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پژوهشی بر ارتباط موضوعی نقوش به کار رفته
بر سطوح ابینه با متن ادبی آنها در نگاره های شاهنامه ی 

شاه تهماسب
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چکیده
نقاشــى دیوارى از عناصر تصویرى به کار رفته در نگارگرى اســت که ذهن مخاطب در مورد  نوع ارتباط آن با موضوع 
نگاره به چالش کشیده مى شود. هدف این پژوهش، بررسى رابطه ى این عنصر تصویرى با دیگر عناصر و دستیابى به کارکرد 
آن در تعامل با موضوع نگاره بر اســاس الگوى سوســورى بوده است.بیست نمونه از نگاره هاى شاهنامه ى تهماسبى با نقوش 
مختلف براى بررســى این رابطه انتخاب شــده است. به منظور جمع آورى مطالب، مطالعه ى هم زمان تصاویر و اشعار داستان 
در مقاطع مختلف آن صورت گرفته اســت. یافته هاى پژوهش به شــیوه کیفى بررسى شده، سپس با روش تحلیلى و تطبیق 
دال و مدلول  و بررسى روابط آنها در سطوح مختلف، به ارائه ى ارجاعات و داللت هاى مفهومى در نقاشى دیوارى ها پرداخته 
است. در 14 نگاره، نقاشى هاى  دیوارى  به طور مستقیم و غیرمستقیم به ابیاتى از اشعار داستان ارجاع دارد. براساس تحلیل 
صورت پذیرفته، نقش ها عالوه بر کارکرد تصویرى در جهت ایجاد ســاختار ترکیبى مناسب و زیبا، به بیان موضوعى داستان 
کمک کرده اند. نقاشــى هاى دیوارى ، گاه نشانه هایى دال بر اتفاقى در آینده هستند، و گاه به فضا سازى شرایط موجود کمک 
مى کنند. همچنین تأکید بر موضع گیرى نگارگر مبتنى بر درســت و نادرســت بودن اتفاق دارد. این ویژگى ها ســبب روایت 

تصویرى کامل ترى از داستان شده است.
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چگونگى ارتباط عناصر تصویرى با موضوع و به تعبیرى نسبت 
قالب با محتــوا، از مباحث مهم در تجزیه و تحلیل آثار نگارگرى 
است. کارکردهایى براى عناصر تصویرى قابل تصور است. به همین 
دلیل دیدگاه هاى متفاوتى در این باب وجود دارد. مطالعه ى این 
عناصر بر مبناى نظام نشانه شناختى و بررسى داللت ها و ارجاعات 
تصویرى، امکانى براى دســتیابى به کارکرد آنها فراهم مى آورد. 
داللت و ارجاع در آثار هنرى و عناصر تصویرى، موضوعى اســت 
که در مطالعات هنرى مورد توجه محققین بوده  است. بر اساس 
الگوى سوســورى1، «داللت2 که حاصل ارتبــاط دال3 و مدلول4 
اســت» (چندلر، 1387، 43)، مى تواند مالك عمل در بررســى 
رابطه ى عناصر تصویرى و موضوع در آثار نگارگرى باشد. "نقاشى 
دیــوارى" در میان عناصر به کار رفتــه در نگارگرى، کمتر مورد 
مداقه قرار گرفته و موضوع تازه اى براى پژوهشــى علمى اســت. 
اســتفاده از تصویر انسان و فرشته و حیوان و گیاه در نقاشى هاى 
دیوارى ، این قابلیت را ایجاد کرده اســت، تا عالوه بر اثرگذارى بر 
ترکیب بندى و کارکرد تزیینى، داراى داللت و ارجاع باشــند، و 
امکانى براى بیان معانى به وســیله ى اشارات تمثیل گونه فراهم 
کنند. شــاهنامه ى تهماسبى (944 هـ . ق)، از جمله نسخه هایى 
اســت که از این امکان در سطح گسترده اى استفاده کرده و این 

قابلیت را دارد، تا از این نظر مورد مطالعه قرار گیرد. نقوش به کار 
رفته در نقاشــى دیوارى هاى این نسخه داراى تنوع است. به این 
منظور ارائه ى آمار و دســته بندى انواع آنها ضرورى است. در این 
پژوهش، گروهى از نقاشى دیوارى ها که عناصر آن قابلیت بیشترى 
براى انتقال معنا دارد و مى تواند محمل داللت هاى معنایى باشد، 
تجزیه و تحلیل خواهد شد. سؤال تحقیق این است که آیا نقوش 
استفاده شــده در نقاشــى دیوارى نگاره ها در ارتباط با موضوع 
داراى ارجاعى هســتند؟ و در صورت وجود ارتباط، چه جایگاهى 
در روایت تصویرى داســتان ها دارند؟ بیان تمثیلى از حیوانات و 
گیاهان در ادبیات و هنرهاى تجســمى، بحثى باســابقه است. با 
توجه به این نکته، دور از ذهن نیســت کــه نگارگران نگاره هاى 
مذکور، چنین رویکردى در اســتفاه از این نقوش بر روى سطح 
دیوار ها داشــته باشــند. به جهت فراهم آوردن مقدمات تحقیق، 
شناســایى مطالب به روش کتابخانه اى و مشــاهده ى تصاویر و 
جمع آورى به وســیله ى فیش بردارى صورت گرفته است. تجزیه 
و تحلیل داده هاى به دســت آمده از مطالعه ى اشــعار و بررسى 
نگاره ها به روش کیفى بوده اســت. ســپس بــا تحلیل و تطبیق 
دال و مدلول  و بررســى روابط آنها در سطوح مختلف، به ارائه ى 
ارجاعات و داللت هاى مفهومى در نقاشى دیوارى پرداخته است.

1- پیشینه

شاهنامه ى تهماسبى، در سال هاى اخیر مورد توجه محققین 
ایرانى و شرق شناســان قرار گرفته است. شــرق شناسان عمدتاً 
به نسخه شناســى پرداخته اند و کمتر به تحلیل موضوعى توجه 
کرده اند. از جمله تحقیق هایى که نگاره هاى تهماسبى را بررسى 
کرده، کتب ســیماى ســلطان محمد نقــاش(1384) و مکتب 
نگارگرى اصفهان (1385) اثر یعقوب آژند است. در این کتاب ها، 
برخى از نگاره هاى شــاهنامه ى تهماسبى توصیف و تحلیل شده 
اســت. بخشــى از کتاب مکتب نگارگرى اصفهــان به توصیف و 
تحلیل نقاشى دیوارى هاى کاخ هاى صفوى اختصاص یافته است. 
نقاشــى هاى دیوارى در شاهنامه ى تهماســبى نوشته ى سامانتا 
الورن در مجلــه ى آینه ى خیال (1387)، به طور مســتقیم به 
دیوارنگاره هاى شــاهنامه ى تهماســبى پرداخته است. او در این 
پژوهش، نقاشى دیوارى ها را بر اساس عناصر تصویرى دسته بندى 
کرده و از هر گروه نمونه اى را تحلیل کرده اســت. به جز مقاله ى 
مذکور، در دیگــر پژوهش ها، به نقاشــى دیوارى هاى نگاره هاى 
تهماسبى توجه نشــده و اگر هم تحقیقى صورت پذیرفته است 
در حد معرفى یا دســته بندى آنها اســت. تحقیق حاضر به دلیل 
بررسى تطبیقى داستان ها در شاهنامه با نگاره ها، بر مبناى نظام 
نشانه شناختى، ارتباط بین نقش هاى دیوارى با موضوع را یافته و 

چالشــى که در مورد کارکرد این عناصر مطرح است را در بوته ى 
نقد مى گذارد. 

2- نقاشی دیواری

76 نگاره از 258 نگاره ى شــاهنامه، همراه با بناى معمارى و 
هنرهاى وابسته است. هنرهاى وابسته به معمارى چون گچ برى، 
کاشى کارى، کتیبه و نقاشى دیوارى، سبب به وجود آمدن ساختار 
بدیع در ترکیب بندى این نگاره ها شده و قابلیت هاى متنوعى به 
لحاظ بصرى و محتوایى ایجاد کرده اســت. "نقاشى دیوارى" به 
عنوان یک عنصر تصویرى، ســطحى از معمارى است که نگارگر 
در آن به قلم پــردازى آزاد به صورت تک رنگ یا رنگین پرداخته 
اســت. از 76 نگاره ى مذکور، 48 اثر داراى نقاشى دیوارى  شامل 
نقش هایى از فرشــته، ختایى و اســلیمى، گل و گیاه, حیوان و 
موجودات غریب اســت، که طراحــى روان و چرخش آزاد قلم مو 
از ویژگى هاى آنها اســت. این نوع طراحى، به لحاظ نقش به سه 
دسته کلى تقسیم مى شود؛ الف- طبیعت، ب- موجودات غریب، 
پ- تذهیب. در جدول1 سعى شده است، تقسیمات جزیى تر سه 

شاخه ى مذکور در ترکیب با هم مشخص شود.

مقدمه
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با متن ادبى آنها در نگاره هاى شاهنامه ى شاه تهماسب

نقاشی دیواری های  موضوعی  مطالعه ی   -3
شاهنامه شاه تهماسب

نگارگران صفوى در طى تصویرگرى داســتان هاى شاهنامه ى 
تهماســبى، گاه چند مقطع زمانى و مکانى را براى مصور کردن 
یک داســتان انتخاب و بــه طرح ریزى چند نــگاره پرداخته اند. 
داســتان هاى فریدون، ضحاك، ســیاوش، زال و انوشــیروان و 
کى خسرو از این قبیل هستند. 20 نگاره از نگاره هایى که به این 

موضوعات پرداخته، داراى نقاشــى دیوارى هستند. نقش هاى به 
کار رفته در آنها در دو دســته ى طبیعت و موجودات غریب قرار 
مى گیرند، که ترکیبى از گل و گیاه و حیوانات و موجودات غریب 
هســتند. بررســى آنها در محدوده ى یک جدول تحلیلى، میزان 
ارتباط موضوعى با داســتان و داللت آنها را مشخص مى کند. در 
جدول2، به اشعارى که با نقاشــى دیوارى ها ارتباط دارند، اشاره 
شده است. همچنین ارتباط هاى مستقیم یا غیر مستقیم نقاشى 

دیوارى با موضوع با توجه به اشعار توضیح داده شده است.

انواع نقاشی دیواری ها با توجه به عناصر تصویری 
تذهیبموجودات غریبطبیعت

نمونه اثرانواعنمونه اثرانواعنمونه اثرانواع
موجودات گل و گیاه

غریب  به همراه 
گل و گیاه و 
دیگرحیوانات 

اسلیمى و 
ختایى

گل و گیاه 
به همراه 
اسلیمى

فرشته و نقش 
ختایى

اسلیمى

گل و گیاه 
به همراه 
حیوانات

ختایى

جدول1- گونه شناسی نقاشی دیواری های شاهنامه ی تهماسبی.

جدول2- ارتباط مستقیم و غیرمستقیم نقاشی دیواری ها با موضوع داستان.

توضیحات و اشارات 
غیر مستقیم

اشارات شعری نقاشی دیواری خالصه داستان تصویر نگاره عنوان نگاره5 شماره 
تصاویر

ضحاك بر اریکه اى 
تکیه کرده که جایگاه 
مردى اهل خیر است. 

فرشته اشاره به این 
موقعیت دارد.

که مرداس نام 
گرانمایه بود*بداد و 

دهش برترین مایه بود

بعد از کشتن مرداس 
و نشستن بر تخت او، 
اهریمن بر کتف هاى 

ضحاك بوسه مى زند و 
مار بر آنها مى روید. 

داستان ضحاك 1
روییدن مار بر 
دوش ضحاك

گرفت و گیرها اشاره به 
نبرد فریدون با ضحاك 
دارد. به خصوص گرفت 

و گیر شیر و گاو که 
نماد خیر و شر هستند.

ــــــــــــــــ

فریدون قصر ضحاك 
را تسخیر کرده و 
با گرز گاو سر بر 
فرق او مى کوبد. 

سروش خجسته از او 
مى خواهد، ضحاك را 

در دماوند به بند کشد.  

داستان فریدون
کوبیدن گرز 

گاو سر بر فرق 
ضحاك

2
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ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
شاه یمن سه دختر 

دارد، که فریدون آنها 
را براى پسرانش در 

نظر گرفته است.

پسران فریدون 
به همراه دختران 

سرو در محضر 
سرو، شاه یمن

3

اشاره به آینده و کشته 
شدن ددمنشانه ى ایرج 

به دست برادران.

سر ترا بریده بخوار 
اهرمن * تنترا شده 

کام شیران کفن

فریدون در تقسیم 
جهان، ایران (مرکز 

دنیا) را به ایرج 
مى دهد، که سبب 

حسادت شدید برادران 
و کشته شدن او 

مى شود.

تقسیم کردن 
فریدون 

سرزمین ش را بین 
پسران و رشک 

بردن سلم و تور 
بر ایرج.

4

اشاره به عمق 
وگستردگى اندوه مرگ 
ایرج و جوش و خروش 

ناشى از آن

خروشى فغانى و چشم 
پر آب *ز هر دام و دد 

برده آرام وخواب

ایرج به دست سلم و 
تور کشته شده و سر 

او به دربار فریدون 
مى رسد. فریدون و 
اطرافیان به سوگ 

مى نشینند. 

سوگوارى فریدون 
و پهلوانان ایران بر 

کشته شدن ایرج

5

اشاره به جشن و شادى 
تاج گذارى منوچهر و 

عظمت سلطنت او

بباالى ایوان او راغ 
نیست *  به پهناى 
میدان او باغ نیست

بعد از مرگ ایرج 
منوچهر به دنیا آمده 

و تنومند مى شود. 
فریدون براى انتقام 

مرگ ایرج سلطنت را 
به او مى سپارد.

فریدون تخت 
شاهى را به 

منوچهر(فرزند 
ایرج) واگذار 

مى کند. 

6

روباه اشاره به 
فریب کارى ندیمان 

رودابه براى گذشتن از 
درب قصر دارد.

فریبیم و گوییم هر 
گونه چیز*میان 

اندرون نیست وارونه 
نیز

رودابه که خواهان 
زال است، با کنیزان 

خود مشورت مى کند. 
آنها مخفیانه با زال 
مالقات مى کنند، و 
با فریب کارى سعى 

مى کنند نگهبان قصر 
از این موضوع مطلع 

نشود.

داستان زال
کنیزان رودابه از 

نزد زال به کاخ باز 
مى گردند

7

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
مادر رودابه از مالقات 

مخفیانه او با زال 
مطلع مى شود و 
از رودابه توضیح 

مى خواهد.

باز گفتن رودابه 
به مادرش 

(سیندخت) از 
حال خود و زال

8
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ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
سیندخت بعد از 

شنیدن گفته هاى 
رودابه، حالش منقلب 
شده و مهراب متوجه 

آن مى شود. سیندخت 
موضوع را براى او باز 

مى گوید.

سیندخت با 
مهراب(پدر 

رودابه) در مورد 
رودابه مى گوید

9

مهراب پدر رودابه از 
خواستگارى زال از 

رودابه خشمناك است. 
گرفت و گیرها اشاره 

به وضعیت او و نگرانى 
سیندخت مادر رودابه 

از خشم مهراب و 
احتمال درگیرى است.

بترسید سیندخت 
از آن شیر مرد*که 

رودابه را اندر آرد بگرد

مهراب با شنیدن 
داستان رودابه به 
خشم مى آید. اما 

سیندخت او را 
آرام مى کند و از او 
مى خواهد با رودابه 

سخن گوید.

مهراب با رودابه 
سخن مى گوید.

10

پدردل پر از خشم و 
سر پر زجنگ * همى 

گشت غران بسان 
پلنگ

تصویر کردن بخشى از 
متن نامه ى سام، پدر 
زال ، شامل رزم او در 
گرگساران و مازندران. 

برفتم  بدان شهر 
دیوان نر * چه دیوان 

که شیران پرخاشخر

سام(پدر زال) به دلیل 
مخالفت مهراب، نامه اى 

به منوچهر مى نویسد 
و از او مى خواهد، 

وصلت زال و رودابه را 
فراهم آورد. زال آن را 
به نزد منوچهر مى برد. 
منوچهر در باره ى این 

وصلت راى زنى مى کند. 

آمدن زال با 
نامه ى سام نزد 
منوچهر و راى 
زدن منوچهر با 
موبدان درباره ى 

زال و رودابه

11

تصویر میمون در 
سمت سودابه اشاره به 
بازیگرى و فریب کارى 
سودابه در حق سیاوش 
و روباه به عنوان فریب 

در طرف کاووس

چه بازى نمودى 
بفرجام کار * که بر 

جان فرزند من زینهار

سودابه چشم ناپاك 
به سیاوش دارد. با 

امتناع سیاوش، به او 
تهمت خیانت مى زند. 

کى کاووس در مورد 
آنها قضاوت مى کند. 

داستان سیاوش
قضاوت کى کاووس 
در مورد سیاوش و 

سودابه
12

بدو گفت نیرنگ دارى 
هنوز*نگردد همى 
پشت شوخیت کوز

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

سیاوش به همراه 
رستم با فرمان کاووس 

به سمت تورانیان 
مى رود. افراسیاب 

از بیم شکست، در 
مورد صلح با بزرگان 

مشورت مى کند. 
نتیجه درخواست صلح 

است. 

افراسیاب در مورد 
صلح با ایرانیان 

راى زنى مى کند.

13

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

افراسیاب به تمناى 
صلح، هدایایى به 
لشکرگاه سیاوش 

مى فرستد. سیاوش 
براى جلب رضایت 
کى کاووس و قبول 

صلح شرط هایى 
مى گذارد. 

سیاوش و رستم 
هدایاى صلح 
افراسیاب را 

دریافت مى کنند.

14

پژوهشى بر ارتباط موضوعى نقوش به کار رفته بر سطوح ابینه
با متن ادبى آنها در نگاره هاى شاهنامه ى شاه تهماسب
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 متن نامه ى کاووس 
به سیاوش دستور به 
جنگ است، و گرفت 

وگیرها بدان اشاره 
دارند. 

به نامه جز از 
جنگ فرمانش 

نیست*نگفتست کار 
که درمانش نیست

سیاوش درخواست 
صلح افراسیاب و 

موافقت خود را به 
کاووس اطالع مى دهد. 
اما کاووس خشمناك 
شده و طى نامه اى از 
سیاوش مى خواهد به 

او حمله کند.

نوشتن نامه 
پرخاش گرانه ى 
کى کاووس در 

پاسخ به سیاوش 
(در مورد صلح با 

افراسیاب)

15

دو قاب در دو طرف 
ایوان بر باالى سر 
گرسیوز و سیاوش 

اشاره به ویژگى هاى 
آنان دارد. گرگ ها در 
سمت گرسیوز نشان 

ددمنشى و کینه توزى 
او و آهوان در سمت 

سیاوش نشان لطافت و 
پاکى اوست.

ببایست بر کوه آتش 
گذشت*بمن زار 

بگریست آهو بدشت 

افراسیاب دختر خود 
را به عقد سیاوش 

که در توران ساکن 
شده در مى آورد. او 
شهر با شکوهى با 
نام سیاوش گرد بنا 

کرده است. گرسیوز 
کینه جوى به فرمان 

افرسیاب به آنجا 
مى رود. در بازگشت 

میانه ى او و افراسیاب 
را به هم مى زدند.

فرستادن 
افراسیاب گرسیوز 
را به سیاوش گرد 
براى دیدن آنجا.

16

چنین گفت گرسیوز 
کینه جوى*که ما را بد 

آمد از ایران به روى

در این جا نیز میمون 
اشاره به ترفند و نقشى 
است که سودابه براى 

فریب کى کاووس بازى 
کرده و سبب کشته 

شدن سیاوش مى شود.

ــــــــــــــــ

با بدگویى و فتنه ى 
گرسیوز، افرسیاب 

فرمان قتل سیاوش 
را مى دهد. خبر به 

رستم مى رسد. او به 
نزد کاووس رفته و 
او را مقصر مى داند 

و سودابه را به دلیل 
حیله گرى در حق 
سیاوش مى کشد.

رسیدن رستم به 
نزد کى کاووس 

و شماطت او در 
مرگ سیاوش.

17

میمون ها اشاره به 
بازیگرى روزگار 
در فراهم آوردن 

شرایط کشته شدن 
ناخواسته ى فرود، 

پسر سیاوش به دست 
ایرانیان دارد.

ببازیگرى ماند این 
چرخ مست * که 
بازى برآرد بهفتاد 

دست 

کى خسرو، پور سیاوش 
در ایران بر تخت 

مى نشیند، و فرمان 
حمله به افراسیاب 
را مى دهد.  شرایط 

طورى رقم مى خورد 
که فرود(برادر ناتنى 
کى خسرو) ناخواسته 

کشته مى شود. جریره 
مادر او نیز خود را در 

کنار فرزند مى کشد.

داستان کى خسرو 18
سوگ وارى 

ایرانیان بر مرگ 
فرود و جریره 

(افسوس خوردن 
گودرز و گیو بر 

کشته شدن فرود 
پسر سیاوش)

میمون ها اشاره به 
نقش بازى کردن 

خاقان چین براى گذر 
از جنگ با ایرنیان به 

وسیله ى فرستادن 
هدایا

بدو نازش و سرفرازى 
بود*و زو بگذرى 

جنگ بازى بود

خاقان چین براى گریز 
از جنگ با انوشیروان 

به همراه سفیر، 
هدایایى گرانبها براى 

او مى فرستد.

داستان انوشیروان 19
انوشیروان سفیر 

خاقان چین را 
مى پذیرد.

میمون ها اشاره به 
نقش بازى کردن حاکم 
هند براى گذر از جنگ 

با ایرانیان به وسیله ى 
فرستادن هدایا

نهند و ز هر گونه راى 
آورند * که این نغز 

بازى بجاى آورند

حاکم هند براى گریز 
از جنگ با انوشیروان 

به همراه سفیر، 
هدایایى گرانبها براى 

او مى فرستد.

انوشیروان سفیر 
هند را مى پذیرد

20
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بــا توجه به وجود یا عدم وجود قرینه ى شــعرى، نگاره ها دو 
گروه هســتند. تعدادى از نگاره ها داراى قرینه ى شعرى در متن 
شاهنامه و تعدادى بدون قرینه هستند. منظور از قرینه ى شعرى 
آن اســت که به نظر مى رســد، مرجع نگارگــر در تصویرکردن 
نقاشى دیوارى ها، بیت یا ابیاتى از داستان است. نقاشى دیوارى ها 
گاه به طور مســتقیم به این اشعار اشاره دارند و گاه از مفهوم آن 
استفاده کرده اند. به جهت تبیین ارتباط نقاشى دیوارى ها با اشعار، 

برخى از این نگاره ها نیاز به تحلیل و توضیحات تکمیلى دارند. 

3-1- نگاره ها با قرینه ی شعری و اشارات مستقیم
طرحى که بر روى دیوارنگاره ى شــماره ى 4 با عنوان "تقسیم 
کردن فریدون سرزمین ش را بین پسران و رشک بردن سلم" نقش 
بسته است، حمله ى شیر6 به گوسفندى را نشان مى دهد (تصویر1). 
در متون پهلوى، شــیر لقب دزد مى گیرد، چرا که تباهکارى او در 
آن است که به گوسفندان حمله مى کند (عبداللهى، 1381، 547). 
این عنصر تصویرى اشاره ى مستقیم به ابیاتى از داستان دارد. یکى 

از این ابیات در جدول ذکر شده است. بیت بعدى چنین است:
بخنجر سرش خسته در پیش من         

تنش خورده شیران آن انجمن(فردوسى، 1374، 118). 
این ابیات را فریدون بعد از ماجراى این نگاره، در توصیف نحوه ى 
کشته شدن ایرج ابراز مى دارد. گویى سرانجام این داستان بر اساس 
گفتار فریدون، ترسیم شده است. آنچه در نقاشى دیوارى این نگاره 
به نمایش درآمده، «به عنوان مقطع و برشى از روایت در نظر گرفته 
مى شــود که نمایشى مربوط به ارائه ى شکل پسین است، و جارى 
بودن روایت را در پى دارد (زابلى نژاد، 1389، 111)، یک شــکل» 
اعم از این که در فرایند پیشــین باشــد یا پسین، یک شکل است 

که براى شــدن (روایت) گزیده شده است (پاکتچى، 1385، 25).
 این نقش در یک پیوند تداعى کننده با موضوع داســتان که 
پس از ایــن اتفاق مى افتد، با حالت یکــى از فرزندان فریدون ـ 
که به نظر ســلم مى رســد ـ و با تعجب به ایرج اشــاره مى کند، 
محورى دال بر اتفاقى قریب الوقوع تشکیل مى دهد، که مفهوم آن 

کشته شدن ددمنشانه ى ایرج است. 
نگاره هاى 5 و 6 نیز داراى قرینه هاى شــعرى هستند. در این 
نگاره ها، در نقاشى دیوارى از گل و گیاه به همراه حیوانات استفاده 
شده است(تصاویر2 و 3). نقوشى که در نقاشى دیوارى نگاره ى 5 
به تصویر درآمده، توجه نگارگر را به بیتى از اشــعار همین داستان 
نشان مى دهد. شاعر براى وسعت بخشیدن به فاجعه ى کشته شدن 
ایرج، از اغراق اســتفاده کرده است و طبیعت را نیز عزادار مى داند. 
نگارگر نیز بدان توجه کرده است. سفیدى دیوار ایوان، محملى براى 
بیان همهمه و خروشى اســت که در خبر کشته شدن ایرج وجود 
دارد. چیدمان و حالت عناصــر تصویرى چون پرندگان و آهوان و 
گیاهان و نحوه ى گسترش آنها در سطح سفید دیوار، بر خروش و 
فغان یاد شده، دامن مى زند. کیفیت تعامل و تداخل فضاى منفى 
یعنى ســطح ســفید دیوار و فضاى مثبت یعنى نقوش آبى رنگ، 
ناآرامى را تداعى مى کند. همنشــینى این ســه عنصر یعنى تخت 
خالى و وســایل روى آن و زنان در حال شــیون و نقاشى دیوارى، 
عالوه بر کارکرد آنهــا در ایجاد ارزش تصویرى براى ترکیب بندى 
مناســب با موضوع، صورتى مجازى از مفهوم فضاى ناآرام و غمبار 

ناشى از فقدان ایرج است. 

تصویر1- بخشی از نگاره ی 4، بخش کردن فریدون جهان را بر 
پسران و رشک بردن سلم بر ایرج.

تصویر2- بخشــی از نگاره ی شماره ی 5، آگاهی یافتن فریدون از 
کشته شدن ایرج.

پژوهشى بر ارتباط موضوعى نقوش به کار رفته بر سطوح ابینه
با متن ادبى آنها در نگاره هاى شاهنامه ى شاه تهماسب



20
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره20، شماره 2، تابستان 1394

توجه نگارگر در نگاره ى 6  به توصیفاتى است که سفیر سلم و 
تور از کاخ منوچهر و ایوان آن دارد (تصویر3). او سلطنت منوچهر 
و ســراى آن را چون بهارى خرم در باغى شگرف وصف مى کند و 

عظمت و سرزندگى آن را چنین یاد مى کند: 
بهاریست خرم در اندر بهشت

همه خاك عنبر همه زر خشت
سپهر برین کاخ ایوان اوست

بهشت برین روى خندان اوست
بباالى  ایوان او راغ  نیست

بپهناى میدان او باغ نیست (فردوسى، 1374 ،126)  
این ابیات که در بخش پســین داستان اســت، به عنوان دال 
کالمى، مدلولى تصویرى را به دنبال دارد. چنان به نظر مى رســد 
که دیوارنگاره، تصویرى از توصیف فرستاده ى سلم وتور از شرایط 
منوچهر است. این ابیات را نگارگر نه از اشعار موجود در نگاره، بلکه 

از بخش پسین داستان گزینش کرده و به تصویر کشیده است.
دیوارنــگاره آنچنان که ابیات بیــان مى کنند؛ کاخ منوچهر را 
باغى با نشاط و خرم و بســیار وسیع با پرندگانى نغمه سرا نشان 
مى دهد. نقاشــى دیوارى به همراه دیگر عناصر یاد شده، حیات 
دوباره ى ایران بعد از کشته شدن ایرج است. نگاره ى آمدن زال با 
نامه ى ســام نزد منوچهر و راى زدن منوچهر با موبدان در باره ى 
زال و رودابــه (نگاره ى 11)، داراى چند موقعیت زمانى اســت. 
آمدن زال با نامه ى سام نزد منوچهر، راى زنى منوچهر با موبدان 
در باره ى زال و رودابه و آزمودن زال توسط موبدان، که با فاصله 
اتفاق مى افتد. همه ى موقعیت ها، هم زمان در نگاره تصویر شــده 
است. نقاشى دیوارى نیز به این موقعیت ها اشاره دارد(تصویر4). 

ســام در نامه، جنگ بــا مازندرانى ها را باز گــو مى کند. آنان 
را دیوهاى نر مى داند. اغراق را بیشــتر کرده و با عنوان شــیران 
پرخاشــگر از آنان یاد مى کند. در کیفیــت نقش هاى روى دیوار 
نیز نوعى پرخاشگرى دیده مى شود. در مقطع زمانى بعد، موبدان 
در اشــعار به کار رفته در نگاره در مورد توانایى ها و پهلوانى هاى 

ثمره ى وصال زال و رودابه (رستم) مى گویند:
یکى برز باال بود زورمند

همه شیر گیرد به خم کمند
بر آتش یکى گور بریان کند

هوا را بشمشیر گریان کند (فردوسى، 1374، 201)
از آن رو که سام از جنگ ها مى گوید و موبدان از پهلوانى هاى 
رستم، فضایى حماسى خلق مى شود. نقاشى دیوارى نیز کیفیت 
حماسى را داراســت. به خصوص این که یکى از نقش ها گرفت و 
گیر شیر و گورخر اســت، و مى توان آن را تمثیلى براى توصیف 

شکار گور توسط رستم دانست. 

3-2- نگاره ها با قرینه ی شعری و اشارات غیر مستقیم
از آن جهت که برخى از نگاره ها از تصویرهاى مشترك براى مفهوم 
شعر استفاده کرده اند، با هم تجزیه و تحلیل مى شوند. در نگاره هاى  

تصویر3- بخشی از نگاره ی شماره ی 6، بر تخت نشسستن منوچهر.

تصویر4- بخشی از نگاره ی شماره ی 11، آمدن زال با نامه ی سام نزد منوچهر.

تصویر5- بخشی از نگاره ی  2، کوبیدن گرز گاوسر بر فرق ضحاك.
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گرگ را نماد نفاق و مکر و فریب هم دانسته اند(عبداللهى، 1381، 
920). گرسیوز بعد از بازگشت از سیاوش گرد، میانه ى افراسیاب و 
ســیاوش را بر هم مى زند. نتیجه ى این نفاق افکنى، دستور قتل او 
توسط افراسیاب است. گرسیوز و گروى با بى رحمى و درنده خویى 
سیاوش را در عین بى گناهى و بى دفاعى مى کشند. بنابراین تصویر 
آهوان در مقابل گرگ ها داللت بر بى گناهى و مظلومیت سیاوش 

در مقابل درنده خویى و نفاق افکنى گرسیوز است.
شود تخت من گاه افراسیاب

کند بى گنه مرگ بر من شتاب (فردوسى، 1374، 495)
 با توجه به این نگاره، تصویر گرگ در نگاره ى 17 از آن جهت 
که ادامه ى داستان است، مى تواند اشاره به درنده خویى و ظلمى 
باشد که بر سیاوش رفته است، که از زبان رستم گفته مى شود.    
گرفــت و گیرهــا در نگاره هــاى  2 و 10 و 15 در مجمــوع 
درگیرى و نبرد را تداعى مى کنند. کوبیدن گرز گاوســر بر فرق 
ضحاك (نگاره ى 2) 7، نبرد فریدون با ضحاك است، که نتیجه ى 
آن اسارت ضحاك است. نقاشــى دیوارى درون ایوان قصر که با 
رنگ الجورد بر ســطح سفید طرح شــده است، گرفت و گیر دو 
شــیر را با گاو و گوزن نشــان مى دهد(تصویر 5). چنان به نظر 
مى رســد که نگارگر به لحاظ اشتراك موضوعى یعنى نبرد، نوعى 
تشــبیه تصویرى در نقاشــى دیوارى ارائه داده است. ارجاع این 
نقش ها به نبرد فریدون با ضحاك است. بیتى از اشعار داستان بر 
روى تخت نوشته شده اســت، که در حیطه ى نشانه هاى کالمى 
بر جایگاه فریدون به عنوان  عنصرى از نیروى خیر اشــاره دارد:

فریدون فرخ فرشته نبود
به عود و به عنبر سرشته نبود

ادامه شعر چنین است:
به داد و دهش یافت آن نیکویى

تو داد و دهش کن فریدون تویى(فردوسى، 93،1374)
در همنشــینى این بیت با نقاشــى دیوارى باالخص گرفت و 
گیر شــیر و گاو8 و نبــرد فریدون با ضحاك، محــورى از دال ها 
تشــکیل مى شــود، که بر ماهیت این نبرد تأکید مى کند. تقابل 
"خیر و شر"، وجه دیگرى براى ارتباط ذهنى بین دال ها و مدلول 
ایجاد مى کند. در نقاشــى دیوارى نگاره ى10، ســه گرفت و گیر 
وجود دارد که به نظر مى رسد به طور غیرمستقیم اشاره به خشم 
مهراب و فضاى مســتعد براى درگیــرى از عملکرد رودابه دارد. 
آمادگى مهراب براى کشــیدن شمشیر در نگاره، نشان "دل پر ز 

کینه و سر پر خروش" اوست. 
هم بیم جان است و هم جاى ننگ

چرا باز دارى سرم را ز جنگ (فردوسى، 1374، 182)
گویى تمناى جنگ و دعواى درونى او بر دیوار ایوان مجســم 
شــده است. نگاره ى 15 نیز همین ویژگى را داراست. کى کاووس 
در حال نوشتن نامه اى مملو از خشم است. او در این نامه ناراحتى 
خود را از صلح ســیاوش با افراسیاب ابراز مى کند و دستور حمله 
به افراســیاب را صادر مى کند. گرفت و گیرهــا در این دو نگاره 
داللت بر ذهن پرخاشگر و جنگ طلب کى کاووس و مهراب دارد.

12 و 17 و 18 و 19 و 20 از تصویر میمون در نقاشى دیوارى استفاده 
شده است. به جهت یافتن ارتباط این تصویر با موضوع نگاره، توضیحى 
در مورد نگاره ها ضرورى است. وجه مشترك در موضوِع هر پنج نگاره، 
این است که اشخاص براى رسیدن به هدفى، ایفاى نقش مى کنند، و 
نحوه ى وقوع اتفاقات را چیدمان و مدیریت مى کنند. به تعبیرى براى 
فریب دادن و یا رسیدن به یک موقعیت، نوعى بازیگرى و بازى گردانى 
در کار مى آید. بازیگر و بازى گردان اتفاقات این داستان ها گاه انسان 
است و گاه روزگار. در اشعار ذکر شده در جدول نیز به طور مستقیم 
به این مفهوم اشاره شده و این رفتار به بازیگرى تعبیر شده است. بازى 
درآوردن و بازى کردن، نقشى است که در جامعه و متون ادبى براى 
میمون به کار مى رفته است. کسانى با نام "میمون باز" به تربیت میمون 
پرداخته و او را به بازى هاى مختلف وامى داشــتند (دهخدا، 1377، 
ج14، 22008). مثل هایــى چون میمون هر چه زشــت تر، بازیش 
بیشــتر (دهخدا، 1377، ج4، 1974)، این مفهوم را تداعى مى کند. 
بدین ترتیب دو جنبه اشتراکى براى تصویر میمون و داستان متصور 
است. در بازیگرى میمون تمســخرى وجود دارد که مضموم است: 

ور همى خواهى کنى بازى تو با حوران خلد
پس در این بازار دنیا بوزنه بازى مکن

(دهخدا، 1377، ج4، 1778) 
در متن داســتان شــاهنامه نیز رفتار مورد ذکر که با عنوان 
بازیگرى از آن یاد شــده، مذموم دانســته شــده است. بنا براین 
میمون تصویر مناسبى است تا داللت معنایى بر مفهوم بازیگرى 
با وجهى مذموم داشته باشد. در بعضى از نقاشى دیوارى ها، تصویر 
میمون همراه حیواناتى چون روباه و گرگ اســت. در نگاره ى12 
(قضاوت کاووس)، روباه در ســمت کاووس و میمون در ســمت 
سودابه قرار دارد. روباه باالخص روباه پیر، رمز حیله گرى و مکارى 
اســت (عبداللهى، 1381، 406). عالوه بــر حیله و نیرنگ، بعضاً 
نماد سیاست و درایت است. چنان که مطرح شد، میمون اشاره به 
رفتار سودابه است و به نظر مى رسد، روباه اشاره به کاووس دارد. 
چراکــه کاووس در قضاوت، به تدبیر امر یعنى گذشــتن از گناه 

سودابه مى پردازد، و او را سیاست نمى کند. 
در نگاره ى 17 (رسیدن رســتم به نزد کى کاووس و شماتت 
او در مــرگ ســیاوش) در مقابل تصویر میمــون دو گرگ نقش 
بسته اســت. همراه تحلیل این نگاره، تجزیه و تحلیل نگاره ى16 
(فرستادن افراسیاب گرسیوز را به سیاوش گرد براى دیدن آنجا)، 
به دو دلیل ضرورى اســت. اول این که در این نگاره نیز از تصویر 
گرگ استفاده شده است. دوم آن که دو نگاره مربوط به یک داستان 
و در ادامه ى هم هستند. در نقاشى دیوارى نگاره ى 16، در قابى 
مجزا در سمت سیاوش، طرحى از آهو و در دیگر سو گرگ تصویر 
شده است. نشاندن گرگ در مقابل آهو، تأکید بر آغاز یک تقابل 
اســت. گرگ در شعر و ادب پارســى مظهر درندگى و بى رحمى 
است (شــریفى، 1390، 1206) و از ظلم او در مقابل مظلومیت 
آهو و گوسفند و میش ســخن مى رود(شمیسا، 1387، 1039).  

آن کس که نه آدمى است گرگ است
آهوکشى آهویى بزرگ است (نظامى، 1374، 75)            

پژوهشى بر ارتباط موضوعى نقوش به کار رفته بر سطوح ابینه
با متن ادبى آنها در نگاره هاى شاهنامه ى شاه تهماسب
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پی نوشت ها

1  Ferdinand de Saussure.
2  Signification.
3  Signifier.
4  Signified.

5 مأخــذ تمام تصاویر، کتــاب The Shahnama of Shah Tahmasp با 
مقدمه ى شــیال . ر. کنبى است. شــماره ى صفحات تصاویر به ترتیب چنین 
است: نگاره ى 1، 33/ نگاره ى 2، 43/ نگاره ى 3، 48/ نگاره ى 4، 50 / نگاره ى 
5، 56/ نــگاره ى 6، 57 / نــگاره ى 7، 78/  نــگاره ى 8، 82/ نگاره ى 9، 83/  
نــگاره ى 10، 84/ نگاره ى 11، 92 / نــگاره ى 12، 125/  نگاره ى 13، 129/ 
نگاره ى 14، 130/ نــگاره ى 15، 131/ نگاره ى 16، 141/ نگاره ى 17، 146/ 

نگاره ى 18، 162/ نگاره ى 19، 264/ نگاره ى 20، 266. 
6 نمادهاى طبیعى دو قطبى هســتند و با توجه به زمینه ى کاربردشــان، 
معانى متفاوتى مى یابند (فروم، 1378، 25-27). شیر در اینجا در همنشینى  
با دیگر عناصر نشان ددمنشى و درنده خویى است و در تصویر دیگر نشان خیر 

و شجاعت است. 
7 رنگ قســمت هایى از شــعر در نگاره ریخته اســت. به همین دلیل در 

نرم افزار فتوشاپ (Photoshop) اصالح شده است. 
8 مهرداد بهار معتقد اســت که شــیر مظهر مهر و روشنایى و گاو مظهر ماه 
است و دریده شدن گاو به دست شیر سبب برکت و رویش گیاهان (بهار، 1376، 
 Walther )180) و به تعبیرى غلبه ى روشــنایى بر تیرگى است. والتر هینتس
Hinz) مى نویسد: شیرى که گاو نر را از پا در مى آورد، جنبه ى نمادین دارد. گاو 
فصل سرما (زمستان) و شیر فصل بهار را نمایش مى دهد. بنابراین تصویر شیر و 
گاو نمایانگر، غلبه ى بهار و آغاز سرسبزى است (هینتس، 1380، 68-67 و 260)
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از 20 نگاره اى که مورد تحلیل قرار گرفته اســت، در 5 نگاره، 
قرینه ى شعرى و ارتباط موضوعى با نقاشى دیوارى ها یافت نشد. 
از 15 نــگاره ى دیگر، در 1 نگاره ارتبــاط محتوایى بین موضوع 
نگاره با نقاشــى دیوارى دیده مى شود، اما قرینه ى شعرى وجود 
ندارد. 14 نگاره ى دیگر، هم داراى قرینه ى شــعرى و هم ارتباط 
محتوایى بین نقاشــى دیوارى و موضوع نگاره هســتند. بنابراین 
باید گفت ارجاع نقاشــى دیوارى ها در 14 نگاره به طور مستقیم 
و غیرمستقیم به ابیاتى از اشــعار داستان است، و مبناى تصویر 
آنها در داستان وجود دارد. در این سطح، اشعار مبدأ و نقش هاى 
دیوارى مقصد هســتند. در ســطح دیگر نقش هاى دیوارى مبدأ 

و تحلیل ها و برداشــت هایى که از آنها مى شــود، مقصد هستند. 
در این ســطح، نقاشى دیوارى ها بر اســاس محتوا و داللت هاى 
معنایى قابل دسته بندى هستند. براساس تحلیل صورت پذیرفته، 
نقش ها عالوه بر کارکرد تصویرى در جهت ایجاد ساختار ترکیبى 
مناســب و زیبا، به بیان موضوعى داســتان کمک کرده اند. گاه 
نشــانه هایى هســتند دال بر اتفاقى که در آینده واقع مى شود و 
گاه به فضا سازى شرایط موجود کمک مى کنند. همچنین شامل 
موضع گیرى نگارگر مبتنى بر درســت بودن یا نادرست بودن و یا 
به تعبیرى خیر و شــر بودن اتفاق مى شــود. این ویژگى ها سبب 

روایت تصویرى کامل ترى از داستان مى شود.
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