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مقدمه
مسئلة مشروعيت و حفظ پايگاه مردمی مهم ترين 
حكومت های  از  است.  حاكميتی  دستگاه  هر  دغدغة 
برای  معاصر  مدرن  دولت های  تا  گذشته  سلطنتی 
عمومی  اذهان  در  نفوذ  و  خود  مشروعيت  تثبيت 
برنامه ريزی داشته و دارند. در هر دورهای نهاد قدرت 
برای همراه كردن جامعه تحت حاكميت خود با اهداف 
مورد نظرش از ابزار تبليغات بهره می برد. اگرچه امروزه 
با طيف گستردهای از رسانه ها مواجهيم، در گذشته 
هم شعر، نقاشی، نقش برجسته، سكه و بسياری ديگر 
رسانه هايی بودند كه باِر تبليغات را به دوش می كشيدند.
می دانيم كه صفويه پايه های حكومتش را بر ترويج 
از  همسايگانش  كه  حالی  در  كرد؛  بنا  تشّيع  مذهب 
اساس  همين  بر  بودند.  سّنی مذهب  غرب  و  شرق 
استقالل و تماميت ارضی سرزمين تحت حاكميتش را 
بر همين تمايز ايدئولوژيک بنا كرد. صفويه آگاهانه بر 
برای همگن  اختالف دامن می زد؛ تالش صفويه  اين 
كردن جامعه فضا را برای پذيرش ديگری و ايده های 
مخالف تنگ تر می كرد و تبليغ ديگری هراسی بخشی 
از سياست های صفويه بود. فرضية اين نوشتار آن است 
را  ديگری  و  خود  تفكيک  در  نگرش  اين  نمود  كه 
می توان در تصويرسازی آن عصر مشاهده كرد. تصاوير 
منتخب برای اين نوشتار از دو شاهنامة تهماسبی و 
مورد  و شيوۀ  است؛  انتخاب شده  اسماعيل دوم  شاه 
تصاوير،  معنای  واكاوی  برای  پژوهش  اين  نظر 

نشانه شناسی فرهنگی است.
يوری لوتمان پايه گذار شيوۀ نشانه شناسی فرهنگی 
است. الگوی نشانه شناسی فرهنگی كه در دل مكتب 
نشانه شناسی مسكو - تارتو متولد شد با مقاالت لوتمان 
سپس  شد؛  معرفی  نشانه شناسی  علم  طرفداران  به 
بسط  را  شيوه  اين  پوسنر  و  سونسون  چون  كسانی 
دادند. دوگان های فرهنگ - طبيعت، خائوس )نظم(-

نظريه  اساس  ديگری   - خود  و  )آشوب(  كاسموس 
مقالة  در  تشكيل می دهند.  را  فرهنگی  نشانه شناسی 
پيش رو، همانطور كه اشاره شد، از طريق به كارگيری 
چگونگی  تحليل  به  فرهنگی  نشانه شناسی  الگوی 
بازنمايی ديگری در دو نمونة متن تصويری، پرداخته 

از نقاشی های دورۀ  خواهد شد. در هر دو تصوير كه 
صفويه، يكی متعلق به مكتب تبريز و ديگری متعلق به 
و  انسان  انتخاب شده دوگونه كنشگر  قزوين،  مكتب 
اين  در  كنشگران  رابطة  واسازی  می شود.  ديده  ديو 
نظرية  تقابلی  دوگان های  از  استفاده  با  تصاوير 
ساخت  چگونگی  بررسی  و  فرهنگی،  نشانه شناسی 
ديگری سازی، هدف  فرآيند  از طريق  متن  در  هّويت 
اين نوشتار است. پارادايم نشانه شناسی فرهنگی مشابه 
معتقد  معنا  ايجاد  در  بافت  تأثير  بر  پساساختگرايی 
است؛ بر اين اساس مطالعات بينامتنی و بازسازی بافت 
تشكيل دهندۀ آثار بخشی از روند تحليل نگاره ها را 
از  نوشتار  اين  نظر  مورد  زمانی  بازۀ  می شود.  شامل 
شاه  مرگ  تا  اول  اسماعيل  شاه  حكومت  ابتدای 
اسماعيل دوم را دربر می گيرد؛ ناگزير بخشی از متن به 
داده  اختصاص  آثار  اين  وقايع سياسی هم عصر  شرح 
شده است. اين پژوهش از نوع نظری است و به شيوۀ 
مطالب  تبيين  به  موردكاوی  و  تحليلی   - توصيفی 
گردآوری  كتابخانه ای  شيوۀ  به  اطالعات  می پردازد؛ 

شده  است.

معرفی الگوی نشانه شناسی فرهنگی
در سال 1973 لوتمان و مكتب تارتو- مسكو تعريف 
دانش  را  آن  و  كردند  ارائه  را  فرهنگی  نشانه شناسی 
مطالعة رابطة كاركردی بين نظام  های نشانه اِی درگير 
نظام های  كه  دادند  نشان  و  دانستند  فرهنگ  در 
نشانه ای فقط در ارتباط با يكديگر و در تأثير متقابل بر 
يكديگر است كه عمل می كنند. )توروپ، 1390: 23( 
نشانه شناسی فرهنگی نَفِس فرهنگ را مورد توجه قرار 
توجه  مادی  و  ذهنی  الگوهای  آن  به  يعنی  می دهد، 
نشان می دهد كه برای درک فرهنگ خود و فرهنگ 
ديگران می سازيم. )ليونبرگ، 1390: 126 ( لوتمان و 
اوسپنسكی در مقالة »در باب سازوكار نشانه شناختی 
نشانه شناسی  فرهنگ - در  واژۀ  تعريف  فرهنگ« در 
متفاوت  شيوه های  می كنند:  بيان  چنين   - فرهنگی 
نافرهنگ  از  فرهنگ  كنندۀ  متمايز  حدود  تعيين 
سرانجام و اساسا به يک چيز ختم می شود: در بستر 
نافرهنگ، فرهنگ در حكم يک نظام نشانه ای پديدار 
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می شود. به طور مشخص، چه اين ويژگی های فرهنگ 
است،  طبيعی  چه  آن  با  تقابل  در  انسان  ساختة  را 
قراردادی در تقابل با آنچه خودانگيخته و غير قراردادی 
است، يا قابليتی برای انباشت تجربة انسانی در تقابل 
با كيفيت پيشينی )اصيل( طبيعت بدانيم، در هر حال 
فرهنگ  نشانه شناسی  ماهيت  مختلف  جنبه های  با 

سروكار داريم. )لوتمان،1390: 42(
نظام  يک  مثابه  به  فرهنگ  تحليل  در  لوتمان   
از اصطالحات رمزگان و پيام استفاده كرده  نشانه ای 
است، اما او در پرداختن به اين مسئله، فراتر از جزم 
و  پيشرفته تر  رويكرد  و  رفته  ساختارگرايانه  انديشی 
ارائه كرده است. )اكو،1390: 9و11( در  پيچيده تری 
تعريف لوتمان از فرهنگ، روش سّنتی كه می پرسد: » 
به  را  خود  جای  می فهمم؟«  چگونه  را  فرهنگ  من 
امكان ديگری داده است كه می پرسد فرهنگ چگونه 
خود يا فرهنگ ديگر را می فهمد؟ )توروپ،1390: 23(
در اين روش نظام الگوساز، مفهومی اساسی است؛ 
كه  الگوهايی اند  نشانه ای  نظام های  می گويد:  لوتمان 
دنيايی را كه در آن زندگی می كنيم توضيح می دهند. 
دهندۀ  الگو  نظام  زبان  نظام ها،  اين  همة  ميان  از 
درک  الگويی  طريق  از  را  دنيا  ما  و  است  نخستين 
می كنيم كه زبان ارائه می كند. اسطوره، قواعد فرهنگی، 
دين، زباِن هنر و علم نظام های الگو دهندۀ دومين اند. 
بنابراين بايد اين نظام های نشانه ای را نيز مطالعه كرد 
چون ما را وا می دارند دنيا را به طريق معينی بفهميم، 
بگوييم.  سخن  آن  دربارۀ  می دهند  اجازه  ما  به  و 
نظام  يک  شيوه،  اين  چارچوب  در   )8 )اكو،1390: 
الگوساز ثانويه از طريق زبان شاعرانه در ارتباط با زبان 
نوشتاری، يا زبان هنرهای تصويری در ارتباط با زباِن 
آگاهی، يعنی زبان طبيعی كه به آن قابل ترجمه است 
و يا به واسطة آن قابل توصيف است جايگاه خود را 
زبان طبيعی در  اين منطق،  براساس  كسب می كند. 
نظام  و  است  اوليه  الگوساز  نظام  واقعيت،  با  ارتباط 
ديگر  همة  به  توصيف،  زباِن  در حكم  ثانويه  الگوساز 
زبانهای فرهنگ )اسطوره، مذهب، هنجارهای رفتاری 

و غيره( مرتبط است. )توروپ، 1390: 19( 
در  رايج  الگوهای  از  فرهنگی  نشانه شناسی  در 

ساختگرايی همچون تقابل های دوگانه استفاده می شود 
نشد؛  تلقی  مطلق  ساختگرای  هرگز  شيوه  اين  اما 
رويكرد  مشابه  فرهنگی  نشانه شناسی  پارادايم 
پساساختگرا به دنبال تشابهات برای يافتن چارچوبی 
و  تفاوت ها  به  می خواهد  بلكه  نيست،  فراگير  و  كلی 
تفاوت های  ويژه  به  باشد؛  داشته  توجه  نيز  تمايزات 
لوتمان،  الگوی   )19  :1389 مطلق،  )نامور  فرهنگی. 
الگوی  چند  به  تجزيه  قابل  و  كالن  است  الگويی 
كوچک تر، از اين رو يک ابر الگوست.ابر الگوی لوتمان 
را با تكيه بر مضامينی كه در آثار متعددش آورده، به 

سه الگوی اصلی می توان تقسيم كرد:

زندگی  محيط  بر  ناظر  امری  مثابه  به  طبيعت   .1
بر  ناظر  امری  مثابه  به  كه  فرهنگ  برابر  در  انسان، 

جنبه های فرا طبيعی زندگی انسان است.
2. طبيعت به مثابه خائوس )بی نظمی/ آشوب(، در 

برابر فرهنگ به مثابه كوسموس )نظام مندی(.
3. طبيعت به مثابه امری ناظر بر بربريت، در برابر 
مقام  در  الگو،  اين  خود.  وضعيت  مثابه  به  فرهنگ 
الگوی تقابلی»ديگر« و »خود« است.  تعميم ناظر بر 

)پاكتچی،1391: 182-185(

از ديگر اصطالحاتی كه لوتمان مطرح می كند 
فضای  آن  نشانه ای،  است: سپهر  نشانه ای  سپهر 
شامل  نشانگی،  فرآيند  كه  است  نشانه شناختی 
كنش و تفسير نشانه ها، را تعيين می كند. اين فضا 
محل قرار گرفتن فرهنگ و زبان است؛ به اعتقاد 
لوتمان، بيرون از سپهر نشانه ای نه ارتباط وجود 
فضايی  استعاره های  از  لوتمان  زبان.  نه  و  دارد 
مانند مركز و حاشيه، بيرون و درون نيز استفاده 
می كند؛ در نظرية او مركز جايی است كه متون 
فرهنگی توليد می شوند در حالی كه در حاشيه، 
می كند. تهديد  را  فرهنگ  بی نظمی،  و  آشوب 

)ليونبرگ، 1390: 127( طبق الگوی مكتب تارتو 
می نامند-  »متداول«  الگوی  را  آن  اغلب  كه   -
بديهی تلقی می شود كه در موارد متعارف اعضای 
اعضای  و  )خودی(  داخلی  را  خود  فرهنگ  هر 
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نظر  )غير خودی( در  بيرونی  را  ديگر فرهنگ ها 
و  منظم  زندگی  خودی،  سمت  در  می گيرند1. 
بی نظمی  و  آشوب  آن،  از  بيرون  است؛  معنادار 
است كه درک آن ناممكن است. همچنين معموالً 
خودی بسيار ارزشمند تلقی می شود. )سونسون، 

)76 :1390
برخورد هر  اولين  در  )كه  اين شرايط، متن  تحت 
تلقی  متن  باشد  فهم  قابل  و  فرهنگ  درون  آنچه 
می شود( نمی تواند بيرون از فرهنگ وجود داشته باشد: 
اما دست كم امكان بالقوۀ نامتن كه از بيرون می آيد و 
چند  هر  است.  شده  منظور  می شود  تبديل  متن  به 
معمول آن است كه نامتن ها با ساز و كار خاص طرد 
كه درون هر فرهنگی وجود دارد بيرون رانده يا طرد 
رويكرد  اين  در  اگرچه  )سونسون،1390: 77(  شوند. 
سازوكار جذب و ترجمه و از آن خودسازی متن بيرونی 
)نامتن( و امكان استحاله در قلمرو نظم و خودی در 
مقاله  اين  نظر  مورد  نكتة  اما  است.  نظر گرفته شده 
مفهوم طرد و سازوكار بيرون راندن نامتن است. سنت 
مقاومت  ديگری  با  تعامل  برابر  در  مسلط  گفتمان 
می كند، نگرانی از اختالط به دنبال خودش برنامه ريزی 
ميآورد. اگر همة نظام های نشان های در يک فرهنگ را 
رسانه در نظر بگيريم از طريق بررسی رسانه ها می توان 
نگه  بيرون  برای  مركز  برنامه ريزی  و  طرد  سازوكار 
از  يكی  كرد.  تحليل  را  نامتن  و  ديگری  داشتن 
است  ديگری  دادن  سازوكارهای طرد، طبيعت جلوه 
بدين معنا كه با ناديده گرفتن فرهنگ ديگری ايشان 
را طبيعت تلقی كنند. قطعاً هنر و به ويژه نقاشی يک 
است؛  برخوردار  نشانه ای  نظام  از  كه  است  رسانه 
نشانه هايی كه داللت های معنايی دارند و برای مفسر 
اثر  پديدآور  جامعة  فرهنگی  انگاره های  كنندۀ  افشا 

هستند.

میان  مذهبی  اختالفات  و  صفویه  شكل گیری 
ایران و همسایگان

و  سياسی،  تاريخی،  وقايع  با  بايستی  ابتدا  در 
اجتماعی عصر صفوی - در حقيقت آن سپهر نشانه ای  
كه تصاوير را ايجاد كرده  است - آشنا شد. بی شک 

بدون آشنايی با بافت پديدآور اثر امكان رمزگشايی و 
خوانش تصاوير وجود ندارد.

صوفی  متنفذ  خاندان های  از  صفی  شيخ  خاندان 
پيروان  داشتند.  نفوذ  عثمانی  و  ايران  در  كه  بودند 
بی شمار آن ها، بيشتر از ميان تركمانانی بودند كه در 
آسيای صغير متمركز سكونت داشتند. با اين حال در 
نواحی مختلف ايران نيز هواداران بی شماری داشتند. 
جهتی  از  خاندان  اين  جنبش  كه  داشت  توجه  بايد 
ميراث دار جنبش شيخان سربداری و مرعشی در قرن 
هشتم بود؛ و مرامی كه در عين تصوف، گرايش شيعی 
داشت و به سياست گرويد. اين حركت شيخیـ  شيعی 
را شيخ صفی درست در همان قرن هشتم پايه گذاری 
كرد. پيشرفت آن در سال های نخست مديون مقبوليت 
 ،1 ج  )جعفريان،  بود.  روزگار  آن  جامعة  در  تصّوف 
1379: 19( انقالب 906ق / 1501م  صفويان حاصل 
دو سده تبليغ دقيق و تمام عيار دعوت صفوی بود. 
اسماعيل،  پيشوای صفويان،  كه  می كنند  تصور  غالباً 
وقتی  اما  است،  بوده  انقالب  پيروزمندانة  ختم  عامل 
1494م،  ق/   899 سال  به  اسماعيل  كه  درمی يابيم 
اسماعيل تازه هفت ساله بود كه به عنوان رهبر اين 
جنبش برگزيده شد، روشن می شود كه ممكن نيست 
چنين بوده باشد؛ و عامل حفظ انگيزۀ جنبش انقالبی 
صفويان پسر بچه ای هفت ساله نبوده است. آن كه در 
از  عهده دار حفاظت  و 1499  ميانة سال های 1494 
جان اسماعيل بود، گروه كوچكی بود مشتمل بر هفت 
كسانی  معنای  به  اختصاص«  »اهل  به  معروف  مرد، 
است كه برای مأموريت ويژه ای دستچين شده اند، و در 
اين مورد، مأموريت ويژه آن ها، جدای از حفظ جان 
سازمان  آمادگی  داشتن  نگاه  باال  جوانشان،  پيشوای 
انقالبی صفويان در شام، آناتولی شرقی و جاهای ديگر، 
سياسی  نبوغ  بود.  انقالب  نهايی  مراحل  طراحی  و 
پايان  به  را  صفويان  انقالبی  جنبش  كه  كسانی 
بر  آنان  كه  است  اين  در  رساندند،  پيروزمندانه اش 
اساس طرحی مذهبی- سياسی پيش رفتند. )سيوری، 
1380: 165-164( دستگاه تبليغی صفويان، به هنگام 
جلوس شاه اسماعيل يكم به سال 906ه قدرتش را بر 
سه بنياد بنا كرد: نخست، حق الهی شاهان ايرانی بر 
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تملک خورنه/ َفّر يا شكوه شاهانه، كه خاستگاهی كهن 
اين  غايب.  امام  نيابت  ادعای  دوم  داشت؛  باستانی  و 
ادعا، هر چند مؤيدش »اِسنادی« چه بسا جعلی بود2، 
اعتبار عام يافت و به اكراه از سوی علما پذيرفته شد، 
نهاد  با  مذهب  نهاد  نزديک تر  پيوند  آن كه  سبب  به 
سياست به مفهوم افزايش قدرت سياسی خود ايشان 
بود؛ و سوم، نقش شاه در مقام »مرشد كامل« فرقهی 
قدرت  به  را  ايشان  كه  رزمجويی  صفويان  و  صفويه 
رسانيده بودند. )همان: 142( پس از به قدرت رسيدن 
بود.  »مشروعيت«  صفويه  روی  پيش  بعدی  چالش 
مشكل بتوان هيأت حاكم های در نظر آورد كه بيش از 
داشته  مشغول  مشروعيت  مسئلة  با  خاطر  صفويان 
باشد. چرا چنين بود؟ پاسخ اين است كه دولت صفوی 
دول  ديگر  تمامی  از  را  آن  كه  داشت  خصيصه ای 
مسلمان آن عهد متمايز می ساخت )مگر استثناهايی 
خردی از قبيل دول كوچک شيعی فالت دكن(، به اين 
معنا كه دولتی شيعی بود. با جلوس صفويان، تشيع 
به  بعد  به  اسالم  ظهور  از  بار  نخستين  اثنی عشری 
قدرت تمام عيار سياسی دست يافته بود. از اينرو نه 
آنچه  با  صفوی  شاهان  برای  مشروعيت  مسئلة  تنها 
بود  مطرح  ايران  در  حاكم  سلسله های  برای  پيش تر 
تفاوت می كرد، كه برای ايشان به غايت ارزش داشت 
را  قدرت  به  نسبت  ادعايشان  مشروعيت  بتوانند  كه 

مسلّم سازند. )همان: 161(
شاه اسماعيل با تكيه بر بيش از دويست سال نفوذ 
خاندانی و داشتن هواداران بی شمار در عثمانی و ايران، 
كه سال ها بود فرهنگ شيعی را پذيرفته بودند، كار را 
آغاز كرد و پيروز شد. او با اتكای به اين نيرو، ايران را 
ازبک  و  عثمانی  مخالفان  فشار  برابر  در  سوی  دو  از 
حفظ كرد. پيدايش دولت صفوی با قدرت آنچنانی و 
ايستادگی در برابر دولت عثمانی كه پشتوانه ای مادی 
شدن  افروخته  بر  سبب  بود،  ديگر  مذهِب  معنوی  و 
منازعات شد. )جعفريان، 1379، ج 1:  20( اگر صفويه 
از اين ابزار خاص، تشيع اثنی عشری، بهره نبرده بودند، 
مشكل بتوان تصور كرد كه چگونه ايران از جذب در 
پروفسور  كرد.  می توانست  پرهيز  عثمانی  امپراطوری 
»تا  را  تشيع  صفويان  كه  است  شده  يادآور  لمتون 

دولتی  دين  خاطر  اين  به  اساس«،  از  نه  اگر  حّدی، 
نمودند »كه قلمروشان را از امپراطوری عثمانی متمايز 
آرند.«  پديد  رعايا  ميان  در  اتحاد  شور  و  سازند 

)سيوری،1380: 148( 
با  اسماعيل  شاه  صفوی  حكومت  تأسيس  از  پس 
مشكالتی روبرو شد كه بيشتر جنبش های انقالبی با 
آن مواجه می شوند؛ كسانی كه »مسلک پويايشان« و 
»عصبيتشان«، الزمة فيروزی انقالب است، اما پس از 
انقالب برای رهبران، كه قصد بنياِن نهادهای سياسی 
بر بنيادی پايدارتر دارند، بار خاطر می شوند. راه حل 
اسماعيل برای اين معضل آن بود كه با منحرف كردن 
اين نوآمدگان به جانب دشمن خارجی،  شور جنگی 
يعنی عثمانيان و در مواردی ازبكان، مانع از آن شود 
زند.  دامن  داخلی  مشكالت  به  شور  اين  كه 
كرد،  آناتولی  داخل  به  اسماعيل  كه  لشكركشی هايی 
غزوه هايی داشت كه خود  به  تمامی  و  تام  همانندی 
عثمانيان در روزگاران پييشين بر ضّد بيزانسيان به راه 
دول  البته   )144 )سيوری،1380:  می انداختند. 
همسايه هم بی كار ننشستند، با تشكيل دولت صفوی 
در ايران، مرزها از سوی دولت عثمانی كنترل شد و 
مهاجرت  دولت،  اين  روز  سياسی  مسائل  از  يكی 
بود.  ايران  به  عثمانی  از  صفويان  پيروان  و  شيعيان 
عثمانی ها بسياری از شيعيان آسيای صغير را به غرب 
كردند.  منتقل  يونان  به ويژه جنوب  عثمانی،  مملكت 

)جعفريان، 1379، ج 1: 36( 
همسايه شرقی صفويه اُزبكان نيز بر كيش حنفی 
بودند و در اعتقادات خود متعصب. غالمرضا اميرخوانی، 
و  مكتوبات  ويژه  به  تاريخی،  آگاهی های  برمبنای 
نامه های برجای مانده، الگويی با دو دورۀ متفاوت برای 
هجری  و 11  قرن 10  در  ماوراءالنهر  و  ايران  روابط 
مناسبات  به 120 سال  نزديک  ابتدا  ترسيم می كند: 
طوفانی بين ايران و اُزبكان در مرزهای شرقی ايران كه 
در اويل قرن دهم هجری، با گردباد سهمگين مذهبی 
برخاست. وجه شاخص دورۀ نخست نگرش غير قابل 
انعطاف عقيدتی است كه در مكاتبات ميان شاهان، به 
عواملی  انكارناپذير  تأثير  همچنين  پيداست.  روشنی 
نظير حضور پررنگ متّفكران جزمانديش و در حاشيه 
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ماندن عالمان معتدل و ميانه رو و همچنين تحريكات 
دول خارجی در كنار انگيزه های اقتصادی، تندروی های 
صورت گرفته از جانب دو طرف را شدت می بخشيد. 
در  مندرج  توهين آميز  عبارات  در  كه  تندروی هايی 
و  مصالحه  هرگونه  بر  را  راه  می شود،  ديده  مكاتبات 
حتی مباحثه دشوار و بلكه محال ساخت. )اميرخانی، 
دورۀ  اين  در  ما  نظر  مورد  زمانی  بازۀ   )59  :1390
نخست  قرار گرفته است - از حكومت شاه اسماعيل 
با  ايران  روابط  كه  دورهای  دوم-  اسماعيل  تا  اول 
رسميت  بود.  تار  و  تيره  مذهبش  سنی  همسايگان 
يافتن مذهب شيعه و آگاهی و احساس تعلق و وفاداری 
اين مذهب در جايگاه منبع  به  ايرانيان دورۀ صفويه 
هويت بخش ملی، آنان را در مجموعه ای واحد و دارای 
تشابهی به عنوان پيروان مذهب شيعه قرار داد كه بر 
و  نموده  خاطر  تعلق  احساس  همديگر  به  آن  اساس 
خود را يک گروه مذهبی تلقی كرده اند. در مقابل و 
و  تفاوت  مذاهب  و  اديان  ديگر  پيروان  به  همزمان، 
كرده اند.  احساس  خود  گروه  به  نسبت  تمايزی 

)گودرزی،1387: 62( 
در چنين فضای فرهنگی قطبی شده ای، آميختگی 
و  خودی  ميان  مرز  ندارد؛  جايی  تعامل  و  فرهنگی 
بيگانه از نظر گفتمان مسلط به صراحت روشن است. 
در حقيقت هرچه جامعه به سمت همگن شدن پيش 
برود و تحملش در برابر تفاوت ها كم بشود تقابل خود 
و ديگری شدت پيدا می كند. اصوال در فرهنگ سنتی 
ديگری معياری برای فهم خود بوده است؛ هويِت خود 
و  است،  می شده  تعريف  ديگری  هويِت  با  نسبت  در 
ديگری سازی و برجسته كردن تمايزات خود و ديگری 
بخشی از فرآيند ساخت هويت ملی بوده است. روشن 
است كه در مورد صفويه، كه سويه ايدئولوژيک فرهنگ 
اين  می كرده،  هويت بخش عمل  منبع  يک  عنوان  به 
كه  است  بوده  ديگری  و  خود  ميان  مذهبی  تمايز 

برجسته می شده.

شاهنامة شاه تهماسب، مصور شده در مكتب 
تبریز صفوی

شاه اسماعيل پس از شكست در جنگ چالدران، در 

سال 917 هجری، بار ديگر مظاهر سنتی سلطنت را 
رواج داد تا مشروعيت حكومت خود را مستحكم سازد. 
برای مثال كارگاه كتابخانه ای در تبريز تأسيس كرد و 
هّمت  مصور  خطی  كتاب های  تدوين  و  پردازش  به 
گماشت. به دليل فتوح آق قويونلو در شرق و تيموريان 
برجستة  مكتب  دو  وارث  اسماعيل  شاه  غرب،  در 
خوشنويسی و كتاب خطی مصور شد. در تبريز، مكتب 
غربی تركمن به سرپرستی سلطان يعقوب آق قويونلو، 
پيشرفت كرده و نيز در شرق »مكتب هرات« زير نفوذ 
سلطان حسين به اوج رشد و شكوفايی خود رسيده 
بود. خطاطان و نقاشان اين دو مركز در هرات تحت 
سلطان  نظر  زير  تبريز  در  و  بهزاد،  استاد  سرپرستی 
محمد بودند، سرانجام اين دو گروه با همكاری و كمک 
و  مجلل ترين  ايران  مصور  خطی  كتب  بين  در  هم 
عالی ترين آن ها، يعنی شاهنامة شاه تهماسب را تدوين 
و پردازش كردند. )سودآور،1380: 159( در اصل طرح 
اين شاهنامه توسط شاه اسماعيل عملی شد كه قصد 
داشت گزارشی از قدرت حكومت تازه تأسيس صفوی 
را فراهم آورد و ادامة مشكالت و گرفتاری آن به عهدۀ 
از اين رو، در پايان تدوين  افتاد  شاه تهماسب جوان 
كتاب خطی، ترنج اختصاصی بدان افزودند كه روی آن 
)همان،  تهماسب  شاه  »ابوالمظفر  است:  شده  نوشته 
دربارۀ  متروپوليتن  موزه  كه  رساله ای  در   )164
نگاره ِهای شاهنامة تهماسبی منتشر كرده است تصوير 
برای پشت  به وسيلة طهمورث  ديوان  بند كردن  در 
توضيح  ابتدای  در  نويسنده  است  شده  انتخاب  جلد 
مبسوطی كه در خصوص اين اثر داده، گفته  است: اين 
از نخستين نگاره های اين شاهنامه است،  نقاشی كه 
كار استاد بزرگ مكتب تبريز سلطان محمد است؛ او 
مكتب  تأثير  تحت  شدت  به  را  نگاره  اين  طراحی 
تركمانان تبريز )قرن 9ق/15م( دانسته؛ و سبک اين 
نگاره را بيشتر مطابق با ذائقة شاه اسماعيل توصيف 
بازگشته؛  هرات  از  تازه  خردسال  شاهزاده  تا  ميكند 
نويسنده به خصوص شيوۀ طراحی »ديوان« را ادامه 
تركمانان  تبريز  مكتب  در  ديو  نقاشی  سنت  دهندۀ 
احتماالً   )Welch ,1971:341-344( است.  دانسته 
مقصودش شيوۀ محمد سياه قلم در طراحی موجودات 
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از  سياه قلم  هيوالهاست.  و  ديوان  و  عجيب  خيالی 
نقاشان برجستة دربار يعقوب بيک از حاكمان تركمان 
و  بفرد  منحصر  طراحی های  واسطة  به  و  بود، 
)رابينسون،1376: 32- دارد.  گروتسک وارش شهرت 
33( پس از سلطان محمد نيز در آثاری از علی اصغر و 
آقارضا شاهد ترسيم ديو به اين شيوه هستيم. البته، ما 

گونه  اين  تكنيكی  روند  پی گيری  دنبال  به  اينجا  در 
اين  معنايی  واكاوی  مقصود  و  نيستيم  طراحی ها 
نگاره هاست. به هر شكل در اين مسير ناگزير بايست از 
تصوير  عناصر  چينش  و  تركيب بندی  تحليل  دريچة 
وارد شويم. نگارگری هنری است كه با صرف وقت و 
هنرمند  سبب  همين  به  می شود  حاصل  باال  هزينة 

طهمورث ديوان را در بند كرد، منسوب به سلطان محمد، 
از شاهنامة شاه تهماسب، تبريز، در حدود سال 932 ق
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نگارگر همواره نيازمند حامی قدرتمند بوده است؛ به 
در  بوده.  درباری  هنری  ايرانی،  نقاشی  ديگر  عبارت 
اصطالح نشانه شناسی فرهنگی، متن فرهنگی است كه 
تأثير  تحت  و  در حاشيه،  نه  توليد می شده  مركز  در 
گرايشات فكری نهاد حاكميت در مركز شكل می گرفته 
و  هنرمند  نقش  منكر  نبايد  گاه  هيچ  البته  است. 
خالقيت او شد. شاهد اين مدعا امكان تميز سبک و 
عليرغم  يكديگر،  از  نگارگر  هنرمندان  خاص  شيوۀ 
امضاء نكردن نگاره ها توسط خالقانشان است. اما، در 
و  فكری  گرايشات  ردپای  يافتن  دنبال  به  مقاله  اين 
سياسی حاميان در آثار هستيم تا نحوۀ تفكر و تجربيات 

هنرِی هنرمندان.
كرد،  توصيف  می توان  چنين  را  تصوير  ابتدا  در 
كنش گران تصوير  به دو گروه تقسيم می شوند؛ يكی 
مردانی سوار بر اسب با ظاهر آراسته و لباس های فاخر. 
قابل  مردان  از  چندتن  سر  بر  صفوی  قزلباش  كاله 
شكست  ديوان  دستة  را  دوم  گروه  است.  شناسايی 
خورده و در بند شده تشكيل می دهند. قسمت های باال 
و سمت راست به گروه اول اختصاص داده شده است؛ 
و قسمت های پايين و سمت چپ به گروه دوم يا همان 
گروه  وضوح  به  است.  شده  داده  اختصاص  ديوان 
شده اند  تصوير  غالب  و  برتر  موقعيت  در  انسان ها 
خصوصاً طهمورث كه در وضعيت كوبيدن گرز بر سر 
شده  ظاهر  تصوير  تأكيد  نقطه  و  مركز  در  ديو،  يک 

است. 
نظام نشانه ای كه در اين تصوير برای تأكيد بر تمايز 
بين دو گروه انتخاب شده است؛ نظام نشانه ای پوشاک 
است. ديوان كه با ظاهری نيمه حيوان - نيمه انسان3 
تصوير شده اند برهنه هستند. در مقابل گروه انسان ها 
و  شده اند  ظاهر  صفوی  عصر  دربار  فاخر  پوشش  با 
چنين  با  شده اند؛  نشاندار  مخاطب  برای  به گونه ای 
ويژگی مميزهای اين گروه از حالت خنثی و بين شان 
خارج شده و برای بيننده قابل تشخيص و انطباق با 
در  خودی  عنوان  به  پس  می باشد،  صفوی  درباريان 
برابر  براساس  می شوند.  گرفته  درنظر  ديگری  برابر 
طبيعت،  و  فرهنگ  با  ديگری  و  خود  دوگان  انگاری 
زمينة اصلی در متن تصويری فرهنگ / خودی است و 

ميزان  ديگری   / طبيعت  سمت  به  انحراف  شاخص 
تمايز با اين خودی است.

رو  فرض  پيش  اين  با  كتاب  مورد مصورسازی  در 
نظام  از  را  خود  پيشين  الگوی  تصوير  كه  به روييم 
نشانه ای ديگر كه همان متن نوشتاری كتاب است به 
عاريت گرفته است. در نمونه مورد بررسی می بينيم كه 
تصوير در ارتباط با روايت منظوم مجاورش در شاهنامه 
است و الگوی چينش خود را از نظام نشانه ای شعر به 
عاريت گرفته است؛ اما همان طور كه خواهيم ديد اين 
هميشه  هنر  ذات  در  چون  نيست  قطعی  موضوع 
خالقيت وجود دارد؛ تصوير به عنوان يک نظام نشانه ای 
مستقل، معانی ضمنی ای را به ذهن مخاطب متبادر 
می كند، فراتر از نظام نشانه ای شعر. نكتة مهم ديگر در 
خواندن متونی كه وجه غالب آن ها ارجاع برون متنی 
است، هم سنجی متن با پيش متن آن است و تنها در 
ناحية انحراف متن از پيش متن خود، موضوع مطالعه 
است؛ البته از آنجا كه روابط بينامتنی هميشه موجود 
است و متن از هيچ آفريده نمی شود، و از آنجا كه تكرار 
محض و فقدان هر نوع نوآوری نيز از آثار هنری به دور 
تنها  و  نيست  الگوپذيری مطلق  اين حالت  در  است، 
صحبت  متن  پيش  از  تأثيرپذيری  ميزان  از  می توان 
كرد. )پاكتچی، 1389: 103و105( در ادامه از تطبيق 
كه  می شويم  متوجه  شاهنامه  روايت  با  نگاره  اين 
اين  دانستن  اما  بوده؛  وفادار  متن  پيش  به  تصويرگر 
موضوع كه در روايت شاهنامه گروه ديوان، جماعتی 
بودند كه خواندن و نوشتن چندين زبان - ويژگی كه 
آموزش  طهمورث  به  را   - است  فرهنگی  مشخصاً 
می دهند اين پرسش را به ذهن متبادر می كند كه چرا 
و  تمدن  از  دور  وحشی،  ظاهراً  كه  گروه  اين  شاعر 
هم  نقاش  و  می خواند؛  ديو  را  نبوده اند  هم  فرهنگ 
و  فرهنگ  از  دور  به  فرودست،  موضعی  در  را  ايشان 

نزديک به طبيعت تصوير كرده است.

دیو در شاهنامه
با  اهريمن  دشمنی  از  شاهنامه  در  ديوان  داستان 
سيامک پسر كيومرث آغاز می شود و شرح فردوسی از 
به  سيامک  سرانجام  سيامک،  بر  ديوبچه  لشكركشی 
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دست اين ديو كشته می شود و پسرش هوشنگ، به 
اتفاق كيومرث به نبرد آن ديو بدكنش می رود. در اين 
استفاده  درنده  حيوانات  انواع  و  پری  از  آن ها  نبرد، 

می كنند و ديو سياه را شكست می دهند.4
پسر هوشنگ، طهمورِث ديو بند، لقب دارد. 

هوشــمند      یکــی  را  او  مــر  بُــد  پســر 
دیوبنــد طهمــورث  گرانمایــه 

برنشســت       پــدر  تخــت  بــه  بیامــد 
بــه شــاهی کمــر بــر میــان بــر ببســت

ديوان  با  جنگ  به  نشستن  تخت  به  از  پس  او 
برمی خيزد.

او          کــردار  بدیدنــد  دیــوان  چــو 
او گفتــار  ز  گــردن  کشــیدند 

مــر        بســیار  دیــو  انجمــن  شــدند 
فــّر و  تــاج  ازو  ماننــد  پردختــه  کــه 

کارشــان              از  شــد  آگــه  طهمــورث  چــو 
بازارشــان بشکســت  و  آشــفت  بــر 

افســونگران            و  دیــوان  نــره  همــه 
گــران ســپاهی  جــادو  برفتنــد 

رو        پیــش  دیوشــان  ســیه  دمنــده 
غــو برکشــیدند  بآســمان  همــی 

بافریــن         طهمــورث  جهانــدار 
کیــن و  جنــگ  کمربســتۀ  بیامــد 

خــوار    بســته  و  خســته  کشیدشــان 
زینهــار زمــان  آن  خواســتند  جــان  بــه 

نوهنــر        یکــی  تــا  مکــش  را  مــا  کــه 
بــر بــه  آیــد  کــت  مــا  از  بیامــوزی 

زینهــار        دادشــان  نامــور  کــی 
آشــکار کننــد  نهانــی  تــا  بــدان 

ديوان از طهمورث امان خواستند در قبال آموزش 
هنری نو كه همانا نوشتن به چندين زبان بود. 

بیاموختنــد      خســرو  بــه  نبشــتن 
برافروختنــد دانــش  بــه  را  دلــش 

ســی        نزدیــک  کــه  نــه  یکــی  نبشــتن 
چــه رومــی چــه تــازی و چــه پارســی

چــه ســغدی چــه چینــی و چــه پهلــوی      
بشــنوی همــی  کان  گونــه ای  هــر  ز 

است،  مشخص  تهمورث  داستان  از  كه  همانطور 
ميان ديوان و آدميان تفاوت زيادی وجود نداشت. هر 
دو از آيين جنگ به يک منوال آگاهی داشتند و هر دو 
پادشاهی  و  سلطنت  خواهان  نسبت  يک  به  دسته 
منظومه ای  ديگر  و  شاهنامه  قدر  هر  بودند.  جهان 
حماسی بيشتر مطالعه كنيم، صفات انسانی ديوان را 
بيشتر می يابيم و حتی در بعضی مواقع به اين نتيجه 
آدميان  از  ايشان  دانش  و  هنر  تمدن،  كه  می رسيم 
بيشتر است چنان كه، خط را به طهمورث آموختند و 
جمشيد ديوی را وادار كرد تا برايش گرمابه و كاخ های 
بلند بسازد. )برزگر خالقانی: 1379، 85( گشتاسب هم 
پذيرفت،  را  زرتشت  دين  يعنی،  بهی  دين  كه  وقتی 
فرستادگانی به كشورهای ديگر گسيل كرد و از مردم 
خواست كه از بت چين دست بردارند و به كشور او كه 
زرتشت در آن ديو را بسته است، روی آورند. پس در 
اينجا، هم دين و هم آئين ديو در مقابل دين بهی قرار 

می گيرد. )همان: 86(
نظام  زبان  لوتمان:  به گفتة  همانطور كه ذكر شد 
الگو دهندۀ نخستين است و ما دنيا را از طريق الگويی 
ارائه می كند. اسطوره، قواعد  درک می كنيم كه زبان 
فرهنگی، دين، زباِن هنر و علم نظام های الگو دهندۀ 
دومين اند. برای ريشه يابی واژۀ ديو در ادب پارسی به 
عقب تر بازمی گرديم به متونی كه در مقايسه با شاهنامه 
نظام الگو ساز اوليه هستند و مفهوم ديو در شاهنامه از 

آن متون به عاريت گرفته شده است. 
واژۀ ديو در ادب فارسی معنا و كاركردهای متفاوتی 
دارد اما يكی از اين كاركردها كه از اوستا تا منظومه های 
پهلوانی پس از شاهنامه همواره كاربرد داشته، تعبير 
ديو به مهاجمين، دشمنان و ملت كشورهای همسايه 
از سوی  است. در حقيقت ديوان كسانی هستند كه 
شمال و بيرون از مرزهای ايران، به سرزمين ايران و 
آدميان می تازند. )رياحی زمين و جباره ناصر، 1391: 
در  و  ايران  در  مفاخر، 1386: 28(  )اكبری  و   )100
بر  ديوان  با  نبرد  به  زردشت  ايران،  مزديسنای  آئين 
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سد بستن اسکندر بر یأجوج و مأجوج، منسوب به علی اصغر، قزوین، از شاهنامة شاه اسماعیل دوم، 
حدود سال های 83-982 هجری- قمری
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صفت  و  است  باستانی تر  آئين  خدايان  كه  می خيزد 
ويديو )ـ درهم شكننده ديو( اصطالح و لقب مهمی در 
كنار لقب اهوراكيش صفت برجستگانی چون اهورامزدا، 
آناهيتا و زردشت می شود. در گاهان، كهن ترين بخش 
اوستا، ديوان خدايان دشمن هستند؛ موجودات مينوی 
را  آن ها  الوهيت  زردشت  كه  بدی  دنيای  عمال  ولی 
انكار كرده است و به عبارت ديگر، ديوان ايزدان جامعه 
اختالف  گاهان  به  معتقد  با جامعه  شرق هستند كه 
دروغين  خدايان  صورت  به  ديوان  كم كم  و  دارند 
دارنده  مهر  می شود.  دگرگون  ديو  تصوير  درمی آيند. 
دشته ای فراخ با گرز آهنين و تيغ برای نابودی ديوها 
برابر سروش می گريزند. نوشيدن  از  می شتابد. ديوان 

مايع مقدس هوم، هزاران ديو را نابود می كند. ازين 
دشمن  جامعه  ايزدان  ديوان  ديگر  كم كم  پس 
نيستند بلكه خود انبوهی از اهريمنان اند. در ونديداد/ 
كه  هستند  دشمنانی  نشانگر  ديويسنان  ويديوداد، 
گشتاسب حامی زردشت بر عليه آنها به نبرد برمی خيزد 
ديويسنانی  از  و  دارد  جديد  و  نو  جنبه  ديويسنان  و 
يا  مزداپرستان  كنار  در  كه  می آيد  ميان  به  سخن 
زنان  و  مردان  بايد  و  می كنند  زندگی  مزديسنان 
مزديسنا را برانگيخت كه زمين و دارايی های ديويسنان 

را به دست آورند. )آموزگار، 1371: 18-17(
به  مادها  از  كه  است  اصطالحی  ديويسنان  شايد 
به  لقب  اين  دوره  اين  در  و  است  رسيده  هخامنشی 
اختالف  مزداپرستان  با  كه  می شده  اطالق  كسانی 
مغان  با  كه  ديگری  آئين  به  چون  داشتند،  آئينی 
چون  خدايانی  و  بودند  معتقد  است  داشته  مغايرت 
می كردند.  پرستش  را  آن  نظاير  و  سرو  و  ايندرا 
پيشينة  آن  با  ديو  كه  می رسد  نظر  به  )همان:20( 
معنايی كه در فرهنگ ايرانی داشته است می توانسته 
استعاره مناسبی از مفهوم ديگری باشد. در اسطوره ها 
مقدس  را  آنچه  كردن،  تصوير  ايرانی  افسانه های  و 
نامقدس  را  آنچه  و  نيكو،  صورتی  با  می پنداشته، 
با زشت ترين صورت ها، سابقه ای ديرين  می پنداشته، 
دارد.5 اما در زمانی كه اين نگاره ها به تصوير كشيده 
شده اند مردم از باورهای اساطيری در شكل ُكهنشان 
فاصله گرفته بودند؛ و مركز فرهنگی، همسو با اهداف 

در  ديو  استعاره  آفرينی  باز  طريق  از  مسلط  قدرت 
معنای ديگری فرهنگی و از آن خودسازی اين مفهوم، 
در خدمت منافع ايدئولوژيكی حكومت، ساز و كاری 
برای جلوگيری از آميختگی فرهنگی ايجاد می كرده 
شاه  شاهنامه  به  مربوط  نگارۀ  در  كه  آنچه  است. 
اسماعيل ديده می شود می تواند تأييدی بر اين مدعا 

باشد.

در  شده  مصور  دوم،  اسماعیل  شاه  شاهنامه 
مكتب قزوین

بعد از مرگ شاه تهماسب، پسر دومش )اسماعيل 
ميرزا( كه به دستور پدرش در قلعة قهقهه زندانی بود، 
با حمايت اكثر اميران قزلباش به پادشاهی رسيد. وی 
يک سال و نيم سلطنت كرد اما در همين مدت كوتاه، 
رجال  اغلب  او  زد.  دست  دهشت انگيزی  جنايات  به 
سلطنت  از  پدرش  مرگ  از  پس  كه  را  مملكتی 
از  بودند،  كرده  حمايت  كهترش(  )برادر  حيدرميرزا 
ميان برداشت. )اشراقی،1387: 119( با اين همه شاه 
اسماعيل دوم حامی هنر بود و اگر عمرش كوتاه نبود، 
می گشت.  محسوب  هنر  حاميان  بزرگترين  از  يكی 
بار در سال 946ق/1540م  كارگاه سلطنتی كه يک 
توسط شاه تهماسب و بار ديگر احتماالً هنگام بازگشت 
ابراهيم ميرزا از مشهد در سال 976ق/1568م منحل 
شده بود، در زمان به تخت نشستن شاه اسماعيل دوم 
كامل  قدرت  از  ندرت  به  سال984ق/1576م،  در 
برخوردار بود. بدون شک يكی از مسائلی كه شاه جديد 
به آن اهمّيت بسيار می داد، باز گرداندن شكوه سابق 

آن كارگاه بوده است.
نسخة خطی ای كه می بايست در اين كارگاه جديد 
توليد شود، شاهنامة سال 984ق /7 -1576م بود كه 
هم اكنون صفحاتش پراكنده شده است. خطاطانش از 
متأسفانه  ايشان  نام  كه  بودند  يک  درجه  استادان 
نقاشان آن ها را در دست  نام  اما ما  مشخص نيست، 
نقدی  زين العابدين،  بيگ،  صادقی  سياوش،  داريم: 
بيگ، مراد ديلمی، علی اصغر، مهراب، برجی و احتماالً 
از  يكی   )197-1389،19 )ولش،  شيرازی.  عبداهلل 
سد  داستان  تصوير  شاهنامه  اين  نگاره های  آخرين 
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به  منسوب  مأجوج،  و  يأجوج  بر  اسكندر  بستن 
علی اصغر6 است.

داستان سد بستن اسكندر بر یأجوج و مأجوج 
در شاهنامه

اين داستان در شاهنامة فردوسی بخشی از داستان 
جاودانگی  يافتن  برای  سفرش  و  اسكندر  هفت خوان 

است. فردوسی داستان را اين گونه آغاز می كند.
بدیــد          خــاور  چــو  شــد  باختــر  ســوی 
گزیــد رفتــن  رای  همــی  گیتــی  ز 

در مسيرش به شهری می رسد. بزرگان آن شهر به 
استقبالش می آيند، او را پذيرا می شوند و از دشمنانشان 

نزد او شكايت می كنند. 

شــهریار                 بــر  برگشــادند   زبــان  
روزگار گــردش   از   بنالیــدن 

کــه مــا را یکــی کار پیــش اســت ســخت                          
پیروزبخــت شــاه   بــا  بگوییــم  

انــدرون                               ابــر  بــه  تــا  ســر  کــوه  بدیــن 
خــون دســت  در  و  رنــج  از  پــر  مــا  دل 

ز چیــزی کــه مــا را بــدو تــاب نیســت                             
ــت ــواب نیس ــان خ ــوج م ــوج و مأج ز یأج

مأجوج  و  يأجوج  توصيف  به  شروع  شاعر  سپس 
می كند؛ بخشی از ابيات در زير آورده شده.

هیــون                       روی  چــو  روی هاشــان  همــه 
خــون ز  پــر  دیده هــا  ســیه  زبان هــا 
گــراز          چــون  دندان هــا  و  روی  ســیه 
فــراز ایشــان  نــزد  شــدن  یــارد  کــه 

ــل           ــو نی ــوی همچ ــوی و م ــر از م ــن پ ــه ت هم
پیــل چــو  گوش هاشــان  و  ســینه  و  بــر 

ســازدی           چــاره ای  پادشــاه  اگــر 
بپــردازدی مــا  دل  غــم  کزیــن 

اسكندر درخواست ايشان را اجابت می كند و دستور 
ساخت سدی را در برابر يأجوج و مأجوج می دهد.

آهنگــران       ز  هــم   دیوارگــر   ز 
انــدران بــود  اســتاد  کــه  کــس  آن  هــر 
شــدند        ســکندر  پیــش  بــه  گیتــی  ز 
شــدند یــاور  بایســته   کار  بــدان  
گــروه       شــد  دانشــی  کشــوری  هــر  ز 
کــوه پهلــوی  دو  از  کــرد  دیــوار  دو 

راه  و  می شود  ساخته  اسكندری  سد  نهايت  در 
يأجوج و مأجوج بسته می شود.

برســت     گیتــی  مأجــوج  و  یأجــوج  ز 
نشســت و  خــرام  جــای  گشــت  زمیــن 
اوی       بــاالی  بــود  پانصــد  بــرش 
او پهنــای  نیــز  بدیــدی  ســیصد  چــو 
اســکندری        ســد  نامــور   آن  از 
داوری بــد   از  برســت  جهانــی  
آفریــن       خواندنــد  مهتــران  بــرو 
زمیــن و  زمــان  مبــادا  تــو  بــی  کــه 

در اين تصوير نيز مشابه تصوير شاهنامة تهماسبی 
كنشگران خودی با ظاهر انسان و در موقعيت غالب 
با يک  اما  تصوير شده، و ديوان در موقعيت مغلوب، 
تفاوت،  در روايتی كه تصوير از آن الگو گرفته؛ نامی از 
به  نگارگری در اساس  اگر چه  برده نشده است.  ديو 
متن وابسته است، می بينيم كه تصوير دوم استقالل 
نقاشانه بيشتری نسبت به تصوير اول دارد و از روايت 
فاصله گرفته است. همان طور كه در ابيات ذكر شده 
بخش  شاعر  خوانديم  فردوسی،  شاهنامه  متن  از 
مأجوج  و  يأجوج  توصيف  به  را  داستان  از  عمده ای 
تصوير  از  عجيبی  طرز  به  نقاش  كه  داده  اختصاص 
كردن آن قوم صرف نظر كرده  است7 در مقابل قوم 
به تصوير  را  از اسكندر ياری خواسته  را كه  همسايه 
كشيده آن هم با ظاهر ديو، در حالی كه شاعر اشاره ای 
كه  آن  ديگر  نكته  است.  نداشته  قوم  آن  ظاهر  به 
هم  با  گروه  دو  نگاره  اين  در  قبل  تصوير  برخالف 
مشغول جنگ نيستند به عالوه در حين همكاری برای 
به زمينه  اگر  به تصوير كشيده شده اند.  ساختن سد 
تاريخی روابط ايران با همسايگان رجوع كنيم می بينيم 
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شاه  يعنی  دوم  اسماعيل  شاه  پدر  دوران  در  كه 
تهماسب، همايون از هند و بايزيد از عثمانی مدتی به 
آنان  از  تهماسب  شاه  و  شدند  پناهنده  ايران  دربار 
حمايت كرد. )اشراقی،1387 :11( پس بنا به مناسبات 
ياری  و  امان  او  از  كه  از همسايگانی  سياسی صفويه 
می خواستند، حمايت می كرده است. اما بايد ديد چرا 
با  همسايگان  اين  باز  هم  دوستی  و  صلح  حالت  در 
ظاهری متمايز، ناهمگن و البته در موضعی فرودست 
به تصوير كشيده شده اند. در حقيقت با شناختی كه از 
اين  كرديم  پيدا  صفويه  اجتماعی  و  سياسی  بافت 
عملكرد چندان هم غريب نيست. حكومتی كه استقالل 
بدست  همسايگانش  با  مذهبی  تمايز  از  را  ثباتش  و 
آورده بی شک تداخل فرهنگی را يک تحديد به شمار 
می آورده است. نمود چنين تفكری را می توان به اين 
نكتة  كرد.  مشاهده  معاصرش  تصويرگری  در  شكل 
مورد نظر اين مقاله مفهوم طرد و سازوكار بيرون راندن 
برابر  در  مركز  در  است. سنت گفتمان مسلط  نامتن 
تعامل با ديگری مقاومت می كند، نگرانی از اختالط به 
نشانه ای  نظام  می آورد.  برنامه ريزی  خودش  دنبال 
تصويرسازی در يک فرهنگ را می توان نوعی رسانه در 
می توان  رسانه  اين  بررسی  طريق  از  و  گرفت  نظر 
سازوكار طرد و برنامه ريزی مركز برای بيرون نگه داشتن 
ديگری و نامتن را تحليل كرد. نگاره مربوط به شاهنامة 
نشانه ای  نظام  از  را  تصويرسازی اش  الگوی  تهماسبی 
ديگر يا همان شعر فردوسی به عاريت گرفته، اما نگاره 
دوم الگويش را از پيش متنی در همان نظام نشانه ای 
از  بررسی  مورد  نگاره  همين  مانند  تصاويری  يعنی 
نظر  به  است.  گرفته  عاريت  به  تهماسبی،  شاهنامه 
می رسد كه كنشگر ديو در مفهوم ديگری فرهنگی كه 
در تصوير اول داللتی ضمنی بود پس از گذشت زمانی 
تبديل  يافته  بسط  استعاره ای  به  طوالنی  چندان  نه 
شده است؛ و به يک باور فرهنگی طبيعی و بديهی بدل 
شده.اين مفهوم از قلمرو نظام الگوساز اوليه يعنی زبان 
وارد قلمرو نظام الگوساز ثانويه يعنی تصويرسازی شده 
است. و در سپهر نشانه ای كه آبشخور تخيالت نقاش 
و  شده  شناخته  استعاره  ای  است،  می كرده  فراهم  را 

قابل خوانش بوده است. 

نتیجه گیری
ترويج  بر  را  پايه های حكومتش  ديديم كه صفويه 
مذهب تشّيع بنا كرد؛ اين در حالی بود كه همسايگانش 
از شرق وغرب سّنی مذهب بودند. اين تمايز ايدئولوژيک 
نقش مهم و كليدی در سياست داخلی و خارجی شاه 
و درباريان صفوی ايفا می كرده است؛ و تأكيد بر تشابه 
و تمايز مذهبی بخشی از تالش های صفويه در جهت 
مشروعيت بخشی بر ادعايشان نسبت به قدرت بود. در 
اين پژوهش با بررسی  نگاره در بند كردن ديوان اين 
فرض مطرح شده دوگانه انسان و ديو در اين تصوير را 
می توان با دوگانه خود و ديگری در الگوی نشانه شناسی 
فرهنگی برابر انگاشت. اين فرصيه با ريشه يابی واژۀ ديو 
در فرهنگ ايرانی و بررسی شرايط سياسی و اجتماعی 
دورۀ مورد نظر تقويت شد و در نهايت تصوير ديو در 
نگاره مربوط به شاهنامه شاه اسماعيل دوم در استعاره 

از ملت همسايه/ غير خودی اين فرض را تأييد كرد. 
نمود تمايالت نهاد قدرت و سازوكار طرد ديگری در 
تصويرسازی صفوی با استعاره ديو در معنای ديگری 
استعارۀ ديو كه خواستگاه  نشان داده می شده است. 
اصلی آن فرهنگ اساطيری ايران باستان بوده، كاركرد 
ايدئولوژيک خود در مفهوم ديگری را با توجه به شرايط 
فرهنگی و سياسی دورۀ صفويه، مجدداٌ بازيافته بوده و 
در متن تصويری به عنوان استعارهای از ملت های غير 
ايرانی با فرهنگ و مذهب ديگر، كاركرد داشته است. 
نكتة ديگر آنكه همان طور كه در متن هم ذكر شد 
ديوها ملتی به دور از فرهنگ نبوده اند حتی در مواردی 
باالتر از آدميان يا همان ايرانيان نيز بوده اند و دانش 
خواندن و نوشتن به چندين زبان را می دانسته اند؛ در 
متون زردشتی كسی ديو خوانده می شده كه دين و 
آئين ديگری داشته، حتی اگر اين گونه باشد می دانيم 
گزينش مذهب، همانند خواندن و نوشتن  اساساٌ  كه 
عملی فرهنگی به شمار می آيد و شاخصه ای است كه 
انسان را از حوزۀ طبيعت جدا  می كند. نتيجه می شود 
كه در دوگان تقابلی خود و ديگری، ديگری يا همان 
كه  گروهی  توسط  يعنی  می شود،  تلقی  ديو طبيعت 
حقيقت،  خالف  بر  می دانسته اند  فرهنگ  را  خود 
طبيعت يا نافرهنگ جلوه داده می شده، اين عملكرد به 
و  ديگری  فرهنگ  طرد  برای  بوده  سازوكاری  نوعی 

دوری از اختالط با آن. 
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در آخر بر اساس چارچوب نظری این پژوهش می توان چنین الگوی مفهومی را ترسیم کرد:

البته نگارندگان ادعا نمی كنند كه اين چنين الگويی هميشه بر فرهنگ ايرانی مسلط بوده است. باز هم يادآور 
می شوم كه مقصود بازۀ زمانی مورد بحث و گفتمان مسلط در مركز حكومت است. به طور قطع در همان دوره نيز در 
حاشيه فضای فرهنگی تا اين حد قطبی نبوده و تعامل فرهنگی و سازوكار جذب وجود داشته است؛ بی شک اظهار نظر 

قطعی در اين باره مستلزم پژوهش ديگری است.

 طبيعت 

 آشوب 

 ديگري 

فرهنگ، مذهب و باورهاي  
 ديگري

 تصوير ديو 

 

 در برابر

 

 در برابر

 

 در برابر

 

 در برابر

 

 در برابر

 فرهنگ 

 نظم 

 خودي 

فرهنگ، مذهب و باورهاي  
 خودي

 تصويرانسان 

 

 

 

 

 

 

 

 



65

�������������������������������������  هاای شید ل   ش  نریل  ز    انازب عع راتهام  راب  هلسب   راتهام  راب عسلدئی   آا  كائال ار مرهای علندی اوااع رهاسل فرتهنل

پی نوشت ها

1. البته در نشانه شناسی فرهنگی در مورد الگوی معكوس هم 
بحث شده و اينكه ممكن است در شرايطی، فرهنگی خود 
را حوزهای بيرونی بازنمايی كند؛ به شكل طبيعت و آشوب 
و در اين شرايط، جامعه ای ديگر نقش فرهنگ را بر عهده 
مقاله  اين  از حوصلة  خارج  مطلب  اين  اما شرح  می گيرد. 

است.
2. در قرن هشتم هجری، توكل بن اسماعيل بزاز كتابی با عنوان 
صفوه الصفا نوشته است كه در آن شيخ صفی الدين را از تبار 
فيروز شاه زرين كاله معرفی می كند كه اجدادش به امام 
بسياری  كه  اگرچه  برمی گردد.  )ع(،  كاظم  موسی  هفتم، 
در  اما  می دانند.  را جعلی  ادعای سيادت صفويه  محققين 
زمان شكل گيری قدرت صفويه بسياری صحت اين ادعا را 

پذيرفته بودند.
3. ديوان بر روی دوپا راه می روند اما شاخ و دم دارند.

4. داستان نبرد هوشنگ با ديو سياه نيز در شاهنامه تهماسبی 
توسط سلطان محمد به تصوير كشيده شده است.

5. نمونه های بسياری برای اين شيوه تخيل را می توانيد در مقاله 
افسانه های  و  اسطوره ها  در  نامقدس،  و  مقدس  »تخيل 
ايرانی« نوشته محمد محمدی، كتاب ماه هنر، فروردين و 

ارديبهشت 1381، ببينيد.
6. در مقاله ای با عنوان »تحليل معناشناختی در نگاره از شاهنامة 
تصوير«  اجتماعی  نشانه شناسی  الگوی  براساس  فردوسی 
نوشتة آذين حقايق و فرزان سجودی كه در نشرية هنرهای 
تجسمی هنرهای زيبا، در دست چاپ است، به شرح كامل 
روش  به  تصوير  اين  جزئيات  تحليل  و  اسكندر  داستان 

نشانه شناسی اجتماعی تصوير پرداخته است. 

کتابنامه

نبودند«،  ديو  ابتدا  از  »ديوها   ،)1371 )شهريور  ژاله.  آموزگار، 
فصلنامة فرهنگی- هنری ِكلک، ش 30، ص    .

اكبری مفاخر، آرش. )پاييز 1386(، »اسطورۀ ديوهای نخستين 
در شاهنامه«، مجلة مطالعات ايرانی، مركز فرهنگ و زبان های 

باستانی دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ش 12، ص     .
و  سياسی  »مكتوبات   ،)1390 )تابستان  غالمرضا.  اميرخانی، 
و  ايران  روابط  در  مذهب  نقش  )بررسی  مذهبی  داعيه های 
گنجينه  فصلنامة  قمری(«،   11 و   10 قرن  در  ماوراءالنهر 

اسناد، شماره 82. 
متن  شاهنامه«،  در  »ديو   ،)1379( محمدرضا،  برزگرخاقانی، 

پژوهشی ادبی، ش13، ص 100- 76.
اطلس تاريخ ايران. )1387( سازمان نقشه برداری كشور، بخش 

تاريخ صفويه، نوشتة احسان اشراقی.
پاكتچی، احمد. )1389(، »معناسازی با چينش آشوب در نظم، 
نشانه شناسی  كتاب  از  فرهنگی«،  نشانه شناسی  رويكرد  در 
به  هنری،  ـ  ادبی  نقدهای  مقاالت  مجموعه  در  فرهنگی، 

كوشش اميرعلی نجوميان، تهران: سخن.
در  فرهنگ  و  متقابل طبيعت  »مفاهيم   ،)1391(  . ــــــــــ 
از كتاب  تارتو«،  نشانه شناسی فرهنگی مكتب مسكو/  حوزۀ 
تهران:  فرزان سجودی،  كوشش  به  هنر،  انديشی  هم  اولين 

مؤسسة تأليف، ترجمه و نشر آثار هنری »متن«. 
فرهنگ«،  و  فرهنگی  »نشانه شناسی   ،)1387( پيتر.  توروپ، 
نشانه  مقاالت  مجموعه  كتاب  در  سجودی،  فرزان  ترجمة  
شناسی فرهنگی،گروه مترجمان به كوشش فرزان سجودی، 

تهران، علم.
و  فرهنگ  دين،  عرصه  در  صفويه   ،)1379( رسول.  جعفريان، 

سياست، ج 1، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه.
ترجمة  ايران،  نگارگری  هنر   ،)1376( ويليام.  بزيل  رابينسون، 

يعقوب آژند، تهران، مولی.
 ،)1391 )تابستان  عظيم.  ناصر،  جباره  و  زهرا  رياحی زمين، 
از  پس  پهلوانی  منظومه های  در  ديو  كاركرد  »بررسی 
شاهنامه«، مجلة بوستان ادب دانشگاه شيراز، س 4، ش 2، 

پياپی 12، ص 129-99. 



66

فصلنـامۀ                    سال سوم، شامرۀ 12، پاییز �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1393

نشانه شناسی  در  متن  »مفهوم   ،)1387( ،گوران.  سنسون 
فرهنگی«، ترجمة فرزان سجودی، در كتاب مجموعه مقاالت 
فرزان  كوشش  به  مترجمان  گروه  فرهنگی،  نشانه شناسی 

سجودی، تهران، علم.

سودآور، ابوالعالء. )1380(، هنر دربارهای ايران، ترجمة ناهيد 
محمد شميرانی، تهران، نشر كارنگ.

فردوسی، ابوالقاسم. )1380(، شاهنامة فردوسی بر اساس چاپ 
مسكو، تهران، كارنامة كتاب.

گودرزی، حسين. )1387(، »كاركرد هويت بخش مذهب شيعه 
در دورۀ صفويه«، فصلنامة مطالعات ملی، 36، س 9، ش4. 

سازوكار  باب  »در   ،)1387( اوسپنسكی.  و  يوری  لوتمان، 
نشانه شناختی فرهنگ«، نوشته: ترجمة فرزان سجودی، در 
كتاب مجموعه مقاالت نشانه شناسی فرهنگی، گروه مترجمان 

به كوشش فرزان سجودی، تهران، علم.

فرهنگی«،  ديگری  با  »مواجه   ،)1387( كريستينا.  ليونبرگ، 
ترجمة تينا امراللهی، در كتاب مجموعه مقاالت نشانه شناسی 
فرهنگی، گروه مترجمان به كوشش فرزان سجودی، تهران، 

علم.
از  فرهنگ«،  و  »نشانه شناسی   ،)1389( بهمن.  مطلق،  نامور 
نقدهای  مقاالت  مجموعه  در  فرهنگی،  نشانه شناسی  كتاب 

ادبی - هنری، به كوشش اميرعلی نجوميان، تهران، سخن.
)بررسی  صفوی  حاميان  و  نگارگری   ،)1389( آنتونی.  ولش، 
اصفهان(،  مكتب  به  قزوين  مكتب  از  گذار  دورۀ  تحوالت 
آثار  نشر  و  ترجمه  تأليف،  اهلل رجبی، مؤسسه  روح  مترجم: 

هنری»متن«، تهران.

 Stuart c.Welch )April 1971(. 78 Picture from a
 World of King,Heroes, and Demons )The
 Houghton Shah-Nameh( , The Metropolitan

  Museum of Art Bulletin, New York


	کیمیای هنر 12.pdf

