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نﮕاهﯽ ﺑه ﻋناﺻر تاﺛیرﮔﺬار در ﺷﮑﻞﮔیري نﮕاره ایرانی
مﻄاﻟﻌه مﻮردي :نﮕاره زاري ﺑر مرگ رﺳتﻢ در ﺷاهنامه ﺑایسنقري

اﺷﮑان ﭘﻮریان* ،1ﺣسیﻦ ﻋﺰیﺰی

2

 1داﻧﺸﺠﻮى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻰ ،ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻰ ،داﻧﺸﮑﺪهى ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
 2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎس ،ﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﻰ ،داﻧﺸﮑﺪهى ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،92/8/28 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﻰ(93/4/8 :

ﭼﮑیده

در ﭘﺪﯾﺪآﯾﯽ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و روﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﺧﯿﻞاﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺼﺪ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ،ﻟﺰوﻣﺎ ًدرك اﯾﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﺛﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪيﺷﺪهﺗﺮ ،روﺷﻦﺗﺮ و ﻋﯿﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪة
اﺛﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﭘﺎﺳــﺨﯽ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﯽ و ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ دادهﺷــﻮد .اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ)ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ /ﺷﻤﺎﯾﻞﻫﺎ(،
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 ﻧﮕﺎرهﻫﺎ )ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻧﮕﺎره زاري ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻮت رﺳﺘﻢ و ﻋﻤﻮﯾﺶ زواره ،ﺳﻌﯽ در ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ.
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 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاى ﮐﯿﻔﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮى ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ
ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻰ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد .ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﮏاﺛﺮ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى
ﻣﻀﻤﻮﻧﻰ /ﻓﺮﻣﻰ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺣﺖﻫﺎى دﻻﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﻰ ﺟﺒﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ )ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ اﻟﻬﻰ( دارد.

واژههای ﮐﻠیدی

ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮي ،ﺳﻮﮔﻮاري ،دﻻﻟﺖ ﺻﺮﯾﺢ ،دﻻﻟﺖ ﺿﻤﻨﻰ.

*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﺗﻠﻔﻦ ،09367992058 :ﻧﻤﺎﺑﺮ.E-mail: apooryan@ut. ac.ir ،021-66407421 :
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مقدمه
ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻــﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﮕﺎرﮔﺮي اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳــﻼﻣﯽ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮاد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻮﺿﻮع »ﻧﮕﺎره ”ﯾﺎ ﻋﻨﻮان“ ﻧﮕﺎره« )ﮐﻪ دو اﻣﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴــﺘﻨﺪ(،
در واﻗــﻊ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﮕﺎره در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻗﺒﻞ از ﺷــﮑﻞﮔﯿﺮي
ﺑﺪﻧﮥ ﻣﺎدي اﺛﺮ اﺳــﺖ .ﭘﺎﺳــﺦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻣﺨﺎﻃﺐ را
ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ادراﮐﯽ ﭘﺪﯾﺪآوري اﺛﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮي و ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،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« )ﺗﺼﻮﯾﺮ ،(1ﺳﻌﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ در ﺧﻠﻖ و ﺧﻮاﻧﺶ اﺛﺮ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺳﺎده و ﺧﻼﺻﻪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﺟﺪا از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و
ﺟﺴﺖ وﺟﻮي ﻣﻨﺸﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮردي ﺑﻪ اﺛﺮ ﻓﻮق ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻮﺷﻪﭼﺸﻤﻰ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪة اﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ،
ﺣﺎﻣــﯽ ،ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رواﺑﻂ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪﺷــﻮد.
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 ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﯿﻨﮥ اﺑﻌﺎد ﺧﻠﻖ اﺛﺮ،
در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﺎره ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮد.

ﺷاهنامﮥ ﺑایسنقري
اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐــﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﮑﯽ از ﮐﭙﯽﻫﺎي ﻧﺴــﺨﮥ اﻧﺘﻘﺎدي اﺻﻠﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ ،ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﯿﺴــﺖ ودو ﻧﮕﺎره و ﯾﮏ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮ
اﺳــﺖ .ﮐﺎر روي اﯾﻦ اﺛﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳــﺎل ﻃﻮل ﮐﺸــﯿﺪه
اﺳــﺖ ) (Gray, 1977, 85و ﺣﺪودا ًدر  1430ﺗﺎ 1432م )833
ﺗﺎ 835ه.ق( ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Rice,
 .( 1971, 218در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ،ﮐﻮﻧﻞ آن را ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ )Kühnel,
 .(1934, 1851اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮﮐﻮﻧﻞ اﮐﻨﻮن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﺷﺪهاﺳــﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮي اﺳﺖ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺳﭙﻨﺴــﺮ )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻧﯿﻮﯾﻮرك( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )،(Ibid,89
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷــﺪن اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ،
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺻﺤﺖ و ﺗﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را رد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ).(Wilkinson & Gray, 1971,53

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

در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،اﯾﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳــﻪ ﻃﺎق ﺳﻪﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در اﺷــﮑﻮﺑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ 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 ﻓﻼ ﺗﮑﻦ ﻣﻤﻦ ﺑﺪر اﻻﺧﺮه و
ﯾﻠﻐﯿﻬﺎ و ﯾﺤﺐ اﻟﻌﺎﺟﻠــﻪ و ﯾﺒﺘﻐﯿﻬﺎ و اﻟﺤﻤﺪ ﷲ وﺣﺪه" 4ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺑﻨﺎ
ﮔﻨﺒﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳــﺖ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي »ﺳﺒﮑﯽ« ﻧﮕﺎرهﻫﺎي
اﯾﻦ زﻣﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ درﺧﺘﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﭘﯿﺶ
زﻣﯿﻨﻪ و ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ ﺑﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .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 ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺗﺎج ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ
ﻻﺟﻮردي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
رﻧﮓﻫﺎي اﺛﺮ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺷــﺎﻫﻨﺎﻣﮥ
ﺑﺎﯾﺴــﻨﻘﺮي ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﮕﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ
ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒﻫﺎي ﻻﺟﻮردي ،ﺳﺮخ و ﻃﻼﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻋﻨﺼﺮ
ﻣﻌﻤﺎري در اﺛﺮ ،ﺳــﻌﯽ در ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﺰﯾﯿﻨــﺎت واﻗﻌﯽ ﻣﻌﻤﺎري دارد،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳــﺒﮑﯽ ،5ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎم ﻫﺮ ﻧﮕﺎره )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ،در ﮐﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳــﻪ
ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻨﯽ) 6ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﺮﻣﯽ 7و راﺑﻄﮥ ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺧــﺎص ﻣﺘﻦ( ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) 8ﻣﺜﻞ ﺣﻀــﻮر و ﻏﯿﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪة
ﻣﺘﻦ ،ﺳــﻄﺢ و ﺗﺮﮐﯿــﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ و
اﻗﺘﺼــﺎدي و ، (...و ﺗﺤﺪﯾــﺪ ﻓﻨﻮن) 9وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي واﺳــﻄﮥ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻣﺎدى ،ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده( ) .(Chandler, 2007, 190ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳــﻪ
ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻪ دو ﻣﺤﻮر ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ )ﺑﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( و ﻓﺮﻣﯽ )ﺳــﺎﺧﺘﺎر
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ﻣﺘﻨــﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻼت ﻓﻦآوري( ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﻪاﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ از
ﯾﮏ ﻃﺮف ﻓﺸــﺎرﻫﺎي ﻓﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي
ﻓﺮﻣﯽ راه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻋﻨﻮان "ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﭼﻨﺪان
ﺟﺎﻣﻊ و ﺷــﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﺗﺒﺎﻃﯽ
10
اﺳــﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎﻻ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻗﯿﺎﺳﯽ
اﺳــﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﺳــﺘﻘﺮاﯾﯽ 11اﺳﺖ
و ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎى ﻗﯿﺎﺳــﯽ ﺑﺮاى ﺑﺤﺚ اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷــﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺎدة ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻏﺎز ﺷــﺪه و ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﯿﺮﻣﺎدي
ﻣﯽرﺳــﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮن و ﻓﺮم ﻣﻄﺮح و از آن ﺟﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪة اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻀﻤﻮن
ﻧﮕﺎره ،ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﺻﺤﻨﻪاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷــﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﻤﺎﺳــﯽ
)ﻣﺮاﺳــﻢ ﺗﺮﺣﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ( اﺳــﺖ و در
ﻣﯿــﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳــﯽ ،در اﯾﻦ
ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮدوﺳــﯽ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي
داﺳﺘﺎن رﺳﺘﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد( در اﯾﻦﺑﺎره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ )ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸــﯿﺪن ﻫﻨﮕﺎﻣﮥ ﻣﺮگ ،ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻐﺎد ،ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿﮑﺮ و  ،(...اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻓﺮم و ﺷــﯿﻮه ﻧﮕﺎرﮔﺮي ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را دارد .ﻣﻮاردي
ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،در ﻫﺮ دو ﻣﻮﻟﻔﮥ ﻓﺮم و ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ.

تﺼﻮیر  -1ﺳﻮﮔﻮراري ﻓرامرز ﺑر تاﺑﻮت رﺳتﻢ و ﻋمﻮیﺶ زواره.
مﺄﺧﺬ) :مﻮزة هنرهاي مﻌاﺻر(44 ،1384 ،

ﮐﻠیشه12ها
در ﺗﺎرﯾــﺦ ﻧﮕﺎرﮔﺮي اﯾﺮان ،ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺮگ ﻋﻤﺪﺗﺎً اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﻓﺮد ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ/ﮐﺸﺘﻦ.
ب( ﻓﺮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ/ﮐﺸﺘﻦ.
ج( ﺟﺴــﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ/ﮐﺸﺘﻦ )ﺟﺴــﺪ ﻫﻤﻮاره در ﺻﺤﻨﮥ ﻣﺮگ
دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷــﻮد ،ﻣﺜ ً
ﻼ در ﻧﮕﺎرة آوردن ﺳﺮ اﯾﺮج ﺑﺮاي ﻓﺮﯾﺪون از
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ دﻣﻮت ). (Gray, 1974, 11
د( ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﯿﻢ )ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮي(.
ه( ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ )ﻣﺜﻞ »ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزة ﺧﺴﺮو« از ﺧﻤﺴﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دﻓﺘﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ.(Robinson, 1976, 36) 13
ز( ﺗﺼﺎوﯾﺮ از آﺧﺮت ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
و ﺗﺼﺎوﯾــﺮ ﻣﻌﺮاجﻧﺎﻣﻪﻫــﺎ )ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻌﺮاﺟﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮات ﺳــﺎل
1436م ) ((Blair & Bloom, 1994, 60ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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 ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺮگ رﺳﺘﻢ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر ﻗﺎﻟﺐ  2ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه
اﺳــﺖ :ﺻﺤﻨﮥ رﺳﺘﻢ در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر در ﺧﻨﺪق ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺷﻐﺎد ﺑﺎ ﺗﯿﺮ او ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه )ﻣﺜ ً
ﻼ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﺷﯿﻮة
ﻣﻮﺳــﻮم ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾــﺦ  1586م از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺑﻪﺷــﻤﺎرة ﺛﺒﺖ  ((Titley ,1983 ,100) (308 a) 27302ﺻﺤﻨﮥ
دﯾﮕﺮ ﺗﺸــﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزة رﺳﺘﻢ از ﺷــﺎﻫﻨﺎﻣﮥ دﻣﻮت )ﻣﻮزة ﻫﻨﺮﻫﺎى
زﯾﺒﺎى ﺑﻮﺳــﺘﻮن( ) .(Grabar, 2000, 140ﻫﺮ دو ﻧﻤﺎ )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻗﻠــﻢ ﻣﺼﻮر و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳــﺒﮑﯽ( از ﻫﯿﺠﺎن زﯾﺎدى
ﺑﺮﺧﻮردارﻧــﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣــﺎل ﻧﻤﺎي ﻓﺎﺗﺤﻪﺧﻮاﻧــﯽ ﺑﻪﻧﺪرت )اﮔﺮ
ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﺮﮔﺰ( در ﻧﮕﺎرهﻫﺎ )ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮگ رﺳــﺘﻢ ﺑﺎﺷــﺪ و
ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﮑﻮن ﻣﺸﺨﺼﮥ
اﺻﻠــﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺎره )ﺑﻪرﻏﻢ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ آن اﻃﻼق ﺷــﺪه(
اﺳــﺖ .در ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺎرة ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﺑﺎﯾﺴــﻨﻘﺮي ،ﻧﮕﺎرة ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد
دﯾﮕﺮي از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﺳﺎل  733ه.ق ﺷﯿﺮاز در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در
آن ﻓﺮاﻣــﺮز در ﺣﺎل ﻣﻌﻄﺮﮐﺮدن ﺟﻨﺎزة ﭘﺪر اﺳــﺖ ،در ﮐﻨﺎر وى،
ﺧﻮﯾﺸــﺎوﻧﺪان دﯾﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺎزة رﺳﺘﻢ زاري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﮔﻮﺷــﮥ ﺳــﻤﺖ ﭼﭗ ،در ﻗﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه وﻟﯽ
ﻣﺘﺼــﻞ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرة اﺻﻠﯽ اﺳــﺖ ،رﺧﺶ در ﺣﺎﻟــﯽ ﮐﻪ در ﺧﻨﺪق
ﻓﺮورﻓﺘﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷــﻮد و در ﮐﻨﺎر آن ﺷــﻐﺎد ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ
رﺳــﺘﻢ ﺑﻪ درﺧﺖ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ )آداﻣﻮا و ﮔﯿﻮزاﻟﯿﺎن،1386 ،
 .(178ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﻣﺮگ را ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﻧﺸــﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،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
ﺑﻪﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷــﺨﺺ دوم ﻣﻤﻠﮑﺖ )ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮ( ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻪ ﺳــﺎدﮔﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮ ﻣﺴــﺎﯾﻞ ﺟﺎﻧﺒﻰ اﺛﺮ ﮔﺬﺷــﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ
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ﺻﺤﻨﮥ ﻣﺮگ دﯾﺮﭘﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻤﺎﺳﯽ در اﺛﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه،
ﺟﺎي ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺟﺎي ﺳــﻮال دارد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن روﺷﻦﺗﺮ ،ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪاي از آﺷــﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،در
ﻗﺎﻟﺐ رواﺑﻂ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ،اﻣﺮي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ )ﭘﻬﻠﻮان ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ( ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاى ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺘﻈﺎر آن و اﯾﻦ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﯾﮏ
ﮔﺰارة ﺑﯿﺎﻧﻰ 14ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻮارد ﺑﯿﺎن ﺷــﺪه ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺸــﻪﻫﺎي ﻣﺮگ )و ﻣﺮگ رﺳﺘﻢ(
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻣﺮگ در ]ﺳﺎﻣﺎن ﺑﯽﺳﺎﻣﺎن[ ﺳﻨﺖ ﻫﻨﺮي اﯾﺮان ،ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن داده و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ را ﻣﻮرﺧﺎن ﻫﻨﺮ ،اﻏﻠﺐ ﺷﻤﺎﯾﻞﻧﮕﺎري15ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .آﻧﭽﻪ
اﯾﻨﺠﺎ اراﺋﻪ ﺷــﺪ ،ﺷــﻤﺎﯾﻞﻧﮕﺎري ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺮگ ﻧﯿﺴــﺖ .ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدى از ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اراﺋﻪﺷﺪه در اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﯿﺰ ،ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎي ﻣﺮگ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪادهاﺳﺖ.

ویﮋﮔﯽهاي ﺳــبﮑﯽ )ﮐیﻔیﺖ هﻢنشینﯽ 16و
ﺟانشینﯽ(17
اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻓﺎرغ از ﺳــﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺑﺨﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺮم را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪة ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را درﺑﺎرة ﻧﮕﺎرﮔﺮي
اﺳــﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧــﺪ .آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﺮدن ﺳــﺒﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾــﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮاردي ﮐﻠــﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴــﯿﺎري از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاى ﻣﺸــﺨﺺﮐﺮدن ﺷﯿﻮهﻫﺎي
ﻧﮕﺎرﮔﺮي ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرﮔﺮي ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ
ﻧﺴــﺦ ﺧﻄﯽ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﺒﮑﯽ .ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن درﺑﺎرة
"ﺳــﺒﮏ" و "ﻣﮑﺘﺐ" ،ﻧﮕﺎه ﺟﺰﯾﯽﺗﺮ و ﻓﺮاﺧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻧﺴــﺨﮥ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮي ،اداﻣﻪي ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﺴﺨﮥ ﻫﻤﺎي و ﻫﻤﺎﯾﻮن در ﺷﯿﻮة ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺟﻼﯾﺮي« آﻏﺎز
ﺷﺪ ) .(Grabar, 2000, 59ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮ در ﻫﺮات در ﮐﻨﺎر
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ دﯾﮕــﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن و ﯾﺰد ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﻰﭘﺮداﺧﺖ ).(Robinson & Grube, 1970, 138
ﻣﻮرﺧﺎن ﻫﻨﺮ ﺑﺮاي ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ
و آن را در ﺷﻤﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﻮﻧــﻞ آن را اﺛﺮي ﻣﯽداﻧــﺪ 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
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه"" ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﺣﺮﮐﺎت و وﻗﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ"" ،ﺗﻨﻮع
در ﻓﻀﺎي درﺑﺎري"" ،ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺮدن ﭼﻬﺮة ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ"،
"ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔــﯽ و ﺳــﺮﮔﺮداﻧﯽ ﭼﻨﺪرﻧﮕﯽ"" ،وﺟــﻮد ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﯾﺮ آﺛﺎر دورة اﺳــﮑﻨﺪرﻣﯿﺮزا و ﺑﻬﺮامﻣﯿﺮزا"
) (Kühnel, 1934, 1854ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در دورة ﺗﯿﻤﻮري و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آﺛــﺎر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎى اﯾﻦ دوره" ،ﮐﻢ دﯾﺪه ﺷــﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ در

ﺗﺼﺎوﯾــﺮ"" ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴــﺎوي ﮐﻤﭙﻮزﯾﺴــﯿﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ"" ،وﺟﻮد
ﻧﻘﻄﮥ اﺳــﺘﺮاﺣﺖ در ﻋﻤﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ"" ،ﺗﻌــﺎدل ﭘﯿﭽﯿﺪة رﻧﮓﻫﺎي
ﮔــﺮم" )"،(Gray and Benn, 1930, 50ﺗﻤﺎﯾــﻞ ﺑــﻪ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑــﻮدن ﭼﻬﺮهﻫــﺎ") (Rice, 1974,56و "ﻣﮑﺎندﻫﻰ واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ
اﻓــﺮاد") (Gray et a1.,1971,52از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳــﺒﮑﯽ
ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪاي 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 ﺑﺎﻻﯾﯽ
اﺛﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷــﻮد و ﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ آﺷــﻔﺘﮕﯽ )ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﺷــﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن( ،ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و دو درﺧﺖ ﺳﻤﺖ
راﺳــﺖ ﻧﮕﺎره اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ آﺷــﻔﺘﮕﯽ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ
و ﻓﻀﺎي ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ) ،ﻓﻀﺎي ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸــﺘﺮي از آن اﺷﻐﺎل ﻧﺸﺪهاﺳــﺖ( ،رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد .ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﻤــﻞ ﻣﻌﻨﺎدار ،ﻓﺎﺗﺤﻪﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺮاﻣﺮز اﺳــﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳــﺖ .ﻓﺎﺗﺤﻪﺧﻮاﻧــﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺴــﻠﯿﻢ
و رﺿﺎي ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻪ را ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﻻزم ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮدن ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺤــﺚ ﮐﻨﯿﻢ( ،و اﯾﻦ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دو ﻧﻮع
ﺻﺤﻨﮥ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن رﻓﺖ.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺳــﺒﮑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪهﺷــﺪ ،در ﺷــﮑﻞﮔﯿﺮي
ﺳﯿﻤﺎي اﺛﺮ و ﻃﺮز اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم اﺛﺮ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاي ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑﺎ

تﺼﻮیر  -2ﮐشتﻦ ارﺟاﺳﺐ در روﺋیﻦ دژ.
مﺄﺧﺬ) :مﻮزة هنرهاي مﻌاﺻر(61 ،1384 ،
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این حال این مﺴــﺌﻠﻪ بﺴتﻪ بﻪ این اﺳﺖ کﻪ وابﺴتگﯽ هنرمندان
بﻪ ﺳﺒﮏ اﺳتادان گﺬشتﻪ ﺗا ﭼﻪ حد ارزیابﯽ شود .پاﺳﺦدادن بﻪ
این ﺳــوال بﺴيار دشوار اﺳﺖ .براي مﺜال در ﻧگاهﯽ کﻪ بﻪ ﻧگاره
شــد ،ﻋنﺼر ﻏالﺐ ،آرامﺶ دروﻧی آن شناﺧتﻪشد .ولﯽ ﺗﻘارن اﺛر
و ﺳــﮑون شﺨﺼيﺖ فاﺗﺤﻪﺧوان بﻪوﺳيﻠﮥ درﺧتان حاشيﮥ راﺳﺖ
ﻧگاره و پراکندگﯽ شــﺨﺼيﺖها در پایين ،بﻪهﻢ ﺧوردهاﺳــﺖ.
در واﻗﻊ وﺟود درﺧتان در حاشــيﻪ و ﻧوع ﺧاﺻﯽ از واﻗﻊگرایی
در پراکندگﯽ افراد ،ﻗراردادي اﺳــﺖ کﻪ مﺼور در ﺗﺼویرش از
آن ﺧﻄور ﻧﮑرده و اینﻬا ﻋوامﻠﯽ هﺴــتند کﻪ کيﻔيﺖ اﺛر را براي
او ﺗعييــن مﯽکردهاﻧد .اگر با دیدي مــدرن و ﻏربﯽ ﻧگاه کنيﻢ،
هنرمند ﺗواﻧﺴــتﻪ ﺗعادل بين داﺳــتان و ویﮋگﯽهاي ﺳﺒﮑﯽ را
حﻔــﻆ کند .فراﻧتﺲ بوآس ،یﮑﯽ از ویﮋگﯽهاي هنر بدوي را در
این مﯽداﻧد کﻪ ﺧﺼوﺻيات اﺻﻠﯽ را ﻧﺸان مﯽدهد و از ﺟﺰﺋيات
مﯽگــﺬرد ) .(Boas, 1955, 74ایــن بدین معناﺳــﺖ ،کﻪ از
ﻧﺸاﻧﻪهاي پيچيدگﯽ ادراکﯽ ﺟوامﻊ ،افﺰایﺶ ﻋوامﻞ ﻏيرﺗﺰیينﯽ
ولــﯽ در ﻋين حــال زاﺋد بر اﺻﻞ موﺿوع اﺳــﺖ )یعنﯽ گرایﺶ
بــﻪ واﻗﻊگرایی( .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
ﻧﻤﯽشــود ،از ﺟﻤﻠﻪ آن ،طﺒيعﺖگرایﯽ در ﭼﻬره و ﻇاهر و اشيا
کﻪ با ﺗﻤام ﺧﺼوﺻيات ﺧود رﺳــﻢ شــدهاﻧد .مﻬﻢﺗرین ﻧﺸــاﻧﮥ
طﺒيعﺖگرایﯽ در کﻞ شاهنامﮥ بایﺴنﻘري ،در مﮑاندهﯽ 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 روﺋيندژ")ﺗﺼویر  ،(2لﺤﻈﮥ 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
طﺒيعﺖگراﻧﻪ مﻬﻢﺗرین ﻋامﻞ ﺳﺒﮑﯽ اﺳﺖ ،کﻪ ﺳﺒﺐ شده ﻋامﻞ
ﺿرباهنﮓ آرام ﻧگاره ،ﭼنين ﺗعدیﻞ شده ،ﻧﻤایﺶ داده شود.

حامﯽ
ﻋامﻞ مﻬﻢ دیگري اﺳــﺖ کﻪ بﻪویــﮋه بر مﻀﻤون ﺗاﺛير دارد.
بایﺴــنﻘر ،درمتون معاﺻــرش ﻋﻤدﺗا ًﺟوان ﻧاکامﯽ اﺳــﺖ کﻪ
ﺟاهطﻠﺒﯽهاي فراواﻧﯽ داشــتﻪ؛ ﭼﻪ مولﻒ ﺗﺬکرهالﺸعرا )دولتﺸاه
ﺳــﻤرﻗندي (390 ،1337،و ﭼﻪ مولــﻒ روﺿﻪالﺼﻔا )ميرﺧواﻧد،
 ،1339ج ،(704 ،6ﺻﻔــات رزمــﯽ و بﺰمــﯽ را بﻪ او ﻧﺴــﺒﺖ
مﯽدهند .شــﺨﺼيﺖ برﺗﺨﺖﻧﺸﺴــتﻪ درﻧــگارة ﺻﻔﺤﮥ آﻏازین
شاهنامﻪ را ﻋﻤدﺗا ًﺧود بایﺴنﻘر مﯽداﻧند )براي مﺜال ﻧگاه کنيد
بــﻪ ) ، (Titley, 1983, 54اینﮑﻪ این شــاهنامﻪ ،اولين ﻧﺴــﺨﮥ
اﻧتﻘادي از شــاهنامﮥ فردوﺳﯽ اﺳﺖ ،ﭼناﻧﮑﻪ در مﻘدمﻪ آمده هر
ﭼند احتﻤاﻻ ًﻧﺴﺨﮥ اﺻﻠﯽ و اوليﻪ ﻧﺒاشد و اینﮑﻪ احتﻤاﻻً ﭼندین
شــاهنامﻪ در کارگاه حﻤایتﯽ بایﺴــنﻘر)(Grabar, 2000, 56

ﺗﻬيﻪ شــده ،مﯽﺗواﻧد ﭼنان کﻪ گرابر و دیگران اشاره داشتﻪاﻧد،
اهﻤيــﺖ ﺗﺒﻠيﻐاﺗﯽ و حيﺜيتﯽ شــاهنامﻪ و ﻧﻘﺶ آن در ﺟامعﻪ را
ﻧﺸــان دهد ،کﻪ احتﻤاﻻ آﻏاز آن مربوط بﻪ شﮑﻞگيري شاهنامﮥ
کﺒير ایﻠﺨاﻧﯽ )دموت( مﯽشــود ).(Grabar, 2006, 107-151
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 مﯽشــود .هر ﭼند
حﮑومﺖ ﺗيﻤوري هﻤواره بﻪ ﻋنوان حامﯽ هنر مﻄرح شده ،ولﯽ
ﻋنوانکردن ﺗاﺛير این شــرایﻂ بــر ﻧگارهها در پدید مدن ﻋامﻞ
ﺗﺒﻠيﻐات ،ﭼندان ﻗاﻧﻊکننده بﻪ ﻧﻈر ﻧﻤﯽرﺳــد .باید پرﺳــيد کﻪ
ﺗﺒﻠيﻐات فوق بــراي کدام مﺨاطﺐ ﺻــورت گرفتﻪ :ﺗودة مﻠﺖ،
یا اشــراف و طﺒﻘات باﻻ؛ در هردو مورد ﺳــوال اﺻﻠﯽ این اﺳﺖ
کــﻪ مﻠﯽگرایﯽ ﺗا ﭼﻪ حد ﺳــتون فﻘرات مﺸــروﻋيﺖ بﺨﺸــﯽ
بودهاﺳﺖ؟ بنابراین بيان ﺗاﺛير ﺗﺒﻠيﻐاﺗﯽ ﺻرف ،فﻘﻂ ﺳادهکردن
مﺴــﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﺿﻤن اینﮑﻪ ﺗاﺛيرپﺬیري از این ﺟو ،مﯽﺗواﻧد فارغ
از ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠيﻐاﺗﯽ باشــد .این شرایﻂ ،مﯽﺗواﻧد اﺛر را بﻪ یﮏ شﯽ
مﻘدس ،ﺗﺠﻤﻠﯽ -منﺰلتــﯽ ،هدیﻪ ،ﺧراج و ...ﺗﺒدیﻞ کند .در هر
کدام از این موارد ،اﺛر مﯽﺗواﻧد ﺗاﺛير متﻔاوﺗﯽ بگﺬارد؛ رﺳــاﻧﻪاي
)ﭼﻪ ﺗﺒﻠيﻐات ،ﭼﻪ اطالعرﺳــاﻧﯽ ،اﻧتﺸار داﻧﺶ و...؛ مﺴﺌﻠﻪاي کﻪ
ﻧياز بﻪ ﺗﺤﻠيﻞ بيﺸــتري دارد( ،ﻋامﻞ وحدت اﺟتﻤاﻋﯽ ،ﺗﺤﮑيﻢ
بﺨﺸــﯽ ﻗدرت )کﻪ هﻤواره مربوط بﻪ ﻧﻘﺶ رﺳاﻧﻪاي 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 میشود.
شــرایﻂ ﭼﻬارگاﻧﮥ فوق )اﺟتﻤاﻋی ،ﺳياﺳی ،ایدﺋولوژیﮏ ،اﻗتﺼاد(،
ﻋﻤدﺗــا ً در ﻗالﺐ متون ﺗاریﺨی آشــﮑار مﯽشــوﻧد کﻪ در ﻧتيﺠﻪ،
ﺗنﻬا اﻧعﮑاسدهندة بﺨﺶ کوﭼﮑﯽ از اﺟتﻤاع هﺴــتند .اﺳتﻔاده از
مﮑتوبات ﻗدیﻢ و ﺳــایر منابﻊ براي دﺳــتيابﯽ بﻪ آن بﺴيار ﻧاﻗﺺ
و کﻠــﯽ ﺧواهدبود .بنابراین ،در هر دﻻلتﯽ کــﻪ بين این ﻋوامﻞ و
اﺛر فرهنگﯽ برﻗرار مﯽشــود ،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.
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ﻋامﻞ بافﺖ ،مﺴﺌﻠﮥ مﻬﻤﯽ اﺳﺖ کﻪ در مﻄالعﮥ ﻧگارگري اﺳالمﯽ
باید مورد ﺗوﺟﻪ ﻗرار گيرد .ولــﯽ منﻈور از بافﺖ در بنياديﺗرین
ﻗالﺐ ﺧود ،شرایﻂ فرهنگﯽ و یا رمﺰگان ﻗالﺐ ﻧيﺴﺖ کﻪ اﺛر را پدید
آورده ،بﻠﮑﻪ بافﺖ باﺳتانشناﺳــاﻧﮥ 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،
ﻧگارهها از بافﺖ طﺒيعﯽ ﺧود ﺧارج مﯽشــوﻧد و درﻧتيﺠﻪ هر گوﻧﻪ
ﺗﺤﻠيﻞ فرهنگﯽ با مﺨاطره روبرو مﯽشود .این مﺴﺌﻠﻪاي اﺳﺖ کﻪ
مﺤﻘﻘان در ﻋﻤدة ﻧگارههاي اﺳالمﯽ )کﻪ ﺧوشﺒﺨتاﻧﻪ مورد حاﺿر
شامﻞ حال اﺛر مورد ﻧﻈر در اینﺠا ﻧﻤﯽشود( با آن روبرو مﯽشوﻧد.
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 آرایﺶها( ﻗرار داشتﻪاﺳــﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ،بافتی اﺳﺖ کﻪ از دو »متن «20ﺗﺸﮑيﻞ 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
مﯽآینــد( پدید آمدهاﻧد .ﻧگارهها ،ﺗﺬهيﺐها و ﺗﺸــعيرها بﻪ طور
اﺧتﺼاﺻﯽﺗر از مﻀامين ﺗﺼویري ﺗﺸــﮑيﻞ شدهاﻧد .این مﻀامين
ﺗﺼویري بﻪ ﺳــﻪ فرم اﻧﺴاﻧﯽ  -ﺟاﻧوري ،هندﺳﯽ و گياهﯽ ﺗﻘﺴيﻢ
مﯽشــوﻧد ،کﻪ بر اﺳاس ﻧوع یﮑﯽ از اینﻬا برﺗري ﻇاهري مﯽیابند.
شاید کاهﺶ دادن بافﺖ ﻧﺴﺨﮥ مﮑتوب بﻪ این اﺟﺰا بﯽمعنا بﻪ ﻧﻈر
برﺳــد؛ اما حداﻗﻞ این فایده را دارد کﻪ بﻔﻬﻤيﻢ هر متن مﮑتوب،
ﻧﻪ یﮏ امر ﺗﮏبعدي بﻠﮑﻪ حاﺻﻞ ﺗعامﻞ بﺴياري از اﺟﺰاﺳﺖ .بارها
دربارة ﺗﮏﺗﮏ این اﺟﺰا بﺤﺚ شده ،اما دیدي کﻠﯽ کﻪ ﻻزمﮥ ﻧﻘدي
ﺗاریﺦ فرهنگﯽ اﺛر اﺳﺖ ،ﺗاکنون از مﻄالعات ﻏایﺐ بودهاﺳﺖ.

کتابﺨانه و هنرمند
مﺴــﺌﻠﮥ دیگر ،گروه هنرمنداﻧﯽ اﺳﺖ کﻪ در ﻗالﺐ کتابﺨاﻧﻪ بﻪ
دور هﻢ ﺟﻤﻊ شــدهاﻧد .در مورد کارگاه بایﺴــنﻘر ،اﺳتﺜناﺋا متنﯽ
در دﺳﺖ اﺳﺖ موﺳــوم بﻪ ﻋرﺿﻪداشﺖ ﺟعﻔر بایﺴنﻘري )Lenz
 ،(& Lowry, 1989, 364کــﻪ در آن رﺋيﺲ کتابﺨاﻧﻪ ،کﻪ ﺧﻄاط
ﻧﺴــﺨﮥ شاهنامﻪ ﻧيﺰ هﺴﺖ ،گﺰارشﯽ از روﻧد کار هنرمندان ﺗﺤﺖ
ﻧﻈرش مﯽدهد .بنابراین ،ﻧﻘﺶ کار گروهﯽ در پدیدآیﯽ این اﺛر بارز
اﺳﺖ .اما ﻧﻘﺶ ﺗﮏﺗﮏ 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 ﺗﺨﺼﺺها
در برﺧﯽ موارد در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺨﺼﺺها ،ﻧﺴﺒﺖ بﻪ هﻢ مﺴتﻘﻞ
بﻪ ﻧﻈر مﯽرﺳــند ،بﻪ طوري کﻪ افراد دﺧيﻞ ،ﺗاﺛير مﺴــتﻘيﻢ بر
هﻢ ﻧدارﻧد .مﺜ ً
ال ،در مورد ریاﺳــﺖ بﻬﺰاد بر کتابﺨاﻧﮥ ﺳــﻠﻄنتی
ﺻﻔوي آمده ،کﻪ او ﻧاﻇر بر »کتابداران ،ﻧﻘاشــان ،ﺗﺬهيﺐکاران،
حاشــيﻪﻧگاران ،طالکاران ،طالکوبان و ﻻﺟوردشویان« )ﺳﻬيﻠﯽ
ﺧواﻧﺴــاري (136 ،1356 ،شد ،ﺗﺨﺼﺺهایﯽ کﻪ هر کدام بر یﮏ
بﺨﺶ از بدﻧﮥ متن فرهنگﯽ کار مﯽکنند .ﺗاﺛير آﻧﻬا برهﻢ در ﻗالﺐ
کيﻔيﺖ ﺗﺤﻤيﻠﯽ ﺧاﺻﯽ اﺳــﺖ کﻪ ﺳﻄﺢ مادة واﺳﻄﮥ فرهنگﯽ بر
هنرمندان دارد .اما در ﻋرﺿﻪداشــﺖ ﺟعﻔر بایﺴنﻘري ،اﺻﻄالحﯽ
مﺜﻞ طراح مﺸاهده مﯽشــود ،کﻪ ﻧﻘﺶ آن کام ً
ال معﻠوم ﻧيﺴﺖ و
شاید ﺗاﺛير مﺴتﻘيﻢﺗري بر اﺛر ﻧﻬایﯽ و کار مﺼور داشتﻪ اﺳﺖ.

مﺨاﻃﺐ
این شــﺶ ﻋامــﻞ ،یعنﯽ موﺿوع ﻧــگاره ،حامﯽ اﺛر ،شــرایﻂ
اﺟتﻤاﻋﯽ -ﺳياﺳــﯽ ،...ویﮋگﯽهاي ﺳــﺒﮑﯽ ،بافﺖ اﺛــر و کارگاه
هنرمنــدان در مﻘابﻞ ﻋامﻞ هﻔتﻤﯽ ﻗرار مﯽگيرﻧــد کﻪ بﻪ ﻧاﭼار
مﻬﻢﺗرین ﻋامﻞ اﺳــﺖ .مﺨاطﺐ در دو ﺳــوي مﺤور پدیدآیﯽ اﺛر
اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ اوﻗات هدف از ایﺠاد اﺛر ،ﺧواﻧدهشدن اﺳﺖ و بنابراین،
پدیــدآور )در اینﺠا پدیدآوران( اﺳــاس کار ﺧود را مﺨاطﺐ ﻗرار
مﯽدهد )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
ﻧوشتﻪهاي کﻠيدي در این زمينﻪ رﺟوع کنيد بﻪBarthes,1974,
 ،( 4; Eco, 1979بــﻪ هﻤيــن دليﻞ ﻧيﺰ در ابتداي این ﻧوشــتﻪ،
ﺗوﺻيﻒ کامﻠﯽ از ﻧگاره اراﺋﻪ شــد .ﺟدا از این کﻪ ﺳــعﯽ شد ﺗﻤام
ﺟﺰﺋيات پوشﺶ دادهشود ،ﺧواﻧنده میﺗواﻧد از ﻋوامﻠﯽ کﻪ مدﻧﻈر
ﻧویﺴنده اﺳﺖ و شاید با ﻧوع ﻧگاه او متﻔاوت باشد ،آگاهی یابد.
مــوارد هﻔﺖگاﻧﻪ ،هریﮏ بﻪ ﻧوﻋﯽ بر فــرم و مﻀﻤون ﺗاﺛير دارﻧد.
برﺧــﯽ ﺗاﺛير ﻋﻤــده بر مﻀﻤــون دارﻧد مﺜﻞ کﻠيﺸــﻪها ،حامﯽ،
مﺨاطﺐ ،شرایﻂ اﺟتﻤاﻋﯽ فرهنگﯽ ،...برﺧﯽ ﺗاﺛير ﻋﻤدهاي بر فرم،
مﺜﻞ ویﮋگﯽهاي ﺳﺒﮑﯽ ،بافﺖ ،کار گروهﯽ هنرمندان .با این حال
این یﮏ ﺗﻘﺴــيﻢبندي ﻗﻄعﯽ ﻧيﺴﺖ .هﻤواره رابﻄﮥ متﻘابﻞ این دو
گروه )و در ﻧﻬایﺖ ﺗﻘابﻞ فرم و مﻀﻤون( مﺸاهده مﯽشود .مﻬﻢ این
اﺳﺖ کﻪ ﺗوﺟﻪ شود ،این هﻔﺖ ﻋامﻞ را بﻪ هيﭻوﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗوان متﻐير
ﻧاميد .این هﻔﺖ ﻋامﻞ هﻤواره در پدید آمدن اﺛر دﺧيﻞ ﻧيﺴتند و
هنگام ﺗاﺛير ﻧيــﺰ ﻧﻤﯽﺗوان ميﺰان دﺧالﺖ آﻧﻬا را ﺗعيين کرد .اینﻬا
ﻋوامﻠﯽ برونمتنﯽ هﺴــتند و ﺳــاحتﯽ ﺗﺼادفﯽ دارﻧد .بﻪ هﻤين
دليﻞ ،هر دﻻلتﯽ ،ﭼــﻪ ﺿﻤنﯽ و ﭼﻪ ﻧﻤادین ،را ﻧﻤﯽﺗوان بﻪ هيﭻ
کدام از این موارد ﻧﺴﺒﺖ داد .مگر اینﮑﻪ ﻗرینﻪاي ﺧارج از متن اﺛر،
راه را ﻧﺸــاندهد .براي مﺜال ،حتﯽ وﺟود امﻀاي هنرمند در پاي
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اﺛر ،رد پاي مﻬﻤﯽ بﻪ حﺴــاب ﻧﻤﯽآید 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 مﯽدهد ﻧﻪ اینﮑﻪ آن را
بيان کند )یا ﻧﺸان دهد( .هﻤين امر ،هﻢ طرح کﻞ ﻧﺴﺨﮥ مﮑتوب
بﻪ ﻋنوان بافــﺖ کﻠيدي را ﺗایيد مﯽکند و هﻢ مﻄالعﮥ کﻢ و بيﺶ
مﺴتﻘﻞ ﻧگاره را.

سﻄوح دﻻﻟت نﮕاره
هــر متن دو ﺳــﻄﺢ دﻻلــﺖ دارد؛ دﻻلﺖ ﺻریــﺢ 21و دﻻلﺖ
ﺿﻤنــﯽ .22این دو اﺻﻄــالح را روﻻن بــارت از لوﺋيﺰ یﻠﻤﺰلﻒ،23
زبانشــناس داﻧﻤارکﯽ اﺧﺬ کردهاﺳــﺖ ).(Barthes, 1975, 35
دﻻلﺖ ﺻریﺢ ،ﺳــﻄﺢ اول دﻻلﺖ در هر متنﯽ اﺳﺖ .براي مﺜال در
ﻧــگارة مورد ﻧﻈر ،دﻻلﺖ ﺻریﺢ ﺻﺤنﮥ فاﺗﺤﻪﺧواﻧﯽ و ﺗرحيﻢ براي
رﺳتﻢ اﺳــﺖ .دﻻلﺖ ﺿﻤنﯽ ،ﺳﻄﺢ دوم دﻻلﺖ اﺳﺖ کﻪ از ﺗﻔﺴير
متن حاﺻﻞ مﯽ شــود .بﻪ بيان بﻬتر ،ﻧتيﺠــﮥ حاﺻﻞ از ﺗاویﻞ اﺛر،
دﻻلﺖ ﺿﻤنﯽ آن اﺳــﺖ .دﻻلﺖ ﺿﻤنﯽ را مﯽﺗوان مﻄابﻖ ﺳــﻄﺢ
ﻧﻤایﻪاي و ﻧﻤادین در ﻧﺸاﻧﻪشناﺳﯽ پرس داﻧﺴﺖ )Pierce, 1935,
 .(293-303ﺧــود بارت ،شناﺳــایﯽ دﻻلﺖ ﺿﻤنــﯽ را از طریﻖ
کاهﺶ متن بﻪ کوﭼﮑترین اﺟﺰای ﺳــاﺧتاری )در کتابﺶ موﺳوم
بــﻪ (S/Z) (Barthes,1974, 4یا شناﺳــایﯽ ﻗرینﻪهاي فرهنگﯽ
)بــارت (120 ،1370،اﻧﺠام دادهاﺳــﺖ .دﻻلﺖ ﺿﻤنﯽ هﻤواره در
ارﺗﺒاط با دﻻلﺖ ﺻریﺢ اﺳﺖ؛ بنابراین ،ﻧﻤادﻧگاري بﯽواﺳﻄﻪ و بدون
ﺗوﺟﻪ بﻪ ﻗرینﻪها امري ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .دﻻلﺖ ﺿﻤنﯽ ،مﺴﺌﻠﻪاي مربوط
بﻪ بافﺖ فرهنگﯽ اﺳﺖ و با ﺗﻐيير بافﺖ و ﺗﻐيير مﻔﺴر ،مﻤﮑن اﺳﺖ

با ﺗﻔاﺳــير متﻔاوﺗﯽ روبرو شویﻢ .مﯽﺗوان گﻔﺖ کﻪ دﻻلﺖ ﺿﻤنﯽ
هﻤواره با دﻻلﺖ ﺻریﺢ هﻤراه اﺳﺖ .در واﻗﻊ کوﭼﮏﺗرین ﻋﻤﻠﯽ کﻪ
ﺻورت مﯽگيرد ،معنایﯽ پنﻬاﻧﯽ در ﺧود دارد کﻪ با ﺗﻐيير بافﺖ بﻪ
ﺻورتهاي متﻔاوﺗﯽ درك مﯽشود.
در ﻧگاره ،ﺗنﻬا ﻋﻤﻞ فاﺗﺤﻪ ﺧواﻧدن ،بﻪ طور ﺻریﺢ دﻻلﺖ دارد .در
ﻋين حال فرم ﻧيﺰ )از این ﺟﻬــﺖ کﻪ فاﻗد هرگوﻧﻪ هيﺠان و کند
و ﺧﺴــتﻪکننده اﺳﺖ( ،موید این دﻻلﺖ ﺻریﺢ اﺳﺖ .ﻗرینﻪاي کﻪ
مﺨاطﺐ را بﻪ ﺟﺴﺖوﺟوي دﻻلﺖ ﺿﻤنﯽ وامﯽدارد ،آشنایﯽزدایﯽ
حاﺻﻞ ﻧﻤایﺶ ﺻﺤنﻪاي با ﺗﻤﭙوي آرام از رﺳــتﻢ اﺳﺖ .شاید در
ﻇاهر ،این دليﻞ ﺳادهلوحاﻧﻪ بﻪ ﻧﻈر بياید ،ولﯽ اگر ﺗوﺟﻪ شود کﻪ
ﻧام رﺳــتﻢ هﻤواره ﻗدرت را ﺗداﻋﯽ مﯽکند و اکﺜر ﺻﺤنﻪهایﯽ کﻪ
در ﺗﻤام شاهنامﻪها بﻪ ﺗﺼویر کﺸيدهشده )بﻪ ﺟﺰ شاهنامﮥ دموت
و ﻧگارة مﻄﻤﺢ ﻧﻈر این ﻧوشتﻪ( حتﯽ ﺻﺤنﮥ مرگ او را با پيروزي
)کﺸتن شــﻐاد از درون ﺧندق( ﻧﺸان مﯽدهند .آﻧگاه اگر در این
باب اﻧدیﺸﻪشود ،آشنایﯽزدایﯽ ،با ﻗدرت بيﺸتري آشﮑار مﯽشود.
در ﺟﺴﺖ وﺟوي دﻻلﺖ ﺿﻤنﯽ باید ﻗرینﻪاي یافﺖشود کﻪ دﻻلﺖ
ﺻریﺢ فاﺗﺤﻪﺧواﻧﯽ و ﺳــﮑون حاﺻﻞ آن را بﻪ دﻻلﺖ ﺿﻤنﯽ پيوﻧد
دهد .این پيوﻧددهنده ،ﻋﺒارات ﻋربﯽ هﺴتند .این ﻋﺒارات در ﻋين
دﻻلﺖ ﺻریﺤﯽ کﻪ معناي ﻇاهریﺸــان دارﻧد در پيوﻧد با کﻞ اﺛر،
پيام ﺿﻤنﯽ اﺛر را دﺳــترسپﺬیرﺗر مﯽکنند .دﻻلﺖ ﺻریﺢ ﻋﺒارات
ﻋربﯽ ،مﺒنﯽ بر پندآموزي از ﺟﻬان مادي و از دﺳﺖرفتنﯽ اﺳﺖ .اما
دﻻلﺖ ﺿﻤنﯽ این ﻋﺒارات مﺒنﯽ بر رﺿایﺖ و ﺗﺴﻠيﻢ و ﺳﭙري بودن
دﻧيا و وابﺴتﻪ ﻧﻤاﻧدن بﻪ آن و در ﻧﻬایﺖ ﺟﺒرگرایﯽ اﺳﺖ .بنابراین
دﻻلﺖ ﺿﻤنــﯽ کﻞ اﺛر ،بﻪ ﻗرینﮥ ﺳــﮑون فرمﯽ آن ،ﺗداﻋﯽبﺨﺶ
معنﯽ واژة اﺳالم اﺳﺖ :ﺗﺴﻠيﻢ بودن در برابر امر الﻬﯽ.

نتیجه
در این ﻧوشتﻪ ﺳعﯽ شد کﻪ برﺧﯽ از ابعاد ﻧﺴﺦ مﮑتوب فرهنﮓ
ایراﻧی -اﺳــالمﯽ بررﺳــﯽ شــود .الگوهاي مﻀﻤوﻧﯽ )کﻠيﺸﻪها/
مایﻞهــا( ،الگوهــاي فرمــﯽ )ﺳــنن فرمﯽ/ﺳــﺒﮏها( ،حامﯽ،
شــرایﻂ اﺟتﻤاﻋﯽ -اﻗتﺼادي -ﺳياﺳﯽ -مﺬهﺒﯽ ،بافﺖ بنيادین،
هنرمند)ﭼﻪ کار گروهﯽ ﭼﻪ اﺛر دﺳــﺖ یﮏ شﺨﺺ( و مﺨاطﺐ،
 7ﻋامﻞ کﻠيدي در مﻄالعﮥ این ﻧوع اﺛر فرهنگﯽ مﯽباشــند .این
 7ﻋامﻞ ،مﯽﺗواﻧند دربارة ﺳــایر رﺳــاﻧﻪها ﻧيﺰ ،بﻪ هﻤين ﺻورت
مﻄالعﻪ شــوﻧد .هریﮏ از این ﻋوامــﻞ از پيچيدگﯽهاي ﻇریﻔﯽ

برﺧوردارﻧد و بر یﮏ شالودة معين در پدیدآیﯽ اﺛر دﺧالﺖ ﻧدارﻧد.
هــدف اﺻﻠﯽ این ﻧوشــتﻪ ،مﻄالعــﮥ موردي یﮑــﯽ از ﻧگارههاي
شاهنامﮥ موﺳوم بﻪ بایﺴــنﻘري بود و بر اﺳاس آن ﺳعﯽ شد ،ﺗا
ﺗﻔﺴــير مﻀﻤوﻧﯽ ﻧگاره ﻋينﯽﺗر و روشﻤندﺗر باشد .ﺳعﯽ شد در
هر ﻧﮑتﻪ از بررﺳﯽ ﻧگاره ،ﭼارﭼوب ﺳواﻻت مدلﻞ باشد و ﺗﻔﺴير
ﻧﻬایﯽ اﺛر ﻧﻪ فﻘﻂ بر اﺳاس ویﮋگیهاي فرمﯽ بﻠﮑﻪ بر اﺳاس پيام
هاي ﻧوشــتاري کﻪ ﻋينﯽﺗرین پاﺳﺦ را بﻪ مﺤﻘﻖ مﯽدهند ،ﻗرار
گيرد.

ﭘینوشتها
 1ﻋﺰت و بﻘا براي ﺗو پایدار بﻤاﻧد.
 2ﺳوگندبﻪ ﺟان ﺗو کﻪ ...مال و فرزﻧدان بيﻬودهاﻧد 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.
 3مرگ دروازهاي اﺳﺖ کﻪ هر اﻧﺴاﻧﯽ از آن داﺧﻞ مﯽشود.

 4وبدان کﻪ حﮑومﺖ بادي اﺳﺖ کﻪ ]از شدت وزش آن[ کاﺳتﻪ مﯽ شود و ﻗدرت
برﻗﯽ اﺳﺖ کﻪ کوچ مﯽکند ]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.
 5واژة ﺳــﺒﮏ در هر معنایﯽ کﻪ در ﻧﻈر گرفتﻪ شود ،در حال حاﺿر ﻧﻤﯽﺗواﻧد
بﻪ طور مﺴــﻠﻢ در ﭼارﭼوب ﻧگارگری اﺳــالمﯽ -ایراﻧی بيان شود .بﻪﺧﺼوص در
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 ﭼﻪ ﻧﺴــﺨﻪ هاي کﻬن و ﭼﻪ مﮑتوبات در،حال بﻪدليﻞ کﻤﺒود مدارك ) از هر ﻧوع
باب ﻧﻘاشﯽ( داﻧﺴتﻪ ﻧيﺴﺖ کﻪ آیا شﺒاهﺖهاي بﻪ اﺻﻄالح ﺳﺒﮑﯽ حاﺻﻞ ﺗاﺛيرات
 ﻋوامﻞ دیگري، از طرف دیگر.ﻧﻈاممند و ﻋالﻤاﻧﻪ اﺳﺖ یا الگوبرداريهاي ﺳﻄﺤﯽ
ً ﻋﻤدﺗا، بﻪ ﻋنوان ﺗﻔاوتهاي ﺳــﺒﮑﯽ ﻋنوان شده،کﻪ ﺗوﺳــﻂ مﺤﻘﻘان ﺗاریﺦ هنر
بﻪ شــدت ﺟﺰﺋﯽ و ذهنﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗواﻧد در هيﭻ ﭼارﭼوبﯽ بﻪ ﻋنوان ﺗﻔاوت و
 هرﭼند گاه مﯽﺗوان از ﺗﻐيير ﻗﻠﻢ موي.شﺒاهﺖ در ﺳﻄﺢ ﺗﻐيير ﺳﺒﮏ ﻗرار بگيرد
.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.
 اولين ﺳــﻄﺢ بافتی،Primary Context  در اینﺠا منﻈور از بافﺖ بنيادین19
 گﺴــترة بافﺖ بیﻧﻬایﺖ اﺳﺖ، دراینمعنا.اﺳــﺖ کﻪ باید مورد مﻄالعﻪ ﻗرار گيرد
 ﺧود در ﻗالﺐ بافتی دیگر و در ارﺗﺒاط، و هر بافﺖ فرهنگی،(Culler,1985,123)
، بﻪ دليﻞ ﻧﻘﺶ بنيادین ﺧود، مورد مﻄالعﻪ، اولين بافﺖ.با بافﺖهای دیگر ﻗرار دارد
.اهﻤيﺖ بيﺸتری دارد
21 Denotation significance.
22 Connotation Significance.
23 Louis Hjemslve.
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