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مطالعه موردي: نگاره زاري بر مرگ رستم در شاهنامه بایسنقري
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چکیده
در پدیدآیی نگاره ها، همانند تمام آثار فرهنگی دیگر، ساخت ها، زیرساخت ها و روساخت هاي مختلفی دخیل اند. از آنجا که 
این سه اصطالح برخاسته از ایدئولوژي هاي مدرن هستند، قصد پژوهش گران، لزوما ًدرك اینها از طریق رمزگشایی اثر فرهنگى 
نیست، بلکه نگاهی طبقه بندي شده تر، روشن تر و عینی تر است. در این نوشته سعی شده تا از طریق مطالعه عوامل ایجادکنندة 
اثر فرهنگى، پاســخی مقتضى به شــرایط دوگانه تقابل فرمی و مضمونی داده شــود. الگوهاي مضمونی(کلیشه ها/ شمایل  ها)، 
الگوهاي فرمی(سنن فرمی/ سبک  ها)، حامی، شرایط اجتماعی- اقتصادي- سیاسی- مذهبی، بافت بنیادین، هنرمند(چه کار 
گروهی چه اثر دســت یک شخص) و مخاطب،  7 عامل کلیدي در مطالعۀ نگاره ها (حداقل در این مطالعه موردي) می باشند. 
در اینجا با مطالعه موردي نگاره زاري فرامرز بر تابوت رستم و عمویش زواره، سعی در جا یابی هر یک از این عوامل شده است. 
با توجه به این عوامل، ساخت نگاره مورد نظر تحلیل شده و هدف آن از طریق مطالعۀ دو سطح صریح و ضمنی اعادة مطلب 
تحلیل شــده  اســت. روش پژوهش در اینجا مطالعه اى کیفى براساس عناصر بصرى موجود در تصاویر است و اینکه هر عنصر 
چه جایگاهى در طبقه بندى مورد نظر دارد. نتیجۀ حاصل از پژوهش این اســت که تک اثر مورد پژوهش بر مبناى طبقه بندى 

مضمونى/ فرمى و شناخت ساحت هاى داللى مضمونى جبرگرایانه (تسلیم در برابر امر الهى) دارد.
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بخش خاصــی از پژوهش در نگارگري ایرانی و اســالمی را 
مطالعۀ مصالح و مواد موضوعی آن تشکیل می دهد. این امر یعنی 
موضوع «نگاره ”یا عنوان“ نگاره» (که دو امر متفاوت هســتند)، 
در واقــع به گونه اي مطالعۀ نگاره در مرحلۀ قبل از شــکل گیري 
بدنۀ مادي اثر اســت. پاســخ و مطالعه در این حوزه، مخاطب را 
به ســمت زمینه هاي ادراکی پدیدآوري اثر فرهنگی می کشاند. 
هرچند این گونه مطالعات، سخت ترین قسمت از مطالعات تاریخ 
فرهنگی، تاریخ هنري و باستان شناختی را شامل می شود، عمدتاً 
به ســاده ترین وجه ممکن با آن برخورد شــده و به چندبعدي 

بودن(به بیان بهتر چند مجهولی  بودن) آن توجه نشده  است.
ایــن متن، مطالعۀ موردي نــگارة ”زاري فرامرز بر تابوت پدرش 

رســتم و عمویش زواره» (تصویر1)، سعی در مطالعه اي با توجه 
به تمام زمینه هاي ممکن در خلق و خوانش اثر دارد که هرچند 
ساده و خالصه، ولی به مطالعه اي جدا از عوامل سبک شناسانه و 
جست وجوي منشا می پردازد. با نگاهی موردي به اثر فوق سعی 
می شود، گوشه چشمى به عوامل پدیدآورندة اثر شامل هنرمند، 
حامــی، بافت فرهنگی و روابط این عوامل با هم انداخته شــود. 
ولی ســوال اصلی این اســت که چرا این مضمــون براي نگاره 
انتخاب شــده و چرا به این صورت به تصویر کشیده شده است؟ 
در اینجا ســعی کرده ایم که با مطالعه در زمینۀ ابعاد خلق اثر، 
در هر بخش شــرایط مخصوص نگاره مورد مطالعه در اینجا نیز 

مشخص مى شود.

مقدمه

شاهنامۀ بایسنقري

این اثر کــه احتماالً یکی از کپی هاي نســخۀ انتقادي اصلی 
می باشــد، شــامل بیســت ودو نگاره و یک تقدیمی به بایسنقر 
اســت. کار روي این اثر احتماالً یک تا دو ســال طول کشــیده 
اســت (Gray, 1977, 85) و حدودا ًدر 1430 تا 1432م (833 
 Rice, تا 835ه.ق) تکمیل شــده است (براي مثال رجوع کنید به
218 ,1971 ). در حالی که عمدتاً نگاره ها حاصل کار گروهی تلقی 
 Kühnel,) می شــوند، کونل آن را حاصل دست یک نفر می داند
1851 ,1934). البته نظرکونل اکنون کنار گذاشــته شده اســت. 
نسخۀ دیگري که احتماالً مربوط به کتابخانۀ بایسنقري است در 
 ،(Ibid,89) مجموعۀ اسپنســر (کتابخانۀ نیویورك) موجود است
با وجود فراگیر  شــدن این نسخه براي چاپ هاي متعدد شاهنامه، 
بسیاري از محققان صحت و تطابق این اثر با اصل شاهنامه را رد 

.(Wilkinson & Gray, 1971,53) می کنند

نگاره

نگارة فوق تمام یک صفحه (26× 38 سانتى متر) را دربرگرفته 
اســت. بیشترین قسمت تصویر را بنایی در برگرفته که  مدعوین 
مراسم ترحیم در آن گردآمده اند. در پیش زمینه، نماي بنا مشاهده 
می شود که بر ســردر آن نوشته شده: ”دام لک العز و البقا“1. در 
افریز دیوار عبارت عربی ”لعمرك لن یعوق المنور مال و البنون و 
ال یفید اهل القبور... سوي العمل المبرور فطوبی لمن سمع وعی 
و حقق فادعی و نهی النفس عن الهوي و هللا المنه"2 دیده می شود. 
در کنارة ســمت راســت در داخل دیوار عبارت  "الموت باب و 
کل الناس داخله" 3دیده می شود. در حیاط بنا مدعوین مشاهده 
می شــوند که به شیوه متراتب  به  مضمونى که از خصوصیات این 
نسخه از شاهنامه و این دورة فرهنگی است، در حیاط پراکنده اند. 

در پس زمینه، ایوانی با ســه طاق سه بخش مشاهده می شود که 
به درستی معلوم نیست در اشــکوبی باالتر قرار داشته باشد. در 
هر طاق دو چراغ آویزان اســت. در دو ســوي ایوان دو تابوت به 
شــکل تابوت چینی قرار گرفته است و فرامرز پسر رستم بین دو 
تابوت، در حال خواندن فاتحه است. در افریز عبارت عربی" اعلم 
ان الدوله ریح فلت والقدره برق حلت فال تکن ممن بدر االخره و 
یلغیها و یحب العاجلــه و یبتغیها و الحمد هللا وحده"4 بر فراز بنا 
گنبدي قرار گرفته اســت که از ویژگی هاي «سبکی»  نگاره هاي 
این زمان ایران است. نماهاي طبیعی درختان و پرندگان در پیش 
زمینه و ســمت راســت بنا قرار گرفته اند. جدول یا قاب، سمت 
چپ و پایین اثر را به اضافۀ بخش عمودي قســمت راســت بنا 
دربرگرفته و بنابراین، درختان و پرندگان ســمت راست، خارج از 
قاب محسوب می شوند. در این قسمت، تاج کوچکی به رنگ آبی 

الجوردي مشاهده می شود. 
رنگ هاي اثر، که یکی از شــاخص هاي کیفیت باالي شــاهنامۀ 
بایســنقري محســوب می شــوند، که در این نگاره به طور غالب 
شامل طیف هاي الجوردي، سرخ و طالیی هستند. تزیینات عنصر 
معماري در اثر، ســعی در تقلید تزیینــات واقعی معماري دارد، 
هرچند طبق معمول تحت تاثیر عوامل ســبکی5، سازمان یافته 

است.
پیام هر نگاره (به عنوان متنی فرهنگی)، در کل تحت تاثیر ســه 
عامل است: ساختار متنی6 (قراردادهاي فرمی7 و رابطۀ هم نشینی 
خــاص متن) بافت اجتماعی8 (مثل حضــور و غیاب تولیدکنندة 
متن، ســطح و ترکیــب اجتماعی مخاطب، عوامل ســازمانی و 
اقتصــادي و...) ، و تحدیــد فنون9 (ویژگی هاي واســطۀ، عمدتاً 
مادى، مورد اســتفاده) (Chandler, 2007, 190). ما این ســه 
عامل را به دو محور مضمونی (بیان اجتماعی) و فرمی (ســاختار 
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متنــی و تحمیالت فن آوري) کاهش می دهیم. به این دلیل که از 
یک طرف فشــارهاي فن و ساختار متن در نهایت به ویژگی هاي 
فرمی راه می برند، از یک طرف عنوان "ساختار اجتماعی" چندان 
جامع و شــامل نیست و تا حد زیادي محدود به ساختار ارتباطی 
اســت و از طرف دیگر طبقه بندي باال یک طبقه بندي قیاسی10 
اســت، در حالی که این مطالعه یک مطالعۀ اســتقرایی11 است 
و هرچند در نهایت از ویژگی هاى قیاســی براى بحث اســتفاده 
می شــود، باید به ماهیت موضوع مورد مطالعه، آگاهی داشت. در 
اینجا مطالعه از مادة فرهنگی آغاز شــده و به فرهنگ غیرمادي 
می رســد. در این مقاله تنها مضمون و فرم مطرح و از آن جاست 
که عوامل پدیدآورندة اثر مطالعه می شوند. عنصر اصلی مضمون 
نگاره، تصویرگر صحنه اي مربوط به مرگ شــخصیتی حماســی 
(مراســم ترحیم یا به طور دقیق تر خواندن فاتحه) اســت و در 
میــان گزینه هاي مختلفی که از طریق ادبیات فارســی، در این 
مورد احتماالً شاهنامۀ فردوســی (هرچند نباید سایر نسخه هاي 
داستان رستم را فراموش کرد) در این باره وجود داشته (به تصویر 
کشــیدن هنگامۀ مرگ، کشتن شغاد، تشییع پیکر و ...)، انتخاب 
شده است. فرم و شــیوه  نگارگري نیز تاثیر خود را دارد. مواردي 
که در پایین می آیند، در هر دو مولفۀ فرم و مضمون تاثیر دارند.

کلیشه12ها

در تاریــخ نگارگري ایران، صحنه هاي کلیدي براي به تصویر 
کشیدن مرگ عمدتاً این چند مورد را شامل می شود:

الف) فرد قبل از مرگ/کشتن.
ب) فرد در هنگام مرگ/کشتن.

ج) جســد بعد از مرگ/کشتن (جســد همواره در صحنۀ مرگ 
دیده نمی شــود، مثًال در نگارة آوردن سر ایرج براي فریدون از 

. (Gray, 1974, 11) شاهنامۀ  دموت
د) مراسم ترحیم (شاهنامه بایسنقري).

ه) مراسم تشییع (مثل «تشییع جنازة خسرو» از خمسۀ نظامی 
.(Robinson, 1976, 36) 13نسخۀ کتابخانۀ دفتر هند بریتانیا

ز) تصاویر از آخرت که عمدتاً در تصاویر مربوط به معراج پیامبر 
و تصاویــر معراج نامه هــا (مثل تصاویر معراجنامه هرات ســال 

1436م (Blair & Bloom, 1994, 60)) مشاهده می شوند.
این مــوارد بخصوص موارد ب و ج تنــوع فراوانی را با خود به 
همــراه دارند. دو مورد د و ه تقریباً بــدون تغییر زیادي به یک 
شکل در نسخه ها نمایش داده می شوند در عین اینکه به تصویر 

کشیدن آنها بسیار کمتر رخ می دهد.
مرگ رستم در نسخه  ها عمدتا ًدر قالب 2 کلیشه نمایش داده شده 
 اســت: صحنۀ رستم در حال احتضار در خندق که عمدتاً با نمایش 
کشته شدن شغاد با تیر او به نمایش درآمده (مثًال در شاهنامۀ شیوة 
موســوم به قزوین به تاریــخ 1586 م از مجموعۀ کتابخانۀ بریتانیا 
به شــمارة ثبت 27302 (308 a) (Titley ,1983 ,100)) صحنۀ 
دیگر تشــییع جنازة رستم از شــاهنامۀ دموت (موزة هنرهاى 
زیباى بوســتون) (Grabar, 2000, 140). هر دو نما (بسته به 
قلــم مصور و ویژگی هاي به اصطالح ســبکی) از هیجان زیادى 
برخوردارنــد. در عین حــال نماي فاتحه خوانــی به ندرت (اگر 
نگوییم هرگز) در نگاره ها (چه مربوط به مرگ رســتم باشــد و 
چه نباشد) مشــاهده می شود. بنابراین، نمایش سکون مشخصۀ 
اصلــی این نگاره (به رغم عنوانی که اغلب به آن اطالق شــده) 
اســت. در کنار نگارة شاهنامۀ بایســنقري، نگارة منحصر بفرد 
دیگري از شاهنامۀ سال 733 ه.ق شیراز در دست است، که در 
آن فرامــرز در حال معطرکردن جنازة پدر اســت، در کنار وى، 
خویشــاوندان دیده مى شوند که بر جنازة رستم زاري می کنند. 
در گوشــۀ ســمت چپ، در قابی که جداگانه نقاشی شده ولی 
متصــل به نگارة اصلی اســت، رخش در حالــی که در خندق 
فرورفته دیده می شــود و در کنار آن شــغاد قرار دارد که با تیر 
رســتم به درخت دوخته شده است (آداموا و گیوزالیان، 1386، 
178). با وجود اینکه این صحنه ها مرگ را  موضوع خود نشــان 
می دهند، اما آیا هدفشان نیز همین است؟ به ظاهر خیر. هدف 
نگاره به تصویر کشــیدن صرف بخشــی از داستان کتاب است. 
این نگاره، یکی از بیســت و دو نگاره  یک نسخه  عظیم است که 
به حمایت شــخص دوم مملکت (بایسنقر) تدوین شده، بنابراین 
به ســادگی نباید از دیگر مســایل جانبى اثر گذشــت. این که 

تصویر 1- سوگوراري فرامرز بر تابوت رستم و عمویش زواره.
مأخذ: (موزة هنرهاي معاصر، 1384، 44)
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صحنۀ مرگ دیرپاترین شخصیت حماسی در اثر گنجانده شده، 
جاي تعجب ندارد ولی جاي ســوال دارد. به بیان روشن تر، ما با 
نمونه اي از آشــنایی زدایی مواجهیم. به بیان نشانه شناختی، در 
قالب روابط جانشینی، امري بیان شده که در قالب هم نشینی با 
سایر عوامل (پهلوان حماسی و هیجان انگیز) به گونه اى، متمایز 
و هدفمند است که به  سادگی انتظار آن و این نشان دهندة یک 

گزارة بیانى14 متمایز و هدفمند است.
موارد بیان شــده، به بیانی کلیشــه هاي مرگ (و مرگ رستم) 
هســتند. مرگ در [سامان بی سامان] سنت هنري ایران، عمدتاً 
خود را در قالب این موارد نشان داده و هنوز هم می دهد. مطالعۀ 
کلیشه ها را مورخان هنر، اغلب شمایل نگاري15می خوانند. آنچه 
اینجا ارائه شــد، شــمایل نگاري کاملی از مرگ نیســت. تعداد 
زیادى از مکتوبات مطالعه نشده اند و مطالعۀ ارائه شده در اینجا 
نیز، کلیشه هاي مرگ را در قالب تقابل ساختار فرهنگی جامعه 

با تصاویر ارائه شده، مد نظر قرار نداده است.

ویژگی هاي ســبکی (کیفیت هم نشینی16 و 
جانشینی17)

این مورد، فارغ از ســایر عوامل، بخش غالب فرم را تشکیل 
می دهد. این ویژگی ها، بخش عمدة نوشته ها را دربارة نگارگري 
اســالمی به خود اختصاص داده انــد. آن چیزي که به ما کمک 
می کند و آن ویژگی ها که براي مشــخص کردن ســبک به کار 
می آیند، بایــد در چارچوب مواردي کلــی طبقه بندى گردند. 
بســیاري از نوشته ها که صرفاً براى مشــخص کردن شیوه هاي 
نگارگري نوشــته شــده اند، فاقد نگاهى چندبعدي و همه جانبه 
هســتند. در واقع مطالعۀ تاریخ نگارگري تاکنون بیشتر مطالعۀ 
نســخ خطی بوده تا بیان ویژگی هاي سبکی. بحث کردن دربارة 
"ســبک" و  "مکتب"، نگاه جزیی تر و فراخی بیشتري می طلبد. 
به هر  حال، نســخۀ شاهنامۀ بایسنقري، ادامه ي سنتی است که 
با نسخۀ هماي و همایون در شیوة به اصطالح  «جالیري» آغاز 
شد (Grabar, 2000, 59). کتابخانۀ بایسنقر در هرات در کنار 
مراکز مهم دیگــر مثل تبریز، ســمرقند، اصفهان و یزد به کار 

.(Robinson & Grube, 1970, 138) مى پرداخت
مورخان هنر براي شاهنامۀ بایسنقري ویژگی هایی را برشمرده اند 
و آن را در شمار بهترین آثار کتابخانۀ بایسنقر حساب کرده اند. 
کونــل آن را اثري می دانــد که  "چه از جهت مفهوم روشــن 
اپیزودها و چه از جهت مهــارت دکوري هیچ اثري از آن فراتر 
نرفته است". "جزئیات فراوان اثر"، "کمپوزیسیون خود سنده و 
درهم تنیده"، "طبیعی بودن حرکات و وقار شخصیت ها"، "تنوع 
در فضاي درباري"،  "تمایز در تصویر کردن چهرة شخصیت ها"، 
"پراکندگــی و ســرگردانی چندرنگی"،  "وجــود فضاي خالی 
بیشــتر نسبت به ســایر آثار دورة اســکندرمیرزا و بهرام میرزا" 
(Kühnel, 1934, 1854) تهیه شده در دورة تیموري و نسبت 
به آثــار کتابخانه هاى این دوره، "کم دیده شــدن جمعیت در 

تصاویــر"،  "تنظیم مســاوي کمپوزیســیون تصویرها"، "وجود 
نقطۀ اســتراحت در عمق تصویر"، "تعــادل پیچیدة رنگ هاي 
گــرم" (Gray and Benn, 1930, 50)،"تمایــل بــه کوچک 
بــودن چهره هــا"(Rice, 1974,56) و "مکان دهى واقع گرایانۀ 
افــراد"(Gray et a1.,1971,52) از جمله ویژگی هاي ســبکی 

برشمرده براي این اثر است.
مهم ترین مســئله اي که با نگاه به نگاره به ذهن خطور می کند، 
سکون آن است. این ســکون با تقارن نسبی و غالب اثر، بیشتر 
خــود را به رخ می کشــد. تقارن به طور کامــل از نیمۀ باالیی 
اثر شروع می شــود و گرچه در تقابل با آشــفتگی (پراکندگی 
شــخصیت ها، پرواز پرندگان)، قسمت پایین و دو درخت سمت 
راســت نگاره است، ولی این آشــفتگی در تقابل با ارتفاع باالتر 
و فضاي بیشــتر سطح باالیی، (فضاي بزرگ تر که در عین حال 
بخش بیشــتري از آن اشغال نشده اســت)، رنگ می بازد. تنها 
عمــل معنادار، فاتحه خواندن فرامرز اســت که در مرکز تصویر 
قرار گرفته اســت. فاتحه خوانــدن به عنوان عملی که تســلیم 
و رضاي مســلمانانه را نشــان می دهد (الزم نیســت که بر سر 
مســلمان نبودن فرامرز بحــث کنیم)، و این در تقابل با دو نوع 

صحنۀ دیگري است که ذکر آن رفت.
ویژگی هایی که به ناچار ســبکی نامیده شــد، در شــکل گیري 
سیماي اثر و طرز انتقال پیام اثر نقش عمده اي برعهده دارند. با 

تصویر 2- کشتن ارجاسب در روئین دژ.
مأخذ: (موزة هنرهاي معاصر، 1384، 61)



51

این حال این مســئله بسته به این است که وابستگی هنرمندان 
به سبک استادان گذشته تا چه حد ارزیابی شود. پاسخ دادن به 
این ســوال بسيار دشوار است. براي مثال در نگاهی که به نگاره 
شــد، عنصر غالب، آرامش درونی آن شناخته شد. ولی تقارن اثر 
و ســکون شخصيت فاتحه خوان به وسيلۀ درختان حاشيۀ راست 
نگاره و پراکندگی شــخصيت ها در پایين، به هم خورده اســت. 
در واقع وجود درختان در حاشــيه و نوع خاصی از واقع گرایی 
در پراکندگی افراد، قراردادي اســت که مصور در تصویرش از 
آن خطور نکرده و اینها عواملی هســتند که کيفيت اثر را براي 
او تعييــن می کرد ه اند. اگر با دیدي مــدرن و غربی نگاه کنيم، 
هنرمند توانســته تعادل بين داســتان و ویژگی هاي سبکی را 
حفــظ کند. فرانتس بوآس، یکی از ویژگی هاي هنر بدوي را در 
این می داند که خصوصيات اصلی را نشان می دهد و از جزئيات 
می گــذرد (Boas, 1955, 74). ایــن بدین معناســت، که از 
نشانه هاي پيچيدگی ادراکی جوامع، افزایش عوامل غيرتزیينی 
ولــی در عين حــال زائد بر اصل موضوع اســت (یعنی گرایش 
بــه واقع گرایی). در نگاره مورد بحث، فقط ســه عنصر از چهار 
عنصر اصلی، که عناصری تصویري هســتند، معنایی پيوسته به 
مضمــون دارند (عنصر چهارم تصویر، کتيبه اســت که  دربارة 
آن بحث خواهد شــد)، فرامرز و دو تابوت؛ دیگر اجزاي تصویر، 
فقط عوامل زائدي هســتند که با حــذف آنها چيزي مخدوش 
نمی شــود، از جمله آن، طبيعت گرایی در چهره و ظاهر و اشيا 
که با تمام خصوصيات خود رســم شــده اند. مهم ترین نشــانۀ 
طبيعت گرایی در کل شاهنامۀ بایسنقري، در مکان دهی طبيعی 
به تمام اجزاي اثر اســت، در واقع هنرمند ســعی کرده شرایط 
افراد را در لحظه نشان دهد. براي مثال در نگارة  "کشته شدن 
ارجاسب در روئين دژ"(تصویر 2)، لحظۀ کشتن ارجاسب تورانی 
همراه اســت با وارد شدن ســربازي از دروازة دژ، در حالی که 
نصف بدنش داخل دژ و نصف دیگر خارج دژ اســت. این تالش 
طبيعت گرانه مهم ترین عامل سبکی است، که سبب شده عامل 

ضرباهنگ آرام نگاره، چنين تعدیل شده، نمایش داده شود.

حامی

 عامل مهم دیگري اســت که به ویــژه بر مضمون تاثير دارد. 
بایســنقر، درمتون معاصــرش عمدتا ًجوان ناکامی اســت که 
جاه طلبی هاي فراوانی داشــته؛ چه مولف تذکره الشعرا (دولتشاه 
ســمرقندي،1337، 390) و چه مولــف روضه الصفا (ميرخواند، 
1339، ج6، 704)، صفــات رزمــی و بزمــی را به او نســبت 
می دهند. شــخصيت بر تخت نشســته درنــگارة صفحۀ آغازین 
شاهنامه را عمدتا ًخود بایسنقر می دانند (براي مثال نگاه کنيد 
بــه (Titley, 1983, 54) ، اینکه این شــاهنامه، اولين نســخۀ 
انتقادي از شــاهنامۀ فردوسی است، چنانکه در مقدمه آمده هر 
چند احتماالً نسخۀ اصلی و اوليه نباشد و اینکه احتماالً چندین 
  (Grabar, 2000, 56)شــاهنامه در کارگاه حمایتی بایســنقر

تهيه شــده، می تواند چنان که گرابر و دیگران اشاره داشته اند، 
اهميــت تبليغاتی و حيثيتی شــاهنامه و نقش آن در جامعه را 
نشــان   دهد، که احتماال آغاز آن مربوط به شکل گيري شاهنامۀ 
 .(Grabar, 2006, 107-151) کبير ایلخانی (دموت) می شــود
در عين حال، نقشــی در پدیدآیی ســبک اثر دارد. نمونۀ مهم 
تاثير ســبکی حامی، همين بایسنقر اســت. بنابر گفتۀ دوست 
محمد هروي، بایســنقر ”...فرمود که به اســلوب مرغوب جنگ 
ســلطان احمد بغدادي، به همان دستور و قطع و سطر و مواضع 
تصویر بعينهــا کتاب ترتيب دهند“.... (دوســت محمد هروي، 

.(14 ،1349

شرایط اجتماعی- سیاسی- ایدئولوژیك و 
اقتصادي

در کنــار حامــی، دورة تاریخــی مطرح می شــود. هر چند 
حکومت تيموري همواره به عنوان حامی هنر مطرح شده، ولی 
عنوان کردن تاثير این شــرایط بــر نگاره ها در پدید مدن عامل 
تبليغات، چندان قانع کننده به نظر نمی رســد. باید پرســيد که 
تبليغات فوق بــراي کدام مخاطب صــورت گرفته:  تودة ملت، 
یا اشــراف و طبقات باال؛ در هردو مورد ســوال اصلی این است 
کــه ملی گرایی تا چه حد ســتون فقرات مشــروعيت بخشــی 
بوده است؟ بنابراین بيان تاثير تبليغاتی صرف، فقط ساده کردن 
مســئله است. ضمن اینکه تاثيرپذیري از این جو، می تواند فارغ 
از نقش تبليغاتی باشــد. این شرایط، می تواند اثر را به یک شی 
مقدس، تجملی- منزلتــی، هدیه، خراج و... تبدیل کند. در هر 
کدام از این موارد، اثر می تواند تاثير متفاوتی بگذارد؛ رســانه اي 
(چه تبليغات، چه اطالع رســانی، انتشار دانش و...؛ مسئله اي که 
نياز به تحليل بيشــتري دارد)، عامل وحدت اجتماعی، تحکيم 
بخشــی قدرت (که همواره مربوط به نقش رسانه  اي اثر نيست 
و گاه ماهيت تجملی شــی، تحکيم قــدرت را به همراه دارد)، 
ایجاد کار براي هنرمندان و بســياري مسایل، تاثيری توامان بر 
آثار فرهنگی و پدیدآیی آنها دارند. بنابراین در مطالعۀ شــرایط 
چهارگانــه، هم نقش آنها بــر آثار و هم نقش آثــار بر آنها در 

نظرگرفته می شود.
شــرایط چهارگانۀ فوق (اجتماعی، سياسی، ایدئولوژیک، اقتصاد)، 
عمدتــا ً در قالب متون تاریخی آشــکار می شــوند که در  نتيجه، 
تنها انعکاس دهندة بخش کوچکی از اجتماع هســتند. استفاده از 
مکتوبات قدیم و ســایر منابع براي دســتيابی به آن بسيار ناقص 
و کلــی خواهدبود. بنابراین، در هر داللتی کــه بين این عوامل و 
اثر فرهنگی برقرار می شــود، باید متوجه  ناقص بودن دانش خود 
باشيم. در ضمن باید توجه داشته باشيم، که مطالعۀ مواد تاریخی، 
نوعی رمزگشــایی معکوس است؛ هدف این اســت که از مطالعۀ 
مواد فرهنگی، فرهنگ غيرمادی شناســایی شود؛ اگر در پژوهش، 
با مطالعه فرهنگ مکتوب و غيرمادي اثر مادي تحليل شــود، باید 

مراقب بود که در هنگام تحليل نهایی، دور باطل پدید نياید.

نگاهی به عناصر تاثيرگذار در شکل گيري نگاره ایرانی
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عامل بافت، مسئلۀ مهمی است که در مطالعۀ نگارگري اسالمی 
باید مورد توجه قرار گيرد. ولــی منظور از بافت در بنيادي ترین 
قالب خود، شرایط فرهنگی و یا رمزگان قالب نيست که اثر را پدید 
آورده، بلکه بافت باستان شناســانۀ اثر است؛ بافتی که اثر در آن 
پيدا شده. طبيعت ایجاد هر کتاب و نسخۀ خطی این است که از 
بافت فرهنگی خود خارج شود و در واقع هدف هر کتاب این است 
که از منشا خود به نقاط دیگر انتقال یابد و مکتوبات خود را نشر 
دهد. بافت بنيادین در مورد نگارگري اسالمی متوجه یکپارچگی 
کل نســخۀ خطی به همان صورت آغازین اســت. در واقع بافت 
نگاره، نســخۀ خطی در تماميت خود است؛ با اوراق کردن نسخ، 
نگاره ها از بافت طبيعی خود خارج می شــوند و درنتيجه هر گونه 
تحليل فرهنگی با مخاطره روبرو می شود. این مسئله اي است که 
محققان در عمدة نگاره هاي اسالمی (که خوشبختانه مورد حاضر 
شامل حال اثر مورد نظر در اینجا نمی شود) با آن روبرو می شوند. 
شــاید در ظاهر اهميت مســئله در وجود یا عدم وجود صفحات 
آغازین و پایانی باشــد که عمدة اطالعات دربارة شرایط توليدي 
اثر را در خود دارند. ولی مسئله فراتر از این است، براي درك آن 
باید در نظر گرفت که هدف از کار، ایجاد کل کتاب بوده و نگاره 
همواره در قالب کتاب (هرچند با اهميت زیاد و نقش کليدي ولی 
در کنار متن، جلد، تذهيب و ســایر آرایش ها) قرار داشته اســت. 
نسخۀ خطی، بافتی است که از دو «متن20» تشکيل شده: نوشته 
و نــگاره. هر کــدام از اینها از کاغذ، جوهر و رنــگ (عمدتاً مواد 
معدنی به همراه طال و نقره و ســایر عواملی که در تذهيب به کار 
می آینــد) پدید آمده اند. نگاره ها، تذهيب ها و تشــعير ها به طور 
اختصاصی تر از مضامين تصویري تشــکيل شده اند. این مضامين 
تصویري به ســه فرم انسانی - جانوري، هندسی و گياهی تقسيم 
می شــوند، که بر اساس نوع یکی از اینها برتري ظاهري می یابند. 
شاید کاهش دادن بافت نسخۀ مکتوب به این اجزا بی معنا به نظر 
برســد؛ اما حداقل این فایده را دارد که بفهميم هر متن مکتوب، 
نه یک امر تک بعدي بلکه حاصل تعامل بسياري از اجزاست. بارها 
دربارة تک تک این اجزا بحث شده، اما دیدي کلی که الزمۀ نقدي 

تاریخ فرهنگی اثر است، تاکنون از مطالعات غایب بوده است.

کتابخانه و هنرمند

مســئلۀ دیگر، گروه هنرمندانی است که در قالب کتابخانه به 
دور هم جمع شــده اند. در مورد کارگاه بایســنقر، استثنائا متنی 
 Lenz) در دست است موســوم به عرضه داشت جعفر بایسنقري
Lowry, 1989, 364 &)، کــه در آن رئيس کتابخانه، که خطاط 
نســخۀ شاهنامه نيز هست، گزارشی از روند کار هنرمندان تحت 
نظرش می دهد. بنابراین، نقش کار گروهی در پدیدآیی این اثر بارز 
است. اما نقش تک تک افراد در پدیدآیی اثر به چه صورت است؟ 
براي پاســخ دادن به این مورد باید اطالعات بيشتري از سازمان 

کارگاه داشــته باشيم. بر اساس اطالعاتی که از عنوان تخصص ها 
در برخی موارد در دست است، تخصص ها، نسبت به هم مستقل 
به نظر می رســند، به طوري که افراد دخيل، تاثير مســتقيم بر 
هم ندارند. مثاًل، در مورد ریاســت بهزاد بر کتابخانۀ ســلطنتی 
صفوي آمده، که او ناظر بر «کتابداران، نقاشــان، تذهيب کاران، 
حاشــيه نگاران، طالکاران، طالکوبان و الجوردشویان» (سهيلی 
خوانســاري، 1356، 136) شد، تخصص هایی که هر کدام بر یک 
بخش از بدنۀ متن فرهنگی کار می کنند. تاثير آنها برهم در قالب 
کيفيت تحميلی خاصی اســت که سطح مادة واسطۀ فرهنگی بر 
هنرمندان دارد. اما در عرضه داشــت جعفر بایسنقري، اصطالحی 
مثل طراح مشاهده می شــود، که نقش آن کاماًل معلوم نيست و 

شاید تاثير مستقيم تري بر اثر نهایی و کار مصور داشته است.

مخاطب

این شــش عامــل، یعنی موضوع نــگاره، حامی اثر، شــرایط 
اجتماعی- سياســی...، ویژگی هاي ســبکی، بافت اثــر و کارگاه 
هنرمنــدان در مقابل عامل هفتمی قرار می گيرنــد که به ناچار 
مهم ترین عامل اســت. مخاطب در دو ســوي محور پدید آیی اثر 
است. اغلب اوقات هدف از ایجاد اثر، خوانده شدن است و بنابراین، 
پدیــدآور (در اینجا پدیدآوران) اســاس کار خود را مخاطب قرار 
می دهد (چه مخاطب حامی اثر باشــد، چه گروهی از اشراف، چه 
تودة مردم). در سوي دیگر، مخاطب خود پدیدآورندة اثر است. در 
نگاه جزئی به مورد خاص نگاره فارغ ازســایر اجزاي نسخۀ خطی، 
خوانش و تفســير نگاره وابســته به مخاطب است (براي مطالعۀ 
 Barthes,1974,نوشته هاي کليدي در این زمينه رجوع کنيد به
Eco, 1979 ;4 )، بــه هميــن دليل نيز در ابتداي این نوشــته، 
توصيف کاملی از نگاره ارائه شــد. جدا از این که ســعی شد تمام 
جزئيات پوشش داده شود، خواننده می تواند از عواملی که مدنظر 

نویسنده است و شاید با نوع نگاه او متفاوت باشد، آگاهی یابد.
مــوارد هفت گانه، هریک به نوعی بر فــرم و مضمون تاثير دارند. 
برخــی تاثير عمــده بر مضمــون دارند مثل کليشــه ها، حامی، 
مخاطب، شرایط اجتماعی فرهنگی...، برخی تاثير عمده اي بر فرم، 
مثل ویژگی هاي سبکی، بافت، کار گروهی هنرمندان. با این حال 
این یک تقســيم بندي قطعی نيست. همواره رابطۀ متقابل این دو 
گروه (و در نهایت تقابل فرم و مضمون) مشاهده می شود. مهم این 
است که توجه شود، این هفت عامل را به هيچ وجه نمی توان متغير 
ناميد. این هفت عامل همواره در پدید آمدن اثر دخيل نيستند و 
هنگام تاثير نيــز نمی توان ميزان دخالت آنها را تعيين کرد. اینها 
عواملی برون متنی هســتند و ســاحتی تصادفی دارند. به همين 
دليل، هر داللتی، چــه ضمنی و چه نمادین، را نمی توان به هيچ 
کدام از این موارد نسبت داد. مگر اینکه قرینه اي خارج از متن اثر، 
راه را نشــان دهد. براي مثال، حتی وجود امضاي هنرمند در پاي 
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در این نوشته سعی شد که برخی از ابعاد نسخ مکتوب فرهنگ 
ایرانی- اســالمی بررســی شــود. الگوهاي مضمونی (کليشه ها/ 
مایل هــا)، الگوهــاي فرمــی (ســنن فرمی/ســبک ها)، حامی، 
شــرایط اجتماعی- اقتصادي- سياسی- مذهبی، بافت بنيادین، 
هنرمند(چه کار گروهی چه اثر دســت یک شخص) و مخاطب، 
7 عامل کليدي در مطالعۀ این نوع اثر فرهنگی می باشــند. این 
7 عامل، می توانند دربارة ســایر رســانه ها نيز، به همين صورت 
مطالعه شــوند. هریک از این عوامــل از پيچيدگی هاي ظریفی 

پی نوشت ها 

1 عزت و بقا براي تو پایدار بماند.
2 سوگندبه جان تو که ...مال و فرزندان بيهوده اند و براي مردگان هيچ سودي 
ندارند، مگرعمل نيک و خوشــا بحال کســی که [این پند را] شنيد و آگاه شد و 
محقق ساخت آنچه را که به سویش دعوت شده و نفس را از پيروي هوا و هوس 

بازداشت و ستایش شایسته خداست.
3 مرگ دروازه اي است که هر انسانی از آن داخل می شود.

نتیجه

برخوردارند و بر یک شالودة معين در پدیدآیی اثر دخالت ندارند.
هــدف اصلی این نوشــته، مطالعــۀ موردي یکــی از نگاره هاي 
شاهنامۀ موسوم به بایســنقري بود و بر اساس آن سعی شد، تا 
تفســير مضمونی نگاره عينی تر و روشمندتر باشد. سعی شد در 
هر نکته از بررسی نگاره، چارچوب سواالت مدلل باشد و تفسير 
نهایی اثر نه فقط بر اساس ویژگی  هاي فرمی بلکه بر اساس پيام 
هاي نوشــتاري که عينی ترین پاسخ را به محقق می دهند، قرار 

گيرد.

اثر، رد پاي مهمی به حســاب نمی آید تا زمانی که مدارك دیگر 
آن را تقویــت کند. نگاره در تقابل با نوشــتۀ اثر، رابطۀ بينامتنی 
دارد. در واقع نگاره تنها به نوشــته ارجاع می دهد نه اینکه آن را 
بيان کند (یا نشان دهد). همين امر، هم طرح کل نسخۀ مکتوب 
به عنوان بافــت کليدي را تایيد می کند و هم مطالعۀ کم و بيش 

مستقل نگاره را.

سطوح داللت نگاره

هــر متن دو ســطح داللــت دارد؛ داللت صریــح21 و داللت 
ضمنــی22.  این دو اصطــالح را روالن بــارت از لوئيز یلمزلف23، 
 .(Barthes, 1975, 35) زبان شــناس دانمارکی اخذ کرده اســت
داللت صریح، ســطح اول داللت در هر متنی است. براي مثال در 
نــگارة مورد نظر، داللت صریح صحنۀ فاتحه خوانی و ترحيم براي 
رستم اســت. داللت ضمنی، سطح دوم داللت است که از تفسير 
متن حاصل می  شــود. به بيان بهتر، نتيجــۀ حاصل از تاویل اثر، 
داللت ضمنی آن اســت. داللت ضمنی را می توان مطابق ســطح 
 Pierce, 1935,) نمایه اي و نمادین در نشانه شناسی پرس دانست
303-293). خــود بارت، شناســایی داللت ضمنــی را از طریق 
کاهش متن به کوچکترین اجزای ســاختاری (در کتابش موسوم 
بــهBarthes,1974, 4) (S/Z) یا شناســایی قرینه هاي فرهنگی 
(بــارت،1370، 120) انجام داده اســت. داللت ضمنی همواره در 
ارتباط با داللت صریح است؛ بنابراین، نمادنگاري بی واسطه و بدون 
توجه به قرینه ها امري غلط است. داللت ضمنی، مسئله اي مربوط 
به بافت فرهنگی است و با تغيير بافت و تغيير مفسر، ممکن است 

با تفاســير متفاوتی روبرو شویم. می توان گفت که داللت ضمنی 
همواره با داللت صریح همراه است. در واقع کوچک ترین عملی که 
صورت می گيرد، معنایی پنهانی در خود دارد که با تغيير بافت به 

صورت هاي متفاوتی درك می شود.
در نگاره، تنها عمل فاتحه خواندن، به طور صریح داللت دارد. در 
عين حال فرم نيز (از این جهــت که فاقد هرگونه هيجان و کند 
و خســته کننده است)، موید این داللت صریح است. قرینه اي که 
مخاطب را به جست وجوي داللت ضمنی وامی دارد، آشنایی زدایی 
حاصل نمایش صحنه اي با تمپوي آرام از رســتم است. شاید در 
ظاهر، این دليل ساده لوحانه به نظر بياید، ولی اگر توجه شود که 
نام رســتم همواره قدرت را تداعی می کند و اکثر صحنه هایی که 
در تمام شاهنامه ها به تصویر کشيده شده (به جز شاهنامۀ دموت 
و نگارة مطمح نظر این نوشته) حتی صحنۀ مرگ او را با پيروزي 
(کشتن شــغاد از درون خندق) نشان می دهند. آنگاه اگر در این 
باب اندیشه شود، آشنایی زدایی، با قدرت بيشتري آشکار می شود.

در جست وجوي داللت ضمنی باید قرینه اي یافت شود که داللت 
صریح فاتحه خوانی و ســکون حاصل آن را به داللت ضمنی پيوند 
دهد. این پيوند دهنده، عبارات عربی هستند. این عبارات در عين 
داللت صریحی که معناي ظاهریشــان دارند در پيوند با کل اثر، 
پيام ضمنی اثر را دســترس پذیرتر می کنند. داللت صریح عبارات 
عربی، مبنی بر پندآموزي از جهان مادي و از  دست رفتنی است. اما 
داللت ضمنی این عبارات مبنی بر رضایت و تسليم و سپري بودن 
دنيا و وابسته  نماندن به آن و در نهایت جبرگرایی است. بنابراین 
داللت ضمنــی کل اثر، به قرینۀ ســکون فرمی آن، تداعی بخش 

معنی واژة اسالم است: تسليم بودن در برابر امر الهی.

4 وبدان که حکومت بادي است که [از شدت وزش آن] کاسته می شود و قدرت 
برقی است که کوچ می کند [ناپایداراست] و از زمرة کسانی مباش که آخرت را تباه 
ساختند و به دنياي زودگذر عشق ورزیدند وبه دنبال آنند [سرگردانند] و سپاس 

مخصوص خداوند یکتاست.
5 واژة ســبک در هر معنایی که در نظر گرفته شود، در حال حاضر نمی تواند 
به طور مســلم در چارچوب نگارگری اســالمی- ایرانی بيان شود. به خصوص در 

نگاهی به عناصر تاثيرگذار در شکل گيري نگاره ایرانی
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حال به دليل کمبود مدارك ( از هر نوع، چه نســخه هاي کهن و چه مکتوبات در 
باب نقاشی) دانسته  نيست که آیا شباهت هاي به اصطالح سبکی حاصل تاثيرات 
نظام مند و عالمانه است یا الگوبرداري هاي سطحی. از طرف دیگر، عوامل دیگري 
که توســط محققان تاریخ هنر، به عنوان تفاوت هاي ســبکی عنوان شده، عمدتاً 
به شــدت جزئی و ذهنی است و نمی تواند در هيچ چارچوبی به عنوان تفاوت و 
شباهت در سطح تغيير سبک قرار بگيرد. هرچند گاه می توان از تغيير قلم موي 

یک استاد خبر داد.
6 Textual Context. 
7 Genre.
8 Social Context.
9 Technological Constrains.
10 Deductive.
11 Inductive.
12 Stereotype.
13 Indian Office Library.
14 Statement.
15 Iconography.
16 Syntagmatic Quality.
17 Paradigmatic Quality.
18 Context.

19 در اینجا منظور از بافت بنيادین Primary Context، اولين ســطح بافتی 
اســت که باید مورد مطالعه قرار گيرد. دراین معنا، گســترة بافت بی نهایت است 
(Culler,1985,123)، و هر بافت فرهنگی، خود در قالب بافتی دیگر و در ارتباط 
با بافت های دیگر قرار دارد. اولين بافت، مورد مطالعه، به دليل نقش بنيادین خود، 

اهميت بيشتری دارد.
21 Denotation significance. 
22 Connotation Significance.
23 Louis Hjemslve.
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