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Abstract
One of the important and mythical characters of 
Ferdowsi's Shahnameh is Jamshid. In the Baysonqor’s and 
Tahmasp’s Shahnameh, a scene attributed to Jamshid is 
illustrated. Jamshid’s kingdom miniature in Baysonqor’s 
Shahnameh and Jamshid’s court miniature in Tahmasp’s 
Shahnameh are both visual representations of the content 
of Jamshid's kingdom and its king functions. The 
importance of the common theme in both of the 
Shahnameh paintings has led to the necessity of a 
comparative study. The purpose of this research is to 
identify how Jamshid's personality is represented in the 
Jamshid’s kingdom miniature in Baysonqor’s Shahnameh 
and Jamshid’s court miniature in Tahmasp’s Shahnameh 
and to understand the similarities and differences between 
Jamshid's personality and illustration type of two 
miniatures. The study addressed these questions: 1- How 
is Jamshid's personality represented in Baysonqor’s and 
Tahmasp’s Shahnameh miniatures and what are the 
features? 2- What cultural, political and social factors have 
led to more and more detailed and precise in Tahmasp’s 
Shahnameh painting than Baysonqor’s Shahnameh? In this 
research, library information and documentary data have 
been studied with descriptive-analytical and comparative 
approach and the research results show that more details 
and visual elements are illustrated in the Jamshid’s court 
miniature in Tahmasp’s Shahnameh compared to the 
Jamshid’s kingdom miniature in Baysonqor’s Shahnameh. 
Also Jamshid’s government in Tahmasp’s Shahnameh is 
illustrated authoritative, powerfully, luxurious and excellent 
and also the number of human elements in Baysonqor’s 
Shahnameh miniature is 15 and in Tahmasp’s Shahnameh 
miniature is 28 and the image of two demons. Also, the 

focus of the two paintings is dedicated to Jamshid's 
character. But the clothes and throne of Jamshid in 
Baysonqor’s painting are simpler than Tahmasp’s 
Shahnameh and have less decorations. Even the difference 
between Jamshid's clothes and other people in Tahmasp’s 
painting is very noticeable. The king wears a magnificent 
crown and a robe full of motifs and the throne, which is 
guarded by two demons and adorned with large elephants 
at the base, added to his royal power. Meanwhile, Jamshid's 
dress is simple in Baysonqor’s painting and the king's 
character is known only from his throne. Also, in 
Baysonqor’s Shahnameh, Jamshid is illustrated with a glove 
in his hand and exchanging birds of prey with his attendant, 
which shows the symbol of the hunt of this king and on 
the other hand, his Charisma (Farreh Izadi) and in 
Tahmasp’s Shahnameh Jamshid is shown drinking and 
drinking shows the characteristics of having fun, increasing 
blessings, well-being and comfort during the Jamshid era. 
The space around Jamshid king is illustrated in the painting 
of Baysonqor’s Shahnameh as a free space, while Jamshid 
is depicted in the painting of Tahmasp’s Shahnameh inside 
the royal palace and more details of the king's actions are 
illustrated with visual expressions. It should be noted that 
the method of visual expression in Tahmasp’s Shahnameh 
is a more accurate representation of Jamshid to the viewers, 
which is more correspond to the text of Shahnameh 
poems.  

Keywords: Jamshid’s kingdom, Jamshid’s court, 
Baysonqor’s Shahnameh, Tahmasp’s Shahnameh. 
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دربار او در  ریو تصو دیجمش یپادشاه ۀنگار یقیمطالعه تطب

 یشناسلیاز منظر شما یو شاه طهماسب یسنقریبا ۀشاهنام

یپانوفسک نیروا
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 چکیده 
حکومت او در  اتیشاه و جزئ دیاست. جمش دیجمش ،یشاهنامه فردوس یامهم و افسانه یهاتیاز شخص یکی

دربار  و نگاره یسنقریبا در شاهنامه دیجمش یپادشاه درآمده است. نگاره ریدونسخه به تصو یهانگاره یبرخ
موضوع  تیاو است. اهم یلکردهاو عم دیجمش یپادشاه یریتصو ییزنماهردو با یطهماسب در شاهنامه دیجمش

 ییبازنما یچگونگ ییکرده و هدف پژوهش، شناسا جابیدر هر دو نگاره ضرورت انجام پژوهش حاضر را ا
 دیجمش یهایژگیشناخت وجوه اشتراک و افتراق و زیو ن یو طهماسب یسنقریبا در شاهنامه دیجمش تیشخص

 دیجمش تیشخص -1دو پرسش مطرح شده است:  نینابرا. بباشدیم ها در دو نگارهصحنه یرسازیو نوع تصو
 ییهایژگیچگونه و با چه و یو طهماسب یسنقریبا یهادر شاهنامه دیو دربار جمش دیجمش یپادشاه در دو نگاره

در نگاره  یترقیقو د شتریب اتیباعث شده جزئ یو اجتماع یاسیس ،یچه عوامل فرهنگ -2شده است؟  ییبازنما
با  روشیذکر است پژوهش پ انیاعمال شود؟ شا یسنقریبا ینسبت به شاهنامه اسبشاهنامه شاه طهم

انجام شده  یقیتطب -یلیتحل -یفیتوص وهیدو نمونه نگاره، به ش و مشاهده یاوجو در منابع کتابخانهجست
 اتیزئج یسنقریبا شاهنامه بت به نگارهنس یطهماسب شاهنامه نگاره دهدیپژوهش نشان م جیاست. نتا

تر و به صورت عناصر تر، پرتجملمقتدرانه دشاهیرا ارائه کرده و حکومت جمش دیاز حکومت جمش یترقیدق
نفر و در  15 یسنقریبا در نگاره یتعداد عناصر انسان کهیشده به طور ییتر بازنماو مفصل شتریب یریتصو
 .باشدیم ویدو د ریراه تصونفر به هم 28 یطهماسب نگاره

 واژگان کلیدی:

.یطهماسب شاهنامه ،یسنقریبا شاهنامه د،یدربار جمش د،یجمش یپادشاه

  :مسئول مکاتباتzekavatsahar@gmail.com
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 مقدمه 

 
س شعار آن روا یشاهنامه فردو شاهان و ا شاهان  خیتار تیکتاب  پاد

ستان ا سطوره رانیبا سال ها تا فتح از آغاز ا  یالدیم 651اعراب در 
( در حدود ستتال یالدیم 935 -1020) یاستتت و ابوااقاستتم فردوستت

 998 -1030) ینمود و به محمود غزنو لیآن را تکم یالدیم 1010
 خیاز عرفان و تار ختهیآم شتتاهنامه. متن افتی( اختصتتا  یالدیم

ست و مدل شاهان ا ییاز رفتار و فرمانروا ییهازمان اثر ا  را یرانیپاد
از حاکمان است.  یادیز یهابهش نسلااهام یو به نوع دهدیارائه م
استتتت،  یاثر بزرگ ادب کی کهنیشتتتعر عالوه بر ا نیا قت،یدر حق

شناخته شود. به  زین "هاهشاهزاد یبرا نهیآ"از  ینمونه موفق تواندیم
مدرن  لیو اوا ییمحبوب در جهان قرون وستتتطا یژانر گرید انیب

حاکمان در نظر گرفته  نیو تدو تیو ترب میتعل یااست که بر یاسالم
شده  یمتون ادب ریاثر از سا زیسبب تما یغن یمحتوا نیشده است. ا

 به ،یو چه خارج یچه محل ران،یاستتت و تمام پادشتتاهان حاکم بر ا
 یرگریحماسه که غااباً همراه با اسراف و تصو دیجد یهانسخه دیتوا
و جذب  یفرهنگ نهیگنج نیا صیخصتتاند. با تاند، مبادرت کردهبوده
از آن به  زین یاز حاکمان خارج یاریآن، بستتت یهاو ارزش هادهیا

ها اجازه که به آن یابزار کردند،یاستفاده م کیدئواوژیا یعنوان ابزار
ش دادیم شروع خود را برا ینیجان شته برقرار کنند.  یم شاهان گذ پاد

 یهامغول، شاهنامه بزرگ یمانند شاهنامه یمعتبر یخط یهانسخه
 یو صفو یموریت ،یلخانیا یهاتوسط سلسله یو طهماسب یسنقریبا

شاهد سوب م نیبر ا یبه عنوان   تیبر اهم یو گواه شودیادعا مح
. شودیها محسوب مدر طول قرن یبشاهکار اد نیا یو هنر یفرهنگ

(https://www.metmuseum.org الزم بتته ذکتتر استتتتت کتته )
 یسنقریبا شاهنامه یهامتن شاهنامه در نگاره از یمختلف یهاصحنه

سب صو یو طهما شاهنامه یرنگاریت ست.  متعلق به  یسنقریبا شده ا
شدیو مکتب هرات م یموریت دوره ستو 833 خیو در تار با  ره.ق به د
نگاشته شده است و  یگورکان موریت فرزند شاهرخ و نوه رزایم سنقریبا
گاره  22 یدارا ب این تا به ک استتتت.  یزیت موالنا جعفر تبرمجلس 
(Latifiyan, Shayestefar, 2002: 61ستاد ام سخه ا شان ن  لیرخلی( نقا

 بیو تذه باشندیاحمد( م دیس ایاحمد  ری)همان پ نیااداثیو استاد غ
سخه را  ستاد خواجه عل بهن صحاف یا ستاد قوام یو   نیاادآن را به ا
سبت م سخه به  نی( اNaderlo, Poraliakbar, 2007: 82. )دهندین ن
ستان در تهران نگه در کتابخانه 716 شماره و  شودیم یدارکاخ گل

 265در  384صتتتفحه و  690 بیصتتتفحات آن به ترت تعداد و اندازه
تب هرات م متریلیم 75و قطر  متریلیم به مک . باشتتتدیو متعلق 

Bikmoradi, 2008: 245شاهنامه سب ((   یصفو هم در دوره یطهما
شده صور  صل تالش هنرمندان مکتب تبر م ست. نگارش  زیو حا ا

 لیه. ق به دستور شاه اسماع 927در حدود سال  یطهماسب شاهنامه
شد و در دوره هیهد یو برا یصفو سب آغاز  شاه طهما  به فرزندش 

سب که ب حکومت ه. ق بود، به  984تا  930 یهاسال نیشاه طهما

س انیپا سخ نی( اAhmadinia,2014: 41. )دیر شامل ن نگاره  258ه 
 متریلیم 470در  318به ابعاد  ها( و نگارهWelch, 1976: 16استتت. )

محمد، سلطان"مانند  یدو نسل از هنرمندان یهستند و حاصل همکار
از نگارگران نستتل اول مکتب  محمدوستتتو د رکیآقام رمصتتور،یم
خواجه  ز،یخواجه عبدااعز ،یعل دیرستتیم ،یمظفرعل ،یرزاعلیو م زیتبر
شع صمد،  سل  گریو چند تن د یمیمحمد و قد خیبداا از نگارگران ن

هنر استتتاد  ریهنرمندان تحت تأث نیا یمکتب استتت و همگ نیدوم ا
مال ادک ند. )بهزاد بوده نیا به Latifiyan, Shayestefar, 2002: 61ا  )

 ینقاش و هنرمند در مصتتورستتاز 15واش  ینقل از استتتوارت کر
( از Ahmadinia, 2014: 42اند. )تهنستتخه نقش داشتت نیا یهانگاره

 یکه ستتلطان محمد نقاش با همکار دیآیبرم نیچن نیشتتواهد و قرا
اند. را بر عهده داشتتتته میطرح عظ نیا استتتتیبهزاد ر نیاادکمال

(Canby, 2008: 34, 82متن شاهنامه ) قیبه خط نستعل زین یطهماسب 
شاه محمود ن شده و کتابت آن را به  شته  اند. سبت دادهن یشابورینو

(Sahragard, 2008: 76در ا )ها در هر دو نستتخه نگاره یبرخ نیب نی
ند که ادرآمده ریبه تصتتتو یکستتتانیبا موضتتتوع   امر در حوزه نیا

که در هر  ییهااز نگاره یکی. ردیگیمورد توجه قرار م یپژوهنستتخه
صو شاهنامه به ت ص ریدو  شخ ست  ش تیدرآمده ا و دربار او  دیجم

شدیم سخه تیاهم. با ش یپژوهن ضوع دربار جم شابهت مو در  دیو م
سب یسنقریبا شاهنامه یهانگاره  مطااعه"ضرورت انجام  ،یو طهما
 دیجمش ربارو د یسنقریبا در شاهنامه دیجمش یپادشاه نگاره یقیتطب

شاهنامه سب در  سا جادیرا ا "یطهما شنا  یینموده و هدف پژوهش، 
و  یستتنقریبا ر شتتاهنامهد دیجمشتت تیشتتخصتت ییبازنما یچگونگ
سب شتراک و افتراق و زیو ن یطهما  دیجمش یهایژگیشناخت وجوه ا

راستتتا  نیها در دو نگاره استتت. در اصتتحنه یرستتازیو نوع تصتتو
  :باشدیپژوهشگران م نظرمد ریبه سؤاالت ز ییگوپاسخ
در  دیو دربار جمش دیجمش یپادشاه در دو نگاره دیجمش تی. شخص1

 ییهایژگیچگونه و با چه و یو طهماستتب یستتنقریبا یهاشتتاهنامه
 شده است؟ ییبازنما
 شتریب اتیباعث شده جزئ یو اجتماع یاسیس ،ی. چه عوامل فرهنگ2

 نستبت به شتاهنامه یدر نگاره شتاهنامه شتاه طهماستب یترقیو دق
 اعمال شود؟  یسنقریبا

از  یکونواوژیآ فیشده ابتدا تعربه سؤاالت مطرح یابیدست یبرا
در  دیجمش تیارائه شده است و سپس شخص یپانوفسک نیظر ارومن

 ورزانشهیو پ دیو متون کهن و سپس داستان جمش یفردوس شاهنامه
و  یسنقریبا شاهنامه یهاقرار گرفته است. سپس نسخه یمورد بررس
در  دیجمش نگاره یاست. در گام بعد دهش یمعرف یطهماسب شاهنامه
 دگاهیاز د یطهماسب شاهنامه نگارهو سپس  یسنقریبا شاهنامه
قرار  قیدو نگاره مورد تطب تیشده است و درنها لیتحل یپانوفسک

 گرفته است.
 
 

 . پیشینه پژوهش1
مطااعه " قیبا عنوان دق یپژوهش حاضتتر، پژوهشتت نهیشتتیدر مورد پ

 ۀدربار او در شتتاهنام ریو تصتتو دیجمشتت یپادشتتاه ۀنگار یقیتطب
 یمشاهده نشده است. در مورد مطااعه "یبو شاه طهماس یسنقریبا
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گارگر ناه دیبا یکونواوژیاز منظر آ ین  یعبد دیخاطرنشتتتان کرد 
خود در دانشتتتگاه هنر تهران به  یرامقطع دکت نامهانی( در پا2008)

ضوع  س"مو از  زیدر مکاتب هرات و تبر رانیا ینگارگر یلیتحل یبرر
 یهاهیمانقش یررسب" نیچنپرداخته است و هم "یگونوگرافیمنظر آ

( 2012) "یو طهماسب یسنقریدو شاهنامه با یاز ورا کیکونوگرافیآ
شماره  یهم عنوان مقااه عبد ست و در  شر 3ا هنر به  یایمیک هیاز ن

 دهدیپژوهشتتگر نشتتان م نیمطااعات ا جیاستتت. نتا دهیچاپ رستت
بوده  یاز عادات مرسوم شاهان باالخص شاهان صفو یخوانشاهنامه

ها از آن یو بارور یادب نینقوش نماد یریبه کارگ نیابرااستتتت و بن
 یریاستتاط میو مفاه یبر معان دینبوده و با تأک یاتفاق ریتصتتاو قیطر

 یعبد دیو آگاهانه انتخاب و به کار رفته استتتت. ناه رانیا یباستتتتان
تاب  نهیزم نی( در هم2011) مد"ک و  هینظر ،یکونواوژیبر آ یدرآ

نگاشتتتته استتتت. ااهام  زیرا ن یرانیا یشتتتنقا یکاربرد مطااعه مورد
ماد اه  یگریپژوهشتتتگر د یاعت قا  کردیرو یبررستتت"استتتت که م

( را 2017) "یرانیا شامدرنیدوران پ یدر مواجهه با نقاش یکونواوژیآ
 یتجسم یهنرها ینظر ینامه مبانو دوره دوم دو فصل 1در شماره 

 یهایستکه کا دهدینشان م قاتیتحق جیبه چاپ رسانده است و نتا
نحوه تحول " ارائه یرانیا یدر مواجهه با نگارگر یکونواوژیآ کردیرو

صو یهاسنت شفاه ،یریت  نقش نیچنو هم یغااب بودن فرهنگ 
ش صر در خوانش نقا ست. هم "دوران نیا یهایمخاطب معا  نیچنا

(، 2019) "هیدوران صفو یهامجنون در نگاره کیکونواوژیخوانش آ"
شماره  یاز اعتماد یرگیهم عنوان مقااه د ست که در   24و دوره  1ا

شده و پژوهشگر در  یتجسم یهنرها -بایز یهنرها هیاز نشر چاپ 
 نهیزم یو فرهنگ یاجتماع طیافته که شتترایدستتت  جهینت نیآن به ا

مضتتمون اثر  شیناآگاهانه در نحوه نما ایآگاهانه  ،یهر اثر هنر دیتوا
نوع  نیدارد و ا میمستتتق ریثو متعاقباً درک آن توستتط مخاطب اثر، تأ

    .کندیم یانیاثر کمک شا ترقیشناخت به شناخت دق
دربار  نگاره زیدر متون شتتاهنامه و ن دیمورد موضتتوع جمشتت در
به طور مجزا انجام شده  یو طهماسب یسنقریبا در شاهنامه دیجمش

 یهانگاره یقیتطب و مطااعه هایژگیو یبررستتت"مثال  یاستتتت. برا
شتتاه  -یستتنقریبا )دوشتتاهنامه یو صتتفو یموریدوران ت در یرانیا

سب شا انیفینارمال اط عنوان مقااه "یطهما ( 2002) فرستهیو مهناز 
 ،یبندبیشتتامل ترک ینگارگر یهایژگیپژوهش و نی. در اباشتتدیم

ساز ضا  شاهنامه یهاها در نگارهنقوش و طرح یبندو نوع رنگ یف
شاهنامه یسنقریبا سب و  ست. ا قید تطبمور یطهما  نیقرار گرفته ا

در دانشتتگاه  اارشتتد خود ر یکارشتتناستت نامهانی( پا2002پژوهشتتگر )
و  انیپرن یموضوع اختصا  داده است. موس نیمدرس به هم تیترب

 یبررس"هستند که به  یمحققان گری( هم از د2012) یشهرزاد بهمن
 تیاند و شخصپرداخته "شاهنامه یریبخش اساط ینمادها لیو تحل
 نیا مورد مطااعه یریاستتاط یهاتیاز شتتخصتت یکیهم  دیجمشتت

( هم از 2014) توانا یاکرم احمد نیچنم. هباشتتتدیم ستتتندگانینو
شگران ست که  یپژوه س"ا شاه نگاره ینامتنیب یبرر ش یپاد از  دیجم
صل مطااعات او م "یسنقریبا شاهنامه شدیحا توانا در  یو احمد با

 ینگاره به متن اصل ریکه تصو افتهیدست  جهینت نیپژوهش به ا نیا
ضح و قابل تأک ینامتنیوفادار بوده و روابط ب س دیوا ست.  اریدر آن ب ا

و دربار  دیدربار جمشتت یهانگاره یعناصتتر بصتتر یقیتطب یبررستت"
 "هانگاره یبندبیبر ترک دیبا تأک یطهماستتتب در شتتتاهنامه دونیفر

 گری( هم از د2016ابوتراب احمدپناه ) دیو ستت یزدیعباس ا نوشتتته
ست که نو یمقاالت صر سندگانیا صر ب ش نگاره یعنا و  دیدربار جم

شاهنامه دونیفر ربارد سب را در   جیقرار داده و نتا لیمورد تحل یطهما
دربار  در مجموع نگارگر در نگاره" دهدیدو نگاره نشتتتان م قیتطب
 میتجستتتم خطو  و مفاه ،یبندبیبه احاظ ستتتاختار ترک دون،یفر

دربار  با نگاره ستتهیدر مقا یعظمت دربار انیو ب تمیها، ربا آنمرتبط 
به  دیعمل کرده است و در مقابل نگارگر دربار جمش رتموفق دیجمش
سان یهاکرهیاحاظ پ شگر  "دارد. یشتریب ییایتحرک و پو ،یان پژوه

 یاردستان درضایبه پژوهش پرداخته؛ حم دیکه در مورد جمش یگرید
(، ینیاانهرنی)ب یدورود انیم امتیت"و  دباشتتتی( م2017) یرستتتتم
 دیجمش تیاست و شخص یناردستا عنوان مقااه "و ضحاک دیجمش

سطوره ضحاک از منظر ا سو  ست.  لیمورد تحل یشنا قرار گرفته ا
 نهیدر زم یمشتتتهور و غن یهااز کتاب شتتتدهانیعالوه بر موارد ب

گارگر تب ن کا عات م طاا تار توانیهم م یرانیا یم تاب   خیبه ک
شاره  زادهفیشر دیعبداامج دیس ( نوشته1996) "رانیدر ا ینگارگر ا
 ی)نقاشتتت یهاپاکباز هم در دو کتاب خود با نام نییرو نیچنمکرد. ه

بازیاز د رانیا به 2009) "هنر اامعارفرهیدا"( و 2001) "تا امروز ر  )
گارگر به  یهایژگیو و یرانیا یموضتتتوع ن ته استتتت و  آن پرداخ

حاکم بر مکاتب  یهنر یو فضتتا یرانیا یگارگرن یهامشتتخصتته
مطااعه  یکه در راستتتتا استتتتداشتتتته  یاشتتتارات یرانیا ینگارگر

 یگر لیباز نوشته "یرانیا ینقاش"سودمند است. کتاب  یکونواوژیآ
( 2010ااگ گرابار ) نوشتتتته "یرانیا یبر نگارگر یمرور"( و 2013)

نابع مهم در ا گریهم از د ندیم نهیزم نیم ند هم  عقوبی .باشتتت آژ
 "رازیشتت یمکتب نگارگر" یهااستتت که کتاب یگریپژوهشتتگر د

 سندهینو نیا فاتی( از تأا2008) "هرات یمکتب نگارگر"( و 2008)
 یمکاتب نگارگر یهایژگیو یو به طور کامل به بررستتت باشتتتدیم
 یشتتده در مورد نگارگرانجام یهانامهانیپرداخته استتت. از پا یرانیا

س یقیتطب مطااعه"به  توانیهم م شاهنامه یمجاا سه  برادران  یاز 
ماع خیتار کردیبا رو یموریت که عنوان  "هنر یاجت اشتتتاره کرد 
، دانشگاه  2015) انیارشد مژگان رستگار یمقطع کارشناس نامهانیپا

ست و . در شودیپژوهش محسوب م نیمعتبر ا یهانهیشیاز پ هنر( ا
 توانیهم م نهیزم نیدر ا یسیانگلو منابع  یخارج یهانهیشیمورد پ

 The kings book of kings- the Shah- Nameh of Shahبه کتاب 

Tahmasp  شاره کرد که ( آن را نگاشته 1976) Stuart Cary Welchا
است که کتاب  یگرید سندهی( هم نو2002) Sheila R. Canbyاست. 

Safavid art and architecture باشدیم پژوهشگر نیحاصل تالش ا .
 The golden age of Persian art 1501- 1722کتاب  سندهینو نیا

 The Shahnama of( 2011نوشتتتته و مؤاف کتاب ) زی( را ن2000)

Shah Tahmasp باشتتدیهم م .Canby یدر مطااعات خود ابعاد هنر 
قرار داده و اطالعات  یرا از تمام وجوه مورد بررستتت یرانیا ینگارگر
ضا یجامع سیس ،یفرهنگ یاز ف  راتیو تأث رانیادوار ا یو اجتماع یا
گارگرآن ئه کرده استتتت. هم یرانیا یها بر هنر ن کتاب  نیچنرا ارا

Reassessing early Safavid art and history- Thirty five years 

after Dickson and Welch 1981 که یگریمنبع د زین  استتتتت 
Abolala Soudavar (2016آن را تأا )ده استتتت. الزم به ذکر کر فی

خود درباره شاهنامه  نامهانیدر پا جیدر دانشگاه کمبر هنیم وایاست ش
 مطااعه نموده و عنوان آن عبارت است از  یسنقریبا
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Timurid Manuscript Production: The Scholarship and 

Aesthetics of Prince Bāysunghur’s Royal Atelier (1420-
1435). 

 

 شپژوهروش . 2
انجام  یقیطبت کردیبا رو یلیتحل -یفیتوص وهیبه ش روشیپژوهش پ
دو  و مشاهده یاوجو در منابع کتابخانهآن با جست یهاشده و داده

و از  یآورمعج ،یو طهماسب یسنقریبا از شاهنامه ینمونه آثار نگارگر
 امعهشده است. ج لیتحل یپانوفسک نیارو یکونواوژیآ فیمنظر تعار

ز ا دیجمش ینگاره با موضوع پادشاه کیحاضر شامل  وهشپژ یآمار
 ز شاهنامها دینگاره با موضوع دربار جمش کیو  یسنقریبا شاهنامه

 یاسیاستدالل ق قیو از طر یفیکه به روش ک باشدیم یشاه طهماسب
 .قرارگرفته است قیو تطب لیمورد تحل ییو استقرا

 

 یفسکپانو نیاز منظر ارو یکونولوژیآ فیتعر. 3
هنر،  پردازهیمورخ و نظر یالدیم 1892 -1968 یپانوفسک نیارو

در حوزه  اتشیاست که نظر تبارییکایآمر -یآامان لسوفیمحقق و ف
 Hesami, Ahmadiبوده است. ) رگذاریتأث اریبس ینگارلیشما

Tavana, 2001: 82یشناسلیشما ای یکونواوژیآ ی( روش پانوفسک 
که  داندیهنر م خیاز تار یارا شاخه ینوگرافکویآ ینام دارد و پانوفسک
 پردازدیمقابل فرم م به عنوان نقطه یاثر هنر کی یبه مضمون و معنا

(Panofsky, 2009: 220و معتقد است در جهت ادراک و تفس )هر  ری
 لیتحل ،یکونوگرافیشاآیپ فیشامل توص ییمعنا هیسه ال ،یاثر هنر

 ,Shaghlanipourدارد. ) ودوج یکیکونواوژیآ ریو تفس یکونوگرافیآ

Ghazizadeh, 2015: 38اثر  لیو تحل یبررس ،یکونوگرافیشاآی( پ
و . .  یبندبیرنگ، شکل، ترک ریاثر نظ یبراساس عناصر بصر یهنر

قرار دارد و  تیدر اواو هاهیماساختارها و نقش یایدن فی. است و توص
 یکونوگرافیشاآیپهدف  نیتراست و مهم تیاهم درجه نیشتریب یدارا

است.  یاثر هنر ای ریتصو یعیطب ای هیبه موضوع اوا افتنیدست 
(Panofsky, 1955: 33به ب )و  نیاوا یپانوفسک گرید انی

 یکونوگرافیشاآیپ مرحله نیرا هم ریاز تصو افتیدر نیترمحسوس
و معتقد است  کندیم فیتعر یکردنرحسیو غ یدنیو آن را د داندیم

. شودیو سهوات به عمل منتقل م یمعنا به سادگ یگرافکونویشاآیدر پ
(Hesami, Ahmadi Tavana, 2001: 87 لیدر مرحله دوم و در تحل 
مورد  یقرارداد یاز جنبه معان یاثر هنر نگارانه،لیشما ای یکونوگرافیآ

مستتر  هیثانو یمعان ییمرحله شناسا نیو هدف از ا ردیگیقرار م یبررس
مؤاف با توجه به  تیو شناخت ن ریصوت یصردر نقوش و عناصر ب

و . . .  یادب واسطهیمنابع باواسطه و ب نیاثر است. بنابرا ییجنبه روا
قرار  یمورد بررس زیگرفته ن ها بهرهکه هنرمند در خلق اثر از آن

 قیدق یبه معنا هالیها و تمثداستان ر،یتصاو ییو شناسا رندیگیم
 ,Abbachi, Fahimifarدارد. ) قرار یگارنلیشما لیتحل کلمه در حوزه

Tavousi, 2017: 62از متن  ریتصو ،یکونوگرافیآ لیتحل ( در مرحله
و  هاهیماو نقش شودیارجاع داده م گریبه متون د یریتصو
ارتبا  با موضوع و متن  ثیو نقوش از ح یعناصر بصر یبندبیترک
 :Hesami, Ahmadi Tavana, 2001. ردیگیقرار م یمورد بررس یاصل

نام دارد، پژوهشگر با  کیکونواوژیآ ریکه تفس زی(( در مرحله سوم ن87

 مطااعه گرید انیمنابع مختلف و به ب یهادر کنار هم قرار دادن داده
 یاثر هنر ریبه تفس و . . . یاسیس ،یاجتماع ،یخیاثر از ابعاد مختلف تار

 ,Abbachi, Fahimifar. )ابدیاثر دست  قیعم یتا به معان پردازدیم

Tavousi, 2017: 62- 63) اصل  کیسوم،  مرحله یپانوفسک انیبه ب
و  یبصر یشامدهایدهنده پو شرح سازنهیاست که زم کنندهکسانی

 نیاست و ا یصورت ظاهر کنندهنییتع یروشنشان و حت یمعان
 یذات یمعنا نی. اسازندیرا م یبصر یشامدهایخود پ یصورت ظاهر

رست همان اندازه فراتر از قلمرو اراده خودآگاه است که د ییمحتوا ای
 :Panofsky, 1962. )ردیگیاز آن قرار م یترنییدر قلمرو پا یانیب یمعن

( با توجه به مطااب باال Hesami, Ahmadi Tavana, 2001: 88) ( و18
 ینظر یمبان نیارائه شده و ا قیبه طور دق یپانوفسک هیمراحل نظر
 .پژوهش خواهد بود نیا مطااعه یمبنا ها،رهگان لیدر بخش تحل

 

 و متون کهن یفردوس در شاهنامه دی. جمش4

ش شاهان دوره نیتراز مهم یکی دیجم ص یشدادیپ پاد  نیترلیو از ا
( و Izadi, Ahmadpanah 2016: 63است ) یرانیهند و ا یهااسطوره
مام و ند  زدیا یهایژگیت مان ظا"مهر،  حان -ییقضتتتا فیو  ،یرو
به او نستتتبت داده  یو بارور یطبقات اجتماع متحدکننده ،یجنگاور

و خداوند  ینماد آب و باران و ترساا یریشده است و در مفهوم اساط
او در "( Parnian, Bahmani, 2012: 98) "موکل بر آب و باران است.

س ستا تنها ک شت که رو یاو ست به جز زرت سخن  یارویا اهورامزدا 
 ابدییم یدر مقام پادشتتتاه دیکه جمشتتت یرینظی. عظمت بدیگویم

 یاستتالم یهادوره نیتراز درخشتتان یکیعصتتر او  شتتودیباعث م
ساط شد و آرزوها رانیا یریا س کی یقوم یبا او نمود  یمایملت در 

ستتال در جهان، مرگ و  صتتدیتا ستت دی. در عهد ستتلطنت جمشتتابدی
وز که نهادن نور انیو ستترما و گرما وجود نداشتتت. افتخار بن یماریب
ساا دیع ست و فرصت انیرانیا انهیبزرگ   یدیو ع هایشادمان یبرا یا

( Izadi, Ahmadpanah, 2016: 63) "تعلق دارد. دیها به جمشتتدادن
پادشتتتاه  نیرومندتریو ن نیدر شتتتاهنامه به عنوان بزرگتر دیجمشتتت

بارز شتتاه  شتتده که پستتر طهمورث استتت و نمونه یمعرف یشتتدادیپ
ست. .  یاریو شهر یموبد ،یزدیفره ا و دارنده شهررانیدر ا یآرمان ا

س شاهنامه ب شر یاری. . در  سبت داده  دیبه جمش یاز وجوه تمدن ب ن
ست. ) س نی( او نخستAhmadi Tavana, 2014: 48شده ا ست  یک ا

. ورزدیمبادرت م ریخود، زره و شمش رینظ یکه به ساخت آالت جنگ
و  یپزشک ،یسازیکشت ،یسازخانه ،یبافپارچه رینظ یفنون نیچنهم

و استتتخراس فلزات از  ایها و دراز کوه یمتیق یهااستتتخراس ستتنگ
( Ardestani Rostami, 2017: 26معادن به او نسبت داده شده است. )

و گرمابه  دیسطح بهداشت مردمان کوش شیدر افزا دیافزود جمش دیبا
ر به گالب و عود و عنبر و ام یابیستتفارش کرد. دستتت شتتانیرا به ا
 :Ahmadi Tavana, 2014به او منسوب است. ) یو آبادان یسازجاده

ه نیچن( او هم49 قات چ نهطب گا ماع ار پا یاجت کرد.  یگذارهیرا 
(Yahaghi, Ghaemi, 2007: 291 مت مه دوران حکو نا ( در شتتتاه

جهان است  ییاز دوران طال یشده و نماد انیهفتصد سال ب دیجمش
(Parnian, Bahmani, 2012: 98) و  یبراثر خودپستتتند تیو در نها

 وشو به دستتت ضتتحاک مارد گرددیاز او برم یزدیفره ا جایغرور ب
 (Ahmadi Tavana, 2014: 49. )شودیکشته م
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 یسنقریبا در شاهنامه دیجمش یپادشاه نگاره لیتحل .5
 یبراساس آراء پانوفسک

شاهنامه ش یسنقریبا در   یشاهبا عنوان پاد یانگاره دیدر مورد جم
 اثر یکونوگرافیشتتاآیپ فیمصتتور شتتده استتت. ابتدا به توصتت دیجمشتت

نگاره، تخت  تیدر مرکز دیجمش یپادشاه . در نگارهشودیپرداخته م
ش س دیجم ساختار ترک میتر ش بیشده و   یبندبیترک ایپو یدر گرد

 معطوف شده که در دیجمش تیشخص برنگاره  تیشده است و محور
صو ست. ریمرکز نگاره ت ضا نیدر ا شده ا ست ینگاره درختان ف ه و ب

س شندینگاره را تنوع م بهیکت یباال یهند ش بخ آرام و  یو اندام گرد
ند.  مت و مو هاکرهی( ( پHosseini,1995: 235موقر دار قا ند با بل قر 

ستترستتبز از  تاندرخدرشتتت و تک یهابوتهگل دار،شیر یهاچهره
 یهانگاره کامالَ متعادل یهایبندبیعناصتتتر شتتتاخص، در ترک

در  هایژگیو نی( اPakbaz, 2008: 74استتت. ) یستتنقریشتتاهنامه با
 .شودیم دهید زین دیجمش ینگاره پادشاه

ست نگاره و باال  در  طیو مح شودیم دهیدرخت د کیسمت را

ضا نیها مزبوتهها و گلبا بوته یعیطب ست. ف ضا یشده ا  ینگاره، ف
کم و  اریو با تجمل بس از پارچه دیاست که تخت جمش یعیآزاد و طب

سته بر رو شیساده به نما ش شاه ن ست و  ش یدرآمده ا  دهید یباا
 یارد و بدل کردن پرنده لکه دستتتکش به دستتت در حا شتتودیم

ستکش به دست  یگرید یبا فرد یشکار شخص هم د ست و آن  ا
و دستتتگاه  یستتیرنگاره چرخ نخ اتی. با دقت در جزئشتتودیم دهید

سمتودشیم دهید یبافپارچه و  یزنو قلم یاوازم آهنگر گرید ی. در ق
شاهده م ذوب فلزات و کوره ستگاه دمنده م و  شودیذوب فلزات و د

خود موجود در نگاره اشاره کاله ری. تصوباشندیمشغول کار م یادافر
ساخت آالت جنگ در زمان ا شاه دارد. فرد ق نیبه  ست  یچیپاد به د

شدیز اباس و پارچه مو دوخت و دو یاطیرواس فن خ شگرینما . در با
سته د یفیو ک ستادهیا یسمت چپ نگاره فرد  دهیکوچک بر کمر ب

شا شودیم شاره به حمل مکتوب و نامه  دیکه  بودن او دارد.  کیپ ایا
. در ادامه شکل باشدیمورد م 15( یانسان یگورهایتعداد کل افراد )ف

و  دهدینشان مرا  یسنقریبا در شاهنامه دیجمش یپادشاه ( نگاره1)
 :باشدینگاره م شدهی( خط2شکل )

 

  
موجود در موزه کاخ گلستان  716 متر، نسخهمیلی 265در  384ه.ق، مکتب هرات، ابعاد  833بایسنقری،  پادشاهی جمشید، شاهنامه : نگاره1شکل 

 بایسنقری. )نگارندگان( هنامهپادشاهی جمشید، شا شدهخطی : نگاره2( شکل http://www.mehremihan.irتهران. )
Fig. 1: painting of Jamshid’s kingdom, Baysonqor’s Shahnameh, 833 AH, Herat School, dimensions 384 * 265 mm, Manuscript 
716 in the Golestan Palace Museum in Tehran. (http://www.mehremihan.ir) Fig. 2: Linearized painting of Jamshid Kingdom, 

Baysonqor’s Shahnameh. (Authors) 
 

هم متن شتتاهنامه و اشتتعار مورد توجه  یکونوگرافیآ لیدر تحل
شده  لیقرار گرفته و به تحل شاهنامه پرداخته  شعار  ساس ا نگاره برا

ست. در ا صو نیا و به نظر  شودیم دهید رینگاره دو بخش متن و ت
 یمتن داستان به پادشاه هابهیبرابر باهم دارند. در بخش کت یمساحت

صا   ست افتهیطهمورث اخت شعار عبارت  نییو در بخش پا ا متن ا
آخر  تیو دو ب شودیمشاهده م "هفتصد سال دو دیجمش یپادشاه"

 اشاره دارد: دیجمش یبه پادشاه بهیاز کت

 
 پر از پند او دلکیکمر بست                          فرزند او دیجمش هیماگران

 بر سرش تاس زر انیبه رسم ک                          برآن تخت فرخ پدر رآمدب

(http://www.mehremihan.ir) 
 

خاتمه  بهیباال که متن کت تیدو ب انیبعد از ب رسدیبه نظر م
و نگاره  ریاو در قااب تصو یو پادشاه دیداستان جمش انیب ابد؛ییم

باال  تیخاطرنشان کرد جز دوب دیشده است. در مورد اشعار با ییبازنما
 افتهیاختصا   دیطهمورث پدر جمش یبه شرح پادشاه اتیاب هیبق

و  نیتراست مهم دیجمش یکه شرح پادشاه تیدوب نیاست و ا
دو  نینگاره است. فرهاد مهران ا ریبا تصو بهیبخش کت نیترمرتبط

 شیر بد". بنابر پژوهش او نامدیحساس م اتیاب ایمصور  اتیرا اب تیب
 تیانقطاع، ب تیکرده، ب یکه بررس ییهاشاهنامه ریاز تصاو یمیاز ن



   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
ال

س
 

جم
پن

، 
ره

ما
ش

 1، 
ر و

ها
ب

 
ن

تا
س

تاب
 

14
00

 

 

 

70 

 

 

 
رابطه را با  نیترکیکه نزد یتیب یعنیهست.  زیمصور( ن تیحساس )ب

 نیکتریموارد نزد شتریدر ب"( Hillenbrand, 2009: 31) "دارد. ریتصو
کل  دادیاست که رو یتیهمان ب قاًیبه نقش از نظر فاصله دق تیب

به  ت،یب نیا تیبا توجه به اهم نیبنابرا ".کندیرا م فیا توصصحنه ر
( متن Mehran, 2008: 103مصور اطالق شده است. ) تیآن عنوان ب

شاه در دوران حکومت خود به رواس  دیکه جمش دهدیشاهنامه نشان م
پرداخته است.  یو فرهنگ یمشاغل و گسترش وجوه تمدن یبرخ
 غی)خود، زره، جوشن، خفتان، ت یگساخت ابزارآالت جن رینظ یموارد

(، نرم کردن آهنا، بافت پارچه از کتان، یو برگستوان و پوشش جنگ
 جیو خز، دوخت و دوز اباس و جامه، ترو باید دیقز و توا یو مو شمیابر

و ساخت خانه، گرمابه و کاخ از  یگسترش معمار ،یزراعت و کشاورز
عطر و  دیتوا ،یمتیق یهامصااح سنگ و گچ، استخراس گوهر و سنگ

 یخوش مانند بان، کافور، مشک ناب، عود و عنبر و گالب، پزشک یبو
هستند که  یاز صناعات و مشاغل یسازیتکش زیو درمان امراض و ن

شاه منسوب است.  دیها به جمشها اشاره شده و رواس آنصراحتاً به آن
موارد  که دهدینگاره نشان م ریتصو اتیبا جزئ ادشدهیموارد  سهیمقا

و برگستوان و  غی)خود، زره، جوشن، خفتان، ت یساخت ابزارآالت جنگ
 یو مو شمی(، نرم کردن آهنا، بافت پارچه از کتان، ابریپوشش جنگ

 یرسازیو خز، دوخت و دوز اباس و جامه در نگاره تصو باید دیقز و توا
و ساخت  یگسترش معمار ،یزراعت و کشاورز جیشده و موارد ترو

 یهاابه و کاخ از مصااح سنگ و گچ، استخراس گوهر و سنگخانه، گرم
ناب، عود و  کخوش مانند بان، کافور، مش یعطر و بو دیتوا ،یمتیق

در نگاره به  یسازیکشت زیو درمان امراض و ن یعنبر و گالب، پزشک

 یپرندگان شکار تیخاطرنشان کرد ترب دیبا نیچن. همخوردیچشم نم
 )در حال رد و بدل کردن پرنده شودی  ماستنبا دیکه از حاات جمش

نامه و مکتوب به کمر  فیچون ک یفیکه ک یفرد زیاست( و ن یشکار
 یو در متن اشعار به رسم بازدار شودیم دهینگاره د ریهم در تصو هبست
مشاغل  اتیاشاره نشده است. در مورد جزئ یرساننامه ایکتابت و  زیو ن
در متن اشعار با عبارت  یالت جنگافزود ساخت آ دیشده هم با ریتصو

 یو برگستوان و پوشش جنگ غیساخت خود، زره، جوشن، خفتان، ت
نگاره صنعتگران در حال کار با چکش و قلم  ریدر تصو هکار رفته کبه
 ورزانشهیاز پ یکیو در کنار  نیزم یبر رو یخودو کاله شوندیم دهید

چون  یاوازم نیچن. همشودیاست، مشاهده م یکارکه در حال چکش
. در مورد نرم شودیهم مشاهده م یابزار فلزکار و جعبه یفلزبر یچیق

 کی دنیکش ریمورد را با به تصو نیا ورکارکردن آهن، هنرمند مص
که  یکوره و فرد یدما شیافزا یذوب فلزات، دستگاه دمنده برا کوره

مت کرده است. در قس ییدر حال کار با دستگاه دمنده است؛ بازنما
آن و به  یکارهم دو نفر در حال حاات دادن به فلز و چکش ترنییپا

در قااب  زی. بافت پارچه ناندهشد میکردن آن ترساصطالح در حال نرم
 یاطیاند. شغل خدرآمده شیبه نما یسیرو چرخ نخ یبافدستگاه پارچه

در حال دوخت  گرید یپارچه و فرد دنیدر حال بر یبه صورت فرد زین
. الزم به ذکر است در اشعار شاهنامه به شودیم دهیز پارچه دو دو
 زین وانید ریتسخ زین وو بزم شاهانه  یو شاد ینوشباده رینظ یموارد

، 1اند. در جدول مصور نشده دیجمش یپادشاه اشاره شده و در نگاره
براساس  دیجمش یپادشاه صناعات و مشاغل در نگاره یبندبه طبقه

 پرداخته شده است:اشعار شاهنامه 

 
 پادشاهی جمشید )شاهنامه بایسنقری( براساس اشعار شاهنامه. )نگارندگان( بندی صناعات و مشاغل در نگاره. طبقه1جدول 

Table 1. Classification of industries and occupations in the painting of Jamshid Kingdom (Baysonqor’s Shahnameh) based on 
the poems of Shahnameh. (Authors) 

 ردیف
مشاغل ایجادشده توسط جمشید به روایت اشعار 

 فردوسی  شاهنامه
 پادشاهی جمشید در شاهنامه جزئیات تصاویر نگاره

 بایسنقری
 توضیحات جزئیات نگاره

1 
ساخت آالت جنگی )خود، زره، جوشن، خفتان، تیغ 

 :Ferdowsi, 2012و برگستوان و پوشش جنگی( )

 (26: 1391( )شاهنامه، 26

 

: بخشی از نگاره 1شکل 
پادشاهی جمشید، افراد 
درحال ساخت آالت 

 جنگی.

 ( Ferdowsi, 2012: 26نرم کردن آهن ) 2

  

: بخشی از نگاره 2شکل 
پادشاهی جمشید، فردی 

سازی کوره درحال آماده
 برای ذوب آهن. 

: بخشی از 3شکل 
، افراد درحال 1تصویر 

 هن.نرم کردن آ
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ئ  ری، در مورد تفستتت1شتتتده در جدول هبا توجه به اطالعات ارا

 شاهنامه خاطرنشان کرد نگاره و نسخه توانیم زیاثر ن یکیکونواوژیآ
در  یموریاستتت و شتتاهزادگان ت یموریت متعلق به دوره یستتنقریبا
در قلمرو  موریو پس از ت افتهیپرور و هنرپرور، رشتتتد دانش یطیمح

اطق به پرورش هنر و من گریاانهر، خراستتان، عراق و دخود در ماوراء

ند. ) قیتشتتتو ندان پرداخت ( Jahandar, 2016: 21و گردآوردن هنرم
را  موردیت شتتدهفتح یکه حکومت شتتهرها موریپستتران و نوادگان ت

شدند، از طرعهده ش 3انیمظفر یهاتختیپا قیدار  صفهان(،  رازی) و ا
غداد( و گروه زی)تبر 4انیریجال نا یو ب به  5هاکرت مبه  )هرات( 
( شاهرخ Canby, 2001: 50)داشتند.  یمندان و صنعتگران دسترسهنر

3 
دیبا  بافت پارچه از کتان، ابریشم و موی قز و تواید

 (Ferdowsi, 2012: 26و خز )

  

: بخشی از نگاره 4شکل 
پادشاهی جمشید، فردی 

 بافی.در حال پارچه

: بخشی از نگاره 5شکل  
پادشاهی جمشید، فردی 

 ریسی.در حال نخ

 ( Ferdowsi, 2012: 26دوخت و دوز اباس و جامه ) 4

   

: بخشی از نگاره 6شکل 
پادشاهی جمشید، فردی 

 در حال برش پارچه. 

: بخشی از نگاره 7شکل 
پادشاهی جمشید، فردی 

 در حال دوزندگی.

  - ( Ferdowsi, 2012: 27ترویج زراعت و کشاورزی ) 5

6 
گسترش معماری و ساخت خانه، گرمابه و کاخ از 

 ( Ferdowsi, 2012: 27مصااح سنگ و گچ )
-  

7 
 ,Ferdowsiهای قیمتی )استخراس گوهر و سنگ

2012: 27)  
-  

8 
تواید عطر و بوی خوش مانند بان، کافور، مشک 

 ( Ferdowsi, 2012: 27ناب، عود و عنبر و گالب )
-  

  - ( Ferdowsi, 2012: 27پزشکی و درمان امراض ) 9

  - ( Ferdowsi, 2012: 27سازی )کشتی 10

  - ( Ferdowsi, 2012: 26تسخیر دیوان ) 11

  - ( Ferdowsi, 2012: 28خواری و شادی )می 12

13 - 

 

: بخشی از نگاره 8شکل 
پادشاهی جمشید، پادشاه 
در حال رد و بدل کردن 

 ای شکاری.پرنده

14 - 

 

: بخشی از نگاره 9شکل 
پادشاهی جمشید، فردی 
ایستاده با کیفی به کمر 

 بسته.
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و  ستتتنقریهنر و هنرمندان بوده و فرزندانش با یخود اهل هنر و حام

شق ادب زین میابراه س اتیعا در  ی( حتGray, 2013: 76اند. )بوده یفار
شاهزادگان ت شاهان و   شانیا ادر منابع آمده که نه تنه یموریمورد 

شعر و م ستدار  شاعران بودهدو سشوق  شعر  یاریاند بلکه ب هم خود 
و حفظ  خواندندیاز شتتاعران را هم م یاریو اشتتعار بستت ستترودندیم
به دستتتور  یستتنقریبا ( شتتاهنامهMirjafari, 2000: 154. )کردندیم
در  بایز یمشوق هنرها نیاو بزرگتر"مصور شده است.  رزایسنقرمیبا

 نیاز بزرگتر یکیرا  او توانیو م "شتتتودیم تهعصتتتر خود شتتتناخ
با توجه  نی( بنابراMirjafari, 2000: 124دوستان عاام برشمرد. )کتاب
 زیو ن یموریشتتاهان و شتتاهزادگان ت یتیشتتخصتت یهایژگیبه و
 شتتاهنامه یهانگاره یمهم مصتتورستتاز لیاز دال یکی رزایستتنقرمیبا
شدیآن م هیو کتابت و ته یسنقریبا توجه  یکه برا یگرید لی. دابا
شاره کرد؛ مقبوا توانیه شاهنامه مب مردم  انیاثر در م نیا تیبه آن ا

 یهاتیو روا پرستتتانههنیم ،یانستتان قیعم نیبه خاطر وجود مضتتام
 یرسازیتصو یمناسب برا یشاهنامه است و اثر یو حماس یااسطوره

سوب م شاهنامه عالوه بر جJahandar, 2016: 44. )شودیمح  لب( 
سرداران جنگ انیم عموم مردم در تیمقبوا شاهان  ،یحکمرانان و و 
دهندگان و ستتفارش انیو حام یمورد توجه بوده و مخاطب اصتتل زین

 یهنر انیحام نیاند. او اشراف و شاهان بوده انیشاهنامه دربار یاصل
اگر  یحت ،ینقاشتت کیبودند که تجربه و اذت نگاه کردن به  افتهیدر

 ریه مقابل خود را به تصوصفح یاز متن نوشتار کلمه کی ،یآن نقاش
متفاوت با عمل خواندن کتاب خواهد داشتتت.  اریبستت یریبکشتتد، تأث

Canby, 2001: 9یموریشاهان ت یبرا یهنر تیهم حما ی(( از طرف 
برشمرده  یداراز امور مملکت ینبوده بلکه بخش یکار تفنن کیصرفاً 

 تیثیبه اعتبار و ح ،یو هنر یعلم یها و دستاوردهاو تالش شدهیم
ها آن یاستتیاعتبار ستت یو به تبع آن، موجب تعاا افزودیم یهر دربار

بانAzhand, 2008: 28. )شتتتتدیم فات ز  انیرانیا انیم ی( اختال
فاوتترک انیموریو ت زبانیفارستتت به همراه ت  اریبستتت یهازبان، 
آورده  دهیحمکرانان و مردم پد انیم یتضتتاد فراوان ،یو قوم یفرهنگ
 رانیا خیو اشراف بر تار یخیتضاد تار نیاز ا یا آگاهب انیموریبود و ت

 یهنر را نقاش ران،یمردم ا یو اجتماع یفرهنگ ،یخیتار اتیو خصوص
 نیبرداشتتتن ا انیاز م یبرا یرا انتخاب و از آن به عنوان عامل مهم
و  یستتتطوح اجتماع نیتریاختالف بهره جستتتتند و خود را در عاا

و  (Azhand, 2008: 127ردند. )ک کینزد یرانیفرهنگ ا به یاستتیستت
 رانیا گذشته یباستان راثیم فتنیریبر ارزش پذ یموریچون شاهان ت

خود آگاه  یامپراطور یهایطلببه جاه دنیبه منظور وجاهت بخشتتت
 از آن همت گماردند. تیو حما ینگاربه شتتتاهنامه نیبودند، بنابرا

(Melville, 2008: 10تحق )یسنقریامه باشاهن نهیقات برند هم در زمی 
شان م سخه، مربو  به  نینگاره ا 22شش نگاره از مجموع  دهدین ن

در  یدربار یهاصحنه یآمار از توجه به مصورساز نیدربارهاست و ا
 یریتعب انگرینما کردیرو نیستتابقه نداشتتته و ا نیشتتیپ یهانستتخه

برابر دشتتتمنان  در یخردمندانه از حکومت و دفاع از قلمرو پادشتتتاه
( الزم Hillenbrand, 2010: 111. )شودیمحسوب م یارجو خ یداخل

هنرمندان در کتابخانه  تیحاصل فعاا یسنقریبه ذکر است شاهنامه با

کتابخانه به همت شاهرخ و فرزندش  نیاست. ا رزایسنقرمیبا یسلطنت
شک رزایسنقرمیبا س یشد و عوامل لیت ستیچون اقدامات و   یهنر ا
سمرقند، ا موریت سبک هنرمندان  سنت هنرو  سلطان احمد  ینتقال 

 رازیمکتب شتت یانتقال ستتنت هنر نیچنو بغداد و هم زیدر تبر ریجال
انتتد. بوده لیتتآن دخ یهنر انیتتجر یریگبتته هرات در شتتتکتتل

(Dorostkar Ahmadi, 2015: 108- 109نابرا گاه هنر نی( ب  یکار
سلطنت سلطنت ای یکتابخانه   قیو تلف بیاز ترک هرات یکالً کتابخانه 

کار  یکه در ابتدا یشتتتکل گرفت، به طور یهنر یهاستتتنت نیا
 نیا یهاییآرابر کتاب رازیشتتت یستتتنت هنر هیستتتا ،یکارگاه هنر

به هرات، به  زیو با ورود هنرمندان تبر کندیم ینیکتابخانه ستتتنگ
شده و جا راتیتأث نیا جیتدر سنت هنر یکمتر   یدیجد یخود را به 
 است. رانیو غرب و مرکز اکه حاصل تعامل هنرمندان شرق  دهدیم
(Azhand, 2008: 37- 39شاه شاهیجمش د،یجمش ی(در نگاره پاد از  د

شاه یانیدر بخش م سته بر تخت  ش  کیو در حال گرفتن  ینگاره ن
 یآسمان یاباستان پرنده رانیدر ا نی. شاهشودیم دهید یشکار پرنده

درفش کوروش  یخیتار اتو مستتتند شتتدهیو فرهمند محستتوب م
پرنده عنوان  نیبه طرح و نقش ا نیباستتتتان را مز رانیه اپادشتتتا
 پرنده نی( بنابراMahvan, Yahaghi, Ghaemi, 2015: 123اند. )کرده
استتت.  دیجمشتت یو شتتاه یزدیفره ا انگرینگاره نما نیدر ا یشتتکار
نده در ا نیا نیچنهم گاره م نیپر ندین  دنمفهوم رام کر ادآوری توا
 .باشد دیتوسط جمش واناتیح

 (Hesami, Ahmadi Tavana, 2001: 92از طرف )انیاز م ی 
 ریبه تصو رزایسنقرمیبا با چهره دیشاهنامه، جمش یاشاهان اسطوره

 انیپژوهش رستگار جیعملکرد نتا نیا هیشده است. در توج دهیکش
 یابیدست یو فره برا دییباستان دو اصل تأ رانیچون در ا دهدینشان م

 نیدر ا نیبنابرا شده؛یتداوم قدرت محسوب م و الزمه یبه مقام شاه
است و  یموبد یژگیو یکه دارا دیجمش تیبا شخص سنقرینگاره با
 ,Rastgarian) "و فره را دارد؛ همسان انگاشته شده است. دییتأ طیشرا

با دستور  رزایسنقرمیمفهوم است که با نیبه ا یهمسان نی( ا64 :2015
و  عهدیه تا خود را به عنوان وانگاره در تالش بود نیا یمصورساز

در  دیکه جمش یابعد ار پدر اعالم کند و پرنده یصاحب قدرت شاه
از شاهرخ  ینگاره در حال گرفتن آن است به مثابه انتقال قدرت شاه

 کی رینگاره تصو نیدر ا نیچن. همشودیمحسوب م زایسنقرمیبه با
درخت، به  "ت که معتقد اس ادهی. ااشودیم دهید بهیدرخت در کنار کت

 ،یمنحصراً رمز ایو  یشناختهانیو ک یریاساط ای ینیو ع ینییآ ینحو
 ".کندیم اتیح دیتجد وقفهیدار است که بزنده و جان هانینمودار ک
کهن برابر با  یشناسیدر هست ریناپذانیپا اتیح نیجا که ااز آن
 دشویمطلق محسوب م تیواقع نیمطلق است، درخت رمز ا تیواقع

از  نی( بنابراEliade, 2007: 261. )باشدیمرکز جهان م تیو در نها
و  دیبتوان اذعان داشت حکومت جمش دیشا یدارحکومت ریتعب ثیح

 یبه زبان استعار رزایسنقرمیبا یعنی ندهیدر اصل حکومت شاه آ
هم  رزایسنقرمیو با شودیحکومت مطلق و مرکز جهان محسوب م

 لیشده در ادامه به تحل انیبه مطااب ب جهوشاه جهان خواهد بود. با ت
  پرداخته شده است. یطهماسب یشاهنامه دیدربار جمش نگاره یو بررس
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 یطهماسب در شاهنامه دیدربار جمش نگاره لی. تحل6

 یبراساس آراء پانوفسک
ش نگاره شاهنامه یاهم عنوان نگاره دیدربار جم سب در  ست  یطهما ا

 فیدرآمده است. در مورد توص رین به تصوو دربارش در آ دیکه جمش
 دارد و نقطه ایپو یگفت نگاره ستتتاختار دیاثر با یکونوگرافیشتتتاآیپ

نگاره  ی. فضاباشدیدر مرکز م دیجمش گاهیآن جا تیعطف و محور
ضا ست. ف ضا یاندرون یعنی دیجمش صرق یسه بخش ا صر و ف  یق

ضا رونیب صر که ف س یاز ق ست که به و )به  هابهیتک لهیآزاد و باغ ا
آزاد در نگاره  یاند. فضتتاشتتده کیستتوم( از هم تفک یعنوان فضتتا

که  باستیز عتیپر از درختان سرسبز و پرشکوفه و طب یباغ شگرینما
که اشاره شد  ورطو کثرت نعمت و رفاه است. همان یاز فراخ ینماد

شاه تیدر مرکز  شودیم دهینشسته برآن د دیو جمش ینگاره تخت 
پر کرده و آن را به  یدنیاز نوشت یاااهیحلقه به گوش پ یخادم ایو گو

شاه تقد سمت ا میسمت  شاه به  ست و نگاه و توجه  فرد  نیکرده ا
و  بیعج یدو موجود یشتتده استتت. در پشتتت تخت شتتاه ریتصتتو
از  یاااهیها پاز آن یکیکه  خوردیبه چشتتم م اامنظرهیدار و کرشتتاخ
 یفیرد یتخت شاه هیت پادر قسم نیچنبه دست دارد. هم یدنینوش
اند. شده میترس یکه به صورت متواا شودیم دهید یلیف یهاکلیاز ه
به همراه دو  یعنصر انسان 28 رینگاره تصو نیذکر است در ا انیشا

سان صراز عنا یکی. شودیم دهید وید ست  لیب یفرد یان ست ا به د
ت. استت یو کشتتاورز یدر حال باغبان ییو گو نیکه در حال کندن زم

سمت پا ست در حال براره یافراد ترنییدر ق درخت و چوب  دنیبه د
ش ستند. در بخ ستگاه پارچه یسیرنخ یهاچرخ گرید یه و  یبافو د

هم  یافراد نیچن. همشتتودیدر حال بافتن پارچه مشتتاهده م یفرد
شغول آهنگر ذوب  و کوره شوندیم دهید یذوب فلزات و قلمزن ،یم
 میترس زیاست ن کوره ل کار با دستگاه دمندهکه در حا یفلزات و فرد

در کنار فلزکاران هم به  نیزم یبر رو یخودکاله ریاند. تصتتوشتتده
به دست  یچیهم ق یاشاره دارد. فرد یصنعت ساخت ابزارآالت جنگ

شدیدن پارچه میو در حال بر شاره دارد. افراد یاطیکه به امر خ با  یا
شاه ست تخت  سمت را و کمان  رینفر ت کیکه  اندستادهیا یهم در 

ش یگریو د ستند و فرد ریشم ست ه  مانند بقچه یزیهم چ یبه د
 یرسم جنگاور ادآوریو کمان  ریو ت ریبه دست دارد. شمش یکششیپ

ساخت آالت جنگ ست. هم یو  شکار  انگریکمان ب و ریت نیچنا رسم 
شدیم زین ش ی. فردبا ست  یظرف دیهم در طرف چپ تخت جم به د

 یکششیهم ظرف پ دیشباهت دارد. شا یکششیبه ظرف پدارد که 
 یو عصا ستادهیقسمت درحاات ا نیهم در هم یگریغذا باشد. فرد د

ص صو شکل  یمخ ست. در  صا گرد ا سر ع ست دارد و   نگاره 3به د
ش سخه زا دیدربار جم سب ن شکل  شودیم دهید یشاه طهما هم  4و 
  :باشدیمذکور م نگاره شدهیشکل خط

 

   
 (. https://www.flickr.comمتر. )میلی 318در  470ه.ق، مکتب تبریز، ابعاد  930 -984طهماسبی،  دربار جمشید، شاهنامه : نگاره3شکل 

 طهماسبی. )نگارندگان( دربار جمشید، شاهنامه شدهخطی : نگاره4شکل 
Fig. 3: painting of Jamshid's court, Tahmasp’s Shahnameh, 984- 930 AH, Tabriz school, dimensions 470 * 318 mm. 

(https://www.flickr.com). Fig. 4: linearized painting of Jamshid's court, Tahmasp’s Shahnameh. (Authors) 
 

 نیابتدا متذکر شتتتد در ا دیهم با یکونوگرافیآ لیدر مورد تحل
گاره دو بخش متن و تصتتتو حت شتتتودیم دهید رین  که مستتتا

صا  صو افتهیاخت شدیم هابهیاز متن و کت شتریب ریبه ت و به نظر  با
سدیم صو ر صر ت  هابهیدارند. در بخش کت یترمهم گاهیجا یریعنا

شاه ستان به پاد ش یمتن دا او در دوران حکومتش  کردو عمل دیجم

به گالب، عنبر و عود و رواس علم  یابیدست رینظ یاشاره شده و موارد
و  وانید ریو استتتخراس گوهر و تستتخ یستتازیو فن کشتتت یپزشتتک

ش یحکومت مقتدر و جهان شاهانه  یخواریو م دیجم شن و بزم  و ج
 صتتناعات و مشتتاغل در نگاره یبندبه طبقه 2اشتتاره دارد. در جدول 

 براساس اشعار شاهنامه پرداخته شده است: دیجمش باردر
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 شید )شاهنامه طهماسبی( براساس اشعار شاهنامه. )نگارندگان(دربار جم بندی صناعات و مشاغل در نگاره. طبقه2جدول 

Table 2. Classification of industries and occupations in the painting of Jamshid Kingdom (Tahmasp’s Shahnameh) based on the 
poems of Shahnameh. (Authors) 

 ردیف
 شاهنامهمشاغل ایجادشده توسط جمشید به روایت اشعار 

 فردوسی 
دربار جمشید در  جزئیات تصاویر نگاره

 ی طهماسبیشاهنامه
 توضیحات جزئیات نگاره

1 
ساخت آالت جنگی )خود، زره، جوشن، خفتان، تیغ و 

 ( Ferdowsi, 2012: 26برگستوان و پوشش جنگی( )

 

: بخشی از نگاره 1شکل 
دربار جمشید، فردی درحال 

 ساخت آالت جنگی.

 (Ferdowsi, 2012: 26دن آهن )نرم کر 2

 

: بخشی از نگاره 2شکل 
دربار جمشید، فردی درحال 

سازی کوره و دمیدن آماده
در آن برای ذوب آهن و 

کاری و افراد در حال چکش
 نرم کردن آهن هستند.

3 
بافت پارچه از کتان، ابریشم و موی قز و تواید دیبا و خز 

(Ferdowsi, 2012: 26) 

 

: بخشی از نگاره 3شکل 
دربار جمشید، فردی در 

بافی و وجود حال پارچه
ریسی در پایین چرخ نخ

 بافی.دستگاه پارچه

 ( Ferdowsi, 2012: 26دوخت و دوز اباس و جامه ) 4

  

: بخشی از نگاره 4شکل 
دربار جمشید، فردی در 

 حال برش پارچه.

 ( Ferdowsi, 2012: 27ترویج زراعت و کشاورزی ) 5

 

: بخشی از نگاره 5شکل 
دربار جمشید، فردی در 
حال بیل زدن و کار 

 باغبانی.



 
ه 

الع
مط

طب
ت

قی
 ی

ار
نگ

 ۀ
اه

ش
اد

پ
 ی

ش
جم

 دی
صو

و ت
 ری

نام
اه

ش
در 

او 
ار 

درب
 ۀ

یبا
قر

سن
 ی

سب
ما

طه
اه 

 ش
و

 ی
ما

 ش
ظر

من
از 

ی
ل

اس
شن

 ی
رو

ا
ی

 ن
سک

وف
پان

 ی

75 

 

 
 

شاهنامه  دیدربار جمش نگاره یکیکونواوژیآ ریدر مورد تفس
در  یاست که شاهنامه طهماسب تینکته حائز اهم نیهم ا یطهماسب

 یخلق شده است. در عصر یعصر صفو یرهنگو ف یبستر اجتماع
تا  خوردیگره م تیو مل رانیبا ا یرسم ینیبه عنوان د عیکه تش

حکومت  یکل استیس وراند نیا یاستقالل کشور حفظ شود. در فضا
 وندیپ یکه تداع رفتیم یبه سمت ستیبایم شکیب یگذارهیو سرما
متأثر  زیو فرهنگ ن هنر انیم نیرا داشته باشد. در ا تیو مل نید قیعم
و  یآورحس جنگ توانستیکه م یبوده و کتاب هاشیگرا نیاز ا
مدار  ررا افزون سازد و ب هیصفو شدهسیحکومت تازه تأس ییگرایمل

( به طور Bolouri, 2017: 34بود. ) یباشد شاهنامه فردوس رانینام ا

شاه  یهایروزیبازتاب پ جهینت هیصفو ینگارگر شرفتیپ" یکل
 :Cary Welch, 1996) "جنگاور و دواتمرد بود. کیبه عنوان  لیاعاسم

استقالل  یاول که ادعا لیشاه اسماع یپادشاه صفو نی( بنابرا111
را در  یفردوس یشاهنامه نسخه یرا داشت مصورساز یو مل یفرهنگ
و  یهنردوست یخود قرار داد. به طور کل یهنر یهاکارگاه تیاواو

بوده است و حضور پادشاهان  یدشاهان صفواز خصائل پا یهنرپرور
 یبانیو پشت تیاز حما ینگاران چنان موجو شاهزادگان در کنار شاهنامه

که مرکز توجه همگان  کردیم جادیا یپروراز هنرمندان و فرهنگ
در  یو نقاش یسیخوشنو یهاآموزش ،یجا که دوران صفوبود، تا آن
مراکز سبب رونق هنر  نیقزاباش قرار گرفت. رونق ا ماتیشمار تعل

6 
گسترش معماری و ساخت خانه، گرمابه و کاخ از مصااح 

 (Ferdowsi, 2012: 27سنگ و گچ )

 

: بخشی از نگاره 6شکل 
دربار جمشید، جایگاه 
جمشید و مالزمانش 
مکانی سرپوشیده و مشرف 
به فضای باغ است که 
نمایانگر بخشی از کاخ 

 است.

7 
 :Ferdowsi, 2012های قیمتی )استخراس گوهر و سنگ

27) 
-  

8 
تواید عطر و بوی خوش مانند بان، کافور، مشک ناب، 

 ( Ferdowsi, 2012: 27عود و عنبر و گالب )
-  

  - ( Ferdowsi, 2012: 27پزشکی و درمان امراض ) 9

 ( Ferdowsi, 2012: 27سازی )کشتی 10

 

: بخشی از نگاره 7شکل 
دربار جمشید، افراد در حال 
بریدن چوب با اره و 
مقدمات نجاری و شاید 

 اند.سازیکشتی

 ( Ferdowsi, 2012: 26تسخیر دیوان ) 11

 

: بخشی از نگاره 8شکل 
دربار جمشید، تسخیر 

 دیوان.

 ( Ferdowsi, 2012: 28خواری و شادی)می 12

  

یر : بخشی از تصو9 شکل
نوشیدنی از  ، تقدیم پیااه3

سوی مالزم به جمشید 
 شاه. 
: بخشی از نگاره 10شکل 

نوشی دربار جمشید، باده
مالزمان در دربار 

 جمشیدشاه.
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 نیا تی( اهمBolouri, 2017: 34و فرهنگ آن شد. ) ینگارشاهنامه

 یرسازیوتص یاست که در زمان انتخاب موضوع برا یموضوع به حد
 کردهیم ینسخ خط یرا صرف تماشا یها، احتماالً شاه ساعاتنسخه
نسخ داشته باشد.  دآورندگانیسفارش دادن به پد یبرا یادهیتا ا
(Shayestehfar, 2005: 53 )"موجود در  یسخن با توجه به محتوا نیا

 یادیز اریتا حد بس یاز عصر صفو ماندهیبرجا یهااکثر نسخه
 یموجود در آن در کنار برخ ریو تصاو هایاست. چرا که نقاش یرفتنیپذ

به هر نحو  ،یدربار یزندگ دنیکش ریاز مطااب و اشعار ضمن به تصو
و  یشوکت، قدرت و توان ماا یینماو برجسته شیممکن در صدد نما

( الزم به Hassansgahi, 2016: 55) "است. یدواتمردان صفو ینظام
 یهنر یهااز سنت یقیتلف یسبک زیتبرذکر است از نظر پاکباز مکتب 

 لی( و شاه اسماع87: 2008)هرات( است ) ی( و خاورزی)تبر یباختر
 3ونلویقوآق یهاندان کارگاهاز هنرم دن،یبعد از به حکومت رس یصفو
بهزاد  نیااده. ق کمال 916کرد و پس از فتح هرات در سال  تیحما
با انتصاب  بیترت نیو بد آورد زیهنرمندان هرات را با خود به تبر ریو سا
هر  ییبه شکوفا یسلطنت یکتابخانه استیبهزاد به مقام ر نیاادکمال
 :Izadi, Ahmadpanah, 2016کمک کرد. ) زیمکتب تبر شتریچه ب

 یذکر است تخت شاه انینگاره، شا نیدر ا نی( در مورد عناصر نماد62
و  تیحورم انگرینما نیشده و ا رینگاره تصو تیدر مرکز دیجمش
است. شاه  ینگاره و در عهد صفو نیشاه در ا تیشخص تیاهم
است.  یفرد عهد صفو نیو قدرتمندتر یاسیس تیشخص نیترمهم
 دهیاو د یو دو طرف تخت شاه دیر پشت سر جمشد ویدو د ریتصاو
 شدهریتسخ وانیهمان د بیدو موجود عج نیا رسدی. به نظر مشودیم

 و آماده یپشت تخت شاه رهستند که د دشاهیبه دست جمش
 نییدر قسمت پا نیچناند. همشده ریتصو دیبه جمش یرسانخدمت

به صورت که  شوندیم دهید یشکلیلینقوش ف د،یجمش یتخت شاه
و دوطرف  دیسر جمش یدر باال وانیاند. نقش دشده میترس یمتواا

از حکومت  یتخت نماد نییدر پا یلیف یهاهیپا ریو تصاو یتخت شاه
 یباغ ی. فضاشودیمحسوب م دیجمش ادیو صالبت و اقتدار ز شکوهبا

 ینماد زیبه بهشت است و ن یلیگونه در نگاره تمثو سرسبز و بهشت
 یاباده گرید یانیاست. به ب یموجود در دوران عهد صفو یاز آبادان
گونه و کاخ ییشده در فضا میتقد دیجمش یمالزم به سو یکه از سو

است که حکومت  یو رفاه شیاز آسا یادنم یسرسبز همگ یباغ
در آن عصر به ارمغان آورده است.  یو اقتدار شاهان صفو یصفو
قدرت  گرانیهم نما شگانیپداران و صناعتو کمان ریچون ت یعناصر

است. در ادامه  یشاهان عهد صفو یاقتصاد زیو ن یجنگاور ،یاسیس
 سهیو مقا قیبمورد تط یو طهماسب یسنقریدو شاهنامه با یهانگاره

 قرار گرفته است.

 
 در شاهنامه دیو دربار جمش یپادشاه نگاره قی. تطب7
 یو طهماسب یسنقریبا

فرم و "خاطرنشان کرد  دیبا یرانیا ینگارگر نهیدر زم یبه طور کل
 زیبه محتوا و ن لین یو برا "انددهیدرهم تن یمحتوا به طرز ناگشودن

در  یبصر یهامطااعه موشکافانه جنبه ،یآثار هنر لیو تحل هیتجز

 یهاگونه ایو  نیدر کنار مضام هاهیماو توسعه نقش شهیرابطه با ر
 هاهیماطااعه نقشهمواره م کهنیا لیاست به دا یموجود ضرور
کهنه و نو بوده  انیاز تسلسل و تنوع م یمداوم و متواا انینشانگر جر

رغم مشاهده  یعل ز،یاست. در مورد دو نگاره از مکاتب هرات و تبر
آشنا، تنوع  یبصر یبر طبق ااگوها نیمضام ییتسلسل در بازنما

 زیخا  و ن ایعام و  یهاهیمادر انتخاب نقش یریگچشم
( در Abdi, 2012: 100. )شودیم دهید یدر قواعد بصر یهایدگرگون
دارد در  ریبا تصاو یمتن سهم برابر بهیکت یسنقریبا شاهنامه نگاره
به  سومکیمساحت  باًیتقر یطهماسب شاهنامه در نگاره کهیحاا
متن  سهیاست. مقا شترینگاره ب ریاختصا  دارد و تصاو هابهیکت
 انیبه جر یسنقریبا که اشعار نگاره دهدینشان م زیو اشعار ن هابهیکت

در وصف  تیدو ب انیاختصا  دارد و در پا دیجمش یداستان پادشاه
کرده است و  یطهمورث معرف یشاه دارراثیآمده که او را م دیجمش
خاتمه  "هفتصد سال دو دیجمش یپادشاه"با عبارت  تیدر نها بهیکت
ارائه  ریدر قااب تصو دیجمش یاست و در ادامه وصف پادشاه افتهی

 هابهیمتن اشعار کت یطهماسب شاهنامه در نگاره کهیشده است. در حاا
به فنون  یابیدر مورد دست دیجمش یعملکردها نیتربه مهم ماًیمستق

در  هابهیکت گاهی. در مورد جاکندیمختلف در دوران حکومتش اشاره م
در قسمت  یسنقریبا امهدر شاهن بهیخاطرنشان کرد کت دیدو نگاره با

 دهینگاره قرار گرفته است و جدا از متن د یبر رو یاباال و مانند پرده
کار تر بهبه صورت پراکنده یطهماسب نگاره یهابهیاما کت شودیم

 یاندرون یفضا یجداساز یبرا هابهیهنرمندان از کت نیچناند و همرفته
اند. در هر دو نگاره تجمع نوع مکان بهره گرفته ارائه رد یرونیو ب

 یها. حااتشودینگاره مشاهده م ییایپو نیدر ع یعناصر انسان
و تحرک هرچه  ییایها بر پووجوش آنو جنب یمختلف عناصر انسان

 یسنقریبا در نگاره یها افزوده است. تعداد عناصر انساننگاره شتریب
. در مورد باشدیم وینفر به همراه دو د 28 یاسبطهم نفر و در نگاره 15

درآمده  شیآزاد به نما ییفضا یسنقریبا افزود در نگاره دیبا یفضاساز
 یهانگاره و پوشش یدرخت در سمت راست و باال کیاست که با 

صحنه از داستان  کیشده است و درواقع  نیبوته تزئبوته و گل یاهیگ
 کهیاست. در حاا بهیکت گاهیشده است و بخش دوم جا تیروا دیجمش

درآمده  شیسه صحنه به طور همزمان به نما یطهماسب در شاهنامه
 نیکه ا یقصر و باغ و بخش رونیآن، ب یو اندرون دیاست. قصر جمش

است.  افتهیاختصا   هابهیکرده و به کت زیدو فضا را از هم متما
پوشش  یکه دارا دهدیم شیباغ را نما یکه فضا یبخش نیچنهم
 ریاز درختان به تصو یشتریاست و انواع ب ترو متنوع شتریب یاهیگ

سبز است و بر  یباغ نوع ینگاره در فضا نهیاند. رنگ زمدرآمده
 نی. بنابراکندیم دیتأک یعیطب یفضا شتریهرچه ب یو آباد یسرسبز

تنوع  یسنقریبا نسبت به نگاره یدر نگاره طهماسب رشدهیتصو عتیطب
 رسدیو به نظر م دهدیم شیرا نما یزتریمتما یسرسبزو  شتریب

گونه بهشت عتیبه طب یااشاره یطهماسب در نگاره عتیاز طب ییبازنما
ذکر است که  انیآن در نگاره شا گاهیو جا دیدارد. در مورد جمش

ها به شاه اختصا  دارد و در هر دو نگاره نگاره تیو مرکز تیمحور
وع اباس درآمده است. ن ریبه تصو یبرتختتاس بر سر و نشسته  دیجمش

به  یتر و با تجمل کمترساده یسنقریبا در نگاره دیجمش یو تاس شاه
 ییتر و با عباپرطمطراق و مجلل یطهماسب درآمده و در نگاره شینما
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. شودیم دهیعناصر نگاره، د ریاز پوشاک سا زیو متما نیپرتزئ
(Thompson, Canby, 2003تخت )هم در نگاره یاهپادش یها 
شده در  ییتر بازنماساده ناتیو با تزئ یمعموا پارچهاز  یسنقریبا
 شتریب ناتیبا تزئ یطهماسب در شاهنامه دیجمش یتخت شاه کهیحاا
قدرت و اقتدار  انیدرآمده و هدف هنرمند ب شیبه نما یادیز شیو آرا

و  باالدر قسمت  یطهماسب در نگاره یبوده است. حت دیجمش شاهانه
تخت به نقش  یهاهیو پا شودیم دهید ویدو د یپشت تخت شاه

اند. شده ریدر کنار هم تصو یشده که به صورت متواا نیمز ییهالیف
 رینظیو اقتدار ب وانیبر د دیبه حکومت جمش ویو د لیدو عنصر ف نیا

در دو نگاره متفاوت از هم  دیحاات جمش نیچناو اشاره دارد. هم

بر دست در  یدستکش دیجمش یسنقریبا . در نگارهشودیمشاهده م
 نیاست و ا شیبا مالزم خو یشکار یاحال رد وبدل کردن پرنده

و  یپرندگان شکار تیو ترب یپادشاه به امر بازدار نینشانگر علم ا
قدرت شاهانه  یبرا یانیب گرید انیتبحر او در شکار است. به ب

 ریتصو یدر حاات دیجمشهم  یطهماسب و در نگاره شودیمحسوب م
و  باشدیگوش محلقه به یگاه و توجهش به سمت خادمشده که ن
کرده  میو به سمت شاه تقد ختهیو باده ر یدنیاز نوش یاااهیخادم پ

 یقیرا در دونگاره به طور دق دیجمش تیشخص ییبازنما 3است. جدول 
 :دینمایارائه م

 
 بایسنقری و طهماسبی.)نگارندگان( هپادشاهی و دربار جمشید در شاهنام . تطبیق شخصیت جمشید در دو نگاره3جدول

Table 3. comparison of Jamshid's character in two paintings of Jamshid's kingdom and court in the Baysonqor’s Shahnameh 

and Tahmasp’s Shahnameh. (Authors( 

 
 صحنه گرانیکه نما یگریو عناصر د یدنیو نوش ااهیپ ریتصو
و سپس رفاه و  دیجمش یهست، به شادخوار زین افتیمجلس ض

مورد توجه است  زینکته ن نی. اکندیدوران حکومت او اشاره م شیآسا
 نیاما ا شودیم دهید یطهماسب در نگاره یدنیکه ظروف غذا و آشام

نرفته است. در مورد بازتاب مشاغل  کاربه یسنقریبا عناصر در نگاره
ذوب  ،یاطیخ ،یبافدستگاه پارچه ،یسیرافزود نخ دیدر دو نگاره با
در هر دو نگاره  یخود جنگو ساخت کاله یزنو قلم یفلزات، آهنگر

که  رسدیارند. به نظر مشباهت د گریکدیدر آمده است و به  ریبه تصو
 یهاوهیبا اشراف کامل بر ش یطهماسب هنرمندان شاهنامه

اند. به خلق آثار خود پرداخته یهنر و مطااعه یسنقریبا یرنگاریتصو
و  یشغل باغبان ییبازنما شودیکه در دو نگاره مشاهده م یتفاوت

است که در  یطهماسب در شاهنامه ینجار ای یبرو چوب یکشاورز
 یهم فرد یسنقریبا در شاهنامه نیچن. همشودینم دهید یسنقریاب
 یطهماسب که مشابه نقش آن در نگاره شودیم دهیبه کمر د فیک

به رسم  یشکار نقش پرنده یسنقریبا در نگاره نیچنوجود ندارد. هم
 ریکه ت شوندیم دهید یافراد یطهماسب شکار اشاره دارد که در نگاره

اوازم هم بر امر شکار و هم بر  نیبه دست دارند و ا ریو کمان و شمش
مشاغل و صناعات در دو  اتیجزئ سهیاشاره دارد. مقا یگاورقدرت جن

 های نگارهتوضیحات و ویژگی تصویر نگاره ردیف

1 

 
ه پادشاهی جمشید، جمشید : بخشی از نگار1شکل 

 نشسته بر تخت.

  پادشاه در مرکز نگاره برتختی نشسته است و حاات نشسته و
 آرامش او نشان از قدرت و مقام باالی شخصیت شاهی دارد.

 دار مزین شده است.ای طرحتخت چوبی که با پارچه 

 دار است و تاس جمشید او را از سایرین متمایز اباس شاه طرح
 کند.می

 د دستکشی به دست دارد و در حال رد و بدل کردن جمشی
 ای شکاری است.پرنده

2 

 
: بخشی از نگاره دربار جمشید، جمشید نشسته 2شکل 

 بر تخت.

 .پادشاه در مرکز نگاره بر تختی فاخر و مجلل نشسته است 
 نگهبانان تخت  شود که به مثابهدر پشت تخت دو دیور دیده می

ها به صورت متواای تخت پادشاهی تصویر فیل هایشاهی هستند و در پایه
 نقش شده که نمایانگر قدرت و اقتدار شاهی است.

 تصویر شده است و عبای  اباس جمشید در این نگاره پرطمطراق
 دار متفاوت او و نیز تاجش سبب تمایز او با سایر افراد نگاره شده است.طرح

 و به نظر در دستی معطوف است توجه شاه به سمت خادم پیااه به
 باشد.باده از مالزم می حال گرفتن پیااه
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دو نگاره با متن اشعار شاهنامه نشان  یعناثر بصر قینگاره و تطب

 یبندیپا نیشتریب یطهماسب در شاهنامه دیدربار جمش نگاره دهدیم
 یو طهماسب یسنقریبا شاهنامه دو نگاره 4 را به متن دارد. در جدول

  قرار گرفته است: سهیو مقا لیمورد تحل
 

 طهماسبی. )نگارندگان(. بایسنقری و دربار جمشید در شاهنامه پادشاهی جمشید در شاهنامه . تحلیل و تطبیق نگاره4جدول 

Table 4. Analysis and comparison of the painting of Jamshid's kingdom in Baysonqor’s Shahnameh and Jamshid's court in 
Tahmasp’s Shahnameh. (Authors) 

 توضیح نوع ویژگی تصویر نگاره ردیف

1 

 

بایسنقری.  پادشاهی جمشید، شاهنامه : نگاره1شکل 

(http://www.mehremihan.ir) 

Fig. 1: painting of Jamshid’s kingdom, 
Baysonqor’s Shahnameh. 

(http://www.mehremihan.ir) 

 تجمع عناصر انسانی در عین پویایی نگاره ساختار ترکیب

موضوع و متن 
 هاکتیبه

داستان طهمورث و درنهایت دو بیت در مورد جانشینی و 
 پادشاهی جمشید

نوع فضای 
ترسیمی و 
عناصر طبیعی 

 نگاره

ها بوتهها و گلزاد و طبیعی دارای یک درخت و بوتهفضای آ
اند و نگاره شامل های گیاهی فضا را تشکیل دادهکه پوشش

  باشد و نسبت برابر دارند.متن می دو بخش تصویر و کتیبه

تعداد عناصر 
 انسانی

 عنصر انسانی 15

ای و چوبی ساده، تقریباً در مرکز، نشسته بر تخت پارچه جمشید
کند، در دار و تاجی که او را از سایرین متمایز میباسی طرحا

   شکاری. حاات رد و بدل کردن پرنده

مشاغل 
ترسیمی و 
 هاحاالت نقش

بافی و خیاطی، بازداری و شکار، ذوب فلزات، ریسی، پارچهنخ
 رسانی.زنی، ساخت ادوات جنگی، کتابت یا نامهآهنگری، قلم

2 

 
طهماسبی.  ار جمشید، شاهنامهدرب : نگاره2شکل 

(https://www.flickr.com.) 
Fig. 2: painting of Jamshid's court, 

Tahmasp’s Shahnameh. 

(https://www.flickr.com( 

 تجمع عناصر انسانی در عین پویایی نگاره ساختار ترکیب

موضوع و متن 
 هاکتیبه

 هی جمشید و جزئیات عملکرد او در دوران حکومتشپادشا

نوع فضای 
ترسیمی و 
عناصر طبیعی 

 نگاره

نگاره شامل سه بخش فضای اندرونی قصر و بیرونی که 
باشد و فضای بین این دو را باغ می تصویری از محوطه

اند. مساحت تصاویر نگاره بر متن غااب ها اشغال کردهکتیبه
اغ دارای انواعی از درختان سرسبز و است. فضای بیرونی و ب

    شود.دار است و انواعی از پوشش گیاهی دیده میشکوفه

تعداد عناصر 
 انسانی

 دیو 2عنصر انسانی و  28

فیلی  تقریباً در مرکز، نشسته بر تختی مجلل و باشکوه با پایه جمشید
و دو دیو ایستاده در پشت تخت، اباس و عبایی پرتجمل و 

که از کاله دیگران متمایز است، فردی در حال تقدیم تاجی 
باشد و نگاه و حاات بدن جمشید پیااه نوشیدنی به جمشید می

 باشد.متوجه خادم می

مشاغل 
ترسیمی و 
 هاحاالت نقش

بافی و خیاطی، ریسی، پارچهباغبانی و کشاورزی، نجاری، نخ
)نماد  زنی، تیر و کمان و شمشیرذوب فلزات، آهنگری و قلم

 جنگاوری و شکار(

 
 شاهنامه نگاره رسدی، به نظر م4با توجه به اطالعات جدول 

 دهد؛یرا ارائه م دیاز حکومت جمش یترقیدق یریتصو انیب یطهماسب
در  رانیا یساخت کاخ و عمران و آبادساز وان،ید ریکه تسخچنان

غراق و ا شیتجمل و آرا نیچن. همشودینم دهید یسنقریبا نگاره
 نسبت به نگاره یطهماسب شاهنامه نگاره یریوتص انیدر ب زین ستهیشا
 یرا برا دیجمش نکته قدرت شاهانه نیاست و هم شتریب یسنقریبا

http://www.mehremihan.ir/
https://www.flickr.com/
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 یسنقریبا شاهنامه در برخورد با نگاره رای. زکندیم ریباورپذ نندهیب

که  یافراد ندارد در حاا ریمحسوس با سا یزیچندان تما دیجمش
 زیدرآمده و ن ریمجلل به تصو یبا تخت دیجمش او در نگاره تیشخص

تخت بر  هیدر پا النیو نقش ف یدر پشت تخت شاه وینقش دو د
ها از نگاره لیو تحل هاسهیاو افزوده است. مقا شاهانه تیاقتدار شخص

چون  یطهماسب که نگاره دهدیهم نشان م یکیکونواوژیمنظر آ
)هرات( است  ی( و خاورزی)تبر یختربا یهنر یهااز سنت یقیتلف
مکتب هرات دوران  ینگارگر یاصول و مبان دارراثیهم م نیبنابرا
نفوذ  یحکومت هنرپرور صفو لیهم به دا یاست و از طرف یموریت

دقت در  نیدر آن قابل مشاهده است. بنابرا زیتبر یهنر یهاسنت
در  یدازرپریو تصو یپردازو رنگ یبندبیدر ترک یو پختگ اتیجزئ
 یسنقریبا نسبت به نمونه یشتریب یریتصو تیفیکاز  یطهماسب نگاره

عصر  یهنر یهاانیجر یبرخوردار است. موضوع قابل توجه در واکاو
به آن ااتفات  دیکه با یصفو یو تکامل نگارگر یو صفو یموریت

بهزاد "است.  یو صفو یموریبهزاد در عصر ت نیاادنمود؛ وجود کمال
 ییهاشیو همه گرا "بود رشتهس ستهیبا یتیکماالت و قابل و تیبا اهل
 یو به خصو  مکتب هرات را به وجود آورد و راه را برا یموریدوره ت

 Kazemi, Shuarian Sattari, Seddiqگشود. ) زین ندهیتحوالت آ

Akbari, 2012: 44- 45خا  هستند و  ییهایژگیو ی( آثار بهزاد دارا
اند و تا شده دهوم مکتب هرات به آثارش افزودر دوره د هایژگیو نیا

روزمره  یبوده است. بهزاد در آثارش فضاها سابقهیقبل از آن دوران ب
عالوه بر  شیهاو نگاره دیو فردگرا آفر یشخص ییهاو صورت
و  کردندیم یرویپ یواقع دادیرو کیاز موضوع  ،یاایخ یهاصحنه
 یروزمره مردم عاد یپرتحرک و برگرفته از زندگ ییفضاها یدارا

اند. در اغلب مشاهده نشده رانیا یاز قبل آن در آثار نگارگر تااست که 
و تنوع  اءیاز فضا، کثرت اش ییهایبندآثار، مخاطب با بخش نیا

منجر  یبه آشفتگ یگوناگون نیا یپرتحرک مواجه است وا ییهاآدم

 ینگارگرگفت  توانیم نی( بنابراPakbaz, 2004: 81- 84. )شودینم
بهزاد متأثر بوده و تکامل در نوع  یدهااز دستاور یعصر صفو

 زین یشاهنامه طهماسب یهانگاره یهایو طراح هایرپردازیتصو
 لیالزم به ذکر است شاه اسماع نیچنماحصل آن بوده است. هم

هنرمندان معاصرش به عنوان  نیبهزاد را از ب نیاادکمال ،یصفو
شاه طهماسب  یشو بهزاد استاد نقا کندیم انتخاب نگارگر نیاستادتر

 :Dorostkar Ahmadi, 2015است. ) آموختهیم یبوده و به او نقاش

که نسل  شودیم میمکتب هرات به دو نسل تقس ترقیدق انی( به ب69
معاصر بودند  قرایبا نیو نسل دوم با سلطان حس یموریاول با شاهرخ ت
ست و نسل دوم هم با شاهکار نسل اول ا یسنقریو شاهنامه با
که در  یو معاصرانش همراه بوده است. عامل مهم بهزاددرخشش 
 یدوران مؤثر واقع شده؛ به وجود آمدن سازمان نیا ینگارگر ییشکوفا

 یرسازیکتابت و تصو فهیبوده که وظ یتحت عنوان کتابخانه سلطنت
 نیا تیفعاا زین یموریکتب را برعهده داشته است و در دوران بعد از ت

 نشیبه آفر یو در دوره صفو ابدییم ومسازمان و ساختار مهم تدا
( و شاهنامه Ghazali, 2019: 75) شودیمنجر م یاریبس یشاهکارها
 دیبا زین هابهیکت گاهیشاهکارهاست. در مورد جا نیاز ا یکی یطهماسب
 یسنقریبا نسبت به نمونه یطهماسب متن در نگاره گاهیگفت جا

حاکم در دوران  یرسازیتصو نشیحاصل ب نیشده و امحدودتر و کمتر 
 شتریهر چه ب تیبه اهم یکه هنرمندان صفو یاست به طور یصفو
 نیاند و بنابراالزم را داشته یبر افراد آگاه یاز بعد روانشناخت ریتصو

 اتیودقت در جزئ یعناصر بصر تیفیمتن را محدودتر کرده و بر ک
 شاهانحاصل توجه  یسنقریبا نامهشاه نیچناند. همها افزودهنگاره

و  تیقدرت و کسب مقبوا تیدر جهت تثب ینگاربه شاهنامه یموریت
 نیهم رویپ زین یدر نزد مردم بوده است و شاهان صفو تیمشروع

شاهان قبل از خود را اتخاذ  کردیرو ران،یدر ا عیتش تیتثب یتفکر و برا
 .دادندیتوجه نشان م ینگارنموده و به شاهنامه

 

  گیرینتیجه

 
 دیجمش تیدو نگاره به شخص تیمحور دهدیپژوهش نشان م جینتا

 یسنقریبا در نگاره دیاست. اما اباس و تخت جمش افتهیاختصا  
برخوردار  یکمتر شیتر و از آراساده یطهماسب نسبت به شاهنامه

 اریبس یطهماسب در نگاره گریاباس نسبت به افراد د زیتما یاست. حت
و پرنقش بر تن دارد  زیمتما ییو عبا اخرف یس است. شاه تاجمحسو
 یهالیتخت با نقش ف هیمحافظ آن هستند و پا ویکه دو د یو تخت
 کهیاو افزوده است. در حاا شده بر قدرت شاهانه نیمز کلیهبزرگ

شاه فقط از  تیساده است و شخص یسنقریبا در نگاره دیاباس جمش
 شاهنامه در دیجمش نیچن. همدشویتاس و تخت او مشخص م

 یابه دست و در حال رد و بدل کردن پرنده یبا دستکش یسنقریبا
شاه و از  نیا ینقش شده که نماد شکارگر شیبا مالزم خو یشکار
با  دیجمش یطهماسب است و در شاهنامه یزدیفره ا انگرینما یطرف
 یژگیبه و یخواردرآمده است و باده شیبه نما یخواراز باده یحاات

در دوران  شیرفاه و آسا شینعمت و افزا یفزون زیو ن یانگذرخوش

 یفضا یسنقریبا در نگاره دیجمش رامونیپ یاشاره دارد. فضا دیجمش
در داخل قصر  یطهماسب نگاره دیکه جمش یشده در حاا میآزاد ترس
 نیا یاز عملکردها یشتریب اتیدرآمده و جزئ ریبه تصو یپادشاه

 انیب وهیش رسدیارائه شده است. به نظر م یریتصو انیپادشاه با ب
به  دیاز جمش یترقیدق ییبازنما یطهماسب در شاهنامه یریتصو

با متن اشعار شاهنامه دارد.  یشتریکه مطابقت ب باشدیمخاطب م
 در نگاره یو قدرت و اقتدار شاه دیجمش تیبر حاکم دیتأک نیچنهم

به  یسنقریاب نگاره نینماد انیمحسوس است. ب شتریب یطهماسب
 دارراثیاشاره دارد که م یموریدر عهد ت هدیوا یرزایسنقرمیبا گاهیجا

در نگاره به  دیتوسط جمش یشکار پدر است و گرفتن پرنده یپادشاه
تخت و تاس و  نی. بنابراباشدیم رزایسنقرمیمثابه انتقال قدرت به با

 نهاست  عهدیظاهر وا ندهینگاره نما نیدر ا دیتر جمشاباس ساده
شاه،  دیجمش یهایژگیو ،یطهماسب که در نگاره یشخص شاه. در حاا

در حکومت  یو صاحب قدرت اصل عهدیو نه وا یشاه واقع تیشخص
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 دیبا زین یعناصر بصر ریدر مورد سا نیچن. همدهدیرا نشان م

از  یسنقریبا در شاهنامه یعیطب یفضا ییخاطرنشان کرد در بازنما
 نهیبوته استفاده شده و زمبوته و گل یاهیگ یهات و پوششتک درخ

را نشان  یاهیکوهپا یروشن دارد و به نظر فضا ینگاره هم رنگ
 یطهماسب در شاهنامه یترو متنوع شتریدرختان ب کهیدر حاا دهدیم

است و رنگ سبز  شتریب زین یاهیگ یهاو پوشش شودیمشاهده م
 ریتصو ایگو و کندیم دیضا تأکف شتریهرچه ب یبر خرم نهیزم

 ،یسیرمشاغل نخ نیچنارائه شده است. هم دیگونه از باغ جمشبهشت
و ساخت  یزنو قلم یذوب فلزات، آهنگر ،یاطیخ ،یبافدستگاه پارچه

در آمده است. شباهت قابل  ریدر هر دو نگاره به تصو یخود جنگکاله
 نرمندان شاهنامهه دهدیموارد در دو نگاره نشان م نیتوجه در ا
و ااهام از آن به خلق  یسنقریبا با مطااعه و اشراف بر نسخه یطهماسب
خلق  یترقیدق یریتصو انیاند و آن را با بپرداخته یطهماسب نگاره
( فقط در یبر)چوب یو نجار یافزود باغبان دیبا نیچناند. همکرده
 فقط در نگاره هم یشکار پرنده ری. تصوشودیم دهید یطهماسب نگاره

به صورت  یطهماسب و رسم شکار در نگاره شودیمشاهده م یسنقریاب
 ریت نیا نیچندست ااقا شده است. همبه ریو کمان و شمش ریت یفرد

از رواس  یو هم نماد یاز رسم جنگاور یهم نماد ریو کمان و شمش
به متن  یبندیپا نیچن. همباشدیم ریو کمان و شمش ریفنون ساخت ت

 اتیاست و جزئ شتریب یسنقریبا نسبت به نمونه یطهماسب ر نگارهد
که  یاند در حاادرآمده ریبه تصو یطهماسب از اشعار در نگاره یشتریب

 ینجار یسازیو کشت یکوبیو بزم و پا وانید ریچون تسخ یموارد
مشاهده  یسنقریبا در نمونه شوند؛یم دهید یطهماسب که در نگاره

 نسبت به نگاره یطهماسب اهنامهش نگاره یور کل. به طشودینم
دارد و تجمل و  یتردهیچیپ یبندبیو ترک یریتصو انیب یسنقریبا
 انیدر ب تیامر سبب موفق نیآن است که هم از مشخصه ادیز شیآرا

در  ترقیو دق شتریب اتیجزئ نیبوده است. ا دیجمش یقدرت شاهانه
که مشابه  شودیم دهیهم د یباز شاهنامه طهماس یگرید یهانگاره
مثال  یوجود دارد. برا زین یسنقریکمتر در شاهنامه با اتیها با جزئآن

دو شاهنامه است  یهااز موضوعات نگاره یکیضحاک  ختنیبه دار آو
با نماد گرز گاوسر  یدر نگاره شاهنامه طهماسب دونیفر تیکه شخص
 یسنقرینمونه بادر  یقیدق ینمادپرداز نیدرآمده اما چن میبه ترس
 یرانیرایکه غ یموری. الزم به ذکر است پادشاهان تشودینم مشاهده
خود در نزد  تیو مشروع تیقدرت و کسب مقبوا تیتثب یاند برابوده

 ینگاردر شاهنامه یو عامل اصل اندپرداختهیم ینگارمردم به شاهنامه
 یورمیاستحکام قدرت بوده است. روح هنردوست و هنرپرور شاهان ت

ها به انواع هنرها و توجه آن ینگاردر شاهنامه گریهم عامل مهم د
قدرت  تیهنر در تقو گاهیتعامل هنر و قدرت و جا نیچنبوده است. هم
از عوامل مهم  یاجتماع تیو مقبوا تیکسب مشروع قیشاهان از طر

کسب  شتریب تیو اهم عیشدن تش یو رسم یاست. در دوران صفو
 رویپ یتا شاهان صفو استشاهان باعث شده  تیو مقبوا تیمشروع

با گردآوردن  نیچنپرداخته و هم ینگاربه شاهنامه انیموریعملکرد ت
 یهنر راثیبا ادغام م یو به طور کل یموریهنرمندان مکتب هرات ت
 یو هنر یبصر تیفیک یبه ارتقا زیتبر یمکتب هرات با هنر خاور

 لدر کما یطهماسب شاهنامه تیمنجر شده و در نها یدوران صفو
  خلق شود. یهنر یغنا
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 . کردیم ییفرمانروا رانیاز ا یدر مناطق یهجر
در خراسان حکومت  یهجر 783تا  643که از حدود  یاآل کرت، سلسله. 5
 .کردندیم
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