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تحليل پيوند شعر ،نگارگری و قدرت،

در مطالعهی معناشناختی «کشتی شيعه» در شاهنامه طهماسبی


منصوره حاجی هادیان
دانشگاه فردوسی مشهد
چکيده

جایگاه ویژهي شاهنامهي فردوسى نزد ایرانیان ،موجب شدهاست تا این اثر ،همواره مدّ
نظر قدرتمداران قرار داشته باشد .یکی از مظاهر این توجه ،در نگارههاي متعددي جلوه
میکند که بر مبناي اشعار شاهنامهي فردوسی خلق شدهاست .این نگارهها از دو منظر
اصلی قابل مطالعه هستند :نخست آنکه هریک را تنها بهمنزلهي بازنمودي از متن ادبی
بررسی کنیم و به مؤلفههاي شکلگرایانه ،شگردها و مکتب هنري آنها بپردازیم؛ دیگر
آنکه از منظر معناشناسی ،داللتهاي معنایی را مورد دقت قرار دهیم که نگاره را نه تنها
به متن ادبی مورد نظر ،بلکه آن را به مؤلفههاي برونمتنی ،بهخصوص مؤلفههاي
اجتماعی -سیاسی زمان تولید اثر ،مربوط میسازد .در این پژوهش ،بر مبناي نگرش
دوم ،نگارهي «کشتی شیعه» از شاهنامهي طهماسبی را همراه با قطعه شعري از شاهنامهي
فردوسی ،معروف به «گفتار اندر ستایش پیغمبر» مطالعه کردهایم و با استخراج و بررسی
داللتهاي معنایی ،نشان دادهایم که این نگاره تا چه حد تحت تأثیر مؤلفههاي برونمتنی
سیاسی -اجتماعی زمان خویش قرار دارد .در چنین تحقیقی ،مطالعهي ترکیببندي و
نشانههاي تصویري نگارهي مرتبط با اثر ادبی ،در مسیر کشف و تبیین کارکردهاي
سیاسی -اجتماعی است و نشان میدهد که این نگاره تنها افزودهاي بر متن ادبی
نبودهاست؛ بلکه ابزار قدرتی در خدمت گفتمان مسلط جامعه است.

واژههای کليدی :شعر ،نقاشی ایرانی(نگارگري) ،شاهنامه ،قدرت.
 .1مقدمه
شاهنامهي فردوسی در دورهي صفویه ،اهمیتی خاص پیدا کرد .شیعیان ،فردوسی را شیعه
و مدافع علی(ع) میدانند و تحقیقات پژوهشگران نیز این ادعا را ثابـت میکنــد( .ر.ک:
نظامی عروضی 83 :1381 ،و منتصب مجابی )63-43 :1383 ،جایگاه ویژهي شاهنامــه
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی m.hajihady@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله96/3/12 :

تاریخ پذیرش مقاله96/8/29 :
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موجب شدهاست تا نگارگران به آن عالقهمند شوند و صحنههاي مختلفی از آن را تصویر
کنند .این نگارهها عموماَ بهمنزلهي یک افزودنی صرف بر شعر فردوسی نیست .نگارگر،
خود صاحبِ هنر ،سلیقهي خاص و گرایشهاي هنري است و تمایالت سیاسی-
اجتماعی-ایدئولوژیک خاص خود را دارد .این مؤلفهها بر نگارگري او اثر گذاشته و
نگاره را به چیزي فراتر از تصویرسازي یا نقاشی از روي یک شعر ،تبدیل کردهاست.
ایجاد تفاوت در مؤکدات شعر؛ افزودن و کاستن عناصر بصري و شخصیتها و تقویت
و تضعیف موقعیتها ،از جمله ابزارهاي نگارگر براي شخصیسازي نگاره و مستقل
ساختن آن از شعر ،علیرغم پیوستگی با آن است .از سوي دیگر ،شعر و نگاره ،هر دو
در طول تاریخ ،نقشهاي مهمی در عرصهي قدرت بازي کردهاند .توجه به اهمیت هنر
نزد مردم ،باعث شدهاست تا حاکمان ،به انواع شیوههاي پسندیده و ناپسند ،ادبا و هنرمندان
را مورد استفاده قرار دهند و اهداف خود را از طریق ایشان پیگري کنند.
فردوسی در صفحات آغازین شاهنامه ،با شعري تحت عنوان« :گفتار اندر ستایش
پیغمبر» ،خواننده را به سوي نگرش ایدئولوژیک خویش فرامیخواند .این شعر با تشبیه
جهان و زندگی انسان ها در آن به دریایی مواج و پرخطر ،مخاطبان را به سوار شدن بر
پهنکشتیاي فرامیخواند که نماد تشیع است .بهتعبیر دیگر ،شاعر ،مخاطبان را از سوار
شدن بر کشتیهاي متفرقه که رو بهسوي هالک میروند ،بر حذر میدارد .از سوي دیگر،
نگارگر این تصویر را میپسندد و آن را مفهوم و استعارهي مرکزي اثر ثانویهاي قرار میدهد
که در نهایت« ،نگارهي کشتی شیعه» خوانده میشود .این نگاره علیرغم آنکه تا حد بسیار
زیادي ،بازنمود شعر فردوسی است ،استقالل خود را با تغییر در مؤلفههاي موقعیت ،عناصر
بصري و شخصیتپردازي ،حفظ میکند .آنچه این دو اثر را در حوزۀ معنایی مشترک قرار
میدهد ،مؤلفهي قدرت است .نگاره (957-935ه.ق) پس از شعر (400-365ه.ق) و در
زمان شاه طهماسب صفوي (984-920ه.ق) خلق شدهاست .این زمانی است که شاه
اسماعیل صفوي تازه موفق شدهاست حکومتی یکپارچه ایجاد کند (930-907ه.ق) و بر
سراسر کشور حاکم شود .اسماعیل ،همزمان با این تحول بزرگ ،شجاعت خود را با تغییر
بزرگ دیگري نشان داد و تشیع را مذهب رسمی(907ه.ق) اعالم کرد .اگرچه اینکار
می توانست بسیاري از ایرانیان را که مذهب شیعه داشتند ،با وي همپیمان کند ،خطر دشمنان
و کینهتوزي آنان را نیز افزایش میداد .در چنین شرایطی حاکمان صفوي به هر ابزاري که
به حفظ و افزایش قدرت آنان کمک میکرد ،نیاز داشتند و از آن حمایت میکردند .نگارهي
کشتی شیعه با چنان خصوصیاتی میتوانست بهخوبی جزو ابزارهاي مذکور قرار گیرد.
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خوانش انطباقی شعر و نگارهي مرتبط با آن ،از دو جنبه ممکن است :نخست آنکه
یک نگاره را تنها به منزلهي بازنمودي از متن ادبی دانسته به مؤلفههایی از قبیل مسایل
مورد عالقهي شکلگرایان ،شگردهاي آن و تعلق آن را به مکاتب مختلف هنري بپردازیم؛
دیگر آنکه از منظر معناشناسی ،داللتهاي معنایی را مورد دقت قرار دهیم که نگاره را
نهتنها به متن ادبی مورد نظر ،بلکه آن را به مؤلفههاي برونمتنی ،به ویژه ،مؤلفههاي
سیاسی -اجتماعی-ایدئولوژیک زمان تولید مربوط میسازد.
مسألهي اصلی پژوهش حاضر ،مطالعه و اثبات پیشیگرفتن نگارهي کشتی شیعه از
شعر فردوسی ،در امر حفظ و افزایش قدرت صفویان است و منطبق با نگرش دوم در
خوانش نگاره ،یعنی بررسی داللتهاي برونمتنی انجام میشود .این پژوهش با روش
کتابخانهاي و با شیوهي مقایسه ،تحلیل و استنتاج انجام شده و مسیر اینگونه است :تغییراتی
را که میرزاعلی ،خالق نگارهي کشتی شیعه ،در مؤکدات شعر فردوسی دادهاست ،استخراج
و ارتباط احتمالی آنها را با حکومت صفوي بررسی کردهایم .تغییرات مذکور شاملِ حذف،
افزایش و یا تغییر در مفاهیم شعر فردوسی است که موجب تمایز نگاره از شعر میشود.
این تمایزات در «موقعیتها»« ،عناصر بصري» و «شخصیتها» بررسیپذیر است.
ضرورت و اهمیت چنین پژوهشی از جنبههاي مختلف قابل بررسی است :نخست،
روشی را براي مطالعهي میانرشتهاي هنر ،ادبیات و سیاست ،مورد تجربه قرار میدهد؛
سپس ،موجب افزایش دقت در خوانش نگاره بر اساس شعر و با توجه به مؤلفههاي
برونمتنی ،از قبیل مسایل اجتماعی ،سیاسی و ایدئولوژیک میگردد .همچنین بستر الزم
را براي ادامه و تکمیل چنین خوانش تطابقی میان شعر -نگاره -سیاست ،براي سایر
پژوهندگان فراهم میآورد .همچنین مطالعهي تأثیر قدرت بر هنر (در اینجا ،هنر
نگارگري) موجب آشکار شدن زمینههاي مختلف مباحث سیاسی -فرهنگی در زمینهي
موضوع میشود .این موضوعی است که بهمراتب مورد توجه پژوهندگان واقع شدهاست؛
ولی تاکنون مسألهي قدرت در نگارههاي زمان صفوي و شاهنامهي طهماسبی ،به
شایستگی مطالعه نشدهاست و بهویژه ،هیچ پژوهشگري به بررسی تأثیر قدرت بر خلق
نگارهي کشتی شیعه نپرداختهاست.
پژوهشهاي متعدد و مفصلی در زمینهي کلی «ارتباط شعر و نگاره» انجام شدهاست؛
با اینحال ،محققان در هیچیک از آنها به موضوع تخصصی مقالهي حاضر نپرداختهاند.
محسن ذاکرالحسینی در مقالهي «کشتیعروس» (ذاکرالحسینی )1379 ،به تحلیل معنایی
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این مفهوم و اشارات مجازي آن پرداختهاست .حبیباهلل آیتاللهی در مقالهي «جلوههاي
ناب هنر ایرانی در مینیاتورهاي شاه طهماسبی» (آیتاللهی ،)1380 ،از منظر هنري به تبیین
ظرایف نگارههاي موجود در شاهنامهي طهماسبی پرداختهاست .مهناز شایستهفر در کتاب
هنر شیعی :عناصر هنر شیعی در نگارگري و کتیبه نگاري (شایستهفر )1384،به مطالعهي
نگارهها و کتیبههاي ایرانی از منظر ارتباط آنها با مذهب تشیع و تأثیر ایدئولوژي بر هنر
پرداختهاست و هم او در مقالهي «شاهنامه ،حماسهي ملی(دوران تیموریان و صفویان)»
(شایستهفر ،)1385 ،ضمن پاسخ به اینکه چرا شاهنامه در دورههاي مختلف بهطور
گسترده مورد توجه هنرمندان بودهاست و شاهنامههاي مصور دورههاي تیموري و صفوي
کدامند ،ارزش شاهنامه را بهمثابهي یک شناسنامه ملی ،مورد توجه هنرمندان و نیز حکام
دورههاي تیموري و صفوي دانستهاست و از شاهنامه طهماسبی در جایگاه اثري مهم در
دورههاي مختلف ،یاد کردهاست .فاطمه صداقت در مقالهي «شاهنامه شاه طهماسبی
شاهکار مصورسازي مکتب تبریز» (صداقت ،)1385 ،به این دو پرسش پاسخ دادهاست
که شاهنامه شاه طهماسب تحت چه شرایطی و با چه ویژگیهاي مضمونی و تکنیکی
خلق شدهاست؟ در نهایت مریم عبدالهی در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به «مطالعهي
زیباییشناسی کمّی سه نگاره از شاهنامه طهماسبی ،با رویکرد نظریهي اطالعات
انفورماتیک» (عبدالهی )1391،پرداختهاست.
 .2تحليل پيوند شعر ،نگارگری و قدرت ،در مطالعهی معناشناختی نگارهی کشتی شيعه

در ادامه ،به بررسی ارتباط شعر «گفتار اندر ستایش پیغمبر» با نگارهي «کشتی شیعه» و
نیز ،ارتباط آنها با قدرت پرداختهایم و نشان دادهایم که چگونه تغییر در مؤکدات و
مفاهیم ،باعث شده تا نگاره ،در عرصهي خدمت به قدرت ،از شعر پیشی گیرد.
 .1 .2شعر فردوسی« :گفتار اندر ستایش پيغمبر»
در دیباچهي شاهنامه ،شعر «گفتار اندر ستایش پیغمبر» جزو مواضعی است که فردوسی
در آن «از عقیدهي دینی خود در غوغاي تعصب محمود و محمودیان ،بهصراحت نام برده
و تعلق خویش را به آلعلی و خاندان پیغامبر ،بهصراحت آشکار کرده و در ستایش آنان
شدت بهخرج داده( ».صفا )257 :1392 ،البته باید توجه داشت که برخی محقان معتقدند
که محمود غزنوي چندان با شیعیان دوازده امامی مشکل نداشته؛ بلکه بیشتر با اسماعیلیان
مخالفت میکردهاست( .ر.ک :امیدساالر 264 :1380 ،و ریاحی )91 :1388 ،به هر روي،
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ارتباط مستقیم و تلمیحی ابیات این قطعه شعر با آیات و احادیث ،مورد توجه محققان
دیگر نیز قرار گرفتهاست؛ براي نمونه (ر.ک :منتصبمجابی63-43 :1383،؛ رستنده،
 94-90 :1378و ابوالحسنی منذر)486-439 :1392 ،
از سوي دیگر ،وقتی جامعه ي ایران با جمعیت بزرگ معتقد به تشیع و عالیق
میهندوستانه در نظر گرفته شود ،جایگاه این قطعه شعر از یک منظومهي حماسی که به
میهن و اعتقادات مذهبی ،همزمان ،عشق میورزد ،روشنترخواهد شد .اینچنین ،درمییابیم
که این قطعه چه ظرفیت قابل توجهی براي بهرهگیري قدرتمداران زمانه در خود دارد:
در رستگاري بباید جست
تو را دانش دین رهاند درست
همان تا نگردي تن مستمند
دلت گر نخواهی که باشد نژند
سر انـــدر نیاري بـــه دام بال
چو خواهی که یابی زهر بد رها
نکوکـــار گـــردي بر کردگار
بوي در دو گیتی ز بد رستگار
دل از تیرگیها بدین آب شوي
به گفتار پیغامبرت راه جوي
خداوند امر و خداوند نهی
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
درست این سخن گفت پیغمبر ست
که من شارستانم علیام در است
تو گویی دو گوشم بر آواز اوست
گواهی دهم کاین سخن راز اوست
برانگیخته موج از او تندباد
حکیم این جهان را چو دریا نهاد
همـــه بادبـــانهـــا برافراختـــه
چو هفتـــاد کشتـــی برو ساخته
بیاراسته همچو چشم خروس
یکی پهن کشتی بهسان عروس
همان اهل بیت نبی و وصی
محمد بدو اندرون با علی
به نزد نبی و وصی گیر جاي
اگر چشم داري به دیگر سراي
چنین است این دین و راه من است
گرت زین بد آید گناه من است
چنان دان که خاک پی حیدرم
برین زادم و هم برین بگذرم
نه برگردي از نیکپی همرهان
نگر تا به بازي نداري جهان
چـــو بـــا نیکنامـــان بوي همنورد
همه نیـکیات بایـــد آغـــاز کـــرد
(فردوسی ،1394 ،ج)5 -4 :1
نکته شایسته یادآوري در برخی نسخ شاهنامه ،مانند نسخهي فلورانس( 614ه.ق) این
است که علیرغم اشارهي مجمل به سه خلیفهي نخست ،تأکیدات فراوانی بر محق بودن
تشیع دیده میشود و حتی مخالفان تشیع ،به شدت مورد شماتت قرار میگیرند( .ر.ک:
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جوینی ،1394 ،ج )51-48 :1با وجود این ،به دلیل باور شاهنامهشناسان بر الحاقی بودن
آن ابیات (خالقیمطلق 142-137 :1388 ،و کزازي ،1394 ،ج ،)208 :1نسخهي شاهنامه،
به تصحیح دکتر جالل خالقی مطلق (( )1394که مورد وثوق اغلب شاهنامهپژوهان است)
و بسته به ضرورت ،نسخهي شعر فردوسی آنچنانکه در نگاره آمدهاست (چرا که موضوع
پژوهش حاضر ،نگارهي مذکور است) مالک پژوهش حاضر قرار گرفت.

 .2 .2نگاره صفوی«کشتی شيعه»در شاهنامه طهماسبی
شاهنامهي طهماسبی (شاهنامه شاهطهماسب) نسخهاي از شاهنامهي فردوسی است که
خلق آن در دورهي حکومت شاه اسماعیل اول سال 928ه.ق ،در کارگاه سلطنتی تبریز با
اجراي  15هنرمندِ زمان ،آغاز شد .این نسخه با  258مجلس بر مبناي افسانهها ،اساطیر و
داستانها همراه با ابیات شاهنامهي فردوسی در جايجاي نگارهها با خط نستعلیق و بر
مبناي تناسبات فراوان ،در سال  948ه.ق ،تهیه شد.
اولین نگاره این شاهنامهي مصور ،منسوب به میرزا علی(957-915ه.ق) ،فرزند سلطان
محمد (ر.ک :شایستهفر 150 :1384 ،و کنگرانی ،)76 :1390 ،به نام «کشتی شیعه» معروف
است که شعر «گفتار اندر ستایش پیامبر» از دیباچهي شاهنامهي فردوسی (خالقیمطلق،
 )5-4 :1394را تصویر کردهاست« .موالنا میرزا علی ،ولد موالناي مشارالیه است در فن
نقاشی و تصویر و چهرهگشایی ،نظیر و عدیل
نداشت و تصویر را بهجایی رسانیده بودکه کم-
کسی مثل او شد و در ایام پدر ،در کتابخانهي
شاه جمجاه ،طهماسب ،نشو و نما یافت».
(حسینی قمی )137 :1383،برخی آثار بهجا
مانده از وي عبارت است از :همکاري در دو
اثر«پنج گنج نظامی»« ،مجلس نمودن شاپور»،
«صورت خسرو در پنج گنج نظامی»« ،مجلس
شکار دوبرگی از سلسلهالذهب جامی»« ،هفت
اورنگ ابراهیممیرزا»« ،صحنهي شکار» و
«ششنگاره از شاهنامهي طهماسبی(».پاکباز،
تصوير :نگاره کشتي شيعه ،منبعthe Persian book :
)91 :1379
of king(2011) new York: the metropolitan
museum of art :ӀӀ9V
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 .3 .2همخوانی شعر فردوسی و نگارهی کشتی شيعه
از آنجا که شعر مذکور با خطاب و پند به خواننده آغاز میشود ،میتوان پیشبینی کرد
که هدف از سرایش آن ،ایجاد یا تحکیم نوعی نگرش در خواننده است که در انتهاي
ابیات و حین نتیجهگیري ،صراحت و قدرت بیشتري خواهد یافت .در بیت نخست،
رستگاري مخاطب ،بر توسل به دانش دین موکول میشود؛ بنابراین توقع میرود که شاعر
در ابیات بعدي ،باز به این مؤلفه بازگردد و از آنهابراي نیل به مقصود ،بهره ببرد .در
ابیات دوم ،سوم و چهارم (که متفقالمعانی هم هستند) ،سامان دادن و شادي بخشیدن به
دل که عامل رهایی از مستمندي (غمگینی و نژندي) است ،در گرو گرویدن به گفتار
پیامبر (ص) معرفی میشود .اینک مخاطب منتظر است تا ببیند کدام سخنان نبوي مدّ نظر
شاعر است؛ اما فردوسی ،با خطاب دوباره به خواننده ،سؤال میکند که منظور از احادیث
نبوي کدامین آنها است و پیامبر(ص) چه گفته است؟ این بیت ،عالوه بر آنکه حس
انتظار را در خواننده تقویت میکند ،در ذات خود ،سؤالی بالغی است؛ چون پاسخ آن
بالفاصله (در بیت بعدي) از سوي خود شاعر داده میشودَ « :أنَا َمدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَ ِلیٌّ بَابُهَا
فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْیَأْتِ الْبَابَ» است؛ من شهر علمم و علی درِ آن شهر است .هر که دنبال
علم است ،باید از این در وارد شود( ».االمام الرضا علیهالسالم )123 :1366 ،سپس شاعر
تأکیداتی میآورد تا محکم بودن این سخن را به ذهن مخاطب متبادر سازد.
از اینجا ،تصویرپردازي آغاز میشود و فردوسی ،از وجه ذهنی ( ،)subjectiveبه
وجه عینی ( )objectiveروي میآورد .تصویرسازي او نیز مبتنی بر روایتی نبوي است:
«مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق» (همان:
)116؛ مثل اهل بیت من میان شما ،کشتی نوح است که هر کس به آن پناه برد ،نجات
یافت و هرکس از آن جاماند ،هالک شد .این تفرقهي پیشبینیشده ،در احادیث دیگري
نیز جلوه یافتهاست« :ان بنی اسرائیل تفرقت سبعون فرقه و خلصت فرقه واحده و ان امتی
ستفترق علی اثنتین و سبعین فرقه تهلک احدي و سبعون تخلص فرقه قیل من تلک
الفرقه؟ قال الجماعه»(ابن بابویه:1377،ج)584-585 ،2؛ بنیاسرائیل به هفتاد و یک فرقه
تقسیم شدند که یک فرقهي آن ،نجات یافته و امت من به هفتاد و دو فرقه تقسیم میشوند
که یک فرقهي آن از آتش نجات می یابد .از حضرت سؤال شد که آن فرقه کدام است؟
حضرت فرمود :جماعت است .در نتیجه ،نجات یافته آن دسته افرادي هستند که به والیت
شما (اهل البیت) متمسک شده و پیرو عمل شما باشند و بر رأي خویش عمل نکنند.
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شاعر بهوسیلهي ایجاد ارتباط میان نگرش خود با حدیث سفینهي نجات و نیز با ایجاد
تصویري از کشتیهاي مختلف در دریاي مواج و طوفانی ،نمایی از روزگار خویش را
بهدست میدهد .بهتعبیري ،این دریاي پرآشوب ،میتواند همان زمانهي آشفتهي فردوسی
باشد؛ بهنحويکه موج و تندباد آن ،هر نابلد راه و هر کشتیاي را که ناخداي آن اهل
البیت(ع) نباشد ،غرق کند .میگوید که خداوند ،جهان را بهمثابهي چنین دریایی قرار داده
که در آن ،حوادث و ناسازگاريهاي فراوان وجود دارد .سپس هفتاد کشتی را در آن دریا
تصویر میکند که تنها یکی از آنها شاخص (مانند چشم خروس) است و پیامبر (ص) و
اهل بیت ایشان (ع) در آن قرار دارند .آنگاه مخاطب را در مقام مقایسهي این کشتیها
مینشاند :در چنین دریاي پرخطري ،صالح کا ِر مخاطب در آن است که از میان هفتاد
کشتی ،تنها به آن پهنکشتیاي وارد شود که به ساحل نجات خواهد رسید .شاعر دوباره
پرهیز از سایر کشتیها را توصیه میکند؛ زیرا تنها راه نجات ،همین است .وي دوباره به
وجه ذهنی برمیگردد و تضمین میکند که اگر بهخاطر این تصمیم ،ضرري به فرد رسید،
او ضامن خواهد بود .شاعر پیروي از تشیع را خصیصهي ذاتی خویش معرفی میکند و
به خوانندهي شعر نیز هشدار میدهد اگر به این راه راست نپیوندد ،به راه خطا متمایل
شدهاست .جهان ،بازي و بازیچه نیست .در جهان باید با نیکنامان همراه بود تا نیکنامی
نصیب گردد .در آخر هم دامنهي معنایی این پند را بسیار وسیع معرفی میکند.
نکتهاي مهم در توصیف شخصیتهاي این شعر وجود دارد .طبق شگردهاي روایی،
وقتی توصیف ،مختصر میشود ،ذهن هرچه سریعتر از موصوف عبور میکند .این ،خود
یکی از روشهاي بسیار زیرکانهي حذف است .بر عکس ،هرگاه در جریان روایت ،راوي
به مسألهاي مهم برسد ،بهجاي اشاره و عبور از آن ،به وصف دقیق میپردازد .در نتیجه با
افزایش کمّیت کلمات و جمالت ،سرعت روایت را کاهش میدهد تا براي مخاطب،
فرصت دقت کردن در سوژه ایجاد شود .این ویژگی را میتوانیم در معرفی حضرت
علی(ع) از سوي شاعر ببینیم .در این قطعه ،از بیت یازدهم تا پایان شعر ،همهي ابیات،
بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ،در خدمت وصف این شخصیت هستند.
 .4 .2همسویی شعر و نگاره «کشتی شيعه» در پيوند با قدرت
نگاره (تصویر) ،انعکاس یا بازتابِ واقعیت یا حقیقتی دیگر است .این پدیدههاي هنري،
ضمن فرایند انتزاعی و تجریدي که در واقع ،شکلگیري مفاهیم و اندیشه است ،براي
بیننده معنا مییابد .به وسیلهي نشانهشناسی نگاره ،میتوانیم به ویژگیهاي آن راه پیدا
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کنیم .در این شیوه ،نه «احساسات هنري» ،بلکه «داللت» ،مهمترین مؤلفه است که در آن،
از «شیوهي تولید معنا به وسیلهي نشانه» ،سخن به میان میآید .به تعبیر دیگر ،یک نشانه،
در واقع یک نشانه نیست؛ اال آنکه «مبین ایدهها»یی باشد و نزد مخاطبِ دریافتکننده،
موجب برانگیختهشدن تأویلی گردد( .ر.ک :رزاقی )12-10 :1384،در ادامه کوشیدهایم تا
داللتهاي محتمل اجزاي نگارهي کشتی شیعه را بر روابط قدرت ،بررسی کنیم.
نگارهي کشتی شیعه در شاهنامهي طهماسبی ،حدود پانصد و هفده سال پس از مرگ
فردوسی،خلق شدهاست .هریک از این دو در موقعیت سیاسی -اجتماعی -ایدئولوژیک
خاص خود بهوجود آمدهاند و شرایط خلق این دو اثر ،یکسان نیست؛ پس طبیعی است
که نگاره ،بازنمود محض شعر نباشد و طبیعی است که نگارگر بر بعضی مؤلفهها تأکید
بیشتر داشته باشد و برخی دیگر را کمرنگتر نشان دهد و یا حتی حذف کند.
پیوند شعر و نگارهي مذکور را در ارتباط با قدرت ،از سه منظر ،یعنی «موقعیت»،
«عناصر بصري» و «شخصیتها» میتوان بررسی کرد .این مطالعه بر دو محور تقدس
(دین و مذهب) و سیاست (قدرت و حکومت) تاکید داشتهاست.
 .5 .2موقعيت تاریخی -سياسی نگاره
منظور از موقعیت ،شرایط خاص زمان ،مکان و فضاي حاکم بر اثر ادبی -هنري است .با
مقایسهي مؤلفهي موقعیت در شعر فردوسی و نگارهي طهماسبی ،ارتباط این دو ،روشن
و ظرفیتهاي محتمل نگاره براي خدمت به حکومت صفوي ،معلوم میشود.
 .6 .2موقعيت در شعر فردوسی
حال و هواي حاکم بر اثر ،هشدار ،نصیحت و ارائهي راهنمایی دربارهي حوادثی است که
انسان ،پیش رو دارد .این فضا ،بهگونهاي طراحی شدهاست که گویی کسی که میداند چه
خطراتی خواننده را تهدید میکند ،به او اندرز میدهد .شاعر با کمک تصویرسازي،
موقعیت خطرناک پیشِ رو را همچون دریایی نشان میدهد که مخاطب ،خواسته یا
ناخواسته ،در آن قرار دارد .دریاي مذکور ،استعارهاي از همان زندگی انسان است .براي
مخاطب ،امکان سوار شدن بر کشتیهاي مختلف وجود دارد .به عبارتی ،مخاطب میتواند
به ایدئولوژيهاي مختلفی که ارائه میشوند ،باورمند شود؛ اما مسأله این است که فقط
یکی از آن کشتیها (ایدئولوژيها) مسیر را بهسالمت ،طی خواهد کرد و سایر آنها در
دریا غرق خواهند شد .فردوسی به استعاره ،زندگی (و یا روزگار) را دریا خوانده است.
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این دریا ،آرام نیست؛ بلکه تندبادها (که استعارهاي از تغییرات و تحوالت است) ،موجهاي
سهمگین و خطر غرق شدن را ایجاد کردهاست .راوي شعر ،خود در خطر نیست؛ زیرا او
خود را با اظهار بندگی اهل بیت نبی(ص) به کشتی نجات رساندهاست و از درون آن،
دیگران را به امنیت این کشتی (و در نتیجه نجات) ،دعوت میکند .فردوسی همچنین،
ساکنان کشتی را به مخاطبان شعر خود معرفی میکند تا ایشان را نیز به سوار شدن ترغیب
کند .در شعر او ،این ساکنان بزرگوار ،تضمینکنندهي دنیا و آخرت شایسته ،براي
همراهانشان هستند .از سوي دیگر ،شاعر ،ساکنان سایر کشتیها را اهل غرق میداند .او
مخاطب را اندرز میدهد تا مراقب باشد که زندگی را بازي نداند و از نیکپیهمرهان
(نبی و آل) بازنگردد؛ همانگونه که مالحظه میشود ،شعر فردوسی زبانی پرهشدار دارد
و با تحکّمی منطقی ،میکوشد تا مخاطب را به تشیع فراخواند.
 .7 .2موقعيت در نگاره
در نگاره نیز دریایی بیکرانه تصویر شدهاست .دریا و آب ،داراي معانیاي مجازي هستند
که به موضوع بحث ما کامل مربوط است .براي کشف این معانی الزم است یادآور شویم
که آب و دریا در اسالم ،جایگاه و شأنی واال دارند .آیه «وَجعلنا من الماء کل شیء حیّ»
(انبیاء)30/؛ یعنی ما همهچیز را از آب زنده قرار دادیم ،شاهدي بر این مدعا است« .در
تفکر اسالمی ،آب یعنی شفقت ،معرفت باطنی ،تطهیر ،زندگی و (آب) به شکل چشمه،
مکاشفهي الهی ،حقیقت و آفرینش( ».کوپر )2 :1379 ،اعتقاد به زنده بودن و زاییده شدن
و زندگیبخشیِ زمین از آب ،سبب نمادین شدن آن است .آب ،نمادي از عالم ملکوت و
عنصري است که رابطهي انسان را با طبیعت ،بهوجود میآورد .در نگارههاي ایرانی ،آب
به رنگ نقرهاي تصویر می شود که براي ایجاد روشنایی ،انعکاس نور و ایجاد پرتوهایی
است که با روح بیننده وارد تبادل معنوي میشود .نمود آب به شکل دریا ،به معناي آن
است که این موجود ،در عین نعمت ،خطرناک است و الزمهي ارتباط با آن ،دانایی و
احتیاط است .دریا محیطی است که با همهي حیاتبخشیاش ،خطرآفرین است و ناقصانی
که شناوري ندانند ،در آن غرق خواهند شد.
در نگاره ،بر روي دریا ،یک کشتی اصلی و چندین کشتی متفرقه تصویر شدهاست که
ل بیتی مَثَل
ل اه ِ
همه معانی نمادین دارند .کشتی اصلی ،نماد سفینهي نوح در حدیث «مَثَ ُ
سَفینه نوح من رَکَبَها نَجَا»است؛ یعنی :مَثَلِ اهل بیت من مَثلِ کشتی نوح است .هر که بر
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آن نشست ،نجات یابد .بنابراین ،این کشتی یادآور رستگاري ،سعادت و امنیت است.
(االمامالرضا )123 :1366 ،روشن است که نگارگر نیز با نمادهاي «کشتی اصلی» و
«کشتیهاي فرعی» که روي هم ،استعارهي مرکزي نگاره را شکل میدهد ،میکوشد تا
مخاطب را به تشیع فرابخواند (عناصر بصري و شخصیتهاي نگاره که در ادامه بررسی
خواهند شد ،به تقویت صحت این استنتاج کمک خواهند کرد).
 .8 .2موقعيت تاریخی
در زمینهي موقعیت از منظر قدرت ،تاریخ سخن میگوید .زمان نگاره ،ابتداي عصر صفوي
است و «دولت صفوي داراي دو ارزش اساسی و حیاتی است :نخست ایجاد ملتی واحد
با مسوو لیتی واحد در برابر مهاجمان و دشمنان و نیز در مقابل سرکشان و عاصیان بر
حکومت مرکزي؛ دوم ایجاد ملتی داراي مذهبی خاص که بدان شناخته شده و بهخاطر
دفاع از همان مذهب ،دشواريهاي بزرگ را در برابر هجومهاي دو دولت نیرومند شرقی
و غربی تحمل نمودهاست( ».صفا،1378 ،ج )70 :5به تعبیر دیگر ،شاه اسماعیل «صفوي
در ایجاد یک حکومت مرکزي واحد در ایران و پیشگیري از هجومهاي جدید قبایل
زردپوست ،یعنی ازبکان و تعیین مذهب واحدي براي ایرانیان ،یعنی تشیع در برابر تسنن
که مذهب رسمی عثمانیان و ازبکان بود ،ایرانیان را از حیث استقالل و تشخص تاریخی،
به مقام پیشین خود بازگردانید و دورهاي را شبیه دوران شاهنشاهی ساسانی ،با همان
محاسن و معایب ،در تاریخ ما تجدید کرد( ».همان ،ج)29 :4
در زمان خلق نگاره ،مذهب شیعه بهتازگی در جایگاه مذهب رسمی ،مطرح شده
بود .در منابعی چون خالصهالتواریخ و عالمآراي عباسی آمدهاست« :روز جمعه ،امرکردند
که خطیب آن شهر خطبه ائمه اثناعشر خواند( »....حسینی قمی 73 :1359 ،و ترکمان،
 )28 :1350اعالم تشیع در جایگاه مذهب رسمی ،خود میتوانست موجب جنگها و
دشمنیهایی شود« :ازبکان و محرّکان غربی آنان ،یعنی عثمانیان از یکسو و صفویان و
متابعانشان از سویی دیگر ،یکی از دو نوع تلقی نظریههاي فقهی و اجتماعی اسالم را
بهانهي جنگ و تسخیر متصرفات یکدیگر میساختند و از این راه ،هنگامهجوییهاي
خود را مشروع جلوه میدادند( ».صفا ،1378 ،ج )70 ،5از سویی ،تشکیل حکومت مرکزي
نیز یعنی اعالم آمادگی براي مبارزه .پس از قرنها ،حکومت مرکزي دوباره در کشور
شکل گرفت و موجب شد تا از ایرانیان «ملتی قائم بالذات ،متحد ،توانا و واجباالحترام
ساخت و ثغور آن را در ایام سلطنت شاه عباس اول ،به حدود امپراطـــوري ساسانیــان
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رسانید( ».براون ،1335 ،ج )1 :4حال ،یکپارچه نگاهداشتن ایران در چنین وضعیت
پرتالطمی دشوار است و هر آن ممکن است کسی از یاران ،فریفته شود و به جمع دشمنان
بپیوندد .دشمنان در کمین نشستهاند؛ پس باید با تمام توان ،از همهي امکانات استفاده
شود تا افراد بیشتري با حکومت همدل گردد .استفاده از اعتقادات شیعی که افراد زیادي
از مردم کشور بر آن هستند ،یکی از مؤلفههایی است که هرگز نباید از چشم قدرت دور
بماند .این همان چیزي است که همهي طوایف گوناگون قزلباش را در زمان شاه اسماعیل
اول به یکدیگر پیوسته و بهصورت نیرویی واحد درآورده بود؛ شاهیسیونی یا
دوستداري شاه و فداکاري و جانفشانی در راه مقاصد مقدس مرشد کامل ،یعنی جهاد
با کفار و ترویج مذهب شیعهي اثناعشري و تقویت سلطنت نوبنیاد صفوي بود .در تاریخ
آمدهاست« :وفور شجاعت و دالوري خاقان سلیمانشأن و فدویت قزلباش که پروانهوار
بر شعله آتش زده( ». ...ترکمان )28 :1350،همین جملهي کوتاه ،خود از شدت تأثیر
اعتقاد به مذهب واحد ،در ایجاد وحدت ،نشان دارد .در چنان دورهاي ،مورخان اینگونه
به تقویت حکومت میپرداختند« :مالزمان موکب عالی که آن نونهال چمنآراي خالفت
را به زالل حسن اعتقاد پرورش میدادند ،به الهام غیبی به سمت واالي شاهی موسوم
ساخته با وجود صغر سن به عقیده درست و اراده شامل مرشد کامل و پادشاه میخواندند».
(همان )25:طبیعی است که شعر و هنر نگارگري هم میتوانست در این امر ،سهمی بهسزا
داشته باشد .فردوسی هم به خاطر ایراندوستیِ معروفش و هم به دلیل آنکه مردم ،او را
از شیعیان راسخ میدانستند ،گزینهي اصلی بود و نام فردوسی خود میتوانست منشاء
تأثیرات اجتماعی -ایدئولوژیک مطلوبی باشد .در این شرایط ،احیاي نقش اجتماعی-
ایدئولوژیک شعري خاص ،یعنی شعر «گفتار اندر ستایش پیغمبر» که در دیباچهي شاهنامه
آمده بود ،آن هم بهوسیلهي یک نگاره که با هوشیاري ،مؤلفههاي مؤثري را مورد تأکید
قرار میداد ،ابزاري بسیار کارآمد بود .همچنین ،استفاده از همپوشانی موقعیت شعر هنگام
تبدیل به نگاره ،موجب تقویت پیام نگاره در لزوم تعهد به مذهب صفوي شد؛ بهنحوي
که گویی جدایی از کشتی اصلی که در شعر فردوسی ،نماد مذهب تشیع بودهاست ،در
نگاره ،نماد جدایی از حکومت صفوي شد (مطالعهي مؤلفههاي عناصر بصري و
شخصیتها در نگاره ،این استنتاج را تقویت خواهد کرد).
 .9 .2عناصر بصری
مطالعهي ایماژهاي شعر (یا تصاویري که شاعر از طریق کلمات در ذهن مخاطـب ایجـــاد
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میکند) و مطالعهي عناصر بصري نگاره (یا آندسته مؤلفههایی که براي انتقال پیام از طریق
دیدن عمل می کنند) و بررسی ارتباط استعاري این هر دو با شرایط حاکم بر جامعه در زمان
خلق نگاره ،راهگشاي کشف ضرورتهاي سیاسی -ایدئولوژیک خلق نگاره است.
 .10 .2ایماژهای شعر
پیشتر گفته شد در شعر فردوسی ،کشتی اصلی ،آن «پهنکشتی»اي معرفی میشود که در
قیاس با کشتیهاي کوچک متفرقه ،احتمال نجات در آن بیشتر است .نبی(ص) معادل
خورشید ،یعنی روشنایی و یافتن مسیر درست است؛ پس ماه اگر میخواهد روشن باشد،
باید بستهي آفتاب بماند .افراشتن بادبانها ،یعنی اعالم آنکه آنها نیز کشتیهایی هستند که
حضور دارند و مسیر خود را دنبال میکنند؛ ولو آنکه بهسوي غرق شدن پیش بروند .با
ل کشتی اصلی که مانند عروس ،به انواع زیورآالت آراسته و مانند چشم
این حال ،در مقاب ِ
خروس زیبا است ،این بادبان برافراشتنها بیهودهاست و جلوهاي ندارد .خردمند که از دور
به دریا نگاه میکند و ناآرامی آن را میبیند ،صالح خود را در آن میبیند که در پهنکشتی
بماند و از کشتیهاي متفرقه بپرهیزد .او میداند که در آنجا ،یاران باوفایی چون نبی و
آل(ع) هستند که او را از غرق نجات خواهند داد .یاران باوفاي او داراي تاج ،پرچم و تخت
حکمرانی هستند؛ به تعبیر دیگر ،قدرت دنیوي در اختیار آنان است؛ اما این همهي امتیازات
آن کشتی نیست؛ زیرا مصاحبان او در پهنکشتی ،صاحبان «دیگر سراي» نیز هستند .یعنی
در صورت همراهی با آنان ،سعادت اخروي و بهشت نیز براي مخاطب تضمین میشود.
 .11 .2عناصر بصری نگاره
مشاهده ساختار چندسطحی این نگاره ،با توجه به اولویت مفهومی عناصر بصري ،نشان
از ساختاري منظم و هدفمند دارد« :نقاشان تبریزي بیآنکه سطح تخت صفحهي نقاشی
را بشکنند ،ترکیببنديهاي چندسطحی میآفرینند که از پایین به باال گسترده میشود و
غالب ًا از حد فوقانی قاب بیرون میزند( ».اشرفی )97 :1367 ،در نگاره ،بنا بر نیازي که
موجب خلق آن شدهاست ،عناصر بصري ،کمیت و گوناگونی بیشتري دارد؛ به تعبیري،
برخی از عناصر بصري نگاره ،در شعر وجود ندارند .عناصر بصري به مثابه یکی از
ابزارهاي انتقال مفاهیم ،در سه نوع نمادین هندسی ،طبیعی و تلفیقی ،بر دو بستر اسطوره
و آیین ،روند شناخت عمیقتري از خوانش نگاره بهدست میدهند.
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نمادهاي هندسی ،یعنی مجموعهاي از اشکال هندسی که ضمن آراستن معماري نگاره،
معرف نمادي از حکمت اسالمی مبتنی بر کثرت ،در عین وحدت و وحدت ،در عین
کثرت است .این نمادها در نگاره ،قابهاي احاطهکنندهي اشعار در باال و پایین نگاره،
اتاقک چهارگوش کشتی ،ستارههاي ششپر تزیینات کشتیها ،نشان سهگوشه سقف اتاقک
کشتی و از همه شاخصتر ،ستون چلیپایی بادبان کشتی است.
نیز« ،نماد طبیعی خورشید ،بههرگونه و در هر ساختار ،مظهر و نشانهي گردش چرخ
زمانهي بی کران و زایش و میرش ،هست و نیست ،گشاد و بست و پیوست و گسست
است و این آسیاي فلک و چرخ زمان است که میچرخد و میچرخد و همهچیز را خرد
میکند .نه آغازي دارد و نه پایانی( ».بختورتاش )184 :1380 ،خورشید همچنین سمبل
نبوت ،امامت و نیز پادشاهی است .این نماد در باال و سمت راست ،احساس مضاعفی از
هدایت و در کنترل بودن شرایط را به ذهن متبادر میسازد.
در سمت چپ نگاره ،ستون چلیپایی ،منطبق با خط طالیی تصویر ،با کودکی نشسته
بر محل تقاطع آن ،کشتی را به بادبانی قرمزرنگ متصل کردهاست .ترکیب اجزاي نگاره،
از جایگاه رفیع و قدرت کشتی نشان دارد؛ یک حرکت عمودي به وسیلهي چلیپایی که
از کشتی اصلی به سمت باالي تصویر (و بهرنگ طالیی) است ،چارچوبهي نگاره را
درمینوردد و نگاه مخاطب را از کشتی نجات به سمت آسمان ،هدایت میکند .این
جزییات ،بهگونهاي ،عالم مثال را به نمایش گذاشتهاند و این امر به مدد سبک و سیاقی
است که نقاش ،از نگارگري ایران گرفتهاست .پنج بیت شعر در باالي نگاره ،یادآور پنج
تن آل عبا و هفت بیت پایین ،هفت مرحلهي عشق و سلوک درویشی را به ذهن متبادر
میسازد .اطاقک وسط ،مکانی است که ناخدا در آن فرمان میراند .درِ طالیی ،یادآور
حدیث «انا مدینه العلم و علی بابها» است .دو کشتی که به نشانهي مشتی از خروار در
نگاره آمدهاست ،سمبل تفرقهاند .آنها در حال دور شدن از اقتدار و آرامشِ کشتی بزرگ
و به تعبیري ،در حال دور شدن از حکومت صفوي هستند.
رنگ هاي زنده ،مکمل و متضاد که به شکل سطح فراهم آمده و با خط تیره ،جدایی
آنها تشدید شدهاست ،نهتنها موجب بهوجود آمدن فضایی پرشور و پویا است ،بلکه
اکثریت رنگهاي بهکار رفته در این تصویر ،طالیی،قرمز ،آبی ،زرد و سبز است که در
زمرهي مکملهاي روحانیاند« .زرد ،نمونهي رنگ مادي و در مقابل ،آبی نیروي معنوي
عمیقی دارد و نمایندهي رنگ آسمان است» (کاندینسکی)13 :1384 ،؛ همانگونه که پنج
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شخصیت متفاوت در این نگاره ،لباسی به رنگ آبی آسمان نگاره دارند و رنگ سبز که
دین را تداعی میکند ،در تنپوش سه نفر(در حاالت و شخصیتهاي متفاوت) و همچنین
در سرپوش اریکهي کشتی ،استفاده شدهاست .رنگ طالیی ،جاودانگی و آرامش حاکم را
القا میکند .رنگ قرمز (نماد شراب و خون) در پرچم برافراشتهي کشتی ،تنپوش چهار
شخصیت نگاره و کاله شخصیتها ،بهصورت نمادین بهکار گرفته شدهاست.
 .12 .2رابطهی مؤلفههای بصری نگاره با حکومت صفوی
در شعر ،وحدت بر تفرقه ارجح دانسته شد و در نگاره ،کشتی اصلی در مقابل کشتیهاي
کوچک ،همین مفهوم را منعکس کرد .در تاریخ نیز حکومت نوپاي صفوي ،نیازمند
وحدت است .هر نوع تفرقه میتواند موجب تضعیف این حکومت شود .در شعر
فردوسی ،غلبهي جلوهي کشتی اصلی بر فرعی ،مطرح است و در نگاره ،عظمت کشتی
اصلی و ارتباط آن با آسمان ،همراه با تزیینات مختلف هندسی ،طبیعی و تلفیقی آن به
تصویر کشیده شدهاست .کشتی اصلی میتواند استعارهي روشنی از حکومت مرکزي
صفویان باشد و کشتیهاي متفرقه ،حکومتهاي محلی هستند .طبق مفاهیم نگاره و شعر،
هرکه عاقل باشد ،به کشتی اصلی میپیوندد؛ زیرا آنکه به کشتی متفرقه درآید ،نابود
خواهد شد؛ بنابراین نزد خردمندان ،بادبانافرازيهاي کشتیهاي متفرقه یا همان
پرچمافرازيهاي حکومتهاي محلی و قومی ،راه بهجایی نخواهد برد .یکی از نمادهاي
تصویري مهم در نگارهي کشتی شیعه« ،نور» است .نور (فرّ) و حضور آن در ادب و هنر
ایران ،به صورت تجسمی یا تخیلی ،همان نوراالنوار برگرفته از اندیشهي مزدایی تا دوران
اسالمی و تکوین آن در حکمت اشراق است« :ف ّر نیرومند مزدا آفریده را میستایم ،آن فر
بسیار ستودهي زیردست پرهیزگار کارگر چست را که برتر از آفریدگان است( ».یشت/
فقره)19واژهي فرّ را برخی اوستاشناسان با ریشهي اوستایی  havarبه معناي خورشید و
واژهي سنسکریت  savarبهمعناي خورشید آسمان یا نور خورشید ،پیوند دادهاند( .ر.ک:
بهار 153-150 :1381 ،و قائمی )115 :1390 ،فرّ «نیرویی کیهانی و ایزدي و هالهاي
سوزان و درخشان است که پایگاه االهی قدرت را در باورهاي کهن قوم ایرانی شکل
میدهد( ».مختاري )191 :1369 ،در قرآن ،در بیش از  35آیه ،کلمهي «نور» ذکر شدهاست.
نور ،عاملی است که خداوند بهوسیلهي آن ،هرکس را که بخواهد ،هدایت میکند.
«خداوند ،نور آسمانها و زمین است .مثل نور او همچون چراغدانی است که در آن،
چراغى(پر فروغ) باشد( »...نور )35/بینش فلسفی نگارگران دربارهي نور و گونههاي
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تجسم نمادین آن و همراه کردن آن با نقش کیمیایی فلزاتی چون طال و نقره ،بیانگر
سابقهي موفق ایرانیان براي ترسیم نقشمایههاي بصري نور و فرّه ایزدي است .در این
نگاره ،این تجسم نمادین ،با تابش طالیی ربعی از خورشید بر آسمان آبی ،اشعههاي
تابناک کشیده شده به سمت دریا و کشتی بزرگ ،هالهي نور دور سر چهار شخصیت
نگاره و حلول آن در تزیینات بدنهي کشتی بزرگ ،تاج ،دستار (ر.ک :ماهوان:1394 ،
 ،)132کاله ،چتر پادشاهی و تخت ،تصویر شدهاست .هالهي تقدس ،اولین بار (در ایران)
بر گرد سر میترا مشاهده شد که مظهر نور خورشید است(« .نماد نور) پیش از میالد ،در
نمرود داغ میباشد» (آیتالهی و اخویان )67 :1388،و نیز از فرّه زرتشت ،به شکل آتش
یا شیاي که نورافشان و فرود آمده از روشنیِ بیآغاز است ،یاد میشود که چهل و پنج
سال پیش از همپرسگی زردشت و اورمزد ،با مادر او آمیخته بود( .دینکرد)600 :1911 ،
با لحاظ این پیشینهي استوار در شمایلنگاري قدیسان ،نقاش ایرانی ایجاد تصویري نمادین
از«قرص نور» دور سر تا «شعلهي منتشرشده» در سر و کل بدن و در نهایت ،همراهی آن
با «پوشیه» در دورهي صفوي را تجربه کرد.
در شعر فردوسی ،نبی(ص) به خورشید ماننده شدهاست .در نگاره نیز استعارهي
خورشید بهکار گرفته شده و نور طالیی آن بر مواضع مختلفی تابیده؛ تا آنجا که درِ ورود
به اطاقک ناخدا ،طالیی است .با اینحال ،در هنر ،خورشید ،نماد سلطان نیز هست؛ به
عبارتی ،رابطهاي پنهانی ،اما بسیار زیرکانهاي بین جایگاه این دو برقرار شدهاست .توجه
به تاریخ ،احتمال تعمد در القاي مفهوم مذکور را تقویت میکند؛ چرا که شاه صفوي،
عالوه بر انتساب دودمانی ،نظام حاکمیتی خود را به خاندان طهارت(ع) ،منسوب میداند.
(ترکمان )7 :1350 ،حاکمیت باید مراقب مخالفان باشد تا دشمنان ،سرنگونش نکنند؛
بنابراین حاکم و همراهان وي ،به سلوک درویشان متمسک میشوند و عالوه بر نشان
هاي حکومت ،نشانهاي تصوف را بر خود میافزایند تا از تعلق خاطر مردم به نبی و
آل(ع) ،حداکثر پشتیبانی را دریافت کنند .شاه شعر میگوید و به علی(ع) و اوالد ایشان
عرض ادب میکند و خود را خدمتگزار درویشان مینامد تا طبقهي متوسط به پایین
جامعه را از نظر احساسات نیز برانگیزد و با خود همپیمان کند .نمادهاي عددي پنج و
هفت به ترتیب ،به تشیع و تصوف مربوط هستند که در نگاره بهکار گرفته شدهاند .این
نمادها به صورت طبیعی ،در خدمت حکومت شیعی تصوفی صفویان است .فضاي معنوي
نگاره که با کمک مؤلفههاي تصویري و رنگها به وجود آمدهاست ،به ارتباط معنایی میان
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نگاره و صفویه که سفارشدهندهي چنین نگارهاي است ،یاري میرساند .برخی دیگر از
مؤلفههاي بصري موجود در نگاره را ضمن بررسی شخصیتهاي نگاره ،مطالعه کردهایم.
آنها نیز بهنوبهي خود ،ارتباط میان تقدس و حکومت صفوي را تقویت میکنند.
مالحظه میشود که در انعکاس قدرت و مذهب صفویان ،مؤلفههاي تصویري نگاره
بر ایماژهاي شعري ،از نظر کمی و کیفی ،افزونی دارد.
 .13 .2شخصيتپردازی در شعر فردوسی
در شعر ،شخصیتها با دقت انتخاب شدهاند و توصیف هریک نیز نشانگر دانستگی است.
پیغمبر(ص) ،کسی است که گفتار او دانش دین میبخشد و دل را از تیرگی نجات میدهد؛
چرا که او «خداوند تنزیل و وحی» است؛ یعنی آنچه میفرماید ،از سوي خداي جهانیان
است؛ پس سخنش ،بیدرنگ ،باید تبعیت شود .شخصیت بعدي ،علی(ع) ،پس از
نبی(ص) ،شخصیت محوري روایت شعر است .کالم قدسی پیامبر ،علی را بابِ شارستان
خویش قرار میدهد؛ زیرا کسی دیگر شایسته مقایسه با او نیست .سپس راوي و سخنش
دربارهي خود ،به مثابه ضامن صحت احادیث مذکور مطرح میشوند .راوي پس از آوردن
پهنکشتی به صحنه ،مقیمان آن را حضرت رسول(ص) و وصی او ،علی(ع) و خاندان
ایشان معرفی میکند .البته دیگرانی نیز در این صحنه هستند؛ اما براي ایشان کافی است
تا پشت صحنه بمانند؛ زیرا مسافران هفتاد کشتی دیگر و اهل تفرقه و غرق شدن هستند.
 .14 .2شخصيتپردازی در نگاره
شخصیتپردازي یکی از مؤلفههاي اصلی روایت است .روایت گذشته و آینده ،در شعر
فردوسی و اهداف حاکم بر بازنمایی آن در نگاره ،باعث شده تا شخصیتهاي نگاره،
همزمان سه الگوي مذهبی ،ادبی و تاریخی را تصویر و چندین نقطه را در طول تاریخ
طی کند .همچنین ،موضوع مشترک دو اثر (شعر و نگاره) مانند رشتهي نازکی ،عناصر
نگاره و شعر را به مسایل برونمتنی پیوند میدهد« :این مسأله به نقاش اجازه میداد
رابطهي فرازمانی و فرامکانی بین موضوع منعکسشده در اثر ادبی و رویداد زندگی
سفارشدهندهي نسخه را نشان بدهد( ».نظرلی)32 :1390 ،
از سویی ،اگرچه این نگاره بازخوانی شعر فردوسی است ،نقاش با برهم زدن برخی
از قراردادهاي سنتی ،مانند پیکرههاي شخصی شده ،بهنوعی این اصول را در هم میشکند
و شخصیتها را مناسب موقعیت تاریخی آنها تصویر میکند .نگارههاي این دوره،
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شخصیتهاي الحاقی زیادي دارند که براي روشن کردن موضوع ادبی ،غیرضرورياند؛
اما به غنابخشی موضوعات تاریخی کمکی بهسزا کردهاند؛ بهگونهاي که چهرهي شخصیت
ها فرديتر شده و بر اساس اهداف تاریخی و سیاسی ،از هم تفکیک میشوند .در نگاره
«کشتی شیعه» ،شخصیتپردازي در اوج اهمیت و تأمینکنندهي بخش اصلی هدف و تأثیر
است .اگرچه در نگارگري ،انسان با اصولی ثابت ،بدون توجه به شخصیتپردازي یا
انعکاس حالت عاطفی در چهره ،ترسیم میگردد ،در این نگاره «میرزاعلی با دقتی استادانه
شخصیت و رفتار درباریان صفوي را مینمایاند» (پاکباز )91 :1379 ،و در ترسیم 18
پیکره انسانی با ارائهي حرکاتی ویژه ،تفاوت در سمت نگاه ،وضعیت استقرار و نوع
پوشش ،به تفکیک بُعد زمانی و تاریخی موضوع میپردازد.
شخصیتهاي تصویر شده در این نگاره از زاویهي دید شعر ،تاریخ و سیاست ،به
چهار دسته تقسیم میشوند :گروه اول ،همان اهل بیت نبی و ولی(ع) هستند که
نزدیکترین اشخاص به منبع نور الهیاند .شخصیتهاي کابین ناخدا که شبیه تختگاه
شاهان در نگارههاي دیگر است ،یعنی دو پیکرهي نشسته و دو پیکرهي ایستاده در دو
طرف ،با روي پوشیده و هالهي نور بر گردِ سر ،مرکزیت توجه نگاره را به خود اختصاص
دادهاست .چهار شخصیت متمایز ،یادآور تقدس عدد چهار و نیز چهارتن از پنجتن آل
عبا  ،یعنی :حضرات محمد ،علی ،حسن و حسین علیهم السالم (حضرت فاطمه تصویر
نشدهاند) است که در شعر فردوسی« ،اهل بیت نبی و وصی» نامیده شدهاند .گروه دوم و
ن قوي ،فردوسی با لباس قرمز و
سوم ،نماي شخصیتهاي دورهي فردوسی است .به ظ ّ
در کنارش (شاید) پسر ابومنصور (امیرک توسی) ،حامی او در امر انجام شاهنامه ،با نگاهی
به سمت سه نفر نشستهي سمت راست ،تصویر شدهاست و نگارگر در سمت راست سه
نفر نشستهاست .دورهي سوم تاریخی نگاره ،یعنی زمان حکومت شاه طهماسب صفوي
(984-930ق) ،بهصورت شاه در شمایل شاه ساسانی (انوشیروان) بهتصویر درآمده؛ در
حالیکه پشت به دنیاي پرتالطم و کشتیهاي کوچک دارد .در کل با تجزیه و تحلیل
سطحی نگارههاي صفوي ،میتوان دو نوع شاه تصویر شده را تفکیک کرد :اولی در
میانسالی ،آشکارا شبیه شاه اسماعیل اول است که پیشنمونهي ادبی آن ،اسکندر و
دیگري ،قهرمان بسیار جوانی را بدون انطباق با طهماسب ،ارائه میکند« .غالباً پیشنمونهي
شاه جوان ،خسرو انوشیروان است؛ هرچند خسرو پرویز و بهرام گور هم بهچشم
میخورند( ».نظرلی )47 :1390،همچنین ،همنشینی دوازده شخصیت با کاربرد مذهبی-
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تاریخی که داراي بُعد زمانی و شمایل قبیلهاي متفاوت از سیاه و سفید هستند ،از دسته و
فرقهي مذهبی درون کشتی نجات شیعه ،نشان دارد .گروه آخر ،سرنشینان دو کشتی
دیگرند که اهل غرق هستند .در یکی ،تنها یک نفر و در دیگري ،چهار سرنشین ،در حال
دور شدن از پهنکشتی اصلی دیده میشوند .متفاوت بودن ملیت یکی از شخصیتهاي
کشتیِ سمت چپ و به تبع ،پشت به آنها بودن شاه و یاران او ،از سلسلههاي قبل از
صفوي و به احتمال ،فردي از خاندان غیرایرانی (شاید ازبکها) نشان دارد که در حال
دور شدن از ایران ،دودمان صفوي ،مردم و مذهب آن است.
از منظري دیگر ،در قسمت پایین کشتی ،هفت شخصیت با لباسهاي متفاوت تصویر
شدهاند .سه نفر در سمت راست ،نشستهاند؛ در حالیکه دو نفر نزدیک بهیکدیگر و پشت
به تصویر نگاره هستند .یکی از این دو نفر ،لباسی همرنگ با پیکرهي درون اطاق ناخدا
پوشیده و تاجی بر سر دارد .این پیکره بهخوبی یادآور آن است که شاه ،در کشتی اصلی و
اهل نجات است .این شاه میتواند ،خود نماد شاهنشاهی و حکومت باشد .همچنین این
نماد میگوید ،ناخدایی کشتی حکومت شاهنشاهی ،در اختیار نبی (ص) و اهل بیت او (ع)
است .شاه پایینتر از شمایلهاي مقدس نشستهاست و جایگاه خویش را میداند .همچنین
به کشتیهاي غرقشونده پشت کرده است و دیگر ،سه نفر با پوشش و ملیتی متفاوت در
حالیکه سمت نگاهشان ،بهسوي سه نفر نشسته روبهروي تصویر است ،ایستادهاند .بهنظر
می رسد آنان در خدمت فرد نشسته و مصاحبان او هستند .آنان هم کاله قزلباش دارند .کاله
و عمامه ي دور آن ،یکی از عناصر تکرارشوندهي این نگاره بهشمار میرود .این مورد اگرچه
جزو مؤلفههاي بصري است ،به دلیل ارتباط آن با شخصیتها ،در همینجا بررسی میشود.
ی «قزل» به معنی «زرین و سرخ» و «باش»
لغت قزلباش از دو واژهي ترکی آذربایجان ِ
به معنی «سر» ،تشکیل یافتهاست .وجه تسمیهي آن به کاله سرخی که پیروان این طریقت
به سر داشتند و به وسیلهي شیخ حیدر ،براي صوفیا ِن مرید ابداع شده بود ،مربوط میشود.
در تاریخ حبیب السیر آمدهاست« :آن افسر و آفتاب به تاج وهّاج فرق همایون آن حضرت
اشارت می نموده و سلطان حیدر تاجى از سقرالت قرمزى که مشتمل بود بر دوازده ترک
بر تارک مبارک مینهاد ( ». ...خواندمیر ،1380 ،ج )427-426 :4در روضه الصفویه نیز
نوشتهاند « :امر شد که تاج وهّاج را از سقرالط قرمزى به دوازده ترک ترتیب دادند و
عالمت به دوازده امام گفتند .و استاد پیرى تاجدوز ،اول بار دوخت و این کسوت در میان
قزلباش قرار یافت( ».جنابادي)72 :1378 ،؛ دیگر آنکه قاضیاحمد غفاري قزوینی در
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تاریخ جهانآرا نوشتهاست « :در آن حین سیدى از سادات که در دارالسلطنه تبریز مسکن
داشت و موسوم به میر عبدالوهاب بود ،تاجى گلدار موافق خاطر خواه آن حضرت به
نظر کیمیااثر شهریار شریعت پرور رساند .آن حضرت تعجب نموده فرمودند که تو این
نوع تاج را در کجا دیدى که موافق است با آنچه من دیدهام .آن سید به ضروره عرض
رسانید که چند گاه قبل از این در عالم رؤیا حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم را دیدم و
آن حضرت ،تاجى بدین صفت از کاغذ بریده به من داده و فرمودند که یکى از فرزندان
ما مروج مذهب به حق خواهد بود و خطبه اثناعشرى در این شهر خواهد خواند .تو این
کسوت را دوخته به نظر او برسان که بر سر مبارک گذارد  ....مقرر شد که صوفیان این
سلسله  ...تاج دوازده ترک حیدرى را در میان گلى بگذارند و دستار سفید بر دور آن تاج
پیچیده جیقه و زلف و مار و ابلق نصب نمایند( ».غفاري قزوینی )119 :1343 ،همچنین،
در کتاب زندگانی شاهعباس اول آمدهاست« :آن کاله سرخ را با نوک دوازده ترکش تاج
مىخواندند( ».فلسفی ،1344 ،ج )178-159 :1این تاج ،وجه مشترک همهي نگارههاي
دوران شاه اسماعیل و شاه طهماسب (مانند تکنگارههاي هفت اورنگ در دربار
ابراهیممیرزا نگارههاي کتاب مجالس العشاق در قرن دهم و )...است و بیشتر
شخصیتهاي برجسته در نگارهها مانند ،یوسف ،اسکندر ،خسرو پرویز و  ...این تاج را
بر سر دارند .از نظر شخصیتپردازي نیز آن کودک نشسته بر محل تقاطع ستون چلیپایی،
اهمیت دارد .کودک ،مظهر پاکی و بیگناهی است .به تعبیري ،نیروي محرکهي طبیعی
براي کشتی را بیگناهی تأمین میکند.
شخصیتهاي غیرانسانی نگاره هم جایگاه و مفاهیم استعاري خود را دارند .سه
مرغابی در سمت چپ نگاره در حال شنا در دریا ،تصویر شدهاست« .در ادبیات و هنر
ایران ،پرنده از مهمترین نمادهاي تعالی است و رسالهالطیور ،شرح نماد تعالی روح و
نفس توسط پرندگان است( ».یونگ )231 :1383،این مرغابیها شاید نمودي از پرندگانی
اسیر آب باشند که شناگري میدانند .دیگر اینکه در ساحل ،روباهی در کمین آهو ،با
نگاهی به سمت یکدیگر ،احتمال خطر از جانب حیله و حملههاي دشمنان و یا جدالی
نمادین از نیروهاي خیر و شر ،روشنایی و سیاهی ،گرما و سرما را نمایان میکنند.
 .15 .2ارتباط استعارهی شخصيتها با حاکميت صفوی
بررسی مضمون نگاره و تحلیل عناصر بصري و ارتباط آنها با یکدیگر بهمثابهي
موجودیتی براي درک واقعیتهاي اجتماعی و فرهنگی عصر خلق نگاره است.نگارهپرداز
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ساختاري را برمیگزیند که وظیفهاش انتقال پیام از سوي مرجع پیام است؛ بنابراین،
هنرمنديهاي نقاش را نباید از نظر پنهان داشت .مشاهده میشود که عناصر بصري
خلقشده به وسیلهي نقاش ،نهتنها در قالب نمادهاي صرف ،بلکه در جایگاهی فراتر ،به
تصاویري براي بیان ایدئولوژي و پیامها بدل شدهاست.
اگر دین ،قدرت و میهنپرستی را مایهي تحکیم بنیان حکومتهاي حاکم بر جامعهي
ایرانی بدانیم و تعریف شاهنامه را از سیاست (رهبري گروههاي مختلف مردم در عمل)
و گرایش به ماهیت تعالیخواه این رهبري که شاه را داراي فره ایزدي و برگزیده از جانب
خداوند ،عامل ارادهي خداوند و پشتیبان دین میداند ،مدّ نظر قرار دهیم و استوارتر شدن
و کسب اقتدار بیشتر حکومت بر مبناي سنت (فرّه پادشاهی و تبار شاهی) را در پیشبرد
اهداف حاکمان صفوي ،بپذیریم ،میبینیم که این عوامل باعث شدهاست تا نقاش صفوي،
با الهام از شعر فردوسی و ایدئولوژي حاکم صفوي ،با کمک هر دو ،عناصر بصري نگاره
را در خدمت این اقتدار درآورد .فرّه ایزدي ،بازتاب فراز و نشیب کسب قدرت ،با هالههاي
گرد سر عناصر اصلی شعر فردوسی (پیامبر ،امام علی و حسنین) و ضمن همرنگی لباس
شاه با ساکنان اریکه کشتی ،تصویر شدهاست و خود کمکی به ادعاي حاکم صفوي مبنی
بر سیادت ایشان است .شواهد این ادعا را میتوان حداقل در این منابع یافت« :انتساب
این سلسله علیه از اصالب و ارحام طاهره واحده خیر من واحده به حضرت خاتم االنبیاء
و علیالمرتضی علیهمالسالم میپیوندد( ».ترکمان )7 :1350 ،و همچنین نسخهي خطی
سند سیادت شیخ ،در کتابخانه ملی بریتانیا( .ر.ک :یوسفی و همکاران )194 :1395
همچنین ،پشت به تصویر بودن شاه ،استعارهاي از رويگردانی او از دنیاي زمینی(صحنهي
خارج از کشتی نجات) است و پراکندگی جهت حرکت کشتیهاي متفرقه ،بهصورت
استعاري ،بیرون راندن رقیبان از عرصهي مبارزهي دینی(اهل تسنن و صوفیان وابسته) و
سیاسی(حاکمان غیرایرانی قبل و مدعیان حکومت وقت)را به ذهن متبادر میکند .نیز،
اصل «تبار شاهی» ،یکی از مهمترین پایههاي اقتدار و حکومت در شاهنامه است؛ بدین
معنی که تنها افرادي که تبار شاهی دارند ،شایستهي برگزیده شدن به حکومت هستند.
بهعبارت دقیقتر ،پادشاه باید از تبار شاهان باشد .ارائهي تصویر شاه طهماسب در قالب
شمایل شاه انوشیروان ،از منسوب نمودن شاه عصر به شاهان ساسانی نشان دارد.
نکتهي دیگر ،دینباوري در شاهنامه است؛ یعنی دین و حکومت از ابتدا و همزمان با
پیدایش آمریت ،با یکدیگر همراه هستند .کیومرث در جایگاه نخستین حاکم ،خود مبلّغ
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و گسترشدهندهي دین بود .فریدون و پادشاهانی که در شاهنامه به بزرگی و دادگري
ستوده شدهاند ،حاکمانی دینباور بودند .در شاهنامه ،اردشیر در رابطه با اهمیت دین در
امر حکومت میگوید:
برادر شود شهریاري و دین
چو بر دین کند شهریار آفرین
نه بیدین بود شــهریاري به جاي
نه بیتخت شاهیسـت دینی به پاي
(فردوسی ،1394 ،ج)394 :3
در شاهنامه حاکم خوب ،فرمانبرداران حکومتی را به رعایت هنجارهاي دینی تشویق
میکند .حاکم صفوي نیز در پیِ چنین ویژگیاي بودهاست و عالوه بر ابراز اعتقادات
دینی ،با تمسک به ریشهي اجدادي خود (از شاه حیدر) و پرورش دینی شاه اسماعیل
(سرسلسلهي این حکومت) ،پذیرفتن پشتیبانی صوفیان شیعهي قزلباش براي رسیدن به
سلطنت و همچنین با استفاده از رفتار کاریزمایی ،کوشیدهاست تا این ابزارها را در خدمت
مشروعیت و محبوبیت خویش در میان تودهي مردم بهکار گیرد .از بررسی کلیهي عناصر
مشروعیت و مقبولیت حاکمان صفوي نزد مردم ،سه عنصر «ادعاي حکومت با انتساب به
اوالد امامان» و «فره ایزدي» (اساس مشروعیت) و نیز «مرشد کامل طریقت بودن» (اساس
به قدرت رسیدن و مقبولیت) دریافت میشود .حال اگر سه اصل اساسی مذکور را با
توجه به حیطهي موضوعی اشعار فردوسی (گفتار اندر ستایش پیامبر) و بر اساس آن،
عناصر بصري بازنماییشده در نگارهي کشتی شیعه را بررسی کنیم ،هر سه عنصر دین،
قدرت و میهنپرستی تداعی میشود .همچنین تداعی میشود که حکومت صفوي ،در
کنار هنرمندي و عالقهي وافر به هنر ،تعامل ادبیات و نقاشی ایرانی را در خدمت عناصر
اصولی مورد ادعاي حاکمیت و مشروعیت خود قرار دادهاست.
در عرصه ي قدرت نیز شاه به اقتدار هرچه بیشتر ،نیاز دارد تا بتواند از تغییرات بزرگی
که ایجاد کردهاست ،حفاظت کند .او جایگاه خویش را در نگاره ،در زمان حکمرانی تجربه
میکند و به این طریق ،میکوشد تا از قدرت اعتقاد شیعی مردم ،براي افزایش قدرت خویش
بهره ببرد .او با نشان دادن اوج ارادت خویش به خاندان عصمت و طهارت(ع) ،سعی میکند
تا ضمن اعالم همراهی با تشیع ،منزلت خویش را بشناساند و به نوعی ،حکمران اصلی را
خدا و به تبع آن ،حکومت را در اختیار رسول و خاندان او (ع) معرفی کند .بدین ترتیب،
عالوه بر آنکه خود را از برخی وظایف پاسخ گویی ،آسوده کرده ،حمایت شیعیان ،یعنی
جمع کثیري از افراد کشور را به دست آوردهاست .همچنین با کمک چنین نگارهاي ،چنان
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القا میشود که پیشرفت جامعه به کمتر گناه کردن خلق خدا مربوط است .البته پرهیز مردم
از گناه ،بهرهگیري از جریان موافق را براي حکومت نیز تأمین میکند .در عرصهي قدرت،
او ایستادهاست؛ اما در نگاره ،او نشسته و از حمایت شدن خویش از سوي نیروهاي الهی
لذت می برد .دانشمندان و بازرگانان و سایر اقشار مهم جامعه هم موظفند ،در خدمت او
بایستند و منتظر فرمان ،چشم بر دهان او بدوزند .جالب آنکه نگاه ایشان قرار نیست به
اطاقک ناخدا باشد؛ بلکه فرمان او است که باید منتظر واقع شود .مشاهده میشود که نگاره
در استفاده از شخصیتها و هنر شخصیتپردازي هم از شعر سبقت گرفته و به طور کامل
آن را در خدمت قدرت بهکار انداختهاست.

 .16 .2در جدول زیر کوشیدهایم عناصر بصري نگارهي کشتی شیعه در شهنامهي
طهماسبی را از منظر محتوایی بررسی کنیم:
جدول محتوایی عناصر بصری «نگاره کشتی شيعه» شاهنامه شاه طهماسب ،نگارنده

موضوع

نام عنصر
بصری

طبيعی

خورشید-
آسمان
آب -خاک

هندسی

قاب کتبه
اتاقک
کشتی(تخت)
در (درب)
تزیینات کشتی
نشان سهگوش
اتاقک
چلیپا

تصویر
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روباه و آهو
 3مرغآبی
انسان
تاریخی-
مذهبی
تاریخی-
سیاسی
تاریخی-ادبی

و

فر-تاج
کاله شیعه
اشيا و
(قزلباش)
متعلقات
تاجشاه-
انسانی
دستار
کشتی بادبان
 .3نتيجهگيری
شاهنامهي فردوسی ،اثري است که عالوه بر ارزش فراوان ادبی ،حداقل از دو منظر فراادبی
که عبارتند از« :دین و مذهب» و «سیاست» ،مورد توجه است .جایگاه ممتاز این اثر نزد
ایرانیان که بسیاري از آنان معتقد به اسالم و مذهب تشیع هستند و نیز به میهندوستی
خویش افتخار میکنند ،باعث میشود تا سایر هنرمندان ،از جمله نگارهپردازان هم به آن
متمایل شوند .اینان با ایجاد ارتباطی میان آثار خود و شاهنامهي فردوسی ،در واقع به
ارتقاي اثر خویش ،یاري میرسانند .آنچه در این میان حایز اهمیت فراوان است ،نوع
نگرش سیاسی ،اجتماعی ،ایدئولوژیک و سلیقهي هنري نگارگر است که با تداخل در
مفاهیم شعر ،نگاره را از اثري ثانوي که تنها بازنمود تصویري از یک قطعه شعر باشد،
فراترمیبرد .بدینصورت ،نگاره ،به چیزي بسیار مهمتر از یک اثر ثانوي تبدیل میشود.
از نقاطی که موجب این تمایز است ،افزودنها ،کاستنها و تغییر در مؤکدات شعر ،در
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حین تبدیلشدن به اثر تصویري است .شعر «گفتار اندر ستایش پیغمبر» که قطعهاي از
بیتهاي آغازین شاهنامهي فردوسی است ،داراي جنبههاي ایدئولوژیک بسیار پررنگی
است .شاعر در این قطعه میکوشد تا با انواع شیوههاي بالغی و با دقت در پردازش
تأکیدات ،خواننده را با خود همراي کند .او با استفاده از تلمیح بر چند حدیث نبوي،
صحنهاي را تصویر میکند که در آن ،پهنکشتیاي که بهسالمت دریاي مواج و طوفانی
را پشت سر خواهد گذاشت ،در مقایسه با کشتیهاي کوچکِ شکننده و غرقشونده ،تنها
راه نجات باشد .از سویی ،میرزاعلی ،هنرمندي که خالق نگارهي «کشتی شیعه» است ،با
استفاده از این ایدهي مرکزي ،نگارهاي را خلق میکند .این نگاره علیرغم ارتباطات
انکارناپذیري که با شعر دارد ،خصوصیات ویژهي خود را بروز میدهد .زمان خلق نگاره،
آغاز دوران صفوي است که با یکپارچه شدن حکومت در کشور ،بازگشتن زبان فارسی
(از عربی) به عرصهي مکاتبات رسمی و اعالم تشیع در جایگاه مذهب رسمی ،تالطمات
سیاسی -اجتماعی -ایدئولوژیک بزرگی را پشت سر میگذارد .در اینجا نگاره ،با حذف،
افزودن و تغییر در مؤکدات شعر ،به مدد حاکم وقت میآید تا او را هرچه بیشتر به
خاندان عصمت (ع) مرتبط نشان دهد .در این صورت ،حاکمیت از منبع حمایت مردمی،
بیشتر منتفع خواهد شد .تمایز نگاره از شعر ،حداقل در سه وجه موقعیت ،عناصر بصري
و شخصیتپردازي بروز یافته است .در هر سه مؤلفه ،نگاره در خدمت به قدرت ،از شعر
شاهنامه پیشی می جوید و در نتیجه ،حاکمیت را در امر استحکام قدرت خویش یاري
میدهد .در ضمن ،از جمله مواردي که میتوان در آنها انطباق شعر و نگاره را مالحظه
کرد ،جهت حرکت کشتیهاي متفرقه است که هریک رو به سویی دارد و مهمتر آنکه
هیچیک با پهنکشتی همسو نیست .تفاوت آشکار میان اندازهي پهنکشتی و کشتیهاي
متفرقه نیز موجب افزونی تطابق این دو اثر است .دیگر آنکه در شعر (با اقتباس از حدیث
نبوي) براي وصول به شهر دانش رستگاري ،باید از دري وارد شد که همانا علی(ع) و
طبیعتاً جانشینان وي است .در نگاره نیز براي رسیدن به کابین ناخدا که نفوس مقدس با
هالهي نورانی در آن قرار دارند ،باید از دري گذشت .همچنین سخن از این نفوس مقدس
در شعر و حضور آنان در نگاره ،وجه دیگري از تطابق میان دو اثر را ایجاد میکند.
منابع
قرآن کریم .)1380( .ترجمهي ناصر مکارم شیرازي ،تهران :دفتر مطالعات تاریخ و معارف
اسالمی.
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آیتالهی ،حبیباهلل« .)1380( .جلوههاي ناب هنر ایرانی در مینیاتورهاي شاه طهماسبی».
هنرهاي تجسمی ،شماره ،10صص .96 -91
آیتالهی ،حبیباهلل و اخویان ،مهدي« .)1388( .تحلیل رنگ هالهي مقدس در نقاشی
دیواري بقاع متبرکه ایران» .گنجینه (نخستین کتاب تخصصی علمی-پژوهشی هنرهاي
سنتی ایرانی -اسالمی) ،بهاهتمام محمدمهدي هراتی ،تهران :موسسه تالیف ترجمه و
نشر آثار هنري متن.
ابن بابویه ،محمد بن علی .)1377( .الخصال .ترجمهي محمدباقر کمرهاي ،تهران :کتابچی.
ابوالحسنی منذر ،علی .)1392( .بوسه بر خاک پی حیدر(ع) .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشهي اسالمی.
امامالرضا ،علیبن موسی .)1366( .صحیفه االمامالرضا علیهالسالم(198ه.ق) .تحقیق محمد
مهدي نجف ،مشهد :کنگرهي بینالمللی امام رضا(ع).
امیدساالر ،محمود .)1380( .جستارهاي شاهنامهشناسی و مباحث ادبی .تهران :بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار.
بختورتاش ،نصرتاهلل .)1380( .نشان رازآمیز گردونه خورشید یا گردونه مهر .تهران:
فروهر.
براون ،ادوارد گرانویل .)1335( .تاریخ ادبی ایران .ترجمهي صالح علی پاشا ،تهران:
کتابخانهي ابنسینا.
بهار ،مهرداد .)1381( .پژوهشی در اساطیر ایران .تهران :آگه.
پاکباز ،رویین .)1379( .نقاشی ایران از دیرباز تا امروز .تهران :شادرنگ.
ترکمان ،اسکندر بیک .)1350( .عالمآراي عباسی .تهران :امیرکبیر.
جنابادي ،میرزابیگ .)1378( .روضه الصفویه .بهکوشش غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران:
بنیاد موقوفات محمود افشار.
جوینی ،عزیزاهلل .)1394( .شاهنامه .دستنویس موزهي فلورانس محرم  :614گزارش
واژگان دشوار و برگردان همه ابیات به فارسی روان ،تهران :دانشگاه تهران.
حسینی قمی ،قاضی احمد .)1359( .خالصه التواریخ .تصحیح احسان اشراقی ،تهران:
دانشگاه تهران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)1383گلستان هنر .تصحیح احمد سهیلی خوانساري،
تهران :منوچهري.
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خالقیمطلق ،جالل .)1388( .گلرنجهاي کهن .بهاهتمام علی دهباشی ،تهران :ثالث.
خواندمیر ،غیاثالدینبن همامالدین حسینی .)1380( .تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد
بشر .تصحیح محمد دبیرسیاقی ،مقدمهي جاللالدین همایی ،تهران :خیام.
دهخدا ،علیاکبر .)1377( .لغتنامه  .زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدي ،تهران:
دانشگاه تهران.
ذاکرالحسینی ،محسن« .)1379( .کشتی عروس» .نامهي فرهنگستان ،سال  ،4شماره،3
صص .36-32
رزاقی ،فرید .)1384( .مجموعه طبقهبنديشده گرافیک .تهران :کانون فرهنگی آموزش.
رستنده ،مجید .)1387( .قرآن و حدیث در شاهنامهي فردوسی .همدان :مفتون همدانی.
ریاحی ،محمدامین .)1388( .سرچشمههاي فردوسیشناسی .تهران :پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
شایستهفر ،مهناز .)1384( .هنر شیعی :عناصر هنر شیعی در نگارگري و کتیبهنگاري .تهران:
موسسه مطالعات هنر اسالمی.
ــــــــــــــ (« .)1385شاهنامه ،حماسهي ملی(دوران تیموریان وصفویان)» .کتاب ماه
هنر ،شماره  95و  ،96صص.51-38
صداقت ،فاطمه« .)1385( .شاهنامهي شاهطهماسبی ،شاهکار مصورسازي مکتب تبریز».
مطالعات هنر اسالمی ،دورهي  ،3شماره ،5صص .71-45
صفا ،ذبیحاهلل .)1378( .تاریخ ادبیات در ایران .تهران :فردوس.
ــــــــــــ ( .)1392حماسهسرایی در ایران .تهران :امیرکبیر.
عبدالهی ،مریم .)1391( .مطالعهي زیباییشناسی کمّی سه نگاره از شاهنامهي طهماسبی(با
رویکرد نظریهي اطالعات-انفورماتیک) .پایاننامهي کارشناسی ارشد دانشگاه هنر
اصفهان.
غفاري قزوینی ،قاضی احمد .)1343( .تاریخ جهانآرا .از نسخهي محشی عالمه قزوینی،
تهران :کتابفروشی حافظ.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1394( .شاهنامه .مصحح جالل خالقیمطلق ،تهران :سخن.
فلسفی ،نصراهلل .)1344( .زندگانی شاهعباس اول .تهران :دانشگاه تهران.
قائمی ،فرزاد« .)1390( .تحلیل انسانشناختی اسطورهي فر و کارکردهاي آن در شاهنامهي
فردوسی و اساطیر ایران» .جستارهاي ادبی ،شمارهي .148-113 ،174
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کاندینسکی ،واسیلی .)1384( .معنویت در هنر .ترجمهي اعظم نوراهللخانی ،تهران :اسرار
دانش.
کزازي ،میرجاللالدین .)1394( .گلرنجهاي کهن .تهران :سمت.
کنگرانی ،منیژه« .)1390( .فردوسی در آیینهي نگارگري ایرانی» .کیمیاي هنر ،شماره،1
صص .80-71
کوپر ،جی .سی .)1379( .فرهنگ مصور نمادهاي سنتی .ترجمهي ملیحه کرباسیان ،تهران:
فرشاد.
ماهوان ،فاطمه؛ یاحقی ،محمدجعفر و قائمی ،فرزاد« .)1394( .بررسی نمادهاي تصویري
"فر" (با تأکید بر نگارههاي شاهنامه)» .پژوهشنامهي ادب حماسی ،سال  ،11شماره
 ،19صص .157-119
مختاري ،محمد .)1369( .اسطورهي زال .تهران :آگه.
مقدم اشرفی ،م.م .)1367( .همگامی نقاشی با ادبیات در ایران .ترجمهي روبین پاکباز،
تهران :نگاه.
منتصبمجابی ،حسن .)1383( .تأثیر قران و احادیث در شاهنامه فردوسی .کرمانشاه:
طاقبستان.
نظامی عروضی ،احمدبن عمر .)1381( .چهارمقاله .تصحیح محمد معین ،تهران :زوار.
نظرلی ،ماییس .)1390( .جهان دوگانه مینیاتور ایرانی ،تفسیر کاربردي نقاشی دوره صفوي.
ترجمهي عباسعلی عزتی ،تهران :فرهنگستان هنر.
یوسفی ،حسن و همکاران« .)1394( .تحلیلی بر سیادت صفویان در دوره پیشصفوي ،بر
اساس سندي نویافته باستانشناسی در مجموعه خانقاهی و آرامگاهی شیخ صفیالدین
اردبیلی» .پژوهشهاي باستانشناسی ایران ،دورهي  ،5شماره  ،8صص .207-191
یونگ ،کارل گوستاو .)1383( .انسان و سمبلهایش .ترجمهي محمود سلطانیه ،تهران:
جامی.
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