بررسی نمودهای پویانمایانه در پارهای از شخصیت های نگاره های سلطان 
محمدنقاش
سیدمحمد طاهریقمی

*

تاریخ دریافت۱۴۰۰/۵/۱۱ :
تاریخ پذیرش۱۴۰۱/۳/۲۰ :

چکیده
یکی از نگارگران شاخص ایرانی که به تجسم فضاهایی سرشار از فانتزی و خیال ناب در نگارههایش پرداخته است،
سلطانمحمد نقاش ،از نگارگران مكتب تبريز دوم است .اين پژوهش سعی در بررسی این نگارهها از منظر فانتزی
انساني آثار
حرکتی دارد؛ پرسش مورد نظر نگارنده عبارت است از« :جلوههای پویانمایانه موجود در شخصیتهای
ِ
سلطان محمد ،به چه صورت و اسلوبی نمود یافتهاند؟» هدف از این پژوهش نیل به یک ساختار معنادار و شیوه هدفمند
در ترسیم پیکرههای انسانی و نیز دستیابی به یک روش منسجم و قابل تعمیم در بدنه هنرهای تصویری معاصر ایران
است .روش پژوهش بر پایه مطالعه توصیفی ـ تحلیلی پیکرهنگاری سلطان محمد بوده و رویکرد دوسویه ساختارگرا ـ
معناشناختی در پیش گرفته است .ماحصل این مطالعه به درک و دریافت شیوه اغراق و دگرگونهسازی خاص
سلطانمحمد در ترسیم پیکرهها بر اساس معنای موردنظر نگاره و پیشبینی نحوة حرکت برای پیکرههای یادشده
انجامیده است.
کلیدواژهها :نگارگری ایرانی ،پویانمایی ،سلطان محمد ،پیکره انسان ،فانتزی ،حرکت

* .استادیار گروه ارتباط تصویری ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایرانEmail: mohammadtaheri1982@gmail.com                                    .
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مقدمه
از ميان تمامی عوامل تشکیلدهنده محتوای يك 
فیلم انيميشن« ،حركت» و «فانتزي» دو عنصر بسیار
مهم و کلیدی در این هنر -صنعت به شمار میروند .نوع
فضاي فانتزي حاکم بر داستان ،ساختار گرافيكی اثر و

پردازيها را تحتتأثير قرار داده و به
نحوه شخصيت
همین ترتیب ،چگونگی حرکت شخصیتها را تعیین
میکند .متحرکسازان و كارگردانان در مراحل آغازين
يك پروژه پویانمایی ،سعي ميكنند ساعاتي را به مطالعه
در منابع تصويري و كتابهای مختلف گذرانده و شايد
ماهها به ايدهيابي بپردازند .اين بخش يكي از مهمترين
مراحل فرآیند پیشتولید است .اين منابع ميتوانند آثار
تصويريِ گذشته مربوط به ملل مختلف ،و يا حاصل
پژوهشهای محققين در مورد اصول روانشناسی و
جامعهشناسی مرتبط با درونمایه داستان باشند .پس از
انجام اين تحقيقات اوليه ،مراحل ايدهيابي ،طراحي
شخصيت ،تعیین سبک گرافيكی اثر و ساختار بصری
فیلم آغاز ميشود.
در تعاریف عرفای مسلمانی چون ابن عربی و شیخ
اشراق عالم مثال ،عالم ملكوت است؛ عالمي كه حقیقی
اما غير مادي است و داراي فضايي است كه ميان عالم
خاكي و عالم باال اتصال و پيوستگي ايجاد ميكند.
نگارگر ایرانی با تأثیر معنای نهفته در عالم پندار و صور
مثالین و با استفاده از عناصر آشناي عالم محسوس و با
بهرهگیری از سطح دوبعدي كاغذ و حذف كيفيات
سهبعدي مانند پرسپكتيو ،سعي در القاي فضايي وراي
اين عالم مادي دارد .عالم فانتزي نیز مبتني بر طبيعت
است اما در قوانين آن دخل و تصرف ميکند و حتي گاه
این قوانین نقض ميگردند.
در این پژوهش نگارنده تالش میکند تا به هدف
برقراری ارتباطی دیالکتیک میان عالم خیالانگیز
نگارگری اصیل ایرانی و هنر امروزین پویانمایی با تعریف
اشتراکاتی چون «فانتزی» و «حرکت» در راستای
شناسایی انتظام ساختاری و صوری نگارگری ایرانی از
یکسو و نیز ارتباط معناشناختی آن ساختار با هدف کلی
اثر از سویی دیگر به کشف و شهودی دستیافته و
سنتهای نهفته در نگارهها را در بیان بصری پویانمایی

معاصر ایران بازیابی نماید .به دو دليل عمده «سلطان
محمد نقاش» براي اين مبحث در نظر گرفته شده است:
اول آن كه وي را به عبارتي نماينده شاخص اين مكتب
ميشناسند .سلطانمحمد ،پس از كمالالدين بهزاد،
حائز مرتبه رياست كتابخانه سلطنتي دربار صفوي و
سرپرست نگارگران دربار بوده است و همين نكته باعث
ميشود ر ّدپاي وي را بهعنوان مدير هنري ،در البهالي
تمامي و يا دستکم تعداد چشمگیری از آثار بهجايمانده
از نسخههاي خطي مصور آن دوران ،مانند ديوان حافظ
ساممیرزا ،شاهنامه طهماسبي و خمسه نظامي شاه
طهماسبی مشاهده كنيم .دوم اينكه در آثار سلطانمحمد،
نسبت به ديگران ،شاهد يك  بيان پويا و شاداب و
تركيببنديهاي مد ّور رنگي ،و از آن مهمتر ،موجوداتی
خيالي و افسانهاي هستیم .نگارههاي وي نمود مناسبی
از عالم مثال و فانتزي هستند.
در جریان پیشبرد این پژوهش ،سؤال اصلی
بدینگونه مطرح میگردد« :جلوههای پویانمایانه موجود
انساني آثار سلطانمحمد ،به چه
در شخصیتهای
ِ
صورت و اسلوبی نمود یافتهاند؟»

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نظری بوده و به روش پژوهش
توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد دوسویه ساختارگرا ـ
معناشناختی و نیز با بهرهگیری از منابع کتابخانهای
شکلگرفته است.
در راستای نیل به هدف ارزشمند و واالیی چون
دستیابی به یک بیان زیباشناسانه و ساختار منسجم و
اصیل در حیطه هنرهای تجسمی و تصویری ایرانی در
شکلی نوین و امروزین  ،که هنر ـ صنعت پویانمایی یکی
از جلوههای بارز آن است ،مطالعات جامع و تخصصی در
پیشینه سنتهای بصری ایرانی قدمی بنیادین
بهشمارمیرود .سنتهایی که در درازای ادوار تاریخی
بهرغم تأثیرپذیریهای گاه اجباری از هنر سرزمینهای
بیگانه همچنان سرچشمههای خویش را از یاد نبرده و
روح وحدتبخش حاکم بر خویش را حفظ نمودهاند.
ترین این منابع بصري كه واجد فضايی
يكي از مهم ِ
فانتزي و عالمی ماورايي است ،نگارگري ايراني است.
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نقاشی کالسیک ايراني ،چشماندازی خیالانگیز دارد و
تخیلی پویانمایی تالقی
در همین نقطه میتواند با دنیای ّ
یابد.

پیشینه پژوهش
سیدمحمد طاهریقمی (هنرهای زیبای تجسمی،
 :1396ش )72در مقاله «بررسی تطبیقی تمهیدات
نمایشی در دو نگاره از میرمصور و سلطانمحمد با
موضوع نبرد رخش و شیر» تالش نموده تمهیدات
نمایشی در جهت ترجمان حاالت توصیف شده در متن
به تصویر ،در دو نگاره با موضوع «نبرد رخش و شیر» ،از
محمد نقاش کشف کند .ندا غیاثی و
میرمص ّور و سلطان ّ
فتانه محمودی (نقد ادبی :1394 ،ش )32در مقاله
«ساختارشکنی تفاسیر دوگانه شعر حافظ در نگاره
سلطانمحمد نقاش» با استفاده از نظریه ژاک دریدا که
همخوانی زیادی با فضای شعر حافظ دارد ،سعی
داشتهاند خوانش سلطانمحمد نقاش از شعر حافظ در
نگارة «مستی الهوتی و ناسوتی» را تحلیل کنند.
جاللالدین سلطان کاشفی (نگره :1392 ،ش )26در
مقاله «به کارگیری دیدگاههای اجتماعی در آثار
سلطانمحمد نگارگر با استفاده از اصول و قواعد هنر
اسالمی» به نوعی نقد هرمنوتیک با رویکرد تأویلی از
نگارههای سلطانمحمد پرداخته و از این منظر ،دریچهای
به نقد جامعهشناختی از اوضاع و احوال زمانه او و
چگونگی انعکاس این مفاهیم در آثارش گشوده است.
یعقوب آژند ( )1384در کتاب خود با عنوان سیمای
سلطانمحمد نقاش ،به گردآوری مجموعهای از نظریات
و تحلیلهای نویسندگان ایرانی و خارجی در رابطه با
زندگی و آثار سلطانمحمد و نیز معرفی آثار قطعی و
منسوب به او پرداخته است .همچنین نویسندگان دیگر
ایرانی نظیر آیدین آغداشلو ،محمدحسین حلیمی ،امیر
فرید و دیگران در مقاالتی تخصصی به تحلیل صوری
برخی نگارههای سلطانمحمد پرداخته و روئین پاکباز،
محمدعلی کریمزاده تبریزی ،قمر آریان ،مهناز شایستهفر
و دیگران سعی داشتهاند در میان مطالب آثار خویش
سطوری را به معرفی این نگارگر بپردازند .پژوهش حاضر
با بهرهگیری از تجارب و پژوهشهای یادشده ،از منظری

متفاوت به آثار این نگارگر نوآور پرداخته و زیباییشناسی
خاص آثار او را از دریچه «فانتزی» و «حرکت» در
پیکرههای انسانی و شبه انسانی (نظیر فرشتگان و دیوها)
مورد تحلیل قرار میدهد.
سنجش تناسبات در پیکرههای انساني آثار
سلطانمحمد
نوع جهانبيني نگارگر و فضاي خيالانگیز آثار
خاص
نگارگري ،شرايط را براي چكيدهنگاري از نوع
ّ
مهیا
ايراني و البته با ويژگيهاي سبكي هر دوران ّ
ميكند ،و جمله عوامل باعث ميشوند تا در يك  اثر
نگارگري با نوعي خاص از چكيدهنگاري روبرو شويم.
پاكباز چکیدهنگاری را بازنمايي ويژگيهاي اساسي و
بازشناختي چيزهاي طبيعي بر طبق يك شيوه قراردادي
(اصطالحي در برابر طبيعتپردازي) میداند .او همچنین
مینویسد« :در اينگونه بازنمايي معموالً روشهاي
سادهسازي ،تكرار منظم ،قرينهسازي ،تغيير تناسبات و
اغراق صوري به كار برده ميشود .شاخصترين نمونههاي
چكيدهنگاري را در سفالينههاي دوران نوسنگي (هنر
پيشاتاريخي) و موزاييكهاي بيزانسي ميتوان يافت»
(پاکباز .)193 :1381 ،این اصطالح ميتواند بر
تصرف در اندازهها ،كم یا
رنگگزيني ،اغراق و دخل و ّ
زياد كردن ميزان جزئيات و تزئينات ،خالصه نمودن
جزئيات چهره و يا تغيير در ساختار آناتومي بدن انسان
و يا حيوانات تأثير بگذارد .در مورد اخیر ،در برخي
نگارهها به نوعي سادهنگاري و پرهيز از پرداخت به
تناسبات واقعگرایانه پیکره انساني برميخوريم .در این
توجه به موقعيت زماني ،نوع جهانبینی
آثار ،نگارگر با ّ
خویش و نیز نوع داستان يا متني كه براي آن تصوير
ميساخته ،تناسبات را فداي بيان بصري اثرش نموده
است.
بهطور کلی هرچه در تاريخ نگارگري به زمانهاي
متأخرتر نزديك  ميشويم ،عالقه و توانايي در خلق
نگارههايي با رعايت حداكثر تناسبات در آثار نگارگران
نمود بيشتري مييابد ،و اين خصیصه بهويژه از نگارههاي
مكتب هرات به بعد با ق ّوت بيشتري جلوه ميكند .ا ّما در
هر صورت ،هنرمند نگارگر هيچگاه چكيدهنگاري و نوع
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نگاه ملكوتياش به عالم را کنار نمینهد و با غنیسازی
ابزارهاي بصرياش ،سعی در ايجاد تصويري چشمنواز و
مدنظر
تحسينبرانگيز ،در جهت القاي مفاهیم
خاص ّ
ِ
خویش دارد .در اين ميان ،آثار سلطانمحمد از لحاظ
رعايت تناسبات پیکره انسان و از سوی دیگر،
چكيدهنگاري و دخل و تصرف شخصي در آن ،در نقطه
جدیت اصرار به پايبندي به
اوج قرار ميگيرد .وي با ّ
اصول و ارزشهاي سنتهاي پيشين دارد ،ولي در عين
حال داراي اعتقادی راسخ به بيانگرايي و از طرفي د ّقت
صحت طراحي است .در (تصوير ، )1كه يكي از
در ّ
تصاوير مربوط به شاهنامه طهماسبي است و شكستن
دادن ديوها توسط طهمورث را نشان ميدهد ،نمونههايي
بارز از مهارت و نوآوري سلطانمحمد را در ترسيم حاالت
مختلف فيگور انساني با رعايت تناسبات خاص خود
مشاهده ميكنيم.
تف ّكر براي رسيدن به يك پيكره آرمانی انساني از
دورهای خاص در رأس کاوشهای زیباشناختی
هنرمندان قرار گرفته است« .بهكارگيري آناتومي صحيح
و تناسبات زيبا و متعادل را پيش از هر تمدني در آثار
هنرمندان يونان باستان ميتوان ديد .معيارهايي براي

اندام انسان و تناسبات بين اجزاي آن پيريزي كردند و
بر مبناي آن معيارها ،به حذف و اضافاتي در تناسب بدن
دست زدند ...اندازههاي آرماني و يا معيار تناسبات زيبا
بين اجزاي بدن را پيكرتراش يوناني به نام پولي كله تو
كه در پنج قرن پيش از ميالد مسيح ميزيسته پايهگذاري
كرد .او پيكرههایي بر اساس آن محاسبات تراشيده كه
طرح ترسيمي آن را در اينجا (تصوير )2ميبينيد»...
مقدم.)25 :1383 ،
(وزیری ّ
داوینچی نیز به دنبال تحقيقات كالبدشناسانه بر روي
بدن انسان ،به نوعي شيوه اندازهگيري تناسبات صحيح
انساني رسيد .در (تصوير  )3مشهورترين طرح ترسيمي
داوينچي از محاسبات تناسبات انساني را مشاهده میکنیم
که در آن پيكره مرد ویترویوسی را درون يك دايره و يك 
ِ
حالت دستان و پاهاي باز و
مربع محاط نموده و در دو
بسته به تصوير كشيده است.
آلبرشت دورر نیز بنيانگذار يك استاندارد در سنجش
تناسبات بدن انسان بود .همچنین لوکوربوزیه ،معمار،
طراح ،شهرساز ،نویسنده و نقاش سوئیسی ،در مجموعه
مطالعات ساختاری خود در رابطه با معیارهای انسانی در
طراحی فضاهای معماری ،تناسبات استاندارد خویش را
معرفی نموده است (تصویر .)4

تصویر  .1طهمورث ديوان را شكست ميدهد ،شاهنامه طهماسبی ،اثر :سلطانمحمد

تصویر  .2پیکره سنگی دوریفوروس ،اثر :پوليكلیتوس 20-50 ،ق.م،

نقاش (مأخذ.)Canby, 2014: 72 :
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تصویر  .3مرد ویتوریوسی ،اثر لئوناردو داوينچی 1485 ،م ،مؤسسه هنری
مینیاپولیس (مأخذ :وزیری مقدم .)1383 ،آکادمی ونیز (مأخذ :همان)

استخوانبندي

نمودار شماتيك ساختار
فيگورهاي انساني سلطانمح ّمد
به منظور دستیابی به شناختي عميقتر نسبت به
نوع تناسبات بهكاررفته در پیکرههاي انساني آثار سلطان
محمد ،و به دنبال آن ،شناخت بهت ِر حركات آنان ،از
ميان صدها پیکره انساني موجود در آثار وي ،چند نمونه
محدود برگزیده شد .در اینجا میکوشیم تا با ترسيم
نموداري شماتيك از ساختار استخوانبندي اين نمونهها،
تصرف سلطانمحمد در تناسبات
به نوع و ميزان دخل و ّ
اجزای بدن بپردازيم( .تصوير  )5نمايشگر يكي از
انساني نگاره «فريدون ضحاك  را سرنگون
پیکرههاي
ِ

ميسازد» است كه براي نخستين بررسي انتخاب شده
است .براي سنجش بهتر ميزان تناسبات ،از خطوط
محيطي كمك  گرفته شده و سعی شده ح ّتياالمكان
تزئينات و جزئيات زائد حذف شود .اين تصوير نمونهاي
بسيار مناسب از رعايت تناسبات كلّي بدن انسان به
شكل استاندارد آن است؛ اما درعینحال برخي دخلو
تصرفات به شكل اغراقهايي در دستو پاها صورتگرفته
ّ
است .بهطور مثال اندازه دست نسبت به وسعت صورت
كوچكتر بهنظر ميرسد .نكته حائز اهميت ديگر در اين
پیکره ،نوع حالت پيچش و خمش در باالتنه است كه
ناشي از ضربه محكم و مهلكي است كه از بيرون بر سر
آن وارد شده است .این امر بیانگر آن است كه نقّاش نه
القاي يك واقعيت بيروني ،بلكه بيشتر به خاطر
به خاطر
ّ
تحريك  احساس بيننده به چنين اغراق ناشي از يك 
محرك بيروني در بدن انسان دست زده است.
ّ
همچنين ميتوان به كوتاه بودن طول استخوان ران
(که بلندترين استخوان بدن انسان است) اشاره نمود؛ با
نظري به نمودار شماتيك  استخوانبندي اين پیکره
درمييابيم كه استخوان ران با استخوانهاي ساعد
مساوی است ،درحاليكه بهطور طبيعي طول
استخوانهاي ساعد از منتهياليه اتصال به آرنج تا مفصل
مچ ،كمتر از دو سوم طول استخوان ران است .نكته مهم
ديگر طول شانههاي كوتاهت ِر آن نسبت به مقياس
استاندارد جهاني است .بر طبق اصول استانداردهای
هنري ،طول هر يك از شانهها بايد به اندازه عرض يك 

تصویر  .4تناسبات انسانی در مدوالر لوکوربوزیه (مأخذ :نویفرت.)25 :1381 ،
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تصرف
سر باشد .حال آنكه در این پیکره ،در اثر دخلو ّ
نقاش و به تبع آن كوچكتر درنظرگرفته شدن استخوان
ترقوه و كتف و اتصاالت بين آنها ،طول شانهها به میزان
توجهي كاهشيافته است .بنابراین در این پیکره در
قابل ّ
عین رعایت تعادل و تناسبات کلی ،با بارقههایی از دخل
و تصرفات و اغراقهای ظریف و بیانگر مواجه هستیم.
نمونه دیگر ،پيكره «شاه طهماسب در حال مطالعه»
است كه از اولين آثار پيدايش تكنسخهنگاري (مر ّقع)
بهشمار میرود (کریمزاده تبریزی( )43 :1370 ،تصوير
 .)6نگاره مذكور را به همراه نمودار شماتيك  ساختار
استخوانبندي آن نشان ميدهد .همانگونه كه مشاهده
ميشود ،در اينجا ساختارهاي تناسباتي در قیاس با
توجهي واقعيتر شدهاند .اين
نگاره پيشين به ميزان قابل ّ
اهميت
تفاوت را ميتوان به عوامل مختلفي از جمله
ّ
سوژه نقاشي ،نوع ارائه اثر (بهصورت تكنسخه) ،اختالف
زماني ميان تاريخ خلق دو نگاره و ميزان دستيابي
نقاش به تجارب هنري نوينتر در خالل اين بازه زماني
نسبت داد .از تفاوتهاي نگاره حاضر با نگاره پيشين،
ميتوان به رابطه منطقيتر بين استخوان ران با ديگر
استخوانها از لحاظ طول و اندازه ،تناسبات صحيحتر
طول شانهها و شكل قفسه سينه اشاره کرد .اما همچنان

اغراق در كوچكي دستها نسبت به اندازه كلّي بدن
مشاهده ميشود .با نگاهي كوتاه و گذرا به دیگر نگارههاي
ّ
متأخر وي ،درمييابيم
سلطانمحمد و نقاشان متقدم و
که اين پديده در نگارگري ايراني بهصورت يك س ّنت
تصويري رخ نموده و تنها مشخصه آثار سلطان محمد
نيست .به همان ترتیب كه خصيصههايي چون صورت
گرد ،ابروان كماني ،چشمان باداميشكل و بيني و لب و
دهان كوچك ،حاوي ارزشهاي زيباشناسانهاي هستند
كه س ّنتي به درازاي دو هزاره را به نمايش درميآورند.
اغراق در كوچكي و ظرافت دستها و پاها نيز بهتدریج
به همين شكل در ميان مكاتب مختلف نگارگري ايراني
بهعنوان يك اصل مسلم تثبيت شده است .بههرروي،
نگاره «پيكره شاه طهماسب در حال مطالعه» از
نمونههاي متناسب پيكرههاي انساني در آثار
سلطانمحمد بهشمار میرود.
مهم «تيپسازي» يا طراحي يك وجه غالب
مبحث ّ
حد زيادي در ميزان دخلوتصرف
از شخصیت ،ميتواند تا ّ
در تناسبات آن تأثير بگذارد .همانگونه كه پيشتر نيز ذكر
شد ،سلطانمحمد نگارگري است كه به طراحي
شخصيتهاي گوناگون و متن ّوع بسيار روی آورده و با
توجه به عدم پایبندی به عالم واقع و گرایش به فضاي
ّ
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فانتزي ،اينگونه تغييرات و جابهجاييها در راستاي
رسيدن به تيپهاي آرماني طبیعی بهنظر ميرسد .وي در
توجه و عالقه به فضاهاي ماورايي و فانتزي و به
نهايت ّ
تبع آن تيپسازيهاي فانتزي ،در بیشتر اوقات در
وتصرفهایي که بهكاربرده ،در جهت
اغراقها و دخل ّ
اعتدال گام برداشته است .مسئله مهم اين است كه
سلطانمحمد ،و الب ّته اكثر نقاشان همعصرش ،هرگاه
قصد ترسيم شخصيتهاي مهم و كليديت ِر داستان را
داشتهاند ،به لحاظ حساسيتي كه در بهتصويركشيدن آنها
به خرج دادهاند به نوعي ديد شخصي و اغراقآميز با بياني
پوياتر دست يافتهاند .مصداق اين ادعا ،پیکره «خسرو»
در نگاره «ديدن خسرو ،شيرين را در حال آبتني» ،مربوط
به خمسه نظامي است (تصویر .)7
در نگاره مزبور ،پیکره خسرو داراي همان اغراقهاي
س ّنتي مشهوری است كه در نگارههاي قبلي كمابيش
شاهد آنها بوديم و در اينجا نقاش به خاطر درنظرگیری
اهمیت
ارزش بیشتر برای شخصيتپردازي و تأکید بر
ّ
شخصیت ،به آنها ق ّوت بيشتري بخشيده است .به طور
مثال در این پیکره ،كوچكي دست را نسبت به باالتنه به
طرز اغراقآميزي شاهديم .طبق نمودار شماتيك 
استخوانبنديِ ترسيمشده براي اين پیکره ،استخوان ران
از اندازه و طولي استاندارد برخوردار است اما استخوانهاي
ساق پا بسيار كوتاهتر از اندازه معمول درنظرگرفته

شدهاند .همين اتفاق براي استخوانهاي معادل در
باالتنه يعني استخوانهاي ساعد نيز افتاده است .از
ديگر مصادیق اغراق در تناسبات انسان ،ميتوان به دو
نمونه ديگر اشاره كرد .نمونه ا ّول (تصوير  ،)8پيكره
ضحاك  ماردوش را در يكي از نگارههاي شاهنامه
ّ
طهماسبي نشان ميدهد .از جمله نکات این نگاره
ميتوان به كوچكي و ظرافت بیش از حد و غیرعادی
دستها و پاها ،كمعرض بودن شانهها و كمتر بودن
طول ساق پا اشاره كرد كه در نمونههای قبلي نيز
مشهود است ولی در این اثر به طرز بارزتری مشاهده
میشود.
يكي دیگر از پر اغراقترين پیکرههاي انساني موجود
در آثار سلطان محمد ،مربوط به نگارهاي از شاهنامه
طهماسبي به نام پادشاهي كيومرث يا موضع
پلنگپوشان است (تصوير  .)9در اين نمونه بهيکباره
شاهد نوعي ساختارشكني و بیانگری بارز در ترسيم
پیکرهها هستيم .پيكره بهغايت كمعرض و باريك 
ترسيم شده ،بهطوريكه پهناي قفسه سينه و
استخوانهاي كتف و ترقوه ح ّتی به نزديك به يكسوم
عرض واقعي خود ميرسد .دستها بسيار كوچك بوده
و از ظرافت بيش از اندازهاي برخوردار است .استخوانهاي
حدي كه
ساق پا نيز فوقالعاده ظريف رسم شدهاند ،تا ّ
وقتي به استخوانهاي كف پا نظر ميافكنيم ،باور اينكه
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تصویر  .7ديدن خسرو ،شيرين را در حال آبتني ،خمسه نظامی

تصویر  .8کاوه طومار ضحاک را پاره میکند ،شاهنامه طهماسبی ،اثر :سلطانمحمد

اين استخوانها مربوط به همان پیکره باشد قدري
توجه
مشكل مينمايد .این نوع پیکرنگاری بهخصوص با ّ
به عدم وجود تیپهای کشیده و الغراندا ِم مشابه در آثار
درخورتوجه
سلطانمحمد و دیگر نگارگران ،در نوع خود
ّ
است  .
در هر حال آثار سلطانمحمد عضوی از نگارستان
توجه به
عظيم و قابل تأمل مكتب تبريز دوم است ،و با ّ
اين كه سياستهاي هنري كتابخانه سلطنتي در
تصويرگري كتب بر اين مبنا نهاده شده بود كه در
مجموع ،نگارهها اثر قلمرنج هر استادي كه هست ،داراي
وحدت بصري و يكپارچگي تكنيكي باشد ،نميتوان آثار
او را مانند يك  نقاش مدرنيست كه داراي شيوههاي
منحصر به فرد در بيان هنري بوده و مستقل از هرگونه
جريان هنري رايج (و ح ّتي در مواقعي دقيقاً نقطه مقابل
آن) ،صرفاً به ارائه خالقيتهاي تكنيكي و بياني خويش

ميپردازد ،مورد تحليل قرار داد .سلطانمحمد مانند
بهزاد ،آقا ميرك ،مير مص ّور و باقي نقاشان ،بههرروي با
محدوديّتهايي نيز روبرو بوده كه وي را از بيان کام ً
ال
آزادانه و اغراقهاي شخصيتر بازميداشته است .اما چه
بسا همین محدودیّتها به نوعي هنر واالي او را قابل
تأكيد و تأمل بیشتری میکند.
آنچه بر تمامی ویژگیهای قابل برشماري در
پیکرههاي انساني آثار سلطانمحمد (و از آن جمله
تناسبات آنان) سايه افكنده است ،وجود فضايي تغ ّزلي
است كه در واقع جنبههاي مشترك بسياري با جهان
فانتزي دارد؛ چراکه در هر دوی اینها با نوعي جابهجايي
قوانين عالم محسوس مواجه هستيم .بهطور مثال در
مضاميني كه ممكن است در عالم محسوس ،بسيار
خشن به نظر برسند (مانند صحنههاي جنگ) ،باز با
نوعي لطافت و زيبايي فرمها روبرو میشويم .پيكرههايي
كه تير خورده و يا كشته شدهاند ،در حالتي چشمنواز
بر روي زمين افتادهاند و گويي خود را براي زندگي
ديگري آماده ميكنند ،و بیننده هيچگاه از ديدن
نگارههایي با اين مضمون دچار دلسردي و آشفتگي
نميشود .اين خصلت در ادبيات فارسي ،به خصوص
در شاهكارهايي چون شاهنامه فردوسي ،خمسه
نظامي ،ديوان حافظ ،گلستان و بوستان سعدي،
مثنوي معنوي مولوي و غیره بهوضوح نمايان است.
در فضاي تغ ّزلي عالم مثال ،نااميدي و پايان
دلسردكننده وجود ندارد .چيزي كه سلطانمحمد
سعي كرده متأثر از اين تغ ّزل پارسي نشان دهد،
ظرافت و زيبايي است .به نظر میرسد اغراقها و

تصویر  .9پادشاهی کیومرث ،شاهنامه طهماسبی ،اثر :سلطانمحمد
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قرار ميدهد ،در خالل چيدمانش به پيچهاي اسليمي
توجه ميكند ،و براي ايجاد يك تركيب اسليمي دقيق
ّ
حد واقعيت فرا
در ترسيم پیکرههاي انساني ،پاي را از ّ
گزارده و حاالتي غير طبيعي را فرا مينمايد .نمونههاي
اين عملكرد را ميتوان در (تصویر  )10مشاهده نمود.

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

تصرفات وي در پیکرههاي انساني ،برخاسته از
دخل و ّ
همين حس مشترک باشد.

نوآوريهاي سلطانمح ّمد در ترسيم پیکرههاي
فانتزی
در نگارگري ايراني ،عنصر «خيال» همواره بهعنوان
يك اصل مهم و انكارناپذير رخ مينمايد .هنرمند در پي
به تصوير كشيدن عالم مثال و جهاني كه قوانين عالم
خاكي در آن دچار تغيير و تحول ميشوند ،روي به
تخيل و فانتزي ميآورد و در اثر تجربه و ممارست ،به
ّ
نوعي وحدت بصري در سبك تجسمی اثرش ميرسد ،و
آن را آنگونه به نمايش ميگذارد كه بيننده در برخورد با
آن دچار سردرگمي نشده و يك  فضاي فانتاستیک
يكپارچه را درك كند .سلطانمحمد يكي از
خيالپردازترين نگارگران تاريخ نقاشي ايران است و آثار
وي از منظر فانتزي در خور توجه ویژهای هستند .در يك 
جمعبندي کلّی ،فهرست خالقيتها و نوآوريهاي
سلطانمحمد در زمينه ترسيم فانتاستيك پیکره انساني
و تمهيداتي كه براي آن در نظر گرفته ،و همچنين نحوه
برخورد وي با انسان در فضايي فراواقعي ،به شرح زیر
خالصه میشود:
 .1تن ّوع در تركيببندي و انواع چيدمان
پیکرههاي انساني:
بهنحويكه در بیشتر آثار سلطانمحمد تمايل به
چيدمان پیکرهها در تركيبهاي متن ّوع و گوناگون دارد.
وی در بعضي نگارهها پیکرههايش را در تركيبي مد ّور

 .2تأكيد بر ترسيم موجودات ماورايي شبهانسان
مانند ديوها و فرشتگان:
درواقع سلطانمحمد در ترسيم پیکرههاي ديو،
دنبالهروي نگارگر شاخص قرن هشتم هـ  .ق ،استاد
محمد سياهقلم محسوب ميشود( .تصوير  )11حاوي
يك مقايسه ميان ديوهاي سياهقلم و دیوهای سلطان
محمد است .ديوهاي دو استاد از لحاظ شكل ظاهري
شباهت بسياري به يكديگر دارند و البته در هر دوی آنها
ر ّدپايي از نقاشي و نقشمايههاي چيني نيز به چشم
متوجه تفاوتهايي
ميخورد؛ ا ّما با مشاهده دقيقتر
ّ
مابین آنها میشویم .از جمله اين تفاوتها ،تن ّوع بسيار
محمد نسبت به ديوهاي
باالي حاالت ديوهاي سلطان ّ
سياهقلم است .سلطانمحمد از بازنمايي هيچ حالتي در
ترسيم اين موجودات افسانهاي حذر ننموده و در ضمن
از حركتشناسي پیکره انسان در اين امر كمك  بهره
جسته است .با اين تفاوت كه در اينجا حركات ديوها
اغراقآميزتر و همراه با جنبههايي از طنز و كنايه است و
در بسیاری از موارد ،حاالت نمايشي در حركات آنها به
چشم ميخورد؛ گويي ح ّتي نقاش براي راه رفتن معمولي

تصویر .11مقايسه ديوهاي ترسيمي استاد محمد سياه قلم و سلطانمحمد
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آنان نيز حركاتي خاص پيشبيني كرده است.
از تفاوتهاي ديگري كه ميان ديوهاي اين دو نقاش
مشاهده میشود ،ميزان نوآوري سلطانمحمد در ساختن
تيپهاي مختلف براي ديوها است .به طور مثال در
(تصویر ،)11ديوي كه در سمت چپ باالي تصوير وجود
دارد ،نسبت به ديو سمت راست پايين كادر داراي سر
بزرگتر و كشيدهتری است .چشمان درشتتر و سبيلها
نيز از نكات ديگري هستند كه اين دو را از يكديگر
متمايز ميکنند .نمونه ديگري از اين تفاوت و تنوع در
سمت چپ پايين تصوير موجود است .در اينجا با چهار
پیکره ديو روبرو هستيم كه جملگي با يكديگر تفاوت
دارند .اين تفاوتها شامل شكل شاخها ،حالت چشمها و
فرم بيني و دهان است .اما در كنار اين تفاوتها ،يك 
شباهت بسيار جالب نيز ميان ديوهاي سلطانمحمد و
سياهقلم وجود دارد که عبارت است از كاربست حلقهها
و خلخالهاي تزئيني كه به دست و پاي ديوها بسته
شدهاند .اين شباهت ،نشانگر تأثير مستقيمي است كه
سلطانمحمد از نحوه تيپسازي ديوهاي سياهقلم گرفته
است.
خاصي
سلطانمحمد ،به غير از ديوها عالقه و مهارت ّ
نيز در ترسيم فرشتگان داشته است .يكي از شاخصترین
آثار وي كه در عين حال بهترين نمونه قابل ذكر در
تبحر سلطان محمد در اين زمينه است ،نگاره
نمايش ّ
«معراج پیامبر (ص)» ،مربوط به خمسه نظامي است
فرشتگان
(تصویر  .)12در اين نگاره با حاالت متن ّوعی از
ِ
در حال پرواز روبرو هستيم .نماي چهرهها نيز از تن ّوع
خوبي برخوردار است ،بهطوريكه ميتوانيم آنها را در
حالتهاي نيمرخ ،تمامرخ و سهرخ بازشناسيم .نكته قابل
مالحظه ،توجه به مكانيزم پرواز و نوع معلّق بودن بدن
انسان در این حالت است .این مسئله از سويي حاكي از
محمد از جهان طبيعي و واقعيات
شناخت عميق سلطان ّ
تخيل وي را از يك 
اطراف بوده و از سوي ديگر قدرت ّ
موجود نامرئي ماورايي به نام فرشته ميرساند ،كه با
تجسم خاصي آن را با فرم لطيفي از يك انسان ،آن هم
از جنس زن ،كه داراي بالهايي براي پرواز به هفت
آسمان است به نمايش درميآورد          .

تصویر  .12معراج پيامبر(ص) ،خمسه نظامی طهماسبي ،اثر :سلطانمحمد،
 946-950ه.ق (مأخذ :کورکیان و سیکر.)43 :1377 ،

تجسم حركات هر كدام از اين فرشتگان نیز
تن ّوع در ّ
از ديگر نكات قابل بررسي است .در حالي كه پیکرهای
حالت پرواز صعودي دارد ،آن دیگری در حالت درجا بال
ميزند و پیکره ای دیگر در حال نشسته روی دو زانو و
نيايش كردن ،در فضا معلّق است .در كنار ديوها و
فرشتگان ،موجودات ماورايي شبهانسان ديگري نيز در
برخي آثار سلطانمحمد به چشم ميخورند .اين
موجودات در نگاره مستي الهوتي و ناسوتي (تصویر،)13
در نيمه پايين سمت چپ اثر ديده ميشوند .الب ّته در
ماهيت دقيق اين موجودات اطالع موثّقی در دست
مورد ّ
نيست اما به نظر ميرسد موجوداتي شيطاني ،از جنس
جنيان باشند كه در حال پايكوبي و دستافشاني بوده و
ّ
بهترين نمونه مستي ناسوتي و زميني ميباشند« .سلطان
محمد ،با اين نگاره بر نگاه رندانه حافظ تجسم اين
جهاني بخشيده؛ پيكره اصلي را در باالي رديف صراحي
و ساغرهاي شراب قرار داده و كنار بستر او را نيز با ساغر
و صراحي آكنده است .در بخش زيرين تصوير ،پيكرههايی
با كاله معنوي به چرخش درآمدهاند و جوان و پير به
تساوي باده ميگسارند .كاركشتهها تلوتلو ميخورند و
دستافشاني ميكنند و كمتجربهها و جوانها از پا
درآمدهاند .يكي فرو افتاده و انگار بوسه بر پاي نينواز
ميزند و ...فرشتگان هم خود در مهتابي باالي عمارت به
عيش و شادماني مشغولاند .گويي زمين و زمان در
عشرت و خوشياند» ( آژند  .)162 :1384 ،
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تصویر  .13مستي الهوتي و ناسوتي ،دیوان حافظ ساممیرزا ،اثر :سلطانمحمد ،حدود
 934ه.ق (مأخذ :کورکیان و سیکر.)103 :1377 ،

 .3توجه به حاالت دراماتيك و نمايشي
پیکرههاي انساني:
این امر ،جنبههايي از بازيسازي و طراحي حركات
نمادين را دربرميگيرد .شايد بتوان گفت سلطانمحمد
دستکم يكي از معدود نقاشاني است كه بهطور رسمی در
عرصه نگارگري ايراني ،اين جنبه از شخصيتپردازي
انساني را در آثارش مورد توجه خاص قرار داده است.
با نگاهي دوباره به (تصویر  ،)13يكي از بهترين
مصداقهاي بحث مورد نظر را مشاهده خواهيم كرد.
سلطانمحمد در راستای نشان دادن حالتي نمايشي از
دو نوع مستي و مدهوشي زميني و آسماني ،از هيچ
ابزاري براي قويتر نمودن بيانگرايي نگاره خود دريغ
نورزيده است .از جمله اين ابزارها ميتوان به تغييرات
ناگهاني اندازه پیکرههاي همپالن ،نوع رقصهايي كه
برخي پیکرهها ميكنند ،و نحوه جايگيري عجيب و
خارج از قاعده برخي پيكرهها در گستره كادر اشاره كرد.
نگاره ديگري از سلطانمحمد به نام رستم در خواب و
نبرد رخش و شیر (تصویر  )14كه مربوط به نسخهاي
ناتمام از شاهنامه فردوسي است ،با آنكه تنها حاوي يك 
پیکره انساني است ،دربرگيرنده خصوصيات عمیق
نمايشي و بیانگر است .نحوه ترسيم پيكره رستم (يك 
فيگور در حال خواب) ،بياني فراتر از يك خواب معمولي
پس از شكار دارد .حالت چهره و نحوه حركت دستها و
پاها ،به پیکره رستم يك نوع نشاط و سرزندگي پهلوانانه
ميبخشد؛ بهطوريكه بيننده ميتواند تص ّور كند رستم
در هنگام نبرد و شكار با اين شكل و هيبت چگونه
ميتواند عمل كند .ضمن آنكه فرم پيكره و حركت آن

تصویر .14رستم در خواب و نبرد رخش و شیر ،برگی از یک نسخه شاهنامه  ،اثر:
سلطانمحمد ،حدود  925ه.ق (مأخذ :پاکباز.)103 :1388 ،

در گستره صفحه در بهترين و مناسبترين جاي ممكن
قرار دارد و حركت چشم را در تمامي قسمتهاي كادر
امكانپذير ميكند.

 .4تشخصبخشي (آنتروپومورفیسم) به فرم
كوهها و صخرهها و تجسم آنها در قالب هيئت
انسان:
الب ّته اين ابتكار از سلطانمحمد آغاز نميشود و
نمونههاي پيشين نيز دارد .اما نخستين كسي كه از اين
مسئله به منظور خلق يك فضاي فانتزي ّ
خلقانه به طور
گستردهاي استفاده كرد شخص وي است .با نگاهي
تيزبينانه و نكتهسنج به آثار سلطانمحمد ،ميتوانيم
تعداد زيادي از نمونههاي صخرههايي را كه به شكل
انسان رسم شدهاند در آنها تشخيص دهيم (تصوير .)15
شايد يكي از نابترين جلوههاي مشترك بين عالم
مثال در نگارگري و فانتزي در انيميشن ،در همين
جانبخشي به صخرهها مستتر باشد .هنگامی كه
هنرمندان مغربزمین در حال تالش براي درك  و
بازنمايي بهتر طبيعت و ارتقاء تكنيكهاي نقاشي واقعگرا
بودند (در خالل سالهاي  1530 -90ميالدي) ،در اين
سمت از كره زمين و در سرزمين ايران ،هنرمندي چون
سلطانمحمد ،مشغول خلق آثاري بوده است كه چشمه
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تصویر  .1۵نمونههایی از تشخصبخشی (آنتروپومورفیسم) به صخرهها در آثار
سلطانمحمد

94

جوشان فضاي ماورايي و فانتزي است .عالمي كه فراتر از
عالم محسوس خاكي است و آن امر مطلوبی است كه
امروزه در هنري معاصر چون انيميشن ،ارزشي جهاني و
اعتباري صدچندان يافته است.
بهطور خالصه ميتوان چنين گفت كه آنچه امروزه
در پویانمایی تحت عنوان فانتزي به دنبال آن هستیم،
قرنها پيش در فرمهاي ثابتي که سرشار از تحرك 
بصري هستند به ثبت رسيده است؛ و حال سؤال مهم
اين است كه آن پیکرهها و فضاهای سراسر زندگی،
پویایی و حرکت ،برای  به حرکت درآمدن در بُعدی دیگر
(زمان) ،چگونه ميتوانند نمود انيميشني پيدا كنند؟
در انتهای این بخش و بر اساس مجموعه آناليزهاي
ّ
خط ِي تهيه شده از بخش بزرگي از پیکرههاي انساني و
شبهانساني موجود در آثار سلطانمحمد ،و به منظور
دستيابي به يك  جمعبندي نظاممند ميتوان مجموع
پیکرههاي يادشده را از چند منظر تقسيمبندي نمود:

الف .ميزان پرداخت به پیکرههاي انسانی و
شبهانسانی
در يك  ارزيابي آماري ،حدود  %15از پیکرههاي
ماورايي
موجود در آثار سلطان محمد را موجودات
ِ
شبهانسان نظير ديوها ،فرشتگان و ج ّنيان تشكيل
ميدهند .در مقابل ،حدود  %85دیگر شامل انسانها
میشود.

ب .ميزان پرداخت به جنس ّيت
درصد بسیار اندکی از پیکرههاي انساني سلطان
محمد را زنان تشكيل ميدهند .اين امر ميتواند علل
مختلفي داشته باشد ،اما شايد يكي از مهمترين آنها اين
باشد که بيشتر نگارههای سلطان محمد شامل موضوعات
رزمي و صحنههاي جنگ ،صحنههاي درباري ،اسطورهاي
و به طور خالصه مضامين مردانه هستند .اگر هم در این
آثار از پیکره زنان استفاده شده است ،صرفاً بهعنوان
شخصيتهايي منفعل و در نقش ناظر و شاهد صحنه
اصلي به كار گرفته شدهاند .الب ّته در اين ميان استثناهايي
نیز وجود دارد .بهطور مثال در نگاره خسرو شيرين را در
حال آبتني نظاره ميكند ،پیکره زن (شيرين) بهعنوان
يكي از شخصیتهای کلیدی داستان و به تبع آن ،یکی
از ارکان اصلی نگاره موردنظر شناخته ميشود.
ج .ميزان دخل و تصرف و اغراق در تناسبات
واقعگرايانه
سلطانمحمد در آثارش بيش از اسالف و معاصران
خود به بيان احساسات ميپردازد و ح ّتي در بسياري از
موارد ،از بياني طنزآميز به همراه شوخطبعيهای خاص
كه به نوعي يادآور آثار محمد سياهقلم است -بهرهميبرد .در عین حال با مطالعه دقيقتر نگارههای وی در
ميیابيم كه او در همه آثارش نیز چنين برخوردي
نداشته و در برخي از نگارهها شيوه اساتيد مكتب هرات
را پيش گرفته است .به بيان بهتر ،وي هم به شيوه
مجدانه عمل نموده و هم اين كه عزمی بر
كالسيك  ّ
ماندن در قيود ارزشهاي تصويري گذشتگان نداشته
است .الب ّته شايان ذكر است كه سبك بصري موجود در
آثار وي برآيند دو گرايش تصويري ،يكي سبك نقاشي
دربار تركمانان و ديگر شيوه كار اساتيد مكتب هرات،
الدين بهزاد ،است« .سلطانمحمد با درايت
بهويژه كمال ّ
بسيار ،شيوه خود را با سبك استاد بهزاد هماهنگ كرد.
آثار سلطان محمد در شاهنامه طهماسبي تلفيقي است
از رنگهاي درخشان ،شاد و پرتحرك مكتب نگارگري
تركمانان تبريز و ساختار بسيار سنجيده مكتب نگارگري
هرات ،ولي تا سال  936ه.ق هر دو شيوه ،شكل تلفيقي
كامل خود را پيدا كردند» (کنبی .)81 :1378 ،در كنار
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پيگيري ر ّدپاي گذشتگان و مكاتبي كه بر شيوه كار
سلطانمحمد و برخورد دوگانه وي در ترسيم پیکرهها
تأثير گذاشتهاند ،ميتوان به داليل و عوامل قابل توجه
ديگري نیز اشاره نمود .يكي از اين داليل ،همانگونه كه
در سطرهاي پیشین نيز اشاره شد ،وابستگي شديد
نقاش به موضوع و مضمون و حالوهواي متن است.
اينكه وي در نگاره خود يك صحنه جنگ را به تصوير
بكشد يا غزلي از حافظ و يا صحنهاي تغزلي و عاشقانه را،
در انتخاب زاويه ديد و برخورد او تاثيرگذار بوده ،و شايد
يكي از بزرگترين دالیل چنين تن ّوعي در ميزان دخل و
تصرفات و اتّخاذ برخوردهاي واقعگرايانه يا غيرواقعگرايانه
ّ
همين امر باشد .بهعنوان نمونه ،با مقايسه دو نگاره
«مستي الهوتي و ناسوتي» و «جشن عيد فطر» و
انساني آناليزشده مربوط به اين دو تصوير،
پیکرههاي
ِ
ميتوانيم بررسي دقيقتري از موضوع یاد شده داشته
باشيم .همانطور كه پيشتر نيز ذكر شد ،نگاره ا ّول (مستي
الهوتي و ناسوتي) ،تصويري است كه براي يكي از
غزليات حافظ ترسيم شده و نگاره د ّوم (جشن عيد
فطر) ،به روايتي تصويري از جشني كه در دربار صفوي
به مناسبات رؤيت هالل ماه شوال و برپايي مراسم نيايش
عيد فطر برپا شده ميپردازد .در نقاشی ا ّول با توجه به
اين كه نگارگر سعي در به تصوير كشيدن مستي ،آن هم
از دو نوع زميني و آسماني و تفاوت آن در نزد زمينيان
و افالكيان دارد ،تا آنجا كه توانسته است به بازیسازي و
تجسم حركات شخصيتها در این احوال پرداخته و به
ّ
تبعیت از حالت مستی و خارج شدن از وضعیت عادی،
پیکرهها را در حاالتی غيرطبيعي و اغراقشده و
کاریکاتوری به تصویر کشیده است .هنرمند در این امر از
ّ
خلقيت و تن ّوع بسيار زيادي بهره جسته است .گروهي
را در حال رقص مستانه ،با اغراقهاي كاريكاتوری و
شوخطبعانه ،از جمله سرهاي بسيار بزرگ نسبت به
بدن ،شكمهاي بزرگ و دست و پاهاي كوتاه به تصوير
كشيده است .گروهي ديگر را نیز در هيأت ج ّنيان و در
حال دستافشانی و پايكوبي و حتي بوسه زدن بر پاي
نوازندگان ترسيم كرده است .طرز حاالت نشستن و
ايستادن ،به ویژه در بخش پايين تصوير كام ً
ال غيرطبيعي
و فراواقعنما به نظر ميرسد .در عوض در بخش فوقاني

همین اثر ،جايي كه نقاش تالش ميكند مستي الهوتي
را به تصوير بكشد ،با پیکرههاي مو ّقر ،آرام و كالسيكتري
مواجه میشويم .اما در نگاره د ّوم (جشن عيد فطر)،
بهواسطه موضوع مذهبي-درباري آن ،برخورد كالسيك 
شكل پررنگتر و موثرتري به خود ميگيرد .در اينجا
نقاش سعي ميكند پادشاه معتقد و مذهبي را به همراه
درباريان و مالزمانش -كه همگي از اين اتفاق مسرورند
و البته اين مسرت که همراه با اعتقاد مذهبي و ايمان
است با سرخوشي و شادکامي ناشي از مستي و مدهوشي
نگاره قبل متفاوت است -همراه با يك نظم و آراستگي
خاص ترسيم كند .ازاينرو ،شيوه منظم هندسي در
چيدمان پیکرهها و بهرهگيري از تركيببندي حلزوني
س ّنتي نگارگري را  -كه ميراث مكتب هرات است-
برمیگزيند .اين نوع توجه آگاهانه سلطانمحمد به خلق
شخصيتها و حرکات و بازیهای آنها بر
فضا و ترسيم
ّ
اساس متن و موضوع و حالوهوای داستان ،نکتهای
توجه است .یکی از نکات حائز اهميت
بسيار در خور ّ
ديگر اين است كه نماي در نظر گرفته شده براي هر
اغراق بهكاررفته در ترسيم آن نقش
پیکره ،در ميزان
ِ
مستقيم دارد .به اين معني كه در پیکرههاي ترسیمشده
تصرفات كمتري نسبت
در حالت سهرخ ،با ميزان دخل و ّ
به نماهاي نيمرخ و تمامرخ روبرو هستيم .در نماهاي
نيمرخ با برخي چهرههاي كاريكاتورگونه با تناسبات
اغراقشده خاص و بهنوعی عجیب برخورد ميكنيم كه
به كلي از لحاظ طرز نگرش و برخورد نقاشانه با نماهاي
ديگر از جمله سهرخ متفاوتاند.
بر اساس يك  سرشماري آماري ،حدود %80
پیکرههاي انساني سلطانمحمد در حالت سهرخ%18 ،
نيمرخ ،و  %2در وضعیت تمامرخ ميباشند  .با د ّقت و
مطالعه بيشتر در تصاوي ِر خطي ترسيمشده آثار سلطان
شدت اين تغييرات
محمد ،مشاهده میکنیم که ّ
حدي است كه تص ّور ميشود اگر قرار باشد
تناسباتي به ّ
يك شخصيت در وضعیت سهرخ توسط سلطان محمد
در حالت نيمرخ تصوير شود ،ممكن است به كلي شباهت
خود را با پیکره اصلی از دست بدهد.
بر طبق یک بررسی دقیقتر ،تصاوير آناليزشده را
میتوان به سه دسته :پیکرههاي واقعگرا ،پیکرههاي
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همراه با اغراقهاي خفيف ،و پیکرههاي کام ً
ال اغراقآمیز
و كاريكاتوري تقسيم نمود .ذكر اين نكته نیز الزم است
كه اكثريت قريب به اتفاق اغراقها و دخلوتصرفاتِ
شدي ِد اعمالشده توسط سلطان محمد ،در پیکرههاي
مردان اتفاق افتاده و پیکرههاي زنان همچنان به همان
شيوه س ّنتي و اکثرا ً در حالت سهرخ و واقعگرايانهتر به
تصوير كشيده شدهاند.
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د .ميزان تح ّرك و سكون موجود در حاالت
پیکرهها
متن دربرگيرنده
توجه و وابستگي سلطانمحمد به ِ
ّ
موضوع نگاره ،عالوه بر اثرگذاري بر جنسيت و میزان
اغراقهاي اعمالشده بر پیکرهها ،تأثير بسزايي در
پرتحرك دارد .چنانچه
بهكارگيري پیکرههاي ساكن و یا
ّ
موضوعاتی مانند صحنههاي جنگ و يا رقص و پايكوبي،
مستلزم بهتصویرکشیدن پیکرههای پر جنب و جوش و
تعمق و تف ّكر،
پویا است ،اما در نگارههايي كه سكوت و ّ
بنيان اصلي موضوع است (مانند نگاره خسرو ،شيرين را
در حال آب تني مينگرد) نگارگر ضرورتي براي طراحی
پیکرههای پویا در قالب نگارهاش احساس نميكند و به
حاالت ساکن با حرکات درونی و مفهومیتر روی
میآورد.
هـ  .پیکرهها در قالب ژستهاي حركتي
توجه به اينكه مبحث ژستهای حرکتی در
با ّ
هنرهاي سينمايي و بهويژه پویانمایی كاربرد بسياري
دارد ،ميتوان پیکرههاي انساني سلطان محمد را نيز بر
همين اساس تقسيمبندي نموده و در قالبهاي يادشده
جاي داد .اين امر ميتواند در شناخت عميقتر حاالت،
درك نقش شخصيتها در جريان داستان و در نهايت
فهم بهتر بازیسازي كاراكترها ،به ما كمك  شايان
توجهي نمايد.
ّ
تاکنون آشنايي مختصري با چندوچون استفاده
سلطانمحمد از عناصر فانتاستیک و روشهاي دخل و
تصرف وي در نظام ساختاري پیکره انسان به منظور
ّ
ّ
رسيدن به حالوهوایي فانتزی حاصل شد .قدر مسلم
آنكه به سبب ايجاد تغييرات در ساختار آناتومي ،مانند

شكل و تناسب دستها و پاها و همچنين جابجايي
نسبت نيمتنه فوقاني و تحتاني ،لزوماً بايد حركات مربوط
به چنين پیکرهای نسبت به حركتهاي طبيعي بدن
انسان در عالم واقعي متفاوت باشد.
الب ّته جدا از تغييرات آناتوميك ،نوع شخصيت و
نقش آن در داستان ،كنش و واكنشهاي آن نسبت به
شخصيتهاي ديگر ،و همچنین حالوهواي كلّي اثر نيز
تجسم حركت براي هر پیکره دخیل است .آنچه کار
در ّ
را دشوار ميکند ،تفاوت خصلت حركت در گستره يك 
پویانمایی زمانمند است .حركت
كاد ِر بیزمان و يك فيلم
ِ
خاصي است و مسائل تكنيكي
در نقاشي حائز شرايط ّ
مخصوص خود را داراست .يك نقاش با فرض اينكه در
متحرك
ترسيم تمامي حاالت پیکرههاي انساني ،شکل
ّ
تجسم كند ،به هنگام نقاشي
شده آنها را نيز در ذهن ّ
لزوماً يك  قاب ثابت از آن حركت معين را به تصوير
نميكشد ،بلكه به دنبال مقطعی از حركت است كه
مبین جزئيات آن
گوياي بهترین بخش آن حرکت بوده و ّ
باشد .در جريان چنين تالشي ،تنها به هماهنگ نمودن
آن حالت با فضاي كلّي اثر بهعنوان يك  فريم ثابت
نقاشي ميپردازد و مسلّماً دغدغههاي پویانمایانه ندارد.
با بررسي آثار سلطانمحمد -بهعنوان يك تصویرگر
كتاب -ميتوان به درستی اين مطلب پي برد .به طور
مثال وی در نگاره «پيرزن و سلطانسنجر» ،در حين
تجسم حركات پيرزن جسور و شجاعي كه خود
ّ
توجه و ّ
را به نزديكي اسب سلطانسنجر رسانده و در حال
عقدهگشايي و گلهگذاري است ،ميكوشد تا بهترين
لحظه داستان و حركات مختلف شخصيتهاي آن را -
كه به روشنترین میزان ممکن بيانگر حق مطلب باشد-
گزينش كند و آن را بهعنوان نماي شاخص داستان به
تماشاگر بنماياند.
عناوين
در این بخش ،بهعنوان شاهد مثالي براي
ِ
ذكرشده و جهت درك بهتر مطلب ،در چند مثال ساده
به بررسي و ترسيم کلیدهای حرکتی بر اساس تعدادی
محدود از پیکرههای ترسیمی سلطانمحمد میپردازیم.

نتيجهگيري
نگارگري ايراني تاريخي سراسر نشيب و فراز داشته
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و در طي اعصار و قرون متمادي دستخوش تغييرات
بسيار شده است .ا ّما آنچه در پس این همه تح ّوالت به
چشم ميخورد اين است كه س ّنت تصويري ايراني از
وراي پيچوخمهاي تاريخ ،زنده مانده و دورهبهدوره به
سوي تكامل پيش رفته است .برآيند تمامي تجربيات
هنرمندان ايراني و تبادالت متقابل آنان با هنر هنرمندان
ملل ديگر ،در نقطه اوج و تعالي هنر نگارگری ايران،
یعنی در مكتب تبريز د ّوم به بار نشست که یکی از
بزرگترین نقاشان آن سلطانمحمد است .شرح جزئيات
ارزشها و نوآوريها و تالشهاي بيوقفهای که
سلطانمحمد در ايجاد فضا و حرکات فانتزي در
نقاشيهايش انجام داده در صفحات قبل از نظر گذشت.
بنابراين سخن را در اين باره كوتاه نموده و بهطور خالصه
به نتايج حاصل از مباحث مذكور و جمعبندی آنها
ميپردازيم:
 .1عالم مثالین حاکم بر نگارگری کالسیک ایرانی،
معرف عالمي بهشتگونه است كه به لحاظ تفاوتهاي
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عميقش با زندگي خاكي از يك سو و قرابتهایش با آن
از سويي ديگر ،نمود عيني فانتزي است .به مانند فانتزي،
در عالم مثال نيز شاهد تغييرات و يا شكست قوانين عالم
واقعي و خاكي هستيم .بهعنوان نمونه ،خطاي ديدي كه
در اثر پرسپكتيو در عالم واقعيت وجود دارد ،در اين
جهان و در تابلوهاي نگارگري كه تحتتأثير اين عالم
رسم شدهاند جايي ندارد .يا اينكه نقاش ميتواند آزادانه
تخیل خود مدد گرفته ،آن را با ادراكات شخصياش
از ّ
در آميزد و بهطور مثال آسمان را طاليي رنگ كند يا
براي سنگها و صخرهها از رنگهايي چون سبز و صورتي
توجه
استفاده كند .بر اساس اين وجه مشترك ارزشمندّ ،
به ويژگيهاي گرافيكي و معنایي فضاي نگارگري اصيل
ايراني ميتواند در خلق يك فضاي فانتزي در پویانمایی
بسيار مثمر ثمر باشد.
 .3نگارههاي ايراني ،در عين دارا بودن سكون و
تحركاند .اين
آرامشی خاص ،در بطن خويش داراي ّ
تحرك به اشکال مختلفي رخ مينمايد؛ گاه به صورت
ّ
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ريتم و تباين و دیگر ارزشهاي تجريدي ،تداعي حركت
ميشود ،و گاهی بهصورت عيني در حركات پیکرههاي
انساني و حيواني قابل مشاهده است .از ميان نگارگران
تحرك و پويايي در هر دو
ايراني ،در آثار سلطانمحمدّ ،
توجه
شكل ذكر شده به ّ
حد اعالي خود موجود است و ّ
به جزئيات آن در پیکرههاي انساني و شبه انساني
ميتواند الهامبخش باشد.
 .4با توجه به نوع سادهسازي و خالصهگويي و در
خاص بهكاررفته در ساختار
اصطالح «استيليزاسيون»
ِّ
پیکرههاي انساني كه البته در طول زمان در نگارگري
ايراني به صورت يك خصلت بصري تثبیت شده درآمده
و در آثار سلطانمحمد در نقطه تعادل و پختگي قرار
دارد ،ميتوان نتيجه گرفت كه به همان ميزان كه در
جهت رسيدن به يك بيان صريح و گويا به خالصهپردازي
در اندام انسان مبادرت شده ،انتظار میرود كه در هنگام
متحركسازي آنها نيز اين خالصهگويي و سادهسازي و
حذر از جزئيات كامل صورت گيرد و حركات ،سادهتر از
توجه
صورت واقعي آنها پندار شوند .اين نكته از يكسو و ّ
به فضاي بدون پرسپكتيو (به شكل ملموس آن) و
دوبعدنمايي محض از سوي ديگر ،باعث ميشوند تا
حركات در چنين فضايي سادهتر و با ريتمي متفاوت و
بدون گردشهاي سهبعدي و تغيير زاويههاي ناگهاني و
خصلتهاي كوتهنموداري صورت پذيرند .برآيند چنين
ويژگيهايي درنهايت به يك بيان بصري و حركتي خاص
توجه به اصالت و
منجر میشوند كه ميتواند با ّ
برخورداري از يك پيشينه تصويري عميق و ريشهدار،
توجه واقع شود .بهخصوص اگر چنين بياني با
مورد ّ
مضامين مرتبط درآميزد ميتواند تأثير عميقتري بر
مخاطب بگذارد .مسیري كه هنرمندان شرق دور ،بهطور
جدي آن را در پیشگرفته و توانستهاند ارزشهاي بصري
و فرهنگي بومي خويش را با بيان خالق و هنرمندانه
عصر حاضر درآميزند و آنها را با زباني دلنشين به گوش
مخاطبان خود در سراسر جهان برسانند.
روند ساخت یک فیلم پویانمایی ،فرآيندی چنداليه
تخصصهاي مختلفي را شامل
و چندمرحل هاي است كه ّ
ميشود .يكي از مهمترين اين مراحل ،مرحله طراحي
شخصيت است كه به نحوي مؤثّر بر سبك  بصري و

ساختار گرافيكي فيلم تأثير ميگذارد .اين مرحله بهویژه
در پویانمایی معاصر كه خصلت «شخصیتمحور» بسيار
دارد اهميت بیشتري پيدا ميكند .در گذرگاه مطالعات
تصويري كه يك طراح شخصیت قبل از شروع به كار
انجام ميدهد ،بررسی منابع تصويري مربوط به هنرمندان
اهمیت است .هنرمندان شرق دور
گذشته بسيار حائز
ّ
براي رسيدن به نوعي از بيان بصري كه در عين امروزي
بودن ،بيانگر و تداومدهنده سنت گذشتگانشان باشد،
تالش در خور تحسيني انجام دادهاند .از جمله اين
هنرمندان ميتوان به كارگردان مطرح ژاپن« ،هايائو
ميازاكي» اشاره نمود كه در خلق شخصيتها و ايجاد
فضاهاي سنتي و مبتني بر اعتقادات مذهبي و اسطورهاي
ژاپن ،كوششي شایان ذکر و همراه با نتايج درخشان
داشته است .پویانماییهايي چون شهر اشباح ( )2001و
شاهزاده مونونوكه ( )1997حاصل چنين تالش ارزشمند
و خالقانهاي است كه باعث شده وي و استوديو جيبلي
در جهان سينما و انيميشن بهعنوان كارگردان و
استوديويي صاحب سبك شناخته شوند .هنرمند ايرانی
تعمق در فرهنگ و هنر غنی و پرسابقه
نيز ميتواند با ّ
ايران زمين ،به عرصههایی نوین در پویانمایی معاصر
دست يابد .عالم مثال و فضاي چندساحتي خاص آن
ّ
فانتاستيك جذاب پویانمایانه
ميتواند در ايجاد فضاهاي
الهامبخش باشد ،و نيز مطالعه حاالت و حركات و ساختار
کالبد شخصيتها ،از سويي به طراحي شخصيت و از
متحركسازي با بياني
سوي ديگر به شيوهاي خاص از
ّ
نو كمك خواهد نمود .يك طراح پسزمينه نيز ميتواند
با بهرهگيري از ساختار تركيببندي و چيدمان عناصر و
كيفيات بصري مختلف ،در زمينه تخصصی خويش
استفاده شاياني ببرد .ح ّتي خصلت همزماني و فضاي
چندساحتي موجود در آثار نگارگري ايراني كه به ما در
آن واحد چند زمان و يا چند مكان مختلف را در
چارچوب يك كار نمايش ميدهد ،ميتواند در شيوههاي
نوين تدوين مورد استفاده قرار گيرد.
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