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مقدمه
شاهنامهنگاریطیقرونگذشتههموارهریشهدر
آرمانهای به توجه با و داشته ایران تاریخ و سنت
تاریخیوفرهنگیایرانیان،معیاریبراینمایشقدرت
ووجاهتبخشیامیرزادگانوحكمرانانبودهاست.در
چون هنرپروری و ذوق با شاهزاده حضور بین این
از یكی که تیموری شیراز مكتب در ابراهیمسلطان
سدة ایران نگارگری و کتابآرایی مكاتب سرآمدترین
نهمه.قاست،باعثبسطفرهنگیوهنریایندوران
نسخة دوره، این هنری کارگاه نسخ میان در شد.
شاهنامةمنسوببهابراهیمسلطانموجوددرکتابخانه
بادلیانآکسفورد،نمایندةتمامعیارویژگیهایتصویری
مكتبشیرازعصرتیموریبودهونگارههایایننسخة
نفیسهرکدامروایتگرداستانیبهشیوههایمختلفو
این هنر محتوایی کیفیت قیاس در ارزشمند منبعی
دوراناست.دراینپژوهشبهارتباطمیانمفهوممتن
یاروایتدرنظریههرمنوتیکفلسفیپلریكوروارتباط
آنبانگارگریپرداختهمیشود.بهطورکلیازدیدگاه
تثبیت به که وقتی انسان معنادار کنش ریكور، پل
میرسددارایویژگیهایروایت)متن(بودهومیتواند
در ایرانی(. نگارگری )مانند باشد هرمنوتیک موضوع
معنای فهم و تحلیل میرسد نظر به راستا، همین
از ابراهیمسلطان، شاهنامة نفیس نسخه نگارههای
مدخلهرمنوتیکفلسفیریكور،گامیموثردرجهت
درکبهتروهمهجانبةویژگیهایمضمونیومحتوایی
آنباشد.ریكورمعتقدبودهنرروایی،هنریاستکهدر
آنازروایتبهعنوانیکتكنیکاستفادهشدهوطرح
آشفتگی به ساماندهی جهت مؤثر ابزاری داستان،
)ریكور،1383،ج1: نواست محتواییوخلقمعنایی
101(؛بدینسانویبهتحلیلاثردرسهمرحلةکلی
ازمرحلة تبیین،تفسیروتصاحب،درروندیمنطقی
قرائتتاتفسیرمتن،باتوجهبهقصدضمنیآفرینندهاثر
میپردازد)مرتضویشاهرودیودیگران،137:1397(.

به توجه با بینظیر نسخة این بررسی اهمیت
ایرانی، کهن فرهنگ با تیموری سلسله تشابهجویی
و هنر طریق از تیموریان مشروعیتطلبی سیاست
سیاسی، بافت همچون متن بیرونی عوامل مطالعة

شخصیت تصویری شباهت در فرهنگی، و اجتماعی
بیان ابراهیمسلطان، چهرة با نگارهها برخی اصلی
تعامالتسیاسیـاجتماعیوهمچنینکیفیتخوب
منظور به حاضر پژوهش میباشد. نسخه این تصاویر
بازخوانیبرخیازنگارههاینسخةشاهنامةابراهیمسلطان
و فلسفی هرمنوتیک نظریة طبق ه.ق، نهم سدة در
بیانکنندة و گرفته ریكور،صورت پل هنری آفرینش
استقاللتألیفیوکارکرداجتماعینگارههایمنتخبدر
اهدافسیاسیسفارشدهنده با ارتباطمحتوا راستای
ایننسخهاست.هدفازاینپژوهِشبنیادیپاسخبه
شاهنامة نگارههای در روایت میباشد: پرسش این
ابراهیمسلطانچگونهبانظریةهرمنوتیکفلسفیریكور

قابلیتبازخوانیدارند؟
روشتحقیقوجامعهبررسی:روشتحقیقدراین
 مقالهباتوجهبهماهیتتاریخینسخةمذکورتوصیفیـ
منابع از بهرهگیری با اطالعات گردآوری و تحلیلی
بادلیان کتابخانه مجازی پایگاه و اسنادی کتابخانهای،
آکسفوردصورتگرفتهاست؛ازمیان۵7نگارةنسخة
شاهنامةابراهیمسلطان،۴نگارهباقابلیتتفسیرازمنظر
هرمنوتیکفلسفیریكور،جهتتحلیلاستخراجشده

است.
پیشینةتحقیق:مهمترینمنابعواسنادموجوددر
ابراهیمسلطان شاهنامة نسخة پژوهش، هنری زمینة
 Ousleyموجوددرکتابخانةبادلیانآکسفورد)بهشمارة
کتابی میالدی 2008 سال در میباشد. )Add. 176

فیروزه توسط ابراهیمسلطان شاهنامة عنوان تحت
عبداهللیواوچارلزملویلمنتشرشدکههماکنونترجمة
مكتب کتاب در .)1397( است شاخص منبعی آن
دورة کامل معرفی به آژند، یعقوب شیراز نگارگری
است پرداخته ابراهیمسلطان عصر نسخ و پادشاهی
در کمبریج دانشگاه پژوهش مرکز )1393(.همچنین
کتاب»تاریخایراندورةتیموریان«بهطورمفصلوقایع
راشرح تیموری دورة ایران وهنری تاریخی سیاسی،
دادهاست)1382(.فاطمهماهواندرکتابشاهنامهنگاری
پژوهشهای در جدیدی برگ تصویر به متن از گذر
بینارشتهایبازکردهوبهتوصیفنگارههایاینشاهنامه
نیز دانشگاهی منابع میان در .)139۵( است پرداخته
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بیانگری جنبة شناسایی و »مطالعه پایاننامههای
با محمدجوکی و ابراهیمسلطان شاهنامة نگارههایی
حوریه نوشتة هنری« و اجتماعی ویژگیهای بر تكیه
هنری ـ فرهنگی اقدامات »مقایسة ،)139۵( جهاندار
نوشتة تیموری« بایسنقرمیرزای و ابراهیمسلطان
سیدکمالیعقوبیهشجین)139۵(و»بررسیتطبیقی
موجوداتغریبدرسهشاهنامهازدورةتیموری«نوشته
ادبیات از بخشی )1392( نیكیکند سالمت المیرا
تحقیقراشرحمیدهندلیكنبهمسئلةاصلیپژوهش
منابع نیز ایرانی نگارگری زمینة در نكردهاند. اشارتی
متعددیازجمله:نقاشیایرانازدیربازتاامروزروئین
،)138۵( بازلگری ایران نقاشی ،)1386( پاکباز
و )138۴( اپهامپوپ آرتور ایران نقاشی در سیروصور
گرابار)1390(موجود الگ ایرانی نگارگری بر مروری
استکهبخشیازاطالعاتکلیاینپژوهشراپوشش

میدهند.
و وحكایت زمان ادبی،کتابدوجلدی درحوزة
استحالههایطرحداستاننوشتهپلریكورمنابعاصلی
پژوهشمیباشند)1383؛1397(.محمدشكرینیزدر
کامل شرح به روایی هرمنوتیک و ریكور پل کتاب
هرمنوتیکفلسفیریكورپرداختهاست)1396(.عالوه
پل هرمنوتیكی مبانی نقد و »بررسی مقاالت این بر
ریكور«)مرتضویشاهرودیودیگران،1397(،»بررسی
رابطةمفهومنمادواستعارهدراندیشهریكور«)برکاتی
وعلمیسوال،139۴(،»استعارهوپیرنگدراندیشةپل
ریكور«)بابکمعین،1391(،»نسبتآفرینشهنرینزد
کانتوهایدگربامعنایروایتدرنظرریكور«)حیدری
وریختهگران،1396(و»بررسیهرمنوتیکپلریكورو
تأویلمخاطبازاثرهنریباتكیهبرعنوان«)رجبینژاد
هستند. موجود منابع مهمترین )1393 حسامی، و
مطالعةمنابعموجودنشانمیدهدجزشرحیاشارهوار
آثار،بهمسئلةپژوهشپرداخته این وغیرمستقیمدر
ارائه حاضر، مقالة اهمیت جهت این از است. نشده
پژوهشیمتفاوتدربازخوانیروایتوتحلیلنگارههای
هرمنوتیک رویكرد مبنای بر ابراهیمسلطان، شاهنامة
استکهباتوجهبهمحدودیتهاوفقدانمنابعکاملدر
اینزمینه،میتواندبهعنوانالگووراهنماییدردرک

مختلف دورههای آثار سایر تفسیر جهت تازه روابطی
نگارگریایرانمورداستفادهقرارگیرد.

۱. مبانی نظری تحقیق
1.1.هرمنوتیکفلسفیپلریكور

برجستهترین از م(، 200۵-1913( ریكور پل
که بود تأثیرگذار بسیار متفكری و معاصر فیلسوفان
هرمنوتیکفلسفیرابهاقتداررساندوروشیترکیبیدر
تفسیرمتونارائهنمود.اودرشیوةونگاهنوینخودبه
باترکیبنمودنعناصرونظریاتمختلف، فهممتن،
پایة بر را تفسیر تا قرائت مرحلة از منطقی روندی
استقاللمعناییمتنازنیتمؤلفشكلدادونظامی
سوسور چون متفكرانی تئوریهای از ترکیبی
جان و ارجاع(2 و معنا )تمایز فرگه )ساختارگرایی(1،
آستین)کنشگفتاری(3بوجودآورد)مرتضویشاهرودی
ودیگران،11۵:1397(.ویمعتقدبودساختارگرایی
تنهادرمرحلةنخست،یعنیتبییناثربرحسبروابط
داخلیوساختار،مفیداستودرمرحلةدومبایدمتن
یااثرهنریدرارتباطبامحیطبیرونیآنتفسیرشودو
رسید معناشناسی به نشانهشناسی از ترتیب این به

)همان،120و122؛ریكور،1383،ج10۴:1و2۵7(.
ریكور هرمنوتیک نظریة در مباحث مهمترین
برگرفتهازتئوری»دازاین«هایدگر۴،»امتزاجافقهای«
میباشد هوسرل6 »پدیدارشناسی« و گادامر۵
)مرتضویشاهرودیودیگران،12۴:1397(.هایدگردر
نظریةدازاینخودکهازمحبوبترینمفاهیمنزدریكور
متن در نویسنده که معنایی کشف بود معتقد است،
بودنیکهخود امكان بلكهگشودن نهاده،مهمنیست
متنبهآناشارهدارد،حائزاهمیتاست)همان؛ریكور،
1383،ج11۴:1و1۵2(.اوعالوهبرتأییدنظریةگادامر،
ذهنی افقهای امتزاج محصول را داستان پیكرة فهم
نویسندهوخوانندهمیداندودرکتاب»زمانوحكایت«

بهتفسیرآنمیپردازد)همان،1۴3-1۴0(.
1.1.1.نظریةتفسیرمتن:ریكورموضوعشاخص
درهرمنوتیکرامسئلةتفسیرمتنمیدانستومعتقد
بوداینتفسیروتأویلازتوازنمیانتوانمندیهایمتن
)احمدی، میگیرد شكل تفسیرگر پیشفهمهای و
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109:1383(.دراینتأویلدیالكتیكیمیانجهانمتن
)جامعه، مخاطب جهان و متن( داللتهای )مجموعه
حسامی، و )رجبینژاد است برقرار اندیشه( و سنت
موضوع را نماد حاوی مجموعة هر وی .)21 :1393
اصلیدانشهرمنوتیکمیداند؛بنابراین،یکرویا،فیلم،
میتواند و بوده متن شاخصههای دارای ... و نقاشی
موضوعهرمنوتیکباشند.همچنیناومتنیااثرهنری
نیت محتوایی7، استقالل چون ویژگیهایی دارای را
درونی8ونمادگرایی9دانستهوبرایناساسنظریةخود
رادرسهمرحلهکلیچنینبیانمیکند:تبیین)تحلیل
ساختارمتنوکارکرداجزادرکلاثر(،تفسیر)تحلیل
قصدمؤلفوفهمعناصرنمادینوضمنیاثر(وتصاحب
)بهخوداختصاصدادنوتعیینمعناییجدیدبرایاثر(

)مرتضویشاهرودیودیگران،137-136:1397(.
استعارهوروایتدو اثر، و درتحلیلساختارمتن
عنصربنیادیدیدگاهفلسفیریكورمیباشد.ویاستعاره
رادرسطحارجاعمعناییباهرمنوتیکمرتبطدانستهو
طرحداستانواستعارهرانوآوریمعناییبیانمیکند؛
ریكورمعتقداستاستعارهباوضعروابطجدیددرذهن،
همچونقوةتخیلعملکردهوبهاینترتیببادرکی
جهان بازتعریف به غیرمستقیم شیوهای به و متفاوت
میپردازد.همچنیناومعتقداست:»استعارهتوصیفی
بدیعوخالقانهازمفهومواقعیتمیباشدکهمخاطبرا
بهدرونهرمنوتیکسوقمیدهد«)بابکمعین،1391:
معانی رمزگشایی و کشف با بدینسان 11-13(؛
استعاریونمادیِنعناصرتشكیلدهندهاثروباتوجهبه
اثر تفسیر و تحلیل به هنرمند، یا مؤلف قصدضمنی

پرداختهاست.
1.2.1.مفهومآفرینشهنریدراندیشهپلریكور
وارتباطاندیشههایویبانگارگریایرانی:ریكورهنر
رابیانیغیرمستقیموآفرینشهنریرامترادفزایش
روایی، هنر بود معتقد وی میدانست. روایت در معنا
هنریاستکهدرآنازروایتبهعنوانیکتكنیک
نوعی تفكر،تخیلوتكنیکخود این و استفادهشده
تالشدرراستایپیوندشباهتبهواقعیتاستکهاین
کارکردذهنیبرپایهکنارهمقرارگرفتنزنجیرهایاز
کنشها،اتفاقاتوعناصرنمادینوسمبولیکدرقالب

فرموترکیبیمشخصوبرمبنایرابطةعلّیمیانآنها
شكلمیگیرد)حیدریوریختهگران،31-28:1396(.
وینمادرافرآیندیفرهنگیازتجاربانسانیباتأکید
برویژگیهایفرهنگیدانستهوفهمآنراوابستهبه
و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، زمینههای با آشنایی
ج1: ،1383 )ریكور، میداند روایت زمانی ساختار

10۴و108؛بابکمعین،16:1391و17(.
صورت سه این روایت، و استعاره نماد، درنهایت
ریكور اندیشة بامتن،هیچگاهدر مواجهةهرمنوتیكی
گسستیبنیادینازهمنداشتندوهریکصورتتكامل
ایرانی نگارگری اصلی ارکان از و پیشین یافتهصورت
هستند.باتوجهبهپیوندعمیقنگارگریایرانیباادبیات
میتواناذعانکردنگارگریایرانیروایتیکداستان
ادبیبهشیوههایمختلفاست.عالوهبراینجنبههای
معناشناسانه گرایشات و اسالمی ـ ایرانی هنر نمادین
بر را هنر این شرح و تفسیر قابلیت ایرانی، نگارگری

مبنایهرمنوتیکفلسفیدارد.

۱. 2. مکتر نگاراری شیراد تیموری اقرن ندم 
ه.قی

بكارگیری با شیراز مغوالن، ویرانگر هجوم از پس
سیاستحكمرانانمحلی،توانستاستقاللنسبیخود
راحفظکندوکمترتحتتأثیرعواملبیگانهقرارگیرد.
مكتبشیرازکهدردورةآلاینجوشكلگرفتهبود،در
عصرتیموریباحفظسننکهنایرانی،الهامبخشسایر
همچون تیموری شاهزادگان شد. هنری مراکز
و کتابآرایی هنر شكوه پرچم که بودند ایرانمدارانی
نگارگریمكتبشیرازرادرسدةنهمه.قسرافرازنگاه
باآن را اینگونهرویكردترکـمغولیخود و داشتند
پیوندزدند)آژند،16۴:1393(.حمایتشاهانازنسخ
خطی،بهمنزلةمیراثیقابلحملوانتقالدهندةباورهای
حامیاندرباریآنها،ازشیوههایکسبشهرتواعتبار
اینشاهزادگانوعاملارتقایسطحزیباشناسیجامعه
مهمترین از .)16 :1391 آخوندی، و )حسنوند بود
ویژگیهایمكتبنگارگریشیرازسدةنهمه.قمیتوان
پیكرههای شدن کوچكتر سادهسازی، به گرایش به
منظم، گروهپیكرههای در آنها قرارگرفتن و انسانی
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آسمانطالیییاالجوردیباابرهایپیچان،صخرههای
ـ گیاهان،چهرههایچینی با مفروش زمین مرجانی،
مغولیوایجادترکیببندیهایدوصفحهایاشارهکرد

)گرابار،80:1390(.

۱. 2. ۱. عصر ابراهیم سلکان ا۸۱7 ۸3۸ ه.قی:
پسر دومین ابراهیمسلطان« ابوالفتح »مغیثالدین
شاهرخونوةمحبوبتیمور،درسال817ه.ق،پساز
همچون وی شد. فارس حاکم اسكندرسلطان، مرگ
برادرشبایسنقرمیرزا،شاهزادهایهنردوستبودکهدر
خوشنویسی،موسیقیوشاعریمهارتداشتوبهگفتة
قاضیاحمدقمی:»بهغایتمستعدوفاضلوهنرمند
با اربابفضلواستعدادرادوستمیداشتهو بودهو
ایشانمحشوربودهاست.«)آژند،171:1393و17۵(.از
وجوهقابلتوجهدربارابراهیمسلطان،وجودشخصیتهای
سرشناسیچونحافظابرو،10شرفالدینعلییزدی،11
همان یا مذهب محمد نصیرالدین خواجه و شجاع12
»نصرالسلطانی«،رئیسکتابخانةسلطنتیابراهیمسلطان
میباشد.نصیرالدیندرهنرهایمختلفچوننقاشیو
تذهیبسرآمددورانبودوپیشوایهنرمندانقلمداد
میشد.تذهیبویبارنگهایالجوردیوطالییوبا
ترکیبیازنقوشاسلیمیـگیاهیپیچانرامیتواندر
کتابخانة کرد. مشاهده دوران این نسخ از بسیاری
هنری سنتهای محصول ابراهیمسلطان، سلطنتی
دورة شیراز و آلجالیر آلمظفر، چون پیشین مكاتب
در وی سیاستگذاریهای با که بود، اسكندرسلطان
اوجشكوفاییخودرسید. به ـهنری، فرهنگی عرصة
توجه مهم دو به نسخ کتابآرایی در ابراهیمسلطان
خاصیداشت:آرمانهایتاریخیایرانیانوتاریخآباو
اجدادیخود؛ویبدینسانآرمانهایترکیـمغولی
آن بارز نمود و زد پیوند ایرانی آرمانهای با را خود
و )ظفرنامه( تاریخی مضامین با نسخی کتابآرایی

حماسی)شاهنامه(است)همان،172و192(.
ابراهیمسلطان دورة شیراز مكتب نگارههای در
به بازیگران شمار حذف، اضافی جزئیات تمامی
شخصیتهایاصلیروایتمحدودوعملكردقهرمانان
سادهوبهدورازهرگونهاضافهگوییتصویرشدهاست.از

دیگرویژگیهاینگارگریایندورهمناظرسادهونسبتاً
مات، کمی و روشن محدود، رنگهای خامدستانه،
غیرمعمول، زوایای در مبتكرانه و ساده ترکیبهای
چشمهای شكل، بیضی سرهای با تصنعی پیكرههای
کشیدهودهانهایکوچک،باقامتیبلندوطراحیآزاد
نقوشاست)یعقوبیهشجین،103:139۵(؛امابهبیان
الینورسیمز،ویژگیشاخصنگارگریمكتبشیرازعصر
ابراهیمسلطانرابایددرترکیببندینگارههایآن،که
اکثر در جست؛ دارد، ایرانی کهن نقاشی در ریشه
نگارههایایندورهترکیباثرازدوطرفبازبوده؛گویی
قطعی در افقی، و وسیع اثری از بریدهای نگاره هر

طومارمانندباشد)هیلنبرند،1۴0:1388(.

۱. 3. شاهنامه ابراهیم سلکان
کتابخانة شده مصور ادبی نسخة معروفترین
کتابخانه در موجود شاهنامة ابراهیمسلطان، سلطنتی
بادلیانآکسفورد)بهشمارهOusley Add. 176(است.
پایانیآنمفقود زیراصفحه بیتاریخاست ایننسخه
شده؛اماباتوجهبهدستنوشتةشمسةاهدائیهمزینبه
نام»ابوالفتحابراهیمالسلطان«وکتیبةصفحاتمیانی،
بینسالهای838-833 را تقریبیآن تاریخ میتوان
ه.قوپسازکتابتشاهنامهبایسنقریدانست.همچنین
ازلحاظتذهیببسیارغنی،پرمایهوگویایذاتشاهانة
اهدائیه، شمسة از غیر و میباشد خود سفارشدهندة
تذهیبیدلنشیندرپشتبرگ16،پشتورویبرگ
17)مزینبهامضایخواجهنصیرالدینمحمدمذهب(و
عبداهللیوا، و )ملویل است بسته نقش 18 برگ روی

.)30:1397
شاهنامةابراهیمسلطاندارای۴86برگ)هربرگ
28/8*19/8سانتیمتر اندازة در صفحه(، دو شامل
)معادلصفحهA4(میباشد.درهرصفحه31سطردر
چهارستونیکمصراعی،بهخطخوشنستعلیقکتابت
شدهودرمجموعشامل۵0000بیتودارای۵7نگاره،
شامل۴نگارهدوصفحهایو۵نگارهخطیاست)همان،
۴9؛ماهوان،8۴:139۵(.ازویژگیهایشاخصنسخة
مذکورکاهشعناصرتصویریجهتجلوگیریازانحراف
چشموتمرکزبرموضوعاصلی،اجراپیكرههایتصنعی،
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با تداخل بدون فاقدتحرکدرسطوحمجزا و درشت
یكدیگر،مناظرسادهباافقبلند،سطوحمختلفتپههای
رنگی،خلوصباالیرنگها،زاویةدیدبسیارنزدیکو
ترکیبهایقرینهوخلوتدربرخوردیزمینیومملوء
ازتخیلمیباشد)سالمتنیكیکند،116:1392و117؛

جهاندار،۵9:139۵و60(.
گفتنیاستشاهنامةابراهیمسلطانباوجودتفاوت
درسبکبرخینگارهها،اجرایبدیعوقابلتوجه،تأکید
برمناسباتخانوادگی،اعمالقهرمانانهوشكوهشاهانه،
با تقابل در را پنهانی زیباشناسی از ظریفی نوع
نمایش به بایسنقری، شاهنامة پیچیده زیباشناسی
)آژند، نمیباشد مدرن هنر به بیشباهت که گذاشته
192:1393و206؛جهاندار،۵9:139۵(.تعدادنگارهها،
ازلحاظکیفیوکمی،دربخشاولودومایننسخه
با دارایهشتمجلس و است فاحشی اختالف دارای
تاریخی موضوع با مجلس چهار و پادشاهی موضوع
میباشد)ملویلوعبداهللیوا،12۵:1397؛رستگاریان،
99:139۴(.همچنیندرنگارههایدوبرگینخستین،با
تأکیدبرنقشپادشاهبهعنوانحامیونمایششكوه
دورانسلطنتوی،تصویرابراهیمسلطاندرمراسمبزم
شاهانه،شكارشاهانهورزمشاهانهدیدهمیشود؛این
نگارههانشاندهندةشاخصهاشرافیدربارابراهیمسلطان
نوعی به و بوده شاهنامه شاهان دیگر دربار از بیش
است تیموری سلطنتی خاندان برتری بیانکنندة

)ماهوان،87:139۵و89()تصویر1(.

2. بادخوانی نگاره های شاهنامه ابراهیم سلکان با 
توهه به نظریه هرمنوتیک للانی پل ریکور

نگارههای ویژگیهای بررسی به بخش این در
بادلیان کتابخانة در )موجود ابراهیمسلطان شاهنامة
بر )Ousley Add. 176 شمارة به انگلستان، آکسفورد
و پرداخته ریكور پل فلسفی نظریةهرمنوتیک مبنای
بدینمنظور۴نگارهاز۵7نگارةایننسخةنفیسجهت
تحلیلاستخراجشدهاست:نگارةنخست»جمشید،هنر
وپیشهراآموزشمیدهد«)تصویر2(،نگارةدوم»به
آغوشکشیدهشدنسیاوش،پسازگذرازآتشتوسط
پدر«)تصویر3(،نگارةسوم»ابراهیمسلطاندربارگاه«
)تصویر۴(ونگارةچهارم»جنگبهرامگورباشیرانو
است. )۵ )تصویر آنها« میان از پادشاهی تاج ربودن
عاملاصلیدرانتخابنگارههاعالوهبرجنبةرواییو
نمادینآثار،گرایشمعناشناسانهواستعاری،استقالل
محتواییوتشابهاتتصویریشخصیتاصلی،درکیفیت

بصریچشمگیردرهرنگارهمیباشد.

2. ۱. مبانی تحلیل
نگارههای در روایت بازخوانی و تحلیل منظور به
شاهنامةابراهیمسلطانطبقنظریةهرمنوتیکفلسفی
و ساختاری ویژگیهای تحلیل به نخست ریكور، پل

)URL 1( تصویر 1. نگاره دو صفحه ای » شکار ابراهیم سلطان در «، شاهنامه ابراهیم سلطان
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بصرینگارههایمنتخبپرداختهمیشود؛ابتداساختار
وچیدمانعناصرتصویریدریکقابمشخصوتقابل
موضوع از هنرمند فردی بیان اساس بر آنها میان
)دونیس،۵2:1388و۵3(بررسیشدهودرمرحلةبعد
گزینش لحاظ از نیز نگاره هر تصویری ویژگیهای
بیان پیكرهنگاری صحنه،منظرهپردازی،رنگپردازیو
شدهاست.رویكردکلینگارههانیزبراساسسهنگرش
شده؛ مشخص واقعگرایی و خیالپردازی نمادگرایی،
مفهومی با عناصربصری نمایش نمادگرایی، از منظور
غیرواقعی یا واقعی صحنهای عمق در قراردادی،
مادي موجودیتي یا اندیشه نمود براي )خیالپردازی(
میباشد)دونیس،12۴:1388؛نصری،1۵:1388(.پس
ازتحلیلساختاریوبصری،بهتفسیروتحلیلساختار
نظریة آیتمهای مبنای بر نگاره هر نمادهای و اجزاء
هرمنوتیکریكور،درسهمرحلةکلی:1.تبیین،2.تفسیرو
3.تصاحب،براساستوانمندیهایمتنوپیشفهمهای

تفسیرگر،پرداختهمیشود)نمودار1(. 

2 2. تحلیل آثار
2 2 ۱. نگاره اهمشید هنر و پیشه را آمودش 

می دهدو اتصویر 2ی
تافتــن و  رشــتن  بیاموختشــان 
بافتــن را  پــود  انــدرون  تــار  بــه 
دوختــن و  شســتن  بافتــه  شــد  چــو 
آموختــن... یکســر  ازو  گرفتنــد 
کــرد گــرد  انجمــن  پیشــه ور  هــر  ز   
خــورد پنجــاه  نیــز  انــدرون  بدیــن 

)فردوسی،۴3:138۵(

شاهنامه نخست بخش معمای جمشید پادشاهی
طبق که میباشد پیشدادیان بزرگ پادشاه او است؛
و کرد فرمانروای جهان بر سال هزاران کهن، اساطیر
از دورانحكومتویسرشار نهاد. بنا را نوروز جشن
آرامش،نعمتوسعادتبودهاست.جمشیدمردمرادر
چهارگروهپیشهوران،کشاورزان،لشكریانوعالمانگرد
و آموخت را صنایع و مهارت فنون، آنها به و آورد
بدینسانباعثپیشرفتزندگیمردمشدوآنهارابه
68؛ :1397 عبداهللیوا، و )ملویل رساند تمدن مرحلة

)URL 1( تصویر 2. جمشید هنر و پیشه را آموزش می دهد)URL1(تصویر3. آغوش کشیدن سیاوش پس از گذرازآتش توسط پدرش
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لموچیدلی،1۵3:1393(.
-تحلیلساختاریوبصری:قابتصویربهصورت
تمامصفحه،باابعاد17/1*23/۵سانتیمترمیباشدو
تنهاچندبیت13ازمتناصلیدرباال)سمتراست(و
درخت تک گرفته؛ جای تصویر چپ( )سمت پایین
نگاره باالی قسمت در را قاب این نگارة در موجود
شكستهوواردحاشیةصفحهشدهاست.گرچهفضای
تصویرفراخوبازبودهاماتمامیپیكرههادرپایینتصویر
ترکیببندی نحوة اهمیت حائز نكتة قرارگرفتهاند.
قراردادن با نگارگر است؛ نگاره مارپیچ و غیرمتعارف
جهات در مارپیچ دو روی بر پیكرهها و اصلی عناصر
مخالف،ترکیبیپویاوسرزندهخلقکردهاست)تصویر

.)6
و بوده نمادگرا واقعگرایی نگاره تصویری رویكرد
است. شده استفاده درخشان و روشن بسیار رنگها
جمشیدنشستهبرتختپادشاهیدرحالآموزشبه
چپ سمت در شده؛ ترسیم پیشهوران و صنعتگران
تصویربافندةدرحالبافتنیکتكهپارچةکتانبزرگ،
پیشهوران دیگر راست، سمت در و است شده نقش

مشغولبهکارترسیمشدهاند.بخشاعظمفضایتصویر
رازمینمفروشباگلبوتههایمنظمپوششدادهوتنها
بهآسمان باالتصویر اندکگوشةسمتراست فضای
دارایهمان پیكرها اختصاصدادهشدهاست. طالیی
ایندوران نگارههای مغولیدیگر  _ ویژگیهایچینی
میباشند.چیدمانآنهانسبتاًخشکوبهگونهایست
کهرویهمرانپوشاندهاندوازلحاظابعاد،یکاندازه
تصویر راست سمت در پیكره یک تنها میباشند؛
کوچکترترسیمشده)گویاکودکیباشد(؛عالوهبرآن
درپایینتصویرپیكرةزنینقششدهکهتنهادرنوع
در همجنین است. متفاوت پیكرهها دیگر با پوشش
چهرهنگاری،نگارگرهمچونشاعر،سعیداشتهچهرهای
تزئینیو بامحاسنیآراسته)ویژگی ازپادشاه آرمانی

مهممردان(وحالتیآرامترسیمکند.
با هنرمند نگاره، این در هرمنوتیک:  تحلیل    
مهارتیخاصوخالقانه،باقراردادن ساختارکلینگاره
وجهتحرکتچشمبررویدوفرممارپیچ)نمادتكامل
فردورهاشدناوازخویشتنخویش(تعاملیزیبامیان
سیاسی و درونی نیت و نگاره این اصلی عناصر
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)URL 1( تصویر 4. ابراهیم سلطان در بارگاه)URL1( تصویر5. فتح تاج  پادشاهی توسط بهرام گور با کشتن شیران

ابزارآالت وجود است. کرده برقرار اثر سفارشدهنده
محل همچنین و رنگین پارچههای صنعتی، مختلف
چپ( سمت )پالن کتان پارچة و بافنده قرارگیری
تبلیغاتی و اجتماعی فرهنگی، کارکرد حكایتکنندة
گرایشات شاخصههای دیگر از میباشد. نگاره
ُسهی سرو درخت تک وجود نگاره، این معناشناسانه
نمادین ازعناصر استکه انسانجویایکمال( )نماد
نگارگریوشاهنامهمیباشدواشارهبهتجدیدحیات
ساالنهدارد.همچنینکاربردرنگهایمكملنارنجیو
آبی،قرمزوسبزوطالییباتأثیراتروانیخود،بیانگر
فضایمملوءازامنیت،آرامش،صلحوقدرتدرفضای
جمشید چون عادل فرمانروایی پادشاهی بر حاکم
میباشد.نكتةحائزاهمیتدیگرشباهتزیادچهرهو
نوعپوششجمشیدبهچهرهوپوششابراهیمسلطاندر
نگارههایآغازیننسخةمذکوراست.نگارگربدینوسیله
راستای در مؤثر گامی تشابهجویی اصل از استفاده با
اهدافسیاسیـ تبلیغاتیسفارشدهندةنسخهبرداشته
وابراهیمسلطانراهمچونجمشید،دربیانیاستعاری

باعث او پادشاهی که داده نشان عادل فرمانروایی
شكوفاییانواعصنایع،فنونوهنرهاشدهاست)تصویر

7_الفوب(.

2 2 2. نگارهـ  به آغوش کشیده شدن سیاوش، 
پس اد اذر اد آتن توسط پدرو اتصویر 3ی

پیــش پــدر شــد ســیاوخش پــاک چــو 
ــاک ــه خ ــرد و ن ــه َگ ــش ن ــه آت ــه دود و ن ن
کاووس شــاه اســب  از  آمــد  فــرود 
... ســپاه  پیــاده  ســپهبد  پیــاده 
برگرفــت در  تنــگ  را  ســیاوخش   
گرفــت انــدر  پــوزش  بــد  کــردار  ز 

)فردوسی،306:138۵(
رادر سیاوشپسرکیکاووسدورانکودکیخود
سیستانونزدرستمگذراندهودرسنینجوانیبهقصر
پدرشبازگشت.سودابههمسرکیکاووسچونسیاوش
رابدید،دلباختةاوشدوسعیبهاغوایویکرد،اما
و شد خشمگین سودابه کرد. رد را او عشق سیاوش
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اثبات برای سیاوش سپس زد. او به تجاور تهمت
سالمت به آتش از خویش اسب با خود بیگناهی
بگذشتوسودابهرسواوگناهكاراعالمشد)ملویلو

عبداهللیوا،93:1397(.
نیمة در تصویر قاب بصری: و ساختاری تحلیل -
ابعاد با افقی مستطیلی شكل به صفحه، باالیی
طالیی مستطیل به نزدیک سانتیمتر، 1۴/3*11/6
قرارگرفتهودرپایینآندر1۴سطربهخطخوش
فضای است. شده بیان داستان از بخشی نستعلیق،
تصویربستهوعناصرتصویردرجهتتأکیدبرموضوع
اصلینگارهتقلیلیافتهاست.ترکیببندیکاماًلقرینه
بودهوچیدمانعناصراصلیتصویردرمیانةنگارهشكل
نیمهی پیكرههای وجود سبب به اثر ترکیب گرفته؛
اسبهاازدوطرفبازبودهگویینگارهبریدهایازاثری
وسیعوافقیباشد.بخشاعظمفضایتصویرباتپهای
منقوشبهگلبوتههایمنظمرنگی،بدونهیچعنصر
گیاهیدیگری،پوشیدهشدهاستوتنهافضایاندکی
ازآسمانطالییدردوگوشةباالییتصویردیدهمیشود.
رنگ تنها و استفادهشده درخشش نهایت در رنگها
خنثیسطحخاکستریـآبیزمیناست.درایننگاره
رنگ از مجدد استفادة شاهد قبل نگارة همچون نیز
طالییدرفضایآسمانورنگهایمكملدرلباسو
پیكرهاهمچون انسانیمیباشیم؛ پیكرة پوششچهار
نگارةقبلباویژگیهایچینیـمغولیترسیمشدهاند.
دراینجانیزابعادپیكرههایكسانبودهوتنهاوجهتمایز
و پادشاه پیكرههای متفاوت کاماًل پوشش نوع آنها

پسرشبامالزمانوبایكدیگراست.
دیگر برخالف نگاره این در هرمنوتیک: تحلیل -
نادرترین از یكی و روایت فرعی بخش نسخشاهنامه،
لحظهها،یعنیلحظهدرآغوشکشیدنسیاوشتوسط
پدرش،پسازگذرازآتشواثباتبیگناهیسیاوش
صحنة ترسیم با نگارگر گویی است. شده تصویر
مسالمتآمیزدرآغوشکشیدنسیاوشتوسطپدرش،
قصدداشتهعالوهبربیانرفتارقهرمانانروایت)جنبة
روایتگری(،دربیانیاستعاریتأکیدیمضاعفبرروابط
تیموری سلسلة خونی خویشاوندان میان خانوادگی
داشتهباشد)استقاللمحتوایی(.کیکاووسشاهریشو

سبیلیآراستهوتاجیمشابهتاججمشیددرنگارةقبل
وتاجابراهیمسلطاندرنگارههایآغازگرنسخهبرسر
دارد)تشابهجویی(،اماچهرةسیاوشعاریازمحاسن
)نمادشور،نشاطوزیباییجوانی(میباشد)تصویر7 ـ 

ج(.

بارااهو  در  اابراهیم سلکان  نگاره   .3 2 2
اتصویر 4ی 

او چنــان  فرزان ــه  خالیــق   
... او  فرمــان  تحــت  زمــان  و  زمیــن 
مثــال جنــت  بــزم  ایــن  باقبالــش 
عین الکمــال آســیب  از  بــاد  مصــون 

)Abdullaeva & Melville, 2008: 109(
درشاهنامةابراهیمسلطانبرخالفدیگرنسخخطی،
تخت بر داستان به که شاهنامه دوم بخش آغاز در
سلسلة مؤسس و کیخسرو جانشین لُهراسب نشستن
از که شده نقش نگارهای است، شده پرداخته جدید
لحاظشیوةپرداختبسیارشبیهبهنگارههاینخستین
نسخةمذکورمیباشد.لیكنابیاتیکهدرباالیتصویر
آمدهاصاًلازشاهنامهنیست،بلكهقطعهایمجزااحتماالً

درمدحوستایشابراهیمسلطاناست.
-تحلیلساختاریوبصری:همچوننگارهنخست،
صورت به سانتیمتر 17/7*18/۵ ابعاد با تصویر قاب
کادری در بیت چند تنها و بوده صفحه تمام
میشود. دیده تصویر باالیی میانه در مستطیلشكل
فضاینگارهبستهومحدودبهفضایداخلیمیباشدو
تنهاعاملکششچشمبهفضایخارجی،دودریچهرو
بهباغاست.ترکیببندیهمانندنگارةقبلکاماًلقرینه
جای تصویر مرکز در تخت بر نشسته سلطان است؛
گرفتهودرهرطرفویبهصورتقرینهچهارپیكره،
یکدریچهویکگلدانقرارداردواینقرینگیتاتعداد
عناصر فرم و تصویر پایین حوضچه درون مرغابیان
گیاهیدرونهردریچهادامهدارد.عالوهبراینچگونگی
کانون عنوان به شاه، پیكرة تناسبات جایگیری
دو و طالیی ضلعی شش قالب در تصویر، مرکزی
مستطیلطالییعمودیوافقیمحصورشدهدرشش
ضلعیوبازتاباینتقسیماتطالییدرکلیتنگارهبه
در اصلی شاخصه شاه، جایگاه تناسبات از تقلید



97

��������������������������������������������������� بادخوانی روایت در نگاره های شاهنامة ابراهیمالکان امکتر شیراد تیموریی با استناد به نظریة هرمنوتیک للانی پل ریکور

ترکیببندیایننگارهمیباشد)تصویر8(.
ازحیثمنظرهپردازیتنهانمایطبیعت،باغیاست
کهازدریچههایکاخدیدهمیشودوآنهممحدودبه
دودرختبهثمرنشستهودوگلبوتهباگلهایدرشت
است؛لیكنرنگپردازیجلوهایویژهیافتهورنگهای
پرمایهودرخشانبكاربردهشده؛تنهارنگگرمتصویر
نارنجیردایبانویایستادهوپردههایآویزاندر قرمزـ
باالیدریچههااستکهدرتضادکاملباپوششیكدست
پوششی و ابعادی با پیكرها میباشد. سلطان، سبز
یكسان،ایستاوکشیده،بررویخطیدرمیانةتصویر
قرارگرفتهاند؛بهجزپیكرةپادشاهکهتاجبرسردارد،
تنهانوعکالهیكیازدرباریانبادیگرانمتفاوتاست.
همچنینپیكرةبانوییایستادهدربرابرسلطان)گویی
از جلوتر باشد(،کمی زنانحرمسرایسلطان از یكی

میشود. دیده تصویر چپ سمت در پیكرهها دیگر
چهرهنگاریهمچوننگارههایپیشیندارایویژگیهای
چینیـمغولیبودهوتنهاچهرةابراهیمسلطانویكی

ازدرباریانویباریشومحاسنترسیمشدهاست.
-تحلیلهرمنوتیک:همانطورکهذکرشددرآغاز
جای به نگارگر ابراهیمسلطان، شاهنامة دوم بخش
تصویرکردنداستانبرتختنشستنلُهراسب،نگارهای
ازصحنةداخلیدربارابراهیمسلطانباجزئیاتکاملاز
پنجرههای گلدانها، حوضچه، چون داخلی عناصر
داخلی تزئینات و کاشیکاریها طالکاریها، گشوده،
از باالتر مراتب به اشرافی شاخصههای با کاخ، فضای
سیاسی_ اهداف راستای در شاهنامه، شاهان همة
تبلیغاتیسفارشدهندةنسخهتصویرکردهاست.نگارگر
تخت خویش، بینظیر مهارت و دانش با نسخه
ابراهیمسلطانرادرمرکزتصویردرحالیکهدرباریانبا
هویتینامشخصدوطرفاوایستادهاند،ترسیمکرده؛
پوششیكدستسبزسلطاننمادیازحقانیت،والیت،
صلحوخرداوست.همچنیندودرختبهثمرنشستهو
گلهایدرشت)نمادتولددوبارةبهاران،زندگیورشد
پاکی، )نماد آب حوضچه نقرهای رنگ انسان(، روان
گل چون داخلی فرم با معنویت( و روشنایی زندگی،
نیلوفر)نمادیازوارستگیانسان(،درکناررنگطالیی
آسمانوتختزرینسلطان)نمادجبروتالهی(وآبی
تختگاهسلطان پارچههای و نقوشکاشیها الجوردی
تأییدوتثبیت الهی(فضاییعرفانی،در )نمادملكوت
)کارکرد است کرده ایجاد ابراهیمسلطان جایگاه
اصل راستای در همچنین اجتماعی_تبلیغاتی(.
ابراهیمسلطان تاج نیز اینجا در نگارگر، تشابهجویی
مشابهتاجپادشاهاندونگارهدیگرونگارههاینخستین

میباشد)تصویر7-د(.

تصویر 6. ترکیب بندی مارپیچ در نگاره »جمشید هنر و پیشه را آموزش 
می دهد«

تصویر 7. بازخوانی تشابه جویی چهره ابراهیم سلطان در چهره نگاری شخصیت های شاهنامه
و( بهرام شاه د( ابراهیم سلطان در بارگاه ج( کی کاووس شاه و سیاوش ب( جمشید شاه الف( ابراهیم سلطان در شکار



98

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                   سال نهم، شامرۀ 35، تابستان 1399

عالوهبراین،نگارگربادانشوعلمبهاصول،مبانی
هندسیتقسیماتطالییوعالوهبراینشناختعناصر
نمادین،بابكارگیریفرمهندسیدایرهکهبهگفتهمرتضی
به صعود و خداوند اقدس ذات »نماد امیرحسینی خلج
پیروزی به اهورامزدا وعده و اسالمی فلسفه در ملكوت
:1387( میباشد کهن« اساطیر طبق ایرانیان دائمی
به خاص ترکیبیبندی در بینظیر مهارتی با 1۵و23(،
تثبیتجایگاهومقامابراهیمسلطانهمچونیكیازشاهان
اساطیریایرانباستانپرداختهاست.نكتةحائزاهمیتدر
ایننگارهاستفادهازعناصراصلیتصویرواجزاساختاربه
صورتیكپارچهودرکنارهم،درراستایبیانیاستعاری
ازنمایشنیتیدرونیوپنهاناست؛گویالحظهایمهماز

زندگیابراهیمسلطان)همچونتغییرسلسلهپادشاهیبا
است رقمخوردن حال در لُهراسب( نشستن تخت بر

)استقاللمحتواییوکارکردسیاسی(.

2 2 4. نگاره هنگ بدرام اور با شیران و ربودن 
تاج پادشاهی اد میان آن ها اتصویر ۵ی 

ژیــان شــیر  دو  آن  بدیــد  خســرو  چــو 
میــان انــدر  افســر  یکــی  نهــاده 
نخســت از  تــاج  گفــت  موبــدان  بــدان 
بُجســت شــاهی  کــه  شــد  آن  ســزاوار 

)فردوسی،306:138۵(
پسازمرگیزگرد،بزرگانایرانیبهدلیلبیعدالتی
دورانحكومتاو،جانشینیفرزندشبهرامرانپذیرفتند.
درنتیجهخسروکهازنژادپادشاهانبود،اعالمسلطنت
نظر در آزمونی جانشین، تعیین برای بهرام اما کرد؛
از را سلطنت تاج بتواند هرکس که بدینسان گرفت
میاندوشیربهچنگآورد،الیقپادشاهیاست.خسرو
تاج و بكشت را شیران بهرام و زد باز سر مبارزه از
سلطنتبرسرنهادواینگونهشاهشاهانباکشتنشاه
جنگل،جایگاهخودراتثبیتکرد)ملویلوعبداهللیوا،

.)123:1397
-تحلیلساختاریوبصری:ابعادنگاره12/۵*1۴/3
به نزدیک دوم، نگارة ابعاد با برابر تقریباً و سانتیمتر
مستطیلطالییمیباشد،بااینتفاوتکهقابتصویر
در و گرفته قرار پایینیصفحه نیمة در نگاره این در
گوشة در همچنین شده؛ تحریر سطر 1۴ آن باالی
سمتچپپاییننگاره،شكستیدرجدولکشیایجاد
شدهودمشیربهخارجازکادررفتهاست.فضایتصویر
درایننگارهنیزبستهوعناصرتصویردرراستایتأکید
این بر عالوه یافتهاند. کاهش روایت اصلی موضوع بر
چیدمانعناصرتصویرچوننگارةنخستدرسهپالن
عمودیشكلگرفته؛بهرامگوروتاجسلطنتاوبهعنوان
موضوعاصلینگارهدرپالنمیانیتصویرترسیمشدهو
درپالنسمتچپتصویرپیكرهیكیازشیرانبههمراه
پیكرةخسروپرویزودرباریانبهصورتعمودیبرباالی
همقرارگرفتهاند.همچنینچیدمانعناصراصلیتصویر
بررویفرمیمارپیچمیباشدکهازدستچماغگرفتة

تصویر 8. تناسبات طالیی در پیکره ابراهیم سلطان، نگاره »دربار ابراهیم سلطان«

تصویر 9. ترکیب بندی مارپیچ نگاره »فتح تاج  پادشاهی توسط بهرام گور با کشتن 
شیران« 
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فاکتورهایمنطبقبانظریةهرمنوتیکفلسفیریكور

تصاحباثر تبیینوتفسیراثر

بیاناستعاریباکارکردفرهنگیواجتماعی گزینشصحنه:منطبقبااصلروایتگریومتن

ب
تخ

من
اره

نگ
1

هد
ید

شم
موز

راآ
شه

پی
رو

هن
ید

مش
ج

بیاناستعاریفضایمملوءازامنیت،آرامشوصلححاکمدردوران
پادشاهیفرمانرواییعادلچونابراهیمسلطان

منظرهپردازی:منطبقبااصلنمادگرایی)درختسرونماد
)انسانجویایکمالوتجدیدحیاتساالنه(ه

تأکیدبردرباریبودنفضایحاکموبیانگرحسیازحقانیت،صلح،
اطمینانوقدرتپادشاهیابراهیمسلطان

رنگپردازی:منطبقبااصلنمادگرایی)رنگطالیینمادپاکی(
ورنگهایمكملقرمز-سبز)نمادخردوآگاهی(و

آبی-نارنجی)نمادآرامشوشادابی(ی

کارکردفرهنگی،اجتماعی،سیاسیوتبلیغاتیباقرارگیریموضوعاصلی
درمرکزتصویروتمرکزعناصرترکیبگردیکهستةمرکزی»پادشاه

ترکیببندی:منطبقبااصلنمادگرایی)ترکیبمتمرکزبا
قرارگیریموضوعاصلیدرمحلتقاطعدوقطر/ترکیببندی
)مارپیچنمادتكاملفردورهاشدناوازخویشتنخویش(ش

بیاناستعاریدرشباهتبسیارچهرةجمشیدبهچهرةابراهیمسلطاندر
نگارههایآغازیننسخه

چهرهنگاری:منطبقبااصلتشابهجویی)آرمانی،قراردادی
)همراهباتاجپادشاهییكسان(ن

بیاناستعاریباثبتصحنهاینادردرشاهنامهنگاری)تأکیدبرروابط
خانوادگیواصالحمشكالتخویشاوندیسلسلةتیموریوکنایهایاز

»روابطپدروپسری«شاهرخوابراهیمسلطان(ن

گزینشصحنه:منطبقبااصلاستقاللمحتواییوروایتگری

اره
نگ

2
ب
تخ

من
ش

یاو
س
دن

شی
شک

غو
بیاناستعاریدرراستایاصلکارکردسیاسیـتبلیغاتیآ منظرهپردازی:تقلیلعناصرتصویریوتأکیدبرموضوعاصلی

کارکردسیاسیوتبلیغاتیباتأکیدبردرباریبودنفضایحاکموالقاء
حسیازحقانیت،صلح،اطمینانوقدرتدردورانپادشاهانتیموریو

ابراهیمسلطان

رنگپردازی:منطبقبااصلنمادگرایی)رنگطالییآسمان
نمادپاکیورنگهایمكمل

کارکردسیاسیوتبلیغاتیباقرارگیریموضوعاصلیدرمرکزتصویر
))تأکیدیبیشتربرصحنةنمادینآشتیکنانپدروپسر(ر

ترکیببندی:منطبقبااصلنمادگرایی)ترکیبقرینهنماد
)محیطیآراموموزون(ن

بیاناستعاریدرشباهتچهرةسیاوشبهچهرةابراهیمسلطانکهدر
سنینجوانیبهپادشاهیرسید

چهرهنگاری:منطبقبااصلتشابهجوییونمادگراییدرچهره
)سیاوش)عاریازمحاسننمادشور،نشاطوزیباییجوانی(ی

بیاناستعاریبرتریابراهیمسلطانبهمراتبباالترازشاهانشاهنامهو
ثبتلحظهایمهماززندگیویهمچونشاهانشاهنامه)جایگزینصحنه

)برتختنشستنلُهراسب

گزینشصحنه:منطبقبااصلاستقاللمحتواییونمادگرایی
)نمایشصحنهداخلیدربارابراهیمسلطانبااستفادهازحداکثر

)عناصرتصویری،آرایههایتزئینیوشاخصههایاشرافی(ی

ب3
تخ

من
اره

نگ
ان

لط
مس

اهی
ابر

بار
کارکردسیاسیوتبلیغاتیباتأکیدبردرباریبودنفضایحاکموالقاءدر

حسشكوفاییدردورانپادشاهیابراهیمسلطان
منظرهپردازی:منطبقبااصلاستقاللمحتواییونمادگرایی

))عناصرگیاهینمادیازتولددوبارةبهارانورشدروانانسان

بیاناستعاریباکارکردسیاسیوتبلیغاتیجهتتثبیتجایگاهوشكوه
شاهانةدربارابراهیمسلطان

رنگپردازی:منطبقبااصلنمادگراییرنگهاینقرهای،طالیی
)وآبیالجوردی)نمادروشنایی،جبروتوملكوتالهی(ی

بیاناستعاریدرراستایتثبیتجایگاهومقامابراهیمسلطانوتمرکز
عناصرترکیبگرداینهستهمرکزی

ترکیببندی:منطبقبااصلنمادگرایی)ترکیبقرینهنماد
)محیطیآراموموزون/ترکیبدایرهنمادملكوتوحرکت(ت

کارکردسیاسیوتبلیغاتیبانمایشچهرةابراهیمسلطاندرآرمانیترین
حالت

چهرهنگاری:منطبقبااصلاستقاللروایتگریونمادگرایی
)چهرهابراهیمسلطانبامحاسنآراستهوتاجپادشاهی(ی

جدول شماره 1. تحلیل نگاره های شاهنامة ابراهیم سلطان براساس نظریة هرمنوتیك فلسفی پل ریکور



100

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                   سال نهم، شامرۀ 35، تابستان 1399

بهرامگورآغازوبهدوپیكرةدرباریانگوشةباالی
نگارهختممیشود)تصویر9(.

ازلحاظمنظرهپردازیتقریباًفضایتصویرباتپهای
منقوشبهگلبوتههایمنظم،پوشاندهشدهودرسوی
به دیگری کوچک تپه آسمان، سطح بر عالوه دیگر
صورتنیمه،پشتسرخسروپرویزنقشبستهاست؛دو
تپهباترسیمصخرهایمرجانیازیكدیگرجداشدهاند.
تنهارنگگرمنگارهقرمزـنارنجیلباسخسروبودهکه
)همچون بهرامگور رنگ سبز لباس با کامل تضاد در
لباسابراهیمسلطاندرنگارهقبل(استامانكتةقابل
توجهاختصاصدوسطحکاماًلمجزابهفضایآسمانبا
پیكرة چهار میان از میباشد. متفاوت کاماًل رنگ دو
تصویرشدهتنهاپیكرهبهرامگوربهطورکاملباچهرهای
آرمانینقششدهاستوسهپیكرةدیگربهصورتنیمه
میباشند.حالتپیكرههانسبتاًخشکونمایانگراعمال
آنهاست؛بهرامگورباپاهاییازهمگشودهدرحالنبرد
دیدن با درباریان و خسروپرویز و میباشد شیران با
شهامتاو،انگشتبهدهانماندهاند.عالوهبراینچهار
برزمین بهحالتتسلیم پیكره،دوپیكرةشیرانیکه
نشستهاند،دردوگوشةراست)بهصورتنیمه(وچپ

تصویردیدهمیشود.
-تحلیلهرمنوتیک:برخالفدیگرنسخشاهنامه
جسد که حالی در تخت بر نشسته بهرام معموالً که
شیرانزیرپایشبهتصویرکشیدهشده،درایننگاره
تختسلطنتیدرتصویربرخالفآنچهدرمتنآمده،
ترسیمنشدهوتنهاتاجیبهصورتنمادینواستعاری
رویزمیندرمیانپیكرةدوپادشاهقرارگرفته؛بهرامگور
درمیانهتصویردرحالیکهبرسرشیرگوشةسمتچپ
تصویرچماقمیزند،ترسیمشدهاستودرباالیسر
بر انگشت زده حیرت درباریان، همراه به خسرو شیر
دهانگرفتهاند؛گویانگارگرباگزینشاینصحنهقصد
داشتهدربیانیاستعاری،تأکیدیبربزرگداشتپیروزی
وجانشینیابراهیمسلطانبراسكندرسلطاندرحكومت
برفارسداشتهباشد)استقاللمحتوایی(.همچنینهر
برسر پادشاهی تاج وخسروپرویز بهرامگور پیكرة دو
چهرة اما است آنها شاهانة نژاد از نمادی که دارند
بهرامگوردرآرمانیترینحالتوبدونمحاسن)نشان
جوانیونشاطوی(ترسیمشده)تصویر7(،درحالیکه
چهرةخسروباریشوسبیلنقششدهاست.عالوهبر
اینازدورنگآبیوطالییبرایدوفضایجداشده

فاکتورهایمنطبقبانظریةهرمنوتیکفلسفیریكور

تصاحباثر تبیینوتفسیراثر

بیاناستعاریباکارکردسیاسیوتبلیغاتی:ابراهیمسلطانکهدر
سنیننوجوانیحاکمفارسوجانشیناسكندرسلطانشد

گزینشصحنه:منطبقبااصلروایتگری،استقالل
محتواییونمادگرایی)تاجنمادبهارثبردنپادشاهی(

)ی
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بیاناستعاریدرراستایاصلکارکردسیاسیـتبلیغاتیجن منظرهپردازی:تقلیلعناصرتصویریوتاکیدبرموضوع
اصلی

بیاناستعاریونمادیندرراستایتأکیدبربهسلطنترسیدن
ابراهیمسلطاندرسنینجوانی

رنگپردازی:منطبقبااصلنمادگرایی)آسماندوگانه
آبیوطالیینمادنشاطجوانیوایمان(ن

کارکردفرهنگی،اجتماعی،سیاسیوتبلیغاتیباقرارگیریموضوع
اصلیدرمرکزتصویروتمرکزعناصرترکیبگردیکهستة

»مرکزی»پادشاه«ه

ترکیببندی:بیاناصلنمادگرایی)ترکیبمتمرکزبا
قرارگیریموضوعاصلیدرمحلتقاطعدوقطر/ترکیب

مارپیچنمادتكاملفردورهاشدناوازخویشتن
)خویش(ش

بیاناستعاریدرشباهتچهرةبهرامشاهبهچهرةابراهیمسلطانو
تأکیدیبربزرگداشتپیروزیوجانشینیویبراسكندرسلطاندر

حكومتبرفارس

چهرهنگاری:منطبقبااصلتشابهجوییونمادگرایی
بهرامگوربدونمحاسن)نشانجوانیونشاطوی(و
)خسروپرویزباریشوسبیل)نشانسنباالیاو(و

ادامة جدول شماره 1. تحلیل نگاره های شاهنامة ابراهیم سلطان براساس نظریة هرمنوتیك فلسفی پل ریکور
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آسماناستفادهشده؛گویاآسمانآبیدرخشانباالی
وی جوانی نشاط و شور بر باشد تأکیدی بهرام سر
تشابهجویی نیزشاهداصل نگاره این )نمادگرایی(.در
میباشیم؛نگارگردرراستایدستیابیبهاهدافسیاسی
سفارشدهندةنسخه،چهرةجوانبهرامشاهرانمادیاز
چهرةابراهیمسلطانگرفتهکهدرسنیننوجوانیحاکم

فارسوجانشیناسكندرسلطانشد.

نتیجه ایری
در ریشه متمادی قرون طی ایرانی نگارگری اگرچه
چون مختلفی عوامل همواره اما داشته، فارسی ادب
تحوالتسیاسی،اجتماعیوفرهنگیدرشكلگیریآن
نمادینو بههمیندلیلجنبههای بودهاست. دخیل
گرایشاتمعناشناسانهبسیاریدرنگارههایایرانینهفته
ازمنظری را بازخوانیآنها قابلیتتفسیرو استکه
این گرفتن نظر در با میگذارد. اختیار در متفاوت
از یكی نگارههای بررسی به حاضر پژوهش ویژگی،
منظر از ایران، مصور شاهنامههای برجستهترین
ریكور است. پرداخته ریكور پل فلسفی هرمنوتیک
روایت در معنا زایش با مترادف را هنری آفرینش
پایة بر ذهنی نظام این بود معتقد وی میدانست.
زنجیرهایازعناصرنمادینوسمبولیک،درقالبفرمو
ترکیبیمشخصوبراساسنوعیشباهتدرمحتواو
نیزشكلگیری نگارگری طرحداستانشكلمیگیرد؛
دارای و بوده قوانین این طبق داستان، یک کلیت
شاخصههایمتنمیباشد.طیقروناسالمیکتابآرایی
نسخگوناگونمنعكسکنندةگرایششدیداینشاهان
مهاجمبهتبارسازیایرانیووجاهتبخشیبهحكومت
گرایش، این نمود بارز جلوههای از است. خویش
عصر تیموری شیراز مكتب خطی نسخ کتابآرایی
مكاتب بینظیرترین از یكی عنوان به ابراهیمسلطان
نگارگریایرانمیباشد.ابراهیمسلطان،شاهزادةهنرپرور
تیموری،دررقابتبادیگرشاهانهمعصرخودبهویژه
به اعتباربخشی راستای در همچنین و بایسنقرمیرزا
حكومتخویش،فرمانکتابتنسخهایمتفاوتوویژه
به پادشاه شاهنامه، در زیرا کرد؛ صادر را شاهنامه از
عنوانقدرتاصلی،تنهایکفرمانروانیستبلكهدارای

نوعیتقدسدرباورمردماناست.
بازخوانی میکند اذعان گرفته صورت بررسیهای
اساس بر ابراهیمسلطان شاهنامة منتخب نگارههای
فاکتورهایمنطبقبانظریةهرمنوتیکفلسفیریكور،
دردومرحلةکلیتبیینوتفسیر)تحلیلویژگیهای
جهان )بازخوانی تصاحب و اثر( بصری و ساختاری
نگارهها(،روندیمنطقیازنشانهشناسیبهمعناشناسی
رابرپایةاستقاللمحتواییونیتدرونینگارگرودر
کرده طی اثر سفارشدهنده سیاسی اهداف راستای
است.درایننگارهها،هدفاصلیخلقنوعیبیانروایی،
بهیاریعناصرتصویریونمادهایناخودآگاهانه)چون
عناصرگیاهی،رنگها،گزینشصحنهوترکیببندی(و
بهتصویرکشیدنشاهزادهایعادل،قدرتمندوحامی
مردم)همچونپادشاهانکهنایران(برایانتسابوی
بهتبارپادشاهانکهنایرانی)جمشید،سیاوش،لهراسب
تبلیغاتی ـ اهدافسیاسی به بهرام(جهتدستیابی و
او حكمرانی دورة که باور این القاء و ابراهیمسلطان
همچونگذشتةشكوهمندایرانسرشارازعدالت،صلح،
آرامش،حقانیت،تواضعوشكوهشاهانهاست،میباشد.
که بوده پادشاه تصویر اصلی، شاخصة نگاره هر در
همچونهستةمرکزینقشبستهوعناصردیگر)مانند
در نیزهمگی، )... و ترکیببندیها گزینشصحنهها،
هسته این گرداگرد گفتمان این بر تأکیدی راستای
مرکزیشكلگرفتهاند؛همچنینتشابهمیانموقعیت
ایرانی پادشاهان و ابراهیمسلطان فرهنگی ـ سیاسی
شخصیت با وی شخصیت استعاری جایگزینی عامل
بهرام و لهراسب سیاوش، جمشید، چون حكمرانانی

است.
میتوان پژوهش این پرسش به پاسخ در نهایت در
چنینبیانکردکهدرپسویژگیهایتصویرینگارههای
شاهنامةابراهیمسلطان،معناومحتوایینهاننهفتهکه
آنراتبدیلبهسفیریتجسمیوپیامآورعقایدومقاصد
سیاسی، بافت بررسی و مطالعه است. کرده سیاسی
دانش به توجه با تیموریان عصر فرهنگی و اجتماعی
هرمنوتیکونظریةپلریكوربیانگرآناستکهراهاندازی
کتابخانهوکارگاههایسلطنتی،تعامالتفرهنگی_هنری
میانشاهانوحمایتازهنرمنداندردورانتیموریو
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عصرابراهیمسلطان،عالوةبرعالقهشخصیاینشاهزاده
به پیام انتقال برای ابزاریسیاسی_تبلیغاتی هنردوست،
میشده محسوب بایسنقرمیرزا جمله از پادشاهان دیگر
است.همچنینقابلذکراستکهاساسشكلگیریآثار
است نبوده فلسفی ایرانی،هرمنوتیک نگارگری و هنری
تفسیر، برای مبنایی میتواند هرمنوتیک دانش ولیكن
تأویلوشرحاینآثارباشدتابدینسانبهکشفروابطی
نگارگری مختلف دورههای آثار سایر تفسیر جهت تازه،

ایرانرسید.

پی نوشت
1.توجهبهجایگاهعنصرزبانیدرساختارووابستگیمعنابه
دیگران، و )شاهرودی عنصر نهجنس جایگاه، آن اعتبار

.)118:1397
2.فرگه،معنارامحتواومضمونیکجملهوارجاعراویژگی

سخندانستهاست)همان،121(.
3.آستینمعتقدبودنقشاصلیزبانصرفاًحكایتگرینیست
ازکنشهادرسهسطحمعناییاست وزبانمجموعهای

)همان،123(.
۴.مفهوم»دازاین«بهوجودانساندرجهانخاص،یعنیفضای
ذهنیمتاثرازعالمبیرونوویژگیهایدرون،اشارهدارد

)همان،12۴(.
۵.بهمعنایآمیختگیشكافوفاصلهزمانیمیانزاویةنگرش
خالقاثرومفسرآنمیباشد)همان،128؛ریكور،1383،

ج1۴3-1۴0:1(.
6.بهاعتقادهوسرلشناختجهانپیرامونتنهادرگرونمودو
پدیدارشهودیاشیاءدرعقلمااست)شاهرودیودیگران،

.)12۵:1397
تئوریهای تأثیر تحت مؤلف، از متن فاصلهمندی نتیجة .7

دازاینوامتزاجافقها)همان،131(.
8.نیتدرونیمتن،همانقصدمؤلفدرزمانخلقاثراستکه
درمرحلةتفسیروفهممتنبایدکشفشود)همان،133(.
9.طبقنظریهورنرژانوند،کلماتچندمعناییهستندوهر
تأویل قابلیت و نمادین سویة دارای هنری یا زبانی بیان

است)همان،132(.
از ابروکهپس بهحافظ نورالدینلطفاهللمعروف 10.موالنا
رحلتبایسنقرمیرزارهسپاردربارابراهیمسلطانشد)آژند،

.)171:1393
11.مؤلفکتابظفرنامهتیموری)همان(.

12.مؤلفکتابانیسالناسدرسال830هجریقمری)همان،
.)172

باصحنه را ارتباط ابیاتیکهبیشترین 13.بیتمصور:یعنی
تصویرشدهدارند)کفشچیان مقدموالهخانی،26:1396(.

کتابنامه
احمدی،بابک.)1383(.ساختاروهرمنوتیک.تهران:نشرگام

نو.
آژند،یعقوب.)1393(.مكتبنگارگریشیراز.و:بهنامصدری.

تهران:انتشاراتفرهنگستانهنر.
بابکمعین،مرتضی.)1391(.»استعارهوپیرنگدراندیشهپل
ریكور«.فصلنامهعلمی-پژوهشینقدادبی،سال۵،ش20،

صص26-7
برکاتی،سیدهاکرموعلمیسوال،محمدکاظم.)139۴(.بررسی
رابطةمفهومنمادواستعارهدراندیشةریكور.نشریهفلسفه،

ش2،صص19-2
پاکباز،روئین.)1386(.نقاشیایران»ازدیربازتاامروز«.تهران:

انتشاراتزرینوسیمین.
جهاندار،حوریه.)139۵(.»مطالعهوشناساییجنبةبیانگری
نگارههاییازشاهنامهابراهیمسلطانومحمدجوکیباتكیه
برویژگیهایاجتماعیوهنری«.پایاننامةکارشناسیارشد.
دانشكدةعلومنظریومطالعاتعالیهنردانشگاههنرتهران.
»نسبت .)1396( محمدرضا. ریختهگران، و مجید حیدری،
آفرینشهنرینزدکانتوهایدگربامعنایروایتدرنظر
ریكور«.فصلنامةعلمی-پژوهشیکیمیایهنر،سالششم،

ش2۴،صص33-23
خلجامیرحسینی،مرتضی.)1387(.رموزنهفتهدرهنرنگارگری.

تهران:نشرکتابآبان.
ترجمة، هنر. نظریهی و هرمنوتیک )1383( نیكالس. ِدیوی،
فرهادساسانی.نشریةزیباشناخت،ش10،صص321-311
»بررسی .)1393( منصوره. حسامی، و پروانه رجبینژاد،
هرمنوتیکپلریكوروتأویلمخاطبازاثرهنریباتكیهبر
عنوان«.نشریةهنرهایزیبا-هنرهایتجسمی،دورة19،ش

3،صص26-19
رستگاریان،مژگان.)139۴(.»مطالعهتطبیقیمجالسیازسه
هنر«. اجتماعی تاریخ رویكرد با تیموری برادران شاهنامه
کاربردی هنرهای دانشكده ارشد. کارشناسی پایاننامه

دانشگاههنرتهران
ریختهگران،محمدرضا.)1368(»تأمالتیدرمبانیهنر
فصلنامة زیبائی«. و هنر با آن نسبت و هرمنوتیک

هنر،ش17،صص27-12
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نصرالدین سلطانی، »نصرالدین .)1381( فرانسیس. ریشار،
سید ترجمة شیراز«. در ابراهیمسلطان کتابخانه و مذهب
صص  ش۵، بهارستان، نامه مجلة مرعشی. محمدحسین

1۴0-131
ریكور،پل.)1397(»استحالههایطرحداستان«.ترجمةمراد

فرهادپور.فصلنامةارغنون،ش9و10،صص7۵-39
ریكور،پل.)1383(زمانوحكایت،جلد1و2.ترجمةمهشید

نونهالی.تهران:نشرگامنو.
سالمتنیكیکند،المیرا.)1392(.»بررسیتطبیقیموجودات
غریبدرسهشاهنامهازدورهتیموری«.پایاننامهکارشناسی

ارشد.دانشكدةهنرهایتجسمیدانشگاههنرتهران
شكری،محمد.)1396(.پلریكوروهرمنوتیکروایی؛رهیافتی

بههرمنوتیکانتقادی.تهران:نشرنگارستاناندیشه.
شاهنامه .)1397( چارلز. ملویل، و فیروزه عبداهللیوا،
انتشارات تهران: احمدیتوانا. اکرم ترجمة ابراهیمسلطان.

فرهنگستانهنر.
»بررسی .)1396( کریم. الهخانی، و اصغر کفشچیانمقدم،
آثار زیباشناسانه ساختار در متن و فرم تعاملی مؤلفههای
ایران«.نشریةهنرهایزیبا-هنرهایتجسمی،دوره نقاشی

22،ش۴،صص32-23
گرابر،اولگ.)1390(.مروریبرنگارگریایرانی.ترجمةمهرداد

وحدتیدانشمند.تهران:موسسةنشرآثارهنریمتن.
گری،بازل.)138۵(.نقاشیایران.ترجمةعربعلیشروه.تهران:

نشردنیاینو.
فردوسی،ابوالقاسم.)138۵(.شاهنامةفردوسیبراساسنسخة

ژولُمل»بهکوششعبداهللاکبریانراد«.تهران:
انتشاراتالهام.

ماهوان،فاطمه.)139۵(.شاهنامهنگاریگذرازمتنبهتصویر.
تهران:انتشاراتمعین.

مرتضویشاهرودی،سیدمحمودودیگران.)1397(.»بررسیو
نقدمبانیهرمنوتیكیپلریكور«.فصلنامةعلمی-پژوهشی

کالماسالمی،سال27،ش10۵،صص1۵0-10۵
»حضور هویتساز متن اسطورة .)1387( بهمن. نامورمطلق،
انتشارات شرکت تهران: ایرانی«. فرهنگ ادب در شاهنامه

علمیوفرهنگی.
هیلنبرند،رابرت.)1388(.زبانتصویریشاهنامه.ترجمةسید

داوودطبایی.تهران:انتشاراتفرهنگستانهنر.
اقدامات »مقایسة .)139۵( کمال. سید یعقوبیهشجین،
تیموری«. بایسنقرمیرزای و ابراهیمسلطان فرهنگی-هنری

انسانی علوم و ادبیات دانشكدة ارشد. کارشناسی پایاننامة
دانشگاهبینالمللیامامخمینیقزوین
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