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چكيده
از مهم ترين ويژگي هاي اثر هنري، که مي تواند بيانگر مفاهيم به کاررفته در آن باشد، ترکيب بندي و عناصر 
بصري آن است. اين پژوهش، که در آن نگاره هاي دربار جمشيد و دربار فريدون از شاهنامة طهماسبي 
انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند، به اين سؤاالت پاسخ داده است که چه عناصر بصري مشترک 
و با چه شباهت ها و تفاوتهاي مفهومي در اين نگاره ها به کار رفته و درکدام نگاره نقاش بهتر توانسته است 
عظمت دربار را به تصوير بکشد. هدف از انجام اين پژوهش مطالعة ترکيب بندي و عناصر بصري خط، حرکت، 
ريتم، و به طور کلي يافتن ارتباط هنري ميان نگاره هاي مورد بحث بوده است. به نظر مي رسد، به دليل آنکه 
موضوع هر دو نگاره درباري است، نقاش تالش زيادي در جهت نمايش عظمت پادشاهي به کار بسته باشد. 
از آنجايي که نگاره هاي مورد بررسي در اين پژوهش مربوط به يک مکتب و دورة تاريخي با نگارگراني مشترک 
هستند و در يک نسخة واحد يعني شاهنامة طهماسبي و با مفهومي درباري تصويرسازي شده اند، در اين 
پژوهش، اين دو نگاره براي مطالعه و تطبيق درنظر گرفته شده اند. بررسي نگاره ها نشان مي دهد در مجموع 
نگارگر در نگارة دربار فريدون، به لحاظ ساختار ترکيب بندي، تجسم خطوط و مفاهيم مرتبط با آن ها، ريتم 
و بيان عظمت درباري در مقايسه با نگارة دربار جمشيد موفق تر عمل کرده است و در مقابل، نگارة دربار 
جمشيد به لحاظ پيکره هاي انساني، تحرک و پويايي بيشتري دارد. اين پژوهش به روش توصيفي- تطبيقي 

انجام و اطالعات آن به  شيوة کتابخانه اي جمع آوري گرديده است.
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مقدمه
عناصر بصري موجود در ترکيب بندي يک تصوير از 
مهم ترين اجزاي آن است که بسياري از هنرمندان براي 
بيان مفاهيم مورد نظر خود از آن استفاده مي کنند. بنابراين، 
براي شناخت اين مفاهيم بايد اين عناصر و معاني نهفته 
در آن ها را مورد بررسي قرار داد. از آنجايي که نگارگري 
ايراني عمدتًا، به واسطة تعدد افراد حاضر در نگاره و وقايع 
داستاني و ادبي، داراي جنب وجوش و تحرک زيادي است، 
بررسي عناصر بصري موجود در ترکيب بندي اين قبيل 

آثار مي تواند ويژگي هاي تصويري آن ها را تبيين کند.
شاهنامة  مصورشاهنامه،  نسخه هاي  مهم ترين  از 
از  فراواني  نگاره هاي  دربردارندة  که  است  طهماسبي 
دورة صفوي و مکتب تبريز است و از آن جمله مي توان 
به نگاره هاي «دربار جمشيد» و «دربار فريدون» اشاره 
کرد که اجراي نگارة نخست به سلطان محمد١  و اجراي 
مديريت  تحت  قديمي٢   نام  به  نقاشي  به  دوم  نگارة 
اين  تطبيق  دليل  است.  شده  داده  نسبت  سلطان محمد 
توسط  دو  هر  که  است  آن  نوشتار  اين  در  نگاره  دو 
نقاشاني مشترک با موضوع مشترک درباري و در يک 

نسخة منحصربه فرد اجرا شده اند.
اين تحقيق با هدف بررسي عناصر و کيفيات بصري  
خط، حرکت و ريتم در ترکيب بندي نگاره هاي ياد شده و 
شناسايي و معرفي ويژگي هاي تصويري  حاصل از اين 
عناصر در نگاره ها صورت پذيرفته و در پي پاسخ به 
اين سؤاالت است: چه شباهت ها و تفاوت هايي به لحاظ 
به کارگيري عناصر بصري ميان دو نگاره وجود دارد؟ 
و  بصري  عناصر  به کارگيري  با  نقاش  نگاره  کدام  در 
کشيدن  تصوير  به  در  آن ها  با  مرتبط  مفاهيم  القاي 

عظمت درباري به موفقيت بيشتري دست يافته است؟
تعدد  به دليل  ايراني  نگارگري  اينکه  به  توجه  با 
و  است  زيادي  جنب و جوش  داراي  تصويري  عناصر 
اين  حائز  نيز  تحقيق  اين  در  بررسي  مورد  نگاره هاي 
ويژگي هستند، از ميان عناصر بصري تنها به سه نوع 
خط، حرکت و ريتم که با تحرک اين عناصر تصويري 
ارتباط بيشتري برقرار مي کنند خواهيم پرداخت. گفتني 
نيروهاي  و  کيفيات  عناصر،  از  تحقيق  اين  در  است 
بصري که در هنرهاي تجسمي کاربرد دارند، با عنوان 

کلي عناصر بصري ياد کرده ايم.
درباري  با مضموني  نگاره  دو  هر  در  آنکه  به علت 
آن ها  تصويرسازي  به  مشترک  نقاشاني  و  مواجهيم 
نقاش  که  مي گردد  تقويت  فرضيه  اين  کرده اند،  اقدام 
و  پادشاه  کشيدن  به تصوير  براي  را  خود  تالش  تمام 
عظمت درباري به کار بسته باشد و به سبب به کارگيري 
در  تفاوت هايي  و  ذکر شده، شباهت ها  عناصر بصري 
نگاره  دو  هر  در  نقاش  نظر  مورد  مفاهيم  انتقال  جهت 

وجود داشته باشد.

روش تحقيق
اين تحقيق به روش توصيفي-تطبيقي است. روش توصيف 
به لحاظ شيوة نگرش و پرداختن به مسئلة تحقيق از نوع 
توصيفي-تحليلي است که در اين ميان ترکيب بندي، عناصر 
بصري و ويژگي هاي تصويري دو نگاره با يکديگر مورد 
تطبيق قرار گرفته اند، ضمن آنکه شيوة جمع آوري اطالعات، 

کتابخانه اي است.

پيشينة تحقيق
در  موجود  بصري  عناصر  بررسي  به  که  تحقيقاتي  از 
نگاره ها پرداخته اند، مي توان به مقاله اي با عنوان «بررسي 
تطبيقي عناصر بصري نگاره هاي حماسي و عرفاني» از 
آقايان عصمتي و رجبي اشاره کرد که در سال ١٣٩٠ در 
شمارة بيستم نشرية نگره به چاپ رسيده است. در اين 
دو  هر  «در  که  کرده اند  نتيجه گيري  پژوهشگران  تحقيق، 
نوع نگاره، عناصر بصري و تصويري، متناسب با فضاي 
نگاره ها به کار رفته اند، به طوري که بر خالف ظاهر يکسان 
نگاره هاي با مضامين حماسي و عرفاني، ترکيب بندي و 
عناصر بصري نگاره هاي حماسي، تضاد و درگيري و در 

نگاره هاي عرفاني، آرامش را تداعي مي کنند.»
تطبيقي ساختار  «مطالعة   عنوان  با  ديگر  مقاله اي  در 
بصري نگاره هاي نبرد فريدون و ضحاک در مکاتب دورة 
صفوي»، که خانم کاظمي در شمارة سوم نشرية مطالعات 
است، هفت  به چاپ رسانده  تطبيقي هنر در سال ١٣٩١ 
نسخه با موضوع «نبرد فريدون و ضحاک» و ويژگي هاي 
مشترک و تفاوت هاي عناصر بصري آن ها بررسي شده 
ترکيب بندي  زمينة  در  «نگاره ها  اساس،  اين  بر  است. 
حلزوني، توجه به خطوط راهنما، مربع شاخص و تقسيمات 
طاليي و وفاداري نقاش به متن داراي ساختارهاي مشترک 
و در زمينة نقطه تمرکز اثر، پيوستگي و تحرک پيکره ها و 

رنگ هاي به کاررفته تفاوت هايي دارند.»

شاهنامة طهماسبي و ويژگي هاي تصويرگري در آن
هنگامي که شاه اسماعيل در تبريز بر تخت سلطنت صفويان 
نشست، هنرمنداني را که در کارگاه هاي آق قويونلو٣ بودند 
داد  انجام  اقداماتي که وي  از مهم ترين  به خدمت گرفت. 
انتصاب بهزاد به رياست کتابخانة سلطنتي دربار در سال 
٩٢٨ ه.  ق بود که اين امر موجب شکوفايي نگارگري مکتب 
تبريز گرديد. عالوه بر آن، «شاه اسماعيل پس از فتح هرات 
در سال ٩١٦ ه. ق هنرمنداني را که با بهزاد در آن شهر 
کار مي کردند به پايتخت جديد يعني تبريز آورد» (بهنام، ١٣٤٣: ٣). 
بنابراين مي توان گفت مکتب تبريز سبک کاملي بود که از 
به  باختري(تبريز) و خاوري(هرات)  هم آميزي سنت هاي 

وجود آمده است (پاکباز، ١٣٨٧: ٨٧). 
نتيجة ذوق و عالقة شاه اسماعيل به هنر، سفارش نسخة 
نفيس شاهنامة طهماسبي بوده است که حاوي ٢٥٨ نگاره است 

١. «يک بررسي اجمالي از تکامل سبک 
٢٥٨ اثر نقاشي شاهنامة طهماسبي 
روشن مي سازد که ديوان، سه مرحلة 
است.  گذاشته  را پشت سر  اساسي 
مرحلة نخست مربوط به زماني است که 
سلطان محمد، به عنوان متولي اثر هنري، 
برنامة همه امور را تحت تسلط خود 
داشت. به نظر مي رسد که مرحلة دوم به 
رهبري ميرمصور انجام گرفته و مرحلة 
سوم زير نظر آقاميرک صورت پذيرفته 

است» (سودآور، ١٣٧٤: ١٢٧).
٢. از نگارگراني است که تصويرسازي 
برخي از نگاره هاي شاهنامة طهماسبي را 

به وي نسبت داده اند.
٣.   نام طايفه اي از امراي ترکمان، رقباي 
قبيله قره قويونلو که از ٧٨٠ ه. ق تا ٩٠٨ 
ه. ق در آذربايجان و ديار بکر حکمراني 
داشتند و شاه اسماعيل صفوي در سال 
٩٠٧ ه .ق در جنگ شرور آنان را مغلوب 

و منقرض کرد (دهخدا، ١٣٢٥: ١٤١).
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و به افتخار فرزندش طهماسب دستور تهية آن را داده است. 
در اين نسخه، مجموعه داستان هاي شاهنامة فردوسي توسط 

هنرمندان متبحر مکتب تبريز تصويرسازي شده است. 
از جملة مهم ترين نگارگران شاهنامة طهماسبي مي توان 
از سلطان محمد ياد کرد که نوع و سبک نگارگري دورة اول 
مکتب تبريز ايلخانان توسط او به مکتب تبريز صفوي راه 

يافت (احمدي ملکي، ١٣٨٠: ٤٦).
آن  طهماسبي  شاهنامة  تصويرگري  ويژگي هاي  از 
است که هر يک از نقاشي ها لزومًا به طور کامل کار يک 
هنرمند نيست؛ گاه استادي طرحي را مي کشيد و تفضيل و 
تکميل آن را بر عهده دستياران مي گذاشت. سپس استاد باز 
مي گشت تا چند اصالح نهايي به عمل آورد و يا حتي يکي 

دو بدن کامل اضافه کند (سيوري، ١٣٧٢: ١٢٦).
شاهنامة طهماسبي زمينه اي براي بروز خالقيت ها و 
آورده  فراهم  صفوي  تبريز  مکتب  نگارگران  مهارت هاي 
است تا تمام توانايي هاي خود را در امر تصويرگري بروز 
پهلواني  و  اساطيري  حماسي،  داستان هاي  آن ها  دهند. 
جملة  از  که  کشيده اند  تصوير  به  را  فردوسي  شاهنامة 
آن ها داستان جمشيد و فريدون، دو تن از شخصيت هاي 
اين  تصويرسازي  ازآنجايي که  است.  اساطيري شاهنامه 
دو نگاره با زمينة ادبي-تاريخي پادشاهان مورد بحث در 
نگاره ها ارتباط تنگاتنگي دارد، به طور مختصر به معرفي 
شخصيت هاي اصلي نگاره ها يعني دو پادشاه مي پردازيم. 

جمشيد 
«جمشيد را مي توان مهم ترين پادشاه دورة پيشدادي١ و 
يکي از اصلي ترين اسطوره هاي هند و ايراني دانست. او 
روياروي  که  زرتشت  به جز  است  کسي  تنها  اوستا  در 
جمشيد  که  بي نظيري  عظمت  مي گويد.  سخن  اهورامزدا 
در مقام پادشاهي مي يابد باعث مي شود عصر او يکي از 
درخشان ترين دوره هاي اساطيري ايران باشد و آرزوهاي 
قومي يک ملت در سيماي او نمود يابد» (ياحقي و قائمي، 
١٣٨٦: ٢٧٤). در عهد سلطنت جمشيد تا سيصد سال در 
جهان، مرگ و بيماري و سرما و گرما وجود نداشت. افتخار 
بنيان نهادن نوروز که عيد بزرگ ساليانة ايرانيان است و 
فرصتي براي شادماني ها و عيدي دادن ها به جمشيد تعلق 

دارد (بهار و شميسا، ١٣٨٨: ٥٠-٥٧).

فريدون
ادعاي خدايي  اهريمن شد و  از آنکه جمشيد فريفتة  پس 
نمود، زمينه براي تاخت و تاز ضحاک بر ايران و تصاحب 
سلطنت فراهم گرديد. جمشيد آواره شد و بعد ها ضحاک 
وي را يافت و دستور داد تا او را بکشند. ضحاک سال هاي 
سال به طور غاصبانه بر مردم حکومت کرد تا اينکه فريدون 
به کمک کاوه  آهنگر به مقابله با او برخاست. «فريدون ترسيد 
تا با کشتن ضحاک زمين پر از مار و کژدم و چلپاسه و 

وزغ شود؛ به همين دليل او را نکشت و تنها در کوه دماوند 
زنداني کرد» (Hinnells, 1997: 39-40). پيروزي فريدون 
البته به جز  بر ضحاک او را به مقام پيروزترين مردمان 
زردشت رساند و اين پيروزي به فريدون اين فرصت را داد 
تا بخشي از فّره جمشيد را که از وي گريخته بود به دست 

آورد (هينلز، ١٣٨٩: ٦١).

نگارة دربار جمشيد
مطابق تصوير١، در اين نگاره و در پيرامون پادشاه، شاهد 
پادشاه بر روي تخت سلطنت  حضور درباريان هستيم. 
نشسته و به پايين و گوشة سمت چپ و دربارياني که در 
آن قسمت ايستاده اند خيره شده است. در پايين و در گوشه 
و ميانة سمت راست تصوير، افرادي در حال جنب و جوش 
و فعاليت هستند. در پس زمينه، فضايي سرسبز همراه با 
درختان پرشکوفه و ابرهاي پيچان قرار گرفته اند، ضمن 
آنکه دو دسته کتيبه نيز به طور منظم و جدا از هم در باال و 

پايين تصوير به صورت عرضي در امتداد هم آمده اند.

نگارة دربار فريدون
نشسته  سلطنت  تخت  روي  بر  پادشاه  تصوير٢،  مطابق 
و درباريان در طرفين وي قرار گرفته اند. در ميانة سمت 
راست تصوير، شاهد حضور افرادي هستيم که هدايايي را 
که مهمانان خارجي براي پاشاه آورده اند حمل مي کنند. در 
باال و در پس زمينه، درختان سرسبز و پرشکوفه همراه با 
ابرهاي پيچان مشاهده مي شود، ضمن آنکه چندين فرشته 
در اين قسمت از تصوير قرار گرفته اند و اکثر آن ها در پشت 
دست بافته اي که در گوشة سمت چپ باالي تصوير آمده 
نقش شده اند. در پايين تصوير نيز افرادي در حال انتقال 

اسب ها هستند.

مفهوم ترکيب بندي
به  اقدام  آن  براي  که  مضموني  بنابر  همواره  هنرمند 
تصويرسازي مي کند روش ها و زبان و بيان خاص آن را 
انتخاب و به کار مي گيرد. مي توان فرض را بر آن گذاشت 
مضموني که به دست نقاش در دوره هاي قبل تصويرسازي 
تأثيرگذار بوده  نيز  آثار وي  شده است بر روش اجراي 
است و براي درک بهتر اين آثار بايد مشخص کرد که آن ها 
بيانگر چه عناصري هستند (Grabar, 1999: 84). نقاشي 
ايراني نيز از اين قاعده مستثني نيست و مي توان با تأمل 
در اين قبيل آثار زبان عناصر بصري به کار رفته در آن ها 

را يافت. 

تعريف ترکيب بندي
با بررسي ترکيب بندي و عناصر بصري موجود در آن است 
که مي توان مفاهيم اصلي و نحوة قرارگيري موضوعات 
اصلي را در يک اثر هنري مورد تحليل قرار داد. مي توان 

اولين  روايات،  طبق  پيشداديان   .١
طبقة  ايران اند.  سالطين  از  سلسله 
نخست از پادشاهان داستاني ايران 
و آن از واژة پيشداد، لقب هوشنگ، 
پادشاه داستاني مأخوذ است (دهخدا، 

.(١٣٧٧: ٥٩٧٧



گفت «جاي دادن منطقي عناصر تجسمي در فضاي مورد 
نظر در سطح دو بعدي و يا سه بعدي را ترکيب بندي گويند» 
زيبايي شناسانه  ويژگي هاي  از   .(٢٢٤  :١٣٨٦ (حليمي، 
تناسبات  نمود مي يابد،  ترکيب بندي آن ها  نگاره ها که در 
در اجزا و بخش هاي مختلف نگاره هاست که از جملة آن ها 
مي توان به نسبت طاليي و مربع شاخص اشاره نمود که در 

ادامه به معرفي آن ها خواهيم پرداخت.

بررسي تطبيقي ترکيب بندي نگاره هاي «دربار جمشيد» 
و «دربار فريدون»

از ويژگي هاي نگارگري مکتب تبريز صفوي، استفاده از 
پيکره ها به تعداد زياد، جزئيات منظره و تزيينات معماري، 
کثرت روابط و تعداد وقايع مي باشد (پاکباز، ١٣٨٧: ٩١-

٩٢). بنابراين در اين نوع نگاره ها شاهد نوعي ترکيب بندي 
دربار  نگارة  در  با تصوير٣،  مطابق  غيرمتمرکز هستيم. 
جمشيد با سه بخش تصويري و روايتي متفاوت مواجه ايم، 
به طوري که ارتباط معنايي هرکدام از اين بخش ها با ديگري 
نخستين  در  اساس،  اين  بر  است.  شده  حفظ  به خوبي 
بخش و در سمت چپ تصوير، جمشيد به همراه درباريان 
نشسته و مي توان آن را بخشي که روايت اصلي داستان 
اين  درواقع  نمود.  تصور  است  پيوسته  وقوع  به  آن  در 

بخش تصويري، از باال و پايين، توسط کتيبه هاي موجود 
در نگاره محصور شده است که مي توان اين امر را تدبير 
نگارگر براي جلب توجه مخاطب اثر نسبت به پادشاه و 
درباريان دانست. در بخش دوم، بافنده اي مشاهده مي شود 
که درون فضايي مستطيل شکل به حالت عمودي قرار گرفته 
و از سمت باال و پايين، به کتيبه هاي موجود در نگاره ختم 
مي گردد.١ اين بخش از تصوير که مي توان از آن با عنوان 
بخش مياني ياد کرد، رابط ميان دو بخش ديگر است و به 
واسطة حضور بافنده، که مانع از پيوستگي کتيبه ها با هم و 
انفصال بخش تصويري اول از بخش هاي ديگر شده، سبب 
اتصال هر سه بخش با يکديگر شده است. در نهايت، بخش 
تصويري سوم را مشاهده مي نماييم که در گوشة سمت 
راست نگاره قرار گرفته و تا فضاي بااليي نگاره و حتي 
پس زمينة تصوير کشيده شده است. در مقابل، در نگارة 
دربار فريدون نيز با سه بخش روايتي متفاوت مواجهيم. 
بر اين اساس، مطابق با تصوير ٣، در بخش نخست، پادشاه 
به همراه درباريان و مهمانان خارجي حضور دارند که در 
اين  با  اول  نگاه  در  و مخاطب  گرفته اند  قرار  طرفين وي 
بخش  اين  دادن  قرار  با  نگارگر  مي شود.  روبه رو  بخش 
در مرکز تصوير، نگاه مخاطب را به طور مستقيم متوجه 
پادشاه و اطرافيان وي کرده و نگاه فريدون به سمت راست 

« دربار جمشيد» و «دربار فريدون» 
در شاهنامة  طهماسبي با تأکيد بر 

ترکيب بندي نگاره ها

تصوير١. نگارة «دربار جمشيد» منسوب به سلطان محمد مأخذ:
The shahnama of shah Tahmasp, 2014 

مديريت  با  قديمي  به  منسوب  فريدون»  «دربار  نگارة  تصوير٢. 
 The shahnama of shah Tahmasp, 2014 :سلطان محمد، مأخذ

  ١. در اين  نگاره،  به  دليل  پيوستگي 
کتيبه ها با بخش تصويري مياني، 
کتيبه هاي موجود در نگاره را جزئي 
فرض  تصويري  بخش  همين  از 

کرده ايم.
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تصوير، وزن اين بخش از تصوير را به سمت راست آن، 
که گروه هاي به هم پيوسته اي از افراد حضور دارند سوق 
داده است. بخش روايتي دوم در پس زمينة تصوير قرار 
گرفته است و دربردارندة فرشته هاي باالي سر پادشاه و 
مناظر طبيعي همچون ابرهاي پيچان، درختان و گل هاست و 
در نهايت بخش سوم که شامل کتيبه هاي موجود در نگاره 
است که در باال و پايين آن آمده اند. در مجموع، در هر دو 
نگاره در بخش هايي که پادشاه و درباريان حضور دارند، 
نگارگر در جلب توجه مخاطب و اثرگذاري تصويري موفق 
عمل کرده است. در مقايسة بخش هاي تصويري دو نگاره 
تصويري  بخش هاي  دربار جمشيد،  نگارة  در  گفت:  بايد 
داراي ساختار عمودي و در نگاره دربار فريدون، بخش هاي 
تصويري داراي ساختاري افقي مي باشند. در هردو نگاره، 
اين بخش ها با نوع ساختاري که دارند به خوبي توانسته اند 
با زاوية نگاه پادشاه که در نگارة دربار جمشيد از باال به 
پايين (عمودي) و در نگارة دربار فريدون از چپ به راست 

(افقي) است، ارتباط برقرار سازند.
براي آنکه بتوانيم تحليل بهتري نسبت به ترکيب بندي 
دو نگاره ارائه دهيم، بهتر است با نظرية گشتالت١ و اصول 

حاکم بر آن آشنا شويم.٢

نظرية گشتالت
تفکر عمدة نظرية گشتالت اين است که نقش مايه هاي کلي 
بر عناصر تشکيل دهنده شان برتري مي يابند و ويژگي هايي 
را دارا هستند که به طور ذاتي در خود آن عناصر موجود 
نيست. به عبارت ديگر، کل چيزي فراتر از مجموع اجزايش 
است. اين نظريه داراي چندين اصل است٣ که در ادامه براي 
تحليل نگاره ها به اصولي همچون روابط شکل و زمينه، 
ارزيابي  در  تکميل که  يا  يکپارچگي  تداوم، و اصل  اصل 

ترکيب بندي نگاره هاي مورد بحث کمک بيشتري مي کنند، 
خواهيم پرداخت.

١.روابط شکل و زمينه
اين نوع رابطه اصل بنيادين ادراک بصري است که ما را در 
خواندن يک ساختار تصويرپردازي شده ياري مي رساند. 
آنچه بيشتر توجه ما را جلب مي کند شکل و غير از آن 
زمينه است. مطابق با اين اصل، خوانش يک تصوير با توجه 
(رضازاده،  زمينه ممکن مي شود  و  ميان شکل  به تضاد 
١٣٨٧: ٣٦). رابطة ميان شکل و زمينه و بررسي آن در 
نگاره هاي مکتب تبريز که داراي ترکيب بندي غيرمتمرکز 
هستند و شکل، نقشي اساسي بر روي زمينة تصويري ايفا 
مي کند، داراي اهميت فراواني است. بر اين اساس مطابق 
تصوير١، در نگارة دربار جمشيد، شکل ها شامل پيکره هاي 
نقوش  به صورت  اشکال هندسي  زياد،  تعداد  به  انساني 
کف، اشکال گياهي شامل درختان و شاخه ها، و... به گونه اي 
قرار گرفته اند که زمينة تصوير را تا حد زيادي پوشانده اند، 
به طوري که در اين نگاره بخش محدودي به زمينه اختصاص 
داده شده است و اين بخش محدود، بيشتر شامل فضاي 
باالي نگاره است که ابرهاي پيچان و شاخه هاي درختان بر 
روي زمينة طاليي رنگ قرار گرفته اند و عرصه اي نه چندان 
زياد را براي خودنمايي زمينه فراهم آورده اند. از مجموع 
آنچه بيان شد مي توان نتيجه گرفت ترکيب بندي نگارة دربار 
جمشيد به لحاظ قرارگيري اشکال تصويري در مجاورت 
يکديگر داراي تراکم زيادي است. در مقابل مطابق تصوير٢، 
در نگارة دربار فريدون نيز به طور مشابه در باالي نگاره 
شاهد نمايش زمينه هستيم؛ با اين تفاوت که در نگارة دربار 
با نگارة دربار  فريدون عرصة نمايش زمينه در مقايسه 
جمشيد، فضاي بيشتري را به خود اختصاص داده است، 

1.Gestalt
ظهور  از  پس  دهه  يک  حدود   .2
روان شناسی گشتالت در اوايل سدة 
با  مصادف  که  آلمان،  در  بيستم 
اروپا بود،  اوج گيری هنر مدرن در 
اصول آن در زمينة ادراک بصری 

مورد توجه هنرمندان قرار گرفت.
از:  عبارت اند  گشتالت  3.اصول 
مجاورت،  اصل  مشابهت،  اصل 
يک پارچگي  اصل  تداوم،  اصل 
زمينه،  و  شکل  روابط  تکميل،  يا 
اصل  و  مشترک  سرنوشت  اصل 
فراپوشانندگي. همة اين اصول تحت 
 (pragnanz)پراگنانس اصل  نفوذ 
قرار دارند که هستة مرکزي نظرية 
ادراکي گشتالت را تشکيل مي دهند 

(شاپوريان، 1386: 94).

دربار فريدوندربار جمشيد

 

تصوير3. مقايسة بخش هاي مختلف تصويري در نگاره هاي دربار جمشيد و دربار 
فريدون. مأخذ: نگارندگان



به طوري که اگر در نگارة دربار جمشيد فضاي زمينة به 
تصوير درآمده تقريبًا يک پنجم کل سطح نگاره باشد، در 
نگارة دربار فريدون اين نسبت تقريبًا به يک سوم مي رسد. 
بنابراين مي توان گفت ترکيب بندي نگارة دربار فريدون در 
مقايسه با نگارة دربار جمشيد به لحاظ به کارگيري اشکال 

تصويري تراکم کمتري دارد.

٢.اصل تداوم
طبق اصل تداوم، محرک هايي که داراي طرح هاي وابسته 
مي شوند  دريافت  و  ادراک  واحد  به صورت  يکديگرند  به 
(شاپوريان، ١٣٨٦: ١٧٢). اين اصل داللت بر اين دارد که 
چشم انسان مايل است طرح هاي موجود در يک ساختار 
بصري را تا جايي که جهت نقش مايه ها تغيير نيافته و مانعي 
ايجاد نشده است دنبال کند. در فرآيند ادراکي، ميل ما به 
تداوم و استمرار بخشيدن به طرح هاي ماليم و منحني بيشتر 
از طرح هاي صاف و شکسته است (رضازاده، ١٣٨٧: ٣٤). 
بر اين اساس، مطابق تصوير٤، در نگارة دربار جمشيد، 
اکثر پيکره هاي انساني موجود در نگاره، به ويژه آن هايي 
که اطراف پادشاه ايستاده اند، مهم ترين عناصر تصويري 
هستند که با نوع قرارگيري خود، خطوط مدوري را ايجاد 
کرده اند که با ترسيم يک حلزون مارپيچ اکثر اين پيکره ها 
بر روي خطوط آن قرار مي گيرند. در اين ميان برخي از 

پيکره هايي که با حالت مايل سرشان به تجسم اين خطوط 
مدور کمک کرده اند قابل توجه هستند. در مقابل در نگارة 
دربار فريدون (تصوير ٤) تنها امتداد پيکره هاي انساني که 
تشکيل  را  مارپيچ  ايستاده اند حلزون  پادشاه  نزديکي  در 
مي دهند. به عبارت ديگر نمي توان در اين نگاره با ترسيم يک 
حلزون مارپيچ اکثر پيکره هاي انساني را بر روي آن قرار 
داد، به طوري که پادشاه در مرکز آن قرار بگيرد؛ در حالي که 
در نگارة دربار فريدون با ترسيم يک حلزون مارپيچ اين 
امر تحقق مي يابد. بنابراين مي توان گفت بنابر اصل تدوام 
تصويري، در نگارة دربار جمشيد عظمت پادشاه بيش از 

نگارة دربار فريدون رعايت شده است.
الزم به ذکر است ساير عناصر تصويري نيز به نوبة 
خود مي  توانند بر اصل تداوم در نگاره ها اشاره کنند که در 

بخش مربوط به انواع خطوط به آن ها خواهيم پرداخت.

٣.اصل يکپارچگي يا تکميل
بر اساس اين اصل، چنان چه بخشي از تصوير يک شکل 
پوشانده شده يا جا افتاده باشد، ذهن به طور خودکار آن را 
تکميل مي کند و به صورت يک شکل کامل مي بيند. به بيان ديگر، 
چشم ما اشکال ناقص و ناتمام را به صورت کامل و يکپارچه 
مشاهده مي کند (برونو، ١٣٨٦). در هردو نگارة مورد بحث، 

بخش هايي وجود دارد که با اين اصل مطابقت مي کند.

« دربار جمشيد» و «دربار فريدون» 
در شاهنامة  طهماسبي با تأکيد بر 

دربار فريدوندربار جمشيدترکيب بندي نگاره ها

تصوير٤. مقايسة حرکت دوراني پيکره هاي انساني پيرامون پادشاه در دو نگاره. مأخذ: نگارندگان.
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در نگارة دربار جمشيد (تصوير١) کتيبه هاي موجود 
در باالي نگاره سبب شده اند تا فضاي سرسبزي که پشت 
پنهان  نظر  از  دارد  وجود  درباريان  و  پادشاه  تاج و تخت 
شوند. اما چشم بيننده با تعقيب بصري روندي که در طرح 
وجود دارد، بخش هاي سرسبز پنهان در پشت کتيبه هاي 
باالي نگاره را به طور خودکار تکميل مي کند و به صورت 
انساني  پيکره هاي  تمام  کتيبه ها،  بر  مي بيند. عالوه  کامل 
موجود در نگاره، ديواره ها، تاج و تخت پادشاه و... که چشم 
بيننده را با فضاي سرسبز پشت آن ها قطع و چشم به طور 
خودکار آن را تکميل مي کند نيز همين عملکرد را دارند. اين 
اصل سبب شده است تا ترکيب بندي نگارة دربار جمشيد 
يکپارچه به نظر برسد و نتوان َاشکال موجود در تصوير را 
مانعي در برابر يکپارچه ديده شدن ترکيب بندي دانست. در 
مقابل در نگارة دربار فريدون (تصوير٢) نيز به طور مشابه، 
وجود کتيبه ها، پيکره هاي انساني، تاج و تخت پادشاهي و... 
نتوانسته اند مانع از استمرار طرح در چشمان مخاطب شوند 
و چشم به طور خودکار، طرح هاي پنهان در پشت آن ها را 

تکميل و ترکيب بندي را يکپارچه مشاهده مي نمايد.

تعريف نسبت طاليي
نسبت طاليي عبارت است از تقسيم پاره خط به دو قسمت، 

به طوري که نسبت طول قطعة بزرگ تر به قطعة کوچک تر 
باشد.  پاره خط  به طول کل  با طول قطعة بزرگ تر  برابر 
در بسياري از آثار هنري، بررسي اين نسبت در شناخت 

ترکيب بندي و اجزاي تصوير تأثير بسزايي دارد.

تعريف مربع شاخص
در شکل هايي که گرايش چهارگوش و به خصوص مستطيلي 
دارند، مقياس نسبت ها ضلع کوچک تر است. به همين دليل 
مبناي بصري شکل هاي چهارگوش عمومًا مربع است. اين 
مربع را مربع شاخص گويند. بنابراين، براي به وجود آوردن 
اولين کادر که داراي ويژگي مطلوب بصري باشد، مربع 
شاخص، مبناي کار قرار مي گيرد. حاصل کار مستطيلي 
است که به عنوان کادر يا مستطيل طاليي شناخته مي شود 
(گودرزي، ١٣٧٨: ٢٢-٢٣). هميشه بايد بخش مهم ترکيب 
درون مربع شاخص قرار گيرد، به طوري که اگر مستطيِل 
مکمِل مربع شاخص را از ترکيب حذف کنيم، در آن چندان 
دگرگوني ايجاد نگردد و يا اين دگرگوني بسيار اندک باشد 
(آيت اللهي، ١٣٧٧: ٢٥٠). معموًال در يک ترکيب بندي، اقطار 
محل هايي  جمله  از  شاخص،  مربع  اقطار  و  اصلي  کادر 
و  هستند  توجه  مورد  بيشتر  بصري  به لحاظ  که  هستند 
مي توان اين نقاط را جهت بررسي پراکندگي و قرارگيري 

دربار فريدون دربار جمشيد

تصوير٥. مطالعة تطبيقي مربع هاي شاخص، اقطار آن ها و اقطار کادر اصلي در نگاره هاي دربار جمشيد و دربار فريدون، مأخذ: نگارندگان.  



مورد  نقاش،  و تصويري  ذهني  مقاصد  درک  و  پيکره ها 
بررسي بيشتر قرار داد.

در تصوير٥، مربع هاي شاخص با رنگ سبز و اقطار 
آن ها به همراه اقطار کادر اصلي نگاره ها با رنگ  آبي و 
در تصوير٦، مستطيل هاي طاليي به همراه اقطار و اضالع 
آن ها با رنگ قرمز مشخص شده اند. بر اين اساس، مطابق 
با تصوير٥، در نگارة دربار جمشيد، وقايع اصلي داستان 
و تمام پيکره هاي انساني که داراي نقش هاي روايتي متنوع 
بر  پادشاه  واقع شده اند.  مربع شاخص  داخل  در  هستند 
روي قطر مربع شاخص قرار گرفته که نشان از اهميت وي 
دارد. اگرچه به واسطة غيرمتمرکز بودن نگاره، پادشاه در 
مرکز تصوير قرار نگرفته، اما مطابق با تصوير٦، پادشاه بر 
روي ضلع طولي مستطيل طاليي و عمودمنصف  عرضي 
از توجه  قرار گرفته  است که نشان  کادر اصلي تصوير 
نوبة خود  به  که  دارد  نگاره   به شخصيت اصلي  نگارگر 
بر ترکيب بندي نيز تأثيرگذار بوده است. محل تالقي اقطار 
مربع شاخص و اقطار کادر اصلي، محل تجمع دربارياني 
است که در مجاورت سمت راست پادشاه قرار گرفته اند و 
با توجه به اينکه اين افراد بر روي عمودمنصف طولي نگاره 
نيز قرار گرفته اند مي توانند به لحاظ نوع قرارگيري و تأثير 
بر ترکيب بندي حائز اهميت باشند. در مقابل در نگارة دربار 
فريدون و مطابق با تصوير٥، واقعة اصلي داستان و اکثر 

پيکره ها درون مربع شاخص قرار گرفته اند. در اين نگاره 
نيز محل تالقي اقطار کادر اصلي و اقطار مربع شاخص، 
محل تجمع دربارياني است که در مجاورت سمت راست 
پادشاه ايستاده اند و اهميتي همچون نگارة دربار جمشيد 
دارند. پادشاه به گونه اي مشابه با پادشاه در نگارة دربار 
جمشيد، بر روي ضلع طولي مستطيل طاليي و عمودمنصف 
تصوير٧،  است.  شده  واقع  تصوير  اصلي  کادر  عرضي 

« دربار جمشيد» و «دربار فريدون» 
در شاهنامة  طهماسبي با تأکيد بر 

دربار فريدونترکيب بندي نگاره ها دربار جمشيد

 تصوير٦. مطالعة تطبيقي نسبت هاي طاليي، اقطار آن ها و عمودمنصف ها در نگاره هاي دربار جمشيد و دربار فريدون. مأخذ: نگارندگان.

دربار فريدوندربار جمشيد

تصوير٧. مقايسه محل قرارگيري دو پادشاه در نگاره هاي دربار 
جمشيد و دربار فريدون،  مأخذ: نگارندگان.
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نحوة قرارگيري دو پادشاه را نشان داده است. به طور کلي 
مي توان گفت در هر دو نگاره، اکثر پيکره ها بر روي اقطار 
مربع هاي  اقطار  اصلي،  کادر  اقطار  طاليي،  مستطيل هاي 
شاخص، اضالع نسبت هاي طاليي و اضالع مربع شاخص 
خود واقع شده اند که اين امر نشان از اهميت پيکره ها در 

ترکيب بندي نگاره ها دارد. 
از نکات ديگري که با شخصيت هاي مهم دو نگاره يعني 
دو پادشاه ارتباط مي يابد، مي توان به زاوية ديد آن ها اشاره 
کرد. در نگارة دربار جمشيد، زاوية ديد پادشاه از باال به 
به طوري که  است،  به سمت چپ تصوير  متمايل  و  پايين 
ميانة سمت  در  که  داستان  اصلي  وقايع  از  مهمي  بخش 
وي  ديد  زاوية  از  شده اند،  تصويرسازي  نگاره  راست 
يک سوم  پادشاه،  نگاه  زاوية  به عبارت ديگر،  است.  خارج 
ابتدايي نگاره را از جهت طولي پوشش داده است. در اين 
افراد در بخش نخست تصوير و در سمت  نگاره بيشتر 
چپ نگاره تصوير شده اند که اين بخش هرچند مي تواند 
بار  بيان  پيکره ها و  به لحاظ تجمع  نگاره  مهم ترين بخش 
معنايي داستان باشد، اما بخشي از وقايع اصلي را که مکمل 
ديگر بخش هاست، پوشش نداده است. در مقابل، در نگارة 
دربار فريدون، زاوية ديد پادشاه از سمت چپ به سمت 
راست نگاره و دقيقًا به طرف واقعة اصلي داستان است 
که همان آوردن هدايايي براي پادشاه باشد.١ در واقع در 

نگارة دربار فريدون، بيشتر پيکره ها در قابل مالحظه ترين 
قسمت تصوير يعني بخشي که چشم بيننده بدون واسطه 
آن را مشاهده مي کند قرار گرفته اند و پوشش دادن زاوية 
ديد پادشاه که دو سوم سمت راست نگاره از جهت طولي 
را شامل شده، سبب شده است تا مخاطب نيز با تعقيب نگاه 
پادشاه، متوجه داستان اصلي نگاره شود؛ درحالي که تعقيب 
واقعة  از  از بخشي  را  توجه مخاطب  ديد جمشيد،  زاوية 
اصلي داستان دور کرده است. در مجموع، نگارگر در نگارة 
دربار فريدون با شيوه اي که براي قرارگيري پادشاه اتخاذ 
نموده، بهتر توانسته است مخاطب را در جريان موضوع 

اصلي داستان قرار دهد.
به  نگاره مي توان  از بخش هاي مهم ترکيب بندي دو   
کتيبه ها اشاره کرد. کتيبه هاي به کار رفته در نگارة دربار 
جمشيد، بخش مهمي از ترکيب بندي را به خود اختصاص 
داده اند، به  طوري که اگر حذف شوند، با فضايي که جاي 
خالي آن ها در نگاره ايجاد مي کند، سبب مي شود تا پيوستگي 
گردد  اختالل  دچار  نگاره  باالي  در  به خصوص  روايتي 
که با حذف اين کتيبه ها در تصوير٨، اين امر به وضوح 
قابل مشاهده است. اما در مقابل، در نگارة دربار فريدون، 
تصويرسازي بر متن غلبه دارد و عرصة محدودتري به 
کتيبه ها اختصاص داده شده است و حذف کتيبه ها چندان 

لطمه اي به نگاره وارد نساخته است.

دربار فريدوندربار جمشيد

تصوير٨. مقايسة اهميت قرارگيري کتيبه ها در نگاره هاي دربار جمشيد و دربار فريدون. مأخذ: نگارندگان.

برای  هدايا  آوردن  بر  عالوه   .١
فريدون، می توان فرشته هايی را که 
ريختن  حال  در  تصوير  باالی  در 
فّر کيانی بر سر پادشاه هستند از 
جمله وقايع اصلی داستان اين نگاره 

برشمرد.



عناصر بصري
ويژگي هاي  از  شد،  اشاره  اين  از  پيش  همان طوري که 
و  وقايع،  پيکره ها،  تعدد  صفوي،  تبريز  مکتب  نگاره هاي 
روابط مي باشد. بنابراين با توجه به اين ويژگي ها، گونه اي 
تحرک در نگاره ها وجود دارد که براي بررسي آن ها بايد 
با  بتوان  نمود که  از عناصر بصري رجوع  به آن دسته 
استفاده از آن ها، خصوصيات نهفته در اين نوع نگاره ها 
را بازجست. به همين جهت در اين پژوهش، براي بررسي 
نگاره هاي دربار جمشيد و دربار فريدون از ميان عناصر 
ريتم  و  حرکت  خط،  يعني  آن ها  از  نوع  سه  به  بصري، 

خواهيم پرداخت.

خط
يا شکل  در تعريف تجسمي خط مي توان گفت: «حرکت 
ممتد بصري، خواه بدون ضخامت و به صورت دو بعدي 
فرورفتگي»  يا  برجستگي  و  داشتن ضخامت  با  و خواه 
به سه  مي توان  اساس  اين  بر  (حسيني راد، ١٣٨٤: ١٦). 
مفهوم  با  عمودي  آرامش، خط  مفهوم  با  افقي  نوع خط 
ايستايي و خط اريب با مفهوم تحرک اشاره کرد. از آنچه 
در اين پژوهش با عنوان خط ياد مي شود مفهوم تجسمي 

آن مد نظر است.
تجسم خط افقي

مي توان تجسم خط افقي را به صورت قرارگيري عناصر 
تصويري در امتداد عرضي يکديگر تصور نمود. نکته اي 
که در ارتباط با اين خطوط وجود دارد، شدت و ضعف 
با  اين خطوط  بصري  ارزش  که  معنا  اين  به  آن هاست. 
يکديگر يکسان نيست؛ يعني، در بعضي نقاط، عناصري در 

کنار يکديگر قرار گرفته اندو خط افقي را تشکيل داده اند که 
داراي ارزش بصري بيشتري هستند که در تصوير ٩ اين 
خطوط با ضخامت بيشتر و برخي ديگر که ارزش بصري 
شده اند.  داده  نمايش  کمتري  ضخامت  با  دارند  کمتري 
به اين ترتيب، مطابق تصوير٩، در نگارة دربار جمشيد، 
تجسم خطوط افقي با ارزش بصري بيشتر عمدتًا شامل 
نوشته هاي کتيبه ها و تزيينات مماس بر کتيبه هاي باالي 
نگاره اند که در زير فضاي گنبدي شکل قرار گرفته اند، و 
بعد از آن خطوط افقي با ارزش بصري کمتر عبارت اند 
از: ابرهاي پيچان در کنار هم، مرز ميان سطوح مختلف 
ديواره هاي  لبه هاي  يافته اند،  تجسم  خطي  به صورت  که 
پشت سر افراد و... . در مقابل، در نگارة دربار فريدون 
نيز اين دسته از خطوط داراي ارزش بصري هستند که 
خطوط افقي با ارزش بصري بيشتر عبارت اند از: امتداد 
دست بافتة باالي سمت چپ نگاره، قرارگيري فرشته به 
ديواره ها،  افقي  کتيبه ها، خطوط  نوشته هاي  افقي،  حالت 
پايين  در  انساني  پيکره هاي  و  اسب ها  قرارگيري  نحوة 
بيشتر  عمدتًا  بصري  ارزش  با  افقي  خطوط  و  تصوير 
دربار  نگارة  در  است.  مختلف  سطوح  ميان  مرز  شامل 
فريدون نگارگر بهتر توانسته مفهوم آرامش را با استفاده 
از تجسم خطوط افقي در مقايسه با نگارة دربار جمشيد 
به نمايش بگذارد، زيرا اوًال: افراد و عناصر تصويري در 
سراسر زمينه  پخش شده اند، ثانيًا: ارزش بصري خطوط 
افقي با ارزش باال در آن به دفعات به کار رفته است و ثالثًا: 
نگاره به لحاظ اندازه، مقياسي مربع شکل دارد و بدين لحاظ، 
عرصة بيشتري براي تجسم خطوط افقي به کمک عناصر 

تصويري ايجاد شده است. 

« دربار جمشيد» و «دربار فريدون» 
در شاهنامة  طهماسبي با تأکيد بر 

ترکيب بندي نگاره ها

تصوير٩. مطالعة تطبيقي ارزش بصري خط افقي در نگاره هاي دربار جمشيد و دربار فريدون. مأخذ: نگارندگان

دربار فريدون دربار جمشيد
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تجسم خط عمودي
متفاوت  نگاره  دو  در  نيز  ارزش بصري خطوط عمودي 
است. مطابق با تصوير١٠، تجسم اين نوع خط با ارزش 
عبارت اند  عمدتًا  جمشيد  دربار  نگارة  در  بيشتر  بصري 
به صورت  که  تصوير  باالي  کتيبه هاي  قرارگيري  از: 
در  اساسي  نقشي  و  آمده اند  هم  کنار  در  مستطيل هايي 
ايستايي و تعادل نگاره ايفا کرده اند، قرارگيري طولي افراد در 
امتداد يکديگر و امتداد درختان در باالي تصوير که از پشت 
کتيبه ها سربرافراشته اند و خطوط عمودي با ارزش بصري 
کمتر شامل پايه هاي گنبد باالي تصوير و عمدتًا مرز ميان 
سطوح مختلف است. در مقابل، در نگارة دربار فريدون، 
تجسم خط عمودي با ارزش بصري بيشتر عبارت است از: 
امتداد درختان سربرافراشته و پيکره هاي انساني در نگاره 
که تعداد آن ها کم هم نيست. تجسم خط عمودي با ارزش 
بصري کمتر نيز همانند نگارة دربار جمشيد عمدتًا شامل 
مرز ميان سطوح مختلف است. وجود تعداد زياد پيکره هاي 
انساني در نگارة دربار فريدون که به طور پراکنده در سطح 
نگاره قرار گرفته اند و سبب ارزش بصري بيشتر خطوط 
عمودي حاصل از آن ها نيز شده است، در ايستايي و تعادل 
اين نگاره نقشي اساسي ايفا نموده است. در مقابل در نگارة 
دربار جمشيد، وجود کتيبه ها سبب ايستايي و تعادل اين 
نگاره شده است و، همان طورکه قبًال نيز نشان داديم، اگر 
اين کتيبه ها را از نگاره حذف کنيم، به تعادل نگاره خلل 
وارد مي شود. درمجموع مي توان گفت نگارة دربار فريدون 
به سبب پراکندگي بيشتر عناصر بصري با ارزش بيشتر 
خطوط عمودي آن در مقايسه با نگارة دربار جمشيد از 

ايستايي و تعادل بيشتري برقرار است.

تجسم خط اريب
تعدد  و  انساني  پيکره هاي  تعدد  به دليل  ايراني،  نگارگري 
عناصر تصويري موجود در آن، نمي تواند خالي از تحرک 

و جنب و جوش باشد. همان طورکه پيش از اين نيز اشاره 
وقايع  تصويرگري  از  ناشي  مي تواند  امر  اين  دليل  شد، 
متنوع داستاني باشد و اينکه نگارگر در يک بخش تصويري 
صحنه هاي روايتي متعددي را به تصوير مي کشد. بنابراين، 
و  تصويري  عناصر  اصلي  شاخصة  بي ثباتي،  و  تحرک 
تزيينات به کار رفته در اين قبيل نگاره هاست. در اين ميان، 
بصري  ارزش  اين  القاي  در  مهمي  نقش  اريب،  خطوط 
و  بصري  ارزش  با  خطوط  اين  از  هرکدام  مي کنند.  ايفا 
جهت گيري خاصي که دارند، داراي تحرک نيرويي ويژه اي 
هستند که مي تواند سبب توجه و يا بي توجهي مخاطب به 
بخشي از تصوير گردند. تصوير١١، تجسم خطوط اريب 
به همراه ارزش بصري و جهت گيري آن ها را نشان مي دهد. 
در نگارة دربار جمشيد، آن دسته از خطوط اريب که داراي 
ارزش بصري بيشتر هستند در سمت راست نگاره و عمدتًا 
بيشتر  خطوط  اين  يافته اند.  جهت  نگاره  بيرون  به سمت 
و  نگاره  باالي  در  درختان  برگ هاي  و  شاخ  دربردارندة 
اره  تخته،  همچون  ابزارآالتي  به همراه  انساني  پيکره هاي 
ارزش بصري کمتر که  با  اريب  بيل هستند و خطوط  و 
جهت گيري هاي متفاوتي دارند نيز عمدتًا شامل ابزارآالت 
سبک همچون چکش، انبر و... و مرز ميان سطوح مختلف 
است. در اين نگاره، برآيند نيروهاي خط اريب جهت گيري 
خاصي ندارند تا بتواند توجه مخاطب را به سمت و سويي 
فريدون  نگارة دربار  خاص متوجه گرداند. در مقابل در 
مي توان برآيند اين نيروها را به وضح مشاهده کرد. عمدة 
نيرويي  و  جهت  بيشتر،  بصري  ارزش  با  اريب  خطوط 
به سمت شخص پادشاه دارند و درواقع اين دسته از خطوط 
چشم ها را به سمت مهم ترين شخصيت نگاره سوق مي دهند. 
اين خطوط بيشتر عبارت اند از: امتداد دست بافته در باالي 
سمت چپ تصوير، قرارگيري پيکره هاي انساني در امتداد 
هم، حالت قرارگيري اسب ها و در برخي موارد مرز ميان 
سطوح. خطوط اريب با ارزش بصري کمتر را نيز مي توان 

تصوير١٠. مطالعة تطبيقي تجسم خط عمودي در نگاره هاي دربار 
جمشيد و دربار فريدون.  مأخذ: نگارندگان.

تصوير١١. مطالعة تطبيقي تجسم خط اريب در نگاره هاي دربار 
جمشيد و دربار فريدون. مأخذ: نگارندگان.

دربار فريدوندربار جمشيددربار فريدوندربار جمشيد



شامل اين موارد دانست: درختان مايل، خطوط اريب ديوارة 
پشت سر پادشاه و درباريان و عمدتًا مرز ميان سطوح 
مختلف. با توجه به تصوير ١١ و آنچه مطرح شد، مي توان 
گفت نگارگر در نگارة دربار فريدون بهتر توانسته است با 
بهره گيري از برآيند نيروهاي خط اريب، توجه مخاطب را به 

سمت شخصيت اصلي نگاره يعني پادشاه سوق دهد.

حرکت
منظور از حرکت،  انرژي تصويري اي است که در دل عناصر 
تصويري موجود در اثر قرار دارد. «در واقع در هنرهاي 
تصويري، حرکت به مفهوم واقعي وجود ندارد، بلکه آنچه 
از حرکت است که آن را  به چشم ديده مي شود نمودي 
حرکت بصري مي ناميم و مانند ساير کيفيت هاي بصري 
وابسته به چشم است» (نامي، ١٣٧١: ١٢٦). بنابراين منظور 
از حرکت بيشتر جنبة اِلقايي و تجسمي آن است که در اين 
پژوهش نيز اين نوع حرکت مد نظر است و در دو دستة 

پيکره هاي انساني و عناصر طبيعي بررسي خواهند شد.

پيکره هاي انساني
قسمت  در  و  جمشيد  دربار  نگارة  در  تصوير١،  مطابق 
پايين نگاره، افرادي را مي بينيم که به حرفه هاي گوناگون 
مشغول اند. گروهي از افراد مشغول حرفة آهنگري مي باشند 
و چنان که مي دانيم اين حرفه به تحرک زيادي نياز دارد. 
حالت پيکره هايي که هر کدام مشغول انجام کاري هستند، 
عنصر بصري حرکت را القا مي کند. به عنوان مثال، افرادي 
آوردن  پايين  مترصد  و  برده اند  باالي سر  را  که چکش 
آن هستند؛ يا شخصي که خم شده و با انبر قصد حمل 
قطعة آهن را دارد. در سمت راست اين افراد، شخصي را 
مي بينيم که به حرفة بافندگي مشغول است. حالت مايل بدن 
وي که سرش را خم کرده و با دو دستش مشغول کار 
است تداعي کنندة حرکت است. در سمت راست نگاره نيز 

افرادي را مي بينيم که هرکدام داراي تحرک اند. افرادي که با 
اره مشغول دو نيم کردن تخته اي هستند و يا فردي که در 
باالي سر آن ها مشغول بيل زدن زمين تصوير شده است. 
نحوة قرارگيري پيکره ها پيرامون پادشاه نيز واجد چنين 
خصوصياتي است، از جمله فردي که در سمت چپ پادشاه 
ايستاده و دو دستش را دراز کرده است، فردي که با قيچي 
در حال برش پارچه است و ساير افرادي که هر کدام به 
القا  را  قرارگيري خود حرکت  و  با حالت دست ها  نوعي 
مي کنند. درمجموع حالت پيکره ها و نحوة قرارگيري آن ها 
در اين نگاره سبب شده است تا فضاي حاکم بر تصوير، 
فضايي شاد و سرزنده به نظر برسد و صميميت بيشتري 
ميان افراد حاضر در نگاره مشاهده شود؛ به عبارت ديگر، 
نگارگر، نگارة دربار جمشيد را به نحوي به تصوير کشيده 
است که گويي درباريان و حتي مردم عادي با شخصيت 
اصلي نگاره، که همان پادشاه يعني جمشيد باشد، احساس 
راحتي مي کنند که اين امر با دورة سيصد سالة پادشاهي 
محنتي  و  رنج  هيچ گونه  دچار  مردم  آن  طي  در  که  وي 

نبودند سازگاري دارد.
در مقابل، مطابق تصوير٢، در نگارة دربار فريدون، 
افراد  است.  ديگر  به گونه اي  پيکره ها  حالت  و  قرارگيري 
مهمانان  و  درباريان  برخي  شامل  نگاره  اين  در  حاضر 
خارجي هستند. با مختصر نگاهي مي توان حالت رسمي 
پيکره ها را به وضوح مشاهده کرد. درباريان، که بخشي از 
آن ها در سمت چپ پادشاه ايستاده اند، در قالب پيکره هاي 
به هم پيوسته تصوير شده اند که اين امر بر حالت رسمي 
نيز  نگاره  راست  سمت  در  است.  افزوده  نگاره  فضاي 
وضعيت به همين صورت است. افراد نزديک به هم تصوير 
شده اند و به دليل آنکه اکثر پيکره هاي انساني موجود در 
نگاره در اين بخش جمع شده اند و همچون گروهي از افراد 
درهم تنيده به تصوير درآمده اند، سبب کم تحرکي فضاي کلي 
نگاره شده اند. نگارگر بدين وسيله به خوبي توانسته است در 

دربار فريدوندربار جمشيد

تصوير١٢. مطالعة تطبيقي حالت پيکره ها در نگاره هاي دربار جمشيد و دربار فريدون. مأخذ: نگارندگان.

« دربار جمشيد» و «دربار فريدون» 
در شاهنامة  طهماسبي با تأکيد بر 

ترکيب بندي نگاره ها



شماره ۳۸  تابستان۹۵
۷۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

قالب حالت رسمي پيکره ها، عظمت دربار فريدون را نشان 
دهد. آنچه صحت اين مسئله را تأييد مي کند فرشته هايي 
است که در باالي سر فريدون به تصوير درآمده اند و يکي 
از آن ها در حال ريختن فّر کياني بر سر پادشاه است که 
پس از جمشيد به او رسيده است. اين امر عالوه بر بيان 
عظمت درباري، گونه اي جنبة قدسي و نمادين نيز به نگاره 
بخشيده است. تصوير١٢، بخشي از پيکره هاي دو نگاره 
نگاره  با مقايسة دو  و حالت هاي آن ها را نشان مي دهد. 
و بر اساس آنچه مطرح شد، مي توان گفت: نگارة دربار 
جمشيد به واسطة فعاليت پيکره هاي انساني، داراي تحرک و 

سرزندگي بيشتري نسبت به نگارة دربار فريدون است.

عناصر طبيعي
که  هستند  ديگري  عناصر  انساني،  پيکره هاي  بر  عالوه 
القا مي کنند. مطابق تصوير١، حالت  نمودي از حرکت را 

مورب درختان و شاخ و برگ هاي آن  ها، ابرهاي پيچان، 
اره،  نگاره همچون  در  به کار رفته  ابزارهاي  حالت مورب 
چکش، تخته، انبر و بيل از مهم ترين عناصر تصويري هستند 
که نمودي از حرکت را در نگارة دربار جمشيد القا مي کنند. 
در مقابل، مطابق با تصوير٢، در نگارة دربار فريدون اين 
ابرها،  پيچان  حالت  اسب ها،  حالت  از:  عبارت اند  عناصر 
قرارگيري مورب درختان و شاخ و برگ ها. به نظر نمي رسد 
حرکت ناشي از اين نوع عناصر تصويري در هيچ کدام از 

نگاره ها بر ديگري برتري داشته باشد. 

ريتم
«ريتم شامل تکرار منظم و هماهنگ عناصر تصويري و 
تجسمي است که بر اساس عوامل بيشمار و روابط رياضي 
دسته بندي مي شود» (حليمي، ١٣٨٦: ٢١٠). از تزيينات مهم 
نگاره هاي دورة صفوي و به خصوص شاهنامة طهماسبي 

دربار فريدون دربار جمشــيد مکان 
نقش رديف

کف ١

ديواره ها ٢

جدول۱. مطالعة تطبيقي عنصر بصري ريتم در نگاره هاي دربار جمشيد و دربار فريدون. مأخذ: نگارندگان



مي توان به نقوش کف، ديواره  ها و فضاهاي حايل اشاره 
کرد که با طيف وسيعي از نقوش هندسي آرايش يافته اند 
محسوب  آن ها  اصلي  شاخصة  ريتْم  بصري  عنصر  و 
اساس  بر  و  هماهنگ  و  منظم  تکراري  با  زيرا  مي گردد، 
روابطي رياضي گونه انتشار يافته اند. در نگاره هاي دربار 
جمشيد و دربار فريدون نيز، اين نقوش هندسي در کف 
تصوير  درباريان  و  پادشاه  سر  پشت  ديوارة  و  نگاره 
شده اند و دربردارندة عنصر بصري ريتم هستند که در 

ادامه به آن ها  خواهيم پرداخت.
نقوش هندسي کف

در قسمت  و  دربار جمشيد  نگارة  در  با جدول١،  مطابق 
پاييني نگاره و بر روي کاشي هاي کف، شش ضلعي هاي 
به هم پيوسته اي را مي بينيم که به تعداد شش عدد و هر کدام، 
از يکي از رأس  هاي خود به ديگري وصل شده اند؛ به طوري که 
اتصال آن ها به يکديگر، ستاره اي شش پر را در درون خود 
نيز ستارة شش پر  اين ستاره  داخل  ايجاد کرده  است و 
ديگري تصوير شده است. مجموعة اين شش ضلعي ها و 
ستاره هاي شش پر و انتشار آن ها در زمينه، عنصر بصري 
ريتم را به وجود آورده است. در سمت راست نگاره نيز 
شاهد نقوش شش ضلعي هاي منتظمي هستيم که با اتصال 
اضالع آن ها به يکديگر و انتشار در سطح زمينه، عنصر 
ريتم و به تبع آن تحرک و جنب و جوش پديد آمده است. 

تحرک حاصل از ريتم اين نقوش هندسي با فضاي کلي 
حاکم بر نگاره که پيکره هاي حاضر در آن مشغول کار و 
تالش هستند تا حد زيادي تناسب دارد. درواقع پيکره هاي 
انساني موجود در نگاره نيز به ايجاد اين ريتم کمک زيادي 
کرده اند. نگارگر به خوبي توانسته از عنصر بصري ريتم 
در جهت انتقال فضاي حاکم بر دربار جمشيد به مخاطب 
که اميد و سرزندگي از ويژگي هاي زندگي مردم در عصر 

پادشاهي وي بوده است، استفاده نمايد.
در مقابل، مطابق با جدول١، در نگارة دربار فريدون نيز 
به طور مشابه، شاهد تکرار شش ضلعي هاي به هم پيوسته اي 
هستيم که دو ستارة شش پر را در درون خود ايجاد کرده اند. 
ريتم و تحرک حاصل از اين نقوش، با حالت اسب ها که 
افرادي در حال انتقال آن ها به گوشه اي ديگر هستند، تناسب 
يافته است. در سمت راست و پايين نگاره نيز نقش شمسة 
ايراني١ را مشاهده مي کنيم که شمسه اي کوچک تر درون 
خود دارد و از چهار سمت به نقشي موسوم به بازوبند٢ 
در  بازوبند  و  نقوش شمسه  تصوير  است.  يافته  اتصال 
تصوير ١٣ آمده است. انتشار مجموعة نقوش ذکر شده، 
سبب ايجاد عنصر بصري ريتم و حرکت شده است و اين 
امر به خوبي توانسته با حالت فردي که در حال نواختن ساز 
است به لحاظ مفهومي ارتباط برقرار کند. به علت آنکه در 
نگارة دربار فريدون نسبت به نگارة دربار جمشيد عرصة 

ريتم حرکت خط نگاره
نقوش هندسي کف: شش ضلعي هاي 

به هم پيوسته و منتشر همراه با نقش شمسه.
ديواره: شمسة ايراني به همراه نقش 

بازوبند به صورت منتشر.
ديگر عناصر به وجود آورندة ريتم: 

پيکره هاي انساني، کتيبه ها، نقش ماية فيل، 
تزيينات مماس بر کتيبه.

پيکره هاي انساني: فعاليت هاي 
افراد شامل بيل زدن، تکان 

دادن اّره و دونيم کردن تخته، 
انجام عمل بافندگي، بريدن 

پارچه با قيچي.
عناصر طبيعي: درختان، ابرهاي 

پيچان، ابزارهاي به کار رفته 
در نگاره همچون اره، چکش، 

تخته، انبر و بيل.

تجسم خط افقي: پيکره ها، ابرهاي 
پيچان، مرز سطوح مختلف، نوشته هاي 

کتيبه ها.
پايه هاي  تجسم خط عمودي: پيکره ها، 

گنبد، کتيبه ها، درختان.
تجسم خط اريب: پيکره ها، مرز سطوح 
مختلف، امتداد نگاه پادشاه، ابزارهايي 
همچون چکش، تخته، اره، انبر و بيل، 

درختان.
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ار 
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نقوش هندسي کف: شش  ضلعي هاي 
به هم پيوسته همراه با نقش شمسه و 

بازوبند به صورت منتشر.
ديواره: استفاده از نقش هندسي مثلث و 
تشکيل شش ضلعي هاي منتظم به صورت 

منتشر.
ديگر عناصر به وجودآورندة ريتم: برخي 

پيکره هاي انساني، کتيبه ها.

پيکره هاي انساني: پيکره هاي 
به هم پيوسته که سبب 

بي تحرکي نگاره شده اند.
اسب ها،  حالت  طبيعي:  عناصر 
ابرهاي پيچان، درختان و شاخ 

و برگ ها.

تجسم خط افقي: پيکره ها، دست بافته، 
فرشتة خوابيده، نوشته هاي کتيبه ها، 

کتيبه ها، مرز سطوح مختلف.
تجسم خط عمودي: پيکره ها، درختان.

تجسم خط اريب: پيکره ها، دست بافته، 
فرشته ها، مرز سطوح مختلف، درختان.

ون
ريد

ر ف
ربا

د

جدول۲.مطالعة تطبيقی عناصر بصری و عناصر تصويری در نگاره های دربار جمشيد و دربار فريدون، مأخذ: نگارندگان.
« دربار جمشيد» و «دربار فريدون» 
در شاهنامة  طهماسبي با تأکيد بر 

ترکيب بندي نگاره ها

١. از جمله نقش های به کاررفته در 
هنرهای سنتی اسالمی که الهام گرفته 
از کرات و ستارگان است و به آن 
می شود  گفته  نيز  هشت  شمسة 

(عنبري يزدی، ١٣٩٢: ٤٨).
٢. از جمله نقش های به کار رفته در 
هنرهای سنتی اسالمی که الهام گرفته 

از اشياست (همان، ٤٧).
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نتيجه
نگارگران مکتب تبريز صفوي و مصوران شاهنامة طهماسبي به خوبي توانسته اند با به  کار گيري عناصر 
بصري و القاي مفاهيم مربوط به اين عناصْر ارتباطي منطقي ميان داستاِن نگاره ها و تصويرسازي 
برقرار سازند. در نگاره هاي مورد بررسي، يعني دربار جمشيد و دربار فريدون، که در هر دو به 
مضموني درباري پرداخته شده است، نگارگر از سه بخش تصويري و روايتي مختلف بهره برده است 
که در هر دو نگاره، بخش هايي که پادشاه و درباريان در آن حضور دارند، بيش از ساير بخش ها توجه 
مخاطب را به خود جلب مي کنند. در هر دو نگاره، وقايع اصلي در داخل مربع شاخص و محل قرارگيري 
پادشاه بر روي اضالع مستطيل طاليي و عمودمنصف هاي عرضي است که نشان از اهميت شخصيت 
اصلي نگاره ها دارد. در هر دو نگاره، اکثر پيکره ها بر روي اقطار مستطيل هاي طاليي، اقطار کادر اصلي، 
اقطار مربع هاي شاخص، اضالع نسبت هاي طاليي و اضالع مربع هاي شاخص خود قرار گرفته اند. در 
نگارة دربار جمشيد، کتيبه ها بخش مهمي از نگاره هستند و با حذف آن ها، تعادل نگاره دچار اختالل 

مي شود، در حالي که در نگارة دربار فريدون، تصويرسازي بر متن غلبه دارد.

وسيع تري براي نمايش نقوش هندسي کف به وجود آمده 
است، ريتم حاصل از اين نقوش بهتر نمود يافته و نگارگر 

بهتر توانسته آن را نمايش دهد.

ديواره ها
در بسياري از نگاره هاي سنتي ايراني، ديواره هايي وجود 
دارد که نگارگر از آن ها براي جداسازي فضاهاي نگاره 
از هم استفاده کرده است. در نگاره هاي مورد بحث، اين 
ديواره ها در پشت سر پادشاه و درباريان تعبيه شده اند، 
به طوري که ارتباط فضايي که درباريان و پادشاه در آن 
جدا  مي باشد  طبيعت  که  نگاره  فضاي  بقية  از  را  هستند 
ساخته است. بر اين اساس و مطابق با جدول١، در نگارة 
دربار جمشيد و پشت وي، ديواره اي را مي بينيم که نقوشي 
همچون شمسة ايراني و نقش بازوبند بر آن تصوير شده اند 
و اين دو نقش هندسي در سراسر زمينة ديواره ها انتشار 
يافته اند و عنصر بصري ريتم را تشکيل داده اند. اين نقوش 
نيز همچون نقوش به کار رفته در کف نگاره، با فضاي کلي 
حاکم بر نگاره تناسب دارد و به تحرک عناصر تصويري 

موجود در نگاره افزوده است.
در مقابل، مطابق جدول١، در نگارة دربار فريدون، بر 
روي ديواري که پشت سر پادشاه و درباريان به تصوير 
کشيده شده است، نگارگر از نقش هندسي مثلث بهره برده 
و با قرار دادن آن ها در کنار هم، شش ضلعي هاي منتظمي 
پديد آورده که انتشار آن ها در زمينة ديواره، سبب حرکت 
شده است و اين جنب و جوش توانسته با فرشته اي که در 
باالي سر پادشاه در حال پرواز و ريختن فّر کياني بر سر 
فريدون است، به لحاظ بصري ارتباط يابد. به نظر نمي رسد 
هيچ کدام از نگاره ها به لحاظ ريتم حاصل از نقوش ديواره ها، 

بر ديگري برتري داشته باشد.
عالوه بر نقوش هندسي موجود در کف و ديواره ها که 
در دو نگاره باعث ايجاد ريتم شده اند، عناصر تصويري 
ديگري نيز اين نقش را به عهده دارند که در نگارة دربار 
جمشيد عبارتند از: قرارگيري منظم کتيبه ها در کنار هم، 
قرارگيري منظم نقش ماية فيل به تعداد پنج عدد در کنار هم 
زير تخت پادشاه، تزيينات مماس بر کتيبه ها در باالي نگاره 
و در زير فضاي گنبدي شکل. در نگارة دربار فريدون نيز 
مي توان از کتيبه هايي که به طور منظم در کنار يکديگر تکرار 

شده اند، نام برد.
با توجه به آنچه در ارتباط با عناصر بصري موجود 
در دو نگاره همچون خط، حرکت و ريتم بيان شد و با 
عناصر  اين  مفاهيم  که  تصويري اي  عناصر  به  توجه 
بصري را منتقل مي کنند مي توان موارد مطرح شده را در 

قالب جدول ۲، خالصه کرد.

نقش بازوبندنقش شمسة ايراني

تصوير١٣. نقش شمسة ايراني و بازوبند. مأخذ: نگارندگان.



نگارة دربار جمشيد داراي نوعي ترکيب بندي حلزوني است که نسبت به نگارة دربار فريدون چيدمان 
بهتر اکثر پيکره هاي انساني اين نگاره را نشان مي دهد. در هر دو نگاره، نگارگر به خوبي توانسته 
است با ايجاد پيوستگي ميان عناصر تصويري مختلف، مجموعه اي واحد را به تصوير بکشد. در نگارة 
دربار جمشيد، نگارگر بهتر توانسته مخاطب را با واقعة اصلي داستان مواجه کند و وي را در جريان 
موضوع نگاره قرار دهد. به طور کلي مي توان گفت: نگارة دربار فريدون، ساختار ترکيب بندي مؤثرتر و 
مناسب تري در جهت نشان دادن دربار پادشاهي و جنبة روايتي و داستاني نگاره دارد و نگارگر در اين 

نگاره در نمايش عظمت پادشاهي موفق تر عمل کرده است.
 در هر دو نگاره از عنصر بصري خط و مفاهيم تجسمي آن ها استفاده شده است. بر اين اساس سه نوع 
خط افقي، عمودي و اريب با ارزش هاي بصري متفاوت به کار رفته است. با بررسي عناصر تصويري اي 
که خط افقي را با ارزش بصري باال تجسم بخشيده اند، مشخص شد اين نوع خط که به لحاظ تجسمي 
بيانگر مفهوم آرامش و ثبات مي باشد، در نگارة دربار فريدون بهتر از نگارة دربار جمشيد نمود يافته 
و در نتيجه نگارة دربار فريدون بدين لحاظ، آرامش و ثبات بيشتري دارد. درارتباط با خط عمودي 
مي توان گفت نگارة دربار فريدون در کل ايستايي و تعادل بيشتري نسبت به نگارة دربار جمشيد دارد. 
تجسم خط اريب نيز با ارزش و نيروي تحرک باالي خود در نگارة دربار فريدون، عملکرد بهتري در 
جهت متوجه ساختن مخاطب نسبت به جايگاه پادشاه ايفا نموده است. به طورکلي، در ارتباط با مفاهيم 
انواع خطوط به کار رفته در دو نگاره، مي توان نگارة دربار فريدون را مؤثرتر و کارآمدتر از نگارة دربار 

جمشيد قلمداد کرد.
عنصر بصري حرکت نيز در هردو نگاره در قالب پيکره هاي انساني و عناصر طبيعي به کار رفته است. 
در نگارة دربار جمشيد، پيکره ها فعال و در حال جنب و جوش فراوان هستند و نوعي رابطة گرم و 
صميمي ميان آن ها و پادشاه احساس مي شود، اما پيکره هاي نگارة دربار فريدون به صورت گروه هاي 
به هم پيوسته اي تصوير شده اند که حالتي رسمي دارند. بنابراين، حرکت ناشي از پيکره هاي انساني در 
نگارة دربار جمشيد بيشتر از نگارة دربار فريدون است. در نگارة دربار فريدون، نگارگر با به تصوير 
در آوردن فرشته هاي باالي سر فريدون، دربار فريدون را رسمي تر و به نوعي مقدس تر از دربار جمشيد 
نشان داده است که اين نظريه با توجه به حالت رسمي پيکره هاي اين نگاره تقويت مي گردد. بنابراين، 
نقاش در به تصوير درآوردن عظمت درباري در نگارة دربار فريدون، موفق تر بوده است، ضمن آنکه 

در زمينة حرکت ناشي از عناصر طبيعي هيچ کدام از نگاره ها بر ديگري برتري ندارند. 
ريتم از ديگر عناصر بصري  است که در قالب نقوش هندسي کف و نقوش موجود بر روي ديواره ها 
به کار رفته است. در نگارة دربار جمشيد، نقوش هندسي کف و ديواره و تحرک ناشي از آن ها، با فضاي 
شاد و سرزندة دربار جمشيد هم خواني پيدا کرده است و در نگارة دربار فريدون نيز تحرک ناشي از 
اين نقوش با موقعيت عناصر تصويري موجود در نگاره ارتباط يافته است. مي توان نگارگر را در زمينة 
ايجاد عنصر بصري ريتم به کمک نقوش هندسي کف در نگارة دربار فريدون، به علت اختصاص عرصة 
بيشتري براي نمايش اين نقوش در کف اين نگاره، موفق تر از همتاي خود در نگارة دربار جمشيد 

دانست؛ ضمن آنکه ريتم حاصل از نقوش ديواره ها، در هيچ کدام از نگاره ها بر ديگري برتري ندارد.

منابع و مآخذ
آيت اللهي، حبيب اهللا. ١٣٧٧. مباني نظري هنرهاي تجسمي. تهران: سمت.

احمدي ملکي، رحمان. ١٣٨٠. «سلطان محمد نقاش»، فصلنامة هنر، ش   ١٢: ص ٤٦.

« دربار جمشيد» و «دربار فريدون» 
در شاهنامة  طهماسبي با تأکيد بر 

ترکيب بندي نگاره ها



شماره ۳۸  تابستان۹۵
۷۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

برونو، فرانک جو. ١٣٨٦. فرهنگ توصيفي روان شناسي. ترجمة فرزانه طاهري، تهران: رشد.
بهار، مهرداد و شميسا، سيروس. ١٣٨٨. نگاهي به تاريخ و اساطير ايران باستان. تهران: علم.

بهنام، عيسي. ١٣٤٣. «دوران شاه اسماعيل اول»: هنر و مردم، ش ٦٦: صص ٣-٧.
پاکباز، رويين. ١٣٨٧. نقاشي ايران از ديرباز تا امروز. تهران: زرين و سيمين.

حسيني راد، عبدالمجيد. ١٣٨٤. مباني هنرهاي تجسمي. تهران: شرکت چاپ ونشر کتاب هاي درسي ايران.
حليمي، محمدحسين. ١٣٨٦. اصول و مباني هنرهاي تجسمي. تهران: احياء کتاب.

دهخدا، علي اکبر. ١٣٢٥. لغت نامه، ج٢. تهران: مجلس شوراي ملي.
دهخدا، علي اکبر. ١٣٧٧. لغت نامه، ج٤. تهران: مؤسسة لغت نامة دهخدا.

رضازاده، طاهر. ١٣٨٧. «کاربرد نظرية گشتالت در هنر و طراحي»، آينة خيال، ش ٩: صص٣١-٣٦.
سودآور، ابوالعالء. ١٣٧٤. «نگارگري در دوران صفويه»، فصلنامة هنر، ترجمة مهدي حسيني، ش ٢٩: 

صص ١٢٥-١٧٨.
سيوري، راجر. ١٣٧٢. ايران عصر صفوي. ترجمة کامبيز عزيزي. تهران: نشر مرکز.

شاپوريان، رضا. ١٣٨٦. اصول کلي روان شناسي گشتالت. تهران: رشد.
عصمتي، حسين و رجبي، محمدعلي. ١٣٩٠. «بررسي تطبيقي عناصر بصري نگاره هاي حماسي و 

عرفاني»، نگره، ش ٢٠: صص ٥-١٩.
عنبري يزدي، فائزه. ١٣٩٢. هندسة نقوش١. تهران: شرکت چاپ ونشر کتا ب هاي درسي ايران.

کاظمي، سامره. ١٣٩١. «مطالعة تطبيقي ساختار بصري نگاره هاي «نبرد فريدون و ضحاک» در مکاتب 
دورة صفوي»، مطالعات تطبيقي هنر، س ۲، ش ۳: صص ٤٧-٦٠.

گودرزي، مرتضي. ١٣٧٨. روش تجزيه و تحليل آثار نقاشي. تهران: عطايي.
نامي، غالمحسين. ١٣٧١. مباني هنرهاي تجسمي. تهران: توس.

هينلز، جان. ١٣٨٩. شناخت اساطير ايران. ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلي. تهران: چشمه.
ياحقي، محمدجعفر و قائمي، فرزاد. ١٣٨٦. «نقد اساطيري شخصيت جمشيد از منظر اوستا و شاهنامه». 

نشرية دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر کرمان، ش ٢١: صص٢٧٣-٣٠٥.

Grabar, Oleg. 1999. Mostly Miniatures (An introduction to Persian painting). 
Newjersey: Princeton university.
Hinnells, R. JOHN. 1997. Persian Mythology: Chancellor Press. 
The SHAHNAMA of shah Tahmasp. 2014. New York: the Metropolitan Museum 
of Art



Scientific Research Quartely Journal                                           Journal of  faculty of art Shahed university 

A Comparative Study of Visual Elements of «Jamshid,s Court» and « Fereydoun,s 
Court» Paintings in Tahmasp’s Shahnameh with Emphasis on Compositions of the 
Paintings

Abbas Izadi, Ph.D.Student of Islamic Art, TarbiatModaresUniversity, Tehran, Iran.
Seyyed Aboutorab Ahmadpanah, Assistant Professor of Art Faculty, TarbiatModaresUniversity, Tehran, Iran.
Recieved: 2015/5/25             Accepted: 2015/12/13

Among the most important features of an artwork, that can explain the concepts 
expressed in it, are composition and visual elements of that work. This research, 
in which «Jamshid,s court» and «Fereydoun,s court» paintings in Tahmasp’s 
Shahnameh are selected and studied, tries to answer the questions that which 
common visual elements,and with what conceptual similarities and differences 
are used in these paintings, and in which painting the painter has managed to 
better illustrate the magnificence of the court? In this research the aim is studying 
the composition and visual elements including line, movement and rhythm in the 
mentioned paintings and finding the artistic relation between these two paintings. 
It seems since the subject of both paintings is about the court, the painter has 
tried hard to show the greatness of the kingdom. These two paintings have 
been selected for comparison and study in this research because the mentioned 
paintings belong to the same school and historical age with common painters, 
and both of them have been illustrated in Tahmasp’sShahnameh with the concept 
of court. The examination of the paintings shows that generally, the painter has 
been more successful in Fereydoun,s court painting in terms of the structure of the 
composition, visualization of the lines and concepts related to them, rhythm and 
expression of court’s greatness in comparison with the Jamshid,s court Painting. 
On the contrary, Jamshid’s court painting is more dynamic and mobile in terms 
of human figures. This research is a descriptive -comparative one, and its data is 
collected through library research

Keywords: Tahmasp’s Shahnameh, Painting, Jamshid’sCourt, Fereydoun’s Court, Composition, 
Visual Elements.
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