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چكيده
نقوش «شــکار بهرام گور» داراي مضامين و جوهره «ديني» و «اسطوره اي» در «نقاشي ايراني» است 
و علي رغم وجود پژوهش هاي متعدد در خصوص نقاشــي هاي مرتبط با شــکارگري بهرام گور، آثار 
يادشده تاکنون از دريچه امکان بازنمايي مفاهيم ديني و باورهاي اسطوره اي کمتر موردتوجه و بررسي 
قرارگرفته اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، پر کردن خأل مطالعاتي موجود و فهم چيستي و چگونگي 
روابط دين  و اسطوره با آثار نقاشي منتخب است. سوال هاي پژوهش عبارت اند از ١. شکل روابط ممکن 
در «مفاهيم ديني و باورهاي اســطوره اي» به عنوان پيش متن، با «نقوش شکار بهرام گور» در «نقاشي 
ايراني» به عنوان «متن هاي نهايي» چگونه است؟ ٢. کدام يک از پيش متن هاي ممکن، ديني و يا اسطوره اي 
تأثيرات و جايگاه مهم تري در شکل گيري و غناي درون مايه آثار نقاشي با موضوع شکارگري بهرام گور 
داشته اند؟روش تحقيق در اين پژوهش با تکيه بر روش توصيفي و با استفاده از رويکرد «بيش  متنيت»، 
صرفًا به تحليل جايگاه موارد «دين و اســطوره» در محتواي آثار منتخب پرداخته شــده است. همچنين 
گردآوري داده ها با اســتفاده از مطالعات کتابخانه اي، اسنادي و نيز مطالعه بصري آثار نقاشي منتخب، 
صورت گرفته است. ترکيب هفت اثر منتخب، شامل دو اثر برگرفته از شاهنامه فردوسي، دو اثر برگرفته 
از هفت پيکر نظامي، يک اثر از تاريخ بلعمي، يک اثر از کليات امير عليشير نوايي و يک اثر با منبع نامشخص 
است. نتايج نشان داد دين و اسطوره در يک رابطه مؤثر «بيش متني»، شکل گيري نقوش اوليه شکارگري 
بهرام گور در دوره ساســاني و ســپس بازتوليد و تداوم حضور اين نقوش در نقاشي ايراني را در پي 
داشته اند. در اين حالت در بستر روابط بيش متني و بينامتني، شرايط موجود به سمت دگرگونگي (تغيير) 
در پيش متن هاي ديني و اسطوره اي متمايل بوده است. همچنين دين در مفاهيم و کليات و اسطوره در 
صورت و جزئيات آثار نقاشي و در مواردي با هم پوشاني، موجبات ارتقاء کيفي آثار را فراهم ساخته اند.

کليدواژه ها 
نقاشي ايراني، شکار، بهرام گور، دين، اسطوره، بيش متنيت.
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مقدمه
شخصيت هاي  مهم ترين  از  م.)   ۴۳۸-۴۰۰) گور  بهرام 
تاريخي- اسطوره اي در ايران است که به واسطه، عملکرد 
قهرمانانه در حوزه شکار حيوانات، دستمايه خلق آثار هنري 
مختلف خصوصًا در حوزه نقاشي و در دوره اسالمي بوده 
است. اين آثار عمدتًا بر اساس متون ادبي مربوط به دوره 
اسالمي و خصوصًا «دو روايت فردوسي در «شاهنامه» 
و نظامي در «هفت پيکر»» و برخي منابع کمتر شناخته شده، 
شکل گرفته اند. فردوسي با تأکيد بر وجه هاي سلحشوري 
و پهلواني و نظامي با در نظر داشتن جنبه هاي حماسي 
و غنائي، روايات متفاوتي را براي موضوعات مربوط به 
رويدادهاي  منابع  اين  رقم زده اند.  گور  بهرام  شکارگري 
مرتبط با «بهرام گور» را در بستر تاريخ اما نه دقيقًا منطبق 
بر واقعيات تاريخي روايت نموده اند. دليل اين امر، مي تواند 
متأثر بودن متون ادبي دوره اسالمي از ويژگي هاي ادبي 
و  افسانه ها  با  «آميختگي  يعني  ساساني  تاريخ نگاري  و 
اسطوره هاي ايراني و بزرگ جلوه دادن دالوري ها» باشد. 
اين بدان معناست که کوشش هاي صورت گرفته در متون 
جدايي ناپذيري  بخش  مي تواند  دوره  اين  ادبي  و  تاريخي 
از زندگي و رويدادهاي مرتبط با بهرام گور را نيز شامل 
آثار  مصور سازي  در  که  مي رود  انتظار  ازاين رو  گردد. 
«نقاشي موردنظر پژوهش»، عالوه بر روايات تاريخي  در 
رويدادهاي مرتبط، نمود وجوه ديني  و اسطوره اي وي در 
قابل  حالت مشخص تري  به   محتوا)  و  (صورت  ساختار 

رصد و پيگيري باشد.
مطالعاتي  کردن خأل  پر  پژوهش حاضر،  انجام  از  هدف 
موجود و فهم چيستي و چگونگي روابط «دين  و اسطوره» 
با آثار نقاشي منتخب، با موضوع شکارگري بهرام گور 
روابط  شکل   .۱ از  عبارت اند  پژوهش  سوال هاي  است. 
ممکن در «مفاهيم ديني و باورهاي اسطوره اي» به عنوان 
پيش متن، با «نقوش شکار بهرام گور» در «نقاشي ايراني» 
به عنوان «متن هاي نهايي» چگونه است؟ ۲. کدام يک از پيش 
تأثيرات و جايگاه  اسطوره اي  يا  و  ديني  متن هاي ممکن، 
مهم تري در شکل گيري و غناي درون مايه آثار نقاشي با 

موضوع شکارگري بهرام گور داشته اند؟
تعلق عملکردها و ريشه هاي اعتقادي و رفتاري شکار بهرام 
گور به دوره ساساني و خلق متن هاي نهايي (آثار نقاشي) 
در «دوره اسالمي»، خود مبناي شکل گيري مسئله؛ يعني 
وجود فاصله زماني زياد و درنتيجه عدم وجود منابع کافي 
در جهت درک عميق از متن هاي نهايي را در پي خواهد 
همراه  به  که  است  مواردي  ازجمله  موضوع  اين  داشت. 
(در  حاضر  دوران  در  اسطوره  و  دين  جايگاه  و  اهميت 
ايران) و نيز پر نمودن خأل مطالعاتي، ضرورت و اهميت 
بررسي ها در اين زمينه را بيشتر روشن خواهد ساخت. 
همچنين ضرورت مطالعات جامع و فراگير در محورهاي 
مختلف در جهت درک زمينه ها و عوامل مؤثر بر شکل گيري 

پديده ها موضوعي است که اين پژوهش، به آن علم و اطالع 
کافي دارد.

 در اينجا اما اعتقاد بر اين است که نظر به رويداد ها و شرايط 
حاکم در دوره زيست بهرام گور (باستان)، مطالعه و مداقه 
ريشه ها و عوامل دين و اسطوره و به عنوان نخستين و 
يک  و  پژوهش  موردنظر  آثار  شناخت  در  گام  مهم ترين 
زمينه هاي  ساير  در  شناخت  مقدمه  و  بنيادين  ضرورت 
ازاين رو در صورت عدم بررسي و  يادشده خواهد بود. 
بر  عالوه  يادشده،  متن هاي  در  روابط  درست  تشخيص 
و  ممکن  روابط  در  ابهامات  دامنه  به  سطحي،  برداشت 
موجود افزوده خواهد شد. بر اين اساس در مباحث پيش 
رو با تکيه بر فرض وجود روابط مثبت و معنادار در پيش 
 متن هاي (دين و اسطوره) و متن هاي نهايي (آثار نقاشي)، 
مباحث بر شناخت روابط و عناصر ساختاري، مفهومي و 
مضموني مرتبط با دين و اسطوره در آثار نقاشي متمرکز 
خواهد بود؛ تا درنهايت با مشخص گرديدن شکل روابط 
(تأثيرگذاري و تأثيرپذيري) در بستر رويکرد بيش متنيت 
«ژرار ژنت» پاسخ مناسبي براي سؤاالت و مسئله پژوهش 

ارائه گردد.

روش تحقيق
اين پژوهش در رديف تحقيقات کيفي قرار دارد و از روش 
است. همچنين  استفاده شده  داده ها  ارزيابي  در  توصيفي 
و  اطالعاتي  پايگاه هاي  اسنادي،  کتابخانه اي،  مطالعات  از 
مشاهده آثار نقاشي در جهت گردآوري داده هاي مرتبط، 

بهره برده شده است.
ايراني  جامعه آماري موردنظر تحقيق، کليه آثار نقاشي 
(با شيوه ها و مکتب هاي مختلف) در دوره اسالمي و با 
هفت  ازاين بين  است.  گور»  بهرام  «شکارگري  موضوع 
دو  از  عبارت اند  برگزيده  آثار  ترکيب  و  انتخاب شد  اثر 
اثر برگرفته از شاهنامه فردوسي (يک مورد مربوط به 
هنرمند  بهرام،  شکارگاه  عنوان  با  اينجو،  آل  دوره هاي 
گمنام، شيراز، قرن هشتم ( ۷۵۳ه.ق) و مورد دوم مجلس 
از شاهنامه محمد جوکي، هنرمند گمنام،  بيست و هفتم 
مکتب هرات (قرن نهم ه.ق)؛ همچنين دو اثر برگرفته از 
هفت پيکر نظامي (يک مورد مربوط به دوره صفوي و با 
قزوين،  احتماًال  گمنام،  هنرمند  گور،  بهرام  عنوان شکار 
شانزدهم ميالدي/دهم ه.ق و مورد دوم مربوط به دوره 
معاصر و با عنوان شکارگاه بهرام گور، از قولر آقاسي)، 
پنجمين اثر برگرفته از تاريخ بلعمي، با عنوان بهرام گور 
شير و گور را با يک تير به هم دوخته است. ششمين اثر 
با عنوان بهرام در مقابل آزاده، منسوب به سلطان محمد، 
برگرفته از کليات اميرعلي شير نوايي و هفتمين اثر نيز 
مربوط به دوره معاصر، با عنوان بهرام گور در شکارگاه، 

از حسن اسماعيل زاده است.
 شيوه «انتخاب» بر اساس معيارهاي ۱. کيفيت ۲. پرداختن 
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به موضوع و ۳. وجود فاصله زماني در خلق آثار (جهت 
پوشش دوره هاي مختلف در نقاشي ايراني)، بوده است. 
هنري،  اثر  معناي  دروني ترين  کشف  به منظور  ادامه  در 
و  ديني  متن هاي  «پيش  روابط  و  مفاهيم  تجزيه وتحليل 
اسطوره اي» در بستر «رويکرد بيش  متنيت ژرار ژنت» و 
شاخص ها و تقسيمات آن و نيز جدول مختلف در خدمت 
ارتقاء کيفي مباحث و تحليل ها خواهد بود. همچنين در ميان 
عوامل متعددي که امکان تأثيرگذاري بر خلق يک اثر هنري 
(نقاشي) را دارا هستند، تنها به مطالعه کيفيت هاي دين و 
اسطوره در آثار منتخب توجه  شده است. شيوة تجزيه و 

تحليل كيفي خواهد بود.

پيشينه تحقيق
بر اساس مشاهدات و مطالعات انجام شده، اثري که مستقًال 
به تحليل و بررسي دين و آموزه هاي ديني به عنوان پيش 
با  متن و عامل مؤثر بر شکل گيري نقوش شکار مرتبط 
موارد  ازجمله  اما  نشد؛  يافت  باشد،  پرداخته  گور  بهرام 
مرتبط با موضوع شکار در دوره ساساني و بهرام گور در 
نقاشي  ايراني؛ به ترتيب اهميت و ميزان پرداختن به موضوع 
 ،(۱۳۹۰) پويا  مهر  و  بهداني   .۱ به:  کرد  اشاره  مي توان 
نگره، شماره (۱۹)، در مقاله اي با عنوان: «بررسي تصوير 
«بهرام گور» در هنر ايران از دوره ساساني تا پايان دوره 
قاجار»، به بررسي تغييرات نقش بهرام گور در دوره هاي 

مختلف  پرداخته شده و آن را درنتيجه تأثيرات همه جانبه 
وثوق  مقاله   است. ۲.  دانسته  موردبررسي  دوره هاي  در 
بابايي و مهر آفرين (۱۳۹۴)، نگره، شماره (۳۵) با عنوان 
«بررسي و تحليل نِقش شکار در هنر دوره ساساني» 
که به نماد شناسي و معرفي حيوانات شکار، افراد شکار 
و ساير موارد شکار مرتبط پرداخته است. ۳. اخوان اقدام 
(۱۳۹۳)، کيمياي هنر، شماره (۱۲)، در مقاله اي با عنوان 
«تفسير شمايل نگارانه صحنه هاي شکار در ظروف فلزي 
ساساني»، به نتايج زير اشاره دارد که معموًال تنوع حيوانات 
شکاري در اين ظروف فلزي کم است و اين حيوانات همه 
از رده پستانداران محسوب مي شوند. ۴. محبي (۱۳۷۷)، 
در  حاتم،  غالمعلي  باراهنمايي  مدرس،  تربيت  دانشگاه 
پايان نامه اي با عنوان «مطالعه و بررسي نقوش شکار در 
هنر ايران (تا پايان دوره صفويه)» کوشيده با گردآوري 
و بررسي نقوش شکار در دوره هاي تاريخي هنر ايران، 
جايگاه آن را در مجموعه هنرهاي تصويري ايران نشان 
دهد. از ديگر مواردي که حداقل سطر، پاراگراف و يا بخشي 
را به اين موضوع اختصاص داده اند مواردي را مي توان 
يافت که به علت کثرت از ذکر نام آن ها خودداري مي گردد 
اما کتاب هم بودي دين و هنر در ايران باستان، (دادور و 
برازنده (۱۳۹۲)، نشر گستره) ازجمله مهم ترين منابع در 
پرداخت مفصل به دين در هنر دوره باستان است که به 
بخشي از موضوع مقاله حاضر ارتباط مستقيم مي يابد؛ اما 

تصوير ۱. شکارگاه بهرام، بر اساس روايت فردوسي، شيراز، دوره آل اينجو، قرن هشتم ( ۷۵۳ه.ق)، محل نگهداري موزه توپقاپي 
استانبول، مأخذ:(آژند، ۱۳۸۷: ۱۰۳) 



مقاله حاضر در تالش است تا با شناسايي ويژگي ها و انواع 
جمع بندي هاي  به  پژوهش؛  موردنظر  متن هاي  در  روابط 
کلي و جزئي در خصوص روابط موجود دست پيدا کند. 
پژوهش هاي  کاستي هاي  نمودن  برطرف  ضمن  همچنين 
موجود و هم راستا، زمينه را براي بررسي هاي بيشتر در 

اين زمينه توسط ساير پژوهشگران فراهم نمايد.

۱. رويکرد تحقيق (بيش  متنيت)
پژوهش حاضر با تأکيد بر بيش  متنيت به عنوان يکي از 
اقسام پنج گانه ترا متنيت (سر متنيت، بيش متنيت، بينامتنيت، 
فرا متنيت و پيرا متنيت)، سعي بر آن دارد تا قابليت هاي اين 
رويکرد را در دستيابي به روابط احتمالي متون «دين»، 
«اسطوره» و «نقاشي ايراني» مورداستفاده قرار دهد. ژرار 
ژنت خود نوع روابط بيش  متني را اين گونه تعريف مي نمايد: 
«هر رابطه اي که موجب پيوند يک متن (hypertext) (ب) 
با يک پيش متن (hypotext) (الف) باشد؛ چنانکه اين پيوند 

تفسيري نباشد».(نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۱۳۱)
ژنت در «روابط بيش   متني»، دو حالت کلي را مطرح کرده 

است: ۱. تقليد يا همانگوني: در اين حالت بيش متن (متن 
نهايي) به طور کامل يا قسمتي از آن از پيش متن گرفته شده 
است و تغييراتي در آن صورت نگرفته و يا بسيار اندک 
است ۲. تغيير و دگرگوني يا ترا گونگي: اين حالت که معموًال 
در مراحل تبديل از يک نظام نشانه اي به نظامي ديگر اتفاق 
مي افتد و به لحاظ مضموني، موضوعي و تغيير در ساختار 
قابل بررسي است. ازجمله ديگر موارد مورد تأکيد در بيش 
و  موضوعي  سبکي،  حوزه  در  تغييرات  بررسي  متنيت 
مضموني است که در متن تحليل ها بيشتر به آن ها پرداخته 
خواهد شد. به طورکلي ژرار  ژنت  از  ديدي ساختارگرايانه 
به  روابط  بينامتني  نگريسته  و به گونه اي که: «يک متن را 
در رابطه با ديگر متون چه به صورت پنهان يا آشکار قرار 

(GENETT,1997:1) .«مي دهند

۲. بهرام گور
بنا بر اشارات پيشين، بهرام گور موجود در آثار نقاشي 
مستعد  ادبي  متون  پرورش يافته  پژوهش،  موردنظر 
اسطوره سازي و قهرمان پروري از دوره ساساني است؛ 

تصوير ۲. بهرام آزاده را لگدکوب مي کند، شاهنامه بزرگ اندازه ايلخاني (سلطان ابوسعيد)، (دموت)، ۷۳۰ ه.ق، مأخذ:  
هلين براند،۱۳۸۷: ۲۱۰ 

و  دين  روابط  بيش  متني  تحليل   
بهرام  شکار  نقاشي  در  اسطوره 

گور/۲۱۷-۲۰۱
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و  پهلواني  و  قهرماني  مسائل  «ثبت  جهت  در  که  متوني 
بزرگ جلوه دادن دالوري ها و ساختن افسانه هاي مختلف 
(مير  شاهان»  ازجمله  گوناگون  شخصيت هاي  درباره 
ننموده اند.  دريغ  هيچ کوششي  از  سعيدي، ۱۳۷۹: ۴۱۹)، 
پيرو اين تعاريف، بهرام در قالب ترکيبي از «ايزد بهرام، 
بهرام (پنجم) گور و بهرام چوبين1»، از نام هاي پرآوازه 
و شناخته شده در فرهنگ «ديني، اسطوره اي و تاريخي» 
ايراني قابل تشخيص و تعريف است. اين «سه» در شرايط 
گوناگون تأثيرات «بينامتني» و «بيش  متن» زيادي را بر 
هم داشته اند؛ که در دوره هاي بعد و حتي در همان دوران 
ساساني اين هر سه باهم در وجود و تعريف شخصيت 
بهرام تاريخي متجلي و مجتمع گرديده است؛ بنابراين در 
خصوص بهرام بايد اين وجوه و ويژگي هاي هرکدام در 
نظر گرفته شود تا شناخت درستي از بهرام پنجم (گور) 
به دست آيد. به طور مثال برخي از پژوهشگران معتقدند: 
صفت اژدها کشي بهرام در ايران بسا زردشتي، حذف شده 
است اما حقيقت اين است که تا سال هاي بعد، «اين اسطوره 

حتي با حفظ خويش کاري اژدها کشي، به صورت داستان 
و حکايت به ادبيات هم راه يافته است و چون صفت اين ايزد 
يعني ورهرام يا بهرام، براي راويان، معناي خاصي نداشته 
به شخصيت هاي تاريخي همنام محبوب، مانند بهرام گور 

منسوب شده است».(فرهادي،1384: ۱۴۹)
از  م.)   ۴۳۸-۴۲۱) تاريخي-ساساني  پادشاهي  بهرام 
اول  يزدگرد  فرزند  و  ايراني  شهرياران  پرآوازه ترين 
است. بر اساس دانسته هاي تاريخي، مزدا پرست و تابع 
پيش  از  بوده است. شاخص ترين موضوع  دين زردشت 
مشخص و معلوم، منع آزار و شکار بي مورد هر حيواني در 
آيين زردشتي است؛ مگر اينکه آن حيوان «خرفستر»(آزار 
رسان) باشد؛ بنابراين به طور پيش فرض نگاه ديني بهرام 
نسبت به حيوانات، بايد نگاه حمايتگر باشد؛ به گونه اي که 
پوپ (۱۳۸۷)، در اين خصوص مي نويسد: «ساسانيان بر 
اين باور بودند که سلطنت ايشان بر مشيت الهي ُاستوار 
است. اين عقيده بر اساس باورهاي ديني ايرانيان، در بين 
مردم رواج يافت».(پوپ، ۱۳۸۷، ۱۳۲) اين در حالي است 
که بهرام گور به واسطه شکار حيوانات از شهرت ويژه اي 
اما شناسايي عناصري را که بتوان در  برخوردار است؛ 
ساختار بصري آثار «نقاشي ايراني منتخب» موردبررسي، 
نظر گرفت،  ديني و اسطوره اي» در  به عنوان «بيش متن 
مسئله دشواري خواهد بود زيرا تقريبًا کمتر عنصر و يا 
به گونه اي  آثار ديده مي شود،  اين  نشانه بصري در متن 
که از طريق آن بتوان به شناخت و تحليل روابط موردنظر 

پژوهش پرداخته گردد.

۳. تحليل آثار نقاشي منتخب
آثار موجود از صحنه هاي شکار بهرام گور در «نقاشي 
ايراني» به طورکلي در سه دسته عمومي قابل تقسيم خواهند 
مصورسازي  موارد  اين  مهم ترين  و  اول  دسته   .۱ بود: 
شده، به روايت شاهنامه «فردوسي» استناد نموده اند. ۲. 
دسته دوم به روايت هاي هفت پيکر «نظامي» پايبند هستند. 
۳. دسته سوم ضمن برگرفتگي از ساير متن هاي ادبي، به 
مصورسازي صحنه هاي شکار بهرام گور در موضوعات 
مختلف پرداخته اند. ازاين رو در ادامه به بررسي روابط بيش  
متني بر پايه عناصر و کيفيت هاي بصري موجود در هر يک 

از اين چند دسته آثار به تفکيک، پرداخته خواهد شد:

۱-۳ بهرام گور در شکار بر اساس روايت فردوسي در 
شاهنامه

از «شاهنامه  آزاده در شکار»،  عنوان مجلسي  و  «بهرام 
کاما» مربوط به دوره سلجوقي، اولين و قديمي ترين نقاشي 
يافت شده مرتبط با بهرام گور در دوره اسالمي است که 
در قالب مصورسازي نسخه هاي ادبي قابل ذکر و تحليل 
است؛ اما به دليل مشخص نبودن جزئيات اين اثر، اولين اثر 
انتخاب شده و موردبررسي مربوط به دوره آل اينجو و بر 

تصوير ۳. مجلسي از شاهنامه محمد جوکي از مکتب هرات، بر مبناي 
شاهنامه فردوسي با ابعاد ۱۲۹*۱۷۸ ميلي متر، مأخذ: 

www.alinariarchives.it 

قدرت  مّدعيان  از  چوبين  ١.«بهرام 
چهره هاي  برجسته ترين  از  يکي  و 
او  است.  ايران  نظامي  و  سياسي 
توانست  که  است  سرداري  تنها 
حکومت ٤٠٠ ساله ساسانيان را به 
لرزه افکند».(اسالمي ندوشن، ١٣٦٣: 

(٣٩٠



اساس روايت فردوسي است.(تصوير ۱) در اين اثر بهرام 
گور سوار بر شتر و در حال رها کردن تير از کمان به سمت 
دو آهويي است که روبروي وي قرار دارند. تأکيد بر سالح 
آزاده  کنار  در  آهوها  کمان و عمليات خارق العاده شکار 
افتاده در زير پاي مرکب (شتر) و در حالتي از احتضار و 
آهوهاي شکار شده، با ويژگي هاي داستاني آن در شاهنامه 
قابل تطابق است. رنگ غالب در اين اثر رنگ هاي گرم (به 
ترتيب اولويت، قرمز، نارنجي، قهوه اي و سياه) است و با 
نوعي خشونت متناسب با موضوع اثر همخواني و هماهنگي 
دارد که به وسيله رنگ و فرم مورد تأکيد قرارگرفته و با 
ويژگي هاي رنگي آثار دوره يادشده مطابقت دارد. حاشيه 
اثر با متن هايي از شاهنامه (خوش نويسي شده) يعني نظام 
نشانه هاي نوشتاري در هماهنگي بيشتري با موضوع است. 
نوع پوشش و کاله (تاج) و لباس (متعلق به دوره اينجو) 
در کنار عناصر فيگوراتيو بزرگ اندازه به عنوان مهم ترين 
بخش از ويژگي هاي بصري آثار اين دوره قابل تشخيص 
اثر که به عنوان  اين  است. ازجمله مهم ترين خصوصيات 
ويژگي هاي کلي مکتب شيراز (اول) نيز به حساب مي آيد، 
عبارت اند از کمترين ميزان تأثير هنر چيني در ميان مکاتب 
اسالم  قبل  هنري  آثار  ويژگي هاي  بازگشت  نگارگري، 
محدود؛  رنگي  گزينه هاي  برجسته ها)؛  نقش  (بخصوص 
استفاده از طيف رنگ هاي گرم خصوصًا رنگ قرمز؛ عدم 

توجه به رنگ پردازي هاي متنوع و خالصه نگاري.
در مقام مقايسه، (مجلس بيست و هفتم از شاهنامه محمد 
جوکي) (تصوير ۳) از مکتب هرات (قرن نهم ه.ق)، در حدود 
تيموريان و در زمان  ه.ق. در دوره  سال هاي ۸۳۶_۸۸۰ 
زمامداري شاهرخ در هرات است. مشخصات شناسنامه اي 
اين اثر برگرفته از شاهنامه فردوسي است، اما به لحاظ 
بهرام  پاي شتر  آزاده در زير  از کشته شدن  موضوعي 
خبري نيست و هنرمند تمايلي به نشان دادن اين بخش از 

ماجرا نداشته است.
  ازاين رو در نگاره آل  اينجو (۷۵۳ ه.ق) با پاي بندي به متن 
 اوليه (شاهنامه)، مطابقت زيادي با اجزاء روايت فردوسي 
به لحاظ عناصر ساختاري دارد. نقش مايه «بهرام و آزاده» 
گرفته شده  نظر  در  اوج  نقطه  به عنوان  شتر  پاي  زير  در 
 ۷۳۰) ايلخاني  نگاره  تاريخي  تقدم  به  توجه  با  که  است 
ه.ق)(تصوير ۲) و ارتباط خوب دربار آل اينجو و ايلخانان، 
نگاره يادشده، مي تواند در يک رابطه «بينامتني» متأثر از 
نگاره مشابه ايلخاني باشد.1 اين رابطه درواقع همان روابط 
بيش  متني، بينامتني2 و تقليد (صريح و آشکار) در «دو 
اثر هنري» است. به تعريفي ديگر و به واسطه اين شرايط 
مي توان «نگاره ايلخاني» را پيش متن «نگاره آل اينجو» نيز 
دانست که در قالب همانگوني (تقليد) در عناصر بصري، 
دوره هاي  در  بود.  قابل بحث خواهد  موضوع و مضمون 
بعد اما نقش مايه (آزاده افتاده به زير پاي مرکب بهرام) جز 
در مواردي از نقاشي بر روي سفال در دوره سلجوقي، 

ناديده گرفته شده که به برخورد مقطعي با موضوع اشاره 
دارد، چنانچه در آثار پيش از اسالم نيز (دوره ساساني) 
اين موضوع قابل پيگيري است. توجه به بشقاب نقره کاري 
شده (تصوير ۴) و گچ بري هاي چال ترخان (تصوير ۵)، 
آثار،  اين  ترسيم  در  که  نشان مي دهد  از دوره ساساني 
پايبندي کاملي به روايت بيان شده در شاهنامه در قبل و بعد 
از «دوره ايلخانان و آل اينجو»، در آثار نقاشي، موردتوجه 

نبوده است.
مقايسه تصاوير ۴ و ۵ باحالت هاي ترسيم بهرام و آزاده 
در آثار نقاشي دوره اسالمي (منتخب در پژوهش حاضر 
۱،۳، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰) به دليل شباهت هاي دقيق در ترسيم 
رابطه  گوياي  اوًال  گور،  بهرام  شکارگري  صحنه هاي 
اين  ثانيًا  است.  آثار  اين  بين  در  متني  بيش  و  بينامتني 
انتقال بخش  موضوع در آثار يادشده نشان دهنده امکان 
مهمي از مفاهيم ديني و اسطوره اي به صورت غيرمستقيم 
و از طريق مشاهده آثار دوره ساساني و توسط هنرمندان 
دوره اسالمي است. مهم ترين دليل آن را مي توان در تقليد 
صريح و آشکار از يک اثر و استفاده از عناصر آن در متن 
يا اثر ديگر جستجو نمود. در اين حالت کل يا بخش مهمي از 
محتوا و مفاهيم مرتبط با اثر اوليه به اثر نهايي انتقال خواهد 
يافت. به طور مثال عاريت گرفت ژست و حاالت شکار و 
سالح تير و کمان از اثر ساساني و استفاده از آن در آثار 
نقاشي، جداي از کيفيت هاي بصري به عنوان يک موتيف 
يا عنصري که در پيش متن وجود دارد، مفاهيم ديني و 
اسطوره اي مرتبط با آن را نيز در حالت گسترش در متن 
نهايي نيز منتقل خواهد ساخت؛ که اين موضوع در مباحث 
بعد به آن پرداخته خواهد شد. همچنين وجود بهرام در 

تصوير ۴. بشقاب زراندود، سده ٥ و ٦ ميالدي، موزه متروپوليتن، 
.Harper, 1978: 48  :مأخذ

و  دين  روابط  بيش  متني  تحليل   
بهرام  شکار  نقاشي  در  اسطوره 

گور/۲۱۷-۲۰۱

توسط  آزاده  مرگ  ١.نقش مايه 
برگرفته  ايلخاني  دوره  در  بهرام، 
در  است.  تاريخي  واقعيت  يک  از 
اين نگاره بهرام با چهره شاهزاده 
کردن  لگدمال  حال  در  ايلخاني 
آزاده است. «شواهد تاريخي بيانگر 
ابوسعيد  تنبيهي»  «وجه  وجود 
ايلخاني و رفتار خشن او در تبريز، 
مبني بر تنبيه کونجاک خاتون، به 
دليل همراهي با شوهرش در جنگ 
اين  مذکوراست.  سلطان  عليه 
گور»،  بهرام  «کنيزک  چون  زن، 
لگد  به وسيله  ابوسعيد  دستور  به 
نظر  به  و  شد  کشته  چارپايان، 
اينجو نيز از اين  مي رسد نقاشان  
بزرگ  شاهنامه  به  متعلق  صحنه 
اينجو  شاهنامه  سه  در  ايلخاني، 
و  کردند».(عباسچي  الگوبرداري 

همکاران، ١٣٩٦: ٦١)
٢.ژرار ژنت بينامتنيت را «حضور 
ديگر»  متني  در  متن  يک  بالفعل 
(آلن، ١٣٨٠: ١٤٦) توصيف مي کند.
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جايگاه پادشاهي ساساني خود اثبات کننده مقام مذهبي و 
ارتباط نقوش با دين است که در مباحث پيشين نيز به آن 

اشاره گرديده است.
                  

در  بر اساس روايت نظامي  بهرام گور در شکار   ۳-۲
خمسه (هفت پيکر)

ديگر نگاره موردبررسي، در اين مبحث متعلق به قرن دهم 
ه.ق /شانزدهم. م. است.(تصوير ۶) هنرمند اين اثر ناشناس 
است و شناسنامه و ويژگي هاي بصري، آن را به مکتب 
صفويه مرتبط مي سازد. در اين نگاره، بهرام گور در حال 
شکار و تيراندازي به سمت آهو ها تقريبًا در قسمت مياني 
و کانوني اثر (به کمک رنگ سياه اسب) موردتوجه است. 
حضور فتنه (آزاده) با گوساله اي بر دوش در روبرو و 
مقابل بهرام، به طور قطعي تعلق و برگرفتگي آن از هفت پيکر 
را تائيد مي کند. پراکندگي عناصر نوشتاري، گياهي، حيواني 
و انساني تقريبًا در همه جاي اين نگاره به چشم مي خورد 

که نشان از شکار در فضايي رزمي و بزمي شاهانه دارد.
قولر آقاسي نيز در نگاره اي برگرفته از هفت پيکر (تصوير 
را  موضوع  اين  قهوه خانه اي  شيوه  از  تبعيت  به  و   (۷
مصور ساخته است. استفاده از نوشتار در خدمت معرفي 
اشخاص، طراحي مرکب «اسب سفيد»1 براي بهرام و شتر 
براي گل اندام (فتنه)، نشان دادن شخصيت ها دو موقعيت 

مجزا در فضايي سرسبز ازجمله مهم ترين ويژگي هاي اين 
نگاره است.

در دو اثر برگرفته از هفت پيکر، با توجه به برگرفتگي از 
موضوع و متن مشترک از هماهنگي هايي به لحاظ ساختار 
بهره مند  عناصر بصري  تعداد  و  در شکل  تنوع  بصري، 
هستند که فضاي شکارگاهي را به سمت وسوي برجسته تر 
نمودن ويژگي هاي رزمي و بزمي شکار نزديک نموده است. 
ويژگي هاي پويايي و يکسان بودن اندازه پيکره ها (حتي در 
مورد بهرام گور)، بهره مندي از کيفيت هاي بصري (تنوع و 
پويايي رنگ ها و فرم ها در پيکره ها و عناصر پس زمينه) به 
لحاظ مضمون و محتوا اين دو اثر را بيشتر به همديگر و 

همچنين به متن ادبي (مرجع) نزديک نموده است.

۳-۳ بهرام گور در شکار بر اساس ساير منابع ادبي
برخالف وجود شاخصه هاي کلي در نقاشي هاي برگرفته از 
شاهنامه و (بهرام نامه) که پيش تر به آن ها اشاره گرديد، در 
برخي از آثار موجود در اين گروه بندي، هيچ گونه نشانه اي 
(مانند کشته شدن آزاده و يا (فتنه) گوساله بر دوش) و يا 
وجود مشخصات شناسنامه اي، براي ربط دادن آن ها به 
متون ادبي ذکرشده يافت نشد. در اين شرايط تنها منبع 
رجوع شناسنامه آثار است که در برخي موارد، ارتباط و 
نام متن ادبي برگرفته را ذکر کرده است. ازجمله اين موارد 

(Ettinghausen,1979: 37) :تصوير ۵. بهرام به همراه آزاده در شکار، گچ بري، چالرترخان، شهرري، مأخذ

١. رنگ اسب در نقاشي قهوه خانه اي 
به گونه اي که  دارد  نماديني  جايگاه 
اسب سياه براي اشقيا و سفيد براي 
معرفي امامان و ساير شخصيت هاي 

مثبت مضمون کاربرد داشته است.



تصوير ۸، نگاره برگرفته از کتاب تاريخ بلعمي، با عنوان 
يا  و  مي دوزد»  هم  به  تير  يک  با  را  و شير  گور  «بهرام 
تصوير ۹، نگاره اي با عنوان «شکار بهرام در مقابل آزاده» 
و برگرفته از کليات امير عليشيرنوايي و همچنين «شکارگاه 
بهرام گور»، اثر «حسن اسماعيل زاده» (تصوير ۱۰)، (بدون 

اشاره منبع ادبي) قابل ذکر است.
    

مورد  نگاره هاي  بر  حاکم  يکنواخت  بصري  الگوي   .۴
بررسي

بررسي آثار منتخب در پژوهش حاضر به نمايندگي از آثار 
فراواني که در طي دوره هاي مختلف (از شکارگري بهرام 
گور) خلق گرديده اند، نشان از جذابيت موضوع و وجود 
اين شخصيت  با  ارتباط  در  تکرارپذير  نقوش  و  عناصر 
تا  سازد  فراهم  را  شرايطي  مي تواند  ويژگي ها  اين  دارد. 
از  در بررسي هاي پيش رو، آن ها را در قالب کليت هايي 
هنر موضوعي در نظر گرفت؛ که بايد شالوده و جوهره 
ديني و اسطوره اي را در اجزاء و عناصر آن جستجو نمود. 
به همين دليل در اين مبحث، ضمن مراجعه به عناصر و 
کيفيت هاي بصري در آثار نقاشي، سعي دريافتن موارد 
و  نگاره ها  بطن  در  تکرارپذير  و  همخوان  موضوعات  و 
شناسايي و توصيف آن ها در جهت دست يابي به الگوي 
بصري يکنواخت خواهد بود، ازاين رو در جدول ۱ به  اين 
الگوي  نوعي  ايجادکننده  عوامل  به عنوان  عناصر بصري 

بصري يکنواخت اشاره شده است.

۵. تحليل روابط بيش  متني در آثار نقاشي
دقت در متون ديني زردشتي نشان مي دهد که اين آيين، 
ثنويت و دوگانگي ها فراتر از ساير امور الهه ها و ايزدان 
در نظر داشته و به تقسيم حيوانات و تعلق آن ها به يکي از 
دوعالم پرداخته است. «همه موجودات به يکي از دوعالم 
تعلق دارند...گاو به معني عام و سگ، جزء آفرينش خوب 
هستند و بايد موردحمايت قرار گيرند. برعکس قورباغه ها 
و مورچه ها آفريده هاي اهريمني هستند و بايد نابود شوند. 
اين ها خرفستر (Xrafstra) مي باشند و کشتن آن ها ثواب 
دارد».(موله، ماريژان، ۱۳۶۵: ۵۰) در موردي ديگر مي توان 
در  حيوانات  حضور  اهميت  خصوص  در  را  اشاراتي 
آموزه هاي زردشتي را در دادن وعده نخستين پيروزي هاي 
نيکي و پديدار شدن سه منجي در زمين يافت. «درزمان 
دومين منجي، اوشيدر ماه، نيروي نيکي دو برابر مي شود... 
مارها و بسياري ديگر از خرفستران ديگر ديده نخواهند 
بر  از خوردن گوشت جانوران دست  شد. مردان وزنان 
از ميوه هاي سرشار زميني  خواهند داشت و به جاي آن 
خواهند خورد...».(آلن و همکاران، ۱۳۸۴: ۷۱) در اينجا نيز، 
اشاره اي غيرمستقيم مبني بر حمايت از حيوانات است و 
گوياي آن است که در آموزه هاي زردشتي از هر فرصتي 

براي حمايت و جلوگيري از آزار رساندن به حيوانات سخن 
به ميان آمده است.

توجه به متون ادبي و نيز آثار «نقاشي»، به ترتيب به عنوان 
متن هاي «مرجع» و «نهايي»، نشان مي دهد؛ عدم توجه و 
تأثير آموزه هاي ديني يادشده بر رفتارهاي شکار بهرام، 
در  را حداقل  ديني  متن  پيش  کامًال مشهود است و هيچ 
ظاهر و نگاه اوليه، به لحاظ وجه نمادين و يا نشانه اي و 
هم راستا  گور،  بهرام  اعمال شکارگري  با  نمي توان  غيره 
شکل  دو  اوليه  بررسي هاي  به واسطه  بنابراين  دانست؛ 
مهم در تقسيم بندي هاي «بيش  متني» «ژنتي»(همانگوني و 
دگرگوني)، مي توان روابط دين و شکار حيوانات توسط 
بهرام گور را نوعي رابطه در راستاي دگرگوني (تغيير) در 
پيش متن ها دانست. اين در حالي است که در بررسي روابط 
بيش  متني، ژنت هيچ رابطه اي را به طور مطلق تغيير و يا 
تقليد ندانسته است. موارد صدق اين موضوع را مي توان در 

رفتار و عملکرد دوگانه بهرام پيگيري نمود.
«اسطوره اي»  پادشاهي  و  عدالت جو  قهرمان  گور  بهرام  
است؛ که وجه عدالت جويي وي در رجوع به خود شناسي 
و مبارزه با نفس، (نبرد با اژدها)1 نمود پيداکرده است. اين 
نبرد با تفاوت هايي در شاهنامه و هفت پيکر آمده است. در 
شاهنامه به دليل اهميت جنبه هاي اسطوره اي، يک بار و در 
هفت پيکر به دليل پرداختن به جنبه هاي غنائي، دو بار در 

تصوير ۶. صحنه شکار بهرام گور، اقتباس از خمسه نظامي، صفوي، 
احتماالً قزوين، شانزدهم ميالدي/دهم ه.ق، کتابخانه کنگره اياالت متحد 

 www.alinariarchives.it  :امريکا، مأخذ

و  دين  روابط  بيش  متني  تحليل   
بهرام  شکار  نقاشي  در  اسطوره 

گور/۲۱۷-۲۰۱

خصلت هاي  از  اژدها  با  نبرد   .١
در  پهلوانان  و  ايزدي  نيروهاي 
ادبيات حماسي است. «چنانچه در 
حماسه ملي فريدون با اژدهاي سه 
خواهران  و  جنگيد  (ضحاک)  سر 
گرشاسب  کرد؛  آزاد  را  جمشيد 
را  آب ها  و  کرد  نبرد  اژدها  با 
خان  در  رستم  ساخت؛  آزاد 
درآورد  پاي  از  را  اژدهاي  سوم 
همين  به  نيز  روم  اساطير  و...در 
مشهود  اژدها  يک  پاي  رد  ترتيب 

است».(گريمال، ١٣٥٦: ١٥١/١)



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۲۰۹

فصلنامة علمي نگره

 حاالت متفاوت درحالت الگوعنوان
نمونه هاي موردبررسي

 الگوي
 بصري
مرکب

 تصوير کليشه مانند بهرام (گور) همواره در حال شکار سوار بر مرکب شتر و
يا اسب در حال حرکت و معلق در هوا

 در «نگاره آل اينجو و
 نگاره اي از شاهنامه

 دموت» که پاي شتر بر
 زمين و در حال لگدمال

کردن آزاده است

 الگوي
 بصري

پس زمينه
پوشيده از بوته گياهان و درخت ها و در ميان تپه هاي فراخ

 در نسخه آل اينجو چکيده
 نگاري صورت گرفته

.است

 الگوي
بصري آزاده

 ۱. آزاده مرده، در برخي از آثار برگرفته از شاهنامه. ۲. کنيزک گوساله بر
 دوش در آثار برگرفته از هفت پيکر ۳. آزاده سوار بر مرکب بهرام و يا مرکب

.مستقل

 عدم حضور آزاده
 (کنيزک) در اثر

(اسماعيل زاده (تصوير ۱۰

 الگوي
 بصري
نوشتار

 نوشتار شامل متن ادبي مصور شده است و بخش مهمي از فضاي
تصوير را به خود اختصاص مي دهد

 جز در مورد دو اثر
 قهوه خانه که صرفًا براي

معرفي افراد است

 الگوي
 بصري سالح

شکار

 در همه موارد تير و کمان در حالت حماسي و رزمي کشيده و آماده پرتاب
 تير و يا رهاشده، نشان داده شده است (اين موضوع در صورتي است که

 درصحنه هاي پيکار قهرمانان با اژدها و ديو معموًال از سالحي مانند شمشير و
(نيزه استفاده شده است

ندارد

 الگوي
 بصري تاج و

کاله

 استفاده از تاج و يا کاله متناسب با دوره خلق اثر... مراجعه شود به جدول
 ۱، مقايسه سربند و تاج شاهي بهرام گور در دوره هاي مختلف (در مقايسه با

(سربند ساساني
ندارد

 الگوي
 بصري در

رنگ

 ۱. تنوع رنگي متعادل در رنگ هاي گرم و سرد ۲. تأکيد بر لباس و يا مرکب
 بهرام و يا عناصر مرتبط با وي با استفاده از رنگ هاي معموًال گرم و يا پر

.کنتراست در جهت ايجاد نقطه کانوني

 در نسخه آل اينجو صرفًا
 تنوع رنگي محدود به

رنگ هاي گرم و تيره است

 الگوي
 بصري
 حيوانات

 شکار (انواع
(و حالت

 آهوهاي تيرخورده و يا در حال فرار. با تأکيد بر يک آهو باحالت بر
زمين خورده و گوش و پاي به هم دوخته شده

 در اثر اسماعيل زاده
 (تصوير ۱۰) که حيوان
.اصلي شکار گور است

جدول ۱. برخي از ويژگي هاي بصري موجود در ۷ نگاره  منتخب به عنوان عوامل ايجادکننده نوعي الگوي بصري يکنواخت؛ مأخذ: نگارندگان



مقابل اژدها و در مقام کشتن آن برمي آيد. در اينجا اما بهرام 
در حال عمل به دستورات ديني و نبرد با اهريمني ديده 
مي شود. اين نشان مي دهد که دگرگوني ها در اين مباحث 
نمي تواند به صورت مطلق ديده شود و درواقع روابط داراي 
شکلي رمزي است که بايد کميت و کيفيت آن موردبحث و 

سنجش قرار گيرد.
آنجا که از وجه تاريخي وي سخن به ميان مي آيد، با شکار 
حيوانات مفيد خالف آموزه هاي ديني عمل نموده است، اما 
در کشتن اژدها، در خدمت دين است. اين تناقضات به ترتيب 
«دگرگوني» و «همانگونگي» را بر اساس روابط بيش  متني 
با دين و اسطوره را آشکار مي سازند؛ بنابراين در جهت 
روشن شدن کميت و کيفيت روابط به ترتيب به برخي از 

تقسيمات کلي موردنظر «ژرار ژنت» پرداخته خواهد شد.
 

۱-۵ دگرگوني
در آثار نقاشي شکار بهرام، «شاه» معموًال در حالت تعقيب 
و شکار آهو و گور نمايش داده شده است، در اين حالت و 
در نگاه اول شاه نماينده و جانشين خدا بر روي زمين است 
و به تبع آن عمل او بايد نظر و تائيد اهورامزدا را در پي 
داشته باشد. در اينجا در تطابق با آنچه آموزه هاي ديني به 
ترويج آن پرداخته اند، مغايرت ديده مي شود. در اين صورت 

ميان آنچه دين مورد تائيد و تأکيد قرار داده و آنچه نماينده 
دين (شاه)، در عمل به اجرا درآورده است، اختالف (تغيير) 
وجود دارد. اين تناقض حتي در کل آثار دوره ساساني 
نيز به وضوح قابل تشخيص است؛ به گونه اي که حيوانات 
موجود درصحنه هاي شکار ساساني، يا نمادي از ايزدان 
آموزه هاي  حمايت  و  موردتوجه  کل  به طور  يا  و  هستند 
ديني قرار دارند. به عنوان مثال گراز که جايگاه ايزدي دارد، 
(مثًال  صحنه ها  بيشتر  در  شکار  اصلي  حيوان  به عنوان 
و  طاق بستان  برجسته هاي  نقش  ديواري شوش،  نقاشي 
گچ بري هاي چال ترخان و...) ديده مي شود. همچنين شير و 
گوزن به عنوان همراهان ايزدان، در موارد متعددي (گوزن 
در تاق بستان و شير در ظروف سيمين و زرين) در حال 
اينجا ذکر آن  نکته اي که در  نمايش درآمده اند.  به  شکار 
ضروري به نظر مي رسد، توجه به حضور صورت هاي 
حيواني (گراز وحشي) به عنوان نيروي اهورايي است که 
نشان از اهميت حيوانات در آيين زردشتي (آيين رسمي 

دوره ساساني و زيست بهرام) دارد.
اين صورت  حيواني ورثرغنه (ايزد بهرام) است که به عنوان 
همراه و ياري رسان «ميثره (ميترا/مهر) در اسطوره هاي 
ايراني ايزد فرهمند خورشيد است...گراز پيش از ايزد مهر 
پيروز  را  او  نبردها  همه  در  و  مي رود  کارزار  ميدان  به 

 www.google.com :تصوير ۷. صحنه شکار بهرام گور و آزاده، اقتباس از خمسه نظامی، قولر آقاسی، قرن ۱۴ ه.ق، مأخذ

و  دين  روابط  بيش  متني  تحليل   
بهرام  شکار  نقاشي  در  اسطوره 

گور/۲۱۷-۲۰۱



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۲۱۱

فصلنامة علمي نگره

موضوع  اين   (۳۴  :۱۳۸۴ همکاران،  و  مي گرداند».(آلن 
موضوعات  به  مربوط  پيچيدگي هايي  وجود  نشان دهنده 
ديني و اسطوره اي دوره يادشده است که پيش تر نيز به 

آن اشاره گرديد.
رفتار  از  بخش هايي  يا  کل  پيش فرض؛  به طور  اگر  حال 
دين  آموزه هاي  از  برگرفته  حيوانات،  شکار  در  بهرام 
انتقال  که  نمود  عنوان  بايد  حالت  اين  در  دانسته شود، 
درست و دريافت صحيحي از مفاهيم ديني و اسطوره اي 
حالت  اين  در  است؛  نگرفته  صورت  نهايي  متن  به 
اصيل  و  اصلي  متن  به  «مؤلف...هيچ گاه  ازآنجايي که 
نه تنها سپهر معنايي متن  بنابراين  مراجعه نکرده است؛ 
اصلي و بينا متن را نشناخته، بلکه در بسياري از مواقع 
اشتباهات متن مرجع1 را نيز انتقال مي دهند».(کنگراني، 

(۱۱۳-۱۱۲ :۱۳۸۸
پيرو اين گفته و بر اساس دانسته هاي تاريخي از منابع معتبر 
زمان ظهور و پيامبري زردشت به روايت هاي گوناگون از 
۶۰۰۰ تا ۱۶۰۰ و تا «۶۵۰ ق.م» (نژاد اکبري مهربان، ۱۳۸۶: 
۱۵۹) عنوان شده است؛ که اختالف زماني زيادي را نشان 
زردشت  آموزه هاي  اين که  به  توجه  با  ازاين رو  مي دهد. 
تا مدت ها به صورت شفاهي نقل مي شده؛ تعاليم موجود 
نمي توانسته همه تعاليم وي در خصوص موضوع موردنظر 
تحقيق باشد، در اين صورت کتاب فعلي زردشت (بر اساس 
اشارات برخي از منابع تاريخي)، تنها بخش کوچکي   از آن 
باقي مانده است که امکان وجود اشتباهات در متن  آن هم 

دور از ذهن نخواهد بود.
اما در جهت تشخيص جزييات و کيفيت ها در دگرگوني 
و  تقسيمات  به  نخست  قدم  در  بايد  گرفته  صورت 
تحليل هاي  در  را  آن ها  و  داشته  توجه  آن  شاخص هاي 
روابط به کاربست که در اين نقل قول از کنگراني (۱۳۸۸) 
به آن ها اشاره شده است: «دگرگونگي يک اثر در دو سطح 
کمي و کيفي قابل بررسي است... از ديدگاهي...به سه بخش 
کرد».(کنگراني،  تقسيم  سبکي  و  موضوعي  مضموني، 
۱۳۸۸: ۶۰) اين تغييرات که معموًال روابط متن هاي ادبي و 
هنري را در برمي گيرد، در اينجا به ترتيب موردبررسي قرا 

خواهد گرفت.

۲-۵ دگرگوني موضوعي
موضوع  تغيير  در  مي توان  را  دگرگوني  نوع  بارزترين 
(عنوان) جست وجو کرد. در اين تغيير، معموًال عنوان يک 
اثر به هنگام برگرفتگي تغيير داده مي شود و عنوان متفاوتي 
را براي آن در نظر گرفته خواهد شد؛ اما ازآنجايي که آثار 
نقاشي موردنظر پژوهش حاضر برگرفته از متون ادبي با 
موضوع «شکارگري بهرام گور» در هماهنگي و مشابهت 
هستند،  در شکار...»  گور  «بهرام  نقاشي  آثار  عناوين  با 
ازاين رو  نداده است.  اين حوزه رخ  تغييراتي در  بنابراين 
روابط در اين بخش به سمت هماهنگي در بيش متن ها (در 

بخش موضوعي) متمايل است.
  ۳-۵ دگرگوني مضموني

قالب  در  متني»  «بيش   رابطه  وجود  نشانه هاي  اولين  از 
دگرگوني، ترانشانه اي يا تغيير در نظام نشانه اي است. دين 
و اسطوره در فرايند تبديل به نظام نشانه اي نوشتاري و 
سپس به نظام نشانه هاي تصويري دچار تغييراتي خواهند 
شد که در قالب «جايگشت»2 از اقالم شش گانه در مباحث 
«گونه شناسي» بيش  متني «ژنتي»، قابل تعريف و بررسي 
متني  ترا  تکثير  انواع  «تمام  حالت،  اين  در  بود.  خواهند 
گرفته  بينا رسانه اي صورت  و  نشانه اي  بينا  پايه  بر  که 
باشد... به طور مثال تبديل يک رمان به يک فيلم سينمايي از 
همين گونه است. در جايگشت...دگرگوني ها و تأثيرات آن ها 
از يک متن به متن ديگر موردبررسي قرار مي گيرد».(نامور 
به وجود  توجه  با  اينجا  در  بنابراين  مطلق، ۱۳۹۱: ۱۴۰) 
روابط در درون يک فرهنگ، زبان و مليت مشترک، تنها 
تغيير در حوزه «مضموني»، ترانشانه اي خواهد بود که در 

قالب اشاره فوق يعني (جايگشت) تعريف گرديده است.

۴-۵ دگرگوني سبکي
قالب:  در  را  تغييرات  «دگرگوني سبکي»،  بخش  در  ژنت 
گسترش، افزايش، کاهش، جابجايي، حذف و ترکيبي تعريف 

تصوير ۸. از کتاب تاريخ بلعمي، گالري فرير، بهرام گور و شير را با يک 
 www.irandeserts.com  :تير به هم دوخته است، شيراز، مأخذ

١. متني که به عنوان متن واسطه بين 
متن اوليه واصلي و متن نهايي قرار 
نهايي  متن هاي  مثال:  به طور  دارد. 
(آثار نقاشي)، در گام اول برگرفته 
از متن هاي ادبي (مرجع يا واسطه) 
مرجع  متن  دوم  گام  در  و  هستند 
خود برگرفته از متن اوليه (دين و 
اسطوره). اين در صورتي است که 
متن مرجع گاهي مي تواند خود متن 

اصلي (بدون واسطه) باشد.
2.Permutation



و تحديد مي نمايد؛ به گونه اي که تغييرات کمي و کيفي در 
عناصر تشکيل دهنده ساختار اثر هنري منجر به قرار گرفتن 
آن در حوزه تغييرات سبکي خواهد بود، به اين معنا که در 
ساختار بيروني آثار (در صورت و شکل و عناصر بصري 

اثر هنري) رخ خواهد داد.

۱-۴-۵ گسترش
موتيف يا عنصري در پيش متن وجود دارد اما در بيش 
افزوده شود،  آن  به  بيشتري  و شاخه هاي  متن جزئيات 
به عبارت ديگر گسترش پيدا کند، در اين صورت دگرگوني 
است.  پذيرفته  گسترش صورت  قالب  در  نهايي  متن  در 
ازجمله مواردي است که شرايط افزايش عناصر اسطوره اي 
در ساختار بصري «آثار نقاشي بهرام گور» و حالتي از 
و  را موجب گرديده  «گسترش در مضمون و محتواي» 
مي توان اشاره کرد به استفاده از سالح تير و کمان به عنوان 
ابزار شکار در آثار «نقاشي» منتخب و ارتباط آن با «مهر». 
«تير» واژه اي پارسي است و «از «تيشتريه» نام فرشته 
به  «کمان   (۲۹-۴۶  :۱۳۴۶ است».(پورداوود،  آمده  باران 
معناي کشش و نماد مهر است و پيوندي خاص با شکار و 
جنگ دارد...کاري شاهانه است، درعين حال، کار شکارگران 
و تمريني روحي به شمار مي رود و نماد سرنوشت را با 
خود دارد... نماد دانش و آگاهي است. کماندار هم ذات کمان 
خويش بوده و نماد ميل به تصاحب است».(محمديان و 

همکاران، ۱۳۹۸: ۳۴)
 پادشاهان در ايران باستان داراي «فر» ايزدي (فر کياني) 
بودند. ازاين رو اعمال آنان مي توانسته در جهت افزايش يا 
کاهش اين نيرو باشد. شکار آهو دقيقًا متناسب با درخواست 
آزاده کنيزک 1 بهرام، همان نيروي افسانه اي اسطوره اي است 
که در قالب «خارق العاده بودن» و «نيروي فرا طبيعي» و 
مبتني بر تخيل، رمز و دوگانگي (انسان- اسطوره) قابل تبيين 
و تشخيص خواهد بود و در پيوند با نيروي ايزدان (مهر) و 
(تيشتر) در خدمت کسب «فر» کياني براي بهرام قرا گرفته و 
شکار استثنايي و خارق العاده آهو، گور و شير را براي بهرام 
سهل مي گرداند؛ بنابراين کاربرد سالح تير و کمان توسط 
هنرمند نقاش با علم به ويژگي هاي مضموني آن صورت گرفته 
و در ساختار بصري آثار نقاشي در خدمت گسترش محتوا 
و مضمون قرارگرفته است. شکار نيز خود ازجمله موارد 
گسترش و تغيير در مضامين و مفاهيم ديني و اسطوره اي 
کهن الگوها،  در  داشتن  ريشه  دليل  به  شکار  مبحث  است. 
با  بنيادين  پيوند  اوليه و  انسان  آيين ها وزندگي  بن مايه ها، 
اسطوره در پيوند باکارهاي فرا عقالني و در پيوند با قداست 
قرار مي گيرد. تعلق شکارهايي که جنبه اي فرا عقالني داشته اند 
به پادشاهان و افراد خاص ازجمله بهرام گور تأکيد ديگري بر 

اين مدعا خواهد بود.
شخصيت بهرام گور خود به دليل پيوستگي با دين و اسطوره و 
اصرار برشکار و مهارت در آن تعريف ويژه و منحصربه فردي 

تصوير ۹. شکار بهرام در مقابل آزاده، کليات امير عليشيرنوايي ، منسوب به سلطان محمد، کتابخانة ملي 
پاريس، مأخذ: کريم اف، ۱۳۸۴: ۱۰۴ .

و  دين  روابط  بيش  متني  تحليل   
بهرام  شکار  نقاشي  در  اسطوره 

گور/۲۱۷-۲۰۱

آهوي  و  ماده  را  نري  ١.آهوي 
ماده اي را نر کند، گوش و پاي آهو 

را به هم بدوزد.



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۲۱۳

فصلنامة علمي نگره

را از شکارگري ايجاد نموده است که بازتاب اين شرايط را 
در کميت و کيفيت آثار «نقاشي» اختصاص داده شده به وي 
مي توان دريافت نمود و اين موضوع نيز از جلوه هاي گسترش 

در مفهوم و مضمون را موجب گرديده است.

۲-۴-۵ افزايش
هنگامي که عنصري در پيش متن موجود نباشد اما در بيش 
داده  صورت  افزايشي  دگرگوني  باشد،  اضافه شده  متن 
است. به دليل عدم اشاره و يا موردبحث قرار نگرفتن نقوش 
نمادين و حيواني (اسب، سگ، شتر، آهو)، گياهي و انساني 
در بيش متن هاي ديني و اسطوره اي، حضور اين عناصر در 
آثار نقاشي را مي توان نوعي دگرگوني افزايشي و درنتيجه 
افزايش کلي مضمون اشاره نمود که در قالب عناصر بصري 

مي تواند قابل تشخيص باشد.
از طرفي به دليل جنبه هاي نمادين حيوانات و ارتباط آن ها 
با اسطوره اين افزايش را درنهايت «گسترش» مضمون و 
مفاهيم اسطوره اي در متن نهايي را در برداشته است. به طور 
مثال در مورد اسب چنين آمده که «خدايان مهم بر گردونه 
سوارند، گردونه هايي با چهار اسب. اسب ها تناسبي باخداي 
گردونه  ران دارند، مثًال چهار اسب گردونه ي آناهيتا، ابر، باران، 
برف و تگرگ هستند».(آموزگار، ۱۳۷۴: ۱۸) درجايي ديگر، 
اسب نماد روح سرکش است. ازاين رو چنين مي توان نتيجه  
گرفت که حضور هرکدام از حيوانات در کنار انسان، باهدف 

و نيت خاصي و با شناخت از کارکردهاي «اسطوره اي» و 
احتماًال جايگاه «ديني»، صورت گرفته است.

     
۳-۴-۵ کاهش

شايد مهم ترين نکته در بررسي تغييرات سبکي در مبحث اخير را 
در مقوله کاهش، بتوان مورد مداقه قرارداد. دليل آن هم علي رغم 
«نقاشي  در  موجود  ارزش هاي  و  بصري  کيفيت هاي  تمام 
 ايراني»، ناتواني هنرمندان نقاش در تحليل و تصوير مفاهيم ديني 
و اسطوره اي در ساختار بيروني نگاره ها است. نگارگران در اين 
نقوش از همان قلم، رنگ، فرم  و ساختاري در سازمان دهي و 
ترکيب عناصر نگاره ها استفاده کرده اند که در ساير موضوعات 
و مضامين عمومي، غيرديني و غير اسطوره اي، بر اساس 
دانسته هاي مکتبي و شيوه هاي شخصي معمول و مرسوم 
را  خاص  موضوعي  بصري  ساختار  بنابراين  است؛  بوده 
مصور  معمول)،  شيوه هاي  و  (تکنيک ها  عام  رويکردي  با 
ساخته اند. اين برخورد منجر به بيان موضوع و مضمون در 
سطح عامه1 نقاشي ايراني گرديده است؛ بنابراين موجبات تنزل 
در مفاهيم و باورهاي اسطوره اي در سطح اشياء و عناصر 
ملموس را فراهم آورده و درنتيجه تنزل جايگاه پيش متن ها و 
به تعبير ژنت «کاهش» محتوا و مضمون را در پي داشته است.

۴-۴-۵ حذف
در اين پژوهش حذف در ارتباط تنگاتنگي با کاهش قرار 

 wwwgoogle.com :تصوير ۱۰. بهرام گور در شکارگاه، حسن اسماعيل زاده ، مأخذ 

١. منظور عدم برخورداري صورت 
و ساختار نگاره ها از ويژگي هاي 
بصري متناسب با موضوع است؛ 
و استفاده از واژه عامه به منظور 
نظر  در  مقوله  ايرادات  تسري 
گرفتن يک تکنيک و رويکرد ثابت 

براي موضوعات متفاوت است.
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ظروف ساساني-
پنجم مـــــــيالدي

 قهوه خانه- قولراصفهانجوکي-هراتآل اينجو-شيراز
آقاسي

 تاريخ بلعمي-
شيراز

 امير عليشير
 نوايي-تبريز

دوم

قهوه خانه -
اسماعيل زاده

جدول ۲. مقايسه سربند و تاج شاهي بهرام گور در دوره هاي مختلف (در مقايسه با سربند ساساني) مأخذ: همان

مي گيرد، با اين تفاوت که در حذف،  عدم حضور مطلق يک 
يا چند عنصر پيش متن در بيش متن موردنظر است نه کمتر 
شدن مانند «کاهش». به طور مثال: جايگاه خداي گونه بهرام 
به عنوان شاه (نماينده خدا بر روي زمين، بر اساس اعتقادات 
ديني دوره ساساني)، ازجمله اين موارد است. عدم توجه به 
پرسپکتيو مقامي و هم تراز دانستن شاه با ساير عناصر 
انساني و «کنيزک» ازجمله ايرادات واردشده بر اين امور 
است. اين موضوع درواقع حذف بخشي از هويت بهرام و 
شخصيت ديني وي است که برکنار مواردي ازاين دست 

قابل ذکر و بحث خواهد بود.

۵-۴-۵ جابه جايي
در جابه جايي برخالف ديگرگونه هاي دگرگوني نه چيزي 
همان  بلکه  مي شود،  اضافه  چيزي  نه  و  مي شود  حذف 
عناصر در ترکيبي جديد جابه جا مي شوند. وجود تغييرات 
عمده در لباس، تاج و مرکب، در نگاره هاي حاضر متناسب 
رو  پيش  مباحث  ازآنجايي که  اما  است؛  متفاوت  دوره  با 
صرفًا تغييرات پيش  متن هاي ديني و اسطوره اي مدنظر 
در خصوص  کميت ها  و  کيفيت ها  بيان جزئيات،  از  دارد 
بيشتر موارد خودداري خواهد شد. تنها نکته مهم در اين 
مبحث که ارتباط مستقيمي با دين و اسطوره پيدا مي کند، 
تاج و سربند شاهي (ديهيم) با ويژگي هاي ساساني است 
که در برخي از نگاره هاي حاضر با تاج، سربند و يا کاله 

مرسوم در دوره خلق آثار جايگزين شده است.
مطابق جدول ۱، جز در رديف هاي ۷ و ۱۰ مربوط به آثار 
قهوه خانه اي قولرآقاسي و حسن اسماعيل زاده که ديهيم 
ويژگي هاي  ساير  و  معرفي  براي  را  ساساني  (سربند) 
مرتبط با آن، در آثار خود به کاربرده اند. «ديهيم1» از لوازم 
و نشانه هاي شهرياري و نشانه «فر» در ايران ساساني 

نيز  «در ظروف سيمين ساساني  است.  پارتي)  (باريشه 
نقوشي از شاهان و ايزد بانو آناهيتا ديده مي شود که ديهيم 
(نوار مواج) بر گردن و تاج آنان نمايان است و به لحاظ فرم 
 Soudavar,) .«و عملکرد جايگزين همان ديهيم پارتي است

(2003: 31-37

۶. هم زماني و درزماني
ازجمله ديگر موارد قابل تعمق در بررسي روابط بيش  متني 
ژنتي، درزماني و هم زماني در روابط بيش  متني به عنوان 
شکلي از روابط موجود در پيش متن ها است که با تأکيد بر 
زمان و بر اساس رابطه زماني طولي و يا هم عرض در پيش 
متن ها قابل تعريف است و با عناوين درزماني و هم زماني 
بيش  هم زمان  تأثير  دليل  به  ازاين رو  مي شوند.  شناخته  

متن ها بر آثار نقاشي، اين رابطه متمايل به هم زماني است.

۷. جمع بندي در نوع روابط بيش متني
را  نمي توان روابط  متني، همواره  بيش  نظريه  اساس  بر 
به سمت دگرگوني و يا همانگوني به طور «مطلق» در نظر 
پژوهش،  اين  يافته هاي  اساس  بر  دليل،  همين  به  گرفت. 
به طورکلي و «نسبي» نوع روابط بيش متني در آثار نقاشي 
منتخب در جدول ۳ قابل مطالعه و جمع بندي است. تقسيمات 
صورت گرفته در اين جدول نشان مي دهد اگرچه دين و 
تأثير  براي  را  يکساني  تقريبًا  شرايط  هرکدام  اسطوره 
اما  داشته اند،  موردبررسي  نهايي  متن هاي  بر  (حضور) 
در اين حالت دگرگوني ها و تأثيرات حضور دين به سمت 
کاهش و حتي حذف متمايل است؛ اين در صورتي است 
که عناصر، مفاهيم و باورهاي مرتبط با اسطوره، ضمن 
گسترش و افزايش در متن هاي نهايي، حضور پررنگ تر و 

مؤثرتري در آثار نقاشي را نشان مي دهد.

و  دين  روابط  بيش  متني  تحليل   
بهرام  شکار  نقاشي  در  اسطوره 

گور/۲۱۷-۲۰۱

ستاني  ديهيم  و  ديهيم  وجود 
نقش  در  ساساني  پادشاهان 
برجسته هاي ١. تاج گيري بهرام اول 
از اهورامزدا، تنگ چوگان، بيشاپور 
در  آناهيتا،  از  نرسي  تاج گيري   .٢
اردشير  تاج گيري   .٣ رستم  نقش 
دوم در تاق بستان ٤؛ و تاج بخشي 
آناهيتا و اهورامزدا به خسرو دوم 
در تاق بستان و موارد متعدد ديگر 
در  قابل پيگيري  نمونه هاي  ازجمله 
جايگاه  و  اهميت  دان  نشان  جهت 

ديهيم براي شاهان ساساني است.
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جدول ۳. مقايسه سربند و تاج شاهي بهرام گور در دوره هاي مختلف (در مقايسه با سربند ساساني) مأخذ: همان

شکل روابط

عنوان نگاره          

/دگرگوني
همانگوني 

اشکال دگرگوني

عي
ضو

مو

مضموني

سبکي

جابجاييحذفکاهشافزايشگسترش

 نگاره آل اينجو
((تصوير ۲

وداردداردنداردنداردترانشانه ايندارددگرگونيدين  کاله 
سربند

-نداردنداردداردداردترانشانه ايندارددگرگونياسطوره

 نگاره جوکي
((تصوير ۴

 تراندارددگرگونيدين
نشانه اي

وداردداردنداردندارد  کاله 
سربند

-نداردنداردداردداردترانشانه ايندارددگرگونياسطوره

 نگاره خمسه
 نظامي، صفوي،

((تصوير ۷

 تراندارددگرگونيدين
نشانه اي

وداردداردنداردندارد  کاله 
سربند

-نداردنداردداردداردترانشانه ايندارددگرگونياسطوره

 نگاره خمسه
 نظامي، قولر

 آقاسي (تصوير
۸)

 تراندارددگرگونيدين
نشانه اي

نداردداردداردنداردندارد

-نداردنداردداردداردترانشانه ايندارددگرگونياسطوره

 نگاره از کتاب
 تاريخ بلعمي

((تصوير ۹

دين
دگرگوني

 تراندارد
نشانه اي

وداردداردنداردندارد  کاله 
سربند

-نداردنداردداردداردترانشانه ايندارددگرگونياسطوره

 نگاره از
 کليات امير

 عليشيرنوايي
((تصوير ۱۰

 تراندارددگرگونيدين
نشانه اي

وداردداردنداردندارد  کاله 
سربند

-نداردنداردداردداردترانشانه ايندارددگرگونياسطوره

 نگاره
 اسماعيل زاده
((تصوير ۱۱

 تراندارددگرگونيدين
نشانه اي

نداردداردداردنداردندارد

-نداردنداردداردداردترانشانه ايندارددگرگونياسطوره



نتيجه
شناخت پيچيدگي ها در نوع روابط پيش  متن هاي ديني-  اسطوره اي و تسري آن به متن هاي نهايي يعني 
«نقوش شکار مربوط به بهرام گور در نقاشي ايراني»، از مهم ترين اهداف اين پژوهش است. بهرام 
گور با پشتوانه ديني و اسطوره اي در بستر «روايات تاريخي مستعد قهرمان پروري دوره ساساني»، 
پرورش يافته است. ازاين رو در منابع اسالمي همچون «شاهنامه»، «هفت پيکر» و ساير منابع ادبي، 
با ويژگي هاي متأثر و همخوان با دوره ساساني داراي حدود و تعاريف و صفات نيک به توصيف 
درآمده است که شکارگري و پيکار کنندگي با نيروهاي اهريمني چون «اژي دهاک»، ازجمله مهم ترين 
آن ها است. همچنين مشخص گرديد؛ اعمال شکار گري بهرام گور در پيوند با «دين» و «اسطوره» 
اعمال  در  متن»  «پيش  به عنوان  را  هرکدام  ويژگي هاي  و  نيروها  از  بخشي  يا  تمام  و  است  بوده 
شکارگري خود دارد؛ اما هنر مندان نقاش با مراجعه به آثار مرتبط با شکارگري بهرام و به جاي مانده 
از دوره ساساني، درنتيجه شناخت ويژگي هاي بصري و موضوعي آن ها، سعي بر آن داشته اند تا با 
رمز گشايي از اين امور و مفاهيم، در قالب نشانه ها، عناصر و کيفيت هاي بصري، اين موضوعات را 
در آثار نقاشي متجلي سازند. عدم همسويي آموزه هاي  ديني و برخي مفاهيم اسطوره اي با رفتارهاي 
شکار بهرام گور، اين روابط به سمت تغيير (دگرگوني) در پيش متن ها متمايل ساخته است؛ اما بهرام 
در جايگاه ديني و عدالت خواهي نبرد با اژدها به پيروزي  مي رسد؛ که اين نکته خود ابهاماتي را در 
درک شخصيت چندوجهي وي در قبال دستورات ديني به وجود مي آورد. جمع بندي کلي نشان از آن 
دارد که شکل عمومي و غالب در روابط پيش  متني در آثار نقاشي موردبررسي در پژوهش حاضر 
«دگر گوني» در پيش  متن هاي ديني و اسطوره اي شکار است و اولين گام در اين دگرگوني تغيير نظام 
نشانه اي نوشتاري و زباني به تصويري در آن ها است؛ که در رفتار شکار گري بهرام گور، متن هاي 
ادبي و درنهايت در آثار نقاشي ايراني نمود و انعکاس يافته است. اين تغييرات در قالب دگرگوني هاي 
مضموني و سبکي قابل تشخيص است. گسترش در مضمون، افزايش، کاهش، جابه جايي و حذف 
ازجمله ديگر تغييرات جزء در ذيل تغييرات سبکي موردنظر ژنت است که تنوع در کيفيت هاي بصري 
آثار «نقاشي» را به دنبال داشته است. در روابط بيش متني همچنين مشخص گرديد در نگاه کلي 
به  پيش  متن هاي اسطوره اي  به سمت «دگرگوني» و  ديني  تفکيک در بيش متن هاي  به  را  روابط 
«همانگوني» متمايل گرديده اما وجه غالب روابط در اينجا نيز به واسطه اشارات قبلي (تغييرات نظام 
نشانه اي) همان دگرگوني بوده است. دگرگوني ها در مضمون و مفهوم و همانگوني تا حدودي در 
صورت و ساختار بصري نگاره ها اتفاق افتاده است. همچنين ويژگي هايي چون پيوستگي با دين و 
اسطوره موجب استمرار حضور بهرام گور در آثار ادبي و درنهايت آثار هنري به ويژه نقاشي (به 
دليل پيوستگي هنر و ادبيات در دوره اسالمي) را فراهم آورده است. درنهايت مي توان گفت شناخت 
پيچيدگي هاي شخصيتي بهرام گور در پديده شکار و نيز مشخص شدن تعامالت و نوع روابط با بيش 
متن ها تا حدود زيادي توانسته است پاسخ مناسبي براي ديگر پرسش  و مسئله پژوهش را ارائه نمايد 
که آن هم مطابق با جدول شماره ٣، دگرگوني ها و تأثيرات حضور دين به سمت کاهش و حتي حذف 
متمايل است؛ اين در حالي است که حضور عناصر مرتبط با مفاهيم و باورهاي اسطوره اي در آثار 

منتخب تمايل به گسترش و افزايش و نيز حضور مؤثرتر آن نسبت به دين را نشان مي دهد.
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one work from the history of Balami, one work from the collections of Amir Alishir Navai and 

one work from an unknown source. Results of the studies have shown that: Religion and myth 

have effective relationships in the formation of hunting motifs of Bahram Gur during the Sassanid 

period and then in the reproduction, and the continued presence of these motifs in Iranian painting. 

In the context of hypertextual and intertextual relations, the existing conditions have moved 

towards the transformation in religious pretexts and in mythical ones. Religion in concepts and 

generalities and myths in the form and descriptions of paintings, and in some cases with overlap, 

have provided the means to improve the quality of the works. According to the hypertext theory, 

the relationships towards transformation or homogeneity can never be considered as «absolute». 

For this reason, based on the studies conducted during this research, the general and «relative»  

type of hypertextual relationships in the selected paintings  was determined, which were studied 

and summarized in the form of «tables and analyses». The divisions made in this table show that 

although religion and myth have each had approximately the same requirements for the effect 

(presence) on the examined final texts, in this case the transformations and effects of the presence 

of religion tend to decrease or even eliminate. This is the case, if the elements, concepts and beliefs 

related to myth, while expanding and increasing in the final texts, have shown a more noticeable 

and effective presence in the paintings. In addition, the study of visual elements and qualities in the 

selected works shows the attractiveness of the topic and the existence of repetitive elements and 

motifs related to this character. Repeatable patterns have formed a kind of uniform visual pattern 

by which the form and appearance of these works became closer to each other.  These features 

can provide the grounds for considering them in the form of generalities of thematic art in the 

forthcoming studies; that the religious and mythological foundation and essence should be sought 

in its components and elements.

Keywords: Iranian Painting, Hunting, Bahram Gur, Religion, Myth, Hypertextuality
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The hunting motifs of Bahram Gur>s painting are considered as the themes with «religious» and 

«mythical» essence in «Iranian painting». Despite numerous researches on paintings related to 

Bahram Gur>s hunting, these works have so far been less studied in terms of the possibility of 

representing religious concepts and mythical beliefs. These works are mainly based on literary texts 

related to the Islamic period, especially «Ferdowsi>s two narrations» in «Shahnameh» and Nezami 

in «Haft Peykar» and some lesser-known sources. These sources have narrated events related to 

«Bahram Gur» in the context of history, but not exactly in accordance with historical facts. The 

reason for this is the influence of the literary texts of the Islamic period on the literary features 

and Sassanid historiography, that is, «mixing with Iranian myths and legends and magnifying the 

heroism». This means that the efforts made in the historical and literary texts of this period can also 

include an indispensable part of life and events related to Bahram Gur. Therefore, it is expected 

that in illustrating the works of the «painting in question», in addition to historical narratives in 

related events, the manifestation of his religious aspects and myths in the structure (form and 

content) can be observed and followed in a more specific way. Therefore, the research has been 

done with the purpose of filling the gap of existing studies and giving insight into the relationship 

between the religion and myth with the selected paintings. The research questions are: 1.what is 

the relationship between «religious concepts and mythical beliefs» as a pretext, with «hunting 

motifs of Bahram Gur» in «Iranian painting» as the «final texts». 2. Which of the possible pretexts, 

religious or mythical, had a more important influence and place in the formation and richness of 

the theme of Bahram Gur>s paintings? In this research, relying on the descriptive method using 

the «hypertextual» approach, the position of «religion and myth» in the content of selected works 

has been analyzed. Data collection was also done using library studies, documents and visual study 

of selected paintings. The combination of seven selected works in the present study includes: two 

works taken from Shahnameh by Ferdowsi, two works taken from «seven figures» by Nezami, 
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