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گی های بیان نمایشی در نگارگری ایرانی و نیز سیاق هنری سلطان  مطالعه و بررسی پیشینه های مطالعاتی در رابطه با ویژ
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مقدمه
شــــــیوه روایی فردوســــــی در ســــــرودن شــــــاهنامه و شــــــکل  گیری 
داســــــتان های آن، شیوه ای سراسر هیجان و برانگیزاننده احساساتی 
کرنش و بندگی در پیشــــــگاه یــــــزدان، عواطف  چون میهن  پرســــــتی، 
انســــــانی، شور و عشق جوانی، اخالق پهلوانی، ستایش خیر و نیکی و 
نیز  قیام علیه شّر و پلیدی است. در این میان، عنصر روایت به شکل 
که هر  نمایشی، یکی از شاخصه های مهّم بیان شاعر است؛ به نحوی 
گزیر هنرمند را به سمت  گونه بازنمایی تصویری ابیات شــــــاهنامه، نا
و ســــــویی از آفرینش یک فضای نمایشــــــی رهنمون می سازد. ابیات 
شاهنامه طّی ســــــالیان متمادی، یکی از سرچشــــــمه های داستانی 
مجالس نّقالــــــی و نمایش های مردمی بوده  انــــــد. این عرصه نمایش 
محور، حّتی در دل هنرهای تجسمی و نگاره های روایت گر حوادث و 
جریانات واقع در فصل های شــــــاهنامه، رسوخ نموده و به معنایی هر 
نگاره، گویی صحنه ای نمایش گونه را در این بیان روایی شکل می دهد.
آموزنده تریــن  و  خیال انگیزتریــن  و  جّذاب تریــن  از  یکــی  شــاید 
پرده های مختلف داســتانی شاهنامه، داستان هفت خان رستم در 
که به نوعی سیر منازل آفاقی و انفسی  راه رســیدن به البرز کوه باشــد، 
جهــان پهلــوان را بــه عرصــه روایــت می کشــاند. از دیگــر ســو، دوران 
رشــد و بالندگی هنرهای تصویری و نگارگری ایران پس از اســالم، در 
گران ســنگ مکاتب  مکتــب تبریــز صفوی و بــر مبنای دســتاوردهای 
نگارگری ترکمانان و هرات و شیراز، تجّلی یافته است. از شاهکارهای 
که عمومًا  مشهور این دوران، می توان به شاهنامه هایی اشاره نمود 
کارگاه ســلطنتی دربار صفوی بــه نگارش و  بــه ســفارش شــاهان و در 
تدویــن و تصویــر درآمده انــد. نمونه شــاخص نســخه های یاد شــده، 
کنار این اثر ارزشمند،  شــاهنامه ســترگ  شــاه طهماســبی اســت. در 

کــه بنابر دالیلــی ناتمام  گشــت  شــاهنامه دیگــری نیــز بــه تدوین آغاز 
کــه از آن بر جای مانده، شــامل شــاخصه های  مانــد. اّمــا نگاره هایی 
منحصــر بــه فــرد مکاتــب نگارگــری ترکمانــان و تبریز صفوی اســت. از 
جملــه ایــن نگاره ها، اثر منســوب به ســلطان محّمد نقــاش با عنوان 
»نبــرد رخــش و شــیر«، مربــوط بــه خــان اّول از هفــت خــان رســتم 
اســت. ایــن نگاره، به ســبب رنگ  پردازی بســیار غنــی و خیال  انگیز و 
کشــیدن رســتم در حال  طبیعت پــردازی خارق العاده و نیز به تصویر 
خــواب و مبــارزه رخــش و شــیر و ترکیب  بنــدی و فضاســازی نمایشــی 
پویا، اثری در خور ســتایش و اعتناســت. از ســویی دیگــر، نگاره ای با 
همیــن عنــوان و متعّلق بــه میرمصــّور، از هنرمندان شــاخص مکتب 
تبریــز دّوم، و مربــوط بــه شــاهنامه شــاه طهماســبی در پیــش روی 
که از بســیاری جهات بــا اثر ســلطان محّمد  مخاطــب قــرار می گیــرد، 
ک فراوانی  متفــاوت بــوده و در عیــن حال وجوه تشــابه و نقاط اشــترا
نیز با آن دارد. پژوهش حاضر، با مقایسه تطبیقی این دو نگاره سعی 

دارد به پرسش های زیر پاسخ دهد:
۱. ساختار روایت تصویری و به کارگیری عناصر تجسمی در فضاسازی 
خــان اّول رســتم، در آثــار دو هنرمنــد شــاخص مکتــب تبریــز صفــوی، 

ک و افتراقی است؟ میرمصّور و سلطان محمد، دارای چه وجوه اشترا
۲. خاســتگاه و پیشــینه زیباشناســانه ســبکی هــر یــک از ایــن دو 
نگارگــر، تــا چــه میزان بر شــیوه روایــت تصویــری آنان از یــک موضوع 

یکسان تأثیرگذار بوده است؟
روش تحقیــق حاضر توصیفی-تحلیلی  همــراه با رویکرد تطبیقی 
گردآوری  کتابخانــه ای،  بــوده و داده هــا با اســتفاده از اســناد و منابع 

شده است.

پیشینهپژوهش

حســین عصمتــی و محمدعلــی رجبــی )۱۳۹0( در مقاله »بررســی 
تطبیقــی عناصــر بصــری نگاره هــای حماســی و عرفانــی« بــا بررســی 
نگاره هــای  از  تعــدادی  ترکیب بنــدی  و  تجّســمی  نمادیــن  عناصــر 
حماســی و عرفانــی، میــزان و چگونگــی بهره گیری از عناصــر بصری را 
در راســتای ایجاد حال و هوای حماســی در نگارگری ایرانی آزموده و 
نقش این عناصر را به اثبات رســانیده اند. پروین شــاه پســند حسین 
آبادی )۱۳88( در مقاله »نبردهای تن به تن رســتم در نســخه خطی 
گلســتان«، با برشــماری  کاخ  کتابخانه  شــاهنامه رشــیدا محفوظ در 
تصویــری  روایــت  در  زیباشــناختی شــاهنامه مذکــور  شــاخصه های 
کارگیــری عناصر  کیفّیت بــه  صحنه هــای نبــرد تــن بــه تــن رســتم، بــر 
کید ورزیده است. اسماعیل  تصویری در روایت داستان های مذکور تأ
کمــی واال و مصطفــی رئیســی بهــان )۱۳8۴( در مقالــه »نگاهی به  حا
جلوه های دراماتیک در شــاهنامه فردوسی و خمسه نظامی« ضمن 
معرّفی عناصر درام در ادبیات، به تطبیق آنها در ساختار روایی متن 
شــاهنامه و خمســه نظامــی پرداخته انــد. همچنیــن جــالل خالقــی 

داســتان های  از  برخــی  در  درام  »عناصــر  مقالــه  در   )۱۳۷0( مطلــق 
شــاهنامه«، عالوه بر رویکردی مشــابه، با ذکر فرازهایی از شــاهنامه، 
عناصــر دراماتیــک نمایــش را به صــورت عینی در متن این اثر نشــان 
کتــاب »فردوســی و حماســه  داده اســت. هانــری ماســه )۱۳۷5(، در 
مّلی«، به ذکر وجوه حماســی شــاهنامه پرداختــه و ابعاد روایی آن را 
در شــکل نمایشــی و عاطفی و حماســی باز نموده اســت. محّمدرضا 
نصــر اصفهانــی، ســّید مرتضــی هاشــمی و داوود حاتمــی )۱۳88(، 
کاوی جنبه هــای دراماتیــک داســتان رســتم و ســهراب  در مقالــه »وا
شــاهنامه بر پایه درام  شناســی ارســطو«، میــزان اثربخشــی روایت آن 
داســتان را بــا تطبیق بر اصول درام ذکر شــده در بوطیقای ارســطو بر 
آثار فیلمســازان معاصر مورد ارزیابی قرار داده اســت. پژوهش حاضر، 
ضمــن بهره منــدی از دســتاوردهای منابع یادشــده و دیگــر مقاالت 
کتــب در زمینــه تاریــخ نگارگری ایران، با رویکــردی تطبیقی و میان  و 
رشته ای، سعی در درهم تنیدن وجوه نمایشی متن ادبی شاهنامه، 
درام و ســاختار روایــت تصویــری، مبتنی بر شــاخصه های ســبکی دو 
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بررسی تطبیقی عناصر نمایشی در دو نگاره از میر مصّور و سلطان محّمد 

با موضوع نبرد رخش و شیر 

که در آثار سلطان محّمد و میرمصّور  مکتب ترکمانان و تبریز صفوی، 
متجّلــی شــده  اند، داشــته و بــا مطالعــه مــوردی بــر روی دو نــگاره بــا 
موضوع مشــابه از دو نگارگر یاد شده، ارزش های نمایشی را در القای 

روایت داستانی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد.

1.جنبههاینمایشیدرهنرها

تشــریح  بــه  بوطیقــا۱،  خــود،  ادبــی  اثــر  مشــهورترین  در  ارســطو 
گســترده از آن پرداخــت.  چارچوب هــای نظــری نمایــش۲ و تعریفــی 
که وی به عنــوان بنیاد تعریــف از آن یاد می کند،  مهم تریــن خصلتــی 
کــه بــه نوعــی ناظــر بــر تقلیــد و بازســازی  »کنــش تقلیــدی«۳ اســت، 
خ داده اند. البته  که در جهــان واقعی یا خیالــی ر رویدادهایــی اســت 
ایــن تقلیــد بایــد به صــورت نظام  مند بــوده و اصولی را با خــود همراه 
داشــته باشــد. از جمله آنکــه باید دارای ابتــدا، میانه و پایــان بوده و 
کوب،  نیــز دارای وحدت ســه گانه زمان، مکان و رویداد باشــد )زرین 
که نمایش در شــکل سّنتی و  ۱۳۹۳، ۲8(. نکته قابل تأّمل آن اســت 

گردد. پایدار خود، الجرم بایستی به شکل تآتر اجرا 
کــه به نوعــی مفهوم و  اّمــا واژه »نمایشــی«۴ دارای صفاتــی اســت 
کارکــرد آن را از دایــره تعاریــف چارچــوب مــدار نمایش فراتر بــرده و به 
که بار عاطفــی را نیز القا می کنند، اطالق می شــود.  اعمالــی نمایشــی 
»از ایــن رو، نمایش ایمایی )پانتومیم(، ســیرک، تئاتــر خیابانی، اپرا، 
کاباره، تئاتر بالبداهه و هنرهای نمایشــی، همه در محدوده  واریتــه، 
هنرهــای دراماتیــک قــرار می گیرنــد ولــی برخــی از عناصــر مشــخِص 
)اســلین،۱۲0،۱۳8۷(.  ندارنــد«  درخــود  را  درام  ویــژه  تعریف هــای 
کــه بــر نمایشــی  بودن یک امــر واقع  گــی بنیادینــی  در ایــن مــورد، ویژ
لــت می کنــد، روایتگری5 یــا داســتان پردازی۶ اســت. از این نقطه  دال
نظــر، می تــوان عنــوان »نمایشــی« را بــه غیــر از هنــر تآتر، بــه هنرهای 
دیگری چون هنرهای تجّســمی نیز نســبت داد. عناصر تجســمی نیز 
می تواننــد در انتظامــی روایتگرانــه، بــه توصیفی نمایشــی از رویداد و 
یــا شــخصیت ها بپردازنــد. »رنگ ها، شکل ســازان و داســتان  پردازان 
زبردســتی هســتند و بــه تنهایــی و هم در ترکیــب با یکدیگر نمایشــگر 
کنــه وجــود و اســرار درون داســتان و شــخصیت ها و  و راهبرانــی بــه 
موقعّیت  ها« )رفیعا،۱۶،۱۳8۴(. در این میان، نوع طراحی و ساخت 
که  و پرداخت حاالت و سکنات شخصیت های مرتبط با نگاره هایی 
به قصد بازنمایی تصویری یک روایت و یا داســتان نقاشــی شده اند، 
بــه نحــوی شایســته می توانــد در القــای روایــت مّدنظــر مؤّلــف، مؤثر 
واقع شــود. حــاالت مربوط بــه عواطف منعکس شــده در چهره  ها۷ و 
نیــز  حالت  پذیــری پیکره ها در ســاختار ترکیب  بندی8 نــگاره، عالوه بر 
ک  فرم بخشیدن به فضای بصری، بر میزان تأثیرگذاری و قابلّیت ادرا
نمایشــی خاســتگاه مفهومی و محتوایی آن بر مخاطب، نقشی بسزا 

ایفا می نماید.

3.ساختارروایی-نمایشیشاهنامهفردوسی

روایت هــای  و  داســتان ها  از  مجموعــه ای  واقــع  در  شــاهنامه، 

که  مختلــف شــامل اســاطیر، رویدادهــای تاریخی و افســانه ها اســت 
کوشــش فردوســی به شــکلی منســجم و هماهنگ در آمده  به ســبب 
و در قالــب نظمــی مــوزون و حماســی و مبتنــی بر روح مّلــی و میهنی 
که برخاســته از تأثیرپذیری فردوســی از نهضت مّلی شعوبیه۹  شــاعر، 
گــردآوری شــده اســت. بــر اســاس محتوای  کنونــی  اســت، در شــکل 
شاهنامه، می توان آن را به سه بخش: اساطیری، پهلوانی و تاریخی 
تقســیم بندی نمــود. صــرف نظــر از منابعــی همچون خــدای نامه۱0 و 
که به تعبیری مورد اســتفاده فردوســی قرار  شــاهنامه ابومنصوری۱۱، 
گرفته  انــد، تنّوع  انواع ادبی و همچنین مضامین داســتانی به  کار رفته 
در ایــن اثر، به بســتری مناســب برای شــکل  گیری و بالندگــی روایت، 
گشته است. حضور اســطوره ها، موجودات  در شــکل نمایشــی، بدل 
خیالــی، تمثیل هــا، شــعر غنایــی، اخبــار تاریخــی، آییــن خســروان، 
حماســی  داستان  ســرایی  و  قصه  پــردازی  عاشــقانه،  داســتان های 
خ نمــوده و  کــه در جــای جــای شــاهنامه ر در پرتــو روح پهلوانــی، 
گــره خورده  انــد، از نمونه هــای چنیــن تنّوعــی در عرصــه  بــا یکدیگــر 
روایتگری فردوسی هستند )خالقی مطلق، ۱۳۷0، 5۳(. توّجه دقیق 
بــه نّیــات قهرمانــان و شــخصّیت ها، بــه عنوان وجــه معّرف ســاختار 
شــخصّیتی آنــان، و نیــز شــیوه مواجهــه بــا موانــع و مشــکالت پیــش 
رو و چگونگــی چاره جویــی آنــان، بــه همــراه توصیف هــای ظریــف و 
گی هــای جســمانی و ارتباط دهــی آن با حــاالت روحی و  دقیــق از ویژ
عواطف شــخصیت ها، از جمله شــاخصه های شــیوه روایی فردوسی 
که وصف  در ســرایش شــاهنامه اند. »فردوســی می خواهد هر آنچه را 
کند و به  گــذارد، تصویــر  می کنــد، بــه نحوی نشــان دهــد، به نمایش 
حوزه محسوســات به ویژه عینّیت بکشــاند. عّلت توّجه و حساسیت 
خارق العاده او نســبت به رنگ، نور و ســایه روشــن نیز همین اســت« 

)ضابطی جهرمی، 8،۱۳۷8(.
هانری ماســه، شــاهنامه را از نظر بیان آتشــین عشق و یا سخنان 
ژرف و اندوه بــار یــک پهلــوان به هنگام مرگ خود، با پایان ســمفونی 
گنر مقایســه می کند )ماســه، ۱۳۷5، ۱۱۲- بتهــوون و یا یک درام از وا
۱۱۱(. بهره گیــری فردوســی از روایــت نمایشــی در ســرایش شــاهنامه، 
که البته این دو وجه با یکدیگر  شامل دو وجه ادبی و تصویری است؛ 
ارتباطــی نزدیــک داشــته و الزم و ملــزوم یکدیگــر بــه شــمار می آینــد. 
بــه عناصــر  بــر صورت  بنــدی ســاختاری شــاهنامه  وجــه اّول، ناظــر 
ســّنتی نمایــش، از جملــه پیــش درآمــد۱۲، ســاخت، درگیــری و زبــان 
نمایــش اســت. در وجــه دوم، تکیه اصلــی بر بیان توصیفی شــاعر در 
گی های تجسمی همچون طبیعت، اشخاص،  کشیدن ویژ به تصویر 

موجودات، بناها و حاالت و سکنات شخصیت ها قرار دارد.

4.روایتخاناّولرستم

یکی از بخش های خیال انگیز و در عین حال حماســی شــاهنامه 
فردوسی، داستان هفت خان رستم است. روایتی از هفت منزلگاهی 
کیکاووس از بند دیوان مازندران در البرز  که رستم به قصد آزادسازی 
کنــد، تا در نهایــت پس از نبــرد و پیروزی بر آنان، شــاِه  کــوه بایــد طی 
دربند را نجات بخشــیده و بر مســند پادشاهی ایران زمین بازگرداند. 
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کی با پلیدی  این هفت منزلگاه، از نقطه نظر اســاطیری، نماد نبرد پا
و روح ایــزدی بــا اهریمــن اســت و سلســله مراتــب را از خــان اّول تا به 
ح نمــوده و بــه  خــان هفتــم از ســادگی بــه پیچیدگــی و دشــواری طــر
که به دستور پدرش زال، راهی این مسیر  کارآزموده،  رستم جوان و نا
کارزار و نیز  کســب تجربه در نبرد و  پرخطر شــده اســت، فرصتی برای 
کی هــا و ناراســتی ها می بخشــد. روایــت خــان  شستشــوی روح از ناپا

اّول، به شکل نقل به مضمون و خالصه چنین است:
کرده و روانه می شود.  رستم به قصد مازندران از پدر خداحافظی 
پــس از دو شــبانه  روز طــّی مســیر، رخش خســته شــده و یــارای ادامه 
راه را نــدارد. از ایــن روی، رســتم در دشــت و مرغــزاری رحــل اقامــت 
کــی از آن، در  گورخــر و فراهم آوردن خورا افکنــده و پــس از شــکار یک 
کنار نیســتانی در همان حوالی بســتر اســتراحت فراهم نموده و لگام 
از دهــان رخــش بر می دارد تا او نیز به چرا و اســتراحت بپردازد. غافل 
از آنکــه در نزدیکی آن محل، شــیری زندگی می کند. رســتم به خواب 
فرو می رود؛ شــیر از پشــت نیزارها رســتم را می نگرد و تصمیم می گیرد 
برای دسترســی و شکار آسان  تر پهلوان، ابتدا رخش را از پای در آورد. 
کــه متوّجه  از همیــن روی، بــه ســوی رخــش حملــه می بــرد و رخش 
حمله شــیر می شود، بر آشــفته شده و همچون آتش جوشان جهیده 
کوبیده و سپس با دندان  هایش پشت شیر را  و با دو دست بر سر شیر 
کش و قوس و نبردی ســخت، رخش، شــیر  می درد. ســرانجام پس از 
کوفته و از پای در می آورد. رســتم، پس از آن ســر از خواب  را بــر زمیــن 
برآورده و متوّجه ماجرا می شود و در عین حیرت از دلیری اسب، او را 
نواخته و صبح روز بعد ســوار بر اســب در ســپیده دمان به راه خویش 

ادامه می دهد )فردوسی، ۱۳8۶، ۱8۶(.
چنانکــه از متــن داســتان بر می  آیــد،  وصــف فردوســی از موقعیت 
زمانی و مکانی و تمثیل ها و استعاره هایی که در بیان حاالت و حرکات 
کــه ایجــاد تصویرگری  شــخصیت ها ذکــر می کنــد، چنان دقیق اســت 
ذهنی از داســتان مذکــور، برای خواننده، به نظر امری دشــوار نمی-
آید. او حّتی به منظور افزایش بار نمایشــی داســتان، به در نظرگیری 
خودگفتار۱۳ از شیر و همچنین گفتگوی۱۴ رستم با رخش روی می آورد. 
خ داده در خــان اّول، صحنــه اوج  از مجمــوع حــوادث و اّتفاقــات ر
که شامل نبرد رخش و شــیر است، مورد توّجه و تأمل این  داســتان، 
که رخش با دلیری، شــیر را از پای در می  آورد. پژوهش قرار دارد. آنجا 

تحلیلتطبیقیدونگارهباموضوع»نبردرخش
وشیر«ازمیرمصّوروسلطانمحّمد

نگاره های مورد مطالعه، هر دو دارای موضوع یکسان و مرتبط با 
صحنه نبرد رخش و شــیر در خان اّول رســتم هستند. نگاره منتسب 
که  به میرمصّور )تصویر۱(، متعّلق به شاهنامه شاه طهماسبی است، 
در حدود ســال ۹۳۱ ه.ق در تبریز نقاشی شده است )سودآور،۱۳80، 
۱۶۷(. همچنین نگاره منتسب به سلطان محّمد )تصویر۲(، مربوط 
که در حدود سال ۹۲5 ه.ق  به نســخه ای ناتمام از شــاهنامه اســت، 
کبــاز، ۱۳88، ۱0۳(. بــا توّجــه بــه  کشــیده شــده اســت )پا بــه تصویــر 
گی هــای زیباشــناختی دو نــگاره، بــه تحلیل تطبیقــی در رابطه با  ویژ

تمهیدات نمایشی در آنها پرداخته خواهد شد.

قبهشاهنامهای
ّ
تصویر2-رستمخفتهونبردرخشوشیر،منسوببهسلطانمحّمد،متعل

ناتمام،حدود925ه.ق.
کباز،103،1388(         ماخذ:)پا

کشــتهشــدنشــیرتوســطرخــش،منســوببــهمیرمصــّور،حــدود931ه.ق،تبریز، تصویــر1-
شاهنامهشاهطهماسبی.

ماخذ:)سودآور،168،1380( 
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الف(شخصّیتپردازیرستم
با توّجه به آنچه در متن شعر مربوط به خان اول خوانده می شود، 
کشیده شده، حالت  که توسط دو نگارگر به تصویر  بخشــی از داستان 
گورخر اســت. بــا توّجه  رســتم در حــال خــواب شــیرین پــس از شــکار 
که رســتم جــوان در راه رســیدن  بــه مســیر طوالنــی و پــر پیچ و خمی 
گذاشــته، نیــاز  به صرف غــذا و آســودن تن در  بــه البرزکوه پشــت ســر 
مقتضای داســتان به چشــم می خورد. لذا آنچه نگارگــر، در به تصویر 
کشــیدن رســتم، می بایســتی بــه مالحظــه درآورد، آســودگی رســتم و 
گورخر، و از سویی غفلت وی از  حالت خوش اســتراحت پس از شــکار 
کمین او نشسته و بی  خبری وی  که در این منزلگاه در  خطری است 
کمین  از نبرد جّدی و خونین میان اســب وفادارش و شــیر مهاجِم از 
برخاســته اســت. تصویر ۳، شامل یک مقایســه تطبیقی میان پیکره 
رســتم در حــال خــواب، میــان دو نگاره اســت. با بررســی بخش های 

مختلــف پیکــره در دو اثــر، نــکات ذیــل را می تــوان بــه عنــوان نتایــج 
حاصل از تحلیل حاالت و اطوار نمایشی پیکره ها برشمرد:

1.حالتچهره: در رابطه با حالت و وضع چهره رستم، نکته قابل 
که در نگاره اثر میرمصّور، با توّجه به قرارگیری ابروان به  ذکر آن است 
کاماًل بسته به  صورت هاللی و با قوس رو به باال و همچنین چشمان 
کی از رضایت از چهره رســتم  شــکل خط، می توان خوابی عمیق و حا
کمابیــش در نــگاره اثــر ســلطان محّمد   مشــاهده نمود.ایــن حالــت، 
که ســر ابروان به ســمت پایین تمایل  نیــز وجــود دارد. بــا این تفاوت 
گوشه های چشــمان از انتها به سمت باال تمایل  داشــته و از ســویی 
کــی از حّس شــادابی و شــوخ طبعی  کــه ایــن امــر مــی توانــد حا دارد؛ 
خاّص ویژه آثار سلطان محّمد باشد. در فرض دّوم، دلیل این شیوه 
از چهره پــردازی ممکــن اســت تأثیرپذیــری از زیبایی شناســی خاّص 
مکتــب ترکمانی و توّجه به پیکره های ویــژه اقوام ترکمن، مّدنظر قرار 
گیــرد. در رابطــه بــا قســمت پاییــن صورت و شــکل و شــمایل ریش و 
ســبیل رســتم نیز، شیوه ســلطان محّمد نســبت به میرمصّور، قدری 
پویاتــر و پرپیــچ و تاب تر به نظر می رســد. در مجمــوع می توان اذعان 
که در عین تالشی مشابه از دو نگارگر در بازنمایی حالت آرامش  نمود 
کم  در خواب رستم، در نگاره مربوط به میرمصّور آرامش و سکون حا
بوده و در اثر سلطان محّمد، پویایی، شوخ طبعی و طراوت بیشتری 

به چشم می خورد )تصویر ۴(.
کّلــی بــدن رســتم در دو  2.حالــتبــدن:بــا توّجــه بــه حــاالت 
نــگاره، نکاتــی چند قابل برشــماری هســتند. از جمله آنکــه در نگاره 
میرمصــّور، دســت ها بــه صــورت قرینــه رو بــه پاییــن بوده و دســته و 
قبضــه شمشــیر را برگرفته اند. این حالت، به نوعی نمایشــی از حّس 
آماده باش رســتم را در عین خفتن و اســتراحت القاء می کند. حالت 
کی از احتیاط پهلــوان در مواجهه  که به نوعــی حا رســمی و خشــکی 
کــه در مســیر پرماجــرای  بــا خطــرات احتمالــی منزلگاه هایــی اســت 
کیــد ویژه نقاش  مازنــدران در پیــش رو خواهد داشــت. همچنین تأ
کــه آن را بــر روی بــدن و در نقطه دسترســی  بــر شمشــیر، بــه نحــوی 
کیــد می کنــد. اّما در آن ســو، در  آســان قــرار داده، بــر ایــن موضوع تأ
نــگاره مربــوط به ســلطان محّمد، در درجــه اّول، بدن با ســاختاری 
مدّورتر و با پیچ و خم بیشــتری نقش شــده اســت. حالت دســت ها 
که دســت بر روی ســر قرار داشــته  نیــز متفاوت اســت؛ بدین صورت 
گویــی نقــاش قصد داشــته  و دســتی دیگــر بــر زانــو تکیــه زده اســت. 
نمایشی از یک چرت دلپذیر عصرگاهی را به تصویر بکشد. به عالوه، 
بر خالف نگاره میرمصّور، در اینجا ســالح رســتم در نقطه دسترســی 
گرز رســتم نیــز در زیر بدن  او نبــوده و از شمشــیر نیــز خبری نیســت. 
ر در زیر ســر و به  او ترســیم شــده و تیــردان هــم بــه مانند اثــر میرمصِوّ
گرفته اســت. حالــت پاها نیز در شــکلی  گاه ســر او قــرار  عنــوان تکیــه 
که بر روی زمین  مشــابه، به صورت یک پای جمع شــده و پای دیگر 
کشیده شده است. در مجموع به نظر می رسد  دراز شده، به تصویر 
در رابطــه بــا حالــت قرارگیــری پیکــره رســتم، ســلطان محّمــد، قصد 
القای حالتی از خواب آســوده تر و سرخوشــانه تر داشته و در قیاس با 
آن، میرمصّور، رستم را در عین استراحت به نوعی آماده رویارویی با 

کشیده است. خطر، به تصویر  تصویر4-مقایسهحاالتچهرهدراثرمیرمصّور)راست(وسلطانمحّمد)چپ(.

تصویر3-مقایسهپیکرهرستمدراثرسلطانمحّمد)باال(واثرمیرمصّور)پایین(.

بررسی تطبیقی عناصر نمایشی در دو نگاره از میر مصّور و سلطان محّمد 
با موضوع نبرد رخش و شیر 
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ب(حاالتوحرکاترخش
به منظور آشنایی بهتر با توصیف نمایشی فردوسی از کنش و حالت 

رخش در لحظه نبرد با شیر، بخشی از سروده شاعر را برمی خوانیم:
سوی رخِش رخشــــــــــان برآمد دمان
چو آتش بجوشیـــــــــد رخش آن زمان
دو دست اندر آورد و زد بر ســــــــــــرش
همان  تیز دندان  به  پشت  انـدرش
کرد ک  تا  پاره  همی  زد  بــــــــــران  خا
کرد ددی  را  بران  چاره  بیچــــــــــــاره  

بــر اســاس بیــان فردوســی، رخــش در لحظــه مواجهــه بــا حملــه 
گهانی شــیر، چون آتش برافروخته شــده و به منظور فائق آمدن بر  نا
کار بســته و همزمان با دو دســت خود بر ســر  شــیر دّرنده، تدبیری به 
کوفته و پشــت شــیر را نیز با دندان هایش می َدَرد و بدین سان،  شــیر 

ک می افَکَند. کرده و بر خا شیر را بیچاره 
بــا توّجــه به چنین صحنه  پردازی نمایشــی و بیان حاالت رخش، 
نــگاره مزبــور رجــوع نمــوده و چگونگــی تمهیــدات  بــه دو  می تــوان 
کشــیدن آن بررســی نمــود. بــا  تجّســمی دو نقــاش را در بــه تصویــر 
که در متن شــعر نیز  نگاهــی بر نگاره اثر میرمصّور، شــیوه نبرد رخش، 
ذکر شــده، به خوبی بازنمایانده شــده و دو دســت فــراز آمده رخش، 
که از دندان او بر پشــت شیر  کوفته شــده، و نیز زخمی  که بر ســر شــیر 

نشسته، به تمامی با متن انطباق دارد )تصویر 5(.
همیــن بازنمایــی دقیق را در نــگاره متعّلق به ســلطان محّمد نیز 
که درگیری میان رخش و شــیر در  مشــاهده می کنیــم. با این تفــاوت 
این نگاره، هیجان انگیزتر و همراه با تعلیق بیشتری است )تصویر۶(. 
کاماًل مســّلط بر شــیر  در اینجــا، برخــالف اثــر میرمصّور، رخش حالتی 
نداشــته بلکه یکی از دســتانش در دهان شیر قرار داشته و پنجه شیر 
که  نیــز بر ســینه او زخم انداخته اســت. حّس نبردی پویــا و پرتحّرک 
نقــش غالــب و مغلــوب را از همــان ابتــدا مشــّخص نکرده و بــه نوعی 
کش این نبرد سخت و خونین قرار می دهد.  کشا بیننده را در جریان 
حالت چهره اســب و حّس برافروختگی او در نگاره میرمصّور در قالب 
که در اثر ســلطان  گشــادگی حدقــه چشــمانش بــروز یافتــه، در حالــی 
محّمد، چشــمان اسب در حالتی آرام  تر و با رنگ روشن تصویر شده؛ 
اّما شیوه پرداخت موهای یال و باز شدن بیش از حّد دهان و فّک او، 
کــی از تالش نگارگر در ایجاد حّس خشــم و برافروختگی در صحنه  حا
جنگ با شــیر اســت. البته در این میان، اســتفاده ســلطان محّمد از 
گرم تر، در القای احساســی پویا و نیز به منظور  رنگ هــای متباین تر و 

ایجاد حرکت بصری، با حرکت روایی مورد نظر شاعر هماهنگی برقرار 
نموده است.

ج(حاالتوحرکاتشیر
 بر اساس ابیات خوانده شده در بند پیشین، شیر در نهایت پس 
از نبــردی ســخت و درگیرانه از ســوی رخــش از پای در می آیــد. ایجاد 
حــّس غافلگیــری در شــیر، بــر اثر دفــاع رخــش از پهلــوان و همچنین 
در هــم پیچیــدن حالــت بدنــش در نتیجــه شــیوه مبارزه رخــش، به 
شــکلی دقیق در هر دو نگاره به نمایش درآمده اســت. زاویه ســر شیر 
گرفته و حالت ُدم به شــکل و شــمایلی  در جهــت چرخــش به زیر قرار 
یکســان به حالت قوسی شــکل درآمده است. در هر دو نگاره، دهان 
که در نگاره ســلطان محّمــد، دهان به  شــیر بازشــده، بــا این تفــاوت 
گرفتن دســت اســب بازشــده، اّما در نگاره میرمصّور،  قصد به دندان 
کــه در حال مبارزه می کشــد.  کــی از نعره ای اســت  دهــان باز شــیر حا
وضــع پاهــای عقــب نیــز تقریبــًا در هــردو نگاره مشــابه اســت. بــا این 
که در نگاره میرمصّور، میزان بازشــدگی پاها از یکدیگر بیشــتر  تفــاوت 
کّلــی دیگر اجــزای بدن، ناشــی از  اســت. ایــن امــر بــا توّجه بــه حالت 
گویی به  که  حالت انفعالی و ســرکوب شــده آن توســط رخش اســت، 
که در  زودی پیکــرش بــه تمامــی نقــش زمین خواهد شــد. در حالــی 
نــگاره مربــوط به ســلطان محّمــد، درگیــری پایاپای همچنــان ادامه 
که نگاره به تصویــر درآمده، نمی  توان به  دارد؛ و در لحظــه ای خــاص 
کــه پیش تر نیز  گفــت. همانگونه  طــور حتــم از پیروزی رخش ســخن 
ذکر شد، این حّس »تعلیق« برخاسته از نگاره سلطان محّمد، نوعی 
مشــّوق مخاطــب بــه حــدس زدن باقــی داســتان و یا خوانــدن متن 
شــعر برای دریافتن عاقبت این مبارزه بوده و یادآور یکی از مهم ترین 
کالســیک نمایش اســت؛ عالوه بر آن، از جهت بصری نیز  گی های  ویژ
موجب هیجان بیشتری در بطن نگاره می گردد. به ویژه آنکه فضای 
کّلی اثر، به جهت ترکیب  بندی پویا و القای احساس تحّرک بصری در 

ک معنای روایی داستان، به خواننده یاری می رساند.  ادرا

د(فضاسازینمایشیصحنه
کم بر نمایش کالسیک، ایجاد تمهیدات مرتبط  از جمله اصول حا
کنش نقش  آفرینــان با روایت  که فضــای  بــا صحنه اســت؛ بــه صورتی 
گفتگوها هم خوان و هم داستان باشد.  داستان و حاالت و حرکات و 
این اصل از مجموعه اصول سه  گانه »وحدت زمان، مکان و رویداد« 
کید دارد. در آثار  گرفته و بر اهمّیت زیاد مکان وقوع رویداد تأ نشــأت 

تصویر6-بخشیازنگارهنبردرخشوشیر،اثرسلطانمحّمد. تصویر5-بخشیازنگارهنبردرخشوشیر،اثرمیرمصّور.
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                        نگاره سلطان محّمد                        نگاره میر مصّورعناصر نمایشی

حالت چهره رستم

            

            
کم است.                 آرامش و سکون حا

              
پویایی، شوخ طبعی و طراوت بیشتری به چشم می خورد.

کم  تجّســمی روایی نیز این اصول به شکل مقطعی ثابت از زمان، حا
کار ندارد، دو  کــه مخاطب با خّط ســیر زمانی۱5 ســر و  اســت؛ و از آنجــا 
اصل دیگر، شــامل مکان و رویداد، نقشــی پررنگ تر ایفاء می نمایند. 
حــال بر اســاس مــوارد ذکــر شــده، بــه تمهیــدات مکانی و فضاســازی 
نمایش مربوط به دو نگاره پرداخته می شود. بر اساس آنچه در متن 
شعر آمده و به منظور معّرفی مکان وقوع رویداد، سه بیت مربوط به 

خان اّول، ما را در درک فضای یاد شده یاری می رساند:
لگام از سر رخــــش برداشت خوار
چرا دید و بگذاشت در مرغـــــــــــزار
َبِر  نیِستان  بستر  خواب   ساخت
دِر  بیم  را  جای  ایمن شنـــــــاخت
در  آن  نیِستــــان موضع  شیر  بود
که  پیلی  نیـــــــــارست ازو نی درود

در ابیات یادشده، فردوسی محّل وقوع داستان را مرغزاری معّرفی 
که در آن، رستم به منظور استراحت، لگام از رخش برداشته و  کند  می 
کنار نیزاری در همان مرغزار بستر خواب را فراهم می نماید.  خود نیز در 
غافــل از آنکــه در نزدیکی نیســتان مذکور، محّل زندگی شــیر اســت. در 
نگاره مربوط به میرمصّور، مرغزار یادشده با تک درختی در مرکز تصویر 
که  کنار آن،  کوتاه به همراه نهر آبی در  و زمینی پوشــیده از چمن های 
کشیده شده و قسمت پایین  ســرانجام به نیستان می ریزد، به تصویر 
که محّل اصلی نبرد رخش و شــیر اســت، به صورت نیســتان در  کادر، 
کنار گل ها و گیاهانی که در آن روییده، در نظر گرفته شده است. فضای 
کم بــر نگاره شــامل رنگ های طالیــی، آبی روشــن، قهوه ای  رنگــی حا
و ســبز و فام هــای مشــابه آنهاســت و در مجمــوع، یــک ترکیب بندی با 
تباین رنگی مالیم را به تصویر می کشد. در نقطه مقابل، در اثر سلطان 
کنــده از درختــان  محّمــد، فضــای یاد شــده، بــه بیشــه ای سرســبز، آ
گیاهــان رنگارنــگ و متنــّوع بــه همــراه صخره هــای رنگــی و  پیچــان و 
آســمان طالیی رنــگ و ابرهــای پیچان فیــروزه ای رنگ تبدیل شــده و 
بدین ســبب، نقاش، پای از محدوده توصیفات شــاعر فراتر نهاده و در 
جهت تکمیل روایت دراماتیک داستان، دست به ابداع و نوآوری زده 
اســت. فضاســازی نگاره مذکــور، به نیکی یادآور ســّنت های طبیعت 
نــگاری مکتــب ترکمانــان بــوده و در اینجا، ســلطان محّمد از پیشــینه 
هنــری خویــش در ایــن مکتب یاری جســته اســت. چیدمانــی متنّوع 

جدول1-مقایسهتطبیقیعناصرنمایشیدونگاره.

گــرم و ســرد، به ویــژه درنظرگیری رنگ قرمــز ُاخرایی برای  از رنگ هــای 
کم بر  رنگ  آمیــزی بــدن رخــش در مقابــل فضــای رنگی ســبز و آبــی حا
نگاره، هوشمندی نقاش را در متمرکز ساختن توّجه بیننده بر صحنه 
کار  اصلی مرتبط با موضوع اثر، جلب می نماید. از سویی، رنگ های به 
رفته در زیرانداز رستم نیز، اشاره ای غیرمستقیم بر همان سرخوشی و 
کی از نوعی  که حا طراوت غافالنه رستم در یک چرت عصرگاهی دارد، 
بی  خبری از نبرد سخت رخش در بخشی دیگر از فضاست. نکته ظریف 
دیگــر در این نگاره، به تصویر کشــیدن مــاری پیچیده بر تنه درختی در 
که به النه یــک پرنده حمله نمــوده و قصد  ســمت چــپ نگاره اســت، 
که در متن شــعر، چنین صحنه ای  شــکار جوجه های او را دارد. از آنجا 
از ســوی فردوســی ذکر نشــده اســت، بنابراین به تصویر کشــیدن آن را 
کم بر موضع  می توان به نوعی تمهید نمایشــی از فضای رعب انگیز حا
که رســتم برای استراحت انتخاب نموده و در  کی به شــمار آورد  خطرنا
نهایت به صحنه جنگ رخش و شیر تبدیل شده است )تصویر7(. این 
کّلی در آثار سلطان محّمد  گونه اشارات نمادین و خاّلقانه، در نگاهی 

به شکل یک ویژگی همیشگی و منحصر به فرد به شمار می رود.   

تصویر7-بخشیازنگارهنبردرخشوشیر،اثرسلطانمحّمد.

بررسی تطبیقی عناصر نمایشی در دو نگاره از میر مصّور و سلطان محّمد 
با موضوع نبرد رخش و شیر 
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نتیجه

گرفته در رابطه با موضوع پژوهش و  بر اساس بررسی های صورت 
گذشت، و نیز تکیه بر  که در صفحات پیشین از نظر  محتوای مطالبی 

پرسش های بنیادین پژوهش، نتایج ذیل قابل ذکر هستند:
۱. روایــت، در شــکل تجّســمی و تصویرگــری روایت گرانه بر اســاس 
متن ســروده فردوســی در رابطه با خان اّول رســتم، توّسط میرمصّور 

و ســلطان محّمــد، تــا ســرحّد امــکان بــا درنظرگرفتــن وفــاداری بــه 
نگارگــر  دو  هــر  راســتا،  ایــن  در  و  گرفتــه  صــورت  شــاعر  توصیفــات 
کوشــیده اند در به کارگیــری عناصــر تصویــری در انتظــام فضاســازی 
در  اّمــا  بپردازنــد.  نیــز  جزئیــات  کوچک تریــن  بــه  حّتــی  صحنــه، 
چگونگــی اجــرا و تفّکــر زیباشناســانه میــان دو نقــاش، تفاوت هایــی 

حالت بدن رستم

          
  در عین استراحت به نوعی آماده رویارویی با خطر   است.

            
         حالتی از خواب آسوده  تر و سرخوشانه  تر را دارا است.

حاالت و حرکات 
رخش

 
کامل تصویر با توصیفات شاعر و القای نقش پیروز مبارزه  انطباق 

بر رخش مشاهده می شود.
کــه نقش غالب و مغلوب را از همان  حــّس نبردی پویا و پرتحّرک 

کنشی قرار دارد. ابتدا مشّخص نبوده و صحنه در حالت تعلیق 

حاالت و حرکات شیر
حالــت انفعالــی و سرکوب  شــده شــیر در مقابــل رخــش مشــاهده 

می شود.
درگیری پایاپای شــیر همچنــان ادامه دارد و هنوز مغلوب میدان 

نیست.

فضاسازی نمایشی 
صحنه

           

          
کم  فضاســازی آرام، همــراه بــا ترکیــب عناصر و رنگ هــای مالیم و 

تباین است.

           
فضاســازی پویــا و بیان گــر، همــراه بــا ترکیبــی پیچــان از عناصــر و 

رنگ های متباین است.

                        نگاره سلطان محّمد                        نگاره میر مصّورعناصر نمایشی

ادامهجدول1.
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پینوشتها

1 Poetic.
2 Drama.
3 Mimetic Action.
4 Dramatic.
5 Narration.
6 Storytelling.
7 Mimic.
8 Composition.

۹  از اواخر عهد اموی، نهضت های مّلی و سیاســی و مذهبی هر روز به رنگی 
ظاهر می شــد. مقصود اصلی این جنبش ها، برانداختن دولت و ســیادت عرب 
که به انقراض دولت  کاری نداشتند. بزرگ ترین نهضت ایرانیان  بود و با اســالم 

و سیادت عرب ها انجامید، نهضت شعوبیه بود )ممتحن، ۱8۷،۱۳۷8(.
۱0 خــودای نامــگ )خدای نامه(، مهم ترین اثر تاریخی دوره ساســانی اســت 
کــه در آن، نــام پادشــاهان ساســانی و وقایــع دوران های مختلــف را، آمیخته با 
کــرده بودند. این اثــر، از مهم ترین منابع فردوســی در ســرایش  افســانه، ضبــط 

شاهنامه بوده است.
که در ســال ۳۴۶ ه.ق به دســتور و ســرمایه ابومنصور  ۱۱  شــاهنامه ای اســت 
کــم طــوس و بــه دســت ابومنصــور معمری  محّمــد بــن عبدالــرزاق طوســی، حا
که به  کشــیده شد. این شاهنامه  )ابومنصور المعمری(، وزیر او به رشــته تحریر 
نثر نوشــته شــده بــود، به تاریخ پیش از اســالم می پرداخــت و اصلی ترین منبع 

فردوسی در سرایش شاهنامه بوده است )رضازاده ملک، ۱۲۱،۱۳8۳(.
12 Prologue.
13 Monologue.
14 Dialogue.
15 Timeline.

فهرستمنابع

اســلین، مارتیــن )۱۳8۷(، دنیــای درام، ترجمــه: محّمــد شــهبا، هرمــس، 
تهران.

نظیــر فضاســازی رنگی متفاوت، میــزان به کارگیری جزئیات بیشــتر و 
ســعی در ایجــاد چشــم انداز بیشــه در اثر ســلطان محّمــد و تفاوت در 
قاب بنــدی و ترکیب بنــدی میــان دو نگاره مشــهود اســت. به عالوه، 
در نــگاره میرمصــّور، نظــم و انتظام و انتزاع تصویر بیش از اثرســلطان 
محّمد است. مراد از انتزاع تصویری در اینجا، میزان خالصه نمایی و 
برکنــدن از جزئیات ناضروری در جهت نوعی چکیده نگاری شــکل ها 
کید بر موضوع اصلی نگاره اســت. در مقابل، ســلطان محّمد  برای تأ
در نگاره خود کوشیده تا با ایجاد یک ترکیب بندی پرجزئیات و بغرنج 

و طبیعت گرایی متنّوع، بر بار عاطفی و نمایشی صحنه بیافزاید.
کــه میرمصــّور تا پیش از ورود به تبریز از جمله نقاشــان  ۲. از آنجــا 
شــرق ایــران و مکتــب ســمرقند و پس از آن هــرات به شــمار آمده و از 
کمال الدیــن بهــزاد محســوب می شــود، در شــیوه  گردان  جملــه شــا
تصویرگری خویش، بســیاری از ارزش های ســبکی و زیبایی شناختی 
کم بر نگاره  مکتــب هــرات را به همراه دارد. از جمله نظــم منطقی حا
کارگیــری رنگ های مختلــف و همچنین لطافت  و محدودّیــت در بــه 
گی ها به شــیوه ای منحصر  کــه البّتــه جملگی ایــن ویژ کــت قلــم،  و نزا
بــه فــرد در آثــار میرمصّور متجّلی شــده اند. در نقطه مقابل، ســلطان 
محّمد، پرچم دار و نماینده شاخص مکتب نقاشی ترکمانان در غرب 
ایران است و پیش از شکل گیری مکتب تبریز صفوی، بهترین نقاش 
سبک قزلباش و از معیارهای زیباشناختی نقاشی ترکمنی محسوب 
گی های  می شود. بر اساس این پیشینه، در نگاره وی، بسیاری از ویژ
مکتــب ترکمانــان، از جملــه ترکیب بندی هــای بغرنــج، عشــق وافر به 
ک و درخشــان و متنّوع و  طبیعت نــگاری، به کارگیــری رنگ های تابنا
نیز شیوه چهره نگاری مختص به ترکمانان مشاهده می گردد. پویایی 
کنار شاخصه های  و تحّرک و بیانگری نمایشــی مشــهود در آثار او، در 
فــردی، اثــر مذکــور را بــه نــگاره ای چشــم  نواز و تأثیرگذار بدل ســاخته 
اســت. نکته مهــم آنکه هر دو نگارگــر در مواجهه با ســّنت های در هم 
تنیده غرب و شــرق ایران، انعطاف نشــان داده و ســعی داشــته اند تا 

ارزش های زیباشناختی جدید را پذیرا شده و بر اندوخته های هنری 
خویش بیافزایند.

کّلی و  ۳. حاالت رستم در حال خواب در دو نگاره از جهت حالت 
کادر تصویر، با یکدیگر شــباهت های  نیز جهت قرارگیری در محدوده 
فراوانــی دارنــد، اّما در عین حــال، دارای تفاوت هایی نیز هســتند. از 
جمله آنکه در نگاره میرمصّور، رستم در عین خفتگی دست بر قبضه 
کــه ایــن امــر نشــان از آمادگــی او در مقابلــه بــا هرگونه  شمشــیر دارد، 
که در نگاره  گهانی دشمن است. در حالی  غافلگیری در برابر حمله نا
متعّلــق به ســلطان محّمد، حالت تحّرک و ســرزندگی و شــوخ طبعی 
ویــژه ای، در حالــت چهره و در وضع بدن مشــاهده می شــود. حالت 
کی از عــدم حالت تدافعــی موجود در  کّلــی پیکــره رســتم در اینجــا حا

نگاره میرمصّور است.
کشــیدن نبــرد رخــش و شــیر، میرمصــّور بیشــتر  ۴. در بــه تصویــر 
کار بــوده و به رخش حالتی مســّلط و پیروز و به شــیر  متوّجــه فرجــام 
حالتــی مغلــوب داده اســت. اّمــا در نــگاره ســلطان محّمــد، نبــرد در 
حالــت تعلیــق قــرار داشــته و هنــوز نقــش غالــب و مغلوب بــه تمامی 
مشــّخص نیســت. ایــن حالــت در القــای احســاس هیجان نمایشــی 

کش و قوس داستان به بیننده مؤثر واقع می گردد. صحنه و 
ســّنتی  نگارگــری  طالیــی  دوران  در  نگارگــران  روایــی  شــیوه   .5
ایــران در مکتــب تبریــز صفــوی، شــیوه ای جامــع بــوده و از تمامــی 
بهره منــد  خــود  معاصــر  و  پیشــین  مکاتــب  هنــری  دســتاوردهای 
کار نمایشــی و خلق  بــوده اســت. این نکتــه به ویژه در ایجاد ســاز و 
روایــی داســتان های مصــّور شــده ای چــون شــاهنامه  کنش هــای 
فردوســی و خمســه نظامی و دیگر آثار ادبی بارز و مشــهود است. در 
عیــن حــال نگارگر ایــن دوره، بیــان تجریــدی و نگــرش مثالین خود 
را، فــدای بازنمایــی حــاالت زمینی و ناســوتی ننموده و بر شــیوه ای 
خاص از روایت تصویری مبتنی بر ارزش های پیشــین زیباشناختی 

اصیل و ســّنتی ثابت قدم مانده است.

بررسی تطبیقی عناصر نمایشی در دو نگاره از میر مصّور و سلطان محّمد 
با موضوع نبرد رخش و شیر 
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