالوه بر ناهماهنگي کيفيت بصري آثار اين شاهنامه، در 
آنها تداوم نقاشي اواخر سدة  نهم را نيز مي توان باز شناخت. 
محلي  سنت هاي  در  ريشه  مجالس،  پخته ترين  از  برخي 
دارند و برخي ديگر از شيوة  بهزاد متأثر هستند» (اشرفي، 
۱۳۶۷: ۴۸). اين نکته حايز اهميت است که اين نسخه تا حد 
بسياري تحت تاثير مکتب هرات بوده است. اين مکتب به 
حمايت سلطان حسين بايقرا (۱۵۰۵-۱۴۶۹م./ ۹۱۱- ۸۷۴ 
ه.ق) هنرمنداني را پروارنيد که تحولي بزرگ در نگارگري 
ايراني را رقم زدند (سيوري و ديگران، ۱۳۸۰: ۱۲۴). بعيد 
شکل  بايسنغري  شاهنامه  تاثير  تحت  نسخه  اين  نيست 
گرفته باشد (آژند، ۱۳۹۲- ج۲: ۵۱۷) و با مهاجرت نقاشان 
هرات به کارگاه هنري سلطنتي تبريز (آژند، ۱۳۸۴: ۲۳) و 
در صدر قرار گرفتن کمال الدين بهزاد بر کتابخانه سلطنتي 
و نظارت او بر امور هنري ممالک محروسه(همان:۱۱۷)، 
موجبات تاثيرپذيري از ويژگي هاي هنر تيموري را در اين 
نسخه بيش از پيش فراهم ساخته باشد. به نظر مي رسد اين 
عوامل در کنار ذائقة  هنري شاه تهماسب که پيش از تدوين 
شاهنامه مزبور، در فاصله سال هاي ۲۸-۹۲۱ه.ق در هرات 

نزد بهزاد مشق نقاشي مي کرد(همان: ۲۶)، در شکل گيري 
نگاره هاي نسخه تهماسبي همگام با ويژگي هاي هنر تيموري 
نقش مهمي داشته است؛ هر چند که اين نسخه «از هم آميزي 
سنتهاي باختري (تبريز) و خاوري (هرات)» شکل گرفته 
و سبک اصيل و کاملي را به وجود آورده (پاکباز، ١٣٧٩: 
فضاهاي  طراحي  همچون:  ويژگي ها  برخي  ليکن   ،(٨٧
به کارگيري عناصر جداگانة   معماري(ولش، ۱۳۸۵: ۹۳)، 
منظره، معماري و تصويرگري شخصيت ها، ساختارهاي 
مستقل و مشخص (اشرفي، ۱۳۸۴: ۵۲-۴۸)، توجه ويژه 
به انسان، ايجاد حرکت و نمايش حاالت و تناسبات واقعي، 
شخصيت دادن به پيکره ها، پيکرنگاري مردمان عادي و 
(اشرفي، ۱۳۸۶: ۲۷، ۱۱۸ و ۱۱۹) را  بيان حاالت عاطفي 
مي توان متاثر از هنر تيموري دانست که جملگي در جهت 

ارتقاي جايگاه انسان و شخصيت او بوده است. 

١-٢. شخصيت پردازي در شاهنامه فردوسي 
جديد  شخصيتي  خلق  معناي  به  شخصيت پردازي 
حقيقي  وجود  مواقع  بيشتر  در  که  است  داستان  در 
شده  تشکيل  شخصيت  تعدادي  از  هنري  اثر  هر  ندارد. 
که مجموع آنها ساختار اثر را مي سازند. شخصيت ها از 
يک سري خصوصيات باطني و ظاهري تشکيل شده که 
پرداخته  وجه  دو  هر  توصيف  به  شخصيت پردازي  در 
مي شود(عبداللهيان، ١٣٨١: ٤٠٩ تا ٤٢٥). در کتاب عناصر 
داستان، انواع شخصيت ها برحسب نوع روايت، به شش 
شرح  با  دسته بندي  اين  شده اند؛  دسته بندي  کلي  گروه 

ويژگي ها در جدول ١ آمده است: 

با  شخصيت هايي  از  است  پر  فردوسي  شاهنامه 
منظومة   اين  حکايت  آنها  مجموع  که  ويژه  خصوصياتي 
انساني  شخصيت هايي  ميکند.  بيان  را  ادبي  بي  نظير 
 ... و  حيوانات  ديوان،  شر،  و  خير  خصوصيات  با 
شخصيت هايي که فردوسي در شاهنامه به آنها پرداخته 
داراي  که  کهن  داستان هاي  قهرمانان  برخالف  است، 
ويژگي هايي چون ايستائي، سکون و مطلق گرايي اند و آنها 
را تغيير ناپذير مي نمايند، قهرمانان خود را از اين مطلب دور 
مي کنند، از قهرمانان قصه هاي سنتي فاصله مي گيرند، به 
مرز شخصيت در داستان هاي امروزي نزديک مي شوند و 
مي توان آنها را با معيارها و ويژگي هاي شخصيت پردازي 
نوين سنجيد (مهرکي و کمارج، ١٣٨٩: ۴۷). قواعد و اصول 
مختلف  مکان هاي  و  تاريخ  طول  در  شخصيت پردازي 
همواره دستخوش تغييرات شده؛ تغييراتي که ممکن است 
نسبت به دورة  پيشين و يا حتي همان دوره، و مکاني ديگر 
 .(١٧  :١٣٩٥ (ارواحي آذر،  شود  محسوب  ساختارشکني 
منظور از ساختارشکني يا بنيان فکني در شخصيت پردازي 
اين است که هنرمند قواعد از قبل تعريف شده را شکسته 
و براي رسيدن به بياني عميق تر از شخصيت، رويکردي 
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جديد را پيش مي گيرد. گذر از واقعيت عيني و رسيدن به 
در  ساختارشکني  که  است  اهدافي  از  يکي  ذاتي  واقعيت 
 :١٣٧٩ مي کند(حقيقي،  پيروي  آن  از  شخصيت پردازي 
در  مي رسد  نظر  به  که  است  ويژگي  همان  اين   .(٤٩
شخصيت پردازي هاي شاهنامه تهماسبي وجود داشته و 
نگارگران، رويکرد جديد و متنوعي را در شيوه بازنمايي 

شخصيت ها به کار بسته اند. 
 ٢. بررسي ويژگي هاي شخصيت پردازي در نگاره هاي 

شاهنامه تهماسبي 
٢-١. جامعه آماري: در اين پژوهش ٩ نگاره ممتاز شاهنامه 
قرار  تحليل  مورد  بررسي  جامعة   عنوان  به  تهماسبي 
مي گيرند که عالوه بر شاخصه هاي برترشان در تنوع و 
وفور پيکرنگاري، تنوع شخصيت پردازي و کيفيت بازنمايي، 
در بخش هاي آغازين، مياني و پاياني نسخه قرار داشته  اند. 
اين ٩ نگاره به ترتيب حضورشان در شاهنامه، عبارتند از:

کدخدايي  موسم  به  مربوط  (روايت  کيومرث  بارگاه   -١
طبيعت  زندگي  آغاز  با  که  است  بهار  در فصل  کيومرث 
همسو و هماهنگ است. کيومرث که در کوه جا و پناهگاه 
مي سازد و با گروه همراه خود پلنگينه مي پوشد، يادآور 
زندگي انسان عصر حجر در کوه ها و غارهاست (پورمند و 

موسوي، ١٣٨٩: ٦٠؛ تصوير ١).

نوة   ديو سياه (هوشنگ پسر سيامک و  ٢- کشته شدن 
به  به دست ديو سياه  پدر  از کشته شدن  کيومرث، پس 
با  جنگ  به  کيومرث  همراه  به  و  برمي خيزد  خونخواهي 
ديو مي رود و او را از بين مي برد (دبيرسياقي، ١٣٩٦: ٢٢؛ 

تصوير٢).
به دوره فرهمندي و  (داستان مربوط  ٣- دربار جمشيد 
خالقيت هاي جمشيد است که پويايي، آباداني و ساخت و 
ساز و زندگي دراز پر فراز و نشيب انسان را بيان مي کند. 
جمشيد با فر ايزدي که داشت به همة  مردم و حتي ديو ها 
و پريان آرامش و آسايش بخشيد؛ رستگار فسايي، ١٣٨١: 

٣٥؛ تصوير ٣).
٤- ديده شدن زال توسط کاروان («زال با موي سپيد متولد 
مي شود و هنگامي که سام فرزندش را اين چنين مي بيند 
مي ترسد و او را ديو مي پندارد و دستور مي دهد تا او را 
در کوهستان رها کنند. اما سيمرغ خردمند او را نزد خود 
شد،  برومند  زال  چون  و  مي دهد  پرورشش  و  مي پذيرد 
کاروانياني که از آن سوي مي گذشتند زال را مي بينند و به 
سام خبر مي دهند و سام پشيمان از کردارش به جستجوي 

زال درمي آيد» (همان: ٣٦؛ تصوير ٤).
٥- نبرد رستم با افراسياب (سپاهيان ايران به ميدان جنگ 
افراسياب روي مي نهند و صف جنگ از دو سو آراسته 

شرح ويژگي هاانواع شخصيت ها

شخصيت هايي که از شخصيت هاي ديگري کپي برداري شده اند و طبق الگويي رفتار شخصيت هاي قالبي١١
مي کنند که ما قبًال با آن آشنا شده ايم و رفتاري قابل پيش بيني دارند.

شخصيت هاي ٢
قراردادي٢

شخصيت هاي شناخته شده اي که مرتبًا در روايت ها و تصاوير مختلف ظاهر مي شوند 
و خصوصياتي سنتي و جا افتاده دارند و به شخصيت هاي قالبي خيلي نزديک هستند 

و تشخيصشان از هم دشوار است

نشان دهندة خصوصيات گروه يا طبقه هايي از مردم است که آن ها را از ديگران متمايز شخصيت هاي نوعي٣٣
مي کند.

شخصيت هايي که جانشين شنونده هستند. يعني شخصيت يا شخصيت هايي جانشين شخصيت هاي تمثيلي٤٤
فکر، خلق و خو، خصلت و صفتي مي شوند.

هنرمند مي تواند به کمک اين گونه شخصيت پردازي مفاهيم اخالقي يا کيفيات روحي و شخصيت هاي نمادين٥٥
روشنفکران را به قالب عمل درآورد. 

شخصيت هاي همه ٦
جانبه٦

اين نوع شخصيت ها توجه بيشتري را به خود جلب مي کنند و هنرمند به طور مفصل تر 
و کامل تري به تشريح آن مي پردازد طوري که بيننده آنها را همچون خويشاوندان خود 

از نزديک بشناسد

جدول ١. طبقه بندي انواع شخصيت پردازي در روايات هنري. مأخذ: ميرصادقي، ١٣٩٠: ٩٥-١٠٦ 

تحليل ويژگی های شخصيت پردازی
تهماسبی شاهنامه  نگاره های  در 
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مي شود. رستم از زال مشخصات افراسياب را مي پرسد 
و سوار بر رخش، مستقيم به سوي افراسياب مي تازد و 
او را به زير پاي اسبان مي اندازد و سپس با کمربند و تاج 
افراسياب نزد سپاه ايران بازمي گردد)(همان: ٥٦؛ تصوير 

.(٥
٦- رفتن کيکاوس به آسمان (کيکاوس به وسوسة  شيطان 
قصد فرمانروايي به آسمان را مي کند و چهار عقاب به تختش 
مي بندد تا او را به آسمان ببرند اما عقاب ها پس از مدتي 
فرسوده شدند و از اوج آسمان سرازير گشتند و کيکاووس را 

در جنگلي نگونسار کردند) (همان: ٦٤؛ تصوير ٦).
٧- فتح قلعة  بهمن (کيکاووس قصد دارد که تاج و تخت را 

به کيخسرو بسپارد ولي با مخالفت طوس مواجه مي شود 
که حامي فريبرز پسر کيکاووس است. کيکاووس به ناچار 
نهايت کيخسرو  قرار مي دهد. در  بهمن دژ را شرط  فتح 
موفق به فتح دژ مي شود و اين نگاره لحظة  فتح را نشان 

مي دهد) (همان: ١١٠؛ تصوير ٧).
٨- داستان هفتواد و کرم (مردي به نام هفتواد در شهري 
و  مي کند  پيدا  کرمي  سيبي  در  که  دارد  دختري  فقير، 
پرورشش مي دهد. کرم به موجودي بزرگ و قوي تبديل 
مي شود و هفتواد به پشتوانة  اين کرم احساس قدرت مي کند 

و بر مردم مي تازد؛ همان: ٢٧٥؛ تصوير ٨).
را  صحنه اي  نگاره  (اين  دربار  در  خردسال  شاپور   -٩

تصوير١. بارگاه کيومرث. مأخذ:
Canby,2011:27

تصوير٢.کشته شدن ديو سياه، مأخذ:
Bahari,1997:28

:ibid:31:تصوير٣. دربار جمشيد،مأخذ

تصوير٤. ديده شدن زال توسط کاروان. 
 ibid: 69  مأخذ

تصوير٥. نبرد رستم با افراسياب، مأخذ:
ibid: 105

تصوير٦. رفتن کيکاوس به آسمان، مأخذ:
ibid: 115



نشان مي دهد که اردشير پس از سال ها فرزند خود را که 
همان: ٢٨٤؛  مي پذيرد؛  دربار  در  نبوده  آگاه  وجودش  از 

تصوير ٩).

٢-٢. مباني تحليل
شناسايي  پژوهش،  اين  مطالعات  مرحله  نخستين 
تهماسبي  شاهنامه  نگاره هاي  در  شخصيت پردازي  نوع 
است. به اين منظور، انواع شخصيت ها از دو منظر روايت 
(شخصيت هاي قالبي، نمادين، همه جانبه، نوعي، قراردادي 
و تمثيلي) و تصوير (شخصيت هاي پهلونان و ضدپهلوانان، 
پادشاهان و درباريان، زنان، کودکان، کنيزان و غالمان، 
فرشتگان، ديوها و حيوانات) مورد مطالعه قرار مي گيرند. 
بخش دوم، به شيوه بازنمايي شخصيت ها اختصاص دارد 
و آن دسته فاکتورهايي مدنظرند که رويکرد هنرمند را در 
شاخصه   ١٢ ترتيب  بدين  مي دهند.  نشان  تصويرسازي 
اصلي شامل: ١-تناسبات انساني (نسبت طول سر به طول 
قامت و ديگر اندام)، ٢-عرياني و نيمه عرياني، ٣-چاقي و 
الغري، ٤-زشتي و زيبايي، ٥-نمايش حاالت دروني، ٦-
اجتماعي، ٨- و...)، ٧-طبقات  پوست  (در  رنگ  کاربست 

جامگان، ٩-حاالت بدن، ١٠-تعدد و وفور شخصيت هاي 
انساني، ١١-زاوية  ديد و ١٢-نمايش جلوه هاي متافيزيکي 

مدنظر قرار مي گيرند. 

٢-٣. تحليل و بررسي آثار
٢-٣-١. انواع شخصيت ها: با توجه به مباحث بخش 
مباني نظري پژوهش، آنچه که از تحليل نگاره هاي شاهنامه 
تمهاسبي بر مي آيد مي توان شخصيت هاي اين نسخه را 

اين گونه در هر دسته قرار داد:

شخصيت هاي قالبي: با توجه به توضيحي که ميرصادقي 
شخصيت هايي  که  قالبي  شخصيت هاي  با  ارتباط  در 
الگويي مشخص رفتار  کپي برداري شده هستند که طبق 

مي کنند.
شخصيت ها،  از  ديگر  گروهي  نمادين:  شخصيت هاي 
کمک  به  مي تواند  نويسنده  که  نمادين  شخصيت هاي 
اين گونه شخصيت پردازي، مفاهيم اخالقي با کيفيات روحي 

و روشنفکران را به قالب عمل در آورد.
شخصيت همه جانبه: اين دسته  در ادبيات توجه بيشتري 
به  را به خود جلب مي کند و نويسنده به طور مفصل تر 
تشريح آن براي خواننده مي پردازد. اين نوع شخصيت ها 
از ديگر شخصيت هاي داستان ممتازتر هستند و شخصيت 
اصلي محسوب مي شوند. طوري که شخصيت هاي ديگر 

طرح هايي هستند که انگار صحنة  داستان را پر مي کنند.
شخصيت هاي نوعي: با توجه به آنچه که ميرصادقي بيان 
کرده اين شخصيت ها يا نشان دهندة  گروه يا طبقه هايي 
از مردم است که آنها را از ديگران متمايز مي کند و نشان 

دهندة  نوعي گروه يا طبقة  حامي از جامعه مي باشند.
که  شخصيت ها  از  گروه  اين  قراردادي:  شخصيت هاي 
مرتبًا در داستان هاي مختلف حضور دارند و خصوصياتي 
خيلي  قالبي  شخصيت هاي  به  دارند،  افتاده  جا  و  سنتي 

نزديک هستند و تشخيصشان از هم دشوار است.
که  شخصيت ها  از  گروه  اين  تمثيلي:  شخصيت هاي 
را  آنها  اين گونه  داستان  در  ادبي  لحاظ  به  ميرصادقي 
تعريف کرده که شخصيت و يا شخصيت هايي جانشين فکر 
خلق وخو، خصلت و صفتي مي شوند مثل آقاي ديوصفت و 

يا خانم خوش طينت.
تحليل نوع شخصيت ها برحسب روايت نشان مي دهد 

تصوير٧. فتح قلعة بهمن، مأخذ:
ibid:155

تصوير 8. داستان هفتواد و کرم. مأخذ: 
ibid: 238

تصوير9. شاپور خردسال در دربار. مأخذ: 
ibid: 241
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نگاره ها حضور دارند.  اغلب  قالبي در  که شخصيت هاي 
شخصيت هاي نمادين و همه جانبه در مرتبه دوم و سپس 
شخصيت هاي نوعي مورد توجه بوده اند. شخصيت هاي 
قراردادي که شامل موجودات عجيب الخلقه مي شوند، در 
کمتر از نيمي از نگاره ها به کار رفته اند؛ کمترين ميزان توجه 
نمايش شخصيت  با  تمثيلي فقط  را گروه شخصيت هاي 

«کيکاووس» در نگاره «رفتن کيکاوس به آسمان» به خود 
تعدد  تحليل شخصيت ها برحسب  داده اند. در  اختصاص 
و  پهلوانان  دسته هاي  تصوير،  در  حضورشان  تنوع  و 
ضدپهلوانان، پادشاهان و درباريان، زنان، کودکان، کنيزان 
که در  ديوان و حيوانات موجودند  و غالمان، فرشتگان، 
گروه هاي کلي فرعي و اصلي، خوب و بد قرار مي گيرند. در 

نگاره ٩نگاره ٨نگاره ٧نگاره ٦نگاره ٥نگاره ٤نگاره ٣نگاره ٢نگاره ١طبقه بندي شخصيت ها
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 ر
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مجموع، تنوع محسوسي در شخصيت پردازي همه نگاره ها 
به چشم مي خورد. وجه بارز، حضور فيگورهاي انساني، 
حيواني و عجيب الخلقه در کنار هم و در اغلب نگاره هاست. 
اجتماعي  شخصيت هاي  مهمترين  پادشاهان  و  پهلوانان 
حاضر در نگاره ها هستند در حالي که به کودکان و زنان و 
طبقات غالمان و کنيزان هم توجه چشمگيري شده (جدول 

.(٢
٢-٣-٢. شيوه بازنمايي شخصيت ها

تناسبات انساني: منظور از تناسبات انساني «توازن 
و هم آهنگي اندام هاي مختلف بدن با يکديگر، چنانکه بدن 
 :۵ ج   -۱۳۷۷ است»(دهخدا،  وي  اندام  تناسب  در  انسان 
سختي  مقررات  انساني،  تناسبات  در  مي باشد.   ،(۷۰۰۳
بر کار طراحي بدن انسان حاکم است. بعضي اوقات اين 
مقررات با اصطالح رياضي و هندسي توضيح داده شده و 
در مواردي با توافق عام از نقطه نظر سبک و سنت مورد 
براساس شبکه ها و يا خطوط  نظر قرار گرفته است. گاه، 
راهنما براي ايجاد تناسب بين اعضاي نقش ها آمده است 
و گاه، برپاية  يک خط محوري مرکزي عمودي است که در 
آن نقاط آغاز، که نشان دهنده نقاط حساس از قبيل ابرو، 

محل اتصال گردن به بدن، زير بغل، زانوان و پاها هستند، 
بر روي نقش انسان قرار مي گيرند. شبکه هاي مربعي شکل، 
به طرز بارزي تقاطع هاي راهنمايي کننده مشخصي را نشان 
داده و نسبت به نقش، هميشه در محل ثابتي قرار دارند. 
بين ابرو و پاها، ۱۸ مربع که پهناي هر يک به اندازه يک 
مشت بسته است قرار دارد و محور مرکزي شبکه از ميان 
گوش مي گذرد. اين معيار داراي يک اساس محکم است، 
طول اندام ها در سيستم مقياس ها به وسيله درازاي نظري 
آنها تعيين مي شود (Iversen, ۱۹۵۵: ۵۵-۸۲). در شاهنامه 
تهماسبي، نگارگر در تصوير کردن شخصيت هاي اصلي 
و باالخص مثبت، اغلب به تناسبات واقعي وفادار بوده و 
سعي بر نشان دادن شخصيت در بهترين حالت و تناسبات 
ديگر شخصيت ها،  قاعده در  اين  اما  داشته است  را  بدن 
باالخص شخصيت هاي دون پايه و فرعي رعايت نشده و 
ساختارشکني هايي در تناسبات انساني ديده مي شود که با 
قاعده مرسوم پيکرنگاري متفاوت است. در مجموع تناسبات 
برحسب جايگاه و مرتبه شخصيت در روايت تغيير کرده 
است: طول سر شخصيت هاي مثبت و اصلي نگاره ها را يا 
متناسب با بدن و يا بزرگتر نقش کرده است (تصاوير١٠-

.تصوير ١٠. تناسبات انساني در شخصيت پردازي هاي  شاهنامه تهماسبي، مأخذ: نگارندگان

د) بخشي از نگاره ٨ب) بخشي از نگاره ٦الف) بخشي از نگاره ٤ ر) بخشي از نگاره ٩ج) بخشي از نگاره ١
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الف و ١٠-ب). طول سر شخصيت هاي فرعي يا منفي داستان 
را کوچکتر از بدن ترسيم کرده (تصوير١٠- ج). در برخي 
موارد نيز باال تنه به نسبت پايين تنه کوتاه تر و يا بلندتر است 
و اندام به نسبت سر بسيار کشيده و دست ها کوچک تر و 
کوتاه تر از تناسبات بدن نقش شده اند (تصاوير١٠- د و 
١٠-ر). بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که کل نگاره هاي 

اين شاهنامه از آغاز تا انتهاي نسخه، شخصيت ها به مرور 
کشيده تر، بلندقامت تر و به نسبت کل کادر بزرگتر مي شوند 

و فضاي بيشتري را اشغال مي کنند.
عرياني و نيمه عرياني: يکي از ويژگي هاي منحصر 
به فرد شخصيت پردازي ها در اين شاهنامه، عرياني يا نيمه 
عرياني است. اين ويژگي، به استثناءِ موارد خاص همچون در 

تصوير ١١. عرياني و نيمه عرياني در شخصيت پردازي هاي  شاهنامه تهماسبي، مأخذ: نگارندگان

د) بخشي از نگاره ٧ج) بخشي از نگاره ٧ب) بخشي از نگاره ٢الف) بخشي از نگاره ٤

تصوير ١٢. چاقي و الغري در شخصيت پردازي هاي  شاهنامه تهماسبي، مأخذ: نگارندگان.

از  بخشي  الف) 
نگاره ١

و) بخشي از نگاره ١د) بخشي از نگاره ٩ج) بخشي از نگاره ٦ ب) بخشي از نگاره ٥  



تصوير «زال» در نگارة  «ديده شدن زال توسط کاروان» که 
به علت دور بودن شخصيت زال از تمدن شهرنشيني است 
(تصوير ١١- الف)، شامل حال شخصيت هاي اصلي ديگر 
نگاره ها نمي شود؛ بلکه اين حالت اغلب در شخصيت هاي 
منفي و باالخص ديوها به چشم مي خورد. بدين شکل که 
نگارگر پيکره را بدون لباس و يا با پوشش خيلي کم نقش 
به  است؛  به تصوير کشيده  نيز  را  بدن  کرده و جزئيات 
گمان، در اين موارد نگارگر همگام با روايت، قصد خوار 
کردن و تحقير شخصيت هاي منفي را داشته است (تصاوير 

١١- ب، ج، د).
در  چشمگير  ويژگي هاي  ديگر  از  الغري:  و  چاقي 
و  فربه  بسيار  فيگورهاي  نمايش  شخصيت ها،  بازنمايي 
چاق و يا بسيار الغر و کشيده است، همانند هوشنگ در 
نگاره بارگاه کيومرث(تصوير ١٢- الف)، و يا رستم در 
نگاره نبرد رستم با افراسياب(تصوير ١٢- ب) که استثنا 
در  فرعي  هاي  همچنين شخصيت  و  مي شوند  محسوب 
به آسمان(تصوير ١٢- ج) و  نگاره هاي رفتن کيکاووس 
شاپور خردسال در دربار(تصوير ١٢- د) اشاره کرد. در 
مجموع اين نوع بازنمايي در جّسة  شخصيت ها از مواردي 
است که معموًال نگارگر در به تصوير کشيدن شخصيت هاي 
اصلي و مثبت استفاده نکرده و بدن اين شخصيت ها را در 
موزون ترين حالت به تصوير کشيده است، به عنوان مثال 
کيومرث  بارگاه  نگاره  در  به شخصيت سيامک  مي توان 

اشاره کرد(تصوير ١٢- و).
زشتي و زيبايي: نگارگران شاهنامه تهماسبي، با نمايش 
ذات شخصيت ها  دادن  نشان  بر  زيبايي، سعي  و  زشتي 

انساني، شخصيت هايي  بين شخصيت هاي  در  داشته اند. 
زيبايي شناسانة   استانداردهاي  فاقد  و  هستند  زشت  که 
چهره پردازي آن دوره، همچون چشمان درشت کشيده، 
زاويه ديد  برآمدگي،  فاقد  و  گرد  صورت  کماني،  ابروان 
سه رخ، لب، بيني و چانة  کوچک، رنگ پردازي غني با گزينة  
رنگ هاي روشن گرم، پرداخت و دقت در جزييات، هستند 
بسيار اندک اند؛ در برخي موارد چهره شخصيت هايي که 
نقشي منفي را ايفا مي کنند، همانند چهرة  قلون در نگارة  

 تصوير ١٣. زشتي و زيبايي در شخصيت پردازي هاي  شاهنامه
.تهماسبي. مأخذ: نگارندگان

تصوير ١٤. نمايش حاالت دروني در شخصيت پردازي هاي  شاهنامه تهماسبي، مأخذ: نگارندگان.

د) بخشي از نگاره٧ ج) بخشي از نگاره ٥ب) بخشي از نگاره ٦الف) بخشي از نگاره ١

الف) کشته شدن قلون بر 
روي صخره به دست رستم 

ج) بخشي از نگاره ٢ب) بخشي از نگاره ٧
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و  درشت  چانة   با  رستم»  دست  به  قلون  شدن  «کشته 
١٣-الف)،  (تصوير  ريز  چشمان  و  گشاد  دهان  برآمده، 
اين چنين است. نگارگران براي نشان دادن سرشت پليد 
و زشت ديوها، در نگاره هايي که ديو در آن حضور دارد، 
آنها را با چشمان برآمده، لبان پهن، بيني درشت و صورتي 
کشيده و پر از برآمدگي، تا حد توان کريه و بدسيما نقش 
کرده اند(تصوير ١٣-ب). در مقابل، چهرة  فرشتگان بسيار 
زيبا و هماهنگ باستانداردهاي زيبايي شناسانة  نگارگري 

آن دوران تصوير شده است (تصوير ١٣-ج).
نمايش حاالت دروني: نگارگران شاهنامه تهماسبي، 
سعي در نمايش احساساتي همچون ترس، هيجان، شادي، 

... در چهره شخصيت ها داشته اند. نگارگر همواره  غم و 
طبق اصول زيبايي شناسانة  نگارگري آن دوران، همچنان 
چهره هاي شخصيت هاي اصلي را با حالتي خشک و گاه با 
تبسمي نقش کرده تا جايي که از چهرة  آنها احساس خاصي 
برداشت نمي شود، همانند چهرة  کيومرث در نگاره بارگاه 
شخصيت هاي  چهرة   در  اّما  ١٤-الف).  کيومرث(تصوير 
فرعي و حتي حيوانات احساساتي همچون وحشت، تعجب 
... با تغيير در جزييات چهره همچون حرکت چشمان  و 
و ابروان، تغيير در زاويه ديد مرسوم، و حرکت ناگهاني 
اندام، به وضوح ديده مي شود(تصوير ١٤-ب، ج). چهره  
از اغراق بسيار زيادي  شخصيت هاي منفي و ديوها نيز 

تصوير ١٥ .کاربست رنگ در شخصيت پردازي هاي شاهنامه تهماسبي، مأخذ: نگارندگان.

تصوير ١٦. نمايش طبقات اجتماعي در شخصيت پردازي هاي  شاهنامه تهماسبي، مأخذ: نگارندگان.

د) بخشي از نگاره ١ طبقه   درباريج) بخشي از نگاره ٥ طبقه  سپاهيب) بخشي از نگاره ٨ طبقه عوامالف) بخشي از نگاره ٨ طبقه  درباري

                               الف) بخشی از نگاره ٨                                                                                     ب) بخشی از نگاره ١                                                                           ج) بخشی از نگاره ٦



در نمايش احساس ترس برخوردار هستند که عالوه بر 
تغييرات چهره، بر پيچش و کشيدگي هاي غيرمعمول اندام 
استفاده شده است، تا جايي که اين نوع اغراق به سمت طنز 

کشيده مي شود (تصاوير ١٤- د). 
رنگ  با  پوستي  با  تنها  شخصيت ها  رنگ:  کاربست 
روشن نقش نشده اند و شخصيت هايي با پوست تيره رنگ 
نيز در نگاره ها ديده مي شوند که البته تعداد آنها به نسبت 
شخصيت هايي با پوست روشن کمتر است. شخصيت هايي 
که با پوستي قهوه اي رنگ و کبود نقش شده اند اغلب غالم ها 
هستند(تصوير ١٥-الف)؛ اما در برخي موارد مانند نگارة  
بارگاه کيومرث تعداد کمي از شخصيت هايي که در اطراف 
کيومرث هستند نيز پوستي تيره دارند که منظور نشان 
دادن تنوع در نژادهاست(تصوير ١٥-ب). از موارد ويژه اي 
شخصيت  گرفته،  بهره  سياه  پوست  رنگ  از  نگارگر  که 
کيکاووس است که صورت و دستانش کامًال به رنگ سياه 
هستند و اين سياهي تا بدآن حد است که حتي جزئيات 
مهم صورت مانند چشم، بيني و ... نقش نشده است(تصوير 
١٥-ج). احتماًال نگارگر از اين طريق قصد داشته کيکاووس 
را که نور و فّر ايزدي از او روي برگردانده، نمايش دهد 
و بدين طريق، سنت مرسوم را در نمايش شخصيت هاي 

درباري با گزينش رنگي متفاوت بر هم زده است.
طبقات اجتماعي: در برخي نگاره ها حضور همة  طبقات 

اعم از پادشاهان، درباريان و عوام را مي توان در کنار هم 
ديد. البته بيشترين شخصيت ها را شخصيت هاي درباري 
و سپاهي تشکيل مي دهند(تصوير ١٦- الف، ج، د). يکي از 
منحصر به فردترين نگاره ها که در آن مي توان بيشترين 
نگارة   کرد  مشاهده  را  غيردرباري  شخصيت هاي  تعداد 
«هفتواد و کرم» است که عوام را به تعداد ٢٤ پيکره نشان 

مي دهد(تصوير ١٦- ب). 
تنوع  از  شخصيت ها  پوشش  شخصيت ها:  جامگان 
بااليي برخوردارست و نوع آن به نسبت مقام و جايگاه 
اجتماعي آن شخصيت تغيير مي کند. لباس شخصيت هاي 
پوشانده(تصوير  را  بدن  تمام  پادشاهان  همچون  اصلي 
١٧-الف) ولي لباس کارگران و غالمان به شکلي است که 
قسمت هايي از بدن همچون ساق دست و ساق پا را عريان 
است(تصوير ١٧-ب). لباس جنگجويان نيز متفاوت با لباس 
درباريان و شخصيت هاي ديگر بوده و داراي جزئيات و 
ملحقات بيشتري است(تصوير ١٧-ج). از نکات قابل توجه، 
تنوع بسيار در نوع کاله   هاست (تصوير ١٧-د). بسياري از 
کاله هاي شخصيت ها، منحصر به فرد بوده و نمي توان آنها 
را گروه بندي کرد. لباس شخصيت هاي انساني نيز با توجه 

به موقعيتشان از رنگ هاي متنوعي برخوردار هستند.
حالت بدن پيکره ها: نگارگر در نقش کردن شخصيت ها 
در حاالت خشک و قاعده مند اکتفا نکرده و به حالت بدن 

تصوير ١٧. نمايش جامگان در شخصيت پردازي هاي  شاهنامه تهماسبي، مأخذ: نگارندگان.

نگاره ١ از  بخشي  نگاره ٣الف)  از  بخشي  د) بخشي از نگاره٨ ج) بخشي از نگاره ٧ب) 

تحليل ويژگی های شخصيت پردازی
تهماسبی شاهنامه  نگاره های  در 
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شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۵۷

فصلنامة علمي نگره

غوز  همچون  غيرمعمول  تحرکي  شخصيت ها  از  برخي 
کردن، دوالشدن، پيچش و گاه کشيدگي اندام بخشيده که 
براي تقويت بيان احساس و گاه جنبه اي طنزآميز بکار رفته 
است. نگارگر سعي بر اين داشته که شخصيت هاي اصلي را 
همچنان در حاالت رسمي و بهترين حالت نقش کند، همانند 
دربار جمشيد(تصوير ١٨-  نگاره  در  شخصيت جمشيد 
الف) و تنوع بخشيدن و استفاده از حالت بدن متنوع را در 
شخصيت هاي فرعي، دشمنان و ديوان به کار گيرد(تصوير 

١٨- ب، ج، د).
تعدد شخصيت ها: تعداد شخصيت ها در اکثر نگاره ها 
بيش از ١٠ شخصيت است؛ از اين رو شلوغ و پرتحرک به 
نظر مي رسند(در نگارة  «بارگاه کيومرث» به ٤٠ شخصيت 
مي رسد؛ تصوير ١)؛ اما برخي نگاره ها همانند نگاره «ديده 
شدن زال توسط يک کاروان» (تصوير ٤) تنها ٥ شخصيت 
انساني دارند و نگارگر در تصوير کردن اين نگاره ها همگام 
با متن ادبي داستان، بر فضاسازي آرام تاکيد داشته است. 
از آنجايي که اندازه ها و تناسبات عامل اصلي در زيبايي و 
نظم است، در هر دو گروه نگاره ها (با تعداد شخصيت  زياد 
و يا کم)، اين تناسب مشهود است ليکن در نوع فضاسازي 
تقسيم  در  ريشه  که  است  نمايان  محسوسي  تغيير  آنها 
فضاي تاريک روشن در گسترة  اصلي به نسبت سطح مربع 
شاخص و مستطيل مکمل آن دارد که گاه فضاسازي آرام 

و گاه پرجنب و جوشي را نمايش مي دهد. 

زاوية  ديد: نمايش شخصيت ها از زاويه هاي ديد مختلف، 
رويکردي است که در کمتر نسخه اي مصور شده است. در 
اين نسخه نيز نگارگر در نقش کردن شخصيت هاي اصلي 
همانند  است  سه رخ نمايي  سنت  به  پايبند  همچنان  نگاره 
سياه(تصوير  ديو  شدن  کشته  نگاره  در  هوشنگ  چهرة  
١٩-الف). اما او از خالقيت خود در نمايش شخصيت ها 
در زواياي مختلف تنها در نقش کردن شخصيت هاي فرعي 
تعداد  نگاره ها  در  نيز،  اين وجود  با  و  است  بهره جسته 
شخصيت هايي که در زاوية  استاندارد سه رخ نقش شده اند 
همچنان بيشتر از شخصيت هايي در زاوية  نيم رخ هستند 
از دو زاوية  ديگر  نيز کم تر  تمام رخ و پشت سر  و زاويه 
قابل مشاهده است(تصاوير ١٩- ب و ج). تعداد معدودي از 
شخصيت ها نيز از زاوية  پشت سر نقش شده اند ولي چهرة  
آنها در زاويه نيم رخ قرار گرفته است(تصوير ١٩- د). تنوع 
در نمايش شخصيت ها در زاواياي مختلف تنها در نقش 
کردن شخصيت هاي انساني لحاظ نشده و نگارگر در به 
تصوير کشيدن شخصيت هاي حيواني چون اسب ها، ديوها 

و ... از اين ويژگي بهره جسته است(تصوير ١٩- ر).

يا  متافيزيکي  جلوه هاي  به  توجه  متافيزيکي:  جلوه هاي 
نگارگر  که سبب شده  است  ديگري  ويژگي  خارق العاده، 
در برخي نگاره ها تا حد بسياري به نمايش شخصيت هاي 
متن  با  بي ارتباط  مساله  اين  البته  که  کند  توجه  ماورائي 

تصوير ١٨. نمايش حاالت بدن در شخصيت پردازي هاي  شاهنامه تهماسبي، مأخذ: نگارندگان.

ج) بخشي از نگاره ٥الف) بخشي از نگاره ٣ د) بخشي از نگاره٢ ب) بخشي از نگاره ٨



نتيجه
مطالعات پژوهش حاضر نشانگر اين نکته هستند که نوع شخصيت هاي موجود در نگاره هاي شاهنامه 
تهماسبي برحسب روايت، تنوع محسوسي در همه گونه ها دارد و هنرمندان هيچ محدوديتي در ترسيم 
شخصيت هاي روايت نداشته اند. در تحليل ويژگي هاي شخصيت پردازي، نکته حائز اهميت اين است که 
هنرمندان تا حد ملموسي از قاعده مرسوم فراتر رفته و ساختارشکني کرده اند. اين ساختارشکني بيش از 
همه در نمايش حاالت چهره، حرکات عجيب و غيرعادي اندام، تفريط و افراط در تناسبات انساني مشهود 
است. نگارگران اين نسخه، در شخصيت پردازي ها، خود را موظف به پيروي از قواعد تعريف شده ندانسته 
و در جهت خلق شخصيت هاي جديد و بهترين بيان تصويري، جسارت اين را داشته اند که هر گونه اصول 
و قواعد از پيش مشخص شده اي را بشکنند. مهمترين ويژگي هاي شخصيت پردازي در شاهنامه تهماسبي 

عبارتند از:
- نگارگر در تصوير کردن شخصيت هاي اصلي و باالخص مثبت، اغلب به تناسبات واقعي وفادار بوده 

تصوير ١٩. تنوع زاويه ديد در شخصيت پردازي هاي  شاهنامه تهماسبي، مأخذ: نگارندگان. 

تصوير ٢٠. کاربست جلوه هاي متافيزيکي در شخصيت پردازي هاي 
 شاهنامه تهماسبي، مأخذ: نگارندگان.

     الف) بخشي از نگاره ٢               ب) بخشي از نگاره ٣

د) بخشي از نگاره ٥ ج) بخشي از نگاره ٤ب) بخشي از نگاره ٣الف) بخشي از نگاره ٢

شاهنامه نيست. شخصيت هاي غيرزميني به دو دستة  خير 
و شر تقسيم مي شوند که نيرو هاي خير شامل فرشتگان 
در  حضورشان  که  مي شود  سيمرغ  مانند  موجوداتي  و 
راستاي کمک به قهرمان داستان است و نگارگر تا حد توان 
آنها را زيبا نقش کرده است. شخصيت فرشتگان در نگاره 
کشته شدن ديو سياه(تصوير ٢٠-الف) در مقابل نيروهاي 
خير، نيروهاي شر قرار گرفته اند که علت حضورشان اغفال 
به شکل  را  آنها  نگارگران  و  است  قهرمانان  يا کشتن  و 
ديوهايي با ظاهري کريه به تصوير کشيده اند. به عنوان 
دربار جمشيد  نگاره  در  ديوها  تصوير  به  مي توان  مثال 

اشاره کرد(تصوير ٢٠-ب).

تحليل ويژگی های شخصيت پردازی
تهماسبی شاهنامه  نگاره های  در 

 ٤٥ -٦١ /
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فصلنامة علمي نگره

است؛ ليکن در تناسبات انساني شخصيت هاي فرعي و دون پايه اين قاعده را شکسته است. نکته حائز 
اهميت اين که در نگاره هاي اين شاهنامه از آغاز تا انتها، شخصيت ها به مرور کشيده تر، بلندقامت تر و به 

نسبت کل کادر، بزرگتر مي شوند. 
- يکي از ويژگي هاي بارز، عرياني و اغراق در نمايش چاقي و يا الغري است که در اغلب شخصيت هاي 

منفي و باالخص ديوها با هدف تاکيد بر منفور بودن آنها به چشم مي خورد.
- نگارگران شاهنامه تهماسبي، با نمايش زشتي و زيبايي، سعي بر نشان دادن ذات شخصيت ها داشته اند. 
به اين منظور قواعد مرسوم در نمايش زيبارويان را رها کرده و با رويکردي متفاوت به نمايش چهرة 

ديوان و شخصيت هاي پليد پرداخته اند. 
- ساختارشکني در نمايش حاالت دروني در چهرة اغلب شخصيت هاي فرعي مشهود است. بيان احساسات 

گاه به افراط کشيده شده و جنبه طنزآميز يافته است. 
- چگونگي کاربست رنگ يکي ديگر از ترفندهاي مهم در مصورسازي شخصيت هاي شاهنامه تهماسبي 
است که نگارگر از طريق آن جايگاه اجتماعي و گاه قدسي افراد را بيان کرده و در مواقعي، ساختار 

مرسوم را در نمايش شخصيت ها بر هم زده  است.
- پوشش شخصيت ها از تنوع بااليي برخوردارست و نوع آن به نسبت مقام و جايگاه اجتماعي شخصيت ها 

تغيير مي کند. از نکات قابل توجه در پوشاک شخصيت ها، تنوع بسيار در نوع سرپوش هاست.
- حالت بدن پيکر ها برحسب نوع شخصيت و جايگاه اجتماعي آن دستخوش تغيير شده و حرکاتي 

غيرمعمول که گاه جنبه اي طنزآميز دارد، به تصوير بخشيده که در نوع خود بي نظير است. 
- نمايش شخصيت ها از زاويه ديد مختلف و توجه به جلوه هاي متافيزيکي از ديگر ويژگي هاي اين نسخه 

هستند.
به نظر مي رسد مهمترين عواملي که سبب شده ساختارشکني در نگاره هاي شاهنامه تهماسبي شکل بگيرد، 
حضور هنرمندان مکتب هرات و تلفيق ويژگي آثار ايشان با هنرمندان مکتب تبريز بوده است. همچنين 
توجه بسيار دربار صفوي به کارگاه توليد نسخ خطي مصور و باال رفتن ميزان جسارت هنرمندان، و در 
نهايت، افزايش آگاهي نگارگران به متن شاهنامه و سعي بر نمايش بهترين بيان تصويري از متن را مي توان 
نام برد. ويژگي هاي ساختار شکنانه در شخصيت پردازي هاي اين شاهنامه به ميزاني است که برخي از 
شخصيت ها بسيار متفاوت به نظر مي رسند؛ تا بدانجا که ايوا بئر، محقق هنر اسالمي، نيز در خصوص 
شاهنامه تهماسبي اذعان مي دارد که برخي پيکره هاي اين نسخه، «کاريکاتورگونه » مي باشند. هنرمند 
شخصيت هاي داستان را به استهزا گرفته و پيکره هايي خپل و شکم گنده، الغر و بلنداندام، تلوتلو خوران 
و نحيف و ناالن را ترسيم کرده است (بئر، ١٣٩٢: ٩٧). ليکن بايد اذعان داشت که اين ساختارشکني شامل 
همة شخصيت ها نمي شود، بلکه بيشتر شامل شخصيت هاي دون پايه و پليد بوده و شخصيت هاي اصلي و 
برخي شخصيت هاي درباري و مهم روايت، دستخوش تغييراتي که به عنوان ويژگي هاي ساختارشکنانه 

در شخصيت پردازي معرفي شدند، قرار نگرفته اند. 
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Shahnameh Tahmasebi are more from the point of view of visual arts and aesthetic aspects, 

and the painter,s approach to characterization has rarely been considered; Hence, no source 

was found that was related to the problem and objectives of the research. The studies of the 

present study indicate that the type of characters in the drawings of Shahnameh Tahmasebi in 

terms of narration, there is a significant variety in all types and artists have no restrictions in 

drawing narrative characters. In analyzing the characteristics of characterization, the important 

point is that artists have tangibly gone beyond the norm and deconstructed. This deconstruction 

is most evident in the display of facial expressions, strange and abnormal body movements, 

exaggeration in human proportions. The authors of this version, in characterizations, did not 

consider themselves obliged to follow the defined rules and in order to create new characters 

and the best visual expression, they had the courage to break any pre-determined principles 

and rules. The deconstructive features in the characterizations of this Shahnameh are such that 

some of the characters seem very different; To the extent that Eva Beer, a scholar of Islamic 

art, also acknowledges about the Shahnameh of Tahmasebi that some of the figures in this 

version are «caricatures». The Shahnameh of Tahmasebi artists have ridiculed the characters 

of the story and has depicted figures of fat and big belly, thin and tall, staggering and thin and 

complaining. However, it must be acknowledged that this deconstruction does not include 

all characters. Rather, it consists mostly of base and ugly characters, and the main characters 

and some important court figures of the narrative have not undergone the changes that were 

introduced as deconstructive features in characterization.

Key word: Arts of Safavid era, Tabriz school of painting, painting of Shahname, Tahmasbi 

Shahname, Character Design, Deconstruction.
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The first half of the 16th century is one of the most important cultural and artistic periods in Iran, 

in which painting grew at an unprecedented rate. Shah Tahmasb I ascended the throne in Tabriz 

in 1524 and supported artists until the transfer of the center of rule to Qazvin in 1548, due to his 

intense interest in painting. He moved many artists from the schools of Timurid Herat, Turkmen 

Tabriz and Shiraz to his court. This is how one of the most brilliant schools of painting in Iran 

flourished in Tabriz. One of the most important illustrated versions of this period is the great 

Shahnameh called «Shahnameh of Tahmasebi» which, in addition to its excellent quality, can 

be referred to the creativity and variety in the characterization of its drawings. This copy was 

compiled in the library of the Safavid court in Tabriz and contains 258 images that prominent 

artists of that time collaborated in illustrating these assemblies Undoubtedly, the diversity of 

characters in the literary text of Shahnameh has played an important role in this development, 

but the most important factor is the time of creation of this great version, which was formed 

during the intellectual and artistic maturity of one of the most prominent schools of painting in 

Iran, which itself was under the strong support of the court and this has led to the innovation and 

creativity of artists and sometimes the deconstruction of previous rules. What this research seeks 

to identify is the qualitative characteristics and diversity of different types of characterization 

in Tahmasebi Shahnameh drawings. The research hypothesis acknowledges that the painters of 

Shahnameh Tahmasebi, while adhering to the literary and artistic traditions in drawing, tended 

to deconstruct and innovate in characterization. The question is: What qualitative features have 

been used in the characterization of Tahmasebi Shahnameh drawings? Considering the special 

place of Shahnameh Tahmasebi, which is a great treasure of Safavid art and has been effective 

on the process of Shahnameh writing in the history of Iranian painting, recognizing various 

features in characterization and different approaches in face painting and iconography of this 

version, while less research focused on it, it matters. This research in terms of method: historical-

analytical, the method of collecting information from library and documental is related to the 

extraction of sources. The statistical population consists of 9 miniatures that include various 

visual capabilities, abundance of iconography and characterization and illustrated in different 

parts of Shahnameh. These drawings are in order of review: 1-Kiomars Court, 2-The killing of 

the black demon, 3-The court of Jamshid, 4-Seeing Zal by the caravan,5-Rostam,s battle with 

Afrasiab, 6- Kikaus goes to heaven, 7- Conquest of Bahman Castle, 8- The story of Haftavad 

and Karam, 9- Young Shapur in the court. The method of analysis of the selected society is 

qualitative, based on the types of characters from the two perspectives of narrative and image 

and the way of their representation. The studies that have been done so far on the paintings of 
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