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خان رستم در  های هفت مایۀ رخش با تأکید بر نگاره مطالعۀ تحلیلی نقش
 *شاهنامۀ طهماسبی

 2نگارنجیبی،1باشیالههپنجه

 چکیده
ای با توجه به دیدگاه  شناسانه است، در هر دوره های مصور شاهنامه که دارای مفهوم جامعه خط سیر داستانی نسخه

بندی و مفهوم  اعی متمایز و سبک شخصی هنرمندان مصور شده است. به این ترتیب، تحلیل و واکاوی ترکیباجتم

شناختی نگارگری هریک از  های جامعه ها کمک شایانی به شناسایی سبک و ویژگی های این نگاره مایه بصری نقش

ایۀ رخش انتخاب شده و هدف این م کند. در این نوشتار، برای محدودکردن حیطۀ پژوهشی، نقش هنرمندان می

خان رستم و  های هفت مایۀ رخش با تأکید بر نگاره بندی و ساختار بصری نقش مقاله، مطالعۀ تحلیلی ترکیب

های اصلی  مایه است. پرسش تصویرکشیدن این نقش پردازی هنرمندان در به شناسایی دیدگاه اجتماعی و نحوۀ سبک

شاهنامۀ خان رستم در  های هفت مایۀ رخش در نگاره بندی نقش و رنگ بندی، خطوط این است که شیوۀ ترکیب

ها وجود  هایی در دیدگاه اجتماعی هنرمندان این نگاره چگونه کار شده و دارای چه شباهت و تفاوت طهماسبی

این ای صورت گرفته است. نتایج  تحلیلی است و مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه-دارد. روش تحقیق توصیفی

عنوان نقش اصلی، به لحاظ شکل و تزئین متفاوت و دارای  ها به دهد رخش در این نگاره پژوهش نشان می

اند؛  خان رستم داشته مایه در بیان مضمون بصری هفت هایی است و هنرمندان سعی در تلفیق این نقش شباهت

اعی نگاه هنرمندان اشاره دارد و بیانگر ارتباطی بودن رخش در دیدگاه اجتم ها دربردارندۀ جنبۀ نمادین بنابراین، یافته

 ها است. مفهومی با ادبیات شاهنامه و دیگر عناصر تصویری در نگاره

 خان رستم، هنرمندان. ، هفتشاهنامۀ طهماسبیتحوالت اجتماعی صفویه، رخش،  هایکلیدی:واژه
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 مقدمه

کند. به این ترتیب،  می ای است که در آن زندگی بازتاب درونیات هنرمند، حیات اجتماعی

ای بر هنر نگارگری تأثیرگذار بوده است و بستری برای خلق  های اجتماعی در هر دوره ارزش

های اجتماعی  کند. شاهنامۀ فردوسی اثر بدیعی است که در اثر دگرگونی آثار هنری را فراهم می

ای با نگاه اجتماعی  های مصور شاهنامه در هر دوره پدید آمده است. هریک از هنرمندان نسخه

شاهنامۀ های مصور نگارگری،  اند. یکی از نسخه ها پرداخته متفاوت خود به ترسیم نگاره

شود. تحلیل و  است که محتوای غنی از هنر نگارگری دورۀ صفوی محسوب می طهماسبی

های  ها کمک شایانی به شناسایی سبک و ویژگی های نگاره مایه بندی نقش واکاوی ترکیب

 کند. ی نگارگری هریک از این هنرمندان میاجتماع

شاهنامۀ مایه در  مایۀ منتخب اسب رستم، رخش، است. این نقش در این نوشتار، نقش

ترین فضای چارچوب تصویری را به خود اختصاص داده و وجود و حضور آن  وسیع طهماسبی

ده درآمیخته شده العا ها و اعمال و حوادث خارق در این فضای اساطیری و حماسی با قهرمانی

های حماسی شاهنامۀ  های داستان های اصلی شخصیت است. از آنجا که یکی از خصلت

هایی ورای  فرد است که دارای خصلت های منحصربه فردوسی، داشتن مرکبی با ویژگی

های ایرانی، اسب رستم  عنوان یکی از مشهورترین اسب های طبیعی باشد، رخش نیز به قدرت

 معرفی شده است.

خان رستم با محوریت رستم و رخش چنان متأثر از بافت جامعۀ روزگار خود  روایت هفت

های اجتماعی زمان خود دانست. به این  توان بیانگر دیدگاه بوده است که این اثر حماسی را می

توان چنین بیان کرد که در  شناختی روایت شاهنامه را نادیده گرفت. می ترتیب، نباید نقش جامعه

شود،  های شاهنامه، این تعامل فقط به روابط انسانی محدود نمی مورد بحث در داستانجامعۀ 

بلکه حیطۀ اجتماعی روایت به کنش و تعامل در تمام عناصر پراکنده شده است که در این بین، 

کند و  خان رستم نقش مهمی در برقراری این تعامالت اجتماعی ایفا می رخش در روایت هفت

خان  های هفت کند. به این صورت که در داستان فردی را ایجاد می منحصربه الگوهای اجتماعی

رستم در شاهنامۀ فردوسی، رخش مانند همراه، یاور و مکمل شخصیت پهلوانی رستم توصیف 

گوید و تنها اسبی  کند و حتی با وی سخن می شده است؛ آنچنان که او را در نبردها یاری می
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حش را دارد. رخش، یار وفادار رستم، همراه او کشته شد. است که توان کشیدن رستم و سال

های اساطیری شاهنامه دارای شخصیت مستقلی هستند که از نیمۀ پنهان ضمیر پهلوان  اغلب اسب

فقط همنشین و  خان رستم، رخش نمادین نیز نه اند. اما در هفت ها فرافکنی شده در وجود آن

م است، بلکه بخشی از شخصیت خود رستم خان رست نقش مکمل شخصیت اصلی روایت هفت

 صورت حیوانی ماورایی بازتاب یافته است. شود که به محسوب می

شاهنامۀ مایۀ رخش در نگارگری  هنرمندان بسیاری با نگاه و دید خود به ترسیم نقش
گرفته، در این ارتباط کمتر به این جنبه  های صورت اند که در اغلب پژوهش پرداخته طهماسبی

طور دقیق از زاویۀ دید اجتماعی نگارگران  مایۀ رخش به شده است و تاکنون ترسیم نقشتوجه 

مطالعه و تحلیل نشده است. این مقاله با هدف مطالعۀ تحلیلی ساختار بصری نقش رخش و با 

پردازی و بررسی دیدگاه اجتماعی  خان رستم و شناسایی نحوۀ سبک های هفت تأکید بر نگاره

مایه انجام شده است؛ بنابراین این مقاله به دنبال  صویرکشیدن این نقشت هنرمندان در به

بندی نقش  بندی، خطوط و رنگ توان شیوۀ ترکیب پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می

توان دیدگاه  را تبیین کرد و چگونه می شاهنامۀ طهماسبیخان رستم در  های هفت رخش در نگاره

 ها را توضیح داد. اجتماعی هنرمندان این نگاره

این نوشتار از آنجا که نگاه تحلیلی جدیدی از دیدگاه اجتماعی هنرمندان نسبت به ترسیم 

دهندۀ اهمیت این مطالعه  خان رستم ارائه شده است، نشان های هفت مایۀ رخش در نگاره نقش

، شناسانۀ آثار هنری هنرمندان کند که در تحلیل جامعه است و ضرورت پژوهش ایجاب می

ها که  تنها به شرایط اجتماعی عصر آنان توجه شود، بلکه به تحلیل ابعادی از آثار هنری آن نه

متأثر از این شرایط اجتماعی است، پرداخته شود. به این ترتیب، در این نوشتار در کنار 

گیری از منابع مرتبط و با استفاده  بندی و آرایش رخش، با بهره های ترکیب توصیف و بررسی

مایه از منظر نگاه اجتماعی  خان رستم به بررسی دقیق این نقش های هفت تحلیل نگارهاز 

شاهنامۀ شود. شایان ذکر است از آنجا که خان دوم در نسخۀ  ها نیز پرداخته می هنرمندان آن

نظر  به تصویر کشیده نشده است، در این نوشتار از بررسی نگارۀ این خان صرف طهماسبی

 شده است.
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 پژوهشپیشینۀ 
خان رستم، مطالب گوناگونی ذکر  از نظر سابقۀ پژوهش، در کتب و مقاالت بسیاری، از هفت

شده است. با وجود این، مطالعه و تحلیل دیدگاه اجتماعی متمایز و سبک شخصی هنرمندان، 

دهندۀ ضرورت و  شده است که نشان های پیشین محسوب نمی جزئی از زمینۀ کار پژوهش

توان به دو دسته  طورکلی، مطالعات در حیطۀ این موضوع را می ر است. بهنوآوری پژوهش حاض

 تقسیم کرد:

ای با  توان به مقاله اند که از جمله می اول مطالعاتی که به بررسی و مطالعۀ رخش پرداخته

مقدم  از شریفی« خان رستم های هفت مفهوم استعاری خشم در پیکرۀ زبانی و مصور نگاره»عنوان 

 خان رستم مطالعه کردند. هایی از هفت ( اشاره کرد که مفهوم خشم را در نگاره1399و فاطمی )

توان به  اند که می خان رستم و رخش پرداخته های هفت دوم مطالعاتی که به بررسی نگاره

« نمادشناسی نگارۀ رستم خفته و نبرد رخش و شیر از منظر خرد و اسطوره»ای با عنوان  مقاله

« خان رستم های هفت بررسی و تحلیل نمادشناسی نگاره»( و مقالۀ 139۵زاده ) توسط علیپور و شیخ

( اشاره کرد که نمادشناسی نگارۀ خان اول رستم را بررسی 1397توسط آقاخانی بیژنی و همکاران )

صورت مجزا مطالعه و بررسی شده است. مقالۀ  های رخش به کردند. همچنین در مقاالتی ویژگی

( 1383و مقالۀ حکیم آذر )« های او در شاهنامۀ فردوسی رخش و ویژگی»عنوان ( با 1387زرقانی )

های رخش را در متن  ویژگی« دربارۀ کردارهای هوشمندانۀ رخش در شاهنامۀ فردوسی»با عنوان 

بررسی جایگاه اسب از اسطوره تا تداوم »( نیز در 1394پور ) شاهنامۀ فردوسی بررسی کردند. رحیم

ای و اعتقادی اسب  ه مطالعۀ تصویرسازی نقش اسب بر فرش با معنای اسطورهب« نقش آن بر فرش

( با عنوان 1398باشی و نجیبی ) توان به مطالعات پنجه در فرهنگ ایرانی پرداخت. عالوه بر این می

مایه در قالب  اشاره کرد که این نقش« های سلجوقی مایۀ اسب در سفالینه رویکرد تاریخی به نقش»

ها بررسی شده است. مقاالت تاجیک  های گوناگون در بستر سفالینه بندی د و با ترکیبمضامین متعد

تحلیل ادبی نمادهای حماسی و اساطیری اسب در شاهنامۀ »( با عنوان 1397محمدیه و همکاران )

ای  های نمادین و افسانه به بررسی نقش این حیوان در تکامل نقش قهرمان، جایگاه اسب« فردوسی

ها و اقوام مختلف پرداختند. همچنین در  زندگی قهرمانان اساطیری که در فرهنگ در روایات

مقایسۀ تطبیقی نمادهای اسب سیاه و »( با عنوان 2016ای دیگر از این نویسنده و همکارانش ) مقاله
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ها  نقش رنگ از دیدگاه رمزگشای بسیاری از مفاهیم موجود در افسانه« سفید در شاهنامۀ فردوسی

توان نتیجه گرفت مقاالت و کتب مرتبطی که به تحلیل نقش رخش  شد. درمجموع میمطالعه 

رغم اهمیت کارکردهای  مایه اشاره دارند و علی اند، بیشتر به جنبۀ نمادین این نقش پرداخته

های کاملی در این زمینه صورت نگرفته است؛ بنابراین در این  اجتماعی هنر نگارگری، پژوهش

مایه  خان رستم، این نقش های هفت یری از منابع مرتبط و با استفاده از تحلیل نگارهگ نوشتار، با بهره

 شود. دقت بررسی می به

 روش تحقیق
-ای )اسنادی( شکل گرفته است. ماهیت تحقیق توصیفی این پژوهش بر پایۀ مطالعات کتابخانه

 طهماسبی شاهنامۀخان رستم در  های هفت تحلیلی است و به بررسی نقش رخش در نگاره

پردازد. در انتهای این پژوهش، با بررسی شش نگاره از این شاهنامه به مطالعۀ موردی این  می

 پردازیم. نقش می

 تأثیر تحوالت اجتماعی عصر صفویه بر هنر نگارگری
گیری حکومت قدرتمند مرکزی، تحوالت بسیاری در نظام  دلیل شکل در دورۀ صفویه، به

دوران، تحوالت سیاسی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی با تشکیل در این  اجتماعی پدید آمد.

افزایش وجود آمد.  نخستین دولت قدرتمند و متمرکزی که ترکیبی از دینداری و سیاست بود، به

( و 1۵8: 1394ارتباطات تجاری و سیاسی با اروپاییان )کریمی موغاری و خرمی مقدمی، 

: 1380کشوری و قطب اصلی دین و عرفان )سیوری، عنوان مقام عالی دیوان  کردن شاه به معرفی

حال، یکی از تحوالت مهم مذهبی این  شد. درعین ( از تحوالت سیاسی این دوره محسوب می26

( که Akiner, 2004: 158عنوان مذهب رسمی ایران بود ) امامی به دوره، تثبیت شیعۀ دوازده

آید. درنتیجۀ این تحوالت سیاسی و  شمار می های دیگر این دوره به ترین عامل دگرگونی مهم

تشکیل ساختار »مذهبی، تحوالت اجتماعی نوینی در جامعه شکل گرفت که عبارت بود از 

اجتماعی شکل هرمی قدرت که شاه در رأس آن و مردم عادی که شامل دهقانان، صنعتگران، 

(. همچنین 28: 1380)سیوری، « گرفتند داران و تجار کوچک بودند در قاعدۀ هرم قرار می دکان

های  مهاجرت هنرمندان ایرانی به خاک عثمانی و ورود غنائم فرهنگی مانند نسخ مصور، مبادله

بر در عناصر  شاهنامۀ طهماسبیشده را ایجاد کرد و به تأثیرات  فرهنگی در مناطق تصرف
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، بندی، چارچوب و... در نگارگری عثمانی منجر شد )محمدزاده و ظاهر تجسمی مانند ترکیب

1394 :28.) 

دستی ایران نیز دستخوش تغییر شد و رونق گرفت و هنرمندان از  به این ترتیب، هنر و صنایع

ترین  توان گفت دورۀ پادشاهی صفوی یکی از درخشان میمند شدند.  ای بهره جایگاه ویژه

رور رود که علت آن را باید در وجود پادشاهان هنرمندپ شمار می عصرهای هنری تاریخ ایران به

(. در این میان، هنر نگارگری که 92: 1391پور،  وجو کرد )عارف و هنردوست صفوی جست

ارتباط نزدیکی با دربار حکومتی صفویه داشت و نمایانگر اوج قدرت پادشاهان این دوره 

شد، تحت تأثیر این شرایط قرار گرفت و درنتیجه، ذائقۀ هنرمندان نیز از این  محسوب می

 .تحوالت دور نماند

دلیل تشدید روابط تجاری و  مسلماً تحوالت جدید در حیطۀ فرهنگی خصوصاً هنری به

شاه اسماعیل اول، »سیاسی با دول اروپایی پدیدار شد. از طرف دیگر، در زمان حکومت 

هنرمندان محلی و دیگر صنعتگران مکتب هرات به تبریز منتقل شدند و در پی آن، مکتب دوم 

« ن ترتیب، به مرکز فرهنگی کشور برای تولید آثار هنری تبدیل شدتبریز شکل گرفت و به ای

عباس اول صفوی، زمینه برای تشکیل مکتب اصفهان  (. در زمان شاه27-2۵: 1390)طاووسی، 

وجود آمد. پس از انتقال پایتخت  های اصیل نگارگری ایرانی به عنوان یکی دیگر از سبک به

از هنرمندان و دانشمندان به این شهر مهاجرت کردند  عباس، برخی صفویه به اصفهان توسط شاه

 (.28: 1368و مورد حمایت دربار قرار گرفتند )خزایی، 

های هنری محافلی  ای در دربار داشتند و کارگاه بنابراین، در این دوره هنرمندان جایگاه ویژه

نر شد که حاکمان صفوی قدرت و شکوه خود را ثبت کنند. به این صورت، ه محسوب می

دهندۀ این فضای اجتماعی بود و نگارگران ملهم از محتویات و تمایالت  نگارگری بازتاب

های بسیار پرکار و  فرهنگی و سیاسی دورۀ صفویه بودند. نسخ خطی دربردارندۀ نمونه-اجتماعی

باشکوه در دورۀ صفویه به حاکمان یا درباریانی وابسته بود که با استفاده از ثروت خود قادر به 

های  وجودآمدن سبک ها بودند؛ بنابراین، به قیمت برای ترسیم نگاره کردن هزینۀ موارد گران أمینت

طهماسب با  رابطۀ شاه» باشکوه نگارگری این دوره وابسته به حمایت دربار از این هنر بود.

های  هنرمندان دربار فراتر از رابطۀ یک حاکم عادی با نقاشان دربارش بود. او حتی در سال



 

 

 

 

  خانرستمدر...هایهفتمایةرخشباتأکیدبرنگارهمطالعةتحلیلینقش

  

 

 

 

259 

پور،  )عارف« داشت رآشوب حکومتش در تبریز نیز دست از حمایت هنرمندان خویش برنمیپ

های باالی اجتماعی محسوب  (. به این ترتیب، حاکمان صفویه که افرادی از طبقه98: 1391

شدند، خواستار آثار نگارگری بودند و به اعتال و پیشرفت این هنر کمک درخورتوجهی کردند،  می

های مذهبی و  کردن هنرمندان از دربار و توجه شاه به برخی گرایش ر پی مرخصاما درنهایت، د

های جدید اجتماعی شکل گرفت که به استقالل هنرمندان و  همچنین تغییر در آهنگ اقتصادی، الیه

 (.102: 1399گیری سبک شخصی آنان انجامید )سجادی باغبادرانی و همکاران،  شکل

شاهنامۀ های  بود که هنرمندان دربار صفوی، نگاره در این اوضاع و شرایط اجتماعی

های اجتماعی آن زمان به تصویر کشیدند؛ به این صورت که با حمایت  را طبق دیدگاه طهماسبی

شد. همچنین نوع  ثروتمندان هنردوست دربار، دسترسی به مصالح و مواد تصویرگری فراهم می

د. مهاجرت هنرمندان ایرانی به خاک عثمانی با کر ها دخالت می ها نیز در ترسیم نگاره سالیق آن

حال، با جدایی و طرد هنرمندان توسط  خود تأثرات فرهنگی و هنری نیز به دنبال داشت. درعین

طبع کاهش تعداد هنرمندان در دربار  حاکمان، این امکانات از دسترس هنرمندان دور شد و به

 ها شد. سبب تغییر فضای ترسیم نگاره

 رخش
شود. رخش  های شاهنامۀ فردوسی محسوب می آورترین اسب رستم، یکی از نام رخش، اسب

گوید و  اسبی است با رفتار گاه حیوانی و گاه انسانی؛ زیرا رستم مانند یک دوست با او سخن می

کند. او محافظ، وفادار و دوست رستم است و در بسیاری مواقع  رخش سخن رستم را ادراک می

ناپذیرترین موجودات نظیر شیر و اژدها برتر  ترین و شکست مبارزه از قوی کند. در از او دفاع می

پیکر،  سم، فوالدسم، پیل رخش در شاهنامه با صفات رخشان، رخشنده، گلرنگ، رویینه»است. 

 (.3: 1387)زرقانی، « پیل و بور ابرش آمده است پیلتن، ژنده

طور  اسب او بوده است. همانشدن رستم،  رسیدن و برجسته شهرت یکی از عوامل اصلی به

نظیر  ای است. اگر رستم پهلوان بی ای است، رخش هم اسبی اسطوره که رستم پهلوانی اسطوره

هایی دارد که دیگر پهلوانان آن را ندارند، رخش هم در  دوران حماسی است و صفات و ویژگی

های شاهنامه  بهای او را دیگر اس مانند است و صفات و ویژگی های شاهنامه بی میان اسب

پیل، چون کوه  پیکر، پیلتن، ژنده ندارند. رخش یک اسب فرامعمولی است. از جهت و اندام پیل
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های انسانی را دارا است؛ زیرا دارای مهر و محبت،  بیستون و... است. خصوصیات و ویژگی

 احساس مسؤولیت، محافظ، وفادار و دوستدار خداوندگارش رستم است.

زونشیب رستم، همراه او است تا آن زمان که مرگ، چراغ زندگی رخش در زندگی پرفرا

های پراحساس شاهنامه است. اینجا هم  نوردد. مرگ رخش بر بالین رستم از صحنه ها را درمی آن

کنند. رستم خدمات رخش را و  اسب و پهلوان مثل دو یار دیرین، دو دوست با هم نجوا می

روند.  ورد و هردو در آغوش هم عاشقانه در چاه میآ های پهلوان را به یاد می رخش دالوری

پیوند مرگ رخش و پهلوان نیز رمز دوستی دوجانبۀ این دو شخصیت حماسی است )حکیم آذر، 

1388 :9.) 

دادن این پیوند و همبستگی بین رخش  های شاهنامه سعی در نشان هنرمندان در ترسیم نگاره

دهندۀ  گر انس و الفت رستم به رخش است، بلکه نشانتنها بیان اند. پیوندی که نه و رستم داشته

عنوان عاملی برای ارتباط  ها به خان رستم است. رخش در نگاره نقش رخش در حوادث هفت

اجتماعی بین جهان بیرونی عناصر تصویری ترسیم شده است که از سویی با رستم در ارتباط 

وزون ایجاد کرده است. به این است و از سویی دیگر با دیگر عناصر، ترکیبی هماهنگ و م

 یابد. ها در درک این تعامالت اجتماعی اهمیت می مایه در نگاره ترتیب، برسی این نقش

 خان رستم هفت

این داستان، روایت هفت مرحلۀ دشوار است که رستم برای نجات کیکاووس از اسارت دیو 

ای در کنار  المخلوقات افسانه گذارد. استفاده از عناصر اساطیری و عجایب مازندران، پشت سر می

های هر خان،  عنوان موانع و دشواری ها به ها و بالیای زمان، ایجاد و رواج این داستان سختی

وجود دو یا سه راه در برابر پهلوان، بودن راهنما و همراه برای دالور در مسیر چند خان و 

خان است. این  ایرانی هفت های درخور ذکر روایات قرارگرفتن اژدها در منزل سوم، از نکته

اند از: نبرد رخش با شیر بیشه، گذرکردن از راه گرم و دشوار و یافتن چشمۀ آب،  مراحل عبارت

دیو و کشتن دیو سپید  کشتن اژدها، کشتن زن جادوگر، گذرکردن از زمین تاریک، کشتن ارژنگ

 (.19۵: 1399مقدم و همکاران،  )شریفی

گناهی و جاودانگی  رف به پایگاه پهلوانی، پادشاهی، اثبات بیها برای تش در شاهنامه، آزمون

های قهرمانان حماسه و اساطیر برای تشرف به پایگاه  ترین آزمون گوناگون است و یکی از مهم
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خان است. در این آزمون، قهرمان برای دستیابی به هدف، راهی  قهرمانی، آزمون گذر از هفت

و معموالً هدف با آرمان قهرمان، نجات شاه )یا شاهزاده( از شود که ارزشی بنیادین دارد  سفر می

شود تا برای  کند و سبب می دست دشمن است؛ بنابراین، آنچه زندگی را برای او معنادار می

دستیابی به آن قبول رنج و زحمت کند، داشتن هدف و معنا در آزمون است )آقاخانی بیژنی و 

 (.21۵: 1397همکاران، 

شاهنامۀ خان رستم از کتاب  های مربوط به رخش در هفت موعه نگارهدر این پژوهش مج
، شش نگاره به شرح زیر مربوط شاهنامۀ طهماسبیشود. از کتاب  انتخاب و بررسی می طهماسبی

خان رستم موجود است که غالباً توسط هنرمندانی نظیر میرمصور و  به رخش در داستان هفت

 عبدالوهاب ترسیم شده است.

 شاهنامۀ طهماسبیهنرمندان 
ها  توان به این نکته اشاره کرد که هریک از نگاره های بارز تصویرگری این شاهنامه می از ویژگی

طور کامل اثر یک هنرمند نیست و در نگارش و مصورسازی هر نگاره، هنرمندان متعددی با  به

رغم پیوند  د علیرس به نظر می (. از سوی دیگرSavory, 1980: 167اند ) یکدیگر مشارکت داشته

گاه در پی تبعیت صرف  راسخی که بین نقاشی ایرانی و ادبیات برقرار است، هنرمند نگارگر هیچ

هایی از عوالم باطنی، مظاهر  ای است تا او جلوه از متن ادبی نبوده و درواقع متن ادبی بهانه

دهد. از  ات میطبیعت و قراردادهای همیشگی تصویرگری و ابتکارات به حیاتی مستقل از ادبی

توان  اند، می خان رستم پرداخته به تصویرکردن هفت شاهنامۀ طهماسبیجمله نگارگرانی که در 

 به سلطان محمد )عراقی میرمصور(، قدیمی و عبدالوهاب )مشهور به خواجه کاکا( اشاره کرد.

 م( 16ق /   ه 10سلطان محمد )عراقی میرمصور( )سدۀ 

عات بیشتری در دست است. اگرچه همچنان سال و محل تولد از این هنرمند دورۀ صفوی اطال 

نام مکتب  ای از ابهام قرار دارد. میرمصور ترمذی )بدخشانی( از نگارگران صاحب وی در هاله

ق )اواخر قرن پانزدهم تا نیمۀ قرن شانزدهم میالدی و   صفوی )مکتب تبریز دوم( در سدۀ دهم ه

کار نگارگری  طهماسب اول به ی زمانی را در دربار شاهالدین بهزاد است. و از شاگردان کمال

پرداخت و در آنجا همکار سلطان محمد نگارگر و آقا میرک شد. میرمصور برخی از تصاویر 

العابدین به احتمال زیاد از  را کشیده است. میرسیدعلی و عبدالصمد و زین شاهنامۀ طهماسبی
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های فراوان بود، ولی  آرایی با اشیا و آدم لساند. مهارت اصلی میرمصور، مج شاگردان او بوده

و « کشد رخش شیر را می»های  نگاره .(۵۵9: 1386کشید )پاکباز،  پیکری نیز می تصاویر تک

 منسوب به این نگارگر است. شاهنامۀ طهماسبی، از «گرفتارشدن اوالد به دست رستم»

 م( 16ق /   ه 10قدیمی )سدۀ 

طهماسب را به  ب کاشانی هنرمندانی هستند که شاهنامۀ شاهقدیمی گیالنی به همراه عبدالوها

کند که یادآور  ها و روابط رسمی استفاده می اند. او از فرم سرپرستی سلطان محمد نقاش کار کرده

مانندی  های ترکمن اواخر قرن پانزدهم میالدی از گیالن است؛ پیکرهای انسانی عروسک نقاشی

(. اغلب Robinson et al., 1976: 161زده هستند ) مهکه دارای سرهای بزرگ و بدن چمبات

های  حال کاخ کند و درعین های این هنرمند، سبک ساده و مستقیم ترکمنی را منعکس می نگاره

 & ,Dicksonکند ) های باشکوه خود تداعی می شده و کتیبه کاری صفوی را با سطوح کاشی

Welch, 1981: 57 منسوب به این  شاهنامۀ طهماسبیاز « تمکشتن زن جادو به دست رس»(. نگارۀ

 نگارگر است.

 م( 16ق /   ه 10عبدالوهاب )مشهور به خواجه کاکا( )سدۀ  

خواجه عبدالوهاب کاشانی و فرزندش عبدالعزیز از هنرمندان دربار صفوی و از جمله کسانی 

دهند.  می ، به ایشان نسبتشاهنامۀ طهماسبیهستند که آثاری را در شاهکار بزرگ این دوره، 

کند. شیوۀ کار خواجه عبدالوهاب در  زمان صحبت می قاضی احمد قمی از این پدر و پسر هم

خصوص در تصویرکردن درختان شکوفا، شباهت زیادی به آثار سلطان محمد  پردازی و به منظره

 ،«گرفتارشدن اوالد به دست رستم»، «نبرد رخش با اژدها»های  (. نگاره29: 1390دارد )هاشمی، 

شاهنامۀ ، از «شدن دیو سپید به دست رستم کشته»، «دیو به دست رستم شدن ارژنگ کشته»
 منسوب به این نگارگر است. طهماسبی
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مکتبتبریزدورۀصفویشاهنامۀطهماسبیخانرستماز.معرفینگارگرانهفت1جدول

 شمارۀدسترسی
تاریخ

 نگاره

موادوتکنیک

 نگاره
 هنگار نگارگر محلنگهداری

 

- 

حدود 

1۵30 

 .م

آبرنگ، جوهر و 

طالی مات روی 

 کاغذ

گالری هنر فریر و 

گالری آرتور ام. 

ساکلر واشنگتن، دی 

 متحده سی، ایاالت

 میرمصور
خان اول )نبرد 

 رخش با شیر(

 

 
MSS 1030, 
folio 119 

حدود 

1۵30 

 .م

جوهر، طال و 

آبرنگ مات روی 

ها  کاغذ؛ حاشیه

شدت با طال  به

 کاری شده رنگ

مجموعۀ هنر اسالمی 

 ناصر خلیلی، لندن

 عبدالوهاب

 

خان سوم )نبرد 

 رخش با اژدها(

1970.301.17 
 

حدود 

1۵2۵ 

 .م

آبرنگ، جوهر، نقره 

و طالی مات روی 

 کاغذ

موزه متروپلیتن، 

 نیویورک
 قدیمی

 خان چهارم

)کشتن زن جادو 

 به دست رستم(

 

- 

حدود 

1۵30 

 .م

آبرنگ، جوهر و 

طالی مات روی 

 کاغذ

موزه هنرهای معاصر، 

 تهران

 عبدالوهاب

 و

 میرمصور

 خان پنجم

)گرفتارشدن  

اوالد به دست 

 رستم(

 

- 

حدود 

1۵30 

 .م

آبرنگ، جوهر و 

طالی مات روی 

 کاغذ

 موزه متروپلیتن،

 نیویورک
 عبدالوهاب

 خان ششم

)جنگ رستم با 

 ارژنگ دیو(
 

 

- 

حدود 

1۵30 

 .م

آبرنگ مات، طال و 

 جوهر روی کاغذ

 هنر کلیولند موزه

در ایالت اوهایو، شهر 

 کلیولند، کشور آمریکا

 

 عبدالوهاب

 و

 میرمصور

 خان هفتم

)کشتن دیو سپید 

 به دست رستم(

 خان رستم های هفت بندی در نگاره ترکیب
ها در شکلی هماهنگ  مایه بندی سعی در نمایش بصری نقش نگارگران با توجه به اصول قواعد ترکیب

مصور شده است. حضور اشعار  شاهنامهد که با رعایت حفظ اصالت متن داستانی ان و منسجم داشته
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صورتی مصور شده است  ها به های تصویری نگاره مند با چارچوب حماسی فردوسی در ترکیبی نظام

شود و گاهی عناصر بصری در خارج از کادر نگاره  که گاهی متن اشعار به داخل نگاره کشیده می

ها و  ، تراکم فضایی نگارهشاهنامۀ طهماسبیهای  های نگاره ترین ویژگی ی از مهمشود. یک گنجانده می

ها و عناصر بصری به تصویر  مایه گریز از خأل نگارگران است که فضایی شلوغ و پرتراکم از نقش

ها این فضای خالی را پر کرده است  مایه هایی از نقش اند. به این ترتیب، نگارگر با تشکیل گروه کشیده

مایۀ اسب نقش مهمی در ایجاد تراکم فضایی شلوغ دارد. ه در این بین، نقشک

 کشد خان اول: رخش شیر را می

)خان اول( منسوب به میرمصور، رستم برای نجات کیکاووس « کشد رخش شیر را می»در نگارۀ 

 رود و زار محل سکونت، شیری به خواب می رود که در خان اول در بیشه سوی مازندران می به

گیرد که با پیروزی رخش بر شیر به پایان  در این فاصله نبرد سختی بین رخش و شیر درمی

 (.1رسد )تصویر  می

 
طهماسب،گالریهنرفریروگالریآرتورکشد)خاناول(،ازشاهنامه)کتابپادشاهان(شاه.رخششیررامی1تصویر

(Polidori, et al., 2014: 31متحده،منبع:)ام.ساکلرواشنگتن،دیسی،ایاالت

واضح »کند.  طبق روایت داستانی این نگاره، رخش نقش اصلی را در جنگ با شیر ایفا می

شناسی گریز  است که اگر در مینیاتوری، صحنه چندان پر از شکل نباشد، نقاشی حقیقتاً از زیبایی
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عناصر بصری این (. ترکیب قرارگرفتن Papadopoulo, 1979: 189« )کند از خأل پیروی نمی

اند و  کند. عناصر بصری با فاصلۀ زیاد از یکدیگر قرار گرفته نگاره از این ویژگی تبعیت می

های پیشین تهی از شلوغی و تزاحم عناصر بصری است. خطوط  فضای نگاره برخالف نگاره

جانبی نقش رخش از ظرافت و نرمی کمتری برخوردار است و انحنای گردن اسب قوسی تزئینی 

رخ  صورت نیم های پیشین به گرایانه است. همچنین چهرۀ رخش که در نگاره ارد که کمتر واقعد

 .رخ نمایش داده شده است شده، در این نگاره سه ترسیم می

این نگاره در کادری تقریباً مستطیل ترسیم شده و اگر خط فرضی از گوشۀ پایین سمت چپ 

یم کنیم )قطر مستطیل(، این نگاره حاصل سمت گوشۀ باال سمت راست تصویر ترس تصویر به

های دیگر خطی کشید که بر قطر مستطیل عمود باشد. محل تالقی این  توان از گوشه شود، می می

بندی مثلث طالیی، محل قرارگیری رستم و گازگرفتن شیر توسط  خطوط نقاط دینامیک ترکیب

  (.2رخش است )تصویر 

 
کشد)خاناول(رخششیررامیمایۀاسب،نگارۀنقشبندیکاربرد.مطالعۀترکیب2تصویر

دهندۀ استحکام و قدرت  سوم با ترکیب مثلث طالیی در این نگاره نشان کاربرد قانون یک

شود.  رو می روایت پیروزی رخش بر شیر است. رستم در خان اول، با نیروی اهریمنی شیر روبه

(. مفهوم 63: 1390است )هال، « مخرب خویی غرور و درنده»موجب نمادشناسی، شیر نماد  به

صورت نمادی از پاکی  ای که رخش به گونه بصری اسب در این نگاره تقابل خیر و شر است؛ به

مایۀ اسب با متن  و ظفر و شیر نمادی از پلیدی و شکست نشان داده شده است و ارتباط نقش

 ای و نمادین است. همراه با معانی اسطوره شاهنامه
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 د رخش با اژدهاخان سوم: نبر

)خان سوم( منسوب به عبدالوهاب )خواجه کاکا(، رستم به کمک « نبرد رخش با اژدها»در نگارۀ 

آورد و سر اژدها را با شمشیر از تنش جدا  دهنده، اژدها را از پای درمی رخش، نیروی یاری

انداخت و هایش را به عقب  کند. رخش با دیدن قدرت اژدها و نحوۀ نبرد او با رستم، گوش می

های اژدها را گاز گرفت و پوستش را پاره  جنگید، شانه به مبارزه پیوست. اسب که مثل شیر می

(. در این نگاره، اژدها Rogers, 2010: 266کرد. پس از آن رستم با شمشیر سر اژدها را برید )

 (.3( )تصویر 93: 1390عنوان نماد شیطانی شناخته شده است )هال،  به

شدن اژدها توسط رخش آغاز شده و  ین نگاره در مرکز تصویر، از گازگرفتهنقطۀ کانونی ا

صورت خطوطی دوار به اطراف منتشر شده است. به این ترتیب، خطوط مارپیچ در  به

کشد که  شدن اژدها را به تصویر می دهندۀ صحنۀ پرهیجان کشته بندی این نگاره نشان ترکیب

بندی، نقشی مؤثر در القای  در مرکز این ترکیب های رخش و نحوۀ قرارگرفتن آن مایه نقش

ه به  حرکت و پویایی را ایفا کرده است. این خطوط فرضی مارپیچی همان چرخش نگاه بینند

 (.4فضای تصویری کل نگاره است که در امتداد پیکرۀ اژدها و رستم امتداد یافته است )تصویر 

 
طهماسب،مجموعههنرامه)کتابپادشاهان(شاه.نبردرخشبااژدها)خانسوم(،ازشاهن3تصویر

اسالمیناصرخلیلی،لندن

Melikian, 2004: 75منبع:
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نبردرخشبااژدها)خانسوم(مایۀاسب،نگارۀبندیکاربردنقش.مطالعهترکیب4تصویر

ط اند. خطو فرد گویای دو مارپیچ طالیی است که در هم تنیده شده بندی منحصربه این ترکیب

فرضی دو مارپیچ در امتداد حرکت رخش و رستم کشیده شده که مفهومی از پویایی را به دنبال 

صورت  ای که رخش به گونه دارد. در این نگاره نیز مفهوم بصری اسب، تقابل خیر و شر است؛ به

نمادی از پاکی و ظفر، و اژدها نمادی از پلیدی و شکست نشان داده شده است و ارتباط 

 ای و نمادین است. اسب با متن شاهنامه همراه با معانی اسطوره مایۀ نقش

 خان چهارم: کشتن زن جادو به دست رستم

)خان چهارم( منسوب به قدیمی، رستم در حالی در « کشتن زن جادو به دست رستم»در نگارۀ 

یر میان مرغزار و کنار چشمه و سفرۀ پر از خواسته به تصویر کشیده شده که با زدن شمشیری پ

نگرند. در این نگاره،  جادو را به دو نیم کرده است و جادوگران دیگر هراسان به این رویداد می

آید و در نمادشناسی،  شمار می منفی به 1رستم در رویارویی با زن جادوگر است که نماد آنیمای »

نگاره،  (. در این223: 1397)آقاخانی بیژنی و همکاران، « عدد چهار نماد جنسیتی مادینه است

 (.۵نقش رخش در سمت چپ تصویر ترسیم شده است )تصویر 
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طهماسب،موزۀ.کشتنزنجادوبهدسترستم)خانچهارم(،ازشاهنامه)کتابپادشاهان(شاه5تصویر

1385:14اف،منبع:کریم؛متروپلیتن،نیویورک

عناصر بصری، حرکت  واسطۀ زاویۀ قرارگرفتن ایجاد اتحاد بین اجزای بصری این نگاره به

سمت جادوگر از  دادن حالت تهاجمی رخش به سمت جادوگر و نشان پیکرۀ رستم از یک سو به

بندی، نقش رخش  سویی دیگر، نوعی توازن و هماهنگی ایجاد کرده است. در این ترکیب

تناسب در جایگاهی برابر با ارزش بصری نقش رستم قرار گرفته است. ایجاد خط فرضی  به

 (.6بندی این نگاره است )تصویر  قائم از تقاطع پیکرۀ جادوگر، نشانگر حفظ تعادل ترکیبزاویۀ 

 
مایۀاسب،نگارۀکشتنزنجادوبهدسترستم)خانچهارم(بندیکاربردنقش.مطالعۀترکیب6تصویر
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از طرفی دیگر، با اتصال دو جهت سمت راست و چپ خط فرضی افقی به خط فرضی 

شود که دربردارندۀ مفهومی از ایستایی و استحکام است.  مثلث پدیدار می عمودی، ترکیبی

توان گفت که این نوع ترکیب از جهات بسیاری با ترکیب قرینه شباهت دارد، ولی از قوانین  می

شود و  گیری می صورت عمودی جهت ساختار مثلثی زمانی که به»کند.  خاص قرینه پیروی نمی

« تواند پایداری باشکوهی را نشان دهد ی مشخص نیست، میوضوح در طراح زمانی که به

(Goldstein & Structure, 1991: 16 ،در این نگاره، ساختار مثلثی با ترازهای بسیار پایدار .)

شود.  بندی پویا محسوب می کند که نوعی ترکیب سمت درون نگاره را القا می حسی از انرژی به

مایۀ اسب با متن  انسانی رستم دارد و ارتباط نقشمفهوم بصری اسب، ارزش یکسان با نقش 

 تراز شمرد. توان هم شاهنامه را می

 خان پنجم: گرفتارشدن اوالد به دست رستم

)خان پنجم( منسوب به عبدالوهاب )خواجه کاکا( و « گرفتارشدن اوالد به دست رستم»در نگارۀ 

ن زیادی را به خاک افکنده است میرمصور، رستم سوار بر رخش و در حالی مجسم شده که پهلوانا

پایند. در این نگاره، نقش رستم و رخش در نقطۀ مرکز  و دیگر پهلوانان از ترس از دور او را می

 (.7اند )تصویر  صورت فرعی به تصویر کشیده شده نگاره قرار گرفته و عناصر بصری دیگر به

 
طهماسب،موزۀنامه)کتابپادشاهان(شاه.گرفتارشدناوالدبهدسترستم)خانپنجم(،ازشاه7تصویر

هنرهایمعاصر،تهران
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نقوش اصلی در راستای خط فرضی مورب واقع شده و ترکیب خط فرضی مارپیچی از نقش 

های  یابد. در ادامه به پیکره سمت سر رخش و پیکرۀ اوالد امتداد می پیکرۀ رستم آغاز شده و به

سمت باالی نگاره، جایی که دیگر پهلوانان  ود و سپس بهش شدگان در پایین نگاره کشیده می کشته

 (.8گیرد )تصویر  اند، اوج می پنهان شده

 

 
مایۀاسب)خانپنجم(،نگارۀگرفتارشدناوالدبهدسترستمبندیکاربردنقش.مطالعۀترکیب8تصویر

Canby, 2014: 58منبع:

قائم را داده، تأکیدی بر استحکام و ترکیب خط مورب که با کادر پایین نگاره تشکیل مثلثی 

بندی  نشان از قدرت و پیروزی رستم بر اوالد است. عالوه بر این، در این نگاره از ترکیب

بندی متمرکز  ترکیب»متمرکز استفاده شده است که بر نقش رستم و اسب او معطوف شده است. 

ی است که تحت تأثیر یا به عبارتی ساختار مکان مرکزی در هنر تصویرسازی، مکانی مرکز

ای دارد و سوژۀ قرارگرفته در مرکز باید با بقیۀ تصویر  کننده موقعیت مرکزی خود نتیجۀ تثبیت

بندی مارپیچ حلزونی  (؛ بنابراین، ترکیبGoldstein & Structure, 1991: 26« )یکپارچه شود

مفهوم بصری سراسر نگاره موجب ایجاد این ارتباطات بصری در بین اجزای داستان شده و 

مایۀ اسب با  اسب رستم، نقطۀ اتصال عناصر بصری قرار گرفته است. به این ترتیب، ارتباط نقش

 متن شاهنامه، از نوع کنشی است.
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 شدن ارژنگ دیو به دست رستم خان ششم: کشته

)خان ششم( منسوب به عبدالوهاب )خواجه « شدن ارژنگ دیو به دست رستم کشته»در نگارۀ 

دیو در حالی به تصویر کشیده شده که رستم، سوار بر اسب و با  رستم و ارژنگکاکا(، نبرد 

ها با گرز  دالوری سر و یال ارژنگ را در پنجۀ خود گرفته است و دیوان هراسان از پشت صخره

دیو در مرکز  خواهند بر او بتازند. در این نگاره نیز رستم و رخش به همراه ارژنگ و سنگ می

اند، دیده  هایی که دیوان پشت آن پنهان شده و در باال در امتداد خط افق، صخرهنگاره قرار دارند 

 (.9شود )تصویر  می

 
شدنارژنگدیوبهدسترستم)خانششم(،ازشاهنامه)کتابپادشاهان(.کشته9تصویر

طهماسب،موزههنرهایمعاصر،تهرانشاه

بودن بهره گرفته شده است. این نوع  قیبندی متمرکز و تأکید بر اف در این نگاره از ترکیب

بندی عالوه بر تأکید بر پیروزی و نقش اصلی رستم و رخش، با نوعی صالبت همراه با  ترکیب

توانند کیفیتی باشکوه به خود  خطوط فرضی عمودی می»کمی تنش و اضطراب همراه است. 

(. Goldstein & Structure, 1991: 58« )بگیرد و ممکن است تأثیر عالمت تعجب را داشته باشند

ها در حالتی از ترس و نگرانی ترسیم  طور که در روایت خان ششم، دیوان در پشت صخره همان

 (.10اند )تصویر  شده

 



 

 

 
شدنارژنگدیوبهدستکشتهمایۀاسب،نگارۀبندیکاربردنقش.مطالعۀترکیب10تصویر

Canby, 2014: 60منبع:؛رستم)خانششم(

بندی پویایی را  بودن، در این نگاره ترکیب بندی متمرکز و افقی رتیب، مجموع ترکیببه این ت

تشکیل داده است. در این نگاره، مفهوم بصری رخش، ارزش یکسانی با نقش رستم دارد و در 

 تراز است. مایۀ اسب با متن شاهنامه به شکل هم محوریت مرکزی نگاره واقع شده و ارتباط نقش

 شدن دیو سپید به دست رستم خان هفتم: کشته

)خان هفتم( منسوب به عبدالوهاب )خواجه کاکا( « شدن دیو سپید به دست رستم کشته»در نگارۀ 

و میرمصور، نبرد رستم و دیو سپید در حالی به تصویر کشیده شده که رستم شیر ژیان تیغ 

ت راست او است. کشد و یک پای راست از پیکر دیو را جدا کرده و در حال جداکردن دس برمی

آلود بر زمین در دل غار افتاده است. در این نگاره، نقش رستم و دیو  اندام و خون دیو سفید بریده

سپید در مرکز تصویر، پیکرۀ اوالد در بند، سمت راست و نقش رخش در زیر آن به تصویر 

شده است. مایۀ رخش در حالی ترسیم شده که دو پای او با ریسمانی بسته  درآمده است. نقش

 (.11در قسمت باالی نگاره، دیوان در حال نظارۀ این صحنۀ نبرد هستند )تصویر 
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شدندیوسپیدبهدسترستم)خانهفتم(،ازشاهنامه)کتابپادشاهان(.کشته11تصویر

طهماسب،موزۀهنرکلیولنددرایالتاوهایو،شهرکلیولند،آمریکاشاه

بندی  بندی تأثیرگذار بوده است. استفاده از ترکیب ر ترکیببندی در این نگاره د تنوع رنگ

مارپیچ طالیی در این نگاره کامالً مشهود است. نقطۀ مرکزی ساختار مارپیچ نقطۀ تعادل را نشان 

ای  ای و ساختار دایره دهد که در آن، نبرد رستم بر دیو سپید ترسیم شده است. ساختار شبکه می

اند و  یه هستند که در شکل منظمی در کنار یکدیگر قرار گرفتهمارپیچ طالیی دو ساختار اول

 (.12زیربنای ساختارهای ترکیبی این نگاره را شکل داده است )تصویر 

 
شدندیوسپیدبهدسترستممایۀاسب،نگارۀکشتهبندیکاربردنقش.مطالعۀترکیب12تصویر

Francis, 1942: 106منبع:؛)خانهفتم(
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مایۀ اسب جنبۀ فرعی دارد و در مرکز  های دیگر، در این نگاره نقش های خان برخالف نگاره

دادن دربندبودن رخش که نشان از عجز و ناکامی او  تصویر قرار نگرفته است. نگارگر برای نشان

دارد، این نقش را در گوشۀ تصویر ترسیم کرده است. برخالف روایت داستانی شاهنامه که 

مایۀ اسب نقش فعالی در  ر نبردها شرکت دارد، در این نگاره، نقشتراز با رستم د رخش هم

کنندۀ تمایالت و  پیشبرد خط سیر داستانی شاهنامه ندارد. در این نگاره مفهوم بصری اسب بیان

مایۀ اسب  شناسی توصیف صحنۀ نبرد رستم و دیو سپید است و ارتباط نقش رویکردهای زیبایی

 یفی دارد.با متن شاهنامه صرفاً جنبۀ توص

بندی با  ها از اصول دقیق ترکیب بندی درنهایت باید اشاره کرد که نگارگران در ترسیم ترکیب

تصویرکشیدن  اند؛ چرا که نگارگران سعی در به توجه به اصول ریاضیات و تناسبات پیروی نکرده

شده  میاند که به محدودشدن فضای تصویری نگاره منجر  داستان شاهنامه در قابی کوچک داشته

های  بندی توان اصول مشخص و دقیقی را برای انتخاب نوع ترکیب طور قطع نمی است. به

دادن منطقی عناصر تجسمی  حال، نگارگران سعی در جای منتخب نگارگران مشخص کرد. بااین

بندی و  تر، ترکیب منظور درک و دریافت آسان اند. به در فضای مورد نظر در سطح دوبعدی داشته

صورت جدولی  طور خالصه به به شاهنامۀ طهماسبیهای  مایۀ اسب در نگاره صری نقشمفهوم ب

 (.2تنظیم شده است )جدول 

شاهنامۀطهماسبیهایمایۀرخشدرنگارهبندیومفهومبصرینقش.مطالعۀترکیب2جدول
 نگاره تصویرنگاره بندیآنالیزترکیب توضیحات

 سوم با ترکیب مثلث کاربرد قانون یک
دهندۀ  طالیی در این نگاره نشان

استحکام و قدرت روایت پیروزی 
 رخش بر شیر است.

 

 

رخش شیر را 
کشد  می

 )خان یکم(

بندی  در این نگاره، ترکیب
فرد گویای دو مارپیچ طالیی  منحصربه

اند. خطوط  است که در هم تنیده شده
فرضی دو مارپیچ در امتداد حرکت 

رخش و رستم کشیده شده که 
 .هومی از پویایی را به دنبال داردمف

 

 

نبرد رخش 
با اژدها )خان 

 سوم(
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 نگاره تصویرنگاره بندیآنالیزترکیب توضیحات

 
 
 

ایجاد خط فرضی زاویۀ قائم از تقاطع 
پیکرۀ جادوگر، نشانگر حفظ تعادل 

بندی این نگاره است. از طرف  ترکیب
دیگر، با اتصال دو جهت سمت 

راست و چپ خط فرضی افقی به 
خط فرضی عمودی، ترکیبی مثلث 

شود که دربردارندۀ مفهومی  پدیدار می
توان  از ایستایی و استحکام است. می

گفت که این نوع ترکیب از جهات 
بسیاری با ترکیب قرینه شباهت دارد، 

ولی از قوانین خاص قرینه پیروی 
 کند. نمی

 

 

 

 
 
 
 

کشتن زن 
جادو به 

دست رستم 
 )خان چهارم(

 
 

 
 

ترکیب خط مورب که با کادر پایین 
ثلثی قائم را داده، نگاره تشکیل م

تأکیدی بر استحکام و نشان از قدرت 
و پیروزی رستم بر اوالد است. عالوه 

بندی  بر این، در این نگاره از ترکیب
متمرکز استفاده شده است که بر نقش 

 .رستم و اسب او معطوف شده است
 

 
 

 
 
 

گرفتارشدن 
اوالد به 

دست رستم 
 )خان پنجم(

 
 
 

بندی متمرکز  در این نگاره از ترکیب
بودن بهره گرفته شده  و تأکید بر افقی

بندی عالوه بر  است. این نوع ترکیب
تأکید بر پیروزی و نقش اصلی رستم 
و رخش، بر نوعی صالبت همراه با 
 کمی تنش و اضطراب همراه است.

 

 

 
 
 
 
شدن  کشته
دیو به  ارژنگ

دست رستم 
 )خان ششم(
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 نگاره تصویرنگاره بندیآنالیزترکیب توضیحات

 
 

بندی در این نگاره در  تنوع رنگ
بندی تأثیرگذار بوده است.  یبترک

بندی مارپیچ طالیی  استفاده از ترکیب
در این نگاره کامالً مشهود است. 

ای  ای و ساختار دایره ساختار شبکه
مارپیچ طالیی دو ساختار اولیه هستند 
که در شکل منظمی در کنار یکدیگر 

اند و زیربنای ساختارهای  قرار گرفته
 .اند ترکیبی این نگاره را شکل داده

 

 

 
 
 
شدن  کشته

دیو سپید به 
دست رستم 
 )خان هفتم(

 خان رستم های هفت آرایش و تزئینات رخش در نگاره
 مایۀ رخش آرایش دُم در نقش

خورده  هایی چون بلند و گره ها به شیوۀ متداول دورۀ صفویه، دم اسبان به شکل در برخی نگاره

ره کرد که این شیوۀ آرایش و ترسیم دم اسبان نیز یا کوتاه و باالآمده ترسیم شده است. باید اشا

ویژه در نقاشی که یکی از  ها در هنر چینی، به اسب»های چینی دارد.  شباهت به نگاره

کنندۀ بسیاری از مفاهیم اعتقادی و همچنین  شود، منعکس ها محسوب می پذیرترین نقش انعطاف

(. توجه نگارگران ایرانی به Harrist, 1997: 135« )قراردادهایی در بازنمایی منشأ ذهنی هستند

است و  شاهنامۀ طهماسبیهای  مایه در نگاره جزئیات ترسیم اندام اسب بیانگر اهمیت این نقش

دهندۀ میراث  مایۀ اسب در هنر چینی نشان های ترسیم نقش تأثیرپذیری این نگارگران از سنت

 (.3ست )جدول شدن به این حیوان ا قائل مشترک این دو فرهنگ در اهمیت

شاهنامۀطهماسبیهایبندیدمرخشدرنگاره.دسته3جدول

 

 

 

 نسبتاً کوتاه و باالآمده نسبتاً کوتاه و کشیده بلند و آویزان
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 خان اول و سوم خان ششم و هفتم خان پنجم

 مایۀ رخش آرایش زین نقش

صورت ساده ترسیم  ی بههای طرح زین، اغلب با تزئینات شلوغ همراه است و در معدود نگاره

های تکرارشونده اشاره کرد که  توان به طرح ها می های غالب این زین شده است. از طرح

اصطالح، توسعۀ  ها که به اند. این طرح صورت الگوریتمی مشخص در پس یکدیگر ترسیم شده به

اری و مدل شوند، ترکیبی از طراحی تکرارشونده یا روش تکر تکرارشونده و افزایشی نامیده می

 (.4شود )جدول  های مهم هنر اسالمی محسوب می ساخت افزایشی است که یکی از ویژگی

شاهنامۀطهماسبیهایمایۀرخشدرنگارهبندیآرایشزیننقش.دسته4جدول

 

 

 

 

 

 

های  طرح زین ترکیبی از طرح

های شبه به  وتاب وار و پیچ دایره

 عنوان های آتش به تاجی با شعله

 وار و متقارن گلی آیینه

طرح زین ترکیبی از نقش گلریز که 

های ختایی با طرح محرابی  حاشیه

آن را فراگرفته و طرح چلیپای 

 گیر اسب شده روی عرق تزئین

های  طرح زین ترکیبی از حاشیه

ای و گل  اسلیمی پیچان و کنگره

عباسی )گل اناری در میان  شاه

گیر اسب با  های ختایی و عرق طرح

 (رح سیمرغط

 مایۀ رخش آرایش وریس و یراق تزئین سر و گردن نقش

ها به آن توجه شده و به  وریس و یراق تزئین سر و گردن اسب است که در اغلب نگاره

وریس و یراق تزئین سر و گردن اسب )بند پهن( »های گوناگونی ترسیم شده است.  شیوه

آید و  وجود می ون استفاده از دستگاه بافندگی بهتنیدن تارها و پودها بد ای است که از درهم بافته

ریس، موی بز،  های تار، از جنس پشم دست نتیجۀ آن تولید نواری محکم و طرح دار است. نخ

 (.۵( )جدول 147: 139۵)قاضیانی، « شود های مختلف بافته می کتان یا کاموا هستند که در اندازه
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شاهنامۀطهماسبیهایگردنرخشدرنگارهبندیوریسویراقتزئینسرو.دسته5جدول

 

  

 های طالیی و سبز به رنگ

ای پشمین که در  به شکل زنگوله

وسط گره زده شده و به دو بخش 

 تقسیم شده

ای با تاروپود  به شکل زنگوله

 مجعد و رنگین

 مایۀ رخش از دیدگاه هنرمندان بررسی نقش

دهندۀ توجه خاص  نشان شاهنامۀ طهماسبیم خان رست های هفت آنچه بیش از همه در نگاره

ویژه رخش دارد، شیوۀ ترسیم رخش  نگارگران به ترسیم کمی و کیفی طراحی حیوانات به

های غیرمعمول است. رخش در  عنوان موجودی همراه با عنصر خرق عادت یا ویژگی به

مایۀ رخش به  شبه چند شیوه نمایش داده شده است. یکی آنکه نق شاهنامۀ طهماسبیهای  نگاره

کشتن زن »کاری و ظرافت نمایش داده شده که در نگارۀ  شیوۀ مکاتب پیشین و به دور از نازک

 (.3ها است )تصویر  )خان چهارم( منسوب به قدیمی یکی از این نمونه« جادو به دست رستم

و با ضخامتی یکسان  2گیری رخش از نوع خطوط یکنواخت  در این نگاره خطوط قلم 

دهندۀ هدایت دست و  مایه نشان ده است. نحوۀ ترسیم خطوط یکنواخت در این نقشترسیم ش

مایۀ رخش را با  موی هنرمند این نگاره است. قدیمی در این نگاره، نقش مهارت استفاده از قلم

کلفت، بلند و کشیده، با سری  قوارگی در اعضای بدن، گردن چندان متناسب و همراه با بی بدنی نه

شدت باریک ترسیم کرده است.  ی پهن و نامتقارن و پاهایی نسبتاً کوتاه و بهکوچک و صورت

بندی که حفظ  بندی قرینه، از قوانین ابتدایی ترکیب کارگرفتن ایجاد ترکیب همچنین هنرمند با به

 تعادل و استحکام است، استفاده کرده است.

ز هنرمند از این شیوه )خان اول( منسوب به میرمصور نی« کشد رخش شیر را می»در نگارۀ 

با سرعتی  3در این نگاره، میرمصور با استفاده از خطوط ترکیبی  1بهره برده است. تصویر 

های متفاوت و متناوب رخش را طراحی کرده است. این هنرمند  یکنواخت ولی با ضخامت
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به شیوۀ دار و منحنی، اندام، سر و پاهای رخش را  گیری حجم تالش کرده است که با کاربرد قلم

کاری نمایش دهد. در این نگاره، رخش با استفاده از  صورت ساده و به دور از نازک پیشینیان به

های زمخت، ناهنجار،  گیری ترکیبی ضخیم و نازک که در خود، دارای سایه و لبه خطوط قلم

مایۀ  شمنظور ایجاد بعدنمایی به نق چینی برجسته به تناسب و بدون ظرافت است، به شیوۀ الیه بی

 دادن تکنیک پرسپکتیو استفاده شده است. رخش و نشان

دهندۀ  سوم با ترکیب مثلث طالیی استفاده شده که نشان همچنین در این نگاره، از قانون یک

بندی و معادالت ریاضی در قراردادن عناصر بصری نگاره  اشراف کامل هنرمند به قوانین ترکیب

رسد این سبک طراحی رخش دلیلی فراتر از  می در مکان مناسب است؛ بنابراین به نظر

 اند. مایه داشته است. کماکان که کامالً نقاشانه اجرا شده بودن هنرمندان در ترسیم این نقش مبتدی

گیری مکتب دوم تبریز است که  روش دیگر، همان روش نگارگری مکاتب قبل از شکل

ی باریک، پاها و یال بلند و بدن با های کشیده و صورت هایی ظریف با گردن هایی با طراحی اسب

اند که نگارۀ  تزئینات زین و یراق که در تناسب با اندام انسان است، به تصویر کشیده شده

)خان « شدن دیو سپید به دست رستم کشته»)خان پنجم( و « گرفتارشدن اوالد به دست رستم»

اند  شیوه ترسیم شدههفتم( منسوب به عبدالوهاب )خواجه کاکا( و میرمصور براساس این 

 (.۵و  4)تصویر 

گرایانه  گرایانه و طبیعت مایۀ رخش تا حدی به شیوۀ واقع در این دو نگاره، ترسیم نقش

پردازی در ترسیم  گیری و رنگ بودن خطوط قلم قوارگی و مات تر شده است، اما هنوز بی نزدیک

ی مکاتب دیگری مانند مکتب شود. البته در این شیوه نیز گاه تحت تأثیر نگارگر آن دیده می

گیری رخش تأکید شده است. عبدالوهاب  هرات یا مغولی، بر شیوه و سبکی خاص از قلم

)خان پنجم( با « گرفتارشدن اوالد به دست رستم»)خواجه کاکا( و میرمصور در نگارۀ 

ام که با حرکتی نرم و آر 4تر و خطوط کند  تأثیرپذیری از مکتب هرات تیموری از خطوطی نرم

شدن  اند. به جهت طراحی این خط، کم یابند، رخش را ترسیم کرده از نازکی به ضخامت پایان می

مو از بوم، اهمیت بسیار دارد. هنرمند در این  شدن فاصلۀ نوک قلم سرعت دست هنرمند و کم

ن دهندۀ ای نگاره، از ترکیب خط مورب که تشکیل مثلثی قائم را داده، استفاده کرده است که نشان

های سادۀ اولیه فاصله گرفته است. همچنین در نگارۀ  بندی است که هنرمند از کاربرد ترکیب
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ای مارپیچ  ای و ساختار دایره )خان هفتم( نیز ساختار شبکه« شدن دیو سپید به دست رستم کشته»

 بندی در ذهن هنرمند است. طالیی بیانگر رشد و تحول تدریجی ترکیب

)خان هفتم(، عبدالوهاب )خواجه « دن دیو سپید به دست رستمش کشته»همچنین در نگارۀ 

اند. در این نوع از خطوط، تأکید یا ایست  استفاده کرده ۵کاکا( و میرمصور از خطوط داغک 

شود را داغک یا نقطۀ کوچک  مو که سبب ایجاد تیرگی یا لکۀ رنگی در انتهای خط می قلم

هایی  تصویرکشیدن ویژگی ها هنرمندان سعی به نگاره گویند. در استفاده از این شیوه نیز در این

کاربردن خطوط محیطی منحنی غیرمعمول و  آمیز در اعضای بدن رخش، به نظیر کشیدگی اغراق

 اند. هجو و اغراق در تناسبات داشته

گیری مکتب  های گذشته و درنتیجه شکل شیوۀ دیگر، اجرای اسب در ترکیبی از شیوه

های نگارگری که در دورۀ تیموریان  . ورود هنرمندان ایلخانی به کارگاهنگارگری تبریز دوم است

و بعدها در دورۀ صفوی رخ داد، موجب ورود عناصر نقاشی چینی به نگارگری ایرانی شد و 

تر بیشتری استفاده کردند. به این معنا که در طراحی اندام  هنرمندان تحت تأثیر آنان از خطوط نرم

تر و اندامی با  های متناسب های مکاتب دیگر شامل بدن حی اسباسب، همان مشخصات طرا

ها با  اند و بیشتر اندام ها کمتر نمایان ظرافت بیشتر استفاده شده است، اما عضالت و ماهیچه

)خان سوم( و « نبرد رخش با اژدها»تر کار شده است. نگارۀ  گیری بسیار ظریف خطوط قلم

)خان ششم( منسوب به عبدالوهاب )خواجه کاکا( به این « دیو به دست رستم شدن ارژنگ کشته»

 (.3و  2اند )تصویر  شیوه ترسیم شده

های طالیی درخشان که جزئی از ویژگی نقاشی چینی  ها، عبدالوهاب از رنگ در این نگاره

که  6رود، در تزئینات و آرایش رخش بهره برده است. هنرمند با کاربرد خطوط تند  شمار می به

خیم و پایان آن تیز است، با استفاده از سرعت حرکت دست و با زیادشدن فاصلۀ شروع آن ض

گیری کرده است.  مایۀ رخش را قلم مو، نقش مو با بوم نقاشی و تغییر زاویۀ ایستایی قلم نوک قلم

این شیوه از تصویرسازی اسب به دنبال سبک هراتی و وجود عناصر شرق دور شکل گرفته بود. 

نبرد رخش »چینی در دست هنرمند ایرانی رنگ و بوی ایرانی گرفت. در نگارۀ  منتهی این عناصر

بندی دو مارپیچ طالیی بیانگر مفهومی از پویایی را به دنبال  )خان سوم(، کاربرد ترکیب« با اژدها

گونه که هنرمند تحت تأثیر خطوط نرم و سیال تصویرگری  دارد. در این شیوۀ ترسیم، همان



 

 

 

 

  خانرستمدر...هایهفتمایةرخشباتأکیدبرنگارهمطالعةتحلیلینقش

  

 

 

 

281 

بندی نیز این سیالیت و پویایی را منتقل کرده است.  رفته است، در ترکیبمکاتب دیگر قرارگ

بندی  )خان ششم( نیز از ترکیب« شدن ارژنگ دیو به دست رستم کشته»عالوه بر این، در نگارۀ 

دهندۀ مهارت هنرمند در مکان پردازی  بندی که نشان متمرکز استفاده شده است. این نوع ترکیب

بندی  شود، بیانگر پیشرفت و تکامل شیوۀ استفاده از اصول ترکیب عناصری بصری محسوب می

 در این نگاره است.

های  مایۀ رخش توسط هنرمندان نگاره ترین ویژگی شیوۀ طراحی نقش بنابراین یکی از اصلی

گرایانه بود که در دورۀ  های واقع شدن به شیوه ، نزدیکشاهنامۀ طهماسبیخان رستم در  هفت

ها،  رتباطات تجاری و سیاسی با اروپاییان بیشتر پدیدار شد. در این اسبصفوی با گسترش ا

ها به شیوۀ اولیه، درشت و عناصر صورت نیز از ظرافت بیشتری برخوردار شدند و یال و  چشم

های پیشین و ورود  دم اسب نیز بعضاً به سبک و سیاق جدیدی از نگارگری که تلفیقی از سنت

 د.رئالیسم غربی بود، کشیده ش

صورت پویا، منتشر، قرینه، حلزونی، مارپیچ  بندی در شش نگارۀ فوق، به همچنین ترکیب

مایۀ اسب  طالیی، مثلث طالیی، اصل مجاورت و ساختار دومرکزی بررسی شد که اغلب نقش

شده در تحلیل  ها ترسیم شده است. مفاهیم دریافت بندی در محوریت تشکیل این ترکیب

ها بیانگر جزئیاتی مانند تعداد، مکان قرارگیری، مفهوم بصری، نوع  رههای این نگا بندی ترکیب

 مایۀ اسب با متن شاهنامه هستند. بندی و ارتباط نقش ترکیب

 خان رستم های هفت تحلیل دیدگاه اجتماعی هنرمندان نگاره
اجتماعی و سیاسی هر منطقه مرتبط -تاریخچۀ نگارگری همواره با محتویات و تمایالت فرهنگی

های خطی تاریخی در ایران  های با تذهیب و مصور نسخه وده است. تجزیه و تحلیل نمونهب

اندازۀ کافی  عمدتاً به حامیانی وابسته بود که معموالً حاکمان یا فرمانداران هر منطقه بودند و به

قیمت الزم برای تولید شاهکارهای  توانستند کارکنان بزرگ و مواد گران ثروتمند بودند که می

شناسی هنر بر آن است که  رهیافت جامعه»(. از آنجا که ASL, 2017: 484هنری را تهیه کنند )

های هنرمند، خاستگاه طبقاتی یا اعتقادی هنرمند، مخاطبان هنر،  آثار هنری را از زاویۀ انگیزه

چه در -دهندگان هنر، ارتباط هنر و شکل هنر با مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  سفارش

: 1380)رهنورد، « مورد بررسی قرار دهد -وند تاریخ اجتماعی، چه در روند مناسبات اجتماعیر
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های سلطنتی و رابطۀ این هنرمندان با  (. با توجه به جایگاه اجتماعی ویژۀ هنرمندان در کارگاه۵

خان  های هفت جامعه در دورۀ صفویه، برای درک کامل مفهوم اجتماعی و ساختار بصری نگاره

مایۀ اسب باید به نکته توجه کرد که بدون شناخت  م و شیوۀ پردازش و ترسیم نقشرست

شناسی هنر نگارگری این عصر،  های اجتماعی این دوره غیرممکن است. در تحلیل جامعه ویژگی

های گوناگون مدنظر قرار  ها بر هم از دیدگاه ارتباط میان هنرمند و جامعه و تأثیرات دوسویۀ آن

 یابد. این خصوص، سطح اجتماعی و طبقاتی هنرمند اهمیت میگیرد. در  می

خان رستم باید چنین ابراز کرد که  های هفت در تحلیل دیدگاه اجتماعی هنرمندان نگاره

های اصلی درک  استمرار و پایبندی به اصول تصویرسازی مکاتب پیشین یکی از شاخصه

گونه که در مطالعۀ آرایش و تزئینات  خان رستم است. همان های هفت اجتماعی هنرمندان نگاره

رخش از جمله دم، زین، وریس و یراق تزئین سر و گردن مشخص شد که تزئینات غالباً شباهت 

های تزئینی رخش  های چینی دارند و از اصول معین و مشخصی در ترسیم این ویژگی به نگاره

 بهره گرفته شده است.

های  م در دورۀ صفویه، تأثیرپذیری از سبکدلیل شرایط اجتماعی حاک در بیانی دیگر، به

نگارگری دیگر و باورهای اعتقادی غالب هنرمندان این عصر که گرایش به عرفان و حکمت 

ها در با  دهندگان، این نگاره اسالمی داشتند، همچنین سعی در حفظ سالیق شخصی سفارش

دیدگاه هنرشناسانی مانند پاکباز، اند و از  های رایج این دوره پایبند بوده اندک تغییراتی به ارزش

 (.601: 1378دانست )پاکباز،  ها می هنرمند خود را موظف به حفظ سنت

طهماسب از حمایت هنرمندان تغییر کرد. هنرمندان  گرداندن شاه اما این شرایط با روی

ر گیری دیدگاه اجتماعی هنرمندان نگارگ حمایت دربار را از دست دادند و آزادی بیشتر در شکل

های بعدی حکومت صفویان در پی داشت. البته براساس دیدگاه برخی محققان،  را در دوره

صورت تغییر  طهماسب از هنر نگارگری نه به معنای طرد این هنر، بلکه به رویگردانی شاه»

رویکرد در نگارگری بود. این تحوالت باعث فراگیرشدن هنر نگارگری و تغییر در فضا و 

 (.98: 1391پور،  )عارف« محوریت مضامین مذهبی گردید ها با موضوع نگاره

های ظاهری  بندی و ویژگی بندی، خطوط و رنگ به این ترتیب، تفاوت در مطالعۀ ترکیب

خان رستم  های هفت توان در این دگرگونی دیدگاه اجتماعی هنرمندان نگاره رخش را می
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پردازی  نگاه او به شیوۀ سبکوجو کرد که همگام با تحوالت اجتماعی، سبک نگارگر و  جست

های  کند. به این صورت که بینش هنرمندان در خصوص گرایش روایت بصری شاهنامه تغییر می

 اجتماعی زمان خود در سبک شخص هنرمند تأثیرگذار است.

اند که  مایۀ رخش بهره برده خان رستم از سه شیوه در ترسیم نقش های هفت هنرمندان نگاره

گیری مکتب  ۀ نگارگری مکاتب پیشین، شیوۀ نگارگری مکاتب قبل از شکلاند از: شیو عبارت

گیری  های گذشته و درنتیجه شکل دوم تبریز و درنهایت، شیوۀ نگارگری در ترکیبی از شیوه

ها براساس تأثیرپذیری از شرایط اجتماعی  مکتب نگارگری تبریز دوم. هریک از این شیوه

نوعی پختگی و کمال دست یافت و  کمان و درباریان بههنرمندان در دورۀ صفویه و حمایت حا

ها کاهش یافت، تالش هنرمندان در جهت تداوم هنر نگارگری و  در شرایطی که این حمایت

 وجودآوردن سبک شخصی خود ادامه یافت. های پیشین و نوآوری در به تلفیق شیوه

خش در مرکز ثقل نگاره مایۀ ر ها و قراردادن نقش بندی کارگیری انواع متفاوت ترکیب به

دهندۀ مشارکت رخش در حوادث داستان نگاره است که این موضوع مرتبط با  نوعی نشان به

گونه که در داستان شاهنامه دخیل در  دیدگاه اجتماعی هنرمندان نسبت به رخش است که همان

تعریف شده عنوان یاور رستم در نبردها  خان است و برای آن نقشی اجتماعی به سیر داستان هفت

مایه در ارتباط با عناصر  ها نیز این نقش بندی نگاره بندی، خطوط و رنگ است، در مطالعۀ ترکیب

ها دارای این نقش اجتماعی است. به این صورت که هنرمندان با قراردادن این  دیگر در نگاره

و خطوط  بندی کلی نقش در مکان خاصی از نگاره، در ترسیم این نقش در ارتباط با فضای رنگ

 اند. ها داشته فرضی این روابط، سعی در حفظ این جایگاه ویژۀ رخش در نگاره

 گیری نتیجه
شاهنامۀ خان رستم در  های هفت ها در نگاره مایه ترین نقش مایۀ رخش یکی از اصلی نقش

مایۀ رخش با تأکید بر  شود. در مطالعۀ تحلیلی نگاه هنرمندان به نقش محسوب می طهماسبی

مایۀ رخش  بندی و شیوۀ طراحی نقش ، ترکیبشاهنامۀ طهماسبیخان رستم در  ای هفته نگاره

های  دهندۀ این است که هنرمندان نسخه توسط هنرمندان بررسی شد. آنچه حاصل شد، نشان

اند.  خان رستم با پیروی از نوع نگاه خود و دیدگاه شخصی به ترسیم رخش پرداخته مصور هفت

مایۀ رخش موجب شناسایی شیوۀ طراحی هریک از این  واکاوی نقشبه این ترتیب، تحلیل و 
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های پژوهش، رخش به شیوۀ مکاتب پیشین و  شود. به این ترتیب که براساس یافته هنرمندان می

رسد که نگارگر قصد نداشته که  شود که البته به نظر می کاری و ظرافت دیده می به دور از نازک

خان  های هفت کند. برخی نگارگران، نقش رخش در نگارهصورت ناقص ترسیم  این نقش را به

اند و  گیری مکتب دوم تبریز ترسیم کرده رستم را با همان روش نگارگری مکاتب قبل از شکل

گیری مکتب  های گذشته و درنتیجه، شکل روش دیگر، ترسیم اجرای اسب در ترکیبی از شیوه

گیری ظریف  ترسیم نقش رخش، شیوۀ قلمنگارگری تبریز دوم است. با وجود این، وجه شباهت 

دهندۀ این است که هنرمندان  دار در ترسیم اجزای بدن اسب، نشان و استفاده از انحناهای معنی

 کردند. مکتب تبریز دوم تقریباً از قالب و سبک یکسانی پیروی می

است  ها متفاوت دهد شیوۀ ترسیم رخش در این نگاره بنابراین، نتایج این پژوهش نشان می 

طورکلی، این  گیری متفاوتی در به تصویر کشیدن آن استفاده شده است. به و از نوع خطوط قلم

ترین نقش بعد از نقش رستم نمایش داده شده است و مضمون بصری  عنوان اصلی مایه به نقش

 گر شده است. خان رستم را در رخش جلوه هفت

دورۀ صفویه، این نقش تحت تأثیر  همچنین بنا بر اقتضای شرایط اجتماعی پدیدارشده در

بندی رخش انعکاسی از دیدگاه  ها، خطوط و رنگ بندی قرار گرفت و تفاوت در نوع ترکیب

 خان رستم قرار گرفت. دادن جایگاه رخش در داستان هفت اجتماعی هنرمند در نشان

 نوشت پی
تواند جنبۀ مخرب  د است و میهای روانی زنانه در روح مر آنیما )عنصر مادینه( تجسم، تمام گرایش. »1

و منفی یا سازنده و مثبت داشته باشد و شاید به همین دلیل است که نمادهای زنانه در دو نقش 

 (.274: 1389)یونگ، « های کامالً متعارض در اسطوره ظاهر شده است متضاد و با خویشکاری

2 .Uniformly lines 

3 .Combined lines 

4 .Slow lines 

۵ .Hot lines 

6 .Sharp lines 



 

 

 

 

  خانرستمدر...هایهفتمایةرخشباتأکیدبرنگارهمطالعةتحلیلینقش

  

 

 

 

285 

 منابع
پژوهی ادبی )زبان متن(. 1397آقاخانی بیژنی، محمود، طغیانی، اسحاق و محمدی فشارکی، محسن ) .1

 .234-211(، 77)22، و ادب پارسی(

بندی در نگارگری ایرانی با تأکید بر  (. ترکیب1389زارعی فارسانی، احسان و قاسمی، مریم ) .2

 .42-21(، 2)11، وۀ هنرجلهای تصویری.  مضمون و اصول سنت

 . تهران: فرهنگ معاصر.المعارف هنر دائرۀ(. 1378پاکباز، رویین ) .3

 . تهران: شادرنگ.نقاشی ایران از دیرباز تا امروز(، 1386پاکباز، رویین ) .4

های سلجوقی.  مایۀ اسب در سفالینه (. رویکرد تاریخی به نقش1398باشی، الهه و نجیبی، نگار ) پنجه .۵

 .96-81(، 2)4، اسالمی هنرهای صناعی

های نمادین  (. تحلیل تمثیل1397تاجیک محمدیه، حسن، رادمنش، عطامحمد و چترایی، مهرداد ) .6

پژوهشی زبان و ادبیات فـارسـی دانـشگاه آزاد -دوفصلنامۀ علمیاسب در شاهنامۀ فردوسی. 
 .41-11(، 1)9 واحـد فسـا، اسـالمی،

 .11-4، 9، هنرهای زیباو نقش ایدئولوژی.  شناسی هنر (. جامعه1380رهنورد، زهرا ) .7

نشریۀ ادبیات فارسی دانشگاه های او در شاهنامۀ فردوسی.  (. رخش و ویژگی1387زرقانی، ابراهیم ) .8
 .182-162، 19، آزاد مشهد

سجادی باعبادرانی، سعیده، خواجه احمد عطاری، علیرضا، آشوری، محمدتقی و خدامی، علیرضا  .9

تهماسب صفوی و تأثیر آن در نقاشی این  سیاسی و فرهنگی دورۀ شاه (. مطالعۀ تحوالت1399)

 .103-89، ۵8، فصلنامۀ نگرهدوره با توجه به نظریۀ بازتاب. 

 . ترجمۀ کامبیز عزیزی. تهران: مرکز.ایران عصر صفوی(. 1380سیوری، راجر ) .10

در پیکرۀ زبانی و « خشم»سازی استعاری  (. مفهوم1399سادات ) مقدم، آزاده و فاطمی، فتانه شریفی .11

 .214-183(، 21)11، مطالعات زبانی و بالغیخان رستم.  های( جنگ در هفت مصور )نگاره

 های درسی ایران. . تهران: شرکت چاپ و نشر کتابکارگاه نگارگری(. 1390طاووسی، ابوالفضل ) .12

، یۀ چیستانشر(. دربارۀ کردارهای هوشمندانۀ رخش در شاهنامه فردوسی. 1383حکیم آذر، محمد ) .13

210 ،739-744. 

 . تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی.کیمیای نقش(. 1368خزایی، محمد ) .14

 . تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.نامۀ دهخدا لغت(. 1377اکبر ) دهخدا، علی .1۵

ارینۀ نگ(. بررسی جایگاه اسب از اسطوره تا تداوم نقش آن بر فرش. 1394پور، شهدخت ) رحیم .16
 .37-21(، 6)2، هنر اسالمی



 

 

 

 

 

 1401اول،بهاروتابستان،شماره14شناسیهنروادبیات،دورهجامعه 

  

 

 

286 

286 

 .99-97، 168، کتاب ماه هنرطهماسب صفوی و حمایت از هنرها.  (. شاه1391پور، فاطمه ) عارف .17

از « رستم خفته و نبرد رخش و شیر»(. نمادشناسی نگارۀ 139۵زاده، مرجان ) علیپور، رضا و شیخ .18

 .1۵-۵(، 10)۵، پیکرهمنظر خرد و اسطوره. 

(. کارکرد و نقوش وریس در گذار از کوچندگی به یکجانشینی در ایل 139۵)قاضیانی، فرحناز  .19

 .168-14۵(، 2۵)14، شناسی نامۀ انسانبختیاری. 

(. اسب؛ پرتکرارترین نمادینۀ جانوری در شاهنامه و 1388قائمی، فرزاد و یاحقی، محمدجعفر ) .20

 .26-9(، 42)13، پژوهی ادبی متنالگوی قهرمان.  نقش آن در تکامل کهن

. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد سلطان محمد و مکتب او )مکتب تبریز((. 138۵اف، کریم ) کریم .21

 اسالمی.

(. بررسی عملکرد اقتصادی ایران در عصر 1394کریمی موغاری، زهرا و خرمی مقدمی، آزاده ) .22

، ودجهپژوهشی برنامه و ب-فصلنامۀ علمیبا رویکرد نهادی.  17صفوی و مقایسۀ آن با اروپای قرن 

20(2 ،)143-180. 

نگاری عثمانی.  در سنت شاهنامه شاهنامۀ طهماسبی(. تأثیر 1394محمدزاده، مهدی و ظاهر، عادل ) .23

 .37-27(، 34)10، نگره

، کتاب ماه هنرپردازان ایرانی در عصر صفوی.  پردازی و منظره (. منظره1390هاشمی، غالمرضا ) .24

160 ،26-34. 

. ترجمۀ رقیه بهزادی، تهران: های نمادها در هنر شرق و غربنگار فرهنگ(. 1390هال، جیمز ) .2۵

 فرهنگ معاصر.

 . ترجمۀ محمود سلطانیه، تهران: جامی.هایش انسان و سمبل(. 1389یونگ، کارل گوستاو ) .26
27. Akiner, S. (2004). The Caspian: politics, energy and security. Routledge. 
28. ASL, M. M. (2017). A Comparative Analysis of Factors Influencing the Evolution of 

Miniature in Safavid and Ottoman Periods. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar 

Dergisi (UKSAD), 3(2), 484-493. 

29. Canby, Sh. R. (2014). The Metropolitan Museum of Art. New York. 

30. Dickson, M. B., & Welch, S. C. (1981). The Houghton Shahnameh (2 Vols). Cambridge, 

MA: Harvard University Press. 
31. Francis, H. S. (1942). The Gift of Leonard C. Hanna, Jr. The Bulletin of the Cleveland 

Museum of Art, 106-179. 

32. Harrist, R. E. (1997). The legacy of Bole: Physiognomy and horses in Chinese 

painting. Artibus Asiae, 57(1/2), 135-156. 

33. Goldstein, I. S., & Structure, W. (1991). Composition. Nova Iorque: Menachem Lewin 

and Irving S. Goldstein. 
34. Melikian, S. (2004). Toward a clearer vision of 'Islamic' art. International Herald Tribune. 
35. Papadopoulo, A. (1979). Islam and Muslim Art. Harry. N. Abrams, Inc, New York. 



 

 

 

 

  خانرستمدر...هایهفتمایةرخشباتأکیدبرنگارهمطالعةتحلیلینقش

  

 

 

 

287 

36. Polidori, E., Jacobson, E. K., & McCarthy, B. (2014). Going Beyond Appearances. 

37. Robinson, B.W., Grube, E. J., Meredith-Owens, G.M.& Skelton, R.W. (1976). Islamic 

Painting and the Arts of the Book. London: Faber, 159–62. 
38. Rogers, J. M. (2010). The Arts of Islam. Masterpieces from the Khalili Collection, 

London, p.266. 

39. Savory, R. (1980). Iran under the Safavids. Cambridge; New York: Cambridge University 

Press. 
40. Shahnama of shah tahmasp: the Persian book of king (1122), new York: the metropolitan 

museum of art. 

41. Tajik Mohammadieh, H., Mohammad Radmanesh, A., & Chatraei, M. (2016). A 

comparative study of the black and white symbolic horses in the Shahnameh of 

Ferdowsi. Iranian Journal of Educational Sociology, 1(1), 154-164. 


