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چكيده
يکي از مسائل موجود در خوانش آثار نگارگري تحليل نظام مند مفاهيم و معناهاي اثر است. اين نوع خوانش 
درکنار تحليل هاي صوري مي تواند به شناخت ارزش هاي نگارگري ايران کمک بزرگي کند. از همين رو، در 
مکاتب مختلف، روش هايي در خوانش محتوايي اثر به صورت بنيادي پرورش يافته است و برخي از آن ها در 
خوانش نگارگري ايران توسعه يافته اند. نقد هايي چون نقد مضموني و نقد بينامتني از اين دسته اند. يکي از اين 
 روش هاي نو «شمايل شناسي» است که قابليت فراواني در تحليل نظام مند ابعاد مغفول اثر دارد. اين پژوهش 
با هدف خوانش زمينه گرايانة محتواي متون نگارگري، و نيز با هدف توسعة خوانش شمايل شناختي در نقد 
نگارگري ايران، انجام شده است. بدين منظور، نگارة «نبرد کيخسرو و شيده» بررسي شده است. ازآنجاکه 
اين روش نقد براساس اطالعات اجتماعي، تاريخي، پيش متن هاي اثر و نمادشناسي دورة خلق اثر صورت 
مي گيرد، در مرحلة اول پژوهش ازطريق مطالعات اسنادي گردآوري اطالعات شده است، سپس طي دو 
مطالعة تطبيقي «ترکيب بندي» و «نمادهاي بصري» اثر واکاوي شده اند. جامعه شناسي مقطع زماني که نگاره 
در آن کار شده مي تواند در رازگشايي اثر بسيار مهم باشد. همچنين اشراف به بن مايه هاي پنهان داستان 
و شناخت فرهنگي که داستان وابسته به آن است، جهت خوانش تصوير و فهم درست اثر به نگرنده ياري 
مي رساند.  اين پژوهش نشان مي دهد که تقسيم بندي صفحه به دو سو، همراه با تعادل رنگي ميان اجزاي 
تشکيل دهندة اثر، حالت گرفت وگير که به جز در شخصيت هاي اصلي داستان در محيط نيز حضور دارد، تقابل 
دو سپاه را تشديد کرده و تمام اين موارد حالت رزم را در صفحه برخالف روية تصوير که افراد کمي از دو 
سپاه را نشان مي دهد را تداعي مي کند. از سوي ديگر، با تکيه بر نوشتار متن نگاره و تطبيق آن با مباني ديني و 
باورهاي عهد صفويه مي توان به رمزگشايي از اين اثر پرداخت و در اين راستا تشابهاتي ميان شخصيت هاي 

ملي، مذهبي و تاريخي در ايران برقرار کرد.
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مقدمه
براي بررسي نگارهاي ناب ايراني، شايد نتوان به يک نظرية 
را  اثر  مطالعة  و  کرد  بسنده  تجزيه وتحليل  در  مشخص 
بدون وام گيري از شيوه هاي ديگر پيش برد. اين مطلب به 
گستردگي مفاهيم و نبود منابع از وضعيت ترسيم در آن 
دوره باز مي گردد. اما مي توان نظرياتي را همسو کرد و از 

شيوهاي بياني آن براي خوانش درست نگاره بهره برد.
براي خوانش درست نگارة ايراني و يافتن اليه هاي پنهان 
آن بايد به جز تجزيه وتحليل بصري اثر مفاهيم ارزشي و 
محيطي به کاررفته در خلق نگاره را نيز در نظر گرفت تا 
در پس ظاهر رنگ و شکْل کالم نيز چون گوهري متجلي 
گردد. متناسب با اين تفکر، هنگامي که در نگاره هاي ايراني 
مطالعه اي ژرف صورت گيرد، بسياري از خرده تصويرها 
حکم نمادي را مي يابد که با برداشتن الية ظاهري آن به 
باطن اثر مي توان رسيد تا به جز دلنشيني رنگ و طرح، از 

خرد و دانايي نگارگر آن نيز بتوان بهره برد.
ژرف نگريستن به اثر و دانش نگرنده از شاهنامه و 
فرهنگ ايراني و فرهنگ تشيع و شناخت نمادهاي بصري و 
هنري، همگي، موجب لذت افزونتر نگرنده به مجالس شاهنامة 
شاه تهماسب خواهد شد، چراکه هرچه خرد و دانش نگرنده 
دربارة مباني تأثيرگذار در اين آثار افزايش يابد، خوانش 

نگاره نيز درست تر خواهد بود.
از ميان نظريه هاي مرتبط با هنر، نقد شمايل شناسي، نوع 
نگاه به پديده هاي هنري را کمي عميق تر باز گو مي کند. اين 
نگاه جرياني نو در اين مبحث را به همراه دارد که مخاطب را 
نيز چون پديدآورندة اثر داراي اهميت مي داند، چراکه لذت 
بيشتر از فهم بيشتر از پديده حاصل مي آيد. به اين منظور، 
اثر، مباحث  تاريخ هنر دورة خلق  آگاهي در  بايد  نگرنده 
اجتماعي آن دوران و اشراف به مباني باوري آن ها داشته 
باشد، چراکه تحليل تنها به متن نگاره نمي شود، بلکه فرامتن 

نيز جزو کار قرار ميگيرد.
پژوهش شمايل شناسانه با ورود از اليه اي به الية ديگِر 
معنا سيري را از معناي ظاهري به معني باطن آن رهنمون 
مي شود. در اين مباحث دال و مدلول در کنار هم پديده را 

کامل مي کند و فهم متن در فهم اثر تأثيرگذار خواهد بود.
فهم مخاطب مي تواند هر پديده را کامل کند و نقطه هاي 
نهفته در اثر هنري که حتي در ناخودآگاه قومي وجود دارد، 
را دريابد. هنرمند و مخاطب و متن در يک نقطه به اشتراک 
ميرسند تا اليه هاي پنهاني پديده را آشکار کنند و گونه ايي 

رمزگشايي از نشانه هاي بصري صورت گيرد.
در اين مقاله، متناسب با نظرية شمايل شناسانه در سه 
مرحلة پيش شمايل نگاري، شمايل نگارانهـ  که مبتني بر درک 
سوژة ثانوي و قراردادي است ـ و مرحلة شمايل شناسانه 
ـ که مبتني است بر درک ذاتي و دروني اثر هنري، در پي 
برآمده ايم  شاه تهماسبي  شاهنامة  از  اثر  يک  شناسايي 
داراي  ايراني  هنر  و  فرهنگ  که  مي پنداريم  اين گونه  و 

آن  فهم  به  رسيدن  براي  که  است  پنهاني  اليه هاي  چنان 
بايد به  بن مايه هاي فرهنگي و مطالعه در شرايط محيطي 

پديدآورندگان نيز پرداخت.
گفتني است مقصود از عبارت «نقد شمايل شناسانه» 
اين نيست که پايبندي صرف به اين شيوه در روند نقد اثر 
وجود دارد، بلکه همسو با نوشتار ابتداي مقدمه و متناسب 
با گستردگي مطالب ارائه شده در نگاره، خوانش تصوير از 
دريچة شمايل شناسانه يکي از بهترين همياري ها را براي 

رازگشايي از تصوير داشته است.
نگاره هاي ايراني آثاري هستند که از يک سو پا در ميان 
متن دارند و آن را مي توان تصويرسازي به معناي امروزين 
دانست که تجلي کالم را به نقش مي کشد و از سوي ديگر 

محلي براي بروز بينش و خرد نگارگر در اثر مي شود.
در سال هاي گذشته، نقد دربارة نگارگري ايراني بيشتر 
با استناد به نوشته هاي مستشرقان و گفتار تاريخ مدارانة 
آن ها انجام گرفته است، اما با ورود شيوه  هاي جديد در نقد 
اثر هنري يکي از اسناد مهم براي تحليل اثر تکيه و مطالعه 
در خود اثر است. در اين مقاله نيز تفحص و دقت در اجزاي 
تشکيل دهندة نگاره و همچنين تطابق و مطالعة آن  با اسناد 

تاريخي بستر تحليل نگاره بوده است. 
شيده  «کشته شدن  نگارة  پنهان  دراليه هاي  معنا  فهم 
به دست کيخسرو» هدف از تدوين اين مقاله است، زيرا در 
نگاه نخست ارتباط منطقي برخي از عناصر بصري نگاره و 
متن تصوير موجود آشکار نيست، اما پس از مطالعه در متن 
نگاره و تطبيق تاريخي با باور و جهان بيني خالق و حاميان 

آن مي توان به ارتباط هاي منطقي دست پيدا کرد. 
بررسي مذکور در راستاي پاسخ به اين پرسش هاست: 
ـ آيا نگارگر ايراني تنها به استناد يک سنت تصويري 
گذشته دست به خلق نگاره مي زده است يا آنکه شناخت 

شخصي او از مسائل در ترسيم نگاره دخيل بوده است؟
در  مي توانست  ديني  و  ملي  قومي،  باورهاي  آيا  ـ 
سنِت به ظاهر يکسان نگاره تأثير بگذارد و همچنين مسائل 
و رويدادهاي اجتماعي چه ميزان در اثر هنري و هنرمند 

تأثيرگذار بوده است؟ 
اين پژوهش در دو بخش کلي تدوين شده است: بخش 
نخست به حکومت صفويهـ  حامي اين شاهنامهـ  مي پردازد 
و به شرايط محيطي و زماني آن در حد بسيار کوتاه اشاره 
مي کند و سپس کيخسرو و شيده و جايگاه آن ها را در 
فرهنگ و شاهنامه مطالعه مي کند و بخش دوم به رمزگشايي 
و خوانش تصويري نگاره مي پردازد تا از پس اين مطالعه و 

رمزگشايي به پرسش هاي طرح شده پاسخ گفته شود.

دولت صفويه و اهميت شاهنامه
دين و مليت در حکومت صفوي: هنگامي که شاه اسماعيل 
(۹۳۰-۸۹۳ق) پس از تسخير اصفهان، يزد، کرمان و جنوب 
خراسان در سال ۹۱۴ق، بغداد و ديار بکر را از دست خاندان 
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بزرگان  و  فقيهان  ازنظر  صفوي  شاهان  مشروعيت 
اين  است.  بررسي  درخور  نکات  از  نيز  دوران  آن  ديني 
تأييد در جامعة ايران عهد صفوي براي حکومت بسيار مهم 
بوده است. نه تنها شاه اسماعيل و شاه تهماسب ساية خدا 
و جانشين امام زمان (ع) لقب مي گرفتند، بلکه حکومتشان 
نيز از سوي دين مي بايست مجاز شمرده مي شد. اين دين 
وسيلة مشروعيت حکومت در ايران مي شد و حتي وسيله اي 
مناسب بود براي نبرد با رقيب اصلي صفويه يعني دولت 
عثماني که سني مذهب بود. در اين برهه، تشيع بار ديگر ـ 
پس از نخستين بار در حکومت آل بويهـ  با ايران و مليت گره 
مي خورد تا استقالل کشور حفظ شود. بزرگداشت و احترام 
به بزرگان و امامان شيعه، با برگزاري مراسم ديني رواج 
گرفت و از سويي جشن هاي ملي نيز برگزار شد. در چنين 
بي شک  سرمايه گذاري  و  حکومت  کلي  سياست  فضايي، 
مي بايست به سمتي رود که تداعي چنين پيوندي بين دين 
و مليت را داشته باشد. اين فهم را حتي در کارهاي هنر و 

فرهنگ آن دوران نيز مي توان ديد.
در اين ميان، کتابي که مي توانست حس جنگ آوري و 
ملي گرايي حکومت تازه تأسيس صفويه را افزون سازد و بر 
مدار نام ايران باشد شاهنامة فردوسي بود. حکومتي که داعي 
استقالل فرهنگي و ملي را شعار خود قرار مي دهد بي شک 
تصويرسازي  برمي آيد.  مهم  اين  ترويج  و  تقويت  درپي 

شاهنامة تهماسبي نيز در چنين فضايي به بار نشست.
شاهنامة شاه تهماسبي: عالقه به هنر و کتابت در زمان 

آق قويونلو بيرون آورد، بي شک نفوذ معنوي او در ميان 
پيروزي ها بوده  اين  از مهم ترين عوامل  سپاهيانش، يکي 

است.
«مرشد  يک  بلکه  سردار  يک  نه  او  سپاهيانش  براي 
کامل» بود. «آنان مريدان او بودند که هم زمان او را پادشاه 
هم مي دانستند، که اشارتي بود ضمني به اينکه آنان قدرت 
دنيوياش را هم به رسميت مي شناسند. پيوند ديني ميان 
اسماعيل و مريدانش و ادعاي خداي گونه به وي سخت نيرو 

مي داد» (سيوري،۱۳۶۶: ۶۲).
مهم ترين تصميم شاه اسماعيل در سال ۹۰۷ق در تبريز 
رخ داد و آن انتخاب شيعه به عنوان مذهب رسمي کشور 
تازه تأسيس خود بود، چراکه «برقراري تشيع اثني عشري 
به عنوان مذهب رسمي کشور توسط صفويان موجب ايجاد 
ايجاد  آگاهي بيشتري نسبت به هويت ملي و بدين طريق 

دولت متمرکز و قوي تر مي شد» (سيوري،۱۳۸۰: ۲۹).
دو  «ملي گرايي»  بر  تأکيد  و  رسمي»  «دين  به  توجه 
جنبة بارز از حکومت صفوي بود. ملي گرايي در اين ميان 
مي توانست پاية حکومت نوبنياد صفوي راـ  که پس از چند 
قرن قطعه قطعه شدن کشور به  دست عوامل بيگانه دوباره 
به دست صفويه يکپارچه مي شد ـ محکم کند و اين آرزوي 
چند قرن مردم ايران بود، که از ظلم حاکماِن عمومًا غيرايراني 
به تنگ آمده بودند. در همين زمان بود که پس از قرن ها 
اهميت نام ايران بر چکاد سلطنت نشست و مردم صفويان 

را حافظ کيان ايران دربرابر دشمنان دانستند.

تصوير۳تصوير۲

بررسي و تحليل شمايل    شناسانة 
نگارة   «کشته   شدن شيده به    دست 

کيخسرو» 



شماره۲۴ زمستان۹۱
۵۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

شاهان صفويه به ويژه شاه تهماسب، دومين پادشاه صفويه 
و فرزند شاه اسماعيل، که با سلطنت پنجاه ساله اش مجال 
بيشتري براي تحقق افکارش داشت، بروز بيشتري يافت. 
شاه تهماسب، که در زمان ولي عهدي در هرات به سر برده 
بود و در اين زمان با کتابخانة بزرگ سلطان حسين بايقرا 
و هنرمندان مکتب هرات آشنايي داشت، هنگام پادشاهي 
به آن دانسته ها و عالقه ها جامة عمل پوشاند. او و پدرش 
در تبريز محفلي فراهم آورده بودند که هنرمندان در آن با 
آرامش به هنرآفريني بپردازند. ازجملة اين فعاليت  ها کتابت و 
کتاب آرايي بود، که خود شاه تهماسب نيز بدان عالقه داشت 
و در آن هنرآموزي کرده بود، چنان که گويا خود نيز شاگرد 
سلطان محمد بود و از تک پيکره اي که از او بر جاي مانده 
است مي توان اين دلبستگي را دريافت. همين دلبستگي ها يکي 

از عوامل به وجودآمدن مکتب تبريز دوم بود.
رسيد.  خود  اوج  به  زمان  اين  در  کتاب آرايي  «هنر 
کتابخانة ارزشمند دربار صفوي، جهت خلق کتاب هاي خطي 
نگارگران،  نقاشان،  و  خوشنويسان  تجمع  مرکز  مصور، 
قرار  کتاب آرايي  استادان  و ساير  جلدسازان  و  صحافان 
گرفت. هنرمنداني چون سلطان محمد، آقاميرک، ميرمصور و 
پسرش ميرسيدعلي، ميرزاعلي پسر سلطان محمد، مظفرعلي 
و ساير نقاشان بااستعداد، و خوشنويساني چون شاه محمود 
نيشابوري و شيخ محمد مشغول کار بودند. همچنين نقاشان 
بهزاد و قاسم علي و ديگر استادان مکتب  نام آوري چون 

هرات در اين مرکز فعاليت داشتند» (کريم اف، ۱۳۸۵: ۱۱).
بهزاد در مقام شاخص ترين هنرمند هرات در نگارگري 

تبريز تأثير بسياري نهاد و باعث پرورش شاگردان بسياري 
شد، که استادان بزرگ مکتب تبريز دوم شدند.

«منسوب کردن استاد مجربي چون بهزاد به عنوان کالنتر 
اهميت دادن  هم  و  او  برجستة  شخصيت  هم  کتابخانه، 
شاه تهماسب به رونق کارگاه هاي سلطنتي تبريز را نمايان 
مي سازد... از ميان نسخه هايي که در کارگاه سلطنتي تبريز 
است»  فردوسي  شاهنامة  همه  از  افضل  شدند،  مصور 

(شاهکارهاي نگارگري ايران، ۱۳۸۴: ۲۴).
دربارة ويژگي هاي منحصربه فرد اين شاهنامه بايد گفت 
از يک سو سنت ترکمانان آق قويونلوهاي تبريز در آن ديده 
مي شود و هم تجربه و مهندسي وزين مکتب هرات، که در 
پيوند با ذوق و خالقيت هنرمندان و در همنشيني با تفکر 
ايراني، دنياي پر از ظرافت و زيبايي و چشم نوازي ميان رنگ 
و طرح را گسترده است. کاهش جهان سه بعدي به دوبعدي، 
پرکردن استادانة هر قسمت از زمينه با نقش هاي پرندگان 
و حيوانات، درختان و تصاويري که نشان دهندة رويدادي 
افزون به رويداد اصلي تصوير هستند از ديگر ويژگي هاي 

تصاوير اين شاهنامه است.
هنرمندان  خامة  مي توانست  ديگر، شاهنامه  از سوي 
را براي خالقيت در به تصويرکشيدن نبردها و انديشه هاي 
کتاب به کار گيرد، چراکه تصويرسازي در ادبيات شاهنامه 
يکي از ويژگي هاي پررنگ است. خوانندة شاهنامه گويي 
خود در ميان صفوف لشکرکشي و جنگ حضور دارد. از 
سوي ديگر، تأکيد شاهنامه بر استقالل و سرافرازي نام 
ايران شعار سلسلة صفويه نيز بود و اين گرايش در ترکيب 
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با انديشه هاي شاهنامه بستري سترگ را گسترانيده بود. 
اين اثر ارزشمند، که روح جوانمردي و غيرت ملي و ديني 
ايرانيان را ستايش مي کند، همواره مورد توجه دربارهاي 
ايران و هنرمندان نگارگر بوده و بيش از هر اثر ديگر ادبي 
ايراني مصور شده است. در ميان نسخه هاي متعددي که در 
دوران نگارگري ايران از شاهنامه شکل گرفته است، هيچ يک 
ازنظر تعداد مجالس و زيبايي و شکوهمندي تصاوير به 
عظمت شاهنامة شاه تهماسبي نمي رسد. اين شاهنامه که 
به دست برجسته ترين نگارگران پديد آمد ۲۵۸ نگاره دارد، 
تاريخ اتمام آن در حدود سال ۹۴۴ق است و تهية آن حدود 

بيست سال طول کشيده است.

کيخسرو در متون کهن و شاهنامه
چو تاج بزرگي به سر برنهاد 

ازو شاد شد تاج و او نيز شاد
به هرجاي ويراني آباد کرد 

دل غمگنان از غم آزاد کرد
زمين چون بهشتي شد آراسته 

ز داد و ز بخشش پر از خواسته
جهان شد پر از خوبي و ايمني 

ز بد بسته شد دست اهريمني 
(فردوسي)

کيخسرو از پهلوانان باستان ايران است که در منابع کهن 
نسبت به ديگر پهلوانان بسيار از او ياد شده است و شخصيتي 
واال و مقدس دارد. حتي او را در شمار واپسين کوي ها (دانا 
و حکيم) دانسته اند. ازجمله، در يشت هاي ۵، ۹، ۱۳، ۱۵، ۱۹ 

از او به عنوان متحدکنندة ايران ياد شده است. حتي در يشت 
۱۳، فروهر کيخسرو به عنوان درخشان ترين شاه، واالترين 
و شريف ترين کس ستوده شده است. «درواقع، کيخسرو 
نمونة مطلق رهبري کامل و بي عيب است» (بهار، ۱۳۷۶: 
۱۵۹). کيخسرو واپسين شخصيت مهم اساطيري اوستا و 
شاهنامه نيز هست، پادشاهي که نامش همراه با آباداني و 
اميد به آينده است. «چنان که از مجموعة روايات برمي آيد، 
کيخسرو برخالف بسياري از پادشاهان نه تنها پادشاه کامل 
بلکه انسان کامل نيز هست. حتي شخصيت کيخسرو در 
روايت اسالمي آنچنان اهميت دارد که گفته اند در روز ششم 
بهمن ـ که نوروز بزرگ نام داشت ـ کيخسرو عروج کرد» 

(حاکم پور، ۱۳۷۶: ۷۰).
نکتة مهم ديگر دربارة شخصيت کيخسرو، که ما را 
در بررسي نگاره ياري مي کند، اين است که او در شمار 
ناميراهاي زرتشتي است، که همراه سوشيانت موعود در 
آخر کار جهان باز خواهد گشت و او را ياري مي رساند. 
داستان سفر کيخسرو به جهان باقي، چنان که در شاهنامه 
حديث  از  واژگونه اي  صورت  شک  بدون  مي بينيم،  نيز 

جاويدان بودن او در اوستا و آثار پهلوي است.
چو بحري ز تيره شب اندر چميد 

کي نامور پيش چشمه رسيد
بر آن آب روشن سر و تن بشست 

همي خواند اندر جهان زند و است 
(فردوسي)

در شاهنامه داستان کيخسرو چنين آمده است که پس 
ـ و دختر افراسيابـ   از کشته شدن سياووش، فرنگيس، زن او 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

پسري آورد به نام کيخسرو و افراسياب فرمان داد که او را 
نزديک شبانان به کوه فرستند تا از نژاد خويش آگاه نشود. 
پيران وسيه چنين کرد و او را به شبانان سپرد و چون 
چندي برآورد پيران او را نزد خويش آورد. آن گاه به اشارت 
افراسياب او و مادرش را به گنگ دژ فرستاد تا سرانجام گيو 
پسر گودرز پس از هفت سال جست وجو در توران وي را 
بيافت و با مادرش فرنگيس به ايران آورد، پس از رسيدن 
کيخسرو به ايران بر سر جانشيني او و فريبرز پسر کاووس 
ميان پهلوانان اختالف افتاد و سرانجام قرار بر آن شد که 
هرکس دژ بهمن را بگشايد سزاوار سلطنت است. اين کار 

تنها از دست کيخسرو که فر کياني با او بود برآمد. 
آن گاه کيخسرو به اشارت کاووس به خون خواهي پدرش 
سياووش برخواست و پس از سال ها جنگ افراسياب را و 
برادرش گرسيوز را به کين پدرش بکشت. کاووس سلطنت 
را به کيخسرو داد و خود پس از شانزده سال پادشاهي 
بمرد. کيخسرو پادشاه شد، اما پس از چندي از کار جهان 
غمگين شد و لهراسب پسرعم خود را به جاي خويشتن به 
سلطنت نشاند و خود با توس و گودرز و فريبرز به کوه 
بلندي رفت و در چشم هاي شست وشو کرد و از ديده ها 
ناپديد شد. همراهان او که مي خواستند با وي باشند در زير 
برف مانده مردند و در آسمان به او ملحق شدند (قدياني، 

.(۱۲۰-۵ :۱۳۸۶
جنگ  بخش  در  شيده  و  کيخسرو  رزم  شاهنامه  در 
بزرگ کيخسرو با افراسياب آورده شده که نگارة مورد 
بحث پاره اي از حساس ترين بخش اين رزم را به تصوير 

کشيده است. 
پدر  مرگ  براي خون خواهي  کيخسرو  پيکار،  اين  در 
پهلوانانه با پهلوان توراني، شيده، مبارزه مي کند. در وصف 
شيده به جز شاهنامه در منابع ديگر اطالعات زيادي نمي توان 
يافت. به گفتة فردوسي، شيده پسر افراسياب است که جزو 
پهلوانان توراني به حساب مي آيد و در مبارزه با کيخسرو 

برخالف خواست خويش انتخاب مي شود. 
پس از مرگ شيده، کيخسرو با جنازة او با احترام بسيار 
برخورد مي کند و حتي دخمة او را در ميان پادشاهان و 

خسروان مي نهد.

قاسم علي، تصويرگر مجلس «کشته شدن شيده به دست 
کيخسرو»

قاسم علي يکي از نگارگران برجستة مکتب تبريز دوم به 
ايراني  هم مسلکان  بيشتر  مانند  او  دربارة  مي آيد.  شمار 
او اخبار زيادي در اختيار نيست و آنچه نيز مانده شايد 
به واسطة شاگردي در محضر بهزاد باشد. حتي در انتساب 

اين نگاره به او نيز نمي توان مطمئن بود.
همان گونه که پيشتر به اجمال آمد، «استاد کمال الدين 
بهزاد سرسلسلة نقاشان هرات که شاه تهماسب به کارهاي او 
با عالقة فراوان مي نگريست در سال ۹۱۶ق که شاه اسماعيل 
هرات را فتح کرد با بعضي از هنرمندان ازجمله قاسم علي 
به همراه پادشاه به تبريز رفت. رياست کتابخانة شاهي به او 

واگذار شد» (عدل،۱۳۷۲: ۱۴۵).
نه  دانسته اند  بهزاد  هم دورة  را  قاسم علي  روايتي  در 
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شاگرد او، اما به قول قمر آريان در تاريخ رشيدي آمده 
است: «وي مصوري است استاد، اگرچه مقدار شاه مظفر 
نازک دست نيست، اما قلم اين از وي محکم تر است، طرح 
بهزاد  شاگرد  وي  است.  بهتر  وي  از  آن  استخوان بندي 
است. کارهاي وي قريب با بهزاد است و در همة اسلوب 
کسي است که ممارست بسيار کرده باشد درمي يابد که 
کارگاه هاي قاسم علي درست تر است نسبت به کارهاي بهزاد 
و اصل طرح وي بي اندام تر است (آريان،۱۳۸۳: ۹۳). راقم 
گلستان هنر نيز قاسم علي را نقاشي مي داند که در کتابخانة 
اميرعليشير نقاشي را کسب کرده و گوي سبقت از اقران 
ربوده و پيوسته و مالزم ايشان بوده است (منشي قمي، 
وي  که  است  آن  صناعت  اين  اهل  اعتقاد   .(۱۳۳  :۱۳۶۶
«ولي» بوده است، در آخر توبه کرده و هرجا که از کار 
خود مي يافته است مي شسته و مي سوخته؛ از آن جهت، 
کارهاي او به غايت کمياب است و در صفاي قلم و نازکي 
و محکمي کلک در هر اوصاف تصوير مثل وي پيدا نشده 
است. همان گونه که ايتنگهاوزن نيز گفته است: «نفوذ بهزاد 
نخست نزد شاگردانش مشهود مي شود که برخي از آن ها 
همچون قاسم علي و آقاميرک تقريبًا در سطح استاد خويش 

رسيده اند» (اتينگهاوزن، ۱۳۸۶). 
فرهنگ  به  اشراف  تنها درصورت  که  هنرمند خالقي 
ايران و تشيع مي توانست چنين اثري را ترسيم کند ـ ورنه 
نشاندن پرچمي در تصوير، که آيه اي از قرآن به روي آن 
نوشته شده، براي داستاني از ايران باستان در وهلة نخست 
دور از انديشه و خرد مي رسد، اما راهبري چون قاسم علي 

بي شک از خردي ناب و زالل سيراب بوده است.

تحليل نگاره
 ترکيب بندي نگاره

بر خالف تصاوير رزمي در شاهنامة تهماسبي، که انبوهي 
ترسيم  خود  کاله  و  با جوشن  جنگاوران  و  سپاهيان  از 
شده اند و حسي از همهمه و جنگ را با انبوهي از رنگ ها و 
اجزايشان نشان  داده  است، در اين نگاره دشتي را مي بينيم 
که از انبوه سپاهيان خالي است، دشتي وسيع که تنها دو 
درفش، دو پهلوان کشتي گير و دو همراه، که اسبان پهلوانان 
را گرفته اند، ديده مي شود. تکه هاي ابر بر آسمان طاليي رنگ 
نگاره چون نگيني آسمان را آذين بسته اند. سروهايي که از 
حماسة دو پهلوان به وجد آمده اند در باالي سر و اطراف 
پهلوان ديده مي شود، نهر آبي که از پاي دو کوه سرازير 
مي شود و بوته هاي گلي که جاي جاي صفحه را پوشانده 
است، مهم ترين عناصر بصري تصوير هستند. البته در باال و 
پايين صفحه با نظمي هوشمندانه کتيبه هاي نوشتاري فضاي 
نگاره را تقسيم بندي کرده اند، ولي ديگر از انبوه سپاهيان در 

اين کارزار خبري نيست.
علت ترسيم اين پيکار بي سپاه را بايد در دل شاهنامه 
جست. در صف آرايي نخستين، شيده کيخسرو را در ميان 
سپاه خويش مي بيند که در حال رهبري و آماده سازي رزم 
با سپاه توران است. شيده کيخسرو را به جنگي بيرون سپاه 

و در ميان دشتي ديگر فرا مي خواند:
اگر جنگ جويي ز پيش سپاه 

برو دور بگزين يکي رزمگاه
کز ايران و توران نبينند کس 

نخواهيم ياران فريادرس 
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کيخسرو پاسخ مي دهد:
منم داغ دل پور آن بي گناه 

سياووش که شد کشته بر دست شاه
کنون آرزو کن يکي رزمگاه 

به ديدار دور از ميان سپاه
نهادند پيمان که از هر دو روي 

به ياري نيايد کسي کينه جوي
هم اين ها که دارند با ما درفش 

ز بد روي ايشان نگردد بنفش
بنابراين، معلوم مي شود که قاسم علي، نگارگر اين صحنه، 
با آگاهي کامل از شاهنامه، دو پهلوان را در ميان دشتي خالي 
از سپاهيان در حال رزم نشان داده است. او هوشمندانه از 
نشانه هاي بصري بسياري براي جلب توجه اين پيکار بهره 
برده است. ازجمله، ازنظر ترکيب بندي مهم ترين بخش در 
تابلو يعني قلب تابلو را به شخصيت هاي اصلي داستان داده 
است. بيننده بي درنگ به واسطة اين نشانه ها نگاهش به ميانة 

نگاره معطوف مي شود (تصاوير ۱ تا ۴).
در تصوير ۲، دو شخصيت اصلي در بين سه عنصر 
قرار گرفته اند. اين فضا از دو شخصيت پايين تصوير و 
سرو باالي تصوير تشکيل شده است. با اتصال اين سه، 
محدوده اي مثلثي حاصل مي شود که دو شخصيت اصلي 
داستان در وسط اين مثلث قرار مي گيرد و بر آن ها تأکيد 

مي شود.
در تصوير ۳، دو شخصيت در فضايي محدود شده اند. 
اين محدوده نيز با استفاده از دو درختچة کوچک و يک 
قرار مي گيرد  مثلث  در سه رأس  که  بزرگ  درخت سرو 
تشکيل مي شود و باز هم دو شخصيت اصلي در وسط 

مثلث قرار گرفته و برجسته نمايي مي شود.
در تصوير ۴، دو شخصيت در بين پنج عنصر انساني و 
گياهي محاط شده اند. اين محدوده با توجه به درختچة سرو 
باالي تصوير و دو شخص پايين تصوير بسته مي شود و 

محدوده اي پنج ضلعي را تشكيل مي دهد.
در تصوير ۵، دو شخصيت در خطوط عمودي و افقي 
قرار دارند که امتداد آن ها چهارگوشي را ايجاد کرده و اين 

دو شخصيت در آن قرار گرفته اند.
در اينجا الزم است براي درک بهتر اثر به شخصيت يابي 
دو  آمد،  پيش تر  که  همان گونه  بپردازيم:  نگاره  مختصر 
رزم  به  خود  سپاهيان  از  دور  مي گيرند  تصميم  هم نبرد 
بپردازند و هريک ياري با خود داشته باشد. در تصوير دو 
شخصيت اصلي، کيخسرو و شيده، با توضيحات يادشده 
کامًال مشخص اند و در ميانة نگاره اند. در شاهنامه آمده 
است که همراه کيخسرو رهام بوده که در اين نگاره اسب 
سياه کيخسرو که نامش شبديز است، را در دست دارد. در 
سوي ديگر همراه شيده پشنگ است که در سمت چپ نگاره 

قرار دارد.
و  يکدستي  نگاره،  ترکيب  شکلي،  بيان  راستاي  در 

هماهنگي شکلي بسيار خوبي بين خرده تصاوير اين نگاره 
به چشم مي آيد. نقطة مياني درگيري دو پهلوان که در حالتي 
اين  که  تنيده اند،  هم  در  و  شده  داده  نشان  کشتي گيرانه 
تنيدگي شکلي را در سروي که در باالي اين دو مبارز است 
مي توان ديد، در شاخه هاي زير دو مبارز نيز چنين شکلي 
حاکم است. حتي صخره هاي سمت چپ پايين تصوير در 
حال گرفت وگير هستند، که اين نشانه ها باعث يکدستي شکلي 

نگاره مي شود.
همان گونه که در تصوير ۶الف ديده مي شود، صحنة 
اصلي داستان يعني درگيري کيخسرو و شيده به صورت  
ويژه و ايهام داري در تصوير ديده مي شود. درخت سرو مواج 
و خميدة باالي تپه، كيخسرو و شيده كه در وسط تصوير 
در درگيري نشان داده شده اند و درخت پايين تصوير و در 
هم تنيده شدن دو کوه، اين چهار شکل گرفت وگير به صورت 

پشت سر هم و در يك رديف نشان داده شده اند.
پايين  حرکت گرفت وگير که ميان صخره و درختچة 
تصوير وجود دارد. همان حالت درگيري بين دو کشتي گير 
را تداعي مي کند. سروي باالي صحنه نيز چنان در خود 
تنيده که حتي در هم تنيده شدن آن حس جنگ را افزون تر 

مي نماياند (تصوير ۶ب).
 تشابهات شکلي ديگري را نيز مي توان درنگاره ديد که 
همگي باعث وحدت شکلي در اثر مي شود، چنان که در تصوير 
۷ دو خط چين ترسيم  شده، چشم را به سوي سرکيخسرو 
هدايت مي کند. اين حركت هم باعث باالرفتن حركت چشم 
و خروج نگاه از كار تصوير مي شود، اما با حالت منحني 
دوباره با حركت درخت سرو خنثي شده و خميده و لطيف 
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دوباره نگاه به داخل تصوير برگشت پيدا مي كند.
همچنين در تصوير ۷، كل عناصر تصوير در سه رديف 

پشت سر يكديگر رديف شده اند.
نگاره  اين  در  ترکيب  هوشمندي  بيان  در  ديگر  نکتة 
چيدمان درست و بجاي کتيبه است، حتي فضاي کتيبه باالي 
تصوير از سمت پايين چند بيتي کم شده است تا جايگاه 
کوه براي بيننده احساس فشردگي و محدوديت ايجاد نکند. 
تشکيل فضاي مستطيل کوچک از کتيبه در پايين محدوده 
و  مي کند  را ضمانت  تصوير  و  متن  يکپارچگي  و  امتداد 
حتي «تعادل نامتقارني» با فضاي خالي باال سمت راست 
ايجاد مي کند (تصوير ۹). از سويي، اگر شمسه ميان کتيبه 
(تصوير ۹) را با چکاد کوه و سروي که بر فراز آن است 
در امتداد حضور دو پهلوان با خطي مستقيم به پايين ترسيم 
کنيم (تصوير ۱۰)، تصوير را به دو قسمت تقسيم مي کند که 
در راستاي تمايز بين دو سپاه است. درواقع، حالت پيکاني 
شکل کوه با حرکت خميدة درخت سرو باالي آن تلطيف 
شده و با حالت ماليم و نرم کوه چشم را دوباره به متن 
تصوير و به پايين برمي گرداند. در ضمن، اين فضاسازي 
عناصر تصوير را نيز به دو قسمت چپ و راست تقسيم 
کرده است. سمت راست: موافق، خير، نيکي؛ چپ: مخالف، 

شر، بدي (تصاوير ۱۰ و ۹).
از نظر ترکيب بندي، نکتة حائز اهميت ديگر وجود خطوط 
ايستاي عمودي در چند نقطه از اثر است (تصوير ۵) که 
به جز فواصل مصرع ها در کتيبه، دو پرچم (علم) نيز در 
تصوير خودنمايي مي کند. از سويي، سه عنصر سرو و دو 
پرچم در کنار هم، موجب پيوند بين سطح زمين و آسمان 
مي شود، تا بين رنگ طاليي گرم آسمان و رنگ سرد زمينه 
پيوند برقرار شود و از جدا شدن دو سطح جلوگيري شود 

(تصوير ۱۱). 
 پرچم سمت راست که آبي رنگ است و متني نيز بر آن 
نگاشته شده است داراي فضاي خالي در باالي پرچم است. 
پيکان پرچم نيروي بصري همراه دارد که گويي فضاي خالي 
باال را پر مي کند و از سوي ديگر اين پيکان به اشاره عبارت 
مقدسي را که بر پرچم نگاشته شده است به بيرون محدودة 
بسته هدايت مي کند و آن عبارت را فرازميني مي کند. شکل 

سر پرچم نيز از نمونه هاي عصر صفوي پيروي مي کند. 
ابياتي که فردوسي براي شروع روز پيکار آورده چنين 

است:
چو روشن شد آن چادر الژورد 

جهان شد به کردار ياقوت زرد
همان گونه که در متن براي روز رنگ زرد تأکيد شده 
است، آسمان نگاره نيز با رنگي طاليي آن ياقوت زرد را 
تداعي مي کند. نسبت رنگ طاليي آسمان به رنگ سبز زمين 
۱ به ۲ است. چون طاليي درخشش و گرمي بيشتري دارد، 
نگارگر با کمتر گرفتن سطح طاليي حالت برابري رنگي را 
برقرار کرده است، چراکه رنگ هاي گرم و درخشان حالت 
کنشي بيشتري را در ذهن مي پرورانند (تصوير ۱).همان گونه 
که پيش تر بيان شد، تصوير به دو بخش راست و چپ (نيك 
دو شخصيت  تصويري  محدودة  در  شده،  تقسيم  بد)  و 
اصلي در وسط تصوير قرار دارند و عناصر دو سمت چپ 
و راست با اين دو عنصر در ارتباط هستند و تعادل را برقرار 
مي کند. مثًال پرچم سمت راست به رنگ آبي در سمت موافق 
با پيراهن كيخسرو به روكش اسب چپ مي رسد و نيز دامن 
و زين اسب با پيراهن كيخسرو كفش شيده به روكش اسب 
چپ مي رسد و اين گونه رنگ آبي در چپ و راست تصوير 
متعادل مي شود. درباب هماهنگي بين رنگ ها و ترکيب هاي 
سنجيدة رنگ ها به جز تعادل رنگي در کل نگاره، به صورت 
کلي رنگ گرم به سپاه افراسياب و رنگ سرد به سپاه ايران 
داده شده است، اما نگارگر از رنگ هاي قالب دو گروه را در 
کل تصوير پراکنده کرده است، حتي در جامگان افراد گروه، 

تصوير۱۳
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شماره۲۴ زمستان۹۱
۶۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تا به چرخش رنگي يکدست در کل تصوير بينجامد.
رنگ قرمز پرچم و پيراهن مرد در سمت چپ با آستين 
شيده و تيردان و پر روي كاله كيخسرو هماهنگ است با 
پيراهن و كفش رهام (هم نبرد کيخسرو)، و روكش اسب 
كيخسرو. براي تعادل بيشتر در سمت راست در آسمان 
نيز ابرك سرخ رنگي كار شده است. بوته هاي گل به صورت 
متعادلي در طرح پراكنده شده و ابرك هاي آبي نيز به تعادل 

رنگ آبي كمك مي كنند (تصوير ۱۲).
انتخاب رنگ پيراهن دو هم نبرد از دو جنبه اهميت دارد: 
چنان که پيش تر بيان شد، تعادلي بين رنگ هاي سمت چپ و 
راست نگاره وجود دارد كه با گونه اي پيوند در تن پوش هاي 
شيده و كيخسرو ايجاد شده است. اگر رنگ پيراهن شيده 
به رنگ ديگري غير از سبز بود، اين ارتباط و تعادل به هم 
مي خورد؛ پس از اين جهت انتخاب سبز بهترين انتخاب بوده 

است.
همچنين به شكست خوردن شيده اشاره اي نمادين است؛ 
يعني با زمين خوردن شيده و در اصطالح خاك شدن او كار 
او ديگر تمام شده و با خاك زمين يكي شده؛ پس كشته 
شده و به رنگ زمين درآمده است. به همين جهت، رنگ سبز 
لباسش كه نزديك به رنگ زمين است به محوشدنش كمك 

مي کند (تصوير ۱۳).

نمادهاي بصري براي خوانش تصويري
همان گونه که در بخش ترکيب بندي اشاره شد، نگارگر سمت 
راست نگاره را به کيخسرو و همراهش رهام داده و سمت 
چپ را به شيده و همراهش پشنگ، تا رندانه و ايهام دار باد 

موافقي را از سوي راست به چپ تصوير بدماند و درختان 
و درفش ها به سمت سپاه توران متمايل شوند و نگاه نگرنده 
را از راست به چپ ببرد. اين نشانه اي است تا نگارگر بتواند 
حس پيروزي کيخسرو بر شيده را پيشاپيش به بيننده القا 
کند تا همراه باد همة اجزاي تصوير در حال غلبه بر شيده 
باشند (تصوير ۱۴). سمت حرکت دو پرچم، درخت سرو 
باالي تصوير، درختچة زير پرچم سوار، اسب سمت راست، 
درخت پايين، کاله روي زمين، دو شخصيت اصلي وسط 
تصوير همگي حرکتي از راست به چپ دارند، درست در 
جهت خواندن متن کتيبه، که باز به نگاه راست به چپ کمک 
مي کند. چند حرکت نيز از چپ به راست نيز در تصوير ديده 
مي شود، اما بسيار کم هستند و جالب آنکه همگي در گوشة 
سمت چپ پايين قرار گرفته اند، که در تعادل بخشيدن به 

گردش چشم در تصوير ياري مي رساند.
طبيعت به حس بصري صحنة جنگ و نبرد در نگاره 
وجود  به  تناقض  هم  کمي  البته  و  مي کند  شاياني  کمک 
مي آورد، و آن حضور دو سرو کوچک در دو سمت نگاره 
است. نكتة ظريف ديگر مربوط به دو درختچة كارشده در 
اين تصوير است. در نگاه اول شايد اين دو درخت كوچك 
چندان با اهميت به نظر نيايند و فقط براي ارتباط رنگي و 
اينان نيز داستاني  متعادل كردن تصوير ديده شوند، ولي 
زيبا را تعريف مي كنند. درختچة بااليي در اصل دو درخت 
كوچك است پشت به هم، مانند آنكه يكي ديگري را حمايت 
مي کند. درختچة پاييني يكي است و به سمت راست خميدگي 
دارد. اگر در كل تصوير توجه كنيم، به نظر مي رسد بادي 
از سمت راست مي وزد و پرچم ها را به چپ متمايل كرده 
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است. باوجوداين، درختچة پاييني رو به سوي راست دارد. 
با كمي دقت مي توان چنين نتيجه گرفت كه اين درخت رو به 
سوي درختان كوچك بااليي دارد و فاصلة بين آن ها از يك 
جدايي و دورماندن حكايت دارد (تصوير ۱۵). شايد ترسيم 
اين دو درختچه که رو به سمت هم دارند به تشخيص نگارگر 
تأثير ابياتي از شاهنامه بوده است. فردوسي در شاهنامه 
بيان مي کند که اين دو سرو ـ کيخسرو و شيده ـ خويشي 
نزديکي با هم داشته اند. شيده پسر افراسياب و دايي زادة 
کيخسرو است. اين دو از بازي روزگار به جنگ هم آمده اند، 
ورنه چرا کيخسرو پس از کشتن شيده رو به سوي رهام 

مي کند و مي گويد:
پس از کشتنش مهرباني کنيد 

يکي دخمة خسرواني کنيد
تنش را به مشک و به عنبر گالب 

بشوييد مغزش به کافور ناب
و بدين سان پيکر شيده را محترم مي دارد.

شناسايي شکست از عوامل بصري نگاره و متن شاهنامه 
رزمي که در آن شيده از ابتدا پايان کارش را درمي يابد در 
متن شاهنامه و در عناصر متنوع بصري در نگاره به وضوح 

پيداست، چنان که فردوسي مي آورد:
چو شيده دل و زور خسرو بديد 

ز مژگان سرشکش به رخ برچکيد
بدانست کان فره ايزدي ست 

ازو بر تن خويش بايد گريست
اين تضرع را با درخواستي از کيخسرو نمايان مي کند، آنجا 
که از او مي خواهد که نه روي اسب، که بر زمين به پيکار 

بپردازد و از کيخسرو چنين پاسخ مي شنود:
نباشد مرا ننگ رفتن به جنگ 

پياده بسازيم جنگ پلنگ
فرود آمد از اسپ شبرنگ شاه 

ز سر برگرفت آن کياني کاله
به رهام داد آن گرنمايه اسب 

پياده بيامد چو آذر گشسب 
اسب  شبديز،  بهزاد  که  است  آشکار  نيز  نگاره  در 
کيخسرو، در سمت راست تصوير لگام در دستان رهام 
دارد و در مقابل او اسب شيده است که کنار پشنگ قرار 
گرفته، اما اين دو اسب يک حالت و يک وضعيت ندارند، چه 

ازنظر جاي گيري در صفحه، چه ازنظر آرامش.
اسب کيخسرو آرام و کامل ترسيم شده و صحنة نبرد 
را مي نگرد، ولي در مقابل تصوير اسب شيده، نه تنها ناآرام 
مي نمايد، بلکه نيمي از بدنش از محدوده برش خورده است. 
با نگاهي به جاي گيري و حالت اسب شيده، به حالت خود 

شيده مي توان پي برد که چون اسبش متزلزل مي نمايد.
با دقت در ترسيم اسب کيخسرو مي توان نقش سيمرغي 
را بر زين آن مشاهده کرد که در حال شکار آهويي است 
(تصوير ۱٧). نشاندن نقش سيمرغ بر پوشش زين اسب 
کيخسرو مي تواند نشاني از اقتدار و واالمقامي و پيروزي 
کيخسرو باشد و نيز نمادي از فر ايزدي که همراه کيخسرو 
است. دربرابر، نگارگر اسب نيمة شيده را برگستواني آهنين 

پوشانده تا شايد از تير حوادث امان بماند.
جدا شدن کاله شيده از سر و دورتر افتادنش نمادي 
است از جدا شدن جان از تن او، که پهلواني که کاله بر سر 
ندارد مرگش حتمي است. در برابر او کاله کيخسرو که 
بر سرش است همراه با سه پر برافراشتگي و جاودانگي 
بيماري و مرگ بر  از  او را مي رساند، چراکه «کيخسرو 
کنار بود و فر کياني بدو تعلق داشت. او مردي نيرومند و 

شکست نايافتي بود» (واحد پرست، ۱۳۷۹: ۱۹۰).
متن  در  آنکه  مبارز  دو  کاله  درخصوص  ديگر  نکتة 
سر  از  کاله  کيخسرو  نبرد  هنگام  است  آمده  شاهنامه 
نگاره  در  اما  کياني کاله»  آن  برگرفت  سر  ز  برمي دارد« 
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اين گونه نيست. اين نکته را مي توان بدين شرح تفسير کرد: 
نخست، ناآگاهي نگارگر از متن شاهنامه؛ دليل دوم، که به واقع 
درست تر مي نمايد، مقدس جلوه دادن شخصيت کيخسرو و 

قرارگرفتن کاله بر سرش دربرابر شيدة بي کاله.
ابر  پاره  اين تصوير حضور شش  نمادهاي  ديگر   از 
آبي رنگ در آسمان در کنار يک ابر قرمز رنگ است. اگر رنگ 
آبي را سپاه کيخسرو بدانيم - چراکه پرچم و لباس کيخسرو 
آبي رنگ است- و قرمز را به شيده - پرچم او قرمز است- 
خواهيم ديد، ابرهاي آبي بر ابرهاي قرمز برتري دارد. جالب 
آنکه آن تکه ابر قرمز در زير ابر آبي رنگ جاي گرفته است 
(تصوير۱٨). ابركي آبي رنگ بر روي ابركي قرمز قرار دارد 
كه مي تواند ربط داشته باشد با كيخسرو كه بر روي شيده 

قرار گرفته و او را شكست داده.
تضاد رنگي بين پرچم دو سپاه به حس مبارزة تصوير 
ياري رسانده است، چراکه قاسم علي، نگارگر اين مجلس، از 
بابت وفاداري به متن شاهنامه مجاز نبوده از زره و کاله 
سپاهيان بسيار، و کوس و شيپور دو سپاه براي القاي حس 
کارزار بهره گيرد. پس ناچار بوده از عناصر پنهان براي اين 

مفهوم ياري بگيرد.
گرفتش به چپ گردن و راست پشت 

برآورد و زد بر زمين بر درشت
همه مهرة پشت او همچو ني 

شد از درد ريزان و بگسست پي
شيده  پشت  مهرهاي  شکستن  از  را  فردوسي  توصيف 
براثر شدت ضربه مي توان در تصوير ديد و حتي مي توان 
صداي اين شکستن را شنيد، چنان که در گياهي که در سطح 
اين  برگ هاي  است.  محسوس  دارد  قرار  تصوير  نخست 
گياه بي شباهت به مهره هاي بدن انسان نيستند و يک شاخة 
آن شکسته و در حال افتادن است و آن شاخة شکسته را 
مي توان به شيده تعبير کرد. اين دو شاخه از درختي تنومند 

که تنة آن بريده شده، سر برآورده است.
شاخه هاي بزرگ تر و پرقدرت شاخه هاي نحيف را به زير 
گرفته اند اين حالت مي تواند نشان از ايران قدرتمند باشد كه 
باالخره توران كه در دست افراسياب است شكست مي دهد.

كه  دارد  وجود  شكسته  شاخه اي  نحيف  شاخه هاي  در 
مي تواند نمادي از كشته شدن پسر اسفنديار (شيده) باشد و 
نيز نمادي از شكست و ضعيف شدن سپاه توراني (تصوير 

.(۱٩
از ميان شکاف دو کوهي که در سمت چپ پايينـ  پشت 
کتيبة پايينـ  چشمه اي وجود دارد که در حال سرازير شدن 
است. حضور آب و چشمه در اين نگاره پيوند تنگاتنگي با 

کيخسرو و حضور او در شاهنامه دارد.
دارد.  وجود  بالقوه  که  است  چيزهايي  کل  رمز  آب 
بهترين  است.  هستي  امکانات  همة  زهدان  و  سرچشمه 
نمادينگي آب  و همة راز و رمزهايش را مي توان در شاهنامه 
در داستان کيخسرو ديد. در شاهنامه آمده است پس از قتل 

سياووش خشکسالي به وجود مي آيد:
ز باران هوا خشک شد هفت سال   

                                   دگرگونه شد بحث و برگشت حال
شد از رنج و سختي جهان پر نياز  

برآمد برين روزگار دراز
تخت  بر  و  برمي گردد  ايران  به  کيخسرو  وقتي  ولي 
پادشاهي مي نشيند، رستاخيري دوباره در طبيعت به وجود 

مي آيد:
ز ابر بهاران بباريد نم 

ز روي زمين زنگ بزدود غم 
جهان گشت پر سبزه و رود آب 

سر غمگنان اندر آمد به خواب
و شگفت ترين نمادينگي آب در شاهنامه زماني است که در 
پايان داستان کيخسرو، وقتي که وي رسالت خود را انجام 
مي دهد، ترک دنيا و شهرياري مي کند و درون چشمه اي 
جاويد  زندگي  آب  در  بلکه  نمي ميرد،  او  مي شود.  ناپديد 

مي يابد (واحدپرست، ۱۳۷۹: ۳۵۴).
چو بحري ز تيره شب اندر چميد   

                                           کي نامور پيش چشمه رسيد
به آن آب روشن سر و تن بشست 

همي خواند اندر جهان زند و است 
همة اين موارد مي تواند ما را به اين نتيجه رساند که 
از دل کوه مي جوشد  نگاره که  حضور چشمه و آب در 

معنايي دارد وراي آنچه ديده مي شود.
اما نکتة بسيار پراهميت در رازگشايي اين نگاره عبارتي 
است که روي پرچم کيخسرو نقش بسته است. اين عبارت 
بخشي از آية ۱۳ از سورة صف است: «نصر من اهللا و فتح 
قريب و بشر المومنين» (تصوير٢٠).حضور آيه اي از قرآن 
روي پرچم فردي که داستانش مربوط به پيش از اسالم 
است! اين تناقض پرشگفت را چگونه مي توان از قاسم علي 

پذيرفت؟ 
اين آيه جزو آيات مطلق و مقيد است که در آن خداوند 
به پيروزي مؤمنان اشاره مي کند. پيش تر شرح داده شد 
که حکومت صفويه ـ مجري ترسيم اين شاهنامه ـ خود را 
مدعي مذهب تشيع مي دانست و همة تالش خود را براي 

اثبات آن به کار مي برد.

تصوير۲۰



 اين موضوع را هم مي توان به عقيدة اسالم به خصوص 
شيعه به ظهور منجي و امام زمان در آخرالزمان و پيروزي 
مؤمنان و گسترش عدل ارتباط دارد. از سوي ديگر اشاره 
به عقيدة باستاني ظهور سوشيانسي است که کيخسرو نيز 
يکي از همراهان او در آخرالزمان خواهد بود. اين موضوع 
را مي توان به مفهوم خون خواهي نيز تعبير کرد: انتقام خون 
سياووش که توسط کيخسرو گرفته شد و مژده به شيعيان 
زمين  بر  سيدالشهدا(ع)  به خصوص  مجاهدان  خون  که 

نخواهد ماند.
«خير البشر» به معني «بهترين آدميان» اشاره به رهبر 
جهاد دارد که در اين حکايت، کيخسرو، و در مکاتب ديني 
شيعيان امام زمان(عج) است. اين سخنان را بايد در محدودة 
حکومت صفوي بسنجيم، آنجا که به قول راجر سيوري «شاه 
در رأس کل ساختار اجرايي قرار داشت و قدرت مطلق به 

شمار مي آمد. 
او تجلي زندة الوهيت بود و ساية خدا بر زمين... عنوان 

سرچشمة  به  سايرين  از  صفوي  شاه  مهدي(ع)  نمايندة 
گناه  او  نافرماني  درنتيجه  و  بود  نزديک تر  مطلق  حقيقت 

محسوب مي شد» (سيوري، ۱۳۶۶: ۳۲).
روند معنادار بودن اين آيه در نگاره را بايد در کنار هم 
نهادن چند کلمه دانست: وعده به مؤمنان (به ويژه شيعيان) 
مهدي آخرالزمان(عج)، سوشيانس و کيخسرو، که البته تمام 
و شيعي مذهب صفوي  تازه تأسيس  براي حکومت  اين  ها 
مي توانست معناهاي ديگري داشته باشد. به عبارت بي پرواتر، 
شخصيت کيخسرو در تابلو همان وعدة خداوند به شيعيان 
است که در چهرة شاه صفوي تجلي مي يابد و پرچم «نصر 

من اهللا و فتح قريب و بشرالمومنين» را دست مي گيرد.
و  کيخسرو  آخرالزمان،  منجي  مثلث  هم نشيني  اين 
پادشاه صفوي را کامل مي کند يا به عبارتي ديگر شخصيت 
کيخسرو به دليل مشابهت ديني و ملي با منجي آخرالزمان 
مجاز است پرچم او را در نبردي براي ستاندن خون ناحق 

همراه داشته باشد، که اين وعدة خداوند است.

نتيجه
نمادهاي بسياري در نگارة «کشته شدن شيده به دست کيخسرو» وجود دارد که در نگاه نخست تنها 
جزو تزيينات و حکايت پردازي اثر محسوب مي شود، ولي با دقت و بررسي در ادبيات شاهنامه و نيز 
تفکر در ميراث معنوي شيعه در ايران و همچنين شناخت بصري و هنري مي توان از آن نمادها پرده 
برداشت. تقسيم بندي صفحه به دو سو، همراه با تعادل رنگي در تمام صفحه، گردش هاي شکلي که با 
کوه و درخت ها، چشم را در خود نگاره به گردش وامي دارد، حالت گرفت وگير را در تمام صحنه تشديد 
مي کند تا نگرنده را به حس کلي داستان برساند. نمادهايي مانند دور شدن کاله از سر شيده، شکستن 
شاخة درخت و جهت وزش باد حالت پيروزي و شکست را در تصوير به بيننده مي پذيراند. حضور 
آيه اي از قرآن در نگاه نخست شايد براي حماسه اي از باستان دور از ذهن بيايد، اما با شناخت پهلوان 
داستان و دقت در معنا و حقيقت آية قرآني مي توان تشابه بسياري ميان آن ديد که براي سفارش دهندة 
اين اثر بسيار مهم و حتي ضروري بوده است. اما نکتة مهم شناخت هنرمندي خردمند است که اين 
آيه را در پرچم کسي به  کار برده که نزديک ترين شخص در شاهنامه به بن ماية کلي آيه است، چراکه 
ناميرايي او، آمدنش در آخرالزمان و خون خواهي از ستمگران همان کليت مشترک است. مطالعه در 
موارد فوق پژوهشگر را بدين نتيجه مي رساند که برخالف برخي زود  داوري ها مبني بر به کاربردن 
ناهمسان عالئم بصري و نمادين در نگاره، درصورت ژرف نگري در اليه هاي پسين نمادها، آن عالئم 
بصري توجيه شده و و در رازگشايي نگاره بسيار ياريگر خواهد بود. از سويي، پس از خوانش تصوير 
مي توان به نيت نگارگر و حاکم پشتيبان آن براي ترسيم چنين نگاره اي پي برد، چنان که در پس تصوير 
مجلسي از شاهنامه موضوعات و جنبه ّ هاي مهم در جامعه و دورة صفوي، ازجمله مذهب رسمي کشور 

و ملي گرايي صفويان، ترسيم شده است.
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One of existing challenges in reading a portrait miniature is assessing the meanings 

and concepts of the work through a systematic analysis. Such reading with superficial 

analysis can be helpful to know the values of the portrait miniature of Iran even better. 

Therefore, in various schools of art, a number of techniques are fundamentally examined 

in reading the contents of the works and some of them have been developed in reading 

portrait miniature of Iran. Content and intertexualcriticims are of that kind. One of 

the new techniques in such field is «iconograghy» which can effectively analyse the 

hidden parts of the work in a systematic way. The aim of this research is reading the 

contents of the portrait miniature in a background level and improving the reading of 

iconograghy in criticizing Iran,s portrait miniature works. The depicted image of «the 

battle of Kay Khosrow and Shidah» has been studied for this reason. Since such kind 

of criticism is based on social and historic information with some backgrounds of the 

work and symbols related to the same period the story written, in the first step the 

research has been carried out through gathering documentary information, then with 

some adaptation done in two different studies, «composition» and «visual symbols» of 

the work explored. The understanding of the atmosphere the image created during that 

period can be important in revealing some other dimension of the work, knowing the 

hidden motifs of the story and cultural understanding in which the work depend on, can 

help the writer to read and perceive the image better as well. The study demonstrates 

that the division of the page into two side and colored balance between the component 

parts of the work, with some complication exist in the atmosphere of the work other 

than the main characters of the epic, intensifying the confrontation between the two 

corps and all of these factors show that unlike few corps fighting with each other 

on the depicted image,  a real battle are going on between them. On the other hand, 

the image,s content and adaptation of the work with religious principles and beliefs 

prevalent during the Safavid dynasty can lead us to revealing some dimension of 

the work and on this course some similarities among historic, religious and national 

characters of Iran can be drawn.

Key words: persian Painting, Tahmasebi Shahnameh, Kay Khosrow, Shidah, Safavid Islamic 

philosophy, Shiism culture.
4

 Winter  2012  No24

    Abstract


