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 تحليل پيوند شعر، نگارگری و قدرت،
 شاهنامه طهماسبیدر  «کشتی شيعه»ی معناشناختی در مطالعه

 

  حاجی هادیان منصوره
 دوسی مشهدفر دانشگاه

 چکيده
همواره مدّ  ،است تا این اثرفردوسى نزد ایرانیان، موجب شدهي شاهنامهي جایگاه ویژه
هاي متعددي جلوه مداران قرار داشته باشد. یکی از مظاهر این توجه، در نگارهنظر قدرت

ها از دو منظر است. این نگارهفردوسی خلق شدهي شاهنامه کند که بر مبناي اشعارمی
 بازنمودي از متن ادبیي همنزلکه هریک را تنها بهنخست آن :اصلی قابل مطالعه هستند

گر دی ؛ها بپردازیمگرایانه، شگردها و مکتب هنري آنهاي شکلو به مؤلفهنیم ک بررسی
ها تن گاره را نههاي معنایی را مورد دقت قرار دهیم که نکه از منظر معناشناسی، داللتآن

هاي خصوص مؤلفهمتنی، بههاي برونبه متن ادبی مورد نظر، بلکه آن را به مؤلفه
بر مبناي نگرش  . در این پژوهش،سازدمیمربوط  ،سیاسی زمان تولید اثر -اجتماعی
ي شاهنامهرا همراه با قطعه شعري از  یطهماسب يشاهنامهاز  «کشتی شیعه»ي هدوم، نگار
بررسی  و با استخراج و ایمکردهمطالعه  «پیغمبر ستایش اندر گفتار» معروف بهفردوسی، 

تنی مهاي برونحد تحت تأثیر مؤلفه که این نگاره تا چه ایمدادههاي معنایی، نشان داللت
و  بنديترکیبي هاجتماعی زمان خویش قرار دارد. در چنین تحقیقی، مطالع -سیاسی

مرتبط با اثر ادبی، در مسیر کشف و تبیین کارکردهاي ي ههاي تصویري نگارنشانه
اي بر متن ادبی تنها افزوده دهد که این نگارهاست و نشان می اجتماعی -سیاسی

 بلکه ابزار قدرتی در خدمت گفتمان مسلط جامعه است. ؛استنبوده

 .قدرت شاهنامه، شعر، نقاشی ایرانی)نگارگري(، کليدی:های هواژ
 

 مقدمه .1
ه شیعیان، فردوسی را شیعخاص پیدا کرد.  یاهمیت ،صفویهي هفردوسی در دوري شاهنامه

 ر.ک: ) .دــکنت میـدانند و تحقیقات پژوهشگران نیز این ادعا را ثابمی و مدافع علی)ع(
  هــشاهنامي ه( جایگاه ویژ63-43 :1383مجابی،  منتصب و 83: 1381نظامی عروضی، 
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هاي مختلفی از آن را تصویر و صحنه شوندمند نگارگران به آن عالقهاست تا موجب شده
. نگارگر، نیست یک افزودنی صرف بر شعر فردوسیي همنزلها عموماَ بهکنند. این نگاره

-هنري است و تمایالت سیاسیهاي گرایش خاص وي هخود صاحبِ هنر، سلیق
و  گذاشتهبر نگارگري او اثر ها ایدئولوژیک خاص خود را دارد. این مؤلفه-اجتماعی

. استهدرتبدیل ک چیزي فراتر از تصویرسازي یا نقاشی از روي یک شعر، نگاره را به
یت ها و تقوشعر؛ افزودن و کاستن عناصر بصري و شخصیت ایجاد تفاوت در مؤکدات

سازي نگاره و مستقل از جمله ابزارهاي نگارگر براي شخصی ،هاو تضعیف موقعیت
. از سوي دیگر، شعر و نگاره، هر دو استرغم پیوستگی با آن از شعر، علی ساختن آن

اند. توجه به اهمیت هنر قدرت بازي کردهي ههاي مهمی در عرصدر طول تاریخ، نقش
هاي پسندیده و ناپسند، ادبا و هنرمندان انواع شیوه است تا حاکمان، بهنزد مردم، باعث شده
 و اهداف خود را از طریق ایشان پیگري کنند. دهندرا مورد استفاده قرار 

گفتار اندر ستایش » عنوان:تحت شعري  با ،شاهنامهفردوسی در صفحات آغازین 
شبیه با ت . این شعرخواندسوي نگرش ایدئولوژیک خویش فرامی خواننده را به ،«پیغمبر

ها در آن به دریایی مواج و پرخطر، مخاطبان را به سوار شدن بر جهان و زندگی انسان
تعبیر دیگر، شاعر، مخاطبان را از سوار خواند که نماد تشیع است. بهاي فرامیکشتیپهن

دارد. از سوي دیگر، بر حذر می ،روندسوي هالک میکه رو به متفرقه يهاشدن بر کشتی
دهد می اي قراري مرکزي اثر ثانویهآن را مفهوم و استعاره پسندد ور این تصویر را میگنگار

یار که تا حد بسرغم آنشود. این نگاره علیخوانده می «ي کشتی شیعهنگاره» که در نهایت،
ناصر هاي موقعیت، عزیادي، بازنمود شعر فردوسی است، استقالل خود را با تغییر در مؤلفه

رار قحوزۀ معنایی مشترک چه این دو اثر را در  آن کند.حفظ می ،پردازيخصیتبصري و ش
ه.ق( و در 400-365) ه.ق( پس از شعر957-935) ي قدرت است. نگارهدهد، مؤلفهمی

است. این زمانی است که شاه خلق شده ه.ق(984-920) زمان شاه طهماسب صفوي
بر  و ه.ق(930-907)کند ارچه ایجاد پاست حکومتی یکاسماعیل صفوي تازه موفق شده

با این تحول بزرگ، شجاعت خود را با تغییر  همزماناسماعیل،  سراسر کشور حاکم شود.
کار اگرچه این ه.ق( اعالم کرد.907تشیع را مذهب رسمی) و بزرگ دیگري نشان داد

دشمنان  خطرکند، پیمان متوانست بسیاري از ایرانیان را که مذهب شیعه داشتند، با وي همی
که  هر ابزاري به صفوي حاکمان در چنین شرایطیداد. توزي آنان را نیز افزایش میو کینه

ي کردند. نگارهمیحمایت نیاز داشتند و از آن کرد، به حفظ و افزایش قدرت آنان کمک می
 یرد.قرار گ مذکورابزارهاي  وخوبی جزتوانست بهکشتی شیعه با چنان خصوصیاتی می
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ه کمرتبط با آن، از دو جنبه ممکن است: نخست آني هانطباقی شعر و نگارخوانش 
ل یاهایی از قبیل مسبه مؤلفهدانسته  بازنمودي از متن ادبیي همنزل یک نگاره را تنها به

 زیم؛بپرداگرایان، شگردهاي آن و تعلق آن را به مکاتب مختلف هنري شکلي همورد عالق
هاي معنایی را مورد دقت قرار دهیم که نگاره را معناشناسی، داللتکه از منظر دیگر آن

هاي ، مؤلفهویژه متنی، بههاي برونتنها به متن ادبی مورد نظر، بلکه آن را به مؤلفهنه
 سازد. ایدئولوژیک زمان تولید مربوط می-اجتماعی -سیاسی

یعه از کشتی ش يهگرفتن نگاري اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و اثبات پیشیمسأله
حفظ و افزایش قدرت صفویان است و منطبق با نگرش دوم در  امرشعر فردوسی، در 

شود. این پژوهش با روش متنی انجام میهاي برونخوانش نگاره، یعنی بررسی داللت
تغییراتی  ست:گونه ااینو مسیر  هي مقایسه، تحلیل و استنتاج انجام شداي و با شیوهکتابخانه

راج است، استخي کشتی شیعه، در مؤکدات شعر فردوسی دادهمیرزاعلی، خالق نگاره را که
، . تغییرات مذکور شاملِ حذفایمکردهها را با حکومت صفوي بررسی و ارتباط احتمالی آن

شود. افزایش و یا تغییر در مفاهیم شعر فردوسی است که موجب تمایز نگاره از شعر می
 است. پذیر بررسی «هاشخصیت»و « عناصر بصري»، «هاموقعیت»این تمایزات در 

 ،نخست :هاي مختلف قابل بررسی استضرورت و اهمیت چنین پژوهشی از جنبه
 ؛هددمورد تجربه قرار می ،اي هنر، ادبیات و سیاسترشتهمیاني هبراي مطالع را روشی

 هايوجه به مؤلفهسپس، موجب افزایش دقت در خوانش نگاره بر اساس شعر و با ت
 ر الزمگردد. همچنین بستل اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک مییاز قبیل مسا متنی،برون

یر براي سا ،سیاست -نگاره -میان شعر براي ادامه و تکمیل چنین خوانش تطابقی را
جا، هنر )در این تأثیر قدرت بر هنري ههمچنین مطالع آورد.پژوهندگان فراهم می

 يدر زمینهفرهنگی  -هاي مختلف مباحث سیاسینگارگري( موجب آشکار شدن زمینه
 ؛استمراتب مورد توجه پژوهندگان واقع شدهشود. این موضوعی است که بهموضوع می

به  ،یطهماسب يشاهنامههاي زمان صفوي و قدرت در نگارهي هولی تاکنون مسأل
یژه، هیچ پژوهشگري به بررسی تأثیر قدرت بر خلق واست و بهشایستگی مطالعه نشده

 است. کشتی شیعه نپرداختهي هنگار
 ؛تاسانجام شده «ارتباط شعر و نگاره»کلی ي ههاي متعدد و مفصلی در زمینپژوهش

اند. حاضر نپرداختهي هها به موضوع تخصصی مقالیک از آنحال، محققان در هیچبا این
به تحلیل معنایی  (1379، ذاکرالحسینی)« عروسکشتی»ي مقالهدر  محسن ذاکرالحسینی
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هاي جلوه» يمقاله در اللهیآیت اهللحبیب است.این مفهوم و اشارات مجازي آن پرداخته
از منظر هنري به تبیین  ،(1380، للهیاآیت) «ناب هنر ایرانی در مینیاتورهاي شاه طهماسبی

 ابفر در کتاست. مهناز شایستهپرداخته یطهماسب يشاهنامههاي موجود در ظرایف نگاره
ي هبه مطالع (1384،فرشایسته) شیعی: عناصر هنر شیعی در نگارگري و کتیبه نگاريهنر 

 ها با مذهب تشیع و تأثیر ایدئولوژي بر هنرهاي ایرانی از منظر ارتباط آنها و کتیبهنگاره
 «ملی)دوران تیموریان و صفویان( يشاهنامه، حماسه» يدر مقاله و هم او استپرداخته

طور هاي مختلف بهدر دوره شاهنامهکه چرا ضمن پاسخ به این، (1385، فرشایسته)
هاي تیموري و صفوي هاي مصور دورهشاهنامهاست و گسترده مورد توجه هنرمندان بوده

توجه هنرمندان و نیز حکام  مورد ملی، هنامیک شناسي همثابرا به شاهنامهکدامند، ارزش 
اثري مهم در  در جایگاه یطهماسب هشاهنامو از است دانسته هاي تیموري و صفويدوره
 شاهنامه شاه طهماسبی» يدر مقاله است. فاطمه صداقتیاد کرده ،هاي مختلفدوره

است به این دو پرسش پاسخ داده(، 1385)صداقت،  «شاهکار مصورسازي مکتب تبریز
هاي مضمونی و تکنیکی با چه ویژگی و تحت چه شرایطی شاهنامه شاه طهماسب که

 يهمطالع»به کارشناسی ارشد خود  هنامدر پایان مریم عبدالهینهایت  در است؟خلق شده
اطالعات يهینظر کردیبا رو ،یسه نگاره از شاهنامه طهماسب یکمّ یشناسییبایز

 است.پرداخته (1391،عبدالهی) «کیانفورمات
 

 شيعه ی کشتیمعناشناختی نگاره ی. تحليل پيوند شعر، نگارگری و قدرت، در مطالعه2
و « ی شیعهکشت»ي هبا نگار« گفتار اندر ستایش پیغمبر» بررسی ارتباط شعردر ادامه، به 

که چگونه تغییر در مؤکدات و  ایمدادهو نشان  ایمپرداختهها با قدرت نیز، ارتباط آن
 خدمت به قدرت، از شعر پیشی گیرد. ي هتا نگاره، در عرص شدهمفاهیم، باعث 

 

 «گفتار اندر ستایش پيغمبر»شعر فردوسی: . 1. 2
ی مواضعی است که فردوس وجز« گفتار اندر ستایش پیغمبر» ، شعرشاهنامهي هدر دیباچ

صراحت نام برده تعصب محمود و محمودیان، بهدینی خود در غوغاي ي هاز عقید»در آن 
صراحت آشکار کرده و در ستایش آنان علی و خاندان پیغامبر، بهآل بهو تعلق خویش را 

البته باید توجه داشت که برخی محقان معتقدند  (257: 1392)صفا،  «خرج داده.شدت به
ماعیلیان تر با اسبلکه بیش ؛امامی مشکل نداشتهکه محمود غزنوي چندان با شیعیان دوازده 

( به هر روي، 91: 1388و ریاحی،  264: 1380امیدساالر،  ر.ک:) است.کردهمخالفت می
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ارتباط مستقیم و تلمیحی ابیات این قطعه شعر با آیات و احادیث، مورد توجه محققان 
رستنده،  ؛63-43 :1383مجابی،منتصبر.ک: ) براي نمونه ؛استدیگر نیز قرار گرفته

 (486-439 :1392ابوالحسنی منذر،  و 90-94: 1378
تشیع و عالیق  ي ایران با جمعیت بزرگ معتقد بهاز سوي دیگر، وقتی جامعه

 ي حماسی که بهجایگاه این قطعه شعر از یک منظومه در نظر گرفته شود، دوستانهمیهن
 یابیمدرمی چنین،اینترخواهد شد. ورزد، روشن، عشق میزمانمیهن و اعتقادات مذهبی، هم

  :مداران زمانه در خود داردگیري قدرتظرفیت قابل توجهی براي بهره که این قطعه چه
 تو را دانش دین رهاند درست
 دلت گر نخواهی که باشد نژند
 چو خواهی که یابی زهر بد رها

 بد رستگار بوي در دو گیتی ز
 مبرت راه جويابه گفتار پیغ

 ل و وحیچه گفت آن خداوند تنزی
 م در استاکه من شارستانم علی

 گواهی دهم کاین سخن راز اوست
 حکیم این جهان را چو دریا نهاد

 ی برو ساختهـــاد کشتـــچو هفت
 سان عروسیکی پهن کشتی به

 محمد بدو اندرون با علی
 اگر چشم داري به دیگر سراي

 آید گناه من است گرت زین بد
 برین زادم و هم برین بگذرم

 نداري جهانتا به بازي نگر 
 ردـــاز کـــد آغـــت بایاکیـهمه نی

 در رستگاري بباید جست 
 همان تا نگردي تن مستمند

 ه دام بالـــدر نیاري بـــسر ان
 ردي بر کردگارـــار گـــنکوک

 ها بدین آب شويدل از تیرگی
 خداوند امر و خداوند نهی
 درست این سخن گفت پیغمبر ست

 بر آواز اوست تو گویی دو گوشم
 برانگیخته موج از او تندباد

 هـــا برافراختـــهانـــه بادبـــهم
 بیاراسته همچو چشم خروس 

 همان اهل بیت نبی و وصی
 نزد نبی و وصی گیر جايه ب

 ستا چنین است این دین و راه من
 چنان دان که خاک پی حیدرم

 همرهانپی نه برگردي از نیک
 منورد بوي ه انـــناما نیکـــو بـــچ

 (5 -4: 1ج ،1394، فردوسی)
این  ه.ق( 614فلورانس)ي هنسخ مانند، شاهنامهبرخی نسخ  یادآوري در هشایست هنکت

نخست، تأکیدات فراوانی بر محق بودن ي همجمل به سه خلیف يهرغم اشارعلی است که
ر.ک: ) گیرند.شدت مورد شماتت قرار می تشیع، به انشود و حتی مخالفتشیع دیده می
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شناسان بر الحاقی بودن شاهنامهباور  دلیل با وجود این، به( 51-48: 1ج، 1394جوینی، 
، شاهنامهي ه، نسخ(208 :1ج ،1394و کزازي،  142-137 :1388مطلق، )خالقی آن ابیات

( پژوهان استشاهنامهکه مورد وثوق اغلب )( 1394) تصحیح دکتر جالل خالقی مطلق به
ع است )چرا که موضوکه در نگاره آمدهچنانشعر فردوسی آني هضرورت، نسخ و بسته به

 .مالک پژوهش حاضر قرار گرفت مذکور است(ي هپژوهش حاضر، نگار
 

 یشاهنامه طهماسبدر «کشتی شيعه»صفوی نگاره. 2. 2
فردوسی است که ي شاهنامهاي از نسخه (طهماسبشاهنامه شاه) یطهماسب يشاهنامه

ه.ق، در کارگاه سلطنتی تبریز با 928سال  حکومت شاه اسماعیل اولي هدورخلق آن در 
ها، اساطیر و مجلس بر مبناي افسانه 258 این نسخه با هنرمندِ زمان، آغاز شد. 15اجراي 
ها با خط نستعلیق و بر جاي نگارهجاي فردوسی در يشاهنامهها همراه با ابیات داستان

 تهیه شد.ه.ق،  948بناي تناسبات فراوان، در سال م
 فرزند سلطان ،ه.ق(957-915مصور، منسوب به میرزا علی)ي شاهنامهاولین نگاره این 

معروف « کشتی شیعه» به نام ،(76: 1390و کنگرانی،  150: 1384فر، شایستهر.ک: ) محمد
 مطلق،ی)خالق فردوسیي شاهنامهي هاز دیباچ «گفتار اندر ستایش پیامبر» است که شعر

ولد موالناي مشارالیه است در فن  ،موالنا میرزا علی»است. ( را تصویر کرده4-5 :1394
ل نظیر و عدی ،گشاییو چهره نقاشی و تصویر

-جایی رسانیده بودکه کمنداشت و تصویر را به

ي هو در ایام پدر، در کتابخان کسی مثل او شد
 «نشو و نما یافت. ،طهماسب ،جاهشاه جم

جا ( برخی آثار به137: 1383قمی،حسینی )
از: همکاري در دو است  مانده از وي عبارت

 ،«مجلس نمودن شاپور» ،«پنج گنج نظامی»اثر
مجلس » ،«ت خسرو در پنج گنج نظامیصور»

 هفت» ،«الذهب جامیشکار دوبرگی از سلسله
 و «شکاري هصحن» ،«میرزااورنگ ابراهیم

پاکباز، «).طهماسبی يشاهنامهنگاره از شش»
 the Persian bookتصوير: نگاره کشتي شيعه، منبع: (91: 1379

of king(2011) new York: the metropolitan 

museum of art :ӀӀ9V 
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 کشتی شيعهی هشعر فردوسی و نگارخوانی هم. 3. 2
رد ک بینیتوان پیششود، میمی جا که شعر مذکور با خطاب و پند به خواننده آغازاز آن

که هدف از سرایش آن، ایجاد یا تحکیم نوعی نگرش در خواننده است که در انتهاي 
تري خواهد یافت. در بیت نخست، گیري، صراحت و قدرت بیشابیات و حین نتیجه

ه شاعر رود کتوقع می بنابراین ؛شودموکول می دین رستگاري مخاطب، بر توسل به دانش
نیل به مقصود، بهره ببرد. در  برايهاباز به این مؤلفه بازگردد و از آن ،بیات بعديدر ا

المعانی هم هستند(، سامان دادن و شادي بخشیدن به )که متفق سوم و چهارم ابیات دوم،
است، در گرو گرویدن به گفتار )غمگینی و نژندي(  دل که عامل رهایی از مستمندي

مدّ نظر  کدام سخنان نبوي اینک مخاطب منتظر است تا ببیندشود. )ص( معرفی می پیامبر
که منظور از احادیث  کندخواننده، سؤال می اما فردوسی، با خطاب دوباره به ؛شاعر است

س که حبیت، عالوه بر آن ها است و پیامبر)ص( چه گفته است؟ ایننبوي کدامین آن
چون پاسخ آن  ؛سؤالی بالغی است ،کند، در ذات خودانتظار را در خواننده تقویت می

َأنَا َمدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَِلیٌّ بَابُهَا » شود:)در بیت بعدي( از سوي خود شاعر داده می بالفاصله
من شهر علمم و علی درِ آن شهر است. هر که دنبال  ؛است« فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْیَأْتِ الْبَابَ

سپس شاعر ( 123: 1366، السالمالرضا علیه االمام)« علم است، باید از این در وارد شود.
 متبادر سازد.ذهن مخاطب  بهمحکم بودن این سخن را  تاآورد تأکیداتی می

به (، subjective) شود و فردوسی، از وجه ذهنیجا، تصویرپردازي آغاز میاز این
 آورد. تصویرسازي او نیز مبتنی بر روایتی نبوي است:روي می( objective) وجه عینی

ان: )هم «نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق هفیکم کمثل سفین مثل اهل بیتی»
کشتی نوح است که هر کس به آن پناه برد، نجات  مثل اهل بیت من میان شما، ؛(116

شده، در احادیث دیگري بینیپیشي هآن جاماند، هالک شد. این تفرقیافت و هرکس از 
ان امتی  خلصت فرقه واحده و ان بنی اسرائیل تفرقت سبعون فرقه و» است:نیز جلوه یافته

لک سبعون تخلص فرقه قیل من ت ستفترق علی اثنتین و سبعین فرقه تهلک احدي و
اسرائیل به هفتاد و یک فرقه بنی ؛(584-585، 2:ج1377بن بابویه،)ا«الفرقه؟ قال الجماعه

وند شمن به هفتاد و دو فرقه تقسیم می نجات یافته و امت ،آني هتقسیم شدند که یک فرق
یابد. از حضرت سؤال شد که آن فرقه کدام است؟ آن از آتش نجات میي هکه یک فرق

الیت و هستند که به دسته افرادي نجات یافته آن نتیجه، در حضرت فرمود: جماعت است.
 رو عمل شما باشند و بر رأي خویش عمل نکنند.)اهل البیت( متمسک شده و پی شما
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ا ایجاد نجات و نیز بي هخود با حدیث سفین نگرشایجاد ارتباط میان  يوسیلهبهشاعر 
 ، نمایی از روزگار خویش راهاي مختلف در دریاي مواج و طوفانیاز کشتی تصویري

ردوسی في هآشفتي هتواند همان زمانتعبیري، این دریاي پرآشوب، میدهد. بهدست میبه
که ناخداي آن اهل را اي راه و هر کشتی که موج و تندباد آن، هر نابلدنحويبه ؛باشد

 ادهچنین دریایی قرار دي همثابکه خداوند، جهان را به گویدمی البیت)ع( نباشد، غرق کند.
 هاي فراوان وجود دارد. سپس هفتاد کشتی را در آن دریان، حوادث و ناسازگاريکه در آ

( و )ص مانند چشم خروس( است و پیامبر) اخصشها کند که تنها یکی از آنتصویر می
ها این کشتی يگاه مخاطب را در مقام مقایسه)ع( در آن قرار دارند. آن اهل بیت ایشان

مخاطب در آن است که از میان هفتاد  پرخطري، صالح کارِ نشاند: در چنین دریاي می
اي وارد شود که به ساحل نجات خواهد رسید. شاعر دوباره کشتیکشتی، تنها به آن پهن
ه است. وي دوباره ب همین ،زیرا تنها راه نجات ؛کندها را توصیه میپرهیز از سایر کشتی

اطر این تصمیم، ضرري به فرد رسید، خکند که اگر بهگردد و تضمین میوجه ذهنی برمی
د و کنذاتی خویش معرفی میي هروي از تشیع را خصیصاو ضامن خواهد بود. شاعر پی

راه خطا متمایل  دهد اگر به این راه راست نپیوندد، بهشعر نیز هشدار میي هخوانند به
امی نبود تا نیک نامان همراهنیست. در جهان باید با نیکچه بازي و بازی ،است. جهانشده

 کند.معنایی این پند را بسیار وسیع معرفی میي هنصیب گردد. در آخر هم دامن
طبق شگردهاي روایی،  .هاي این شعر وجود داردمهم در توصیف شخصیتي اهنکت

خود  ،کند. اینتر از موصوف عبور میشود، ذهن هرچه سریعمختصر می ،وقتی توصیف
حذف است. بر عکس، هرگاه در جریان روایت، راوي  يزیرکانههاي بسیار یکی از روش

ه با در نتیج .پردازدجاي اشاره و عبور از آن، به وصف دقیق میمهم برسد، به ايبه مسأله
دهد تا براي مخاطب، افزایش کمّیت کلمات و جمالت، سرعت روایت را کاهش می

توانیم در معرفی حضرت فرصت دقت کردن در سوژه ایجاد شود. این ویژگی را می
یات، ابي هشاعر ببینیم. در این قطعه، از بیت یازدهم تا پایان شعر، هماز سوي علی)ع( 

 صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در خدمت وصف این شخصیت هستند.به
 

 در پيوند با قدرت« کشتی شيعه» همسویی شعر و نگاره. 4. 2
هنري،  ايهاست. این پدیده دیگر ییا حقیقت انعکاس یا بازتابِ واقعیت ،)تصویر( نگاره

 گیري مفاهیم و اندیشه است، برايکه در واقع، شکلضمن فرایند انتزاعی و تجریدي 
راه پیدا  نآ هايتوانیم به ویژگیشناسی نگاره، مینشانهي هوسیل یابد. بهمی بیننده معنا
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ن، است که در آمؤلفه  ترینمهم، «داللت» ، بلکه«احساسات هنري» در این شیوه، نهکنیم. 
 ،نشانه آید. به تعبیر دیگر، یکمیان می ، سخن به«نشانه يبه وسیلهتولید معنا ي هشیو» از

 نده،کنمخاطبِ دریافت یی باشد و نزد«هامبین ایده»که نآاال  ؛در واقع یک نشانه نیست
تا  ایمکوشیده ادامهدر  (12-10 :1384رزاقی،ر.ک: ) شدن تأویلی گردد.موجب برانگیخته

 کشتی شیعه را بر روابط قدرت، بررسی کنیم. ي ههاي محتمل اجزاي نگارداللت
، حدود پانصد و هفده سال پس از مرگ یطهماسب يشاهنامهکشتی شیعه در ي هنگار
 ایدئولوژیک -اجتماعی -است. هریک از این دو در موقعیت سیاسیخلق شده،فردوسی

 طبیعی است پس ؛سان نیستیک ،اند و شرایط خلق این دو اثرآمدهوجود خاص خود به
ها تأکید که نگاره، بازنمود محض شعر نباشد و طبیعی است که نگارگر بر بعضی مؤلفه

 و یا حتی حذف کند.  دهدتر نشان رنگبرخی دیگر را کمو  داشته باشد تربیش
 ،«موقعیت» از سه منظر، یعنی ،در ارتباط با قدرت را مذکوري هشعر و نگار پیوند

 توان بررسی کرد. این مطالعه بر دو محور تقدسمی «هاشخصیت»و  «عناصر بصري»
 است. تاکید داشته )قدرت و حکومت( )دین و مذهب( و سیاست

 

 سياسی نگاره -موقعيت تاریخی. 5. 2
ا است. بهنري  -منظور از موقعیت، شرایط خاص زمان، مکان و فضاي حاکم بر اثر ادبی

وشن ر ،طهماسبی، ارتباط این دوي هموقعیت در شعر فردوسی و نگاري همؤلفي همقایس
 شود.معلوم می ،هاي محتمل نگاره براي خدمت به حکومت صفويو ظرفیت

 

 موقعيت در شعر فردوسی. 6. 2
 حوادثی است که  يبارهراهنمایی در يهئحال و هواي حاکم بر اثر، هشدار، نصیحت و ارا

اند چه دکه می کسی است که گوییاي طراحی شدهگونهرو دارد. این فضا، به پیش ،انسان
دهد. شاعر با کمک تصویرسازي، کند، به او اندرز میخطراتی خواننده را تهدید می

دهد که مخاطب، خواسته یا موقعیت خطرناک پیشِ رو را همچون دریایی نشان می
براي  اي از همان زندگی انسان است.یاي مذکور، استعارهدر ناخواسته، در آن قرار دارد.

واند تعبارتی، مخاطب می هاي مختلف وجود دارد. بهامکان سوار شدن بر کشتی ،مخاطب
ط است که فق اما مسأله این ؛شوند، باورمند شودهاي مختلفی که ارائه میبه ایدئولوژي

ها در سالمت، طی خواهد کرد و سایر آنها( مسیر را به)ایدئولوژي هاکشتی یکی از آن
)و یا روزگار( را دریا خوانده است.  استعاره، زندگی دریا غرق خواهند شد. فردوسی به
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اي هاي از تغییرات و تحوالت است(، موج)که استعاره بلکه تندبادها ؛این دریا، آرام نیست
زیرا او  ؛خطر نیست است. راوي شعر، خود درسهمگین و خطر غرق شدن را ایجاد کرده

 ،است و از درون آنخود را با اظهار بندگی اهل بیت نبی)ص( به کشتی نجات رسانده
کند. فردوسی همچنین، دعوت می )و در نتیجه نجات(، دیگران را به امنیت این کشتی

دن ترغیب سوار ش کند تا ایشان را نیز بهخود معرفی می ساکنان کشتی را به مخاطبان شعر
دنیا و آخرت شایسته، براي ي هکنندتضمین در شعر او، این ساکنان بزرگوار،کند. 

داند. او ها را اهل غرق میشاعر، ساکنان سایر کشتی ،هستند. از سوي دیگر شانهمراهان
 همرهانپیدهد تا مراقب باشد که زندگی را بازي نداند و از نیکمخاطب را اندرز می
شود، شعر فردوسی زبانی پرهشدار دارد نه که مالحظه میگوهمان ؛)نبی و آل( بازنگردد
 تا مخاطب را به تشیع فراخواند. کوشدمیو با تحکّمی منطقی، 

 
 موقعيت در نگاره. 7. 2

 تندهس يمجاز اياست. دریا و آب، داراي معانیکرانه تصویر شدهدر نگاره نیز دریایی بی
یم یادآور شو معانی الزم استاست. براي کشف این  مربوط لموضوع بحث ما کام هکه ب

 «وَجعلنا من الماء کل شیء حیّ» هواال دارند. آی جایگاه و شأنی ،که آب و دریا در اسالم
در »زنده قرار دادیم، شاهدي بر این مدعا است.  چیز را از آبیعنی ما همه ؛(30/)انبیاء

ه، ، زندگی و )آب( به شکل چشمتفکر اسالمی، آب یعنی شفقت، معرفت باطنی، تطهیر
( اعتقاد به زنده بودن و زاییده شدن 2: 1379)کوپر،  «الهی، حقیقت و آفرینش. يهمکاشف

آن است. آب، نمادي از عالم ملکوت و  بخشیِ زمین از آب، سبب نمادین شدنو زندگی
ب آ ،رانیهاي ایآورد. در نگارهوجود میبه ،با طبیعت را انسان يهعنصري است که رابط

شود که براي ایجاد روشنایی، انعکاس نور و ایجاد پرتوهایی اي تصویر میبه رنگ نقره
آب به شکل دریا، به معناي آن  شود. نموداست که با روح بیننده وارد تبادل معنوي می

دانایی و  ارتباط با آن،ي هاست که این موجود، در عین نعمت، خطرناک است و الزم
صانی و ناق استاش، خطرآفرین بخشیحیاتي هاست که با هم دریا محیطیاحتیاط است. 

 که شناوري ندانند، در آن غرق خواهند شد.
است که در نگاره، بر روي دریا، یک کشتی اصلی و چندین کشتی متفرقه تصویر شده

ل ثَمَثَُل اهِل بیتی مَ» نوح در حدیثي هنماد سفین دارند. کشتی اصلی، نمادینمعانی  ههم
یعنی: مَثَلِ اهل بیت من مَثلِ کشتی نوح است. هر که بر  ؛است«نوح من رَکَبَها نََجاه سَفین
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 این کشتی یادآور رستگاري، سعادت و امنیت است. ،بنابراین آن نشست، نجات یابد.
و « کشتی اصلی»که نگارگر نیز با نمادهاي  روشن است (123: 1366، الرضااالمام)
تا  کوشدمیدهد، مرکزي نگاره را شکل میي هکه روي هم، استعار« هاي فرعیکشتی»

 هاي نگاره که در ادامه بررسی)عناصر بصري و شخصیت مخاطب را به تشیع فرابخواند
 .خواهند شد، به تقویت صحت این استنتاج کمک خواهند کرد(

 

 تاریخی موقعيت. 8. 2
وي ابتداي عصر صف ،گوید. زمان نگارهموقعیت از منظر قدرت، تاریخ سخن می يزمینهدر 

ست: نخست ایجاد ملتی واحد ا دولت صفوي داراي دو ارزش اساسی و حیاتی» است و
لیتی واحد در برابر مهاجمان و دشمنان و نیز در مقابل سرکشان و عاصیان بر ووبا مس

خاطر دوم ایجاد ملتی داراي مذهبی خاص که بدان شناخته شده و به ؛حکومت مرکزي
هاي دو دولت نیرومند شرقی بزرگ را در برابر هجوم هايدشواري ،دفاع از همان مذهب
صفوي » ( به تعبیر دیگر، شاه اسماعیل70: 5،ج1378)صفا،  «.استو غربی تحمل نموده

هاي جدید قبایل گیري از هجومیشدر ایجاد یک حکومت مرکزي واحد در ایران و پ
زردپوست، یعنی ازبکان و تعیین مذهب واحدي براي ایرانیان، یعنی تشیع در برابر تسنن 

 ،ازبکان بود، ایرانیان را از حیث استقالل و تشخص تاریخی و که مذهب رسمی عثمانیان
 ی، با هماناي را شبیه دوران شاهنشاهی ساسانمقام پیشین خود بازگردانید و دوره به

 ( 29 :4ج ،)همان «.محاسن و معایب، در تاریخ ما تجدید کرد
مطرح شده  ،مذهب رسمی  در جایگاه تازگیزمان خلق نگاره، مذهب شیعه بهدر 

روز جمعه، امرکردند »است: آمده یعباس يآراعالمو  خیلتواراخالصهدر منابعی چون  بود.
ترکمان،  و 73 :1359، )حسینی قمی «خواند....که خطیب آن شهر خطبه ائمه اثناعشر 

ها و موجب جنگ توانستمذهب رسمی، خود می در جایگاه( اعالم تشیع 28: 1350
 سو و صفویان وازبکان و محرّکان غربی آنان، یعنی عثمانیان از یک»شود: یی هادشمنی
ا اجتماعی اسالم رهاي فقهی و از سویی دیگر، یکی از دو نوع تلقی نظریهشان متابعان
اي هجوییهنگامه ،ین راها ساختند و ازدیگر میجنگ و تسخیر متصرفات یک يبهانه

( از سویی، تشکیل حکومت مرکزي 70، 5ج ،1378صفا، ) «دادند.خود را مشروع جلوه می
ها، حکومت مرکزي دوباره در کشور نیز یعنی اعالم آمادگی براي مبارزه. پس از قرن

حترام االملتی قائم بالذات، متحد، توانا و واجب»موجب شد تا از ایرانیان  شکل گرفت و
 ان ــوري ساسانیـــحدود امپراط به ،ساخت و ثغور آن را در ایام سلطنت شاه عباس اول
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داشتن ایران در چنین وضعیت پارچه نگاه( حال، یک1 :4ج ،1335)براون،  «.رسانید
نان و به جمع دشم شود است کسی از یاران، فریفته پرتالطمی دشوار است و هر آن ممکن

فاده امکانات استي هپس باید با تمام توان، از هم ؛اندبپیوندد. دشمنان در کمین نشسته
استفاده از اعتقادات شیعی که افراد زیادي مدل گردد. تري با حکومت هشود تا افراد بیش

هایی است که هرگز نباید از چشم قدرت دور مؤلفه از مردم کشور بر آن هستند، یکی از
طوایف گوناگون قزلباش را در زمان شاه اسماعیل  يهمهکه بماند. این همان چیزي است 

سیونی یا شاهی ؛ی واحد درآورده بودیصورت نیرودیگر پیوسته و بهاول به یک
نی جهاد فشانی در راه مقاصد مقدس مرشد کامل، یعداري شاه و فداکاري و جاندوست
د. در تاریخ صفوي بو اثناعشري و تقویت سلطنت نوبنیادي هو ترویج مذهب شیع با کفار

ار ون و فدویت قزلباش که پروانهأشوفور شجاعت و دالوري خاقان سلیمان» است:آمده
خود از شدت تأثیر  ،کوتاهي ه( همین جمل28 :1350،ترکمان) «. بر شعله آتش زده...

گونه اي، مورخان ایندارد. در چنان دوره ، نشاناعتقاد به مذهب واحد، در ایجاد وحدت
آراي خالفت مالزمان موکب عالی که آن نونهال چمن»پرداختند: به تقویت حکومت می

سمت واالي شاهی موسوم  الهام غیبی به دادند، بهرا به زالل حسن اعتقاد پرورش می
 «ند.خواندعقیده درست و اراده شامل مرشد کامل و پادشاه می با وجود صغر سن به ساخته

 سزابه یسهم ،توانست در این امر( طبیعی است که شعر و هنر نگارگري هم می25:همان)
و را ا ،که مردمدلیل آن دوستیِ معروفش و هم بهخاطر ایران داشته باشد. فردوسی هم به

شاء توانست مناصلی بود و نام فردوسی خود میي هانستند، گزینداز شیعیان راسخ می
 -ایدئولوژیک مطلوبی باشد. در این شرایط، احیاي نقش اجتماعی -تأثیرات اجتماعی

شاهنامه  يهکه در دیباچ« گفتار اندر ستایش پیغمبر» ایدئولوژیک شعري خاص، یعنی شعر
هاي مؤثري را مورد تأکید یاري، مؤلفهیک نگاره که با هوشي هوسیلآمده بود، آن هم به

گام موقعیت شعر هنپوشانی د، ابزاري بسیار کارآمد بود. همچنین، استفاده از همادقرار می
نحوي هب ؛تبدیل به نگاره، موجب تقویت پیام نگاره در لزوم تعهد به مذهب صفوي شد

، در استودهکه گویی جدایی از کشتی اصلی که در شعر فردوسی، نماد مذهب تشیع ب
هاي عناصر بصري و مؤلفهي ه)مطالع نماد جدایی از حکومت صفوي شد ،نگاره

 .ها در نگاره، این استنتاج را تقویت خواهد کرد(شخصیت
 

 عناصر بصری. 9. 2
  ادـــب ایجـ)یا تصاویري که شاعر از طریق کلمات در ذهن مخاط ي ایماژهاي شعرمطالعه
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یق هایی که براي انتقال پیام از طردسته مؤلفه)یا آن بصري نگارهي عناصر کند( و مطالعهمی
کنند( و بررسی ارتباط استعاري این هر دو با شرایط حاکم بر جامعه در زمان دیدن عمل می
 ایدئولوژیک خلق نگاره است. -هاي سیاسیگشاي کشف ضرورتخلق نگاره، راه

 

 ایماژهای شعر. 10. 2
شود که در اي معرفی می«کشتیپهن» دوسی، کشتی اصلی، آندر شعر فرتر گفته شد پیش

تر است. نبی)ص( معادل احتمال نجات در آن بیش، متفرقهکوچک هاي قیاس با کشتی
د، خواهد روشن باشپس ماه اگر می ؛خورشید، یعنی روشنایی و یافتن مسیر درست است

ایی هستند که هها نیز کشتیکه آنآن ها، یعنی اعالمني آفتاب بماند. افراشتن بادباباید بسته
سوي غرق شدن پیش بروند. با که بهولو آن ؛کنندحضور دارند و مسیر خود را دنبال می

حال، در مقابِل کشتی اصلی که مانند عروس، به انواع زیورآالت آراسته و مانند چشم این
ندارد. خردمند که از دور اي است و جلوهها بیهودهخروس زیبا است، این بادبان برافراشتن

تی کشبیند که در پهنصالح خود را در آن می ،بیندکند و ناآرامی آن را میبه دریا نگاه می
یاران باوفایی چون نبی و  ،جاداند که در آنمی هاي متفرقه بپرهیزد. اوبماند و از کشتی

اراي تاج، پرچم و تخت آل)ع( هستند که او را از غرق نجات خواهند داد. یاران باوفاي او د
یازات ي امتاما این همه ؛قدرت دنیوي در اختیار آنان است ،تعبیر دیگر به ؛حکمرانی هستند

ند. یعنی نیز هست «دیگر سراي» کشتی، صاحبانزیرا مصاحبان او در پهن ؛نیست کشتی آن
 شود.در صورت همراهی با آنان، سعادت اخروي و بهشت نیز براي مخاطب تضمین می

 

 عناصر بصری نگاره. 11. 2
مشاهده ساختار چندسطحی این نگاره، با توجه به اولویت مفهومی عناصر بصري، نشان 

قاشی ني هکه سطح تخت صفحآننقاشان تبریزي بی» :از ساختاري منظم و هدفمند دارد
 ود وشآفرینند که از پایین به باال گسترده میهاي چندسطحی میبنديرا بشکنند، ترکیب

بر نیازي که  ( در نگاره، بنا97: 1367)اشرفی،  «زند.غالبًا از حد فوقانی قاب بیرون می
عبیري، ت به ؛تري داردکمیت و گوناگونی بیش ،است، عناصر بصريموجب خلق آن شده

ز یکی ا به مثابهنگاره، در شعر وجود ندارند. عناصر بصري  برخی از عناصر بصري
ابزارهاي انتقال مفاهیم، در سه نوع نمادین هندسی، طبیعی و تلفیقی، بر دو بستر اسطوره 

 .دهنددست میتري از خوانش نگاره بهو آیین، روند شناخت عمیق
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اي از اشکال هندسی که ضمن آراستن معماري نگاره، نمادهاي هندسی، یعنی مجموعه
در عین  کثرت، در عین وحدت و وحدت، معرف نمادي از حکمت اسالمی مبتنی بر

اشعار در باال و پایین نگاره، ي هکنندهاي احاطهکثرت است. این نمادها در نگاره، قاب
قف اتاقک گوشه سها، نشان سهپر تزیینات کشتیهاي ششاتاقک چهارگوش کشتی، ستاره

 .تر، ستون چلیپایی بادبان کشتی استکشتی و از همه شاخص
گردش چرخ ي ههرگونه و در هر ساختار، مظهر و نشانطبیعی خورشید، بهنماد »نیز، 

کران و زایش و میرش، هست و نیست، گشاد و بست و پیوست و گسست بیي هزمان
چیز را خرد چرخد و همهچرخد و میو این آسیاي فلک و چرخ زمان است که می است

( خورشید همچنین سمبل 184: 1380)بختورتاش،  «.کند. نه آغازي دارد و نه پایانیمی
نبوت، امامت و نیز پادشاهی است. این نماد در باال و سمت راست، احساس مضاعفی از 

 سازد. هدایت و در کنترل بودن شرایط را به ذهن متبادر می
 در سمت چپ نگاره، ستون چلیپایی، منطبق با خط طالیی تصویر، با کودکی نشسته

اره، است. ترکیب اجزاي نگمتصل کرده بادبانی قرمزرنگ بر محل تقاطع آن، کشتی را به
که  چلیپایی يبه وسیلهیک حرکت عمودي  نشان دارد؛ از جایگاه رفیع و قدرت کشتی

ه را نگاري هرنگ طالیی( است، چارچوب)و به از کشتی اصلی به سمت باالي تصویر
کند. این هدایت می ،نوردد و نگاه مخاطب را از کشتی نجات به سمت آسماندرمی

اند و این امر به مدد سبک و سیاقی اي، عالم مثال را به نمایش گذاشتهگونهجزییات، به
دآور پنج یا ،پنج بیت شعر در باالي نگاره. استاست که نقاش، از نگارگري ایران گرفته

عشق و سلوک درویشی را به ذهن متبادر ي ه، هفت مرحلپایینتن آل عبا و هفت بیت 
راند. درِ طالیی، یادآور سازد. اطاقک وسط، مکانی است که ناخدا در آن فرمان مییم

 مشتی از خروار در ياست. دو کشتی که به نشانه «انا مدینه العلم و علی بابها» حدیث
ها در حال دور شدن از اقتدار و آرامشِ کشتی بزرگ اند. آناست، سمبل تفرقهنگاره آمده

 ال دور شدن از حکومت صفوي هستند. تعبیري، در ح به و
هاي زنده، مکمل و متضاد که به شکل سطح فراهم آمده و با خط تیره، جدایی رنگ

وجود آمدن فضایی پرشور و پویا است، بلکه تنها موجب بهاست، نهها تشدید شدهآن
ر د قرمز، آبی، زرد و سبز است که،طالیی ،کار رفته در این تصویرهاي بهاکثریت رنگ

رنگ مادي و در مقابل، آبی نیروي معنوي ي هنمون ،زرد» اند.هاي روحانیمکملي هزمر
گونه که پنج همان ؛(13: 1384)کاندینسکی،  «رنگ آسمان استي هعمیقی دارد و نمایند
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لباسی به رنگ آبی آسمان نگاره دارند و رنگ سبز که  ،شخصیت متفاوت در این نگاره
هاي متفاوت( و همچنین پوش سه نفر)در حاالت و شخصیتدر تن کند،دین را تداعی می
جاودانگی و آرامش حاکم را  ،است. رنگ طالییاستفاده شده ،کشتی يدر سرپوش اریکه

هار پوش چکشتی، تني هخون( در پرچم برافراشت و )نماد شراب کند. رنگ قرمزالقا می
 است.کار گرفته شدههصورت نمادین ببه ها،شخصیت نگاره و کاله شخصیت

 

 های بصری نگاره با حکومت صفویمؤلفهی هرابط. 12. 2
هاي در شعر، وحدت بر تفرقه ارجح دانسته شد و در نگاره، کشتی اصلی در مقابل کشتی

نیازمند  ،همین مفهوم را منعکس کرد. در تاریخ نیز حکومت نوپاي صفوي ،کوچک
تواند موجب تضعیف این حکومت شود. در شعر وحدت است. هر نوع تفرقه می

تی عظمت کشمطرح است و در نگاره،  ،کشتی اصلی بر فرعیي هجلوي هفردوسی، غلب
همراه با تزیینات مختلف هندسی، طبیعی و تلفیقی آن به  ،اصلی و ارتباط آن با آسمان

 روشنی از حکومت مرکزيي هتواند استعاریاست. کشتی اصلی متصویر کشیده شده
هاي محلی هستند. طبق مفاهیم نگاره و شعر، هاي متفرقه، حکومتصفویان باشد و کشتی

د که به کشتی متفرقه درآید، نابوزیرا آن ؛پیونددبه کشتی اصلی می ،هرکه عاقل باشد
هاي متفرقه یا همان هاي کشتیافرازينزد خردمندان، بادبان بنابراین ؛خواهد شد

جایی نخواهد برد. یکی از نمادهاي راه به ،هاي محلی و قومیهاي حکومتافرازيپرچم
)فرّ( و حضور آن در ادب و هنر  نوراست. « نور»کشتی شیعه، ي هتصویري مهم در نگار

ا دوران مزدایی تي هوار برگرفته از اندیشصورت تجسمی یا تخیلی، همان نوراالن به ،ایران
ر ستایم، آن ففرّ نیرومند مزدا آفریده را می» اسالمی و تکوین آن در حکمت اشراق است:

 /)یشت «کارگر چست را که برتر از آفریدگان است. پرهیزگار زیردستي هبسیار ستود
به معناي خورشید و  havar اوستاییي هشناسان با ریشاوستافرّ را برخی ي هواژ(19فقره
 ر.ک:) .اندپیوند داده ،یا نور خورشیدمعناي خورشید آسمان به savar سنسکریت  يهواژ

اي نیرویی کیهانی و ایزدي و هاله»فرّ  (115: 1390قائمی،  و 153-150 :1381بهار، 
سوزان و درخشان است که پایگاه االهی قدرت را در باورهاي کهن قوم ایرانی شکل 

 است.ذکر شده «نور»ي هآیه، کلم 35 بیش از در ،قرآن( در 191: 1369)مختاري،  «دهد.می
 کند.هدایت می، بخواهد که را آن، هرکسي هوسیلعاملی است که خداوند به ،نور

 ،است که در آندانی زمین است. مثل نور او همچون چراغ ها وخداوند، نور آسمان»
هاي نور و گونهي دربارهبینش فلسفی نگارگران  (35/)نور «چراغى)پر فروغ( باشد...
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 رگتجسم نمادین آن و همراه کردن آن با نقش کیمیایی فلزاتی چون طال و نقره، بیان
ن ه ایزدي است. در ایهاي بصري نور و فرّمایهموفق ایرانیان براي ترسیم نقشي هسابق

هاي آسمان آبی، اشعه ورشید براین تجسم نمادین، با تابش طالیی ربعی از خ ،نگاره
دور سر چهار شخصیت  نوري هتابناک کشیده شده به سمت دریا و کشتی بزرگ، هال

: 1394وان، ماهر.ک: ) کشتی بزرگ، تاج، دستاري هنگاره و حلول آن در تزیینات بدن
 یران(ا )در اولین بار ،تقدسي هاست. هال(، کاله، چتر پادشاهی و تخت، تصویر شده132

نماد نور( پیش از میالد، در »)بر گرد سر میترا مشاهده شد که  مظهر نور خورشید است. 
شکل آتش  به ،( و نیز از فرّه زرتشت67: 1388،الهی و اخویانآیت) «باشدنمرود داغ می

که چهل و پنج  شودیاد می است، آغازفرود آمده از روشنیِ بی و اي که نورافشانیا شی
( 600: 1911، دینکرد) مادر او آمیخته بود. بازردشت و اورمزد، رسگی پسال پیش از هم

نمادین  ريایجاد تصوینگاري قدیسان، نقاش ایرانی در شمایلاستوار ي هبا لحاظ این پیشین
همراهی آن  ،بدن و در نهایت کلدر سر و  «شدهمنتشري هشعل» دور سر تا «قرص نور»از
 به کرد. صفوي را تجري هدر دور «پوشیه» با

ي هاست. در نگاره نیز استعارنبی)ص( به خورشید ماننده شده ،در شعر فردوسی
ورود  ا که درِجتا آن ؛کار گرفته شده و نور طالیی آن بر مواضع مختلفی تابیدهخورشید به

 هب ؛نماد سلطان نیز هست ،حال، در هنر، خورشیدبه اطاقک ناخدا، طالیی است. با این
ت. توجه اساي بین جایگاه این دو برقرار شدهاي پنهانی، اما بسیار زیرکانهرابطهعبارتی، 

چرا که شاه صفوي،  ؛کندبه تاریخ، احتمال تعمد در القاي مفهوم مذکور را تقویت می
 ند.دامی ، منسوبعالوه بر  انتساب دودمانی، نظام حاکمیتی خود را به خاندان طهارت)ع(

 ؛سرنگونش نکنند ،میت باید مراقب مخالفان باشد تا دشمنانحاک (7: 1350ترکمان، )
و عالوه بر نشانشوند به سلوک درویشان متمسک می، وي حاکم و همراهان بنابراین

افزایند تا از تعلق خاطر مردم به نبی و هاي تصوف را بر خود میهاي حکومت، نشان
ان ید و به علی)ع( و اوالد ایشگوحداکثر پشتیبانی را دریافت کنند. شاه شعر می ،آل)ع(

متوسط به پایین ي هنامد تا طبقخود را خدمتگزار درویشان می کند وعرض ادب می
نمادهاي عددي پنج و  کند.پیمان جامعه را از نظر احساسات نیز برانگیزد و با خود هم

اند. این دهکار گرفته شبه تشیع و تصوف مربوط هستند که در نگاره به ،هفت به ترتیب
در خدمت حکومت شیعی تصوفی صفویان است. فضاي معنوي  ،صورت طبیعی نمادها به

ان به ارتباط معنایی می ،استها به وجود آمدههاي تصویري و رنگنگاره که با کمک مؤلفه
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رساند. برخی دیگر از اي است، یاري میگارهچنین ني هدهندنگاره و صفویه که سفارش
. ایمکردهمطالعه  ،هاي نگارههاي بصري موجود در نگاره را ضمن بررسی شخصیتمؤلفه

 کنند.ارتباط میان تقدس و حکومت صفوي را تقویت می ،خودي هنوبها نیز بهآن
گاره هاي تصویري نشود که در انعکاس قدرت و مذهب صفویان، مؤلفهمالحظه می

 افزونی دارد. بر ایماژهاي شعري، از نظر کمی و کیفی،
 

 پردازی در شعر فردوسیشخصيت. 13. 2
گی است. دانست گراند و توصیف هریک نیز نشانها با دقت انتخاب شدهدر شعر، شخصیت
 ؛دهدو دل را از تیرگی نجات می بخشدکه گفتار او دانش دین می است پیغمبر)ص(، کسی

فرماید، از سوي خداي جهانیان چه مییعنی آن ؛است« خداوند تنزیل و وحی» چرا که او
علی)ع(، پس از  ،درنگ، باید تبعیت شود. شخصیت بعديیپس سخنش، ب ؛است

شخصیت محوري روایت شعر است. کالم قدسی پیامبر، علی را بابِ شارستان  ،نبی)ص(
 و نیست. سپس راوي و سخنشزیرا کسی دیگر شایسته مقایسه با ا ؛دهدخویش قرار می

شوند. راوي پس از آوردن مطرح میمذکور ضامن صحت احادیث  مثابهخود، به  يدرباره
صحنه، مقیمان آن را حضرت رسول)ص( و وصی او، علی)ع( و خاندان  کشتی بهپهن

است  اما براي ایشان کافی ؛کند. البته دیگرانی نیز در این صحنه هستندایشان معرفی می
 تند. و اهل تفرقه و غرق شدن هس زیرا مسافران هفتاد کشتی دیگر ؛شت صحنه بمانندتا پ

 

 پردازی در نگارهشخصيت. 14. 2
در شعر  روایت گذشته و آینده،هاي اصلی روایت است. پردازي یکی از مؤلفهشخصیت

هاي نگاره، نگاره، باعث شده تا شخصیت فردوسی و اهداف حاکم بر بازنمایی آن در
همزمان سه الگوي مذهبی، ادبی و تاریخی را تصویر و چندین نقطه را در طول تاریخ 

نازکی، عناصر ي ه)شعر و نگاره( مانند رشت همچنین، موضوع مشترک دو اثر طی کند.
داد این مسأله به نقاش اجازه می» دهد:متنی پیوند میل برونینگاره و شعر را به مسا

شده در اثر ادبی و رویداد زندگی فرازمانی و فرامکانی بین موضوع منعکس يهرابط
 (32: 1390)نظرلی،  «نسخه را نشان بدهد. يهدهندسفارش

از سویی، اگرچه این نگاره بازخوانی شعر فردوسی است، نقاش با برهم زدن برخی 
کند شا در هم مینوعی این اصول رهاي شخصی شده، بهاز قراردادهاي سنتی، مانند پیکره

هاي این دوره، نگاره کند.تصویر می هاتاریخی آن ها را مناسب موقعیتو شخصیت
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 ؛اندغیرضروري ،هاي الحاقی زیادي دارند که براي روشن کردن موضوع ادبیشخصیت
خصیتشي هاي که چهرگونهبه ؛اندسزا کردهاما به غنابخشی موضوعات تاریخی کمکی به

 ارهدر نگشوند. از هم تفکیک می ،و بر اساس اهداف تاریخی و سیاسی شدهتر ها فردي
أثیر بخش اصلی هدف و تي هکنندپردازي در اوج اهمیت و تأمینشخصیت ،«کشتی شیعه»

یا  پردازياست. اگرچه در نگارگري، انسان با اصولی ثابت، بدون توجه به شخصیت
ه میرزاعلی با دقتی استادان» ، در این نگارهگرددترسیم می ،انعکاس حالت عاطفی در چهره

 18( و در ترسیم 91: 1379)پاکباز،  «نمایاندشخصیت و رفتار درباریان صفوي را می
سمت نگاه، وضعیت استقرار و نوع  تفاوت در حرکاتی ویژه، يهئپیکره انسانی با ارا

 پردازد.پوشش، به تفکیک بُعد زمانی و تاریخی موضوع می
ه ب ،دید شعر، تاریخ و سیاستي هتصویر شده در این نگاره از زاویهاي شخصیت

که هستند شوند: گروه اول، همان اهل بیت نبی و ولی)ع( چهار دسته تقسیم می
گاه که شبیه تخت هاي کابین ناخدااند. شخصیتترین اشخاص به منبع نور الهینزدیک

و دایستاده در ي هه و دو پیکرنشستي ههاي دیگر است، یعنی دو پیکرشاهان در نگاره
سر، مرکزیت توجه نگاره را به خود اختصاص  نور بر گردِي ه، با روي پوشیده و هالطرف
تن آل پنجنیز چهارتن از شخصیت متمایز، یادآور تقدس عدد چهار و  چهار است.داده
)حضرت فاطمه تصویر  ، یعنی: حضرات محمد، علی، حسن و حسین علیهم السالمعبا

 اند. گروه دوم ونامیده شده« اهل بیت نبی و وصی» در شعر فردوسی، است که اند(نشده
فردوسی است. به ظّن قوي، فردوسی با لباس قرمز و ي ههاي دورسوم، نماي شخصیت

اهی ، با نگشاهنامه، حامی او در امر انجام )امیرک توسی( ابومنصورپسر )شاید(  در کنارش
ه و نگارگر در سمت راست س استتصویر شده ،سمت راستي هسه نفر نشستسمت به 

 سوم تاریخی نگاره، یعنی زمان حکومت شاه طهماسب صفويي هاست. دورنفر نشسته
ر د ؛تصویر درآمده)انوشیروان( به صورت شاه در شمایل شاه ساسانیق(، به930-984)

ل تجزیه و تحلی کل با در دارد. هاي کوچکدنیاي پرتالطم و کشتی که پشت بهحالی
 اولی در :شده را تفکیک کرد توان دو نوع شاه تصویرهاي صفوي، میهسطحی نگار

 اسکندر و ،ادبی آني هنمونسالی، آشکارا شبیه شاه اسماعیل اول است که پیشمیان
ي هنمونغالباً پیش» کند.ه میئدیگري، قهرمان بسیار جوانی را بدون انطباق با طهماسب، ارا

چشم هرچند خسرو پرویز و بهرام گور هم به ؛خسرو انوشیروان است ،جوانشاه 
-دوازده شخصیت با کاربرد مذهبینشینی ( همچنین، هم47: 1390)نظرلی، «خورند.می
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سته و د اي متفاوت از سیاه و سفید هستند، اززمانی و شمایل قبیله تاریخی که داراي بُعد
دارد. گروه آخر، سرنشینان دو کشتی  نشان ،درون کشتی نجات شیعه مذهبیي هفرق

هستند. در یکی، تنها یک نفر و در دیگري، چهار سرنشین، در حال  دیگرند که اهل غرق
اي هشوند. متفاوت بودن ملیت یکی از شخصیتکشتی اصلی دیده میدور شدن از پهن

از  هاي قبلسلسله ها بودن شاه و یاران او، ازکشتیِ سمت چپ و به تبع، پشت به آن
که در حال  نشان داردها( ازبک )شاید احتمال، فردي از خاندان غیرایرانی صفوي و به

 دور شدن از ایران، دودمان صفوي، مردم و مذهب آن است. 
صویر هاي متفاوت تاز منظري دیگر، در قسمت پایین کشتی، هفت شخصیت با لباس

شت دیگر و پیککه دو نفر نزدیک بهدر حالی ؛اندنشسته ،سمت راستدر . سه نفر اندشده
اخدا ي درون اطاق نتصویر نگاره هستند. یکی از این دو نفر، لباسی همرنگ با پیکره به

خوبی یادآور آن است که شاه، در کشتی اصلی و و تاجی بر سر دارد. این پیکره بهپوشیده 
حکومت باشد. همچنین این  خود نماد شاهنشاهی و ،توانداهل نجات است. این شاه می

ع( ) )ص( و اهل بیت او اختیار نبی ناخدایی کشتی حکومت شاهنشاهی، در، گویدنماد می
ن داند. همچنیاست و جایگاه خویش را میهاي مقدس نشستهتر از شمایلاست. شاه پایین

 است و دیگر، سه نفر با پوشش و ملیتی متفاوت درشونده پشت کردههاي غرقبه کشتی
نظر ند. بهاروي تصویر است، ایستادهسوي سه نفر نشسته روبهشان، بهکه سمت نگاهحالی

اله کرسد آنان در خدمت فرد نشسته و مصاحبان او هستند. آنان هم کاله قزلباش دارند. می
این مورد اگرچه  رود.شمار میي این نگاره بهي دور آن، یکی از عناصر تکرارشوندهو عمامه

 شود.بررسی می جادر همین ،هاط آن با شخصیتتباار دلیل هاي بصري است، بهمؤلفه وجز
 «باش»و « زرین و سرخ»به معنی  «قزل»ترکی آذربایجانِی  يلغت قزلباش از دو واژه

ین طریقت روان اآن به کاله سرخی که پی ياست. وجه تسمیهتشکیل یافته ،«سر»به معنی 
شود. بوط میمر، شیخ حیدر، براي صوفیانِ مرید ابداع شده بود يهبه وسیلبه سر داشتند و 

تاج وهّاج فرق همایون آن حضرت  آن افسر و آفتاب به» است:آمده ریالس بیحبدر تاریخ 
نموده و سلطان حیدر تاجى از سقرالت قرمزى که مشتمل بود بر دوازده ترک اشارت می

نیز  روضه الصفویه( در 427-426: 4ج، 1380 )خواندمیر، .« نهاد ...بر تارک مبارک می
امر شد که تاج وهّاج را از سقرالط قرمزى به دوازده ترک ترتیب دادند و »اند: نوشته

دوز، اول بار دوخت و این کسوت در میان و استاد پیرى تاج عالمت به دوازده امام گفتند.
احمد غفاري قزوینی در که قاضین(؛ دیگر آ72: 1378)جنابادي،  «قزلباش قرار یافت.
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در آن حین سیدى از سادات که در دارالسلطنه تبریز مسکن »است: نوشته آراجهان خیتار
داشت و موسوم به میر عبدالوهاب بود، تاجى گلدار موافق خاطر خواه آن حضرت به 

پرور رساند. آن حضرت تعجب نموده فرمودند که تو این نظر کیمیااثر شهریار شریعت
ام. آن سید به ضروره عرض چه من دیدهرا در کجا دیدى که موافق است با آن نوع تاج

رسانید که چند گاه قبل از این در عالم رؤیا حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم را دیدم و 
تاجى بدین صفت از کاغذ بریده به من داده و فرمودند که یکى از فرزندان  ،آن حضرت

و خطبه اثناعشرى در این شهر خواهد خواند. تو این  ما مروج مذهب به حق خواهد بود
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 

( همچنین، 119: 1343ي قزوینی، )غفار «پیچیده جیقه و زلف و مار و ابلق نصب نمایند.
آن کاله سرخ را با نوک دوازده ترکش تاج »است: آمده عباس اولشاه یزندگاندر کتاب 

هاي نگاره يهمهوجه مشترک  ،( این تاج178-159 :1ج ،1344)فلسفی،  «خواندند.مى
در دربار هفت اورنگ هاي نگاره)مانند تک شاه طهماسب دوران شاه اسماعیل و

تر است و بیش در قرن دهم و...( مجالس العشاقهاي کتاب میرزا نگارهابراهیم
را  این تاج ها مانند، یوسف، اسکندر، خسرو پرویز و ...هاي برجسته در نگارهشخصیت

 ،چلیپایی ستون پردازي نیز آن کودک نشسته بر محل تقاطعاز نظر شخصیتبر سر دارند. 
یعی طب ي هنیروي محرک ،تعبیري گناهی است. بهو بیمظهر پاکی  ،اهمیت دارد. کودک

 کند. گناهی تأمین میبراي کشتی را بی
سه  هاي غیرانسانی نگاره هم جایگاه و مفاهیم استعاري خود را دارند.شخصیت

هنر  در ادبیات و» .استدر حال شنا در دریا، تصویر شده نگاره مرغابی در سمت چپ
 ، شرح نماد تعالی روح والطیوررسالهترین نمادهاي تعالی است و پرنده از مهم ،ایران

نمودي از پرندگانی  ها شاید( این مرغابی231: 1383)یونگ، «نفس توسط پرندگان است.
ساحل، روباهی در کمین آهو، با  که دردیگر این دانند.اسیر آب باشند که شناگري می

جدالی  یا هاي دشمنان وو حمله حیلهاز جانب  خطر احتمال دیگر،نگاهی به سمت یک
 کنند.نمادین از نیروهاي خیر و شر، روشنایی و سیاهی، گرما و سرما را نمایان می

 

 ها با حاکميت صفویشخصيتی هارتباط استعار. 15. 2
ي همثابدیگر بهها با یکبررسی مضمون نگاره و تحلیل عناصر بصري و ارتباط آن

 ردازپنگارهاست. هاي اجتماعی و فرهنگی عصر خلق نگارهواقعیتموجودیتی براي درک 
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، راینبناب ؛اش انتقال پیام از سوي مرجع پیام استگزیند که وظیفهساختاري را برمی
شود که عناصر بصري هاي نقاش را نباید از نظر پنهان داشت. مشاهده میهنرمندي

تنها در قالب نمادهاي صرف، بلکه در جایگاهی فراتر، به نقاش، نهي به وسیلهشده خلق
 است.ها بدل شدهبیان ایدئولوژي و پیام برايتصاویري 

ي ههاي حاکم بر جامعتحکیم بنیان حکومتي هپرستی را مایاگر دین، قدرت و میهن
هاي مختلف مردم در عمل( )رهبري گروه از سیاست را شاهنامهتعریف ایرانی بدانیم و 

انب ج خواه این رهبري که شاه را داراي فره ایزدي و برگزیده ازگرایش به ماهیت تعالی و
ن تر شدداند، مدّ نظر قرار دهیم و استوارمی خداوند و پشتیبان دیني هخداوند، عامل اراد

برد )فرّه پادشاهی و تبار شاهی( را در پیش سنتمبناي حکومت بر بیشتر اقتدار کسب  و
وي، است تا نقاش صفبینیم که این عوامل باعث شده، میبپذیریماهداف حاکمان صفوي، 

ایدئولوژي حاکم صفوي، با کمک هر دو، عناصر بصري نگاره  با الهام از شعر فردوسی و
هاي با هاله ،بازتاب فراز و نشیب کسب قدرت ،را در خدمت این اقتدار درآورد. فرّه ایزدي

باس لرنگی )پیامبر، امام علی و حسنین( و ضمن هم لی شعر فردوسیگرد سر عناصر اص
است و خود کمکی به ادعاي حاکم صفوي مبنی شاه با ساکنان اریکه کشتی، تصویر شده

 انتساب»توان حداقل در این منابع یافت: شواهد این ادعا را می .بر سیادت ایشان است
خیر من واحده به حضرت خاتم االنبیاء  این سلسله علیه از اصالب و ارحام طاهره واحده

خطی ي ه( و همچنین نسخ7: 1350)ترکمان،  «پیوندد.السالم میالمرتضی علیهمو علی
( 194: 1395یوسفی و همکاران ر.ک: ) در کتابخانه ملی بریتانیا. خ،یش ادتیسند س

ي هحنزمینی)صدنیاي گردانی او از اي از روياستعاره ،همچنین، پشت به تصویر بودن شاه
ت صور، بهمتفرقههاي کشتی است و پراکندگی جهت حرکت خارج از کشتی نجات(

دینی)اهل تسنن و صوفیان وابسته( و ي همبارزي هاستعاري، بیرون راندن رقیبان از عرص
ز، کند. نیسیاسی)حاکمان غیرایرانی قبل و مدعیان حکومت وقت(را به ذهن متبادر می

ن بدی ؛است شاهنامههاي اقتدار و حکومت در ترین پایهی از مهم، یک«تبار شاهی»اصل 
برگزیده شدن به حکومت هستند. ي همعنی که تنها افرادي که تبار شاهی دارند، شایست

لب تصویر شاه طهماسب در قاي هئتر، پادشاه باید از تبار شاهان باشد. اراعبارت دقیقبه
 اه عصر به شاهان ساسانی نشان دارد. شمایل شاه انوشیروان، از منسوب نمودن ش

با زمان یعنی دین و حکومت از ابتدا و هم ؛است شاهنامهباوري در دیگر، دیني هنکت
د مبلّغ خونخستین حاکم،  در جایگاهدیگر همراه هستند. کیومرث با یک ،پیدایش آمریت
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بزرگی و دادگري  به شاهنامهدین بود. فریدون و پادشاهانی که در ي هدهندو گسترش
اردشیر در رابطه با اهمیت دین در ، شاهنامهدر باور بودند. اند، حاکمانی دینستوده شده

 گوید: امر حکومت می
 چو بر دین کند شهریار آفرین

 ت دینی به پايـستخت شاهینه بی

 برادر شود شهریاري و دین 
 هریاري به جايــدین بود شنه بی

 (394 :3ج ،1394، فردوسی)
رعایت هنجارهاي دینی تشویق  حاکم خوب، فرمانبرداران حکومتی را به شاهنامه در

و عالوه بر ابراز اعتقادات  استبوده ايچنین ویژگی کند. حاکم صفوي نیز در پیِمی
 )از شاه حیدر( و پرورش دینی شاه اسماعیل اجدادي خودي هدینی، با تمسک به ریش

 اي رسیدن بهقزلباش بري هپذیرفتن پشتیبانی صوفیان شیعاین حکومت(، ي ه)سرسلسل
مت است تا این ابزارها را در خدکوشیدهسلطنت و همچنین با استفاده از رفتار کاریزمایی، 

عناصر  يهکار گیرد. از بررسی کلیمردم بهي همشروعیت و محبوبیت خویش در میان تود
ب به انتسا باادعاي حکومت »مشروعیت و مقبولیت حاکمان صفوي نزد مردم، سه عنصر 

 )اساس «مرشد کامل طریقت بودن» )اساس مشروعیت( و نیز «ایزدي فره»و  «اوالد امامان
شود. حال اگر سه اصل اساسی مذکور را با قدرت رسیدن و مقبولیت( دریافت می به

)گفتار اندر ستایش پیامبر( و بر اساس آن،  عار فردوسیموضوعی اشي هتوجه به حیط
کشتی شیعه را بررسی کنیم، هر سه عنصر دین، ي هشده در نگارعناصر بصري بازنمایی

شود که حکومت صفوي، در همچنین تداعی می شود.پرستی تداعی میقدرت و میهن
رانی را در خدمت عناصر وافر به هنر، تعامل ادبیات و نقاشی ایي هکنار هنرمندي و عالق

 است.اصولی مورد ادعاي حاکمیت و مشروعیت خود قرار داده
ی نیاز دارد تا بتواند از تغییرات بزرگ ،تري قدرت نیز شاه به اقتدار هرچه بیشدر عرصه

 تجربهرانی در زمان حکم ،نگاره را دراست، حفاظت کند. او جایگاه خویش که ایجاد کرده
تا از قدرت اعتقاد شیعی مردم، براي افزایش قدرت خویش کوشد مییق، ین طره اکند و بمی

ند کبهره ببرد. او با نشان دادن اوج ارادت خویش به خاندان عصمت و طهارت)ع(، سعی می
ا حکمران اصلی ر ،نوعی تا ضمن اعالم همراهی با تشیع، منزلت خویش را بشناساند و به

ب، ترتی )ع( معرفی کند. بدین اختیار رسول و خاندان اوتبع آن، حکومت را در  خدا و به
گویی، آسوده کرده، حمایت شیعیان، یعنی را از برخی وظایف پاسخ که خودعالوه بر آن

ن اي، چنااست. همچنین با کمک چنین نگارهدست آورده جمع کثیري از افراد کشور را به
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مردم رهیز پ مربوط است. البتهلق خدا تر گناه کردن خجامعه به کم پیشرفتشود که القا می
 ،تي قدرکند. در عرصهتأمین مینیز گیري از جریان موافق را براي حکومت از گناه، بهره

نیروهاي الهی  از سوياما در نگاره، او نشسته و از حمایت شدن خویش  ؛استاو ایستاده
موظفند، در خدمت او برد. دانشمندان و بازرگانان و سایر اقشار مهم جامعه هم لذت می
که نگاه ایشان قرار نیست به و منتظر فرمان، چشم بر دهان او بدوزند. جالب آن بایستند

گاره شود که نبلکه فرمان او است که باید منتظر واقع شود. مشاهده می ؛اطاقک ناخدا باشد
امل ور کط پردازي هم از شعر سبقت گرفته و بهها و هنر شخصیتدر استفاده از شخصیت

 است.کار انداختهآن را در خدمت قدرت به
 

 يشهنامهکشتی شیعه در ي هایم عناصر بصري نگاردر جدول زیر کوشیده. 16. 2
 را از منظر محتوایی بررسی کنیم: یطهماسب
 نگارنده ،طهماسب شاه شاهنامه «شيعه کشتی نگاره»عناصر بصری  محتوایی جدول

 موضوع
نام عنصر 

 بصری
 تصویر

 طبيعی

 -خورشید
 آسمان

 خاک -آب
 

 هندسی

 قاب کتبه
اتاقک 

 کشتی)تخت(
 در )درب(

 تزیینات کشتی
گوش نشان سه

 اتاقک
 چلیپا
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 جانوری
 
 
 
 

 روباه و آهو
 آبیمرغ 3

 

 انسان
 -تاریخی
 مذهبی
-تاریخی
 سیاسی
 ادبی-تاریخی

  

اشيا و 
متعلقات 

 انسانی

 تاج-فر
 کاله شیعه

 )قزلباش(
 -شاهتاج

 دستار
 کشتی بادبان

 

 

 گيرینتيجه. 3
عالوه بر ارزش فراوان ادبی، حداقل از دو منظر فراادبی که  است اثري ،یفردوس يشاهنامه

. جایگاه ممتاز این اثر نزد مورد توجه است ،«سیاست»و « دین و مذهب»که عبارتند از: 
وستی دبه اسالم و مذهب تشیع هستند و نیز به میهن معتقدایرانیان که بسیاري از آنان 

 پردازان هم به آنشود تا سایر هنرمندان، از جمله نگارهکنند، باعث میخویش افتخار می
فردوسی، در واقع به ي شاهنامهمتمایل شوند. اینان با ایجاد ارتباطی میان آثار خود و 

ز اهمیت فراوان است، نوع یمیان حا چه در اینرسانند. آنیاري می ،اثر خویش يارتقا
گر است که با تداخل در هنري نگاري هنگرش سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و سلیق

شعر، نگاره را از اثري ثانوي که تنها بازنمود تصویري از یک قطعه شعر باشد،  مفاهیم
شود. یل میدتر از یک اثر ثانوي تبصورت، نگاره، به چیزي بسیار مهمبرد. بدینفراترمی

ها و تغییر در مؤکدات شعر، در ها، کاستناز نقاطی که موجب این تمایز است، افزودن

 و
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 اي ازه قطعهک« پیغمبر ستایش اندر گفتار»شدن به اثر تصویري است. شعر حین تبدیل
هاي ایدئولوژیک بسیار پررنگی فردوسی است، داراي جنبهي شاهنامه آغازین  هايبیت

هاي بالغی و با دقت در پردازش کوشد تا با انواع شیوهاین قطعه می است. شاعر در
کند. او با استفاده از تلمیح بر چند حدیث نبوي،  مراي تأکیدات، خواننده را با خود ه

سالمت دریاي مواج و طوفانی اي که بهکشتیکند که در آن، پهناي را تصویر میصحنه
نها شونده، تهاي کوچکِ شکننده و غرقا کشتیرا پشت سر خواهد گذاشت، در مقایسه ب

، با است «کشتی شیعه»ي هراه نجات باشد. از سویی، میرزاعلی، هنرمندي که خالق نگار
رغم ارتباطات کند. این نگاره علیاي را خلق میمرکزي، نگارهي هاستفاده از این اید

دهد. زمان خلق نگاره، میخود را بروز ي هکه با شعر دارد، خصوصیات ویژ انکارناپذیري
 پارچه شدن حکومت در کشور، بازگشتن زبان فارسیاست که با یک آغاز دوران صفوي
مذهب رسمی، تالطمات  در جایگاهمکاتبات رسمی و اعالم تشیع ي ه)از عربی( به عرص

ف، جا نگاره، با حذگذارد. در اینایدئولوژیک بزرگی را پشت سر می -اجتماعی -سیاسی
تر به آید تا او را هرچه بیشو تغییر در مؤکدات شعر، به مدد حاکم وقت می افزودن

 ،صورت، حاکمیت از منبع حمایت مردمی )ع( مرتبط نشان دهد. در این خاندان عصمت
نگاره از شعر، حداقل در سه وجه موقعیت، عناصر بصري  تر منتفع خواهد شد. تمایزبیش

هر سه مؤلفه، نگاره در خدمت به قدرت، از شعر  پردازي بروز یافته است. درو شخصیت
جوید و در نتیجه، حاکمیت را در امر استحکام قدرت خویش یاري پیشی می شاهنامه

ها انطباق شعر و نگاره را مالحظه توان در آندر ضمن، از جمله مواردي که می دهد.می
ه کتر آنمهم هاي متفرقه است که هریک رو به سویی دارد وکرد، جهت حرکت کشتی

هاي شتیک کشتی وپهني هسو نیست. تفاوت آشکار میان اندازکشتی همیک با پهنهیچ
از حدیث  )با اقتباس که در شعرمتفرقه نیز موجب افزونی تطابق این دو اثر است. دیگر آن

نبوي( براي وصول به شهر دانش رستگاري، باید از دري وارد شد که همانا علی)ع( و 
جانشینان وي است. در نگاره نیز براي رسیدن به کابین ناخدا که نفوس مقدس با طبیعتاً 

نورانی در آن قرار دارند، باید از دري گذشت. همچنین سخن از این نفوس مقدس ي ههال
 کند.وجه دیگري از تطابق میان دو اثر را ایجاد می ،در شعر و حضور آنان در نگاره

 

 منابع
تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف ، مکارم شیرازي ي ناصرترجمه(. 1380. )کریم قرآن

 .اسالمی
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 سینا.ي ابنکتابخانه
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