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به کارگيري ديدگاه هاي اجتماعي در 
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 اصول و قواعد هنر اسالمي 
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چكيده
در دوران صفويه، سلطان محمد تبريزيـ  ضمن حفظ اصول و قواعد هنر اسالمي و به کارگيري فضاي 
ماوراييـ  به نمايش ارزش هايي در آثارش مي پردازد که در گذشتة نگارگري اين مرزوبوم مطرح نبوده 
است. او به رويدادهاي اجتماعي زمانة خود در حيطة فضايي خيال پردازانه (واقع گريز) و از طريق تصرف 
در شکل و رنگ، دوريُ جستن از خأل و بهره گيري از ريزه کاري هاي تزييني، به خصوص با انتخاب گزينة 
استحاله، توجهي خاص مي ورزد. هدف اين مقاله بررسي جنبه هاي «درون گرا» يا اکسپرسيو (بيانگر) در 
فضايي ظاهرًا «واقع گريز» است و به توصيف و تحليل تصاويري مي پردازد که سلطان محمد نگارگر در 
گوشه و کنار اثرش به کار مي گيرد و چهرة مسخ گونه و متحجرشدة انسان را به صورت «پنهاني» در 
زير چتر فضايي ظاهرًا (رويايي) به نمايش مي گذارد. صورت هايي که درکنار شخصيت هاي ماوراييـ  به 
دور از عجايب نگاري ويـ  قرار مي گيرد گوياي جنبه هاي اجتمايي و اعتراضي  است و از درآميختن اين 
دو جهان (زميني و آسماني) در فضايي واحد و رسيدن به مضموني ژرف تر از عنوان از پيش تعيين شده 
حاصل مي شود. در اين تحقيق، به سؤاالتي پاسخ داده مي شود که همچنان بي جواب مانده اند، مانند اينکه 
آيا شرايط زمانه و استبداد حاکم بر مردم باعث ترسيم چنين فضاي هوشمندانه مي شود يا اين گونه نقوش 

صرفًا حرکتي تزئيني قلمداد مي شوند؟ 
در فضاي تصويري سلطان محمد، اندام و چهره نگاري به سه قسمت (حالت) تقسيم مي شود:

۱. ترسيم صورت هاي ماورايي و ملکوتي که از عالم مثال يا به عبارتي ديگر عالم صور ُمعلقه وام مي گيرد.
۲.درآميختن پيکرة حيواني با سيماي انساني يا بالعکس، مانند ترسيم مرکب پيامبر اسالم (ُبراق) يا شياطين 

و ديوها که به نمايش عجايب المخلوقات يا اسطوره نگاري وي مي انجامد.
۳. تجسم ُرخساري که بيا نگر حاالت دروني انسان ها يا به عبارتي ديگر حاالت روحي ـرواني مردم زمانه اش است.

ـ   تحليلي است و به شيوة کتابخانه اي به انجام رسيده است. روش تحقيق در اين مقاله توصيف 

 واژگان كليدي 
 هنر اسالمي، سلطان محمد، ديدگاه هاي اجتماعي، نگارگري ايراني. 
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مقدمه
در اين پژوهش از راهکارها و انديشه هايي سخن مي رود 
که سلطان محمد نگارگر ضمن به کارگيري اصول و قواعد 
هنر اسالمي مانند تصرف در شکل و رنگ، ريزه کاري هاي 
تزييني يا به عبارتي ديگر «ذره گرايي» دوري جستن از خأل 
به ويژه با انتخاب گزينة «استحاله» از آن ها در آثارش بهره 
مي گيرد، راهکارها و انديشه هايي که بي ترديد گوياي توجه 
هنرمند به جريان هاي اجتماعي و اعتراضي اند. از همنشيني 
اندام و چهره هاي گوناگون در کنار هم ابتدا برداشتي دوگانه 
و متناقض در ذهن مخاطب نقش مي بندد، ليکن اگر به دقت 
بررسي شوند به خوبي درمي يابيم که از همنشيني و همنوايي 
آن ها مضموني ژرف تر از عنوان اثر حاصل مي شود. در 
اين گونه فضاسازي ها بخشي از نقوش ارائه شده به زحمت 
قابل رويت اند، چراکه وي قصِد نمايش آن ها را با وضوح 
کامل نداشته است و چه بسا براي ديدنشان به ذره بين نياز 
 باشد، نقوشي که هنرمند به صورت اکسپرسيو (بيانگر) در 
البه الي کوه و صخره ها به تصوير مي کشد تا حاالت دروني 
شخصيت هاي مدنظرش را با سودجستن از گزينة استحاله 
به نمايش گذارد. وي با به کارگيري عنوان از پيش تعيين شده 
شاهنامة  مانند  فارسي  نثر  و  ازنظم  برگرفته  اکثراً  که  ـ 
فردوسي يا خمسة نظامي است ـ به خلق فضاي ماورايي 
اثرش از يک سو، و ترسيم تصاويري که ظاهراً حضور فرعي 
و کمرنگ دارند و گوياي جريان هاي اجتماعي اند از ديگرسو 
مي پردازد. بدين گونه، سبب زايش معنايي نو در فضاي 
اثرش مي شود و مخاطب را به محتوايي رهنمون مي سازد 
که از نيات دروني هنرمند سرچشمه مي گيرد و از موضوع 
انتخابي وي به تنهايي حاصل نمي شود. براي راه يافتن به کنه 
تفکر و مقصود سلطان محمد ابتدا به ديدگاه هاي اجتماعي 
وقت نگاهي مي اندازيم و سپس به توصيف و تحليل برخي 
اين  او در  از اصول و قواعد هنر اسالمي مي پردازيم که 
ارتباط از آن ها بهره مي گيرد. همچنين به چگونگي ساختار 
معنا و پيام در آثار سلطان محمد نگارگر و شيوة به کارگيري 
اليه هاي پنهان و آشکار در آثارش اشاره مي کنيم. با توجه به 
نگاه و نوآوري هاي سلطان محمد و تفاوت هايي که درآثار او 
و هم عصرانش ديده مي شود، در اين پژوهش پرسش هايي 

مطرح مي شود: 
آيا شرايط زمانه و استبداد حاکم بر مردم باعث  ۱ـ 
ترسيم چنين فضاي هوشمندانه مي شود يا اين گونه نقوش 

صرفًا حرکتي تزييني قلمداد مي شوند؟
۲ـ آيا سلطان محمد نيز همچون گروهي از هنرمندان 
غرب به نمايش گروتسک و مجسم نمودن شکل هاي عجيب 
و غريب ـ جهت بيان صحنه هاي تمسخر آميز ـ دل مي بندد 
يا دراين وادي به بيان زخم هاي درون انسان هاي بينوا و 

جريان هاي اجتماعي وقت مي پردازد؟ 
اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي و شيوة گردآوري 
ضمن  آن  اصلي  هدف  و  است  کتابخانه اي  آن  اطالعات 

اشاره به برخي از اصول و قواعد هنر اسالمي دستيابي 
به ارزش هايي است که از طريق نو آوري هاي سلطان محمد 
نگارگر حاصل مي شود، لذا در اين پژوهش به دنبال معنايي 
هستيم که در آثار سلطان محمد، از طريق جزء يعني از طريق 
نقش کردن چهره و اندام يا قسمتي از اندام (شخصيت ها) 
آن هم به صورت ريز و کوچک، با ضرباهنگي متفاوتـ  نسبت 
به ضرباهنگ معمول قلمشـ  در گوشه هايي از ساختار اثر 
شکل مي گيرد. چنين به  نظر مي آيد که عناصر يادشده به 
وضوح خود را به مخاطب عرضه نمي کنند، اما با نگاهي 
موشکافانه درمي يابيم که قرارگرفتن اين اشکال در گوشه و 
کنار اثرـ  گاه به صورت توده اي جمعي و گاه به شکل پراکنده 
ـ به شکل گيري مضمون پنهان شده يعني مضموني آزاد، 
کامًال شخصي و دروني اشاره مي کند. درواقع، مضمون 
اثر از طريق عنواِن از پيش تعيين شده و ترسيم چنين اشکالي 
به وجود مي آيد و به مخاطب انتقال مي يابد، اشکالي که در 
گسترة فضاي نگارگري هاي سلطان محمد کامًال آزاد، گويي 
خلق الساعه يا في البداهه شکل مي گيرند و به زايش معنايي 
تازه در اثر مي انجامند که به تنهايي از عنوان برگزيدة هنرمند 

حاصل نمي شود. 

پيشينة تحقيق
آثار  دربارة  خارجي  و  ايراني  نويسندگان  پژوهش هاي 
نظام الدين سلطان محمد تبريزي اکثراً جنبة تاريخي و توصيفي 
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دارند و به ندرت به روابط فضاي تصويري اوـ  به خصوص 
به عناصر و اشکال پنهان در آثار اوـ  اشاره اي موشکافانه 
شده است، چرا که اين گونه اشکال با چشم غير مسلح قابل 
رويت نبوده اند. گاه نيز نويسندگان بيگانه دربارة بعضي از 
اين شکل ها که قابل رويت بوده اندـ  مانند عجايب المخلوقاتـ  
نظر داده اند که جز برداشتي سطحي نبوده است. براي نمونه، 
بازيل گري در کتاب نگاهي به نگارگري در ايران دربارة نگاه 
نقاشانة سلطان محمد چنين مي نويسد: «سلطان محمد آشکارا 
در ترسيم، خاصه اسب، استاد است که از ويژگي هاي بارز 
مکتب نگارگري ايران به شمار مي آيد. پيکره هاي انساني وي 
متين و سرشار از زندگي هستند، ولي عامل تعيين کننده اي 
بينگارد»  بزرگي  چهره پرداز  را  او  انسان  تا  ندارد  وجود 

(گري،۱۳۵۵: ۱۵۸).
وضع  و  سلطان محمد  آثار  وصف  در  گري  بازيل 
بر  حاکم  شرايط  سرانجام  و  وقت  اجتماعي  و  سياسي 
نگارگري نيز چنين اظهار نظر مي کند: «شرايط بيروني و 
از آن جمله اوضاع سياسي و اجتماعي بود که نگارگري را 
در ايران از تکامل به فراسوي اين وضع مانع شد. نگارگري 
در مرحلة نخست باززايي باقي ماند و به نمايان ساختن 
لذات فراوان جهان مادي و استادي فن خود پرداخت... انسان 
فقط مي تواند به تصادفي افسوس بخورد که پيشرفت بيشتر 

نگارگري را در ايران امکان ناپذير ساخت» (همان:۳۹).
فقط  ايراني  هنرمند  آثار  تحليل  در  مذکور  نويسندة 
ارزشمندي که  مفاهيم  به آن  امر توجه کرده و  به ظاهر 

درآثار او به چشم مي خورد دست نيافته است. بازيل گري 
بدون آگاهي از چشمة جوشان تفکر اين هنرمند و بدون 
کوچک ترين شک و ترديد در برداشت و تجسس خود چنين 
بي پروا سخن مي گويد و نه تنها سلطان محمد را چهره پرداز 
بزرگي نمي داند، بلکه بي  هيچ استداللي هنر ايران ازجمله 
نگارگري را درمرحلة باززايي و به تصويرکشيدن جهان 

مادي  تلقي مي کند.
محمدحسن زکي مصري نيز دربارة آثار سلطان محمد 
به خطا رفته است. زکي در کتاب تاريخ نقاشي در ايران 
دربارة آثارسلطان محمد چنين مي نويسد: «استاد نامبرده 
در اين تصوير مجلس بزم و باده گساري را نمايش داده 
که مردمي به عيش ونوش مشغول اند و ديگران به حالت 
رقص و طرب درآمده و بعضي از آنان از فرط شعف به 
روي زمين مي غلتند. در حالي که نوازندگان همه را به طرب 
بسيار  که  مي شود  ديده  صورت  سه  آنان  بين  واداشته، 
۴۰ـ۱۳۹).  (زکي،۱۳۵۷:  است»  بوزينه  صورت  به   شبيه 
زکي با اشاره به صورت هاي بوزينه مانند احتمال مي رود 
به تغييرات شکل گرفته در نگارة وي پيُ برده باشد، اما به 
آگاهي  صورت هايي  چنين  ارائة  در  سلطان محمد  منظور 
نيافته است تا بتواند به عمق ذهنيت و انديشه هاي وي راه 
يابد. بسيارند نويسندگاني که دربارة آثار سلطان محمد قلم 
زده اند، ليکن به مفاهيم اليه هاي زيرين آثارش پي نبرده اند. 
تنها مقاله اي که اخيراً به توصيف و تحليل فضاي تصويري 
در نگارگري پرداخته است مقاله اي است با عنوان «بررسي 

تصوير۲. بزم هوشنگ شاه و درباريان، بخشي از نگارة «جشن سده»، ماخذ: همان.



عرفاني»  و  حماسي  نگاره هاي  بصري  عناصر  تطبيقي 
که نويسندگان آن از زاوية «حماسه و عرفان» به فضاي 
نگارگري مي نگرند. در پژوهش حاضر نگارنده به بررسي 
ديدگاه هاي اجتماعي در آثار سلطان محمد مي پردازد که با 

مقالة مذکور تفاوت اساسي مي يابد.
آنچه اهميت و ضرورت اين تحقيق را آشکار مي سازد 
فقدان کتاب يا مقاالتي است که به بحث و بررسي دربارة 
رويکرد خالقانة فضاي تصويري برخي از آثار سلطان محمد 
پرداخته  اجتماعي  واقعيت هاي  تصويرکردن  به  توجه  با 
در  ُجست وجو  و  نقاشانه  نگاه  به  مهم  اين  چراکه  باشد، 
ترکيب بندي هاي سلطان محمدـ  آن هم با چشم مسلح و ابزاري 
چون ذره بينـ  نياز دارد تا به خوبي چهره و اندام پنهان شده 
در البه الي کوه و صخره ها يا در کنار انبوهي از شاخ و 
اندام و چهره سازي هاي  از  برگ درختان را ـ که به دور 
و  شناسايي  ـ  اوست  عجايب نگاري  يا  (مثالي)  ماورايي 
قابل درک و رويت کند و از اين رهگذر به خوانش چهره 
و اندام هايي بپردازد که با شخصيت هاي برگرفته از اشعار 
شعرا يا نثرنويسندگان در ادبيات ايران و رويکرد هاي رايج 
مانند ديدگاهاي تغزلي، مذهبي، حماسي و اسطوره اي کامًال 

متفاوت است. 

بررسي رويدادهاي اجتماعي دوره صفويه 
در دورة صفويه جنگ هاي ناخواسته و خانمان سوز زندگي 
مردم را دشوار و منابع غذايي را محدود مي کرد و چه بسا 
رفاه در اختيار دربار و درباريان وقت متمرکز شده بود. 
بي ترديد، بيان هرگونه نارضايتي به تبعيد، زندان يا مرگ 
ُمنجر مي شد و کسي را جرأت سخن گفتن از ناماليمات 

زندگي نبود.
«در زمان حکومت شاه اسماعيل، پيش از جنگ چالدران، 
کشمکش سه سويه اي بر سر قدرت در بين خاندان سلطنتي 

صفويان، اويماق (قبايل ترکمان) و تاجيک (اشراف شهري 
و ديواني ايراني) درگرفته بود. در اين کشمکش بغرنج، بارها 
عاليق اساسي طرفين چهره نمود. اسماعيل پس از جنگ 
کناره  ديواني  امور  از شرکت مؤثر در  به تدريج  چالدران 
گرفت و قدرت نظامي را در اختيار عناصر ايراني قرارداد» 

(آژند،۱۳۸۰: ۱۸۹).
«پس از مرگ شاه اسماعيل بي ثباتي و نابساماني بيش 
اول  طهماسب  مي شود.  فراگير  او  زمامداري  دوران  از 
به  که  داشت  نيم  و  سال  ده  (۹۸۳ـ۹۳۰ق/۱۵۷۶ـ۱۵۲۴م) 
تخت سلطنت جلوس کرد. رقابت درون قبيلگي و دسايس 
حاصله از آن سيادت ده سالة ترکمانان را به دوره اي از 
هرج و مرج تبديل کرد. در پايان سلطنت او بي نظمي هاي 
قزل باشان همه جا را فرا گرفت» (همان: ۹۰ـ۱۸۹). «دهقانان 
در بعضي نواحي يک چهارم کل محصول خود را ماليات 
ارضي مي دادند. اخذ بخشي از محصوالت و نيز پرداخت 
نقدي در درصد هاي گوناگون وجود داشت. به  نظر مي رسد 
که شاه از هيچ نوع منبع درآمد چشم پوشي نمي کرد و حتي 
دو درصد از ارزش محصوالتي را که وارد شهر مي شد 
نقداً دريافت مي نمود. مأموران نيز با روستاييان رفتاري 
بيگاري مي کشيدند»  بارها  از آن ها  ناخوشايند داشتند و 

.(۱۹۷ (همان: ۸ـ 
نويسندة مذکور، با توجه به ثروت شاهان و آرايش 
و جور  ظلم  به  بي ترديد  که  روزگار  آن  در  آنان  طبقاتي 

تصوير۳- بخشي از نگارة «جشن سده» يا «بزم هوشنگ شاه»، (ترسيم 
چند پيكره، به صورت فشرده در کنار هم) شاهنامة شاه طهماسب، 

حدود ۹۳۰ ق، موزة متروپوليتن، ماخذ: همان.

تصوير۴. «دربار کيومرث»، اثر سلطان محمد، شاه نامة شاه طهماسب، 
Canbay, 2011:Folio22v :موزة متروپوليتن، حدود ۹۳۱ق،ماخذ
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مي نويسد: «سالطين صفوي  چنين  مي انجاميد،  نيرنگ  و 
افراد زمانة خويش بودند و گزارش هاي  از ثروتمندترين 
زيادي از ثروت هاي افسانه اي آن ها در دست است. عادت 
پنهان کاري آن ها در اين قلمرو مشکل ارائة تصويري روشن 
از ثروت آنان را دوچندان مي کند. همچنين ساخت طبقاتي 
دورة صفوي حاکي از تداوم چشمگير سنت هاي طبقه بندي 
اجتماعي ايران است که در دورة اوستايي ريشه دارد. نظرية 
اساسي چهار طبقة اجتماعي مبتني بر شاه، اشرافيت نظامي، 
اشرافيت مذهبي، و روستاييان است که در دورة صفوي هم 

ادامه داشت» (همان: ۲ـ۲۰۱).
راجر سيوري نيز در کتاب ايران عصر صفوي دربارة 
زمامداري و قدرت شاهان صفوي در ادارة امور مملکتي 
به سه رکن اساسي اشاره مي کند که نشان دهندة برخورد 
پادشاه و درباريان با اقشار گوناگون جامعه به ويژه با قشر 
ضعيف و ناتوان است. او مي نويسد: «نخستين رکن: نظرية 
قديمي حق الهي پادشاهان ايران به واسطة برخورداري از 
هَورنه (خَورنه، فَر يا فَره ايزدي) بود. به بيان ديگر، اين 
نظريه درقالب ساية خدا بر زمين به آن بازگردانده شد. 
دومين رکن: ادعاي شاهان صفوي داير بر داشتن نمايندگي 
از جانب امام مهدي(عج) بود. شالودة اين ادعا آن بود که 
صفويان خود را از تبار امام موسي کاظم(ع) مي دانستند. 
درنتيجه، هر مخالفتي با شاه گناه به شمار مي آمد. رکن 
سوم: شاهان صفوي در مقام مرشد کامل سلسلة صوفيان 
صفويه مي توانستند بر اطاعت مطلق صوفيان اصرار ورزند 
و ناصوفيگري جرمي سنگين و سزاوار مجازات مرگ بود.» 
اين موضوع ژان شاردن  را بر آن داشت که بگويد حکومت 
ايران چه ازنظر مادي و چه ازنظر معنوي حکومت استبدادي 
و مطلقة سلطنتي است و قطعًا هيچ پادشاهي خودکامه تر 
ناظم الدوله  ملکم خان  ميرزا  ندارد.  ايران وجود  پادشاه  از 
(۱۳۳۶ـ۱۲۴۹ق) يک سده بعد از سقوط صفويه بر همين 

نکته تأکيد مي ورزد (هولود،۱۳۸۵: ۶ـ۱۸۵).
با اين وصف، نه تنها اقشار درباري و ثروتمند برتري 
حفظ  زحمتکش  طبقة  و  روستاييان  مردم،  بر  را  خود 
از  که  رنجي  و  درد  به  آنان  سرکوب  با  بلکه  مي کردند، 

پيامد جنگ هاي ناخواسته نشئت گرفته بود مي افزودند. اين 
واقعيت از چشم نافذ و تيزبين هنرمندي چون سلطان محمد 
نيز پنهان نمي ماند. بدين ترتيب، نه تنها ساختار طبقاتي اين 
دوران در نظام اجتماعي مشاهده مي شود، بلکه به خوبي 
غارت  کاشانه؛  خرابي  زمانه،  مردم  آزاردادن  از  مي توان 
اموال و چه بسا ريختن خون مردم ـ در تاريخ اين دوران 
در نگارگري هاي سلطان محمد آگاهي يافت. تصاويري که 
به نمايش حالت مسخ گونه و متحجرشدة انسان آن روزگار 
مي پردازد و سخن از اندوه بي پايان و درد و رنج آنان دارد. 
و  اصول  از  برخي  به  موضوع  اين  روشن ترشدن  براي 
قواعدي که سلطان محمد نگارگر رندانه و هنرمندانه از آن ها 

در نگاره هاي خود سود مي جويد، پرداخته مي شود.

به کار گيري ديدگاه هاي اجتماعي در آثار سلطان محمد با 
سود جستن از اصول و قواعد هنر اسالمي 

از  تنها  نه  ايراني  هنرمندان  نگارگري،  ترسيم  در  معموًال 
حکمت هنر اسالمي استفاده مي کنند، بلکه از نمادهايي مانند 
 هالة دور سر ـ که در کيش مهرپرستي ايرانيان از آن ياد 
شده استـ  و از رنگ هاي گوناگون، مانند رنگ طاليي، آبي 
و فيروزه اي و ديگر نماد هاي گذشته، همچنين از موضوعات 
اساطيري، حماسي و تغزلي که قبل از اسالم مورد توجه 
بوده سود مي جويند؛ در دوران صفويه نيز نه تنها هنرمندان 
به سوژه هاي ماورايي و عرفاني بيش از گذشته بها مي دهند، 
بلکه به نمايش حاالت روحي و رواني بشري توجهي خاص 
مي ورزند و سبب به وجود آمدن طريقه اي مي شوند که راه 
را براي به نمايش درآوردن اصول اشراقي و عرفاني شرق 
و هم زمان ارزش هاي عاطفي و انساني ـ مانند به نمايش 
گذاشتن شادي و سوگواري ـ باز مي کند. بي ترديد سخنان 
صاحب نظراني همچون ابن عربي ـ در باب اصول و مبادي 
هنر اسالمي ـ در اذهان هنرمندان آن دوران، به خصوص 
سطان محمد تبريزي ـ بي تأثير نبوده است.  ا بن عربي در 
تفسير چنين عوالمي که ُعرفا از آن ياد کرده اند، به سلسله 
مراتب وجود اشاره نموده وآن را به پنج مرتبه تقسيم کرده 
است: «هر مرتبه اي را حضرت و پنج مرتبه را حضرات 

تصوير۵. نشستن کيومرث در مرتفع ترين قلة کوه، بخشي از نگارة 
«دربار کيومرث»، ماخذ: همان.

کوه و صخره ها،  در البه الي  بهت زده  ترسيم چهره هاي  تصوير۶. 
بخشي از نگارة «دربارکيومرث»، ماخذ: همان.



يا  ُملک،  عالم  مي نامند. ۱ـ  الهي  پنج گانة  مراتب  يا  خمسه 
جهان مادي و جسماني يا عالم ناسوتي ۲ـ عالم ملکوت يا 
جهان برزخي يا عالم خيال و مثال ۳ـ عالم جبروت يا عالم 
فرشتگان ُمقرب ۴ـ عالم الهوت يا عالم اسما و صفات الهي 
۵ـ عالم هاهوت يا ذات که همان مرحلة غيب الغيوب يا ذات 

باري تعالي است» (نصر، ۱۳۷۵: ۱۷۵).
را  نگارگري  اعظم  بخش  دوران  اين  در  ترتيب،  بدين 
از  نشئت گرفته  که  مي آورد  وجود  به  غيرمادي  فضايي 
فضاي پرطراوت و عطرآگين بهشتي است و در لباس زميني 
به نمايش درمي آيد. لذا در اين برهه از زمان کمتر هنرمندي 
را مي توان يافت که به ديدگاه هاي ديگري مانند جريان هاي 
اجتماعي نظر داشته باشد، چراکه در اين دوران به صحنه 
کشيدن عالم روحاني بيش از عوالم ديگر هدف قرار مي گيرد. 
اما سلطان محمد را مي توان هنرمندي انگاشت که در هر دو 
زمينه به کار مي پردازد و براي به نمايش گذاشتن واقعيت ها 
از  ـ خارج  انسان هاي مسخ شده  به ترسيم چهرة  تنها  نه 
قواعد معمول نگارگري آن دورانـ  مي پردازد، بلکه از اصول 
و قواعد هنر اسالمي نيزـ  که هنري خيالي و واقع گريز است 
ـ به همين منظور بهره مي گيرد. در اين آثار ـ ضمن توجه 
به واقعيات زندگي و ارزش هاي اجتماعيـ  صحنه يا حادثه 
در جهاني فوق مادي رخ مي نما يد و به همين سبب نه تنها 
اهميت و معنايي خارج از ُبعد زمان و مکان مادي مي يابد 
بلکه براي مخاطب يا بهتر است بگوييم براي رهروان عشق 
معنايي ازلي و همواره زنده و جاويدان به خود مي گيرد و 
در تجلي و تبلور صحنه هاي آن حضور انسان، حيوان و کًال 
موجودات عالم خاکي تجسمي از طبيعت بهشتي يا جهان 
ملکوتي قلمداد مي شود، «عالمي که در آن ظاهراً چيزي جز 
عالم خيال و مثال فعليت نمي يابد و از اولين قدم به سوي 
مراتب عالي تر وجود به حرکت درمي آيد و عطر برتافته 
ازحقيقتُ مطلق هستي را به مشام آن دلباختگان مي رساند» 
(همان: ۵ـ۱۷۴). سيدحسين نصر دربارة موضوع، محتوا و 
شکل اين گونه آثار چنين مي نويسد: «مينياتور ايراني مبتني 
بر تقسيم بندي منفصل فضاي دوُبعدي تصوير است، زيرا 
فقط به اين نحو مي توان هر افقي از فضاي دوُبعدي مينياتور 
را مظهر مرتبه اي از وجود، و نيز از جهتي ديگر مرتبه اي از 

عقل و آگاهي دانست» (همان: ۱۷۳).
بنابراين، مبادي شکل گرفته در هنر اين مرزوبوم گوياي 
چيزي جز تفحص در عالم اولي و سيروسلوک در فضاي 
روحاني نيست. ليکن سلطان محمد در نگارگري هايشـ  ضمن 
توجه به ديدگاه هاي اجتماعي وقت ـ رايحة دل انگيز همان 
عالم ملکوت و صور ُمعلقه را ارائه مي کند. او بدين منظور 
بلکه  تنها به فضاي فرازميني توجهي خاص مي ورزد  نه 
شايد بتوان گفت نگاهي نافذتر از اسالفش دارد و شکل هاي 
قراردادي هنر اسالمي را به قابليت هايي درمي آورد که در 
آثار هنرمندان قبل از او يا هم عصرشـ  آن گونه که او ارائه 
مي کندـ  بروز و ظهور نمي يابد. آغاز توجه به واقع گرايي در 

نگارگري را به موالنا ولي اهللا و پس از او به کمال الدين بهزاد 
نسبت مي دهند (پاکباز، ۱۳۸۰: ۷۷و۸۴). سلطان محمد ضمن 
سود جستن از دستاوردهاي هنر اسالمي «بيان گرايي» را نيز 
در کنار نگاه «واقع گريزي» خويش به فراموشي نمي سپارد 
و رندانه براي پنهان سازي چهره و بخشي از اندام ها  به عمد 
از اسوه و اسطوره هاي کهن ـ مانند کيومرث و هوشنگ و 
طهمورث ـ که به نيکي از آن ها ياد مي کنند و هم زمان از 
ارزش هاي نهفته در هنر اسالمي ـ مانند فضاي بهشتي ـ 
بهره مي گيرد تا نگاه مخاطب (سلطان وقت) را از ترسيم 
ديدگاه هاي اجتماعي آن دوران منحرف سازد و به نيتش 
فائق آيد. برخي از اصول و قواعد هنر اسالمي به کاررفته در 

آثار او بدين قرار است:
تصرف در شکل: سلطان محمد اين کار را نه تنها براي 
کار  به  ـ  تخت  به صورت  آن هم  ـ  خالقانه  فضايي  القاي 
بيان  براي  کار خود وسيله اي مي شود  اين  بلکه  مي گيرد 
اجتمايي و  نمايش جنبه هاي  از يک سو و  منزلگه قدسي 

اعتراضي از ديگرسو.
به  نه تنها  سلطان محمد  شخصيت پردازي:  از  پرهيز 
اصول و قواعد هنر اسالمي بها مي دهد بلکه با به کار گيري 
چهره هاي بي هويت، سرد و يخ زدة انسان هايي که گوياي فقر 

و تنگدستي اند به برخي از منويات خود دست مي يابد. 
القا  را  غيرمادي  فضايي  کار  اين  رنگ:  در  تصرف 
مي کند، زيرا نه تنها رنگ ها نشان دهندة مراتب وجود در 
عالم وجودند و رايحة دل انگيز بهشتي را با خود به ارمغان 
مي آورند بلکه در آثار سلطان محمد نمايش حاالت دروني و 

تصوير۷. ترسيم چهره هاي مسخ شده در البه الي کوه و صخره ها، 
بخشي از نگارة «دربارکيومرث»، ماخذ: همان.
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جنبه هاي عاطفي انسان نيز به شکلي بيان گرايانه هدف قرار 
مي گيرد.

سيدحسين نصر دربارة مفاهيم نمادين رنگ ها مي نويسد: 
«رنگ سفيد نمادوجود مطلق است که خود سرمنشأ هستي 
اساسي  نقشي  اسالم  در  سياه  رنگ  مي آيد.  حساب  به 
بازي مي کند، چراکه همراه رنگ سبز رنگ خاص اهل بيت 
است  فراوجودي  اصل  نماد  رنگ  اين  پيامبر (ص)است. 
که حتي از وجود مطلق به مفهوم متعارف هم باالتر قرار 
مي گيرد. رنگ سياه نماد اصل متعالي است که خانة کعبه با 
آن ارتباط دارد، از آن حيث که خود به تعبيري اصل حاکم 
بر معماري قدسي در اسالم به حساب مي آيد» (نصر،۱۳۷۵: 
۵ـ۵۴). به همين ترتيب رنگ کوه، ابر يا آسمان يگانه است و 
با رنگ هاي طبيعت تفاوت دارد. اين يگانگي و بي همتايي به 

عالم ملکوت اشاره دارد» (همان: ۱۷۵).
سلطان محمد نه تنها از سفيد و سياه براي القاي اين 
فضا بهره مي گيرد، بلکه از تيرگي و روشنايي نيز براي به 
زمانه اش  انسان هاي  تيره روزي  و  ظلمت  کشيدن  صحنه 

سود مي جويد.
پرهيز از تناسبات معمول: هنرمند با اين کار به نمايش 
اشيا و موجودات فرازميني مي پردازد (براي نمونه، تجسم 
موجودات بهشتي و دوزخي در معراج نامه)؛ به عالوه اين 
ويژگي در آثار سلطان محمدـ  با ضرباهنگي متفاوتـ  براي 
بيان صريح و بي پرده (در تجسم چهره هاي مسخ گونه) نيز 

به کار رفته است. 
توجه به حاالت رواني: سلطان محمد با تصويرکردن شادي 
يا درد و رنج بشري به شکلي بيان گرانه بر حاالت دروني 

انسان هاي زمانه اش تأکيد مي ورزد.
پرهيز از خأل: در آثار سلطان محمد دوري جستن از 
خأل اهميت ويژه اي دارد، چراکه وي نه تنها براي به تصوير 
کشيدن فضاي بهشتي از ذره گرايي (ريزه کاري هاي تزييني) 
سود مي جويد، بلکه براي پنهان سازي برخي از شخصيت هاي 

مدنظرش نيز از همين اصل بهره مي گيرد.
يکي از علل پرهيز از خأل در هنر اسالمي را برگرفته 

در  وي  مي دانند.  سهروردي  شهاب الدين  شيخ  آراي  از 
رد تفکرات مشائيان خأل را امري موهوم مي پندارد و آن 
را چنين تفسير مي کند: «خأل امري است موهوم و تحقق 
خارجي ندارد و ما بين اجسام بدان صورت که عده اي گويند 
خأل نمي باشد و کساني که پندارند در اجسام خأل وجود 
دارد سخت در اشتباه اند، چراکه اجرام بي رنگ و شفاف را با 

خأل اشتباه گرفته اند» (سجادي، ۱۳۶۳: ۱۴۵).
توجه به تداعي، استعاره، مجاز و استحاله: جملگي از 
بسزايي  اهميت  ايراني  نگاره هاي  در  که  هستند  مواردي 
دارند و سلطان محمد در بيان جريان هاي اجتماعي از آن هاـ  

به ويژه از استحالهـ  بهره مي گيرد.
شکستن قاب: ارتباط يافتن با فضاي خارج از محدودة قاب 
که به حاشية تصوير تعلق دارد از بي انتهايي فضاي اليتناهي 
از منظري ديگر گوياي رابطه اي  حکايت مي کند. همچنين 

مابين جهان خاکي و عالم مثالي است.
سلطان محمد  آثار  در  پيام  و  معنا  شکل گيري  شيوة 

نگارگر
که  مي دهد  نشان  ايران  نگارگري  در  منتخب  موضوعات 
هنرمندان براي انتقال ديدگاه هاي خود به خلق تصاويري 
مي پرداختند که از نماد هاي مذهبي و از ادبيات کهن مانند 
(افسانه ها واسطورها) سرچشمه مي گرفت و  شاهنامه ها 

تصوير۹. قسمتي از نگارة «آزمودن فريدون پسرانش را»، منسوب 
به سلطان محمد، شاهنامة شاه طهماسب، نيويورک، مجموعة شخصي، 

حدود ۹۳۲ ق، ماخذ: همان 

تصوير۸   . چهره سازی در البالی سنگ ها و صخره های اسفنجی، 
بخشی از نگاره «آزمودن فريدون پسرش را»، ماخذ: همان. 



خوانش فضاي تصويري ـ با توجه به موضوِع معين ـ به 
اما با نظري عميق به تعدادي از  سهولت حاصل مي شد. 
آثار سلطان محمد ـ در قياس با آثار ديگر نگارگران وقت ـ 
درمي يابيم که او معنا و پيام را نه فقط از موضوع انتخابي 
خود (ماورايي، تغزلي، حماسي و اسطوره اي) مي گيرد، بلکه 
معنا و پيام را با متوسل شدن به بخش ديگر اثر (ديدگاه هاي 
اجتماعي) ـ که به صورت پنهان نقش کرده است ـ به دست 
مي آورد و به مخاطب ارائه مي کند. او با سود جستن از عنواِن 
معين شده و هم زمان با بهره گيري از تصاوير ترسيم شده 
در گوشه و کنار اثرشـ  باتوجه به ريزنقش بودن نگارگري 

ـ به انتقال پيام مي پردازد. 
اکثر هنرمندان، پيام را از عنوان انتخابي و از همگامي آن 
با متن تصويري مي گيرند و به مخاطب عرضه مي کندد، يا 
پيام را نه از طريق موضوع منتخب بلکه صرفًا ازطريق متن 
تصويري به بيننده انتقال مي دهند و براي اثر خويش عنواني 
برگرفته از قصه و افسانه و خارج از خوانش تصوير قائل 
نمي شوند، چراکه هنرمند براي معنا بخشيدن به اثر خود 
نيازي جز متن تصويري نمي بيند. در آثار سلطان محمد، 
هرچند از نظم و نثر به همراه فرم و رنگ (فضاي تصويري) 
جهت معنا و پيام استفاده مي شود، با خلِق بداهه و انتخاب 
تصاوير ديگري در گوشه و کنار فضاي اثر به مفهومي 
نو يا به مضمون تازه اي دست مي يابد که نه تنها از اهميت 

موضوع نمي کاهد، بلکه بر دامنة آن مي افزايد.
در آثار سلطان محمد، با درهم آميختگي دو عالم يادشده، 
يعني عالم ملک و ملکوت، و هم زمان به کار گيري عنوان از پيش 
تعيين شده مضموني واحد، تازه و دروني سر برمي آورد 
که از شناخت، آگاهي و عواطف انساني هنرمند سرچشمه 
مي گيرد و تنها از طريق موضوع انتخاب شده يا فقط از به 
نمايش گذاشتن عالم عقول و نفوس حاصل نمي شود. در 
آثار وي، تمامي چهره نگاري ها را نبايد صورت هايي انگاشت 
از  نمودي  و  مي شوند  ديده  نگاره ها  اکثر  در  معموًال  که 
فضاي ماورايي، بهشتي و ملکوتي يا تغزلي، اسطوره اي و 
عجايب نگاري اند، زيرا او ضمن توجه به عالم امر به ترسيم 

صورتک هاي اکسپرسيو (بيانگر) دل مي بندد و از اين رهگذر 
به افشاي حاالت دروني شخصيت هاي آثارش مي پردازد. 

در فضاي تصويري او اندام و چهره نگاري به سه قسمت 
(سه حالت) تقسيم مي شود:

۱ـ ترسيم صورت هاي ماورايي و ملکوتي که از عالم مثال يا 
به عبارتي ديگر عالم صور ُمعلقه وام مي گيرد.

۲ـ درآميختن پيکرة حيواني با سيماي انساني يا بالعکس، 
و  شياطين  يا  (ُبراق)  اسالم  پيامبر  مرکب  ترسيم  مانند 

تصوير۱۰. چهره هاي پنهاني در دل صخره هاي اسفنجي، قسمتي از 
نگارة «آزمودن فريدون پسرانش را» ماخذ: همان .

 

تصوير۱۱. صورتک هاي بهت زده در البه الي صخره هاي اسفنجي، 
قسمتي از نگارة «آزمودن فريدون پسرانش را» ماخذ: همان .

«آزمودن  نگارة  از  قسمتي  اکسپرسيو،  صورتک هاي  تصوير۱۲. 
فريدون پسرانش را» ماخذ: همان .

به کارگيري  ديدگاه هاي  اجتماعي  در 
آثار سلطان  محمد نگارگر با استفاده 

از اصول و قواعد هنر اسالمي 



شماره۲۶  تابستان۹۲
۱۳

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

ديوها که به نمايش عجايب المخلوقات يا اسطوره نگاري وي 
مي انجامد.

ـ  بيانگر حاالت دروني و روحي  ۳ـ تجسم ُرخساري که 
رواني مردم زمانه اش است.

چهره پردازي  نوع  دو  به کارگيري  با  سلطان محمد 
(ماورايي و بيان گرا) در کنار هم توانسته است مخاطب را 
از نيتش که همان دستيابي به معنا و پيام اجتماعي اوست 

باخبر سازد.

نگاهي به اليه هاي پنهان در آثار سلطان محمد 
سلطان محمد نه تنها به خاستگاه هاي مذهبي توجهي وافر 
داشته، بلکه به گونه اي رندانه و هوشيارانه در نمايش حقايقي 
کوشيده که در روزگار خود احساس کرده است. او قلمش را 
تنها در وصف عالم روحاني و معنوي و زيبايي هاي صوري 
و قالب هاي شگفت انگيز تزييني به حرکت درنياورده، بلکه 
نگاه نافذش را بين دو جهان آسماني و زميني يا به ديگر 
سخن (ملک و ملکوت) انداخته و به مصيبت و درد و رنج 
بشري نگريسته و در آثارش انسان رانده شده از باغ عدن را 
که در تاروپود اين محفظه ـ يا به عبارتي ديگر جهان خاکي 
ـ گرفتار آمده به نمايش گذاشته و به خوبي توانسته است 
بين اين دو جهان رابطه اي روشن و گويا ايجاد کند و به 
رنج انسان از دوري خداوند و اسارتش در زندگي مادي و 
حيواني نظري ژرف بيندازد و سرانجام رويکردي به استبداد 

حاکم بر مردم زمانه اش داشته باشد.
سلطان محمد نگارگر در اين وادي سالک راهي مي شود 
تداعي  به عرش  را  تنها همچون گذشتگانش فرش  نه  که 
غبارگرفتة  چهرة  به  عميق  نظري  بلکه  مي کند،  تشبيه  و 
انسان هايي مي اندازد که دراين کرة خاکي اسير و وامانده 
و  اسوه  و  شاهنامه  متن  از  سودجستن  با  او  گشته اند. 
اسطوره هاي آن به خوبي توانسته است انديشه هايش را 
که از احساس و بينشي متعالي سرچشمه گرفته است با 
چيره دستي در دل تصوير به نمايش درآورد، در آثاري 
چون جشن سده، بزم هوشنگ شاه و دربار کيومرث (بر 
تخت نشستن کيومرث). او دراين آثار بارگاه پادشاهان را 
با چنان جالل و جبروتي به وصف درآورده که بيننده را به 
شگفتي واداشته است (تصاوير ۱ و ۴). دليل نبوغ و استعداد 
او در شکوه و زيبايي و ريزه کاري هاي تزييني و زرق وبرق 
و  ژرف  نگاه  بلکه  نيست  درباريان  و  شاهان  جامه هاي 
هوشياري اش در بازگو کردن حقايق هستي و وصف قصة 
کهن کاخ وکوخ نشينان است که وي را زنده وجاويدان ساخته 
است (تصاوير۲تا۶). وي در اين پردة مجلل و باشکوه، يعني 
در جشن سده، بزم هوشنگ شاه توانسته است با کشيدن 
شکل هايي پنهاني آن هم در دل صخره هاي سخت، سنگ 
و کلوخ هاي کوهستان، صحرا و بيابان را به شهادت گيرد 
و آگاهي اش را از دردهاي اجتماعي وقت بيان کند. وي با 
سود جستن از استحاله در تصويرکردن چهره هايي که از 

تصوير ۱۳. موجودي افسانه اي، ترکيبي از انسان و حيوان، بخشي از نگارة «طهمورث ديوان را شکست مي دهد»، اثر سلطان محمد، شاهنامة 
Canbay, 2011:Folio23v  :طهماسبي، موزة متروپوليتن، حدود ۹۳۲ق، ماخذ



قعر سنگ ها فرياد بر لب دارند و تجسم صورت انسان هاي 
بينوا، مفلوک و تحقيرشده اي که چشم به آسمان دوخته اند 
و چهرة مردماني که گويي فاقد امکانات معمولي و روزمرة 
حيات اندـ  به خصوص با تصويرکردن آنان در دل جمادات 
که خود نيز مفهومي ژرف مي يابد ـ توانسته است تضاد 
درون اجتماع وقت را مطرح سازد و با حرکتي ساده، سيال 
و روان، تنها با چند ضربة کوتاه و سريع دست قلمش را 
به نمايش صحنه اي بيانگر در دل فضايي ظاهراً واقع گريز 
(خيال پردازانه)ـ  وادارد و با چيره دستي خاص، چهرة رنجور 
مرد، زن و کودک ناالن و گريان را، که بي ترديد نماد اجتماع 
خود گرفته است، در البه الي سنگ و کلوخ هاي کوهستانـ  
در پس زمينة اثرش درست در پشت (هوشنگ شاه)ـ  ترسيم 
کند که خود کنايه اي از غفلت شاهان دارد و بدين گونه براي 
مخاطب از نابرابري ها و بي عدالتي هاي آن روزگار سخن به 

ميان آورده است (تصوير ۳).
 او براي بيان چنين انديشه هايي از شکل هايي ريز و 
چنين  است  توانسته  ترتيب  بدين  و  گرفته  بهره  ذره بيني 
تصاويري را از چشم ظالمان زمان (پادشاه و درباريان وقت) 
که چيزي جز مي گساري و عيش و نوش در سر نداشته اند به 
دور نگه دارد؛ يعني نقش هاي مذکور را به گونه اي ارائه کرده 
است که غير اهل را بدان امکان دسترسي نيست (تصاوير ۳، 
۶ و ۷). بدين ترتيب مي توان گفت او هنرمند مسلماني است 

که تباهي و فناي قشر زحمت کش جامعه اش را مي بيند و در 
بيانش غافل و قاصر نمي ماند و بدين گونه نقاب ظاهرفريبي 
و نيرنگ را از چهرة سلطان زمانه اش برمي گيرد. وي در 
مضمون  و  ذهني   مفاهيم  نيرومند  قلمي  با  هنرمند  مقام 
اثرش را با توجه به درد هاي اجتماعي وقت از درون بارگاه 
و بزمگاه شاهي مي يابد و در پس پرده اي که قابل رويت 
نيست به تصوير مي کشد. شگفت است که با وجود تمامي 
محدوديت هاي تصويري و تکنيکي، به خوبي توانسته است 
محتوايي چنين ارزشمند و واال را که در پس موضوعي 
ظاهراً درباري و اشرافي نهفته است با اشاره اي رندانه بيان 
کند و بدين طريق شمشير تيز قضاوتش را بر گردة شاهان 
بنشاند. او در اين وادي با به کارگيري اسطوره و اسوه هاي 
کهن به جاي پادشاهان صفوي (زمامداران زمانة خود) و 
فضاي ماورايي و ملکوتي به جاي فضاي زميني وقت به 

نمايش منوياتش پرداخته است. 
بدين ترتيب اگر تصور کنيم که در آثار سلطان محمد 
دل  در  که  استحاله هايي  مانند  وبينشي  جوشش  چنين 
سنگ هاي کوهستان، با بهره گيري از چهره هاي مسخ شدة 
انسان شکل گرفته است فقط و فقط جنبة تداعي و تشبيه 
هنرمند،  که  کنيم  گمان  يا  است  داشته  تزيين  يا  بي هدف 
برحسب ذوق وقريحة خود، به بازي هنرمندانه در قالب فرم 
و رنگ و تجسم زيبايي هاي صوري پرداخته است آيا به 

خمسة  سلطان محمد،  اثر  سنجر»،  سلطان  و  «پيرزن  تصوير۱۴. 
طهماسبي، موزة بريتانيا، ۹ـ  ۹۴۵ ق، ماخذ: آژند،۱۳۸۴: ۱۶۷

تصوير ۱۶. چهره هاي درنده خوي انساني و حيواني، بخشي از نگارة 
«پيرزن و سلطان سنجر»، ماخذ: همان.

تصوير۱۵. بخشي از نگارة «پيرزن و سلطان سنجر»، ماخذ: همان

به کارگيري  ديدگاه هاي  اجتماعي  در 
آثار سلطان  محمد نگارگر با استفاده 

از اصول و قواعد هنر اسالمي 



شماره۲۶  تابستان۹۲
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

خطا نرفته ايم؟ در برخي موارد، موضوع از پيش تعيين شده 
برفضاي تصويري غلبه دارد، اما در اين نگرش، که از افق 
نگاه و شعاع انديشة سلطان محمد خبر مي رساند، بي ترديد 
چنين هدفي سطحي دنبال نشده است بلکه او براي نمايش 
واقعيات جامعه توجهي خاص به تصاويري داشته که در 

گوشه و کنار اثرش ازنظر پنهان است. 
عناصر تزييني و زيبايي هاي تشعيري آن قدر در هنر 
اسالمي يافت مي شوند که هنرمند بتواند از آن ها بهره گيرد و 
نيازي به چنين تمهيداتي نداشته باشد. با اين شرح درمي يابيم 
که چرا نگارگر کوشيده است اين گونه چهره سازي ها را در 
البه الي سنگ ها و صخره هاي اسفنجي بي وزن و در دل 
کوه هاي خيال انگيز و رويايي آثارش که نمودي از طبيعت 
بهشتي است پنهان از ديدگان نگه دارد (تصاوير ۸تا۱۲). او 
براي مخفي کردن اين چهره ها در پردة جشن سده يا دربار 
کيومرث از تک رنگ بهره مي گيرد و اين گواه ديگري بر نيت 

پنهان سازي اوست (تصاوير ۳،۶ و۷). 
وي چنين شکل هايي را چنان درهم فشرده به تصوير 
مي کشد که بدون دقت بسيار يا بدون ذره بين قابل رويت 
پا  نگارگري  ابعاد معمول در  از  به عمد  نيستند، گويي که 
با  درواقع  رساند.  انجام  به  را  نيتش  تا  مي گذارد  فراتر 
درهم فشردگي سطوح و خطوط توانسته است تيره روزي و 
خفقان زما نه اش را در فضايي کوچک، چون سلول يک زندان 
ـ که تضاد شديدي با فضاي گسترده و بي انتهاي جهان مثالي 
و اسوه هاي اسطوره اي کهن مانند کيومرث و طهمورث دارد 

ـ به نمايش گذارد. همچنين با به کارگيري رنگ هاي سرد 
و يخ زده در زير برخي ازصورتک هاي بيانگرش گويي به 
تيره روزي و روح پژمردة آن ها اشاره مي کند (تصاوير۶ و ۷ 
و۱۰ تا۱۲). بنابراين، نمي توان پذيرفت که اين اشکال انساني 
و رنگ هاي نمادين فقط عاملي تزييني، يا بازي هنرمندانه با 

فرم و رنگ يا نقوش استحاله يافتة بي هدف باشند. 
دنبال  را  مقصودي  چنين  سلطان محمد  اگر  بي ترديد 
کودک»  و  زن  «مرد،  چهرة  سه  همبستگي  به  مي کرد، 
تکيده و گريان درکنار يکديگر نيازي نمي يافت. او در اين 
ترکيب بندي ها، مانند دربار کيومرث، تضاد درون اجتماع و 
شکاف عميق ميان «حکومت و مردم» را ـ با به کارگيري 
استحاله و تبديل چهرة انسان به نمودي سنگواره ـ بيان 
مي کند (تصوير ۷)، به خصوص اينکه در تفکيک اين گونه 
چهره سازي ها، ضرباهنگ قلمش با عجايب نگاري اش ـ که 
حضوري آشکار و ضرباهنگي محصور در خطوط کناره نما 
و نظامي ساخت وسازگونه دارد کامًال متفاوت است (تصوير 

.(۱۳

ترسيم جريان هاي اجتماعي به صورت آشکار
سلطان محمد در اثر ديگري به نام «پيرزن و سلطان سنجر» 
موضوع را مستقيمًا درارتباط با پديده اي اجتماعي انتخاب 
کرده که حکايت از بيان صريح و روشن او دارد. پيرزن 
که باجثه اي رنجور و ناتوان و با ُپشتي خميده و چهره اي 
ناالن درست در مرکز اثر، و نه در حاشية آن، کامًال آشکار 

تصوير ۱۷. چهره هاي درنده خوي حيواني درکنار چهره هاي انساني با به کار گيري رنگ هاي نمادين زرد و بنفش، بخشي از نگارة «پيرزن و 
سلطان سنجر»، ماخذ: همان .



نتيجه
آثار سلطان محمد تبريزي صرفًا نمايش فضاي تصويري و زيبايي هاي صوري نبوده است، بلکه شرايط 
زمانه و استبداد حاکم بر مردم سبب شده است در نگاره هاي خود برخي عناصر تصويري ويژه اي 
را ارائه دهد. لذا با توجه به اختناق زما نه اش و شرايط وقت، براي تجسم بخشيدن به مفاهيم ذهني و 
انديشه هايشـ  به خصوص براي به صحنه کشيدن ساختار اجتماعي وقتـ  راه گريزي يافته است. بدين 
ترتيب با سود جستن از صحنه هاي ماورايي و هم زمان اکسپرسيو (بيا نگر) به نمايش واقعيات زندگي 
پرداخته است. وي با توجه به ژرف انديشي و چيره دستي اش راهي را در اجراي منوياتش برمي گزيند که 
بسيار دشوار و خطرناک بوده است، چراکه مي بايست ضمن نمايش چهره هاي استحا له يافته يا به ديگر 

تصوير۱۸. چهره هاي اکسپرسيو در گوشه و کنار شاخ و برگ درختان، بخشي از نگارة «پيرزن و سلطان سنجر»، ماخذ: همان.

مغرورانه  که  سلطان،  دربرابر  پنهان،  گوشه اي  در  نه  و 
سوار بر اسب است، به دادخواهي ايستاده است (تصاوير 
۱۴و۱۵). در اين نگاره، سلطان محمد براي بيان منوياتش 
نه از اسطوره و اسوه هاي کهن بلکه ازسالطين گذشته (از 
دودمان سلجوقيان) که چند قرن قبل از صفويان در ايران 
حکومت مي کردند بهره مي گيرد و به تجسم نيتش مي پردازد. 
به عالوه، وي در اين پرده فقط به تصوير پيرزن اکتفا نکرده 
در  و  باشکوه  و  زيبا  نگارة  اين  در پس زمنية  بلکه  است، 
البه الي کوه و صخره هاي سربه فلک کشيدة آن، که خود نيز 
مضمون ساز است، به نمايش چهره هاي مسخ شدة انسان ها 
انسان هاي  به سيرت  که  پرداخته  و حيوانات درنده خوي 
ديوصفت اشاره دارد. (تصوير ۱۶و۱۷). در تصوير مذکور، 

بر قلة کوه باز هم شاهد ترسيم صورت هايي هستيم که 
به  چهره هاي  و  مي گويند  سخن  زمانه  بي عدالتي هاي  از 
نمايش درآمده حالتي مات و مبهوت و حيران دارند. وي 
چه بسا براي پنهان کردن اين نقوش باز هم رنگ صورت را 
به رنگ هاي غيرواقعي و هماهنگ با رنگ خيالي و رويايي 
کوهستان درآورده، نه رنگ ها يي که مجسم کنندة جنسيت 
کوه يا چهرة آدمي است؛ گويي که او جسورانه و بي پروا 
به ميدان افشاگري پا نهاده و براي رساندن مفاهيم ذهني 
و دروني اش، شجاعانه و جان برکف به استقبال خطرات 
احتمالي شتافته و موضوع انتخاب شده را به محتوايي واال 
ـ با نمايش درد و رنج بشري ـ تبديل کرده است (تصوير 

.(۱۸

به کارگيري  ديدگاه هاي  اجتماعي  در 
آثار سلطان  محمد نگارگر با استفاده 

از اصول و قواعد هنر اسالمي 



شماره۲۶  تابستان۹۲
۱۷

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

سخن چهرة انسان هاي بينوا، مفلوک و مسخ  شده و مخوف، رندانه آن ها را از نظرها پنهان سازد. آنچه 
امروزه ما را به شگفتي واداشته است چيزي جز شعاع انديشه و گستردگي افق نگاه وي نيست، نگاهي 
که دردهاي اجتماع وقت را زير چتر فضايي بي درد و در لباسي واقع گريز و ظاهراً تزييني ارائه کرده 
است. سلطان محمد نه تنها با سود جستن از اصول و قواعد هنر اسالمي به زيبايي هاي تزييني، استحاله، 
به ويژه رنگ هاي غيرواقعيـ  ليکن پرصالبت و پرمعناـ  جهت القاي فضاي ماورايي عالم عقول و نفوس 
يا عالم برگرفته از صور معلقه توجهي خاص مي ورزد بلکه هم زمان به ارزش هاي زميني، تضاد طبقاتي 
و بي عدالتي ها با توجه به مضمون و محتواي حاصل از موضوع از پيش تعيين شده و همگام با فضاي 

تصويري اثرش نگاهي ژرف مي اندازد.
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Whilst preserving rules and principles of Islamic art and maintaining a celestial aura, in Safavid 

era Sultan Mohammad demonstratesunprecedented values in his paintings;he focuses on his 

contemporary social occurrences, namely tyranny and injustice, ina fantasist (unrealistic) atmosphere 

by manipulating forms and colors, avoiding empty space and using ornamental details, particularly 

through his choice of metamorphosis. 

Thus the article surveys the inward aspects or in other words expressionistic aspects in a scenery 

seemingly “unrealistic” and to that end we describe and analyze the images which Sultan Mohammad 

the painter uses in his works and “secretly” reveals  the rigidified and transfigured faces of the man 

– under the pretense of a scene apparently (imaginary). In fact as part of the results of this survey 

images beside celestial figures – apart from his fantasist imagery – depict social and protesting aspects 

and consist of the combination of these two worlds (celestial and terrestrial)in a single scene – and 

reach a theme profounder than the predetermined title suggests. 

Furthermore, answers are sought here to questions such as whether the circumstances of his time and 

tyranny over people causedthe depiction of suchingeniousscenes, or these images are merely regarded 

as decorative achievements. Finally, to find out the consequences of this approach and to conclude the 

research, body parts and faces depicted by him in some of his paintings are referred to, through which 

he expresses his intentions: bodies and faces in his imagery fall into three categories:

1.The portrayal of supernatural and heavenly faces borrowed from the world of ideas, or in other 

words, the world of Suspended Faces.

2.The merging of animal bodies and human faces or vice versa, for instance in case of prophet of 

Islam’s stallion (Boragh) or devils and demons which leads to his version of Strange Creatures or 

mythography.

3.The facial representations expressing humans’ inner moods or in other words his contemporary 

people’s mental-spiritual moods.

Since the results of this research are expected to unveil the structure of his paintings, some  of his 

beautiful works are addressed here Research method: descriptive-analytic,Data used: printed 

material. 
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