
  دو فصلنامة علوم ادبي  
  1394و زمستان  زي، پائ8 ة، شمار5سال   

 )101-116(صص:   

 

  
  

  نگارگري ايراني برثير سبك خراساني تأ
   1منير عسگرنژاد

  دانشگاه آزاد اسالمي، تهران مركزيمدرس 

2علي گذشتيدمحم  
ات فارسي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران مركزيدانشيار زبان و ادبي  

  چكيده 
هاست و ادبيات و هنر، زبان بيـان احسـاس؛ ادبيـات زبـان گفتـار و      احساس، زبان مشترك انسان     

تـرين تصـوير بـراي    آن به روايت تصوير. طبيعت بهترين و آموزنـده  نوشتار است و هنر بازگوكننده
، اشـعار رودكـي، سـخن منـوچهري،     شاهنامهويژه در خراساني، بشاعران و هنرمندان است. در سبك 

هـا كمتـر   باشند كه در ساير سبكها ميبخش شاعران در سروده... عناصر طبيعي، الهام نظامي و خمسه
نقاشي امري غيرقابل انكـار اسـت و اجـزاي ايـن پيونـد را در سـبك       با آن روبرو هستيم. پيوند ادبيات و 

شناسـي  زيباييگفت كه  توانبينيم. ميشكل خود مي ترينخراساني و مكتب نگارگري هرات به عالي
ترين درجه نيز اليشود، بلكه در اين سبك به عـادبي ـ هنري، نه تنها با سبك خراساني آغاز مي 

هايي تكامل يافتـه در اثبـات   ... از نمونه اي وخانهكتابت، معماري، نگارگري، نقاشي قهوهرسد. مي
  اين فرضيه است كه سبك خراساني، مادر ادبيات تصويري فارسي است. 
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  سئلهبيان م
 هـاي دينـي، ملـي و تـاريخي و همچنـين بيـانگر      ارزش  هادبيات و هنر بازگوكننـد      

و   گيـرد  ادبيات قرار مـي  . در تمام اعصار، هنر در اختيار است هاي هر قوم اساطير و حماسه
اصـلي تمـدن و فرهنـگ بـا ادبيـات         چرا كـه ريشـه   ،استهنر  اي وامدار گونهادبيات نيز به 

شود؛ بنـابراين ادبيـات از هنـر قابـل      ممكن بيان مي همحكم و استوار و با هنر به زيباترين شيو
سبك خراساني بهتريــن نمونــه  پيونــد ادبيــات و هنـر در زبـان و ادبيـات         تفكيك نيست.

شـود ، بلكـه بـه    از ميشناسي ادبي ـ هنري، نه تنها با سبك خراساني آغ فارسي است. زيبايي
  رسد. ترين درجه  ميعالي

  سؤاالت تحقيق
  دهيم: هاي زير پاسخ ميدر اين پژوهش به پرسش

. پيوند ادبيات و هنر از كجـا آغـاز شـده اسـت و شـاعران و هنرمنـدان چگونـه ايـن         1
  كنند؟ ارتباط را بازگو يا بازنمايي مي

اند ها و مناظر توصيفي آگاه بودهشكلها، . آيا نويسندگان و شاعران به ارتباط رنگ2
  اند؟ و يا هنرمندان و نگارگران به كشف اين ارتباط پرداخته

  توان سبك خراساني را مادر زبان تصويري و نگارگري ايران دانست؟. مي3

 هافرضيه

اي شكل گرفته است كه به درك متعالي از هنر و ادبيات پيوند بين ادبيات و هنر به گونه      
-... از نمونـه  اي وخانـه كتابت، معماري، نگارگري، نقاشي قهـوه خدمت به جامعه بپردازد.  و

هايي تكامل يافته در اثبات ايـن فرضـيه اسـت كـه سـبك خراسـاني، مـادر ادبيـات هنـري ـ           
 تصويري فارسي است. 

تاكنون پژوهش مستقل و جامعي در ارتباط با اين موضوع صورت نگرفته است، امـا    
  هايي از موضوع مورد بحث را يافت.توان رگهها و مقاالتي ميدر كتاب
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  مقدمه 
پژوهشـي  ند بين شعر و نقاشي قديم ايراني هاي مختلف پيوشك، شناخت ريشهبي     

هاي هنر ايران به آن توجه كـافي نشـده اسـت. بـه صـراحت      طلبد كه در بررسيوسيع را مي
، نه فقط از لحـاظ بينشـي، بلكــه از لحـاظ    توان گفت كه اين دو شكـل آفرينـش هنـريمي

هاسـت و  شناسي نيـز با يكديگر ارتباط تنگاتنگ دارند. احساس زبان مشترك انسانزيبـايي
آن بـه   ادبيات و هنر، زبان بيان احساس؛ ادبيات زبان گفتار و نوشتار است و هنر بازگوكنندة

شاعران و هنرمندان است. ادبيات  ترين تصوير برايروايت تصوير. طبيعت بهترين وآموزنده
ها و اسـتعارات و عناصـر زبـاني و ادبـي قدرتمنـد اسـت؛ از ديـدگاه        فارسي سرشار از تشبيه

كنـد. صـور خيـال در شـعر     هاي آرماني و انساني را بـازگو مـي  ترين انديشهفكري نيز، عالي
اعران از هـاي بكـري را كـه شـ    فارسي و نقاشي ايران بر هم منطبـق هسـتند؛ همـان توصـيف    

توان باز يافت. شاعر شب دهند، در كار نقاشان هم ميعناصر طبيعت، اشياء و انسان ارائه مي
را به الجورد، خورشيد را به سپر زرين، روز را به ياقوت زرد، رخ را به ماه، قد را بـه سـرو،   

با هنر بـازگو  كند؛ و نقاش معادل تجسمي اين زبان استعاري را ... تشبيه مي و لب را به غنچه
گونه تصاوير نمادين و سمبليك بـر اسـاس مضـامين ادبيـات حماسـي و غنـايي       كند. اينمي

شود. اين تصاوير به شكل مستقيم از ادبيات متأثرند و هرگاه كه ادبيـات بـه سـوي    فراهم مي
يابـد، نگـارگري و هنـر وابسـته بـه      رود و سطح ادبي و فكـري آن تنـزل مـي   تكرار پيش مي

  شود و فقط تقليدي خواهند بود. يز تهي ميادبيـات ن
تر است تا تأثير توان گفت كه اثرپذيري هنرهاي تجسمي از ادبيات قويگاهي مي     

تـوان گفـت كـه هـر قـدر آثـار ادبـي از تنـوع و         آثار هنري بر ادبيات. پس با اين نگرش مي
  خواهد بود.   ارزشمندي برخوردار باشند، هنر نيز به همان اندازه متفاوت و قابل

...  نظـامي و  خمسـه فردوسـي، اشـعار رودكـي، سـخن منـوچهري،       شاهنامهدر      
باشـند. پيونـد ادبيـات و نقاشـي امـري      هـا مـي  شاعران در سـروده  بخشعناصر طبيعي، الهام

غيرقابل انكار است و اجزاي ايـن پيونـد را در شـعر فارسـي و مكتـب نگـارگري هـرات بـه         
شناسـي ادبـي ـ هنـري، نـه تنهـا بـا        توان گفت كـه زيبـايي  بينيم. ميترين شكل خود ميعالي
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رسـد.  ترين درجـه مـي  شود، بلكه در اين كتاب نيز به عاليبه شكلي جدي آغاز ميشاهنامه 
فتـه در اثبـات   هـايي تكامـل يا  ... از نمونه اي وخانهكتابت، معماري، نگارگري، نقاشي قهوه

  كامل ادبيات تصويري فارسي است. نمونه فردوسي شاهنامةاين فرضيه است كه: 
ويژه در يري هنـر از ادبيـات تصـويري را بـ    در اين پژوهش، سعي شده است اثرپـذ      

گونه كه مشخص است، فردوسي بررسي نماييم. همان شاهنامهكتابت و نگارگري با بررسي 
هـاي  بـه علـت  اقبال نظر مردم ايران زمين بيشتر معطوف بـه داسـتان، روايـت و شـعر بـوده و      

  نگارگري و نقاشي شده است.   مختلف كمتر متوجه

  پيوند ادبيات و نقاشي در ايران  
نگـارد،  مي كند، نيازي كه نگارگر بر صفحههايي كه نقاش بر پرده رسم ميقراريبي

كنند، غيبتي خوانده شعر و آهنگي كه گوينده و نوازنده با آن بيان حال خويش را هويدا مي
و جوي هر آنچه كه بايد باشد، نيسـت   ور است و تعريف سرگشتگي و جستشده كه حض

برد و رؤيـاي  قراري بر گنبدها، چشم را مكرر به آسمان اليتناهي ميشود. تصوير اين بيمي
ها بـا آنچـه روشـنايي و    شود و در باغآورد، ميهايي كه گام را بر خود گرد ميبهشتي قالي

كوچ ايشـان بـر    رود؛ و نقش يغمايي مردمان و قصهبه رويا ميشود، ابديت آئينه خوانده مي
هاي اُمرا و اُخـرا،  شوند و رنگها حامل روشنايي و رمز مينشيند و سفالينهها ميگليم و گبه

شود؛ سرير قلـم  مي "نشود، آنم آرزوستآنچه يافت مي" ها تعبيراي بر بومطاليي و فيروزه
  كند. تكرار در آغاز كلمه بود را به ذهن متبادر ميبه رسم و فرياد زدن كلمه كلمه 

-پاداش روح است يا به عبارتي، هنر را تصويري از بهشت مثال روح دانسته نتيجه هنر

كه روح تشـنة مخاطـب يـا    همچنان تفكر دانست؛ توان آئينهاند. هر يك از آثار هنري را مي
اشعار حماسي فردوسي و شـعرهاي رنگـين   اي در گسترة هاي فيروزهتماشاگر در بستر غرفه

هـاي رضـا   هاي شيرين مثنوي و شعرهاي غنايي و عرفاني حافظ و يا نگارهنظامي و يا داستان
  ... سيراب شدنش تشنگي مكرر است.  عباسي، استاد بهزاد و
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ترديــد از ذهــن و روح و تفكـر    شنـاسي بـي زيبايي در طبيعت وجود دارد، اما زيبايي
رچه ناچيزـ دسـتاورد اساسـي   ــ اگ يـهاي ذوق و ذهن آدمراوشـراود، و چون تـتانسان مي

وجود اوست، دست كم يك بار قابل بررسي و تأمل است. اين دستاوردها المحاله در مسير 
شناسي و تحقيق در آن اسـت كـه   اند. ارزش زيباييار بودهـري گرانبـخود براي پيشرفت بش

-ها و انسانرة ملتـگذارد و به منظور برگرفتن غبار از چهمي مفاهيم كليدي را در اختيار ما

شناسـي، عـزم و   شناسي و تـاريخ زيبـايي  توان براي زيباييول زمان ميـها به طور كلي در ط
آهنگ و حركتي فرض كرد و هدف و قانون و نظـامي در نظـر گرفـت (باللـي دهكـردي،      

14:1374.(  
ه وسـيلة نقـاش بـه تصـوير درآيـد، از      فضاي نگارگري همچون شعر، پيش از آنكـه بـ  

نمايانـد. بيـنش فـردي و    كنـد و رنـگ و نشـان خاصـي مـي     باورها و اعتقادات وي عبور مي
بندي، فضا، استفاده از اجتماعي تأثير مستقيمي در شيوة بيان، روابط سطوح، خطوط، تركيب

  ... دارد.  ها ورنگ
نگاري مورد توجه بوده است. مسهخنگاري و يا شاهنامههاي گذشته  ها و قرن در دوره

انـد،   هاي مختلف كتابـت و مصـور شـده    ها، مكرر در دوره ها و روايتبا لحاظ آنكه داستان
هنرمندان هر دوره با توجه به تفكرات و شرايط اجتماعي فرهنگي و سياسي آن زمان، طبـق  

يـا نگـارگر در   اند. با ذكر اين نكته كه كاتـب و   كرده خواست حاميان خود آن را مصور مي
اند بر فنون ادبي، بـه جهـت درك درسـت و كامـل ارتبـاط       دانسته هر دوره خود را ملزم مي

آل تصاوير و جايگزين مناسب در فواصل داستان اشراف داشته ميان متن و نقش، تنظيم ايده
هاي الزم جهت طراحي و نقاشي از مضامين و عناصري به غايت متنوع  باشد، كسب مهارت

هـاي درختـان و نقـش گـل و گيـاه امـري        انسان و حيوانات، پيكره پيكر و آناتومي از جمله 
  غيرقابل اغماض بوده است. 

هـا   هاي رواني نقش و از همه مهمتر رنـگ  در همين راستا توانايي و اشراف به كاركرد
نيز با توجه به مضامين و مفاهيم ثبت شدة آن نزد جامعـه و اجتمـاع مهـم بـوده اسـت. از آن      

ها و نقوش تزيينـي   بافتگذشته در رسم و حتي ساخت جنگ افزارها، بناها، ضميرها، دست
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الزم بـراي پرداخـت بـه جزئيـات باعـث       ... كسب تمركز و آمـادگي جسـمي    و تجريدي و
انـد، حضـور گـروه     ها اشتغال داشـته  هايي كه به تصويرگري اين مجموعه شد در كارگاه مي 

هـا حضـور    كـه آمـده، گـاه اسـتاداني از دروس در ايـن كارگـاه      باشد. چنان هنرمندان الزامي 
شـك   نمايـد. نقاشـان بـي    اند. تأثيرپذيري هر كدام در اساتيد فن از ديگـري بعيـد نمـي     داشته

  از شاعران ديگر تأثير و الهام گرفتند.  مندي از كالم فردوسي و نظامي،  ضمن بهره
هـاي موجـود از    و نگـاره   هنامهشـا با اندك تأملي در خصوص اقبال توجه بـه كتـاب     
شود كه مجموعة اين آثار، تاريخ ادبي، هنري و فرهنگي ما  مي  هاي اين اثر، مشخص داستان
هـا   توان از آن به سـادگي گذشـت. ايـن سـير در طـول قـرن       زند؛ تاريخي كه نمي مي  را رقم

اه با نگارگر در پـي  است. اديب يا شاعر همر  و به ما رسيده  همواره بر يكديگر تأثير گذارده
اند متعالي كه ناديده انگاشتن هر كدام به معنـي نفـي ديگـري اسـت.     وصول به مطلوبي بوده

هاي كالسيك متداول اشاره داشـت كـه ادبيـات را نيـز     توان به يكي از نگرش مي كما اينكه 
را خصوصيات اثر هنـري   اثر ادبي تمامي«اند و معناي چنين نگرشي اين است كه  هنر شمرده
  ).225:1385(بهين، » داراست

دانند، نگارگر نيز اديبي اسـت كـه بـا    اي نقاش ميكه همواره شاعر را به گونههمچنان
داند، زيرا دار طبيعت ميشعر و داستان آگاه است. هنرمند و شاعر ايراني همواره خود را وام

الگـو بـراي هنرمنـد    از روزگاران كهن اين باور عينيت يافته كه طبيعت بهتـرين آموزگـار و   
توانـد غيـر از   است. هنرمنـدي كه روح و سرشتش با عناصر طبيعي عجين شـده باشـد، نمـي   

  آنچه به آن وابسته و دلبسته است را بنگارد. 
بـا   هاي پـس از اسـتقرار اسـالم، پيوسـتگي    هاي اساسي نقاشي ايران در سدهاز ويژگي

هـا و  گيـرد، صـحنه  ادبـي بهـره مـي   هـاي  ادبيات فارسي اسـت. نقـاش از مفـاهيم و مضـمون    
نويسنده را به زبان طرح و رنگ كشد و سخن شاعر يا هاي داستاني را به تصوير ميشخصيت
كند. ادبيات فارسي و هنر ايراني پيوند دروني و ذاتي دارند، زيرا هنرمند و نويسـنده  مجسم مي

فكـري اسـت، بـه     يا شاعر، بر اساس بينشي واحد كه ريشـه گرفتـه از يـك فرهنـگ و فضـاي     
    پردازند.آفرينش مي
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هـا و تشـبيهات طبيعـي آثـار     اند كه از بـين واژه شهري متعالي نظر دوختهآنها به آرمان
شود و آنچه را كـه زبـان واژه از گفـتن آن    نگاري تصاوير هنرمند متجلي ميادبي، در خيال

ن را سرمنشـاء زيبـايي   ذهـ  1كنـد. شافتسـبري  ناتوان است، قلم هنرمند با زبان تصوير بيان مي
است كه قداست خالقة ذهن نشـأت گرفتـه از   داند و معتقد دانسته است. او ذهن را خالق مي

  خداوند خالق است كه انسان را بر صورت خود آفريده است.
هـا را  نقاشان حتي در تبيين اصول فني كارشان تحت تأثير ادبيات هسـتند؛ آنهـا رنـگ   

طـرح سـخن    "ازكيـنـ "و "مالحـت "انند؛ ازـنشـ هم ميار ـدر كن "وقـعاشق و معش"چون 
ار و حركـت  ـارن گفتـ ـة شـعر فارسـي، تقـ   ـا، مهمتر آنكه، وزن و قافيـ ـگويند و نظير اينهمي
هاي داستان، و بـه طـوركلي قواعــد و قــوانيني كـه در انشــاي ادبــي ملحــوظ بـوده،          آدم

تـوان از يـك تشـابه    مـي  شـك دهنـد. بـي  بندي نقاشـي نشـان مـي   هايي را در تركيبمعـادل
ساختاري بين شعر و نقاشي سخن به ميان آورد. از اين روست كـه نقاشـي همـراه بـا تحـول      
سخنوري پيشرفت كرد و سرانجام در زماني كـه ادبيـات كالسـيك فارسـي، غنـا و تنـوع و       

ـ كه بـه سـبب شـرايط اجتمـاعي آن     عمق محتواي خود را از دست داد، هنر نقاشي اروپايي
بل حصول بود ـ روي آورد  و رفته رفته شيوة نقاشي باختر زمـين را جـذب كـرده و     زمان قا

كنيم كه در اواخر سرانجام به يك هنر دو رگه استحاله يافت. اما از سوي ديگر مالحظه مي
سدة نهم در بطن تجريدگرايي عام نقاشي ايران، تمايلي آشكار به بازنمايي جهان محسـوس  

اي اسـت كـه   رايش مقطعي و زودگذر نيست، بلكه خـط پيوسـته  شود. اين يك گمي  زاده 
اسي را بـه هـم   ـدعلي، محمـدي و رضـا عبـ   ـون بهزاد، ميرسيـ ـاي چهـدان برجستـآثار هنرمن

  دهد. ط ميـرب

                                                                                                                   
شافتسبري از  ةفلسفهيجدهم ميالدي است.  سده )، از فالسفة1713-1671شافتسبري(آنتوني اشلي كوپر، سومين لرد  .1

كيهـاني   اي از يـك نظـم  پـاره  ،اشـياء  ايـن نظـر همـه    مطابق .نيرومندي شكل گرفته بود ةانگاران نگرش و ديدگاه غايت
 هماهنگ همراه با مشاهدات واضح و روشن نوع انسان است.
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ط بـر هنـر آن روزگـار قطـع رابطـه كننـد،       ـاني مسلـش آرمـه با بينـآنكاين نقاشان بي
دارند. نخست سـعي بـر آن اسـت پيكـر     معطوف مياش نگاهشان را به انسان و محيط زندگي

يابـد. گـام بعـدي در     "زنده" اياش جلوهانسان از طريق بازسازي سكنـات و حركات طبيعي
  جهان پيرامون است. "زنده نمودن"جهت 

هاي كوشند تا اشخاص را با محيط پيوند دهند و تمامي تنوع دنيايي كه آدمنقاشان مي
ر ـام آدم عادي ظاهـكند، بنمايانند؛ و سرانجوزمره را مطرح ميشمار و جزئيات زندگي ربي
هايي از يك زنجيرند. رونـد مشـابهي   ها حقلهرد. همة اينـگيشود و كانون توجه قرار ميمي

نيز در ادبيات فارسي مشهود است كه علت آن تأثير ايدئولوژيكي زندگي شهري است. اگر 
اي يا درختي يا دا جداي مناظر طبيعي، چون شاخهعناصر ج ،"ورقه و گلشاه"هاي در نقاشي

تـوان تحـول بعـدي    مـي  شـاهنامه برنـد، در  ي زمين به كـار مـي  گلي يا بوته علفي را به نشانه
گـوني گياهـان   آيند و گونهها، رودها و درختان به چشم ميسازي را ديد: تصوير كوهمنظره

خشيدن به صحنة فعل و عمل قـرار  گردد. منظرة طبيعي اكنون در خدمت ويژگي بافزون مي
گيرد. هر فعلي به طـور خـود به خـودي، مسـتقيم و مــوجز و بــدون تفصـيل نشـان داده      مي
  ).86شود. صرفاً جوهر اين يا آن داستان در منظومه اهميت دارد (همان، مي

  فردوسي   شاهنامهاثرپذيري هنر تصويرگري و كتابت از 
هاي مختلف، عـالوه بر اينـكه يك فـن محســوب   دورهنگاري در شاهنامهكتابت و يا 

اي بـراي تثبيـت و يـا    ارجح نيز بوده است. ضمن اينكه هر حكومـت و يـا دوره  شد، هنري مي
ها به شكل قابلي اسـتفادة  ادب و هنر تالش داشته است تا از برترين ماندگاري خود در حيطة

شـده  ترين افراد استفاده ميرين و زبدههاي موجود از بهتبهينه كنند. در تصويرگري شاهنامه
كمتـر  شـاهنامه يابيم در تصـويرگري  شود كه با تأمل درمياست. اين مورد زماني آشكار مي

توان يافت كه به قلم يك نگارگر به انجام رسيده باشد، كما اينكـه آمـده   اي را ميمجموعه
  اند. است حتي بر روي بعضي از تصاوير چند هنرمند قلم زده
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اسـت كـه آن هـم بـه      شـاهنامه  نگـارگري  ـ  دورة تيموريان ـ  ي از شاهكارهاي هنريك
كتابخانة گلستان تعلق دارد و از آنجا كه به دستور  و با تشـويق شـاهزاده بايسـنقر نگاشـته و     

آميـزي و  هـاي ايـن كتـاب از نظـر رنـگ     مصور شده و به نام وي شهرت يافته است. نقاشـي 
هـاي  ، در نهايت استحكام و زيبايي اسـت. بررسـي نقاشـي   تناسبات اجزاي گوناگون تصوير

اي پيشين مينيـاتور ايرانـي را در هنرسـتان هـرات روشـن      ـهداوم سنتـه به خوبي تـاين نسخ
سازد؛ گرچه نام نقاش اين مينياتورهـا هنـوز بـه طـور قطعـي شـناخته نشـده اسـت، ولـي          مي

 عفـر مشـهور بـه جعفـر بايسـنقري      را نوشته است، ميرزا ج شاهنامهخوشنويسي كه اشعار اين 
هاي نگارگران اين دوره هيچ عنصر نسنجيده و ناموزوني به چشم بنديدر تركيب« باشد.مي
هـا.  اي در حال تفرج باشد يا نبرد اسفنديار با گرگخورد، خواه موضوع نگاره شاهزادهنمي

لـي نـه هميشـه، بـر     هاي دورة بايسنقر ميرزا، اغلـب و ساختار هندسي و نظم موجود در نگاره
آهنـگ ظـريف در سـرتاسر اثـر  اساس ارتباط هماهنگ ميان سطوح افقـي و اريب و ضرب

  ).61-62: 1378باي، (كن» است
شناسـي كـاملي   آرايي ايراني، بتدريج نظام زيبـايي به اعتقاد رادفر، در روند هنر كتاب

برخـوردار بـود. تطبيـق     پديدار شد كه ساختار آن در تمام اجزا و در كـل از منطقـي يگانـه   
ها و تركيـب  متقارن عناصر، تقسيم متناسب سطوح، تنظيم هندسي نقوش، تلفيق موزون خط

ها، همه از دستاوردهاي هنر اسالمي ـ ايراني بوده كه باعث وحدت مضموني و  متعادل رنگ
گونـه، پيونـدي درونـي ميـان اجـزاي      انـد. بـدين  هاي خطي فارسي گرديـده بصري در نسخه

ف كتاب ـ از جلد و سرلوح تا صفحات متن و تصـوير ـ بـه وجـود آمـد كـه محصـول         مختل
هـدف مشـترك اسـتادان    پيروي هنرمنـدان و صـنعتگران از الگـوي فرهنگـي واحـدي بـود.       

را  هـا خطاط، نقاش، مذهب و صحاف، نيل به آن زيبايي متعالي بوده است كـه نـه تنهـا چشـم    
  ). 42: 1385رادفر،ها را نيز روشني بخشد (بنوازد، بلكه دل

هـاي ادبـي   ها و اشعار و نوشـته الي كتابهاي ايراني در البهبه اين دليل كه نقاشي     
تـوان  مـي شـود، بـه طـوري كـه     اند، تلفيق متن و طرح اكثر آنها مشاهده مـي به تصوير آمده

تصاوير گوياي موضوعي هستند كه ريشه در اشتراك تخيل و زيبـايي در ادبيـات و نقاشـي    
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دارد و اين وجه اشتراك با رابطة همنشيني واژه و نقش ختم شده است، به شكلي كه زيبايي 
هـا نيـز در تصـويرگري    رنـگ كنـد.  بصري تصاوير به درك بهتر جزئيات متن كمـك مـي  

تصويــر كشيــدن   انـد؛ مثـل بـه    فردوسي، گاه به شكلي نمادين بـر صـفحه نشسـته    شاهنامه
ة هايي كه نمـادي اسـت خـاص ايـن پرنـد     شمار؛ رنگو بيكننده هاي خيرهسيمـرغ با رنگ

اساطيري. حركت و بعد زمان و مكان نيز در تصاوير، گويـاي تغييـر فصـل، شـب و روز،     
درلو در اين بـاره چنـين اشـاره    ـن ... است. ق وـهاي ملي، عشها، سنتوانيـها، پهلادتـرش
هـاي   از موضع و فضـاي داسـتان  بيان تصويري در ايجاد فضاي پر حركت و خالق «كند: مي

در نسخة بايسنقري داراي ويژگي خاص خود است كه اين اثر و مجموعـه تصـاوير    شاهنامه
هـاي مصـور دورة تيمـوري محسـوب      تـرين شـاهنامه  رين و شـاخص ـي از بهتـديگر آن، يك

بنـدي عوامـل بصـري،    گردد. اين شيوة خلق فضا و اجراي ساختاري تزيين و نيز تركيـب  مي
هـاي انسـاني    معماري بناها و نيز طراحي پيكره درختان،  ها، گل ها،  اجزاي طبيعت، كوه مانند

هـاي بعـدي    هـا در همـان دوره و دوره   بسـياري از نسـخه  و ديگر عناصر مورد اسـتفاده، الهـام   
بايسنقري يك سرفصل مهم در تـاريخ   ي بصري به كار رفته در شاهنامةگرديد. در واقع شيوه

هـاي   هاي بزرگ و چه در ديـوان  چه در مصورسازي شاهنامه رود،  به شمار مينقاشي ايراني 
  ) .78: 1387(ندرلو،  »ديگر

  اي خانهنقاشي قهوه الي ونقّ
ويژه ات، بهـتوان نمود اجتماعي اثرپذيري هنر از ادبياي را ميخانهنقّالي و نقاشي قهوه

هاي كهن اين مرز و بوم است؛ يعني فردوسي دانست. نقّال راوي خاطرات و داستان شاهنامه
هاي شاهنامه سينه به سينه بـه مـا رسـيده    هاي اساطيري و پهلوانيآنچه را كه در قالب داستان

شـنيديم. اگـر   ديديم و با صداي گـرم او چنـد بـاره مـي    هاي جادويي مرشد ميبود، در پرده
اي خانهقّالي و نقاشي قهوهلذت نگـارگري و كتـابت متعلق به خـواص جـامعه و دربار بود، ن

هاي تصويري و نوشـتاري نقّـال،   به عموم اقشار تعلق داشت. مخاطبان و شاهدان صدا و پرده
  كردند.اصوالً به تمام ماجرا و داستان آگاهي داشتند و آن را در ذهن خود تداعي مي
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 بـرخالف را  خانـه نقاشـي موسـوم بـه قهـوه     پاكباز در اثـر ارزشـمند خـود  رشـد         
تلقـي  رسـمي   هنـر  ةحوز خارج از  در دـري جديـارگـادميك و نگـهاي نقاشي آك جريان

اين نوعي نقاشي روايي است كه مقارن با جنبش مشـروطيت بـر اسـاس    به اعتقاد او . كندمي
نگـاري مرسـوم آن زمـان، بـه دسـت      ديني و با اثرپذيري از طبيعـت  هاي هنر مردمي و سنت

(پاكبـاز،    هايش در عصر پهلوي رسيد به بارزترين جلوه آمد وپديد  ،هنرمندان مكتب نديده
 1384: 198 .(  

نقاشـي   ةسـابق  پژوهنـدگان،  پاكباز در  بررسي آثار مربوطه به اين نتيجه مي رسـد كـه   
 ،... داننـد  مربوط مـي ـ يابد   ع گسترش ميزماني كه تشي ـايران را به عهد صفويان    مذهبي در

هـاي   روح فرهنگ خاص اليـه  ي ونهياعتقادات م عاليق ملي،  آمال وگونه نقاشي كه اين  اما
(چـون   هاي نقاشي عاميانهاي جديدتر از ساير قالب تابيد، پديده شهري را بازمي ةمياني جامع

اينها) بود.  جز شيشه با مضمون مذهبي، و تديوارنگاري بقاع متبركه، نقاشي پش كشي، پرده
هـاي  و حكايـت  قـرآن قصـص   وقـايع كـربال،    نظامي، خمسه  فردوسي و ةشاهنامهاي  داستان

هـا را مطـابق   موضوع اين  دهند. نقاش ها را تشكيل مي اين نقاشي  هاي اصليعاميانه، موضوع
 گونـه كـه در  شـنيد و همـان   خوان مـي مداح و روضه خوان، زبان نقال، تعزيه شرحي كه از با

 .)همان(   كشيد ير ميداشت، به تصو ذهن مردم كوچه و بازار وجود مي

ها در اين سبك از نقاشي، قـراردادي اسـت و بـا هـدف گويـا كـردن تصـوير        رنگ  
خانه عالوه بر به تصوير كشيدن روايـت  شد. نقاشان قهوهخانه استفاده ميتوسط نقاشان قهوه

هـا و  اي هدفمنـد در نقـش  داستان، تابع خواستة مردم جامعه بودند و تخيل خود را بـه گونـه  
  ريختند.  ها ميگرن

وي ـاش اسـت. تولستـ  ـاعر و نقـ ـر شـ ـن و هنـ ـنقال، بيدارگر احساس انسان، راوي ذه
بيدار كردن احساس در ضمير خويش، آن احساسـي را كـه انسـان تجربـه كـرده      «گويد: مي

است و پس از بيدار كردن نقل آن، به واسطة حركت يا خـط يـا رنـگ يـا اَشـكالي كـه بـه        
(بـه نقـل    »كنندشود. به طوري كه ديگران هم، آن احساس را تجربه ميميوسيلة كالم بيان 

  ). 218: 1374از: ريد، 
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  به بند كشيدن ضحاك شناسي كالمي ـ تصويري در نگارةييزيبا
باشـد  هاي منسوب به سلطان محمد، نقاش بزرگ مكتب تبريز مـي  اين نگاره از نقاشي

آمده اسـت. موضـوع اصـلي ايـن نگـاره،      فردوسي به تصوير  شاهنامةكه جهت تصويرگري 
زنداني شدن ضحاك به دست فريدون در غاري باالي كـوه دماونـد اسـت. نگـاره، عناصـر      

دهد. كوه و غار در اسـاطير و هنـر و ادبيـات ملـي و     طبيعي كوه و غار را پررنگ نمايش مي
  مذهبي ايران نقش مهمي دارند. 

اي هـنشانـ سـت و اثـري تركيبـي و بـين    المي برخـوردار اـويري ـ ك ـاره از نظم تصـنگ
  رود. هاي تصويري) به شمار مي(بين متن و نشانه

  هاي كالميالف: نظام و نشانه
شناسي كالمي، بيتي است كـه در بـاالي نگـاره، داخـل قـابي      بخش اول نظام نشانه     

ه و گويـاي  ساز كل داستان و نگاراين بيت براعت استهالل و زمينهكنار غار نوشته شده است. 
  به بند كشيدن ضحاك است:  

ــاز ــوه بـ ــدان كـ ــتش بـ ــت دسـ  فروبسـ
  

ـــي دراز     ــه سختـ ـــاند بـ ــا بمـ ــدان تـ  بـ
  

بينـيم؛  اين بيت توصيفي است از داستاني كه ما تنها چند بيت از آن را در نگاره مي     
، گويـاي  شـاهنامه هاي تصويري خواهيم ديد، تصـاوير  گونه كه در بخش نظام و نشانههمان
هـا، بخشـي از داسـتان و اصـوالً نقطـة اوج      باشـند؛ اگرچـه نگـاره   ابيات يك داستان ميكل 

  كشند. داستان را به تصوير مي
توان شبيه ترين سطح نگاره اختصاص دارد و ميبخش دوم اين نظام به ابيات پايين     

دانسـت كـه   ، آن را نتيجة آموزشي و پنـدآميز نهفتـه در نگـاره    شاهنامه هايبه ابيات داستان
گـونــه بـه واقــعيت    دارد. ايــن ابيــات روايـت   بيننده را بـه تفكر در احوال ضـحاك وامــي  

  پردازد و در بيت آخر، شنونده يا بيننده را مخاطب قرار دهد: داستـان مي
 هــــختـه آويـگونــنـيــااند او بــرـبمــ
 دارـايـــد پـنيــك و بــ  يـاشد همـــنبــ

  
 هـن ريختــــــــون دل بـــر زميـوزو خـــ

 ادگارـود يـــكي بـــه كــه نيـــان بــهمـــ
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 ريمـد نسپــــان را بـــه بــــا جهــــا تــــبيـــ
ــ ـــسخ ـــن م ـــاند از ت ـــيي و هم  ارـادگ

  

 بــه كوشــش همــه دســت نيكــي بــريم
ــ  ــخن را چني ـــوارمـن خـس ـــاي  دارـه م

  

شناسي تصوير، با هدف خوانش داسـتان از فضـاي   گويا نقاش، گذشته از جنبة زيبايي
پنج بيت را به شكلي كه بازگو شد، در آغاز و انجـام نگـاره   تصوير مركزي نگاره، تنها اين 

نشانده است. بيت اول به جاي عنوان و با نقش توصيفي در خدمت نقاشي قرار گرفته و بيت 
سوم نيز خبر از حالت آويختـه شـدن و روزگـار ضـحاك دارد و ابيـات آخـر نيـز بـا زبـان          

كنـد. هـر كـس جهـان را بـه بـدي       ت ميدهد و به تفكر و تنبه دعوخطاب، بيننده را پند مي
سپرد، ضحاك زمانه خواهـد شـد و فرقـي نـدارد كـه در چـه زمـان، مكـان و لـوايي باشـد.           
ضحاك شاهي است كه فرة ايزدي را از دسـت داده اسـت و پـس از بركنــاري جمشيــد و      

كشد و دست رسد؛ بنابراين جامعـه را در ظلـم خود ميكشتـن پدر، به قدرت و سلطنت مي
  شود كه رهايي از آن ممكن نيست. وزگـار او را توسط فريدون در غاري زنداني مير

دهد نگـارگر  باشد كه نشان ميابيات اين نگاره از ابيات پاياني داستان ضحاك مي     
كنـد.  با هدف و دورانديشي قلم بر صفحه گذاشته و خطوط و نقش و رنگ را انتخـاب مـي  

ه است و از تمام ابيات، آن بخش از داستان را كه خواننـده  نگارگر به نتيجه و سرنوشت آگا
  كند، انتخاب كرده و به تصوير كشيده است. را منقلب مي

  هاي تصويريب : نظام و نشانه
، غار، زنجير و مسمار و... در ابيات نگـاره وجــود نـدارد،  امــا عنــاصر     كوه و سنگ

كنـد  كه تصوير رساتر از نوشتار عمل ميجاست دهند و در ايناصلي داستـان را تشكيل مي
  و مكمل واژه و متن است.  

  ابيات پيشين داستان كه در نگاره ذكر نشده است از اين قرارند: 
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 دـون نونــــاك را چــــاورد ضحــــيـــب
ــ  ــو بن ــرـچ ــ دي ب ــ ـآن بن ــزود ني  زـد بف

ــام ضحــ  اك شــدـاك چــون خـــازو ن
ــد   ــويش و پيون ــد از خ ــته ش  او ،گسس

 تــنگش گزيــدبــه كــوه انــدرون جــاي 
ـــيـب ـــاورد مسمـــ ـــاي گـارهــ  رانــــ

  

  

ــ  ــه كــوه دم ــ ـب ــه بن  دـاوند كــردش ب
ــد بخــ   ــود از ب ـــنب ـــت ماني  زـده چي

ــ ــدـجه ــ ان از ب ــد ـاو هم ــاك ش  ه پ
ــ ــ  ـبم ــدرون بن ــوه ان ــه ك  د، اوـانده ب
ــ ن ــرد غ ــه ك ــاري بـگ ـــن  اپديدـش ن

ـ     د انـدران به جـايي كـه مغـزش نب... 
 

با داسـتان دارد و اگــرچه كــوه و غــار از     گزيني در اين نگاره تناسب بسياري رنگ 
اي انتخـاب  ها با سليقه و تخيل نقاش بـه گونـه  هاي متنوعي برخوردار نيستند، اما رنگرنگ

  دهد. شده است كه تصوير را زنده، نمادين و در عين حال طبيعي جلوه مي
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  گيرينتيجه
ول تـاريخ ضـمن لحـاظ    علل موفقيت و ماندگاري شاهكارهاي ادبي و هنري را در طـ      

هـا و نكـات   مايه و نمادين اين آثـار، بايـد در شـيوه و روش بيـان آنهـا و ظرافـت      مضامين درون
كه هدف شاعر ايراني تنها بيان منظوم روايت و شناختي در اين شاهكارها دانست. همچنانزيبايي

حـظ بـردن از   داستان نيست و در پس هر كلمه و سطر معنا و مفهومي مستتـر ساخته كـه ضـمن   
ماية اثـر نگـاه و نشـان از واقعيـت ديگـري دارد، نقـاش يـا        شكل بياني و صورت ظاهري، درون
مايـه، جـوهر و مفهـوم داسـتان را بـا لحـاظ       كند، بلكـه بـن  نگارگر داستان تنها تصويرگري نمي

كشد تـا بـا هنـر خـود،     هاي عقيدتي و زيبايي و تـأويل و بـا روحي معنوي به تصوير ميمشخصه
  درك مشتركي را رقم زند. 

ار ـي در آثـ ـات طبيعـ ـرح و توصيفـ ـل، طـ ـاي رنگ، شكـ ـآسة همنشيني معجزهـرابط
فردوسي اتفاقي نيست، زيرا فردوسي با وجود تكرار  شاهنامهادبي ـ تصويري ايران بويژه در  

تر از ها اگر نگوييم هرگز، كمو بيان انديشهها مضامين و حتي گاه واژگان در خالل داستان
بـه انتخـاب    شناسـي تكرار استفاده كرده است و بـا آگـاهي كامـل از نمادهـا و علـم روان     

گزيني پرداختـه اسـت؛ كـه ايـن سـخن در مـورد سـاير        ها، حاالت، فضاها و رنگشخصيت
اند تـا رنـگ و فضـا    ها به تماشاي طبيعت نشستهها روزها و ماهكند. آنشاعران نيز صدق مي
  ست. برايشان دروني شده ا

دهند، بلكه از منظر هاي تصويري، واقعيت را آشكارا بازتاب نميبا اين ديدگاه، ويژگي
غايي به اثر نگريسته و در پي معناسازي هستند، كه وصـول بـه حقيقـت اثـر، بـري از دشـواري       
نيست. هرچند توجه محققان و انديشمندان تاكنون بيشتر معطوف به كاركردهاي زباني، ادبـي  

بوده است،  اما بـه  شاهنامه شناسي مچنين شرح صوري، مباحث تطبيقي و اسطورهو فكري و ه
فردوسي را نمونةكامل نگـارگري و ادبيـات هنـري ـ تصـويري ايـران       شاهنامةتوان حقيقت مي

  دانست.   
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