
-بررسی-نمودهای-پویانمایانه-در-پاره-ای-از-شخصیت--های-نگاره--های-سلطان--
محمد-نقاش
سیدمحمدطاهریقمی*

چکیده
یكیازنگارگرانشاخصایرانیکهبهتجسمفضاهاییسرشارازفانتزیوخیالنابدرنگارههایشپرداختهاست،
سلطانمحمدنقاش،ازنگارگرانمكتبتبریزدوماست.اینپژوهشسعیدربررسیایننگارههاازمنظرفانتزی
حرکتی دارد؛پرسشموردنظرنگارندهعبارتاستاز:»جلوههایپویانمایانهموجوددرشخصیتهایانسانِيآثار
سلطانمحمد،بهچهصورتواسلوبینمودیافتهاند؟«هدفازاینپژوهشنیلبهیکساختارمعناداروشیوههدفمند
درترسیمپیكرههایانسانیونیزدستیابیبهیکروشمنسجموقابلتعمیمدربدنههنرهایتصویریمعاصرایران
است.روشپژوهشبرپایهمطالعهتوصیفی ـتحلیلیپیكرهنگاریسلطانمحمدبودهورویكرددوسویهساختارگراـ
خاص دگرگونهسازی و اغراق شیوه دریافت و درک به مطالعه این ماحصل است. گرفته پیش در معناشناختی
سلطانمحمددرترسیمپیكرههابراساسمعنایموردنظرنگارهوپیشبینینحوةحرکتبرایپیكرههاییادشده

انجامیدهاست.

کلیدواژه ها: نگارگریایرانی،پویانمایی،سلطانمحمد،پیكرهانسان،فانتزی،حرکت

Email: mohammadtaheri1982@gmail.com.استادیارگروهارتباطتصویری،دانشگاههنراصفهان،اصفهان،ایران.*

تاریخدریافت:1۴00/5/11
تاریخپذیرش:1۴01/۳/۲0



84

فصلنـامۀ علمی                   سال یازدهم، شامرۀ ۴۲، بهار ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������140۱

مقدمه
یک محتوای تشكیلدهنده عوامل تمامی میان از
انیمیشن،»حرکت«و»فانتزي«دوعنصربسیار فیلم
مهموکلیدیدراینهنر-صنعتبهشمارمیروند.نوع
فضايفانتزيحاکمبرداستان،ساختارگرافیكیاثرو
به و داده قرار تحتتأثیر را شخصیتپردازي ها نحوه
تعیین را شخصیتها حرکت چگونگی ترتیب، همین
میکند.متحرکسازانوکارگرداناندرمراحلآغازین
یکپروژهپویانمایی،سعيميکنندساعاتيرابهمطالعه
درمنابعتصویريوکتابهایمختلفگذراندهوشاید
ماههابهایدهیابيبپردازند.اینبخشیكيازمهمترین
مراحلفرآیندپیشتولیداست.اینمنابعميتوانندآثار
حاصل یا و مختلف، ملل به مربوط گذشته تصویرِي
و روانشناسی اصول مورد در محققین پژوهشهای
جامعهشناسیمرتبطبادرونمایهداستانباشند.پساز
طراحي ایدهیابي، مراحل اولیه، تحقیقات این انجام
بصری وساختار اثر گرافیكی تعیینسبک شخصیت،

فیلمآغازميشود.
درتعاریفعرفایمسلمانیچونابنعربیوشیخ
اشراقعالممثال،عالمملكوتاست؛عالميکهحقیقی
اماغیرمادياستودارايفضایياستکهمیانعالم
ميکند. ایجاد پیوستگي و اتصال باال عالم و خاکي
نگارگرایرانیباتأثیرمعناینهفتهدرعالمپنداروصور
مثالینوبااستفادهازعناصرآشنايعالممحسوسوبا
کیفیات حذف و کاغذ دوبعدي سطح از بهرهگیری
سهبعديمانندپرسپكتیو،سعيدرالقايفضایيوراي
اینعالمماديدارد.عالمفانتزينیزمبتنيبرطبیعت
استامادرقوانینآندخلوتصرفميکندوحتيگاه

اینقوانیننقضميگردند.
بههدف تا نگارندهتالشمیکند پژوهش این در
خیالانگیز عالم میان دیالكتیک ارتباطی برقراری
نگارگریاصیلایرانیوهنرامروزینپویانماییباتعریف
راستای در »حرکت« و »فانتزی« چون اشتراکاتی
شناساییانتظامساختاریوصورینگارگریایرانیاز
یكسوونیزارتباطمعناشناختیآنساختارباهدفکلی
و دستیافته شهودی و کشف به دیگر سویی از اثر
سنتهاینهفتهدرنگارههارادربیانبصریپویانمایی

ایرانبازیابینماید.بهدودلیلعمده»سلطان معاصر
محمدنقاش«براياینمبحثدرنظرگرفتهشدهاست:
اولآنکهويرابهعبارتينمایندهشاخصاینمكتب
بهزاد، کمالالدین از پس سلطانمحمد، ميشناسند.
و صفوي دربار سلطنتي کتابخانه ریاست مرتبه حائز
سرپرستنگارگراندرباربودهاستوهمیننكتهباعث
ميشودرّدپايويرابهعنوانمدیرهنري،درالبهالي
تماميویادستکمتعدادچشمگیریازآثاربهجايمانده
ازنسخههايخطيمصورآندوران،ماننددیوانحافظ
شاه نظامي خمسه و طهماسبي شاهنامه ساممیرزا،
طهماسبیمشاهدهکنیم.دوماینكهدرآثارسلطانمحمد،
و شاداب و پویا بیان یک شاهد دیگران، به نسبت
ترکیببنديهايمدّوررنگي،وازآنمهمتر،موجوداتی
خیاليوافسانهايهستیم.نگارههايوينمودمناسبی

ازعالممثالوفانتزيهستند.
اصلی سؤال پژوهش، این پیشبرد جریان در
بدینگونهمطرحمیگردد:»جلوههایپویانمایانهموجود
چه به سلطانمحمد، آثار انسانِي شخصیتهای در

صورتواسلوبینمودیافتهاند؟«

روش پژوهش
پژوهشحاضرازنوعنظریبودهوبهروشپژوهش
ـ ساختارگرا دوسویه رویكرد با و تحلیلی ـ توصیفی
کتابخانهای منابع از بهرهگیری با نیز و معناشناختی

شكلگرفتهاست.
چون واالیی و ارزشمند هدف به نیل راستای در
دستیابیبهیکبیانزیباشناسانهوساختارمنسجمو
اصیلدرحیطههنرهایتجسمیوتصویریایرانیدر
صنعتپویانمایییكی شكلینوینوامروزین،کههنرـ
ازجلوههایبارزآناست،مطالعاتجامعوتخصصیدر
بنیادین قدمی ایرانی بصری سنتهای پیشینه
تاریخی ادوار درازای در که بهشمارمیرود.سنتهایی
بهرغمتأثیرپذیریهایگاهاجباریازهنرسرزمینهای
بیگانههمچنانسرچشمههایخویشراازیادنبردهو
نمودهاند. حفظ را خویش بر حاکم وحدتبخش روح
فضایی واجد که بصري منابع این مهمتریِن از یكي
است. ایراني نگارگري است، ماورایي عالمی و فانتزي
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نقاشیکالسیکایراني،چشماندازیخیالانگیزداردو
درهمیننقطهمیتواندبادنیایتخّیلیپویانماییتالقی

یابد.

پیشینه پژوهش
تجسمی، زیبای )هنرهای طاهریقمی سیدمحمد
تمهیدات تطبیقی »بررسی مقاله در ش۷۲( :1۳۹6
با سلطانمحمد و میرمصور از نگاره دو در نمایشی
تمهیدات نموده تالش شیر« و رخش نبرد موضوع
نمایشیدرجهتترجمانحاالتتوصیفشدهدرمتن
بهتصویر،دردونگارهباموضوع»نبردرخشوشیر«،از
میرمصّوروسلطانمحّمدنقاشکشفکند.نداغیاثیو
مقاله در ش۳۲( :1۳۹۴ ادبی، )نقد محمودی فتانه
نگاره در حافظ شعر دوگانه تفاسیر »ساختارشكنی
سلطانمحمدنقاش«بااستفادهازنظریهژاکدریداکه
سعی دارد، حافظ شعر فضای با زیادی همخوانی
داشتهاندخوانشسلطانمحمدنقاشازشعرحافظدر
کنند. تحلیل را ناسوتی« و الهوتی »مستی نگارة
در ش۲6( :1۳۹۲ )نگره، کاشفی سلطان جاللالدین
آثار در اجتماعی دیدگاههای کارگیری »به مقاله
هنر قواعد و اصول از استفاده با نگارگر سلطانمحمد
از تأویلی رویكرد با نقدهرمنوتیک نوعی به اسالمی«
نگارههایسلطانمحمدپرداختهوازاینمنظر،دریچهای
و او زمانه احوال و اوضاع از جامعهشناختی نقد به
آثارشگشودهاست. اینمفاهیمدر انعكاس چگونگی
سیمای عنوان با خود کتاب در )1۳8۴( آژند یعقوب
سلطانمحمدنقاش،بهگردآوریمجموعهایازنظریات
با رابطه ایرانیوخارجیدر نویسندگان وتحلیلهای
آثارقطعیو نیزمعرفی آثارسلطانمحمدو زندگیو
منسوببهاوپرداختهاست.همچنیننویسندگاندیگر
ایرانینظیرآیدینآغداشلو،محمدحسینحلیمی،امیر
بهتحلیلصوری فریدودیگراندرمقاالتیتخصصی
برخینگارههایسلطانمحمدپرداختهوروئینپاکباز،
محمدعلیکریمزادهتبریزی،قمرآریان،مهنازشایستهفر
آثارخویش ودیگرانسعیداشتهانددرمیانمطالب
سطوریرابهمعرفیایننگارگربپردازند.پژوهشحاضر
بابهرهگیریازتجاربوپژوهشهاییادشده،ازمنظری

متفاوتبهآثارایننگارگرنوآورپرداختهوزیباییشناسی
در »حرکت« و »فانتزی« دریچه از را او آثار خاص
پیكرههایانسانیوشبهانسانی)نظیرفرشتگانودیوها(

موردتحلیلقرارمیدهد.

آثار  انسانت  پیکره های  در  تناسثاف  سنجش 
سلیان محمد

آثار خیالانگیز فضاي و نگارگر جهانبیني نوع
خاّص نوع از چكیدهنگاري براي را شرایط نگارگري،
مهّیا دوران هر سبكي ویژگيهاي با البته و ایراني
اثر یک در تا ميشوند باعث عوامل جمله و ميکند،
شویم. روبرو چكیدهنگاري از خاص نوعي با نگارگري
و اساسي ویژگيهاي بازنمایي را چكیدهنگاری پاکباز
بازشناختيچیزهايطبیعيبرطبقیکشیوهقراردادي
)اصطالحيدربرابرطبیعتپردازي(میداند.اوهمچنین
روشهاي معموالً بازنمایي اینگونه »در مینویسد:
سادهسازي،تكرارمنظم،قرینهسازي،تغییرتناسباتو
اغراقصوريبهکاربردهميشود.شاخصتریننمونههاي
)هنر نوسنگي دوران سفالینههاي در را چكیدهنگاري
یافت« ميتوان بیزانسي موزاییکهاي و پیشاتاریخي(
بر ميتواند اصطالح این .)1۹۳ :1۳81 )پاکباز،
اندازهها،کمیا رنگگزیني،اغراقودخلوتصّرفدر
نمودن خالصه تزئینات، و جزئیات میزان کردن زیاد
جزئیاتچهرهویاتغییردرساختارآناتوميبدنانسان
برخي در اخیر، مورد در بگذارد. تأثیر حیوانات یا و
به پرداخت از پرهیز و سادهنگاري نوعي به نگارهها
تناسباتواقعگرایانهپیكرهانسانيبرميخوریم.دراین
آثار،نگارگرباتوّجهبهموقعیتزماني،نوعجهانبینی
خویشونیزنوعداستانیامتنيکهبرايآنتصویر
نموده اثرش بیانبصري فداي را تناسبات ميساخته،

است.
زمانهاي به نگارگري تاریخ در بهطورکلیهرچه
خلق در توانایي و عالقه ميشویم، نزدیک متأخرتر
نگارههایيبارعایتحداکثرتناسباتدرآثارنگارگران
نمودبیشتريميیابد،واینخصیصهبهویژهازنگارههاي
مكتبهراتبهبعدباقّوتبیشتريجلوهميکند.اّمادر
هرصورت،هنرمندنگارگرهیچگاهچكیدهنگاريونوع
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نگاهملكوتياشبهعالمراکنارنمینهدوباغنیسازی
ابزارهايبصرياش،سعیدرایجادتصویريچشمنوازو
مّدنظر خاِص مفاهیم القاي جهت در تحسینبرانگیز،
ازلحاظ آثارسلطانمحمد اینمیان، خویشدارد.در
دیگر، سوی از و انسان پیكره تناسبات رعایت
چكیدهنگاريودخلوتصرفشخصيدرآن،درنقطه
به پایبندي به اصرار جّدیت با وي ميگیرد. قرار اوج
اصولوارزشهايسنتهايپیشیندارد،وليدرعین
حالداراياعتقادیراسخبهبیانگرایيوازطرفيدّقت
از یكي ،که )1 )تصویر در است. طراحي صّحت در
تصاویرمربوطبهشاهنامهطهماسبياستوشكستن
دادندیوهاتوسططهمورثرانشانميدهد،نمونههایي
بارزازمهارتونوآوريسلطانمحمدرادرترسیمحاالت
خود خاص تناسبات رعایت با انساني فیگور مختلف

مشاهدهميکنیم.
از انساني آرمانی پیكره بهیک برايرسیدن تفّكر
زیباشناختی کاوشهای رأس در خاص دورهای
هنرمندانقرارگرفتهاست.»بهکارگیريآناتوميصحیح
وتناسباتزیباومتعادلراپیشازهرتمدنيدرآثار
براي معیارهایي دید. باستانميتوان یونان هنرمندان

اندامانسانوتناسباتبیناجزايآنپيریزيکردندو
برمبنايآنمعیارها،بهحذفواضافاتيدرتناسببدن
دستزدند...اندازههايآرمانيویامعیارتناسباتزیبا
بیناجزايبدنراپیكرتراشیونانيبهنامپوليکلهتو
کهدرپنجقرنپیشازمیالدمسیحميزیستهپایهگذاري
کرد.اوپیكرههایيبراساسآنمحاسباتتراشیدهکه
ميبینید...« )تصویر۲( اینجا در را آن ترسیمي طرح

)وزیریمقّدم،۲5:1۳8۳(.
داوینچینیزبهدنبالتحقیقاتکالبدشناسانهبرروي
صحیح تناسبات اندازهگیري شیوه نوعي به انسان، بدن
ترسیمي مشهورترینطرح )۳ )تصویر در رسید. انساني
داوینچيازمحاسباتتناسباتانسانيرامشاهدهمیکنیم
کهدرآنپیكرهمردویترویوسیرادرونیکدایرهویک
و باز پاهاي و ودردوحالِتدستان نموده مربعمحاط

بستهبهتصویرکشیدهاست.
آلبرشتدوررنیزبنیانگذاریکاستاندارددرسنجش
معمار، لوکوربوزیه، همچنین بود. انسان بدن تناسبات
درمجموعه نقاشسوئیسی، و نویسنده طراح،شهرساز،
مطالعاتساختاریخوددررابطهبامعیارهایانسانیدر
را خویش استاندارد تناسبات معماری، فضاهای طراحی

معرفینمودهاست)تصویر۴(.

تصویر 1. طهمورث دیوان را شکست مي دهد، شاهنامه طهماسبی، اثر: سلطان محمد 
.)Canby, 2014: 72 :نقاش )مأخذ

تصویر 2. پیکره سنگی دوریفوروس، اثر: پولیکلیتوس، 50-20 ق.م،
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اسِ وان بندي  ساخِار  شماتی   نمودار 
یی ورهاي انسانت سلیان محّمد

به نسبت بهشناختيعمیقتر منظوردستیابی به
نوعتناسباتبهکاررفتهدرپیكرههايانسانيآثارسلطان
از آنان، حرکات بهتِر شناخت آن، دنبال به و محمد،
میانصدهاپیكرهانسانيموجوددرآثاروي،چندنمونه
ترسیم با تا میکوشیم اینجا در شد. برگزیده محدود
نموداريشماتیکازساختاراستخوانبنديایننمونهها،
بهنوعومیزاندخلوتصّرفسلطانمحمددرتناسبات
از یكي نمایشگر )5 )تصویر بپردازیم. بدن اجزای
سرنگون را ضحاک »فریدون نگاره انسانِي پیكرههاي

ميسازد«استکهبراينخستینبررسيانتخابشده
خطوط از تناسبات، میزان بهتر سنجش براي است.
حّتياالمكان شده وسعی شده گرفته کمک محیطي
تزئیناتوجزئیاتزائدحذفشود.اینتصویرنمونهاي
به انسان بدن کلّي تناسبات رعایت از مناسب بسیار
شكلاستانداردآناست؛امادرعینحالبرخيدخلو
تصّرفاتبهشكلاغراقهایيدردستوپاهاصورتگرفته
است.بهطورمثالاندازهدستنسبتبهوسعتصورت
کوچكتربهنظرميرسد.نكتهحائزاهمیتدیگردراین
پیكره،نوعحالتپیچشوخمشدرباالتنهاستکه
ناشيازضربهمحكمومهلكياستکهازبیرونبرسر
آنواردشدهاست.اینامربیانگرآناستکهنّقاشنه
بهخاطرالقايیکواقعّیتبیروني،بلكهبیشتربهخاطر
یک از ناشي اغراق چنین به بیننده احساس تحریک

محّرکبیرونيدربدنانساندستزدهاست.
همچنینميتوانبهکوتاهبودنطولاستخوانران
)کهبلندتریناستخوانبدنانساناست(اشارهنمود؛با
پیكره این استخوانبندي شماتیک نمودار به نظري
ساعد استخوانهاي با ران استخوان که درميیابیم
طول طبیعي بهطور درحاليکه است، مساوی
استخوانهايساعدازمنتهيالیهاتصالبهآرنجتامفصل
مچ،کمترازدوسومطولاستخوانراناست.نكتهمهم
مقیاس به نسبت آن کوتاهتِر شانههاي طول دیگر
استانداردهای اصول طبق بر است. جهاني استاندارد
هنري،طولهریکازشانههابایدبهاندازهعرضیک

تصویر 3. مرد ویتوریوسی، اثر لئوناردو داوینچی، 1485 م، مؤسسه هنری 
مینیاپولیس )مأخذ: وزیری مقدم، 1383(. آکادمی ونیز )مأخذ: همان(

تصویر 4. تناسبات انسانی در مدوالر لوکوربوزیه )مأخذ: نویفرت، 1381: 25(.
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سرباشد.حالآنكهدراینپیكره،دراثردخلوتصّرف
نقاشوبهتبعآنکوچکتردرنظرگرفتهشدناستخوان
ترقوهوکتفواتصاالتبینآنها،طولشانههابهمیزان
قابلتوّجهيکاهشیافتهاست.بنابرایندراینپیكرهدر
عینرعایتتعادلوتناسباتکلی،بابارقههاییازدخل
وتصرفاتواغراقهایظریفوبیانگرمواجههستیم.

نمونهدیگر،پیكره»شاهطهماسبدرحالمطالعه«
استکهازاولینآثارپیدایشتکنسخهنگاري)مرّقع(
بهشمارمیرود)کریمزادهتبریزی،۴۳:1۳۷0()تصویر
ساختار شماتیک نمودار همراه به را مذکور نگاره .)6
استخوانبنديآننشانميدهد.همانگونهکهمشاهده
با قیاس در تناسباتي ساختارهاي اینجا در ميشود،
نگارهپیشینبهمیزانقابلتوّجهيواقعيترشدهاند.این
اهمّیت جمله از مختلفي عوامل به ميتوان را تفاوت
سوژهنقاشي،نوعارائهاثر)بهصورتتکنسخه(،اختالف
دستیابي میزان و نگاره دو خلق تاریخ میان زماني
نقاشبهتجاربهنرينوینتردرخاللاینبازهزماني
پیشین، نگاره با نگارهحاضر تفاوتهاي از داد. نسبت
بادیگر ران استخوان بین رابطهمنطقيتر به ميتوان
تناسباتصحیحتر اندازه، و طول لحاظ از استخوانها
طولشانههاوشكلقفسهسینهاشارهکرد.اماهمچنان

بدن کلّي اندازه به نسبت دستها کوچكي در اغراق
مشاهدهميشود.بانگاهيکوتاهوگذرابهدیگرنگارههاي
سلطانمحمدونقاشانمتقدمومتأّخروي،درميیابیم
بهصورتیکسّنت ایراني نگارگري در پدیده این که
تصویريرخنمودهوتنهامشخصهآثارسلطانمحمد
نیست.بههمانترتیبکهخصیصههایيچونصورت
گرد،ابروانکماني،چشمانباداميشكلوبینيولبو
دهانکوچک،حاويارزشهايزیباشناسانهايهستند
کهسّنتيبهدرازايدوهزارهرابهنمایشدرميآورند.
اغراقدرکوچكيوظرافتدستهاوپاهانیزبهتدریج
بههمینشكلدرمیانمكاتبمختلفنگارگريایراني
بههرروي، است. تثبیتشده اصلمسلم بهعنوانیک
از مطالعه« حال در طهماسب شاه »پیكره نگاره
آثار در انساني پیكرههاي متناسب نمونههاي

سلطانمحمدبهشمارمیرود.
مبحثمهّم»تیپسازي«یاطراحيیکوجهغالب
ازشخصیت،ميتواندتاحّدزیاديدرمیزاندخلوتصرف
درتناسباتآنتأثیربگذارد.همانگونهکهپیشترنیزذکر
طراحي به که است نگارگري سلطانمحمد شد،
با شخصیتهايگوناگونومتنّوعبسیاررویآوردهو
توّجهبهعدمپایبندیبهعالمواقعوگرایشبهفضاي

.)Canby, 2014: 85 :تصویر 5. فریدون ضحاك را سرنگون مي سازد، شاهنامه شاه طهماسبی، اثر: سلطان محمد )مأخذ
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راستاي در جابهجایيها و تغییرات اینگونه فانتزي،
رسیدنبهتیپهايآرمانيطبیعیبهنظرميرسد.ويدر
نهایتتوّجهوعالقهبهفضاهايماورایيوفانتزيوبه
در اوقات بیشتر در فانتزي، تیپسازيهاي آن تبع
جهت در بهکاربرده، که دخلوتّصرفهایي و اغراقها
که است این مهم مسئله است. برداشته گام اعتدال
هرگاه همعصرش، نقاشان اکثر البّته و سلطانمحمد،
را داستان کلیديتِر و مهم ترسیمشخصیتهاي قصد
داشتهاند،بهلحاظحساسیتيکهدربهتصویرکشیدنآنها
بهخرجدادهاندبهنوعيدیدشخصيواغراقآمیزبابیاني
پویاتردستیافتهاند.مصداقاینادعا،پیكره»خسرو«
درنگاره»دیدنخسرو،شیرینرادرحالآبتني«،مربوط

بهخمسهنظامياست)تصویر۷(.
درنگارهمزبور،پیكرهخسرودارايهماناغراقهاي
کمابیش قبلي نگارههاي در که است مشهوری سّنتي
شاهدآنهابودیمودراینجانقاشبهخاطردرنظرگیری
اهمّیت بر تأکید و برایشخصیتپردازي بیشتر ارزش
شخصیت،بهآنهاقّوتبیشتريبخشیدهاست.بهطور
مثالدراینپیكره،کوچكيدسترانسبتبهباالتنهبه
شماتیک نمودار طبق شاهدیم. اغراقآمیزي طرز
استخوانبندِيترسیمشدهبراياینپیكره،استخوانران
ازاندازهوطولياستانداردبرخورداراستامااستخوانهاي
درنظرگرفته معمول اندازه از کوتاهتر بسیار پا ساق

در معادل استخوانهاي براي اتفاق همین شدهاند.
از است. افتاده نیز ساعد استخوانهاي یعني باالتنه
دیگرمصادیقاغراقدرتناسباتانسان،ميتوانبهدو
پیكره ،)8 )تصویر اّول نمونه کرد. اشاره دیگر نمونه
شاهنامه نگارههاي از یكي در را ماردوش ضّحاک
نگاره این نكات جمله از ميدهد. نشان طهماسبي
ميتوانبهکوچكيوظرافتبیشازحدوغیرعادی
بودن کمتر و شانهها بودن کمعرض پاها، و دستها
نیز قبلي نمونههای در که کرد اشاره پا ساق طول
مشهوداستولیدرایناثربهطرزبارزتریمشاهده

میشود.
یكيدیگرازپراغراقترینپیكرههايانسانيموجود
ازشاهنامه نگارهاي به مربوط آثارسلطانمحمد، در
موضع یا کیومرث پادشاهي نام به طهماسبي
پلنگپوشاناست)تصویر۹(.درایننمونهبهیکباره
ترسیم در بارز بیانگری و ساختارشكني نوعي شاهد
باریک و کمعرض بهغایت پیكره هستیم. پیكرهها
و سینه قفسه پهناي بهطوريکه شده، ترسیم
استخوانهايکتفوترقوهحّتیبهنزدیکبهیکسوم
عرضواقعيخودميرسد.دستهابسیارکوچکبوده
وازظرافتبیشازاندازهايبرخورداراست.استخوانهاي
ساقپانیزفوقالعادهظریفرسمشدهاند،تاحّديکه
وقتيبهاستخوانهايکفپانظرميافكنیم،باوراینكه

تصویر 6. نسخه مرّقع پیکره شاه طهماسب در حال مطالعه، منسوب به سلطان محمد نقاش )مأخذ: آژند، 1384: 29(.
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قدري باشد پیكره همان به مربوط استخوانها این
مشكلمينماید.ایننوعپیكرنگاریبهخصوصباتوّجه
بهعدموجودتیپهایکشیدهوالغرانداِممشابهدرآثار
سلطانمحمدودیگرنگارگران،درنوعخوددرخورتوّجه

است.
نگارستان از آثارسلطانمحمدعضوی درهرحال
عظیموقابلتأملمكتبتبریزدوماست،وباتوّجهبه
در سلطنتي کتابخانه هنري سیاستهاي که این
در که بود شده نهاده مبنا این بر کتب تصویرگري
مجموع،نگارههااثرقلمرنجهراستاديکههست،داراي
وحدتبصريویكپارچگيتكنیكيباشد،نميتوانآثار
شیوههاي داراي که مدرنیست نقاش یک مانند را او
منحصربهفرددربیانهنريبودهومستقلازهرگونه
جریانهنريرایج)وحّتيدرمواقعيدقیقاًنقطهمقابل
آن(،صرفاًبهارائهخالقیتهايتكنیكيوبیانيخویش

مانند سلطانمحمد داد. قرار تحلیل مورد ميپردازد،
بهزاد،آقامیرک،میرمصّوروباقينقاشان،بههررويبا
محدودیّتهایينیزروبروبودهکهويراازبیانکاماًل
آزادانهواغراقهايشخصيتربازميداشتهاست.اماچه
اوراقابل بساهمینمحدودیّتهابهنوعيهنرواالي

تأکیدوتأملبیشتریمیکند.
در برشماري قابل ویژگیهای تمامی بر آنچه
جمله آن از )و سلطانمحمد آثار انساني پیكرههاي
تناسباتآنان(سایهافكندهاست،وجودفضایيتغّزلي
باجهان استکهدرواقعجنبههايمشترکبسیاري
فانتزيدارد؛چراکهدرهردویاینهابانوعيجابهجایي
در مثال بهطور هستیم. مواجه محسوس عالم قوانین
بسیار محسوس، عالم در است ممكن که مضامیني
با باز جنگ(، صحنههاي )مانند برسند نظر به خشن
نوعيلطافتوزیبایيفرمهاروبرومیشویم.پیكرههایي
کهتیرخوردهویاکشتهشدهاند،درحالتيچشمنواز
بررويزمینافتادهاندوگویيخودرابرايزندگي
ازدیدن بینندههیچگاه و آمادهميکنند، دیگري
نگارههایيبااینمضموندچاردلسرديوآشفتگي
نميشود.اینخصلتدرادبیاتفارسي،بهخصوص
خمسه فردوسي، شاهنامه چون شاهكارهایي در
سعدي، بوستان و گلستان حافظ، دیوان نظامي،
مثنويمعنويمولويوغیرهبهوضوحنمایاناست.
پایان و ناامیدي مثال، عالم تغّزلي فضاي در
دلسردکنندهوجودندارد.چیزيکهسلطانمحمد
نشاندهد، پارسي تغّزل این از متأثر سعيکرده
و اغراقها میرسد نظر به است. زیبایي و ظرافت

تصویر 8. کاوه طومار ضحاك را پاره می کند، شاهنامه طهماسبی، اثر: سلطان محمدتصویر 7. دیدن خسرو، شیرین را در حال آبتني، خمسه نظامی

تصویر 9. پادشاهی کیومرث، شاهنامه طهماسبی، اثر: سلطان محمد

.) Canby, 2014: 69 :مأخذ( 



91

����������������������������������������������������������������������������������������������������  بررسی نمودهای پویانمایانه در پاره ای اا ش صیت های ن اره های سلیان محمد نقاش

دخلوتصّرفاتويدرپیكرههايانساني،برخاستهاز
همینحسمشترکباشد.

نوآوري هاي سلیان محّمد در ترسیم پیکره هاي 
یانِزی

درنگارگريایراني،عنصر»خیال«هموارهبهعنوان
یکاصلمهموانكارناپذیررخمينماید.هنرمنددرپي
بهتصویرکشیدنعالممثالوجهانيکهقوانینعالم
به روي ميشوند، تحول و تغییر دچار آن در خاکي
تخّیلوفانتزيميآوردودراثرتجربهوممارست،به
نوعيوحدتبصريدرسبکتجسمیاثرشميرسد،و
آنراآنگونهبهنمایشميگذاردکهبینندهدربرخوردبا
فانتاستیک فضاي یک و نشده سردرگمي دچار آن
از یكي سلطانمحمد کند. درک را یكپارچه
خیالپردازتریننگارگرانتاریخنقاشيایراناستوآثار
ويازمنظرفانتزيدرخورتوجهویژهایهستند.دریک
نوآوريهاي و خالقیتها فهرست کلّی، جمعبندي
سلطانمحمددرزمینهترسیمفانتاستیکپیكرهانساني
وتمهیداتيکهبرايآندرنظرگرفته،وهمچنیننحوه
انساندرفضایيفراواقعي،بهشرحزیر با برخوردوي

خالصهمیشود:

چیدمان  انوار  و  ترکین بندي  در  تنّور   .1 
پیکره هاي انسانت:

به تمایل آثارسلطانمحمد بیشتر در بهنحويکه 
چیدمانپیكرههادرترکیبهايمتنّوعوگوناگوندارد.
ویدربعضينگارههاپیكرههایشرادرترکیبيمدّور

قرارميدهد،درخاللچیدمانشبهپیچهاياسلیمي
توّجهميکند،وبرايایجادیکترکیباسلیميدقیق
درترسیمپیكرههايانساني،پايراازحّدواقعیتفرا
گزاردهوحاالتيغیرطبیعيرافرامينماید.نمونههاي

اینعملكردراميتواندر)تصویر10(مشاهدهنمود.

۲. تأکید بر ترسیم مواوداف ماورایت شثه انسان 
مانند دیوها و یرشِ ان: 

دیو، پیكرههاي ترسیم در سلطانمحمد درواقع
استاد ق، . هـ هشتم قرن شاخص نگارگر دنبالهروي
حاوي )11 )تصویر ميشود. محسوب سیاهقلم محمد
دیوهایسلطان و دیوهايسیاهقلم میان مقایسه یک
ازلحاظشكلظاهري استاد محمداست.دیوهايدو
شباهتبسیاريبهیكدیگردارندوالبتهدرهردویآنها
چشم به نیز چیني نقشمایههاي و نقاشي از رّدپایي
تفاوتهایي متوّجه دقیقتر مشاهده با اّما ميخورد؛
مابینآنهامیشویم.ازجملهاینتفاوتها،تنّوعبسیار
دیوهاي به نسبت دیوهايسلطانمحّمد بااليحاالت
سیاهقلماست.سلطانمحمدازبازنمایيهیچحالتيدر
ترسیماینموجوداتافسانهايحذرننمودهودرضمن
بهره کمک امر این در انسان پیكره حرکتشناسي از
اینجاحرکاتدیوها تفاوتکهدر این با است. جسته
اغراقآمیزتروهمراهباجنبههایيازطنزوکنایهاستو
دربسیاریازموارد،حاالتنمایشيدرحرکاتآنهابه
چشمميخورد؛گویيحّتينقاشبرايراهرفتنمعمولي

تصویر 10.»جشن عید فطر«، دیوان حافظ سام میرزا، اثر: سلطان محمد، حدود 932 
ه.ق )مأخذ: آژند، 1384: 151(.

تصویر11. مقایسه دیوهاي ترسیمي استاد محمد سیاه قلم و سلطان محمد
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آناننیزحرکاتيخاصپیشبینيکردهاست.
ازتفاوتهايدیگريکهمیاندیوهايایندونقاش
مشاهدهمیشود،میزاننوآوريسلطانمحمددرساختن
در مثال طور به است. دیوها براي مختلف تیپهاي
)تصویر11(،دیويکهدرسمتچپبااليتصویروجود
دارد،نسبتبهدیوسمتراستپایینکادردارايسر
بزرگتروکشیدهتریاست.چشماندرشتتروسبیلها
یكدیگر از را دو این که هستند دیگري نكات از نیز
متمایزميکنند.نمونهدیگريازاینتفاوتوتنوعدر
سمتچپپایینتصویرموجوداست.دراینجاباچهار
تفاوت بایكدیگر روبروهستیمکهجملگي پیكرهدیو
دارند.اینتفاوتهاشاملشكلشاخها،حالتچشمهاو
فرمبینيودهاناست.امادرکناراینتفاوتها،یک
شباهتبسیارجالبنیزمیاندیوهايسلطانمحمدو
سیاهقلموجودداردکهعبارتاستازکاربستحلقهها
بسته دیوها پاي و بهدست که تزئیني وخلخالهاي
شدهاند.اینشباهت،نشانگرتأثیرمستقیمياستکه
سلطانمحمدازنحوهتیپسازيدیوهايسیاهقلمگرفته

است.
سلطانمحمد،بهغیرازدیوهاعالقهومهارتخاّصي
نیزدرترسیمفرشتگانداشتهاست.یكيازشاخصترین
در ذکر قابل نمونه بهترین حال عین در که وي آثار
نمایشتبّحرسلطانمحمددراینزمینهاست،نگاره
است نظامي خمسه به مربوط )ص(«، پیامبر »معراج
)تصویر1۲(.درایننگارهباحاالتمتنّوعیازفرشتگاِن
درحالپروازروبروهستیم.نمايچهرههانیزازتنّوع
در را آنها بهطوريکهميتوانیم است، برخوردار خوبي
حالتهاينیمرخ،تمامرخوسهرخبازشناسیم.نكتهقابل
مالحظه،توجهبهمكانیزمپروازونوعمعلّقبودنبدن
انساندراینحالتاست.اینمسئلهازسویيحاکياز
شناختعمیقسلطانمحّمدازجهانطبیعيوواقعیات
اطرافبودهوازسويدیگرقدرتتخّیلويراازیک
با که ميرساند، فرشته نام به ماورایي نامرئي موجود
تجسمخاصيآنرابافرملطیفيازیکانسان،آنهم
هفت به پرواز براي بالهایي داراي که زن، جنس از

آسماناستبهنمایشدرميآورد.

تنّوعدرتجّسمحرکاتهرکدامازاینفرشتگاننیز
ازدیگرنكاتقابلبررسياست.درحاليکهپیكرهای
حالتپروازصعوديدارد،آندیگریدرحالتدرجابال
ميزندوپیكرهایدیگردرحالنشستهرویدوزانوو
و دیوها کنار در است. معلّق فضا در کردن، نیایش
فرشتگان،موجوداتماورایيشبهانساندیگرينیزدر
این ميخورند. چشم به سلطانمحمد آثار برخي
موجوداتدرنگارهمستيالهوتيوناسوتي)تصویر1۳(،
البّتهدر اثردیدهميشوند. درنیمهپایینسمتچپ
موردماهّیتدقیقاینموجوداتاطالعموثّقیدردست
نیستامابهنظرميرسدموجوداتيشیطاني،ازجنس
جنّیانباشندکهدرحالپایكوبيودستافشانيبودهو
بهتریننمونهمستيناسوتيوزمینيميباشند.»سلطان
این تجسم حافظ رندانه نگاه بر نگاره این با محمد،
جهانيبخشیده؛پیكرهاصليرادربااليردیفصراحي
وساغرهايشرابقراردادهوکناربستراورانیزباساغر
وصراحيآکندهاست.دربخشزیرینتصویر،پیكرههایی
باکالهمعنويبهچرخشدرآمدهاندوجوانوپیربه
تلوتلوميخورندو بادهميگسارند.کارکشتهها تساوي
پا از جوانها و کمتجربهها و ميکنند دستافشاني
برپاينينواز انگاربوسه افتادهو درآمدهاند.یكيفرو
ميزندو...فرشتگانهمخوددرمهتابيبااليعمارتبه
در زمان و زمین گویي مشغولاند. شادماني و عیش

عشرتوخوشياند«)آژند،16۲:1۳8۴(.

تصویر 12. معراج پیامبر)ص(، خمسه نظامی طهماسبي، اثر: سلطان محمد، 
950-946 ه.ق )مأخذ: کورکیان و سیکر، 1377: 43(.
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نمایشت  و  دراماتی   یاالف  به  تواه   .۳
پیکره هاي انسانت:

اینامر،جنبههایيازبازيسازيوطراحيحرکات
نمادینرادربرميگیرد.شایدبتوانگفتسلطانمحمد
دستكمیكيازمعدودنقاشانياستکهبهطوررسمیدر
شخصیتپردازي از جنبه این ایراني، نگارگري عرصه

انسانيرادرآثارشموردتوجهخاصقراردادهاست.
بهترین از یكي ،)1۳ )تصویر به دوباره نگاهي با
کرد. خواهیم مشاهده را نظر مورد بحث مصداقهاي
سلطانمحمددرراستاینشاندادنحالتينمایشياز
هیچ از آسماني، و زمیني مدهوشي و مستي نوع دو
دریغ خود نگاره بیانگرایي نمودن قويتر براي ابزاري
ابزارهاميتوانبهتغییرات نورزیدهاست.ازجملهاین
که رقصهایي نوع همپالن، پیكرههاي اندازه ناگهاني
و عجیب جايگیري نحوه و ميکنند، پیكرهها برخي
خارجازقاعدهبرخيپیكرههادرگسترهکادراشارهکرد.
نگارهدیگريازسلطانمحمدبهنامرستمدرخوابو
نبردرخشوشیر)تصویر1۴(کهمربوطبهنسخهاي
ناتمامازشاهنامهفردوسياست،باآنكهتنهاحاويیک
عمیق خصوصیات دربرگیرنده است، انساني پیكره
نمایشيوبیانگراست.نحوهترسیمپیكرهرستم)یک
فیگوردرحالخواب(،بیانيفراترازیکخوابمعمولي
پسازشكاردارد.حالتچهرهونحوهحرکتدستهاو
پاها،بهپیكرهرستمیکنوعنشاطوسرزندگيپهلوانانه
ميبخشد؛بهطوريکهبینندهميتواندتصّورکندرستم
چگونه هیبت و شكل این با شكار و نبرد هنگام در
ميتواندعملکند.ضمنآنكهفرمپیكرهوحرکتآن

درگسترهصفحهدربهترینومناسبترینجايممكن
قرارداردوحرکتچشمرادرتماميقسمتهايکادر

امكانپذیرميکند.

یرم  به  )آنِروپومورییسم(  تش ص ب شت   .۴
آنها در بالن هیئت  کوه ها و ص ره ها و تجسم 

انسان:
و نميشود آغاز سلطانمحمد از ابتكار این البّته
نمونههايپیشیننیزدارد.امانخستینکسيکهازاین
مسئلهبهمنظورخلقیکفضايفانتزيخاّلقانهبهطور
نگاهي با است. وي شخص کرد استفاده گستردهاي
ميتوانیم سلطانمحمد، آثار به نكتهسنج و تیزبینانه
شكل به که را صخرههایي نمونههاي از زیادي تعداد
انسانرسمشدهانددرآنهاتشخیصدهیم)تصویر15(.
شایدیكيازنابترینجلوههايمشترکبینعالم
همین در انیمیشن، در فانتزي و نگارگري در مثال
که هنگامی باشد. مستتر صخرهها به جانبخشي
و درک براي تالش حال در مغربزمین هنرمندان
بازنمایيبهترطبیعتوارتقاءتكنیکهاينقاشيواقعگرا
بودند)درخاللسالهاي۹0-15۳0میالدي(،دراین
سمتازکرهزمینودرسرزمینایران،هنرمنديچون
سلطانمحمد،مشغولخلقآثاريبودهاستکهچشمه

تصویر 13. مستي الهوتي و ناسوتي، دیوان حافظ سام میرزا، اثر: سلطان محمد، حدود 
934 ه.ق )مأخذ: کورکیان و سیکر، 1377: 103(.

 تصویر14. رستم در خواب و نبرد رخش و شیر، برگی از یك نسخه شاهنامه ، اثر: 
سلطان محمد، حدود 925 ه.ق )مأخذ: پاکباز، 1388: 103(.
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جوشانفضايماورایيوفانتزياست.عالميکهفراتراز
عالممحسوسخاکياستوآنامرمطلوبیاستکه
امروزهدرهنريمعاصرچونانیمیشن،ارزشيجهانيو

اعتباريصدچندانیافتهاست.
بهطورخالصهميتوانچنینگفتکهآنچهامروزه
درپویانماییتحتعنوانفانتزيبهدنبالآنهستیم،
تحرک از سرشار که ثابتي فرمهاي در پیش قرنها
بصريهستندبهثبترسیدهاست؛وحالسؤالمهم
زندگی، سراسر فضاهای و پیكرهها آن که است این
پویاییوحرکت،برایبهحرکتدرآمدندربُعدیدیگر

)زمان(،چگونهميتوانندنمودانیمیشنيپیداکنند؟
درانتهایاینبخشوبراساسمجموعهآنالیزهاي
خّطِيتهیهشدهازبخشبزرگيازپیكرههايانسانيو
منظور به و سلطانمحمد، آثار در موجود شبهانساني
مجموع ميتوان نظاممند جمعبندي یک به دستیابي

پیكرههايیادشدهراازچندمنظرتقسیمبندينمود:

و  انسانی  پیکره هاي  به  پرداخت  میزان  الف. 
شثه انسانی

پیكرههاي از %15 حدود آماري، ارزیابي یک در
ماورایِي موجودات را محمد سلطان آثار در موجود
تشكیل جّنیان و فرشتگان دیوها، نظیر شبهانسان
انسانها دیگرشامل مقابل،حدود%85 در ميدهند.

میشود.

ب. میزان پرداخت به انسّیت
سلطان انساني پیكرههاي از اندکی بسیار درصد
امرميتواندعلل این رازنانتشكیلميدهند. محمد
مختلفيداشتهباشد،اماشایدیكيازمهمترینآنهااین
باشدکهبیشترنگارههایسلطانمحمدشاملموضوعات
رزميوصحنههايجنگ،صحنههايدرباري،اسطورهاي
وبهطورخالصهمضامینمردانههستند.اگرهمدراین
بهعنوان صرفاً است، شده استفاده زنان پیكره از آثار
ناظروشاهدصحنه شخصیتهایيمنفعلودرنقش
اصليبهکارگرفتهشدهاند.البّتهدراینمیاناستثناهایي
نیزوجوددارد.بهطورمثالدرنگارهخسروشیرینرادر
حالآبتنينظارهميکند،پیكرهزن)شیرین(بهعنوان
یكيازشخصیتهایکلیدیداستانوبهتبعآن،یكی

ازارکاناصلینگارهموردنظرشناختهميشود.

تناسثاف  در  اغراق  و  تصر   و  دخل  میزان  ج. 
وابع گرایانه

سلطانمحمددرآثارشبیشازاسالفومعاصران
خودبهبیاناحساساتميپردازدوحّتيدربسیارياز
موارد،ازبیانيطنزآمیزبههمراهشوخطبعيهایخاص
بهره است- سیاهقلم محمد آثار یادآور نوعي به -که
ميبرد.درعینحالبامطالعهدقیقترنگارههایویدر
برخوردي چنین نیز آثارش همه در او که ميیابیم
نداشتهودربرخيازنگارههاشیوهاساتیدمكتبهرات
شیوه به هم وي بهتر، بیان به است. گرفته پیش را
بر عزمی که این هم و نموده عمل مجّدانه کالسیک
نداشته گذشتگان تصویري ارزشهاي قیود در ماندن
است.البّتهشایانذکراستکهسبکبصريموجوددر
آثارويبرآینددوگرایشتصویري،یكيسبکنقاشي
اساتیدمكتبهرات، دربارترکمانانودیگرشیوهکار
بهویژهکمالالّدینبهزاد،است.»سلطانمحمدبادرایت
بسیار،شیوهخودراباسبکاستادبهزادهماهنگکرد.
آثارسلطانمحمددرشاهنامهطهماسبيتلفیقياست
ازرنگهايدرخشان،شادوپرتحرکمكتبنگارگري
ترکمانانتبریزوساختاربسیارسنجیدهمكتبنگارگري
هرات،وليتاسال۹۳6ه.قهردوشیوه،شكلتلفیقي
کاملخودراپیداکردند«)کنبی،81:1۳۷8(.درکنار

تصویر 15. نمونه هایی از تشخص بخشی )آنتروپومورفیسم( به صخره ها در آثار 
سلطان محمد



95

����������������������������������������������������������������������������������������������������  بررسی نمودهای پویانمایانه در پاره ای اا ش صیت های ن اره های سلیان محمد نقاش

کار شیوه بر که مكاتبي و گذشتگان رّدپاي پیگیري
سلطانمحمدوبرخورددوگانهويدرترسیمپیكرهها
تأثیرگذاشتهاند،ميتوانبهدالیلوعواملقابلتوجه
دیگرينیزاشارهنمود.یكيازایندالیل،همانگونهکه
شدید وابستگي شد، اشاره نیز پیشین سطرهاي در
است. متن حالوهواي و مضمون و موضوع به نقاش
اینكهويدرنگارهخودیکصحنهجنگرابهتصویر
بكشدیاغزليازحافظویاصحنهايتغزليوعاشقانهرا،
درانتخابزاویهدیدوبرخورداوتاثیرگذاربوده،وشاید
یكيازبزرگتریندالیلچنینتنّوعيدرمیزاندخلو
تصّرفاتواتّخاذبرخوردهايواقعگرایانهیاغیرواقعگرایانه
نگاره دو مقایسه با نمونه، بهعنوان باشد. امر همین
و فطر« عید »جشن و ناسوتي« و الهوتي »مستي
تصویر، دو این به مربوط آنالیزشده انسانِي پیكرههاي
داشته یادشده ازموضوع دقیقتري بررسي ميتوانیم
باشیم.همانطورکهپیشترنیزذکرشد،نگارهاّول)مستي
از یكي براي که است تصویري ناسوتي(، و الهوتي
عید )جشن دّوم نگاره و شده ترسیم حافظ غزلیات
فطر(،بهروایتيتصویريازجشنيکهدردربارصفوي
بهمناسباترؤیتهاللماهشوالوبرپایيمراسمنیایش
عیدفطربرپاشدهميپردازد.درنقاشیاّولباتوجهبه
اینکهنگارگرسعيدربهتصویرکشیدنمستي،آنهم
ازدونوعزمینيوآسمانيوتفاوتآندرنزدزمینیان
وافالکیاندارد،تاآنجاکهتوانستهاستبهبازیسازيو
تجّسمحرکاتشخصیتهادرایناحوالپرداختهوبه
تبعیتازحالتمستیوخارجشدنازوضعیتعادی،
و اغراقشده و غیرطبیعي حاالتی در را پیكرهها
کاریكاتوریبهتصویرکشیدهاست.هنرمنددراینامراز
خاّلقیتوتنّوعبسیارزیاديبهرهجستهاست.گروهي
و کاریكاتوری اغراقهاي با مستانه، رقص حال در را
به نسبت بزرگ بسیار سرهاي جمله از شوخطبعانه،
بدن،شكمهايبزرگودستوپاهايکوتاهبهتصویر
کشیدهاست.گروهيدیگررانیزدرهیأتجّنیانودر
حالدستافشانیوپایكوبيوحتيبوسهزدنبرپاي
و نشستن حاالت طرز است. کرده ترسیم نوازندگان
ایستادن،بهویژهدربخشپایینتصویرکاماًلغیرطبیعي
وفراواقعنمابهنظرميرسد.درعوضدربخشفوقاني

همیناثر،جایيکهنقاشتالشميکندمستيالهوتي
رابهتصویربكشد،باپیكرههايموّقر،آراموکالسیکتري
فطر(، عید )جشن دّوم نگاره در اما میشویم. مواجه
بهواسطهموضوعمذهبي-درباريآن،برخوردکالسیک
اینجا در ميگیرد. بهخود موثرتري و پررنگتر شكل
نقاشسعيميکندپادشاهمعتقدومذهبيرابههمراه
درباریانومالزمانش-کههمگيازایناتفاقمسرورند
والبتهاینمسرتکههمراهبااعتقادمذهبيوایمان
استباسرخوشيوشادکاميناشيازمستيومدهوشي
نگارهقبلمتفاوتاست-همراهبایکنظموآراستگي
در هندسي منظم شیوه ازاینرو، کند. ترسیم خاص
ترکیببنديحلزوني از بهرهگیري و پیكرهها چیدمان
است- هرات مكتب میراث که - را نگارگري سّنتي
برمیگزیند.ایننوعتوجهآگاهانهسلطانمحمدبهخلق
فضاوترسیمشخصّیتهاوحرکاتوبازیهایآنهابر
نكتهای داستان، حالوهوای و موضوع و متن اساس
اهمیت حائز نكات از یكی است. توّجه درخور بسیار
برايهر نمايدرنظرگرفتهشده ایناستکه دیگر
نقش آن ترسیم در بهکاررفته اغراِق میزان در پیكره،
مستقیمدارد.بهاینمعنيکهدرپیكرههايترسیمشده
درحالتسهرخ،بامیزاندخلوتصّرفاتکمترينسبت
نماهاي در روبروهستیم. تمامرخ و نیمرخ نماهاي به
تناسبات با کاریكاتورگونه چهرههاي برخي با نیمرخ
اغراقشدهخاصوبهنوعیعجیببرخوردميکنیمکه
بهکليازلحاظطرزنگرشوبرخوردنقاشانهبانماهاي

دیگرازجملهسهرخمتفاوتاند.
%80 حدود آماري، سرشماري یک اساس بر
پیكرههايانسانيسلطانمحمددرحالتسهرخ،%18
نیمرخ،و۲%دروضعیتتمامرخميباشند.بادّقتو
مطالعهبیشتردرتصاویِرخطيترسیمشدهآثارسلطان
تغییرات این شّدت که میکنیم مشاهده محمد،
تناسباتيبهحّدياستکهتصّورميشوداگرقرارباشد
یکشخصیتدروضعیتسهرختوسطسلطانمحمد
درحالتنیمرختصویرشود،ممكناستبهکليشباهت

خودراباپیكرهاصلیازدستبدهد.
را آنالیزشده تصاویر دقیقتر، بررسی یک طبق بر
پیكرههاي واقعگرا، پیكرههاي دسته: سه به میتوان
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همراهبااغراقهايخفیف،وپیكرههايکاماًلاغراقآمیز
وکاریكاتوريتقسیمنمود.ذکرایننكتهنیزالزماست
دخلوتصرفاِت و اغراقها اتفاق به قریب اکثریت که
پیكرههاي در محمد، توسطسلطان اعمالشده شدیِد
مرداناتفاقافتادهوپیكرههايزنانهمچنانبههمان
شیوهسّنتيواکثراًدرحالتسهرخوواقعگرایانهتربه

تصویرکشیدهشدهاند.

یاالف  در  مواود  سکون  و  تحّرر  میزان  د. 
پیکره ها

توّجهووابستگيسلطانمحمدبهمتِندربرگیرنده
میزان و برجنسیت اثرگذاري بر نگاره،عالوه موضوع
در بسزایي تأثیر پیكرهها، بر اعمالشده اغراقهاي
بهکارگیريپیكرههايساکنویاپرتحّرکدارد.چنانچه
موضوعاتیمانندصحنههايجنگویارقصوپایكوبي،
مستلزمبهتصویرکشیدنپیكرههایپرجنبوجوشو
پویااست،امادرنگارههایيکهسكوتوتعّمقوتفّكر،
بنیاناصليموضوعاست)مانندنگارهخسرو،شیرینرا
درحالآبتنيمينگرد(نگارگرضرورتيبرايطراحی
پیكرههایپویادرقالبنگارهاشاحساسنميکندوبه
روی مفهومیتر و درونی حرکات با ساکن حاالت

میآورد.

هـ . پیکره ها در بالن ژست هاي یرکِت
در حرکتی  ژستهای مبحث اینكه به توّجه با
بسیاري کاربرد پویانمایی بهویژه و سینمایي هنرهاي
دارد،ميتوانپیكرههايانسانيسلطانمحمدرانیزبر
همیناساستقسیمبندينمودهودرقالبهايیادشده
جايداد.اینامرميتوانددرشناختعمیقترحاالت،
درکنقششخصیتهادرجریانداستانودرنهایت
شایان کمک ما به کاراکترها، بازیسازي بهتر فهم

توّجهينماید.
استفاده چندوچون با مختصري آشنایي تاکنون
سلطانمحمدازعناصرفانتاستیکوروشهايدخلو
منظور به انسان پیكره ساختاري نظام در وي تصّرف
مسلّم قدر فانتزیحاصلشد. بهحالوهوایي رسیدن
آنكهبهسببایجادتغییراتدرساختارآناتومي،مانند

جابجایي همچنین و پاها و دستها تناسب و شكل
نسبتنیمتنهفوقانيوتحتاني،لزوماًبایدحرکاتمربوط
بدن طبیعي حرکتهاي به نسبت پیكرهای چنین به

انساندرعالمواقعيمتفاوتباشد.
و شخصیت نوع آناتومیک، تغییرات از جدا البّته
نقشآندرداستان،کنشوواکنشهايآننسبتبه
شخصیتهايدیگر،وهمچنینحالوهوايکلّياثرنیز
درتجّسمحرکتبرايهرپیكرهدخیلاست. آنچهکار
رادشوارميکند،تفاوتخصلتحرکتدرگسترهیک
کادِربیزمانویکفیلمپویانمایِیزمانمنداست.حرکت
درنقاشيحائزشرایطخاّصياستومسائلتكنیكي
مخصوصخودراداراست.یکنقاشبافرضاینكهدر
ترسیمتماميحاالتپیكرههايانساني،شكلمتحّرک
شدهآنهارانیزدرذهنتجّسمکند،بههنگامنقاشي
تصویر به را معین حرکت آن از ثابت قاب یک لزوماً
که است حرکت از مقطعی دنبال به بلكه نميکشد،
گویايبهترینبخشآنحرکتبودهومبّینجزئیاتآن
باشد.درجریانچنینتالشي،تنهابههماهنگنمودن
ثابت فریم یک بهعنوان اثر کلّي فضاي با حالت آن
نقاشيميپردازدومسلّماًدغدغههايپویانمایانهندارد.
بابررسيآثارسلطانمحمد-بهعنوانیکتصویرگر
کتاب-ميتوانبهدرستیاینمطلبپيبرد.بهطور
وسلطانسنجر«،درحین نگاره»پیرزن مثالویدر
توّجهوتجّسمحرکاتپیرزنجسوروشجاعيکهخود
حال در و رسانده سلطانسنجر اسب نزدیكي به را
بهترین تا ميکوشد است، گلهگذاري و عقدهگشایي
لحظهداستانوحرکاتمختلفشخصیتهايآنرا-
کهبهروشنترینمیزانممكنبیانگرحقمطلبباشد-
گزینشکندوآنرابهعنواننمايشاخصداستانبه

تماشاگربنمایاند.
عناویِن براي مثالي شاهد بهعنوان بخش، این در
ذکرشدهوجهتدرکبهترمطلب،درچندمثالساده
بهبررسيوترسیمکلیدهایحرکتیبراساستعدادی
محدودازپیكرههایترسیمیسلطانمحمدمیپردازیم.

نِیجه گیري
نگارگريایرانيتاریخيسراسرنشیبوفرازداشته
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تغییرات دستخوش متمادي قرون و اعصار طي در و
بسیارشدهاست.اّماآنچهدرپساینهمهتحّوالتبه
از ایراني تصویري سّنت که است این ميخورد چشم
به دورهبهدوره و مانده زنده تاریخ، پیچوخمهاي وراي
تجربیات تمامي برآیند است. رفته پیش تكامل سوي
هنرمندانایرانيوتبادالتمتقابلآنانباهنرهنرمندان
ایران، نگارگری هنر تعالي و اوج نقطه در دیگر، ملل
از یكی که نشست بار به دّوم تبریز مكتب در یعنی
بزرگتریننقاشانآنسلطانمحمداست.شرحجزئیات
که بيوقفهای تالشهاي و نوآوريها و ارزشها
در فانتزي حرکات و فضا ایجاد در سلطانمحمد
نقاشيهایشانجامدادهدرصفحاتقبلازنظرگذشت.
بنابراینسخنرادراینبارهکوتاهنمودهوبهطورخالصه
آنها جمعبندی و مذکور مباحث از حاصل نتایج به

ميپردازیم:
1.عالممثالینحاکمبرنگارگریکالسیکایرانی،
معرفعالميبهشتگونهاستکهبهلحاظتفاوتهاي

عمیقشبازندگيخاکيازیکسووقرابتهایشباآن
ازسویيدیگر،نمودعینيفانتزياست.بهمانندفانتزي،
درعالممثالنیزشاهدتغییراتویاشكستقوانینعالم
واقعيوخاکيهستیم.بهعنواننمونه،خطايدیديکه
این در دارد، وجود واقعیت عالم در پرسپكتیو اثر در
اینعالم نگارگريکهتحتتأثیر تابلوهاي جهانودر
رسمشدهاندجایيندارد.یااینكهنقاشميتواندآزادانه
ازتخّیلخودمددگرفته،آنراباادراکاتشخصياش
درآمیزدوبهطورمثالآسمانراطالیيرنگکندیا
برايسنگهاوصخرههاازرنگهایيچونسبزوصورتي
استفادهکند.براساساینوجهمشترکارزشمند،توّجه
بهویژگيهايگرافیكيومعنایيفضاينگارگرياصیل
ایرانيميتوانددرخلقیکفضايفانتزيدرپویانمایی

بسیارمثمرثمرباشد.
و سكون بودن دارا عین در ایراني، نگارههاي .۳
این تحّرکاند. داراي خویش بطن در خاص، آرامشی
تحّرکبهاشكالمختلفيرخمينماید؛گاهبهصورت

تصویر 17. آنالیز حرکتی یك پیکره در نگاره ای از سلطان محمدتصویر 16. آنالیز حرکتی یك پیکره در نگاره ای از سلطان محمد

 تصویر 19. آنالیز حرکتی یك پیکره در نگاره ای از سلطان محمدتصویر 18. آنالیز حرکتی یك پیکره در نگاره ای از سلطان محمد         
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ریتموتباینودیگرارزشهايتجریدي،تداعيحرکت
ميشود،وگاهیبهصورتعینيدرحرکاتپیكرههاي
انسانيوحیوانيقابلمشاهدهاست.ازمیاننگارگران
ایراني،درآثارسلطانمحمد،تحّرکوپویایيدرهردو
شكلذکرشدهبهحّداعاليخودموجوداستوتوّجه
انساني شبه و انساني پیكرههاي در آن جزئیات به

ميتواندالهامبخشباشد.
باتوجهبهنوعسادهسازيوخالصهگویيودر .۴
ساختار در بهکاررفته  »استیلیزاسیون«خاصِّ اصطالح
البتهدرطولزماندرنگارگري پیكرههايانسانيکه
ایرانيبهصورتیکخصلتبصريتثبیتشدهدرآمده
قرار تعادلوپختگي نقطه آثارسلطانمحمددر ودر
بههمانمیزانکهدر نتیجهگرفتکه دارد،ميتوان
جهترسیدنبهیکبیانصریحوگویابهخالصهپردازي
دراندامانسانمبادرتشده،انتظارمیرودکهدرهنگام
متحرکسازيآنهانیزاینخالصهگویيوسادهسازيو
حذرازجزئیاتکاملصورتگیردوحرکات،سادهتراز
صورتواقعيآنهاپندارشوند.ایننكتهازیکسووتوّجه
و آن( ملموس شكل )به پرسپكتیو بدون فضاي به
تا ميشوند باعث دیگر، سوي از محض دوبعدنمایي
حرکاتدرچنینفضایيسادهتروباریتميمتفاوتو
بدونگردشهايسهبعديوتغییرزاویههايناگهانيو
خصلتهايکوتهنموداريصورتپذیرند.برآیندچنین
ویژگيهایيدرنهایتبهیکبیانبصريوحرکتيخاص
و اصالت به توّجه با ميتواند که میشوند منجر
ازیکپیشینهتصویريعمیقوریشهدار، برخورداري
با بیاني چنین اگر بهخصوص شود. واقع توّجه مورد
بر عمیقتري تأثیر ميتواند درآمیزد مرتبط مضامین
مخاطببگذارد.مسیريکههنرمندانشرقدور،بهطور
جديآنرادرپیشگرفتهوتوانستهاندارزشهايبصري
وهنرمندانه بیانخالق با را بوميخویش فرهنگي و
عصرحاضردرآمیزندوآنهارابازبانيدلنشینبهگوش

مخاطبانخوددرسراسرجهانبرسانند.
روندساختیکفیلمپویانمایی،فرآیندیچندالیه
وچندمرحلهاياستکهتخّصصهايمختلفيراشامل
اینمراحل،مرحلهطراحي ازمهمترین ميشود.یكي
و بصري سبک بر مؤثّر نحوي به که است شخصیت

ساختارگرافیكيفیلمتأثیرميگذارد.اینمرحلهبهویژه
درپویانماییمعاصرکهخصلت»شخصیتمحور«بسیار
دارداهمیتبیشتريپیداميکند.درگذرگاهمطالعات
بهکار ازشروع تصویريکهیکطراحشخصیتقبل
انجامميدهد،بررسیمنابعتصویريمربوطبههنرمندان
است.هنرمندانشرقدور اهمّیت بسیارحائز گذشته
برايرسیدنبهنوعيازبیانبصريکهدرعینامروزي
بودن،بیانگروتداومدهندهسنتگذشتگانشانباشد،
این جمله از دادهاند. انجام تحسیني خور در تالش
»هایائو ژاپن، مطرح کارگردان به ميتوان هنرمندان
ایجاد میازاکي«اشارهنمودکهدرخلقشخصیتهاو
فضاهايسنتيومبتنيبراعتقاداتمذهبيواسطورهاي
درخشان نتایج با همراه و ذکر شایان کوششي ژاپن،
داشتهاست.پویانماییهایيچونشهراشباح)۲001(و
شاهزادهمونونوکه)1۹۹۷(حاصلچنینتالشارزشمند
وخالقانهاياستکهباعثشدهويواستودیوجیبلي
و کارگردان بهعنوان انیمیشن و سینما جهان در
استودیویيصاحبسبکشناختهشوند.هنرمندایرانی
نیزميتواندباتعّمقدرفرهنگوهنرغنیوپرسابقه
معاصر پویانمایی در نوین عرصههایی به زمین، ایران
آن فضايچندساحتيخاص و مثال عالم یابد. دست
ميتوانددرایجادفضاهايفانتاستیکجّذابپویانمایانه
الهامبخشباشد،ونیزمطالعهحاالتوحرکاتوساختار
از و بهطراحيشخصیت ازسویي کالبدشخصیتها،
سويدیگربهشیوهايخاصازمتحّرکسازيبابیاني
نوکمکخواهدنمود.یکطراحپسزمینهنیزميتواند
بابهرهگیريازساختارترکیببنديوچیدمانعناصرو
خویش تخصصی زمینه در مختلف، بصري کیفیات
فضاي و همزماني حّتيخصلت ببرد. شایاني استفاده
چندساحتيموجوددرآثارنگارگريایرانيکهبهمادر
در را مختلف مكان چند یا و زمان چند واحد آن
چارچوبیککارنمایشميدهد،ميتوانددرشیوههاي

نوینتدوینمورداستفادهقرارگیرد.
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