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نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۳شماره  ،۲تابستان ۱۳۹۷

وا کاوی الیههای معنایی در نگارههای نسخه ی خاوراننامه
با رویکرد آیکونولوژی
سعید اخوانی ،1فتانه محمودی

*2

 1کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
 2دانشیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/10/22 :تاریخ پذیرش نهایی)96/2/17 :

چکیده

منظومهی حماســی  -مذهبی خاوراننامهی ابن حســام خوســفی ،در ســال  830ه.ق ســروده و تصاویر و تذهیب نسخه ،کار
«فرهاد نقاش» دانسته شده است .نگارگر با به تصویر درآوردن این اثر ادبی ،دایره داللتهای آن را گسترش داده و الیههای
معنایــی جدیــدی بــر آن افزوده اســت .مســئلهای که مطرح میشــود این اســت کــه چه الیههــای معنایی آشــکار و پنهانی در
نگارههای خاوراننامه وجود دارد .از اینرو ضروری مینماید که این گنجینهی هنری ،با رویکردهای جدیدی که در حوزهی
نقد هنری و زیباشناســی مطرح اســت ،مورد تحلیل قرار بگیرد .برای نیل به این مقصود در این مقاله تالش شــده اســت تا با
روش توصیفی  -تحلیلی ،نگارههای خاوراننامه طبق الگوی آیکونولوژی -که توســط اروین پانوفســکی ،مورخ آلمانی در قرن
بیستم میالدی ارائه شد -خوانش و در مراحل سهگانهی آن مورد بررسی قرار بگیرد ،تا از این طریق الیههای مختلف معنایی
آن آشــکار گــردد .ایــن پژوهش نشــان داد که مضامیــن و نحوهی دید هنرمندان در ســنت نگارگری ایران ،نــه به جهان واقعی
بلکه به گفتمان ادبی/هنری مسلط ارجاع دارد که این گفتمان خود بهوسیله حماسه از گفتمان اسطورهای تغذیه میشود.
از این رو الیهی پنهان معنایی که در طی سه مرحله حاصل گردید ،معطوف به عناصر چهارگانه و رمزگان اسطورهای بود.

واژههای کلیدی

نگارگری ،مکتب شیراز ،خاوراننامه ،آیکونولوژی ،الیههای معنایی.

* نویسنده مسئول :تلفن ، ۰۱۱- ۳۵۳۰۲۷۲۰ :نمابر.E-mail: f.mahmoudi@umz.ac.ir ،011-35302702 :
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مقدمه
از متــون برجســته ادبیــات کــه نگارههــای مــورد بحــث در ایــن
پژوهــش ،بــر پایــه الهامگیــری از آنهــا بــه وجــود آمــده ،خاوراننامــه
ابــن حســام خوســفی اســت .اهمیــت ایــن نســخه کــه در ســده نهم
هجــری قمــری بــه تنظیــم و تصویرگــری درآمــده ،به مجالــس تصویر
هنرمندانهی آن است .این منظومه ،حماسه مذهبی دربرگیرندهی
توصیــف غزوات حضرت علی (ع) اســت و در ســال  830ه.ق ســروده
نســرایی از شــاهنامه فردوســی پیــروی کــرده اســت.
شــده و در سخ 
تصاویــر و تذهیب نســخه ،کار «فرهاد نقاش» دانســته شــده اســت.
گویــا از اهالــی شــیراز بــوده کــه در شــیوهای خــاص هنرآفرینــی کــرد و
بــه اســتناد تصاویــر تاری ـخدار نقاش -کــه در ســالهای  882 ،881و
892ه.ق .کشــیده شــده  -میتوان گفت که این نسخهی ارزنده در
حوالی ســال  892ه.ق پایانیافته و حدود ده ســال نیز صرف کتابت
و آفریدن نقوش آن شده است.
از جنبههای نوآوری این پژوهش این اســت که با رویکردی نو به
تحلیل آثار تصویری خاوراننامه میپردازد .آثار هنری و ادبی دارای

جنبههای گونا گون متنی و فرامتنی هســتند كه هر نقدی به یكی از
ایــن جنبهها میپردازد .برخی بــه جنبهای از جنبههای درونمتنی
و برخــی دیگــر بــه جنبــهای از جنبههــای برونمتنــی میپردازند؛ اما
آیکونولوژی ،روشــی است که در مراحل ســهگانهی آن،همهی ابعاد
اثر هنری را موردتوجه قرار میدهد و به خاطر برخورداری از زیربنای
قوی نظری و انعطافپذیری باال ،قابلیت ترکیب با رویکردهای دیگر
نقــد هنــری را دارا اســت .بــه دنبــال حضــور گســترده خیــال و عناصر
تزیینــی در نگارگــری کتاب خاوراننامــه ،درونمایههای تصویری در
کنــار مضمون مذهبی به موضوعات اســطورهای ،حماســی ،پهلوانی
و افســانهای تعلق دارد ،نه رویدادهای واقعی؛ بنابراین در پروســهی
معنایابــی ایــن نگارههــا ،بایــد به متــون دیگــری رجوع کــرد و ارتباط
آنها را مشــخص نمود .از اینرو آیکونولوژی مناســبترین روش برای
تحلیــل ایــن نگارهها اســت .ضــرورت انجام ایــن پژوهــش ،تحلیل و
معنایابــی نگارههای خاوراننامه بهصورت روشــمند و با اســتفاده از
یک نظریهی جدید در حوزهی نقد هنری است.

 -1پیشینه پژوهش
در ارتبــاط بــا موضــوع ایــن مقالــه ،پژوهشهایــی انجامگرفته که
برخی از آنها در ادامه آورده شده است:
رضــی زاده ( ،)1384بــه بررســی نگارههــای خاوراننامــه از لحاظ
زیباییشناســی پرداختــه؛ همچنیــن بــا بررســی مکتــب شــیراز و
مکتبهای قبل و بعدازآن و بیان اوضاع زمانی این دورهها و استفاده
ازنظــر محققان مختلــف دربــارهی مکتبهای هنــری ،پرداختهاند.
آیدنلو ( ،)1383عنوان میکند که در ساخت و پرداخت داستانی این
ی اساســی ،شاهنامه
نوع مجموعهها -و در اینجا خاوراننامه -الگو 
و محتوای روایات پهلوانی ایرانی اســت و در ســرودن آن از شــاهنامه
پیروی شــده اســت .نصرتــی ( ،)1381بیان میکند کــه ارائه منظومه
دینــی خاوراننامه در قامتی بایســته ،با صفحهآرایی مهدی مؤیدی
و مقدمه سعید انواری که با دو ترجمه انگلیسی و عربی همراه است
بــه عالقهمنــدان این آثــار و جامعه هنری ایــران و برخــورد متعهدانه
بــا ایــن آثار را قابلتقدیر دانســته و بــا آوردن بخشهایــی از کتاب در
مقالــه خــود ،کمــک قابلتوجهــی بــه معرفــی آثــار نفیس و ارزشــمند
ایرانــی کــرده اســت .ایرج افشــار نیز به نقــد و معرفی همیــن کتاب با
مطلبی تحت عنوان :نســخه برگردان خاوراننامه اشــارهکرده اســت.
حاجحسنی و محمودی ( ،)1393در مطالعهای تطبیقی ،به تحلیل
عناصر خیال در خاوراننامه با رویکرد باشالر پرداختهاند.
امــا پژوهش حاضــر در ادامهی پژوهشهــای انجامگرفته ،در پی
ارائ ـهی خوانشــی روشمنــد و عمیقتــر از نگارههــای خاوراننامــه با
استفاده از یک رویکرد جدید نقد هنری است تا از آن طریق به وا کاوی
و آشــکار کــردن الیههــای مختلف معنایــی این نگارهها دســت یابد.

 -2نسخه خطی خاوراننامه
موضــوع اصلی خاوراننامه ،شــرح ســفرها و حمــات علی (ع) در
ســرزمین خــاوران بــه همراهــی مالــک اشــتر و ابوالحســن و جنــگ با
قبــاد پادشــاه خاورزمیــن و امرای دیگر مانند تهماســب شــاه و اژدها
ً
و امثــال ایــن وقایع اســت .ایــن کتــاب ا گرچه معمــوال بــه خاورنامه
مشــهور اســت ،اما ناظم آن خود خاوراننامهاش نامید .تاریخ ختم
منظومــه ( 830هجری) اســت .ناظــم خاوراننامه موالنــا محمد بن
حســامالدین مشــهور بــه ابن حســام از شــعرای قــرن نهــم متوفی به
سال  875هجری است (صفا.)378 ،1379 ،
ایــن مثنــوی بــا تقلیدی اســتادانه از شــاهنامه فردوســی ســروده
شــده اســت .مضمــون آن داســتانی و در بیــان دلیریهــای علــی بن
ابیطالــب و شــرح جنگهــای غیرتاریخــی و خیالــی آن حضــرت بــا
پادشاهانی داستانی چون قباد شاه ،پیروزشاه ،خورشیدشاه و قطرا
و دال و صلصال است .بافت همهی داستانها ،غیرتاریخی ،خیالی
و بیمحتواست عنصر خیال در ساخت آن بسیار قوی است (سالک
بیرجندی .)100 ،1373 ،نکته بسیار مهم و درخور تحقیق در بررسی
درونمایــه داســتانی خاوراننامــه این اســت کــه در ایــن منظومه با
اینکــه جغرافیــای داســتان بیرون ایرانزمین اســت و ســرزمینهایی
کــه علــی (ع) بــه آنهــا حمله میکنــد هیــچ ارتباطی بــا ایــران ندارند و
حتــی در گزیــده پنــج هــزار بیتــی از منظومه ،یکبــار نیز نــام ایران در
روند داســتانها مطرح نمیشــود ،بیشــتر اســامی بزرگان و پهلوانان
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آن مناطــق کــه در برابــر امــام میایســتند ،ایرانــی و جالبتــر اینکه از
نامهای شخصیتهای حماسی -اساطیری ایران است .بامالحظه
ً
چنین قراین و اشــاراتی ،این حدس کامال احتیاطآمیز و احتمالی به
ذهن میرســد که شــاید در خاوراننامه ،نوعی تقابــل میان عناصر و
اشــخاص ملی ایرانی (با نماد مردمان خاور و آن ســه ســرزمین دیگر)
با مبانی و شخصیتهای دینی در قالب امام علی (ع) و یاران ایشان
مطر حشــده کــه ســرانجام بــا برتری اســام به پایــان میرســد .بر این
اساس بعید نیست که ایرانیبودن بیشتر نامهای دشمنان حضرت
علــی (ع) در خاوراننامــه و حتــی تصریــح به حضور شــخصیتهایی
چون بهمن اسفندیار در سپاه خصم و زرتشتی بودن آنها و در نهایت
شکســت و تسلیمشــان در برابــر پهلوانیهــای امــام و یــاران ایشــان،
وا کنشــی آ گاهانه بــه تبلیغات امویــان و مروانیان بــرای اثبات برتری
علی (ع) بر پهلوانان ایران باستان بوده است (آیدنلو.)195 ،1383 ،
قرینهی مؤید این حدس ،غیر از ایرانیبودن اســامی سپاه مقابل
امــام علــی (ع) 1و ارتباطهــای مشــهود میان این منظومه و داســتان
امیــر حمــزه ،در ایــن موضوع نیز نهفته اســت که خاور خــاوران زمین
کــه بخشــی از حــوادث منظومه ابن حســام در آن میگــذرد و مثنوی
نیــز بــه همین مناســبت خاوراننامه نامیده شــده اســت ،در روایات
حماســی و نقالی ایران باز مطرح میشــود؛ برای نمونه در سامنامه،
ســام بــه خــاور زمیــن م ـیرود و رویدادهایــی بــرای او پیــش میآیــد
(رســتگار فســایی )64 ،1369 ،یا در برزونامه ،ســخن از جمشید شاه
خاوری در شــهرو خاور اســت که تیمور  /تمور فرزند برزو او را میگیرد
ً
و ظاهــرا این همان جمشــید شــاه اســت که در خاوراننامــه در خاور
زمیــن اقامــت دارد و از امــام علــی (ع) شکســت میخــورد و میگریزد
(آیدنلــو .)197 ،1383 ،نســخه خاوراننامــه همــواره امــام علی (ع) را
ً
در هال ـهای از نــور نشــان داده و تقریبــا او را نزدیــک پیامبــر (ص) قرار
میدهد (شایستهفر.)16 ،1384 ،
 -1-2ابن حسام خوسفی
محمد ابن حسامالدین معروف به ابن حسام ( 875-783ق) ،از
شاعران معروف قرن نهم و از جمله بزرگترین شاعران شیعیمذهب
آن دوران اســت .عنوان شــعری او (ابن حســام) اســت و این تخلص
گونه در پایان بسیاری از قصاید تکرار شده است (صفا.)416 ،1383 ،
ابــن حســام مردی زهدپیشــه و زار ع بــود و به قناعــت ،در دهی بنام
خوسف که از قراء قهستان خراسان ا کنون جزو بیرجند و قانیاست،
روزگار میگذاشت (صفا .)378 ،1379 ،به علت وفور بیان اعتقادات
شــیعه در شــعر ابن حســام ،میتوان دیــوان او را مهمتریــن تجلیگاه
منظوم اعتقادی شــیعه در ادب فارســی بهحســاب آورد (خوشــحال
دستجردی.)58 ،1380 ،
 -2-2فرهاد شیرازی
برخــی از نگارههــای خاوراننامــه ،تاریخهایــی در حــدود ســال
288ق دارد و بــه امضــای نقاشــی بــه نــام فرهــاد است(خوســفی
ً
بیرجنــدی .)30 ،1381 ،هنرمنــدان مکتــب شــیراز تقریبــا ناشــناس
میباشند .تعدادی از این نگارهها ،امضای هنرمندی به نام (فرهاد)

بــا عنــوان «حقیرترین بندگان» را دارند که متعلق به  881ق1476/.
م .هستند .این نگارهها ترکیببندیهای اصیلی دارند که مهارت و
استادی فرهاد را در طراحی و بهرهگیری از تخیل نشان میدهند .در
ً
آنها رنگ و شــکل ابرها کامال غیرطبیعی هســتند ،یعنی رنگ طالیی
داشــته و در زمینهی آبی آسمان قرارگرفتهاند (رهنورد.)102 ،1386 ،
متأســفانه کنجکاوی و جســتجو دربارهی این اســتاد به نتایج بسیار
اندکی محدود گشته است و درباره هویت او اطالعات دقیق چندانی
نداریم .تنها میدانیم وی از نقاشــان ســدهی نهم هجری است و در
فاصل ـهی بیــن صدســال مابیــن جنیــد بغــدادی (حــدود  799ه.ق)
و بهــزاد (حــدود  894ه .ق) فرهــاد تنهــا نگارگری اســت کــه بعضی از
نسخههای خود را امضا کرده است (شادقزوینی و دادی.)4 ،1390 ،
به روایتی استاد فرهاد اهل شیراز بوده و در نگارگری شیوهای خاص
خــود را داشــته اســت و از روی نگارههــا به نظر میرســد که در محلی
نزدیــک دریــا زندگــی میکــرده و با موجوداتــی چون ماهــی و نهنگ و
ســایر حیوانــات دریایــی و کشــتی آشــنایی داشــته و طــرح درختــان
گرمســیری و ســاحل دریــا را در نگارههــای خــود بــه نقــش کشــیده و
بدین طریق ،شــیوهای خاص در نقاشــی خود به وجود آورده اســت
(سرمدی.)528 ،1379 ،

 -3آیکونولوژی
ارویــن پانوفســکی ( )1968-1892مــورخ هنــری آلمانــی در ســال
 1914دکتــرای خــود را از دانشــگاه فرایبورگ گرفت و در  1926کرســی
اســتادی دانشــگاه هامبــورگ را بــه دســت آورد .در  ،1933بــا روی
کار آمــدن حــزب نــازی ،بــه ایاالتمتحــده رفــت و در دانشــگاههای
پرینسـ�تون و نیوجرسـ�ی بـ�ه تدریـ�س پرداخـ�ت (.)Lavin, 1990, 38
از مهمتریــن آثــار پانوفســکی ،کتابــی بنــام «مطالعــه در آیکونولوژی»
اســت کــه در آن بــه شــرح ســه ســطح متفــاوت از تجزیهوتحلیــل آثار
پرداخته اســت .پانوفســکی متأثر از جو حا کم بــر جامعه علمی زمانه
خویش بوده اســت و ارتباط مســتقیم با متفکرانی چون ابی واربورگ
و ارنســت کاســیرر داشــته اســت (خلیلــی .)100 ،1388 ،روالن بارت،
الفــاظ «معنــای صریــح» و «معنای ضمنــی» را به کار گرفــت تا میان
معنای ســطح اول (لفظی) و ســطح دوم (تداعی شــونده) تمایز قائل
شــود .شــمار این تداعیها بســیار زیــاد میباشــند ،بهطوریکه هیچ
نظریهپردازی نمیتواند همه آنها را به توجیه برساند .اینها بهنوبهی
خود ،ســطح ســوم معنا را پیش میکشــند که بارت آنها را «اسطوره»
مینامد .این اندیشــه بارت ،متناظر با شــیوه تحلیلی تاریخی اســت
کـ�ه آن را آیکونوگرافـ�ی و آیکونولـ�وژی میخوانیـ�م (�Walker & Chap
 .)lin 1997, 29پانوفســکی بــا تعریــف تمایز میان «مضمــون یا معنا»
و «فرم» ،ســه مرحله از تفســیر را مشخص کرده است .خروجی روش
او ،الیههایــی از معانی را شــامل میشــود که بــه آنالیزهای پیچیده و
مطالعــات بســیار درزمینــهی مرزبندیهــای جدید از ایدهها اســتوار
اســت کــه باعث ایجــاد ارتباط میان مفهــوم «معنا در هنــر» و «تاریخ
معنـ�ا» میشـ�ود ( .)Hasenmueller, 1978, 289ایــن روش در مســیر
ابتدایــی به مرحله «پیش آیکونوگرافی» میپردازد و در ادامه شــامل
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دو مرحلــه اصلــی و اساســی بــرای پیــش بــرد بررســی محتــوا بــه نــام
«آیکونوگرافــی» و «آیکونولــوژی» میشــود کــه خــود او آن را «عملیات
پژوهش» مینامید (.)Panofsky, 1955, 39
ایــن ســه مرحلــه شــامل مــوارد زیــر میشــود کــه بــه توضیــح آن
خواهیم پرداخت.
 .۱توصیف پیش آیکونوگرافی
 .۲تحلیل آیکونوگرافی
 .۳تفسیر آیکونولوژی
در مرحل ـهی اول ،توصیــف پیــش آیکونوگرافی محــدود به دنیای
ســاختارها و نقشمایهها اســت ،چرا که دســتیابی به معنا یا موضوع
اولیــه یــا طبیعی کــه خود معانی واقعی و بیانی را شــامل میشــود ،از
اهم اهداف این مرحله اسـ�ت ( .)Hasenmueller, 1978, 290معنای
ابتدایــی شــامل اولین موضوعی اســت کــه ما در یک اثر شناســایی و
بررســی میکنیــم و در حقیقــت اولیــن چیزی که فرمهای محســوس
و آشــنا ،از طریــق درک روابــط آنهــا با بعضــی از اشــیا و موضوعاتی که
بهواســطهی تجرب ـهی عملــی بــرای مــا شناختهشــدهاند را میتــوان
معنــای واقعــی نامیــد .در گام بعــدی ،موضوعــی کــه بهاینترتیــب
شناساییشــده ،در درون مــا وا کنشهایــی را برمیانگیزد که نتیجه
آن ورود بــه حــوزهی دیگــری از معنــا اســت و آن را معنــای بیانــی یــا
فرانمــودی میتوان نامید (عبــدی .)40-41 ،1391 ،دنیای فرمهای
نــاب را کــه بهعنــوان عامــل دربردارنــده معنــای اولیــه یــا طبیعــی
شــناخته میشــوند ،نقشمایههــای هنــری میگوینــد و بررســی این
نقشمایههــای هنــری در مرحلــه توصیــف پیشآیکونوگرافی صورت
خواهـ�د گرفـ�ت ( .)Panofsky, 1972, 5خالصــه آنکــه توصیــف پیــش
آیکونوگرافی را میتوان یک شــبه آنالیز فرمی دانســت (عبدی،1391 ،
.)49-50
در مرحلهی دوم ،هدف معنای ثانوی یا قراردادی ورود به دنیای
رمــزگان اثــر اســت ،چرا کــه همــواره اشــکال را بــا مفاهیمی قــراردادی
همبســته میدانیــم و در انجــام ایــن کار ،نقشمایههــای هنــری و
ترکیببندیهایی از این نقوش را با مضمون یا مفهوم مرتبط کرده و
اشــکالی را بهواســطه معانی ثانویه ،آشنا و قراردادی میشناسیم .در
حقیقت هنگامیکه در مورد مسئله موضوعی در مقابل فرم صحبت
ً
میکنیــم ،اساســا بــه دنبــال معنــای ثانویــه یا قــراردادی هســتیم ،یا
بــه بیانــی دیگــر دنیای مضامیــن خاص یا مفاهیم مشــخص مســتتر
در تصاویــر ،داســتانها و تمثیلهــا در برابــر حوزهی موضــوع اولیه یا
طبیعی که در نقشمایههای هنری به ظهور رســیده اســت (عبدی،
 .)45 ،1391تحلیــل آیکونوگرافیــک را میتــوان بهنوعــی مطالعــات
تطبیقــی بر اســاس تاریخ فرهنگی و ادبی دانســت کــه با دیدگاههای
تاریخــی تیتــوس بورکهارت ،آیکونولــوژی واربورگ و تحلیــل تاریخی و
فلسـ�فی ارنسـ�ت کاسـ�یرر ،قرابتهای ویـ�ژهای دارد (Ferretti, 1989,
.)299
مرحل ـهی ســوم کــه گاه تفســیر ذاتــی یــا محتوایــی نیــز خوانــده
میشــود ،معطــوف بــه کشــف معنــای ذاتــی یــا محتوایــی اســت و
بهعنــوان اصلــی فرا گیــر دربردارنــدهی دو مرحل ـهی پیشــین یعنــی
توصیف و تحلیل آیکونوگرافیک اســت ،در حقیقت ،بهعنوان مقصد

نهایــی یــک مطالعــهی موشــکافانه آیکونوگرافیــک در نظــر گرفتــه
میشــود .در بیانــی تخصصیتــر ،ایــن مرحلــه از تفســیر کــه درنهایت
در پــی کشــف درونیترین معنای یــک اثر هنری اســت ،به چگونگی
انتخــاب ارزشهای نمادیــن در برابر تصاویر ،داســتانها و تمثیلها
بســتگی دارد (عبدی .)62 ،1391 ،ارزشهای نمادین ،واژهای است
وضعشــده توســط کاســیرر که جزو واژ گان فنی استفادهشده توسط
ً
اوســت .ا گــر توصیــف پیــش آیکونوگرافیک را کــه صرفا به خــود بافت
اثــر میپــردازد ،مطالعــات ابژکتیو بدانیــم ،مطالعات بر روی پیشــینه
فرهنگــی و تاریخــی اثر که دید هنرمند را نشــان میدهند ،به ســمت
مطالعات سوبژکتیو اثر معطوف میشود ،حال ارزشهای نمادین به
این ُبعد سوبژکتیو اشاره دارد که توسط هنرمند به شکل هنر درآمده
است .درنتیجه ،ارزشهای نمادین را میتوان مستندنگاری هویت
شـ�خصی هنرمند دانسـ�ت ( ،)Panofsky, 1955, 31که ممکن اســت
بهصورت ناخودآ گاه نگرشهای فرهنگی و معنوی را آشکار سازد که
ایـ�ن مفهوم نظریه ناخودآ گاه جمعی یونگ را به یاد میآورد (Argan
 .)& West, 1975, 303کشــف و تأویــل ایــن ارزشهــای نمادیــن (که
ً
معموال هنرمند خودش نیز از وجود آنها بیخبر است و حتی ممکن
اســت خودآ گاهــش بــه چیــزی متفــاوت از آن تأ کید داشــته باشــد)،
موضوعی است که آن را آیکونوگرافی در معنای عمیقتر میخوانیم و
این روش ،تأویلی است که بر خواسته از سنتز است تا آنالیز (Panofsky,
 .)1972, 7-8از ایــن دید ،آیکونولوژی نقــش خودآ گاه و ناخودآ گاه را
در سطح تاریخ بشری مورد ارزیابی قرار میدهد که از زبان و چگونگی
ام��ور مه��م زبان��ی و بص��ری نش��أت میگی��رد (.)Ann Holy, 1984, 44

 -4تحلیــل نگار ههــای خاوراننامــه بــا رویکــرد
آیکونولوژی
در تحلیــل آیکونولوژیکــی نگارههــای نســخهی خاوراننامه ،باید
در هــر مرحله ،ابعاد متناســب با آن ســطح معنایی مــورد تحلیل قرار
بگیــرد تــا راهگشــای الیهی معنایــی زیرین خود باشــد و این روند در
پایــان منجــر بــه آشکارشــدن الیههای مختلــف معنایی اثر شــود .در
نمودار  ،1روند تحلیل نگارهها و کشف الیههای معنایی آن با رویکرد
مرحله اول
تحلیل فرمی و سبکشناختی نگارهها

کشف معنای اولیه و ظاهری نگارهها

مرحله دوم

کشف روابط بینامتنی نگارهها با دیگر
متون ،داستان ها ،روایات و...

کشف معنای ثانوی و زیرین نگارهها

مرحله سوم

تاویل بر مبنای عناصر چهارگانه و
مضامین اسطورهای

کشف آخرین الیه ی معنایی و معنای
پنهان نگارهها

نمودار  -1روند تحلیل نگارههای خاوراننامه طبق الگوی آیکونولوژی.
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وا کاوی الیههای معنایی در نگارههای نسخه ی خاوراننامه با رویکرد
آیکونولوژی

آیکونولوژی ،نشان دادهشده است.
 -1-4مرحله اول :توصیف پیش آیکونوگرافی نگارهها
همانطــور کــه توضیــح داده شــد ،در مرحل ـهی اول از روش
آیکونولــوژی ،بــه توصیف ظاهــری اثر پرداخته خواهد شــد و ارجاعی
بــه جهــان خــارج داده نخواهــد شــد .در ایــن مرحلــه ،فــرم اثــر و هــر
آنچــه کــه در برخورد اولیه با اثر آشــکار خواهد شــد ،مورد بررســی قرار
خواهــد گرفــت .ویژگیهای ســبکی اثر نیــز در این مرحلــه موردتوجه
قرار میگیرد .هر آنچه در این مرحله مورد تحلیل قرار بگیرد ،معنایی
را القا خواهد کرد که معنای ابتدایی و اولین ســطح معنایی را شــکل
میدهــد .اوراق کتاب با جلد ســوخت ســادهی جــدولدار ،از تیماج
مشــکی مایل به قهوهای پوشــیده شــده بود و در حــدود  155قطعه
نقاشی داشته است .کل خاوراننامه شامل  645ورق کاغذ ختایی
(بــه قطــع  38/5 × 27/5ســانتیمتر) اســت گویا در اصــل  685ورق
بــوده کــه ورق اول آن تعمیــر شــده کــه صفحــه اول دارای شمســه
مــدور و مذهــب بــوده و در وســط آن در متــن طالیــی به قلــم ثلث با
ســفیدآب عبــارت کتاب خاوراننامه نوشتهشــده و صفحههای دوم
و ســوم دارای ســرلوحههای مذهــب و جدولهــای زریــن اســت و در
دو صفح ـهی دوم و ســوم ،در هر صفحه به خط نســتعلیق متوســط
 18بیــت کتابــت شــده و بیــن ســطور ،طالانــدازی گردیــده اســت.
صفحات این کتاب امروزه پرا کند ه شــده و بســیاری از مینیاتورهای
آن در مجموعههــای آمریــکا و کتابخان ـهی چســتربتی اســت ولــی
ا کثــر ایــن نگارههــا (در حــدود  115قطعــه) ،در مــوزهی کاخ گلســتان
تهران هســتند .متأســفانه صفحهی پایانی کتاب مفقودشــده است
(شادقزوینی و دادی.)5 ،1390 ،
ً
در نگارههــای نســخهی خاوراننامــه ،نقــاش کال بیــان جنبــه
حماســی داســتان را بــا توجــه بــه ترکیببنــدی و قواعــد و تناســبات
هندســی اولویت داده اســت چنانکه عناصر بر رویهم قرارگرفتهاند
و توجهــی به ترتیب و تناســب آنها نشــده اســت (رضــی زاده،1384 ،
 .)59ســبک ترکمــان ،ســبکی بــا خصوصیــات قبلــی مکتــب شــیراز و
متأثر از ســنتهای مختلف محلی هرات و مازندران اســت .از جمله
خصوصیــات ایــن ســبک میتــوان بــه اســتفاده از پیکرههــای بــزرگ
و باابهــت و در بســیاری از مــوارد بیتناســبی ســر بــا بــدن (ســر بزرگتر
از بــدن) ،بــه کار بــردن رنگهــای غنی و مهیــج ،تمایل بــه تقارن در
ترکیببنــدی ،و نیــز طراحــی بســیار ســنجیدهتر از قبــل اشــاره کــرد
ً
(پا کبــاز .)77 ،1379 ،ایــن مکتب ،در یک دورهى تقریبا پنجاهســاله
رواج داشته است که با تسلط ترکمانان بر غرب و مرکز ایران پا گرفت.
ترکمنهاى «قراقویونلو »و« آق قویونلو» ،در ابتدا هیچ سنت نقاشى
از خــود نداشــتند و در طــول جنگهــا و لشکرکش ـیها بــه مناطــق
مختلــف ،هنرمندان آن ســرزمینها را همراه خــود میکردند .به این
دلیــل بــا نســخههاى متعــددى مواجــه میشــویم کــه نگارههاى آن
ترکیبــى از ســبکهاى مختلــف ازجمله :هــرات از کارگاه «بایســنقر»،
شیراز از کارگاه «ابراهیم سلطان» و بغداد از کارگاه «جالیریان» است
( .)Robinson, 1993,107با کوشندگى این هنرمندان بود که مکتب
نگارگــرى ترکمــان شــکل گرفــت و شــمارى از آثــار ارزشــمند و پــرورده
هنــرى پدیــد آمــد؛ آمیــزهاى از تجــارب هنــرى مکتــب شــیراز ،تبریز و

ایلخانى و تأثیر هنرمندان دوره پیشــین هرات که در دهۀ  860ه.ق.
بــه هــرات کوچیدند و بــه خدمت «پیربداق» درآمدنــد و به تولید آثار
هنرى براى وى مشــغول شــدند (آژند ،)1381 ،چنانکه در تعدادى از
نســخ خطى ســالهاى میانى قرن نهم هجرى ،رشد همزمان سبک
هــرات و تبریــز و شــیراز دیــده میشــود (روحانــی و ســخاوت،1395 ،
 .)54بــا دقت در تصویرهای خاوراننامه و تطبیق خصوصیات آن با
مکتب هرات درمییابیم که این نگارهها را نمیتوان به مکتب هرات
نسبت داد زیرا توجه زیاد به ترکیببندی و تزیینات و دقت در ترسیم
گیاهــان و بوتهها ،از ویژگیهای مکتب هرات اســت ،درصورتیکه در
خاوراننامه توجه به این امر کمتر دیده میشــود و آنچه مهم است،
موضــوع و پیکرههــای روایتکننــدهی آن اســت .گیاهــان و بوتههــا
فقــط بــرای پرکردن تصویــر و زمینــهی آن بهکاررفته اســت و دقت در
ترکیببنــدی بســیار کم اســت .چنانکــه در مــواردی عناصر مختلف
را بــر رویهم رســم کردهاند کــه بیدقتی تصویرگر یــا بیتوجهی او به
ترکیببنــدی ســطوح را نشــان میدهد (رضــی زاده .)67 ،1384 ،در
ً
تصویرهــای خاوراننامــه ،تقریبــا همــه اســبها پوشــش مخصوص
(برگستوان) دارند چنانکه وجود این پوشش را از عالئم مکتب شیراز
شــمردهاند (گــری .)93 ،1383 ،مــردان در نگارههــای خاوراننامــه،
دســتاری خــاص بــر ســردارند؛ کالهی کــه شــالی بــه دور آن پیچیده،
انتهایش آزاد اســت .این دســتار را دســتار خاص مظفریان در شــیراز
دانســتهاند (کنبــای)41 ،1378 ،؛ کــه خــود مؤیــد تعلــق خاوراننامه
به شــیراز و مکتب شــیراز اســت (رضی زاده .)67 ،1384 ،چون تاریخ
کتابــت نســخه و مینیاتورهــای آن همزمــان با ســلطنت ترکمانان آق
قویونلــو در ایــران اســت و دارای شــیوه معیــن و مشــخصی اســت ،از
اینرو متخصصان اروپایی ،ســبک نقاشــیهای آن را ســبک ترکمان
نامیدهاند (کیکاووسی .)99 ،1380 ،سبک نقاشی ترکمانان ،چندان
اختالف یا وجه ممیزهای نســبت به مکتب شــیراز ندارد ،بلکه شاید
بتــوان گفــت که نهتنها بیشــترین الهامــات را از مکتب شــیراز گرفته،
ً
بلکــه اصــوال این شــهر کانون مکتــب ترکمانــان بوده اســت (گودرزی
(دیباج).)33 ،1384 ،
 -2-4مرحله دوم :تحلیل آیکونوگرافی نگارهها
در ایــن مرحلــه از تحلیل آیکونولــوژی به متونــی پرداخته خواهد
شــد کــه اثر در ارتباط با آنها قــرار دارد و این ارتباط بینامتنی ،معنای
ثانویهی اثر را آشکار خواهد کرد .در فرآیند کشف این روابط است که
درخواهیم یافت شــخصیتی که در اثر تصویر شــده اســت ،چه کســی
است و اثر چه ماجرایی را روایت میکند.
داســتانهای خاوراننامــه ،حــول پهلوانیهــا و رشــادتهای
حضــرت علــی (ع) و اصحــاب ایشــان در برابــر دشــمنان و کفار اســت
و شــامل داســتانهای اســطورهای و افســانهای کــه در آن حضــرت
علــی (ع) در مصــاف بــا موجــودات افســانهای ،اژدهــا و مکانهــا و
موجــودات عجیب نشــان میدهــد ،نبردهــا و دالوریهــای حضرت
علی (ع) و یاران ایشان در صحنههای جنگ و نبرد و وقایع تاریخی و
داســتانهایی که در کنار صحنههای جنگ و نبرد بوده و مضامینی
اجتماعــی ،مذهبی و اخالقی دارد .با این تقســیمبندی نمونههایی
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وارد آورده بهطوریکه خون از سر اژدها جاریشده است.
یکی تیغ حیدر بزد بر سرش بیک زخم دو نیمه شد پیکرش
حضرت علی (ع) با عمامه سفید و پوششی به رنگ آبی و قرمز در
این نگاره دیده میشوند .بوتههای منظم گل و گیاه در سطح زمین
و افــق رفیــع ازجمله ویژگیهای مکتب شــیراز میباشــند کــه در این
تصویر بهخوبی مشاهده میشوند.

از هر یک از این داستانها بررسی میشود.
 -1-2-4نبرد حضرت علی (ع) با اژدها
نبــرد حضــرت علــی (ع) بــا اژدهــا در چنــد نــگاره از خاوراننامــه
مشــاهده میگــردد .ایــن نگارههــا از لحــاظ مضامیــن حماســی و
اســطورهای ،حائــز اهمیــت هســتند .نبرد میــان قهرمــان و اژدها ،در
واقع تعبیر دیگری است از کشمکش انسان برای گذر از دنیای تاریك
بــرای نیــل بــه خودآ گاهــی .در اینجا نیروهــای کیهانی شــر بهصورت
اژدهــا و ســایر عفریتها نمودار میشــوند .ریشــه واژه اژدها و ضحاك
شاهنامه یكی است (یاحقی.)105 ،1386 ،
در تصویر ،1ســپاه کفر و ســپاه اســام در پشــت تپه ،روبه رویهم
دم خود ،بر اژدها حمله
قرارگرفتهاند و حضرت علی (ع) با شمشیر دو ِ
م ـیآورد .نقــاش بــا تیــغ دو َدم ،هویــت حضــرت را بــر بیننــده آشــکار
میســازد و تــرس دشــمنان را از این واقعــه در چهرههــای حیرتزده
آنها نشان میدهد:
بهیکبار لشکر بدادند پشت
چو شیر خدا اژدها را بکشت
در بســیاری از مناطــق ،بارندگــی و بــاروری را بــه خواســت اژدهــا
میپندارنــد و میگوینــد اوســت کــه آبهــای آســمان را بهســوی
زمیــن ســرازیر میکنــد و موجب برکت ،بــاروری زمین و بــارداری زنان
میشــود (الیــاده .)207 ،1365 ،در فرهنــگ اســاطیری و حماســی
ایــران ،پهلوانــان ایرانــی مانند فریدون ،ســام یا گرشاســب ،رســتم و
حتی اســب او رخش ،گشتاســب ،اســفندیار ،فرامرز ،بهمن ،اردشــیر
بابکان ،بهرام گور و مانند آنها ،همه اژدها کش بودهاند .ایزدانی هم
چــون بهرام ،تشــتر ،آذر ،ســروش و حتی خود اهورامــزدا نیز اژدراوژن
بودهانــد (رســتگار فســایی .)219 -150 ،1369 ،شکســتن طلســمات
چاه ،کشــتن سرکردۀ دیوان ،نجات سعد ،گشودن بند آب و سیراب
کردن آن ســرزمین خشــک ویران ،نمون ـهای از پهلوانیهای حضرت
علی (ع) و دیو و اژدها کشــی او در ادبیات ایران و فرهنگعامه اســت
(جیحونآبادی.)193-192 ،1361 ،
تصویــر ،1نمایشــگر صحنهای پرتحرک اســت کــه در میانه صحنه
حضــرت علی (ع) ســوار بر دلدل بــا ذوالفقار ضربهای ســخت بر اژدها

 -2-2-4نبرد امام علی (ع) با جنیان و دیوان در «چاه بئرالعلم»
و غلبه بر آنان
طــرح داســتان چنین اســت كــه روزی امام على (ع) پیــرى را دید
كه بتى را ســجده میکرد .امام آن پیر را ترك خود نشــاند و نزد پیامبر
آورد .از پیــر خواســتند اســام بیــاورد و او اســام آوردنــش را منوط به
نوشــیدن آب از چاهى به نام «بئرالعلم» كرد .پیامبر خواســت كســى
برود و آب بیاورد .جبرئیل به رسول خبر داد كه آنجا دیارى زیرزمینى
اســت و هفتکشــور در آن هســت .اراده خدا چنین است كه على(ع)
بــرود و ســا كنانش را مســلمان كنــد .امــام علــی بــه چــاه وارد شــد.
سا کنان دیاری زیرزمینی طنابش را پاره کردند و او بر سر کوهی فرود
آمد؛ نا گهان عرصهای پر از دیوان پتیاره و خشمناك دید (سلطانی و
همکاران .)51 ،1389 ،پادشــاه آنان نرهدیوی هفتسر بود .حضرت
بــا دیــوان بــه جنگ پرداخــت و همه را كشــت .با مرگ دیو هفتســر
همه جنیان تســلیم شــدند و ایمان آوردند .امام پیروزمندانه بیرون
آمد و کوزهای آب به دست آن پیر داد (سارایی.)301 -302 ،1379 ،
در تصویــر ،2محــل وقــوع حادثــه ،صحنــه بــه شــکل نیمدایــره
ترسیمشــده و به رنگ ســبز تیره همراه با تزیینات گلوبته که از متن
پشت جدا گردیده است .سپاهیان همراه با کالهخود و با لباسهای
رنگین در ســمت راســت نظارهگــر نبرد میباشــند .در اینجــا ناظران،
ارتبــاط بیــن صحنه ســتیز و فضای اطــراف را برقــرار میکنند ،فضای
خالی با گیاهان ،آنهم از نوع تزیینی و قراردادی پرشده است.
حضــرت علــی (ع) ،با لباســی به رنــگ طالیی و دســتاری به رنگ
قرمز ،عمامه سفید بر سر که هالهی آتشین آن را احاطه کرده است،

تصویر  -1از پا درآمدن اژدها به دست امیر (ع).
مأخذ( :خوسفی بیرجندی)123 ،1381 ،

تصویر  -2نبرد حضرت امیر (ع) با موجودات افسانهای.
مأخذ( :خوسفی بیرجندی)64 ،1381 ،
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همراه با ذوالفقار که در دســت راســت او تشعشــعاتی به رنگ طالیی
قرمز دارد و نشــان از خاصیت معجزهآســای شمشــیر دو ســر اوســت،
بهجانب دیوان که در ســمت چپ نگاره ترسیمشدهاند ،نشانه رفته
است .در اینجا دیوان با چهرهای رعبانگیز و شاخی بر سر مشاهده
میشــوند .نقــاش ،موجودات شــر را در زمینهای از تیرگــی قرار داده و
صورتهایی زشت به آنها بخشیده و پیروزی نیروی خیر را بر نیروی
شــر که به شکلهای گونا گون ظاهر میشوند ،نمایانده است .البته
بعضی از افســانهها را از پهلوان رســتم در شــاهنامه گرفته و در وجود
ّ
حضــرت علی (ع) تجلی بخشــیده ولی آنچــه در ذهنیت نقاش وجود
دارد ،همان باورهای مذهبی است.

قاجــار و بعد نقش شــیر بر پا خاســتۀ شــیر شمشــیر به دســت بر روی
بیرقهای رســمی دورۀ قاجار را به لحاظ نمادین با حضرت علی(ع)
مرتبــط دانســته و ذوالفقــار او را موجــب حفاظــت از ســرزمین ایــران
پنداشتهاند (یاحقی282 ،1375 ،؛ خزایی.)38 ،1380،
ُد ُلدل که در فرهنگعامه نام اســب علی (ع) خواندهشــده است،
ماده استری سپید مایل به سیاهی بود که گفتهاند حا کم اسکندریه
آن را بــه حضــرت رســول (ص) پیشــکش کــرد و پیامبــر (ص) آن را به
حضرت علی (ع) بخشید .برای خلقت این اسب ،ویژگیهای غریبی
برشمردهاند و گفتهاند سری تاجدار داشته ،با دو بال جبرئیلُ ،سمی
همانند ُسم گاومیش داشت و قادر بود در هوا چون پرنده پرواز کند
(شهری.)28 ،1368 ،
یکــی از موضوعــات موردبررســی در تحلیــل کهنالگــوی قهرمان،
پیونــد آن بــا نمــاد جهانــی «اســب قهرمــان» اســت« .در همراهــی
پیوســته اســب با کهنالگوی قهرمان ،برجسته شــدن از ویژگیهای
درونی و روانی اوســت که در تصویر اســب ســحرآمیز قهرمان تجســم
عینی یافته اســت .یونگ نیز برای اســب ،معنایی کهنالگویی قائل
اســت و تصویر جهانی اســب پادشــاه و پهلوان را از نمودهای قدرت
ناخ��ودآ گاه میدان��د» ( .)Frnaz, 1963, 84بــه همیــن دلیــل انتخاب
اســب ،بــرای قهرمان بهمنزله پاداشــی الهی به شــمار میرفته اســت
(.)Jung, 2003, 131

ُ
 -3-2-4نبرد د ُلدل با دشمنان
در ایــن نــگاره (تصویــرُ ،)3دلـ ُـدل بهتنهایی با قــوم كافر میجنگد
و آنها را مغلوب میســازد و هیچ نشــانهای از حضور شــخص حضرت
علی (ع) در تصویر مالحظه نمیشــود .نگارگر در این تصویر بر قدرت
فوقالعاده اسب تأ كید دارد ،چرا كه او را در حالی نشان داده كه از هر
سو مهارشده ،اما کوچکترین نشانی از ناتوانی در او دیده نمیشود
و او بهراحتی بر آنها غلبه یافته است.
ذوالفقار و ُد ُلدل ،بهمثابه نمادهایی از کیفیات قدسی شخصیت
علی (ع) و مظاهری از ویژگیهای نیروی ُعلوی و قدســی او هســتند.
بــه روایتــی جبرئیــل ذوالفقــار را از آســمان بــرای علــی (ع) هدیــه آورد
(کلینــی .)267 ،1391 ،گویــد« :افســر زرین فرســتد آفتــاب از بهر تو /
همچنــان کز آســمان آمــد علــی را ذوالفقــار» و این همان شمشــیری
اســت کــه آدم از بهشــت آورد و علــی (ع) بــا آن با شــیاطین پیکار کرد
(عمادزاده .)364 ،1331 ،همچنین روایت کردهاند که ذوالفقار یکی
از دو شمشــیر بهدس ـتآمده از ویــران کــردن معبــد منــات به دســت
امیرالمؤمنین (ع) در سال  8هجرت (خزائلی )615 ،1355 ،و شمشیر
عــاص بــن منیه ســهمی بود که پس از کشــته شــدن او در جنگ بدر
در ســال دوم هجــرت پیامبــر (ص) آن را بــه علی (ع) اعطــا کرد .عامه
ایرانیان ،نقش شــیر و شمشــیر روی بیرق ایران تا دورۀ فتحعلی شاه

 -4-2-4نبرد حضرت امیر (ع) با صلصال
نبرد حضرت امیر (ع) با صلصال در مصافی طوالنی ،فرسایشــی و
بینتیجه گذشــته اســت و علی (ع) از اینکه نتوانســته صلصال ،این
دشــمن قوی و منحوس را بکشــند ،بســیار غمزده و بیخور و خواب
گردیده است:
ّ
شب آمد ،ز غصه نخفت و نخورد همهشب ز اندیشه ،اختر شمرد
ســرانجام ســحرگاهان ،لحظهای کوتاه خوابش میبرد؛ لحظهای
ی ایــن گشــایش ،تعیینشــده اســت و در
کــه بیگمــان از پیــش بــرا 
خــواب پیامبــر را میبینــد که یــادآوری میکنــد هیچ کاری بــدون امر

تصویر  -3دلدل یاران خاوران شاه را به زمین میافکند.
مأخذ( :خوسفی بیرجندی)53 ،1381 ،

تصویر  -4نبرد حضرت امیر (ع) با صلصال.
مأخذ( :خوسفی بیرجندی)136 ،1381 ،

30
ی دوره ،۲۳شماره ،۲تابستان ۱۳۹۷
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

پــروردگار ،انجــام نمیشــود .پیامبــر خــدا ،بــا تکی هبــر «اجــل معلوم و
روزی مقســوم» ،کارگر نشدن تیغ علی (ع) را بر صلصال ،توجیه الهی
مینمایــد و آنگاه ،مثل همیشــه ،به علــی (ع) نوید پیروزی و بهروزی
میدهــد .پــس از چندی ،نوید مرگ صلصال بــه حقیقت میپیوندد
(مرادی.)442 ،1378 ،
در نــگاره ایــن بخــش (تصویــر  ،)4حضــرت علــی (ع) درصحنهای
دیده میشــود كه ســپاه دشــمنان از هر ســو كمندی برانداختهاند و
حضرت سوار بر اسب خود ،سعی در رهایی از كمندها دارد و سپاهیان
دشــمن را به همراه خود میکشــد .در این نگاره نیز بر قدرت و قوای
بدنی پهلوان ســپاه اســام توجه شــده اســت .دو نیــروی فوقالعاده
یعنــی حضــرت علــی (ع) و مركــب ایشــان در مركــز تصویــر و بهصــورت
درش ـتتر بــا تمامــی جزییــات تصویر شــدهاند .امام علــی (ع) در این
نگاره ،با پوششی زیبا و همچون نگارههای دیگر با هالهای نورانی كه
نشــانی از قداســت و روحانیت آن حضرت است ،تصویر شده است و
سپاهیان كفر با چهره و حركاتی عجزگونه در سمت چپ تصویر دیده
میشــوند .بیرق سپاه اسالم برافراشــته در باال و خارج از كادر است.
گویی قصد نگارگر این بوده تا ســرافرازی و ســربلندی ســپاه اســام را
در برابــر كفــر و شکس ـتناپذیری پیشــوا و رهبر آن را به تصویر كشــد.
با شــرح رفته مشخص میشود که داســتانها ،افسانهها و ...که
در ارتبــاط بــا نگارههــا قرار دارند ،متونی هســتند که با کشــف ارتباط
آنهــا و نگارههــا میتــوان بــه معنــای ثانویــه نگارههــای خاوراننامــه
دست پیدا کرد.
 -3-4مرحله سوم :تفسیر آیکونولوژی نگارهها
پــس از آشــکار شــدن معنــای اولیــه و ثانویه در مراحــل اول و دوم
روش آیکونولــوژی ،در مرحل ـهی ســوم ،بــه بحــث و بررســی ســومین
الی ـهی معنایــی اثر ،یعنــی معنای پنهــان پرداخته خواهد شــد .این
مرحله در واقع تالشــی اســت برای ارائهی یک خوانش منحصربهفرد
جدول  -1بازتاب عنصر آبو خا ک  /زمین در خاوراننامه.

مأخذ( :حاجحسنی و محمودی)45 ،1393 ،

و جدید .تفسیری که درنتیجهی یک تحلیل آیکونولوژیکی به دست
میآید ،در واقع تأویلی است که هستی تازهای از اثر را آشکار میکند.
ایــن تأویــل با توجه به هر اثــر و ظرفیت تأویلپذیــری آن و همچنین
عناصر و ویژگیهای زیباشناختی آن ،متفاوت است.
بــا تحلیلهــای بهدســتآمده از دو مرحلــهی پیشــین ،روشــن
میشــود کــه نگارههــای خاوراننامــه بیــش از وفــاداری بــر واقعیــات
حــادث تاریخــی ،متکــی بــر تخیــل نگارگر آن بــوده اســت و همچنین
پیونــد آنهــا بــا مضامیــن حماســی و اســطورهای ،سمتوســوی نقــد
و تحلیــل را مشــخص میکند .برای آشــکار شــدن الیــهی زیرین این
نگارههــا و رســیدن بــه معنای پنهــان آنها ،باید به خوانشــی متکی بر
تخیل و اســطوره پرداخت .برای این امر ،نگارههای انتخاب شــده از
منظر «بازتاب عناصر چهارگانه» مورد خوانش قرار خواهند گرفت.
 -1-3-4بازتاب عناصر چهارگانه در نگارههای خاوراننامه
 -1-1-3-4آب
آب در متــون ادبــی ،در میــان عناصــر چهارگانــه ،مهمترین عنصر
مرتبط با مفهوم زندگی و حاوی رمزهایی اســت كه ارتباط عمیقی با
تفسیرهای انتزاعی ذهن غریزی انسان از تولد و زندگی و مرگ و تولد
دوباره دارد (قائمی .)51 ،1388 ،نقش آب در پاك كردن و تطهیر نیز،
ســبب افزایش پایگاه و جایگاه این عنصر شــده اســت .بهاینترتیب،
آب مفاهیــم متعــددی ازجملــه روشــنایی و پا كــی و روان بــودن را
ً
در برمیگیــرد (پورشــهرام .)108 ،1388 ،غالبــا نمودهــای تصویــری
آب ،بهصــورت دریــا و رودخانه نشــان داده میشــود (حاجحســنی و
محمودی.)44 ،1393 ،
 -2-1-3-4خا ک و زمین
رابطــه دوســویه خــا ک با چرخه زایــش و مرگ به آن رنگ قدســی
میبخشــد -چنانکــه در روایــات و اســاطیر ایــران  ،چیــن و یهــود بــه
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وا کاوی الیههای معنایی در نگارههای نسخه ی خاوراننامه با رویکرد
آیکونولوژی

آفرینش انســان از گل و خا ک اشارهشده است .همچنین در اساطیر
آشــور ،آفرینــش انســان را از گل بــه دســت پرومته بیان م ـیدارد و در
اســاطیر بینالنهرین روایت خلق انکیدو توســط مادر -یان (ارورو) از
گل،بیانشده است .در روایات یونانی و رومی نیز ،اسطوره پیدایش
انسان از گلوالی خاطرنشان میشود .از سوی دیگر خا ک به همان
نسبت که نماد آفرینش و خلقت انسان به شمار میرود ،همانگونه
نیــز نمــاد گــور و مــرگ او محســوب میشــود (زمــردی.)141 ،1382،
درونمایــه متــداول زمین یعنی مامــن و پناهــگاه و مفاهیم حرکت و
پویایــی را القــا میکنــد .ژرفــای زمین ،گویــای حیات فعــال ،دلیرانه،
مصرانه و هوشیارانه است (خطاط.)44 ،1382 ،
 -3-1-3-4آتش
آتــش ،دارای دو جلــوه در اســطورههای ایرانــی اســت .از یکســو
بهعنوان یك عنصر اولیه همراه سه عنصر دیگر میآید و از سوی دیگر
آتش نخستین
توسط انسان كشف و در اختیار او قرار میگیرد؛ یعنی ِ
جدول  -2بازتاب عنصر آتش در خاوراننامه.

مأخذ( :حاجحسنی و محمودی)49 ،1393 ،
جدول  -3بازتاب عنصر باد در خاوراننامه.

مأخذ( :حاجحسنی و محمودی)51 ،1393 ،

و طبیعی و آتشــی كه انســان آن را كشــف كرد و فردوســی نیز آن را به
این صورت بیان كرده است:
میــان آب و باد از بــر تیره خاك»
«یكــی آتشــی برشــده تابنــاك
(فردوسی.)3 ،1381 ،
ارتبــاط آتــش و دوزخ نیز در متون ادبی خاطرنشــان شــده اســت
(حاجحسنی و محمودی.)48 ،1393 ،
 -4-۱-۳-4باد
از میــان چهارعنصــر ،خــاك و آبو آتش دیدنی هســتند و تنها باد
اســت كــه نادیدنــی اســت؛ موجــودی نادیدنــی كــه از قدرتی فــراوان
برخوردار اســت و زندگی همه موجودات به حركت او وابســته اســت.
مردمان باستان به جهت نامرئی بودن و همهجایی بودن «باد» ،آن
را مظهر و جلوهای از حقیقت میدانستند (حسینی.)47 ،1384 ،
 -4-4الیهی پنهان معنایی در نگارههای خاوراننامه
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بــا تحلیــل نگارههــای نســخهی خاوراننامــه طبــق الگــوی
آیکونولــوژی ،پــس از س ـهگام توصیــف ،تحلیــل و تفســیر نگارههــا،
الیههای زیرین معنایی آشــکار میگردد .این معانی ،خود دالهایی

هســتند که به مدلولهای دیگری ارجاع داشــته و معنای اســتعاری
و نمادین آنها ،از خالل این ارتباط قابلشناســایی است .یافتههای
نهایی از این روند بررسی در (جدول  )4طبقهبندیشده است.

جدول  -۴بررسی معنای پنهانی و نمادین بر مبنای حضور عناصر اربعه در نگارهها.

عناصر اربعه

نمادهای تصویری در خاوراننامه
(داللتهای صریح)

معنای پنهان
(داللتهای ضمنی)

آب

 آب ،دریا  /رودخانه وجود اژدها در اعماق آب پیروزی قهرمان بر اژدها (غلبه بر شر) -آب حیات

 مرگ و تولد دوباره غلبه بر شر در بسیاری از موارد مقدمه ورود سالک یا قهرمان به مرحله معنویباالتر است.
 پیروزی بخش تکامل یافته خودآ گاه انسان متشرف بر بخشهای مبهم و تاریکناخودآ گاه وی.
 -خضر ،بیمرگی  /جاودانگی.

آتش

 اژدها با زبان آتشین ذوالفقار -هاله دور سر

 اژدها استعاره سیاهی و پلیدی ،درواقع تعبیری است از کشمکش انسان براینیل به خودآ گاهی
 ذوالفقار کهنالگوی نبرد -هالهی دور سر ،تقدس و روحانیت

 باد -خواب و رویا

 نوید پیروزی و بهروزی رویا گشاینده معماها و وسیلهی عروج مقهور ساختن امیال نفسانی و تشویش درونی -جاودانگی

 ارتباط عناصر اهریمنی با زیر زمین (اقامتاژدهایان در دره و شکاف کوه)

 اشارات مربوط به مرگ و تباهی -ناخودآ گاه تاریک و مبهم

هوا  /باد

زمین  /خا ک

نتیجه
در ایــن پژوهش ،طی مرحل ـهی اول از روش آیکونولوژی ،معنای
ظاهــری و ویژگیهــای ســبکی نگارههــای خاوراننامــه مشــخص
شــد .در مرحل ـهی دوم ،ارتبــاط میــان نگارهها ،متون ،داســتانها و
روایاتــی مشــخص گردیــد که معنــای نگارهها معطوف به آنها اســت.
در ایــن مرحله ،معنای ثانویهی نگارهها از طریق آشکارشــدن روابط
بینامتنــی مشــخص گردیــد .در مرحل ـهی ســوم ،بــا توجه بــه مبنای
تخیلی و اســطورهای بودن نگارهها ،برای آشــکارکردن معنای پنهان
آنها ،نگارهها از منظر بازتاب عناصر چهارگانه موردبررسی قرار گرفت.
بررســی چنــد نــگارهی برگزیدهشــده از نســخه خاوراننامــه در ایــن
پژوهــش نشــان داد کــه بســیاری از مضامینی کــه گفتمان هنــری را در
تاریخ ایران شکل دادهاند ،ریشه در ادبیات دارند و مضامین اسطورهای

حتی آنجا که کتابی با اهداف صرف مذهبی تألیف شده است؛ از طریق
ادبیات به نگارگری واردشده است .این پژوهش نشان داد که مضامین
و نحــوهی دید هنرمندان در ســنت نگارگری ایــران ،نه به جهان واقعی
بلکه به گفتمان ادبی/هنری مســلط ارجاع دارد که این گفتمان خود
بهوسیله حماسه از گفتمان اسطورهای تغذیه میشود .ازاینرو الیهی
پنهان معنایی که در طی سه مرحله حاصل گردید ،معطوف به عناصر
چهارگانــه و رمــزگان اســطورهای بــود .بیشــک ایــن خوانــش و معنــای
دریافت شده ،یگانه معنای قطعی و تمامشدهی این نگارهها نیست و
از جنبههای بسیاری قابلبررسی هستند .این موضوع نشان از ظرفیت
باالی تأویلپذیری این آثار داشته که نیازمند پژوهشهای بیشتری از
جنبههای گونا گون و با رویکردهای نوین نقد هنری است.
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