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 چکیده

ی فردوسی مصور نگردیده باشد. نوشتار شاهنامه شاید هیچ اثری به اندازه ،آرایی ایرانسنت طوالنی کتابدر 

مشخص کند این اثر ادبی تا چه اندازه ابزار  ،بایسنقری هدو نگاره از شاهنام هتالش دارد تا با مطالع ،رو پیش

ی با اتکاء به آرا تالش شده ،بوده است. بنابراینبخشیدن به گفتمان مسلط دربار مناسبی جهت مشروعیت

 شودمشخص  ،تیموری هرو بستر سیاسی و اجتماعی دو اربافت گفتمان و با مطالعه میشل فوکو در نظریه

توانسته در جهت همراهی با گفتمان چگونه از میان صدها داستان در شاهنامه، گزینش داستانی مشخص، می

تحلیلی انجام شده است نشان  -ی اساسی ایفا کند. نتایج این تحقیق که به روش تاریخیقدرت، کارکرد

-های شاهنامه، تیمور تیموریان با داستان هایی در تاریخچهدهد که نگارگر درباری، با یافتن مشابهتمی

ا ب ،این مطالعه .ی ایرانی کرده استاجایگزین پادشاهان اسطوره ،صورت استعاریرا به -پادشاه غیرایرانی

ها و چینش دهد انتخاب صحنهنشان می ،لیووناجتماعی کرس و ون شناسیگرفتن از رویکرد نشانهبهره

اند که مخاطب، پادشاه را به دهی شدهدار بوده است و عناصر بصری به نوعی سازمانعناصر، گزینشی جهت

شان نسبت به این دال، حائز معنا و اهمیت عناصر تصویر را با توجه به موقعیت مرکزی و بقیه عنوان دال

د در تعامالت میان مخاطب و نتوانمی ،دهد گزینش صحنه و ساختار فرمی اثریابد. این تحقیق نشان میمی

 گذار باشند.ثیرأتصویر و معنای دریافتی حاصل از آن نزد بیننده بسیار ت
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 مقدمه
مفهومی پیچیده و  ،های گوناگوناعمال آن در حوزه هقدرت و نحو

های مربوط به ساختار و ماهیت قدرت و نظریه ،لیک طورهست. با وجهیچند
از قدرت اشاره دارند: قدرتی که به شکلی  تحلیل آن در درون متن، به دو نوع

 ه و بهمتنی، جای گرفتروابط بینا کار گرفته شده است و قدرتی که در آشکار به
شدن اعمال برای اجرا و ،قدرت ،لحاظ شده است. یعنی در واقعشکلی پنهانی 

های متمایزی ابراز وجود شیوه خود بگیرد و به های گوناگونی بهتواند صورتمی
ترهای ترین ابزار تولید گفتمان، یکی از بسمتون به مثابه مهم ،نماید. در این بین

قدرت را  عناصر کوشندمی ها عموماًباشند و متنمهم برای اعمال قدرت می
گانی خود مورد استفاده و بازتاب قرار دهند. البته نباید از نظر ندرون روابط نشا

 ،خصوص در نگارگری ایرانیبه ،کار گرفته در درون متن دور داشت که قدرت به
تر به وجوه خشن و بیکم گیرد وخود می ساختاری متعالی و لطیف به غالباً

  کند.پوشش قدرت اشاره می

، ها برای اعمال عناصر قدرتاز سوی دیگر باید گفت یکی از بارزترین قالب
گرفتن از عناصر یازیدن و وامتحمیل، ترویج و اشاعه آن از طریق دست

ها، شانهها، نمادها و نگیری از استعارهست که این امر با بهرهاای اسطوره
ها و جایگزینی الگوها، مفاهیم، اصطالحات، معانی، انگارهها، ترکیبقیاس

 به ،ها و سایر عناصر تکراری در درون متنها، تصاویر، چینشجمالت، رنگ
 شود. در ذهن مخاطب جایگزین می ،صورت ناخودآگاه و ناخواسته

شاید هیچ اثری نتوانسته است به آرایی نزد ایرانیان، در سنت کهن کتاب
مهم را برای پادشاهان هر دوره ایفا کند.  هی فردوسی این وظیفشاهنامه هانداز

ماعی اجت -برای مصورسازی شاهنامه، اغلب انگیزه و مقصود سیاسی ،پادشاهان
در فرهنگی که از بیان مستقیم پرهیز داشته و »اند. کردهمشخصی را دنبال می

رده، کخود را از طرق مختلفی چون تمثیل روایی و شاعرانه منتقل می مقاصد
 «توانسته ابزار بیان مطلوبی برای بیان شاعرانه و غیر مستقیم باشدنقاشی می

تحت حمایت شاهان و  عمدتاً ،نگارگرِ ایرانی ،چنینهم .(9 ،1380ور، آ)سود
از دسترس همگان دور بود.  و معموالًکرد و هنر اامیران، امکان فعالیت پیدا می

به کار تصویرگری و  ،هایِ درباری و در کنار هنرمندان دیگراو در کارگاه
 ،وراز این دانست.ها میپرداخت و خود را موظف به حفظ سنتآرایی میکتاب

که  در انتخاب داستانی ،بسیار آشکار است که گفتمان مسلط سیاسی هر دوره
بخشیدن مضاعف به یکی از بندی آن، اهمیتشد، شکل ترکیبباید مصور می

ذار بسیار اثرگ ،گذاری نگاره و چیزهایی از این دستگران داستان، رنگکنش
که  ثیرگفتمان قدرت بوده استأباید چنین گفت که تحت ت ،بوده است. در واقع

کرده، دهی میدی و عناصر تصویری خویش را سامانبنترکیب ،هنرمند
بخشیده و تری بدان میساخته و بار ارزشی بیشعنصری را برجسته می

بندی از ترکیب ،طور کلیکرده یا بهتر نقش میعناصری دیگر را کم اهمیت
در  زنظام حکومتی ایران نوعی هنرپروری متمرک» کرده است.خویش حذف می

ترین کم تا همین اواخر، شاهان و شاهزادگان مهمدربار را پدید آورد. دست

نتایج این    [...]انددهندگان آثار هنری و نافذترین حامیان هنرمند بودهسفارش
اند از: مشروط شدن رشد هنر به اوضاع سیاسی، نوع هنرپروری عمدتا عبارت

سان در تاریخ بدین  [...] دهنده در تولید آثار؛سفارش هتاثیر مستقیم سلیق
اهمیت محوری  ها شاهخوریم که در آنمی شمار آثاری بربی هنگارگری ایران ب

و نه  -طور عامدر واقع، هدف نقاش نمایش شوکت شاهانه به  [...] دارد
به تعبیری باید  .(11 ،1387 )پاکباز، «بوده است -توصیف یک حامی خاص
از جایگاه کیستی به مقام  ،لف یا هنرمندؤشود تا مگفت گفتمان باعث می

  آن. هخود محصول گفتمان است، نه سازند ،چیستی تقلیل پیدا کند. زیرا هنرمند

بایسنقری از  ههای مصورشده در دربارهای ایران، شاهنامدر میان شاهنامه
ای برخوردار است. از دالیل انتخاب این شاهنامه برای تحقیق امتیاز ویژه

از  ،بایسنقری هکه شاهنامبایست عنوان کرد، اول اینچند مورد را می ،روپیش

ای است که از گزند دالالن هنری مهم ایران تنها شاهنامه همیان سه شاهنام
 دهندهچیزی که مد نظر سفارشهای آن طبق همانم نگارهدر امان مانده و تما

تا به امروز،  ،این شاهنامه. روی ما قرار دارد پیش ، کامالًاست )پادشاه( بوده
 شناختی پژوهشگران قرار گرفتهبارها مورد مطالعه تاریخی، تطبیقی و سبک

نورمن فرکالف، میخاییل پردازان معاصر از جمله میشل فوکو، است. اما نظریه
تنها  تواننمی ،اند برای تحلیل یک اثر هنریمدعی ...و  باختین یا ژاک دریدا

ی آثار هنری بسنده کرد، بلکه برای بررس هشناسانشناسانه و سبکنوع هبه مطالع
درون متن پرداخت و هم سازوکاری را  هبایست هم به مطالعو تحلیل آن می

طور خواسته یا ناخواسته/ هی قرار داد که موجب شده است هنرمند بمورد واکاو
این چنین به خلق اثر هنری بپردازد. اگرچه هنر بنا بر  ،آگاهانه یا ناآگاهانه

عنوان قلمرویی منفک از اتفاقات سیاسی و اجتماعی ماهیت خویش همواره به
نه تحت لوای  خلق اثر هنری خود را ،در نظر گرفته شده است و هنرمندان

الهامات عرفانی و خالقیت شخصی  هاجتماعی که در نتیج -ثیرات سیاسیأت
توان هیچ واقعیت نمی ،شناختیاند. اما از منظر جامعهخویش تعبیر نموده

ثیرپذیرفتن از شرایط سیاسی و أرا بدون ت -از جمله آثار هنری -اجتماعی
اند توهنرمند نیز نمی هکار خالقان ،ویدر نظر گرفت. از این ر ،اجتماعی جامعه

عی های سیاسی، اجتماهای ایدئولوژیک و مستقل از گفتمانگیریفارغ از جهت
 و فرهنگی موجود در جامعه باشد. 

بینی هنرهای اسالمی، هدف هنرمند در جهانباید عنوان کرد  ،عالوهبه
ویری او همواره در صدد است تا تصبلکه  هرگز تقلید یا توصیف طبیعت نیست؛

دان هنرمن ،رواین انگیز، شاعرانه و مثالی از انسان و جهان ترسیم کند. ازخیال
اند. گرفتهاز زبان بصری نمادینی برای بیان مفاهیم مورد نظرشان بهره می غالباً
کجای  رجا که قرارگیری هر نماد )تصویری، رنگی، یا پرسپکتیوی( در هتا آن

به درک بهتر معنای  ،گرفت و خوانش آن نمادقاب، مفهومی خاص را در برمی
کار گرفته شده در کرد. در میان نمادهای فراوان بهمیبسیاری اثر کمک 

اشاره به مقصودی  ،زمان، آشکار و پنهانطور همنگارگری ایرانی، نمادی که به
 هدر اندیشآن بر مفهوم قدرت است. کید أنماد تخت شاهی و ت ،خاص دارد

اســت و حضـور شـاه  زمــین روی خداونـد هسـای ،شاه ،شهریسیاسی ایران
موجب خرمی و آبادانی کشور و سعادت و  ،عـادل و فرهمند در رأس حکومت

عظمت او  هکنندتداعی ،تخت پادشاهیمـردم خواهد شـد.  بختی نفوسنیک
 بر همین اساسروی زمین اشاره داشت.  خدا بودن پادشاه هایمفهوم س هبود و ب

ای خاص، های مصورشده در دورهاین نماد در نگاره هتوان با مطالعاست که می
ورد را م است سعی در القای آن داشته ،مفهوم قدرت و ارزشی را که آن گفتمان

 بررسی و تحقیق قرار داد.
آنها پاسخ دهد از این  قصد دارد تا به پژوهشن هایی که ایبنابراین، پرسش

دی بنچیدمان عناصر و ترکیب هگفتمان قدرت تا چه اندازه در نحوقرار است: 
ه ثیر چأ؟ چگونه و تحت تاست های این شاهنامه بازتاب صوری یافتهنگاره

ها با شماری داستان موجود در شاهنامه، این داستاناز میان تعداد بی ،شرایطی
 هاند و شایستاعمال  قواعدی خاص و مشخص برای نگارگری برگزیده شده

ر بر این فرضیه استوار است که نگارگ این مطالعه اند؟بازنمایی تلقی گشته
ته در توانسیری، چینش عناصر تصو و گزینش داستانی مشخصدرباری، با 

 نقشی مؤثر ایفا کند. جهت همراهی با گفتمان قدرت،

 پژوهش پیشینه

نامه حول الب مقاله و پایانقمطالعات و تحقیقات بسیاری در  ،تا امروز
ثیر گفتمان قدرت بر آثار نگارگری انجام شده است، ابتدا باید به أموضوع ت

به راهنمایی جواد علیمحمدی  (1393ده )ارزشمند دریا مجتهدزا هنامپایان
مطالعه )های ایران بازنمود گفتمان قدرت در نگارگریتحلیل » اردکانی با عنوان

هوم گیری از مفمحقق با بهره .اشاره کرد «تخت سلطنتی(شناسی نشانه موردی
سیده به این نتیجه ر ،طهماسبی هقدرت نزد فوکو و با تحلیل ده نگاره از شاهنام
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یم نقشی مستق ،ادبیات هگفتمان حداکثری قدرت و بسط آن در حوزاست که 
 .در گسترش مفهوم فرازمینی و فرامادی پادشاه در نگارگری ایرانی داشته است
 هکاستی این تحقیق از این جهت است که نگارنده در تحلیل خود برای مطالع

ها زده از نقاشیطور شتابیسنقری، بهبا هپیوند میان گفتمان قدرت و شاهنام
زاده جمال عرب گذر کرده و تنها به روایت گفتمان عصر تیموری پرداخته است.

 ههای شاهنامبررسی زمان و مکان در نگاره» هدر مقال (1397و پرهام پیوندی )
چه رخالف آناند که ببه این نتیجه رسیده «بایسنقری با رویکرد پدیدارشناسانه

ی ها همیشه مُثالدانیم، ماهیت زمان و مکان در این نگارهاز نگارگری ایرانی می
ت و ا طبیعنهخلق آ هاند و سرچشمو آسمانی نیست، بلکه آشنا و این جهانی

این مقاله که براساس رویکرد پدیدارشناسانه  آگاهی خود هنرمند بوده است.
خی خلق اثر را نادیده انگاشته و به بُعد اجتماعی آثار نگاشته شده، شرایط تاری

اشاراتی اندک و  ،و بستری که نگارگر، تحت لوای آن به تصویرگری پرداخته
 اصغر جوانی و رضا افهمی پژوهشبایست به چنین میهمگذرا کرده است. 

ی گرایبزرگ ایلخانی سندی بر گفتمان ایرانی هشاهنام»با عنوان ( 1396)
اشاره کرد که با رویکرد تحلیل گفتمان نگاشته شده است و روش « ایلخانان

 مؤلفانست. ا رو پیش هدر مقال گانای مشابه رویکرد نگارندتحقیق آن تا اندازه
که در آن اند هجری به این نتیجه رسیده 8تاریخی سده  هاین مقاله با مطالع

 هگفتمان ایرانی بر گفتمان مغولی تسلط یافته و مغوالن از شاهنام ،دوره
تفاوت این مقاله با پژوهش  اند.فردوسی برای کسب قدرت در جامعه بهره برده

گیری از رو کوشش شده عالوه بر بهره حاضر در این است که در تحقیق پیش
شناسی درونی متن نیز با روش نشانهرویکرد تحلیل گفتمان فوکویی، عناصر 

اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته و ارتباط میان بافت درون اثر و بافتار بیرونی 
 متن یعنی گفتمان مسلط دوران، مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

 پژوهشادبیات نظری 
 ،معتقد بود که نشانه ،شناسیگذاز نشانهعنوان بنیانفردینان دوسوسور به

شناسی که در بخواهی میان دال و مدلول است. نشانهحاصل ارتباطی دل
میالدی با نظریات مایکل هالیدی وارد  90در دهه  ،شناسی ریشه داشتزبان
بریتانیا  شناسیگفتمان میشل فوکو را به زبان هنظری ،جدیدی شد. هالیدی هدور

ساختارگرای دوسوسور و  هایبا تلفیق رویکرد ،یبترتوارد کرد. بدین
ی شناسنام نشانه شناسی بهجدیدی از نشانه هشاخ ،کارکردگرای هالیدی

ثار از آ»اجتماعی  شناسیاجتماعی ظهور پیدا کرد. در واقع باید گفت نشانه
ه رمزگان و نگیرد که دستور زبان نه یک هالیدی و این بحث او سرچشمه می

های درست، بلکه منبعی برای تولید ای از قواعد برای تولید جملهمجموعه
تواند معنایی از بدین معنی که نشانه نمی .(26 ،1395لیوون، )ون «معناست

نوعی برساخت  ،شده و مشخص داشته باشد بلکه معنای نشانهپیش تعیین
ی متفاوت اجتماعی بر نشانه تحمیل هااجتماعی است که از سوی گفتمان

 :دارنداجتماعی بیان می شناسیشود. هاج و کرس از پیشروان نشانهمی
 های عینی مبادالت اجتماعی تصور شوندتوانند جدای از صورتها نمینشانه»

اج و )ه «شندتوانند بدون آن وجود داشته باتر، نمیعبارتی دقیق و به [...]
لیوون در کتاب (. کرس و ون1395 ،لیوونبه نقل از ون 18 ،1988کرس، 

اند. شناسی اجتماعی معرفی کردهکار خود را نشانه 1«خوانش تصاویر»
غیرکالمی  هایها و گفتماننویسندگان در این کتاب به بررسی و تحلیل نشانه

 هبر پای ،اند. اساس این شیوهتبلیغات پرداخته و در منابعی مانند نقاشی، عکس
های گرای هالیدی است که برای شناخت نقششناسی نقشدر زبان سه فرانقش

گرای هالیدی با نگاهی ریزی شده است. دستور نقشطرح ،متفاوت زبان
چوب ردر چا معنایی هصورت سه الیمند به زبان، بندهای زبانی را بهنظام

متناظر  کند.تبیین می 4و متنی 3فردی، میان2تجربی های اندیشگانی/فرانقش

معنا برای تصاویر قائل  هالیدی، کرس و لیوون نیز سه ،با این سه فرانقش
 شوند: معنای بازنمودی، تعاملی و  ترکیبی.می

، هاتصویر) افراد، مکان هقبل از هر چیز با اجزای سازند ،معنای بازنمودی
قابل بررسی و مطالعه است:  ،شود و در دو ساختِ متفاوت( مرتبط میءاشیا

منابع  کارگیری به با تصاویرساخت روایتی و ساخت مفهومی. در الگوی روایتی، 
الگو  بندی خود به دنبال شرح روایتی برای ما هستند. اینای در ترکیبنشانه
 بُرداری قابل حضورِ هواسطای است که بهانجام کار یا وقوع حادثه هکنندبیان

ان در کنندگاین بردار یک خط قطری است که مشارکت تشخیص است. غالباً
 زند.هم پیوند می تصویر را به

کنند تا متن تصویری را مورد پرسش قرار این بردارهای کنشی کمک می
 یکسانی نقش فعال کنندگان در تصویر بپرسیم که چهمشارکت دهیم و از نقش

اند رفتهاهمیت با کنش قرار گکسانی منفعل و کمکنند و چهرا در تصویر بازی می

(Jewitt & Oyama, 2001, 140-143ُدر تصاویری که فاقد ب .) ردار
ها لفهؤم ،ه از تصاویرکنشی هستند، الگوی مفهومی قابل ردیابی است. این دست

ها و ها، دستهرا به گروه ءها و اشیاو اجزای درون تصویر شامل افراد، مکان
یک  هویت ،بندیکنند. در این دستها را تحلیل مینهبندی و آطبقات دسته

هویت  ،شود. بدین ترتیبدیگر تعریف می هکنندکننده توسط شرکتشرکت
به  دهد و پیامی کهکنندگان در تصویر، ساختار نمادینی را شکل میشرکت

ین ین چیستی و جایگاه چرایی ایکنند چیزی نیست جز تبمخاطب منتقل می
و  اندازه، موقعیت، رنگ هواسطتصویر به ههای سازندلفهؤطور مثال معناصر. به

شان شاخص و برجسته ه، حرکات و اشاراتفقیا هواسطکاربرد نور و افراد نیز به
 .(144 ان،شوند )هممی

به چگونگی روابط میان عناصر موجود در تصویر و مخاطبان  ،معنای تعاملی
چه  قصد رساندن ،متن هلف یا تولیدکنندؤکه ماین ؛پردازدخارج از تصویر می

سازد. اطب خود ارتباط برقرار میپیامی را به مخاطب داشته است و چگونه با مخ
 هثرند: تماس، فاصله، زاویؤسه عامل در درکِ  معنای تعاملی از سوی مخاطب م

ر ا و چگونگی قرارگیری آنها دنهنگاه آ هگران تصویر، زاویدید. جهتِ نگاه کنش
 کنند. قاب تصویر، معنای تعاملی با بیننده را مشخص می

نگاه شخص یا اشخاص درون  همعنا است که رابط جا به اینتماس در این
چگونه  ،نندکتصویر به ناظران و مخاطبانی که از بیرون قاب به تصویر نگاه می

که ؟ یا اینگرانه استگرانه یا بیانگرانه، مطالبهخیره، پرسش ،است؟ آیا این نگاه
اول از  هوون دستغیرمستقیم، گنگ و همراه با ایهام است؟ کرس و ون لی

اصلی  همانند تصاویری که در آن سوژ نامند.می 5گرتصاویر را تصاویر مطالبه
ارد و ای به بیننده دنگاه خیره ،بندیهای مهم ترکیبتصویر یا یکی از سوژه

احساساتی مانند ترس، ترحم، شفقت، وحشت یا تردید را از طریق نگاه خود به 
 هدکه دربردارنرا دوم از تصاویر  هدست ،کند. نویسندگانتصویر منتقل می هبینند

نامند. نبود چنین تماسی از سوی می 6دهندهتصاویر ارائه ،هایی نیستندچنین نگاه
خود را  ،دهد. ناظر بیرونیاه مخاطب به او را تغییر میگگر درون تصویر، نکنش

ما  ،بیند. در این حالتمان درون تصویر میجدا از قهر در دنیایی کامالً
 کنیم.گران درون تصویر را در حالتی نمایشی نظاره میکنش

در چه  ،گران درون تصویربه این معنا که کنش ؛فاصله است ،عامل دوم
ای از ما قرار دارند. آیا نقاش اجزای تصویر را در نمای نمایی و با چه فاصله

 ،ور در دسترس بینندگان قرار داده است؟ زیرا هر کدام از این نماهایا د 7نزدیک
قابی است که  عموماً ،دهند. نمای نزدیکاطالعات مشخصی را به مخاطب می

گران درون تصویر با مخاطب باعث ایجاد نوعی احساس نزدیکی بین کنش
چه درون قاب تری از آنبینندگان به جزییات بیش ،شود. در این حالتمی
قت با د ءتر است یا اشیاها مشخصحالت چهره دسترسی دارند. مثالً ،گذردمی

نقش  8وقتی تصاویر در نمای باز ،شوند. در مقابلتری به ما شناسانده میبیش
گران درون تصویر با مخاطب برقرار شده باشند، احساس صمیمتی بین کنش
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د. اش کنخواسته مخاطب را وارد دنیای خصوصیمیشود. گویی نقاش ننمی
جایی بین فضای صمیمیت  ؛قرار دارد 9میانه همابین نمای بسته و نمای باز، نمای

چیزی شبیه به ارتباطات اجتماعی روزمره که ما هر  ،با عدم صمیمت. در واقع
 کنیم.روز تجربه می
هر  ،لیووناعتقاد کرس و ونبه  .دید است هسومین عامل زاوی ،در نهایت

دید در واقع حامل دو  همعناهای مشخصی است. زاوی هدیدی دربردازند هزاوی
کنند. معنایی مشخصی را تبیین می هبُردار افقی و عمودی است که هریک گستر

 12رخو نیم 11رخ، سه10رخدید تمام هشامل سه زاوی ،دید در بردار افقی هزاوی
امکان برقراری حداکثر ارتباط را با مخاطب برقرار  ،رخدید تمام هاویاست. ز

کند. این سازد و او را به مشارکت و همراهی در جهان تصویر دعوت میمی
سطح مقامی هم ،گر و مخاطبسطح چشم است و به کنشهم تقریباً ،زاویه
 گرِان همراهی بین مخاطب با کنشترین امککم ،رخدید نیم هدهد. زاویمی

سازد و نوعی احساس گسستگی و جدابودگی از جهان درون تصویر را مهیا می
ست رخ ادید سه هزاوی ،کند. مابین این دو حالتتصویر را به مخاطب القاء می

ط اآورد و نه امکان برقراری کامل ارتبوجود میکه نه فضای انفصال کامل را به
دید از  هزاویدید عمودی نیز سه حالت دارد:  هکند. زاویرا به مخاطب اعطا می

ویر گران درون تصباال به پایین که حس قدرت و اشراف کامل به فضا و کنش
دید از پایین به باال که کارکردی بالعکس ایفا  هکند. زاویرا به مخاطب القاء می

 هدهد و زاویکند و مخاطب را در موقعیتی تحت سلطه و فرودست قرار میمی
گران درون تصویر با برابری قدرت میان کنش هدهندسطح که نشانهم دیدِ

  (.Kress & van Leeuwen, 2006, 143) باشدمخاطب می
شدن عناصر تصویر را پارچهد گفت معنای ترکیبی چگونگی یکبای ،در آخر

سازد و این وحدت از طریق سه عامل ارزش در یک کل معنادار ممکن می
بین معنای 16نمایی یا مدالیته، واقع15بندی، قاب14سازی، برجسته13اطالعات

العاتی به محل یابد. ارزش اطبازنمودی و معنای تعاملی امکان ظهور می
 هحاشی-راست، مرکز-پایین، چپ-باال ،قرارگیری عناصر تصویر مرتبط است

صویر ت گر درونِموقعیت متفاوتی را برای کنش ،هاتصویر. هرکدام از این محل
 های تجاری و تبلیغاتی نشانلیوون در تحلیل عکسزنند. کرس و ونرقم می

تی عناصری که در باال و پایین تصویر جای داده دهند که ارزش اطالعامی
ه موقعیتی است که ب هدربردارند ،متمایز است. بخش باالیی تصویر ،اندشده

زی به آن چی ،شود و بخش پایینی تصویرمثابه آرمان یا کمال نمایانده می

افراد  ،بر عادت که بنایا این (ibid, 193) اختصاص دارد که واقعی است
کنند. منظور از از چپ به راست شروع به خوانش تصاویر می موالًمع

خصوص رنگ در جهتی است که توجه سازی، کاربرد عناصر بصری بهبرجسته
از  استفاده ،مخاطب را به قسمت مشخصی از تصویر معطوف سازد. برای مثال

د جلب ه خوبه راحتی توجه چشم را ب ،کنتراست رنگی یا استفاده از رنگ قرمز
کند. به عناصر تصویری را دچار پیوستگی یا ناپیوستگی می ،بندیکند. قابمی

های مشابه، اشکال و بردارهای پیوستگی از طریق وجود رنگ ،لحاظ بصری
های بندی، رنگناپیوستگی از طریق قاب ،شود. از سوی دیگررابط برقرار می

ز، شود که تمایلی مابین عناصر تصویری ایجاد میمتضاد، وجود فضاهای خا

 ،(. در نهایتibid, 215کند )فردیت و انفصال را بر ذهن مخاطب متبادر می
 ،لیوون از مفهوم مدالیته این است که سوژه تا چه اندازهمقصود کرس و ون

ماعی به شناسی اجتمدالیته رویکرد نشانه»مطابق واقعیت بازنمایی شده است. 
حقیقت در  -موضوع ارزش صدق است. این رویکرد هم با موضوع بازنمایی

برابر خیال، واقعیت در برابر توهم، طبیعی در برابر ساختگی، اصیل در برابر 
 .(305 ،1395 یوون،)ل «و هم با موضوع تعامل اجتماعی سروکار دارد -جعلی

شناختی را طوری های نشانهکه روشجای اینشناسی اجتماعی بهنشانه
ن ذاتی پدیر یا قوانیناپذیر و نظامهای جداییکند که گویی دارای ویژگی توصیف

ها و وهشناختی از جانب مردم به شیکارگیری منابع نشانههستند، بر چگونگی به
ها و نهادهای اجتماعی خاص متمرکز های متفاوت در بافتِ فعالیتدرجه

 . (18، )همان شودمی
کند: هم مرتبط را بررسی میشناسی اجتماعی دو موضوع بسیار بهنشانه»

منابع  .(186 ،)همان «منابع مادی ارتباط و نظم اجتماعی حاکم بر کاربرد آنها
 ،یزیولوژیکید. منابع فنیکی یا تکنیکی باشژد فیزیولونتوانمی مادی ارتباطی

اندام آوایی و عضالت ما هستند که از آنها برای بیان مقاصد و اهداف خود 
وشتاری ن نوشتاری یا غیرنوشامل هرگونه مت ،بریم. منابع تکنیکیاستفاده می

ل مفهوم که ذی دنشباشامل نقاشی، موسیقی، عکس و چیزهایی از این دست می
یا همان منابع  هاگفتمانشوند. در واقع باید گفت که کار برده میگفتمان به

لحاظ اجتماعی برساخته در باب برخی  های بهدانش نوشتاری یا غیرنوشتاری،
ص و خصوها در بافت اجتماعی بهاین دانش ود نکنتعریف میرا  ابعاد واقعیت

گران اجتماعی حاضر در آن ق کنشیاند که با عالوجود آمده ای بهیوهبه ش
 که از اها هم فهم ما را از واقعیت، هم فهمی رگفتمان»هستند. بافت سازگار 

ما تنها »از این جهت،  .(24، 1388 )میلز،« دهندهویت خودمان داریم شکل می
توانیم یکند، مما تحمیل می هگفتمان بر اندیشساختارهایی که  از راه گفتمان و

 «چیزهای مادی و، در کل جهان را تجربه کنیم و در باب آن به تفکر بپردازیم
ای از ظهور گفتمان، بنابراین، منابع تصویری به مثابه جنبه .(94 ،1389 ،همو)

توان هنگام تحلیل که می دهندبرخی ابعاد واقعیت ارائه می ههایی درباردانش
کارگیری رو، برای بهتصویر به بُعد تاریخی آن گفتمان نیز دسترسی یافت. از این

یعنی  -های مسلط آن دورانبایست گفتمانشناسی اجتماعی، میروش نشانه
 مورد مطالعه و تحلیل -زمانی که اثر هنری در آن تصویرگری و خلق شده است

)متون ادبی، تصاویر، موسیقی و...( هم هر دوی این منابع چرا کهقرار گیرند. 
ین از ا. هستند همیشه تابع یک نظم اجتماعیچنین گفتمان مسلط دوران، 

شناختی و شناسی اجتماعی با پیونددادن و خوانش منابع نشانهجهت، نشانه
ها، ی یعنی گفتمانچنین پیوند آن با نظم اجتماعتکنیکی درون اثر هنری و هم

در مورد سازوکار شرایط خلق اثر هنری و ارتباط آن با تاریخ، به بحث و مطالعه 
  پردازد.می

 پژوهشروش 

این  هشده، روش تحقیق مورد استفادنظری مطرح با توجه به چارچوب
های که به علت تحوالت و تفاوت تحلیلی خواهد بود -تحقیق، تاریخی

یق اند. روش تحقهای مصورشده بازتاب یافتهپدیدآمده در بیان قدرت در نگاره

 شناسی اجتماعی اثر هنری. نشانه1شکل 

نشانه شناسی اجتماعی

زاویه دید
بردار افقی-بردار عمودی 

فاصله
نمای باز-نمای میانه -نمای بسته 

تماس
مطالبه گر-ارائه کننده 

معنای تعاملی
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 پادشاهی جمشید و بر تخت نشستن لهراسب( موردی دو نگاره )مطالعه                                                                 
 

های آوری اطالعات و دادهای در جمعسود بردن از منابع کتابخانه ،جادر این
از میان  .شناسی اجتماعی خواهد بودنشانه هاولیه و تحلیل آنها بر مبنای نظری

، طور مشخص بایسنقری، شش نگاره به هموجود در شاهنام هبیست و دو نگار
دهند. عنوان این شش نگاره بدین شرح است: شاه نشسته بر تخت را نشان می

، مجلس کیکاووس، مالقات رستم به تخت نشستن لهراسب، پادشاهی جمشید
بازی شطرنج بوذرجمهر و ، ممالقات یزدگرد و منذر و سپردن بهراو اسفندیار، 

اول این فهرست  هدو نگار هرو به بررسی و مطالع . تحقیق پیشسفیر هند
این دو اثر خاص، بررسی این موضوع است که از  هپردازد. غرض از مطالعمی

طرفی هنرمند چگونه به شکلی پنهان به نمایش جایگاه رفیع و خاص عنصر 
ه که لئاست و از سوی دیگر گواهی بر این مساصلی )پادشاه( در اثر پرداخته 

توانند بستری مناسب جهت کسب مشروعیت ای تا چه اندازه میمنابع اسطوره
رسد همین الگو را بتوان برای خوانش نظر می برای حامیان آثار هنری باشند. به

 کار بست. دیگر نیز به هچهار نگار

 نتیموریا گفتمان قدرت در دوره

 شرایط سیاسی و اجتماعی هالزم است مختصری دربار ،پیش از ورود به بحث
های ای که تیمور در آن به سلطنت رسید، ارائه گردد تا مشخص شود نگارهدوره

. اندپردازی شدهنقشثیر چه بافت و گفتمان غالبی أتحت ت ،بایسنقری هشاهنام
مغول، تنها یک منبع مشروعیت رسمی در ایران بعد از اسالم تا قبل از تهاجم 

ویژه خلفای عباسی بود. وجود داشت و آن مشروعیت ناشی از خلفای اسالم به
 )ص( دعوی خالفت خویش را بر مبنای خویشاوندی با پیامبر اکرم ،عباسیان

بسیاری به این باور سنتی ایجاد شد  هخدش ،بنا نهاده بودند. با هجوم قوم مغول
وعیت جدیدی را بنیان نهادند که از حق الهی خاندان چنگیزی مشر ،و مغوالن

 که به تیموریان هگذار سلسلبنیان ،گرفت. تیمور لنگبرای حکومت مایه می
نصیب بود، کوشید ها بیلفهؤوقت جلوس بر تخت پادشاهی، از هر دوی این م

عیت دم مشروبا توسل جستن و نزدیکی به خاندان چنگیزی، بخشی از این ع
اد( )دام خود را گورکان ،ای مغولخویش را مرتفع سازد. وی با وصلت با شاهزاده

بخش حکومت چنگیزخان و جغتای اعالم کرد. خاندان مغول و وارث و تداوم
 ،یبترتجلوه کند. بدین ،صورت چنگیزخانی نوظهور خواست بهاو می ،در حقیقت

دارای عیب و نقص ذاتی و فاقد روشنی و  ،آغاز پیدایش وری تیموریان ازتامپرا
همواره خود را شاه شاهان  ،صراحت و بنیاد امپراتوری چنگیزخانی بود. چنگیز

 وقت به اینکرد و هیچهمتای دنیا و مافوق دیگران اعالم میروای بینو فرما
ق ه سلطنت حفکر نیفتاد که شَبحِ اوالد یکی از پادشاهان قدیم مغول را ک

تیمور تالش داشت با توسل به  ،مشروع او بوده، مافوق خود قرار دهد. بنابراین
این قوانین استحکام و قوام  هچنگیز حکومت خود را بر پای، 17 یاسای بزرگ

 بخشد.
های اسالمی، ها و گسترش قلمروی تیمور در سرزمینپس از پیروزی

ا شناخت او کوشید ب ،دانی نداشت. در ادامهانتسابش به خاندان چنگیز، کارایی چن
ای را بر کسب مشروعیت های تازهمسیر ،منابع مشروعیت در ممالک متصرفه

و ثبات حکومتش مبنا و اساس سلطنت خویش قرار دهد. بنابراین با متوسل
ئل موریت و رسالتی دینی نیز قاأبرای خویش م ،شدن به شریعت و فقه اسالمی

در جاافتادن و مقبولیت این مشروعیت،  ،فقهای دینی و مورخان نخبگان،. شد
به  او نیازی» نویسد:جا که سمرقندی میای برعهده داشتند. تا آننقش ویژه

این انتساب ندارد و این گردش کائنات بود که موجب سلطنت او شده است، 
سمرقندی  .(150 ،1383)سمرقندی،  «بهره نیستاگرچه او از این انتساب بی

شاه  )آخرین زمانی تولد تیمور با سال فوت امیربهادرتر رفته و همحتی پیش
 کندایلخانی( را حکمت خداوندی برای تولد بدیل سلطنت ایلخانی عنوان می

چنین و هم شامی نالدّیموالنا نظام نویسنده و مورخ این دوران، .(134 ،)همان
اند که از انبیای الهی به تیمور به سخن گفته ایبیاز الهامات غی سمرقندی،

 .(342 ،1383سمرقندی،  ؛26 ،1363)شامی،  ارث رسیده است
ها، جنگ هغارت اموال و ادام ،قتل و کشتار مردم ،تیمور هاگرچه با حمل

کوشید آرامش و  تیمورحال اوضاع اقتصادی ایران رو به تنزل رفت، با این
مین کند. بعد از او نیز، أکشورهای مفتوحه ت قلمرویآسایش مردم را در 

مهم نیز  هجانشینانش کوشیدند ضررهای گذشته را جبران کنند. آنها به این نکت

مردم و بهبود وضع اقتصادی الزم  مین رضایت، رفاهأپی برده بودند که جهت ت
باره الدین علی یزدی در ایناست زراعت و کشاورزی را توسعه دهند. شرف

)تیمور( چندان آثار، از مدن و  و از معمار همت آن خاقان کسری» نویسد:می
البر از مساجد و معابد و اربطه و قناطیر و  امصار و قری و انهار و قالع و ابواب

م عال هسایر عمارات، از قصور و دور و بساتین و باغات و غیر آن در جمیع معمر
 ، ج1336)یزدی،  «بازمانده که جز در مطول مستقل به تفصیل شرح نتوان داد

چگونه منبع جدیدی  ،سلطنتی هدر ادامه خواهیم دید که در کتابخان .(521 ،2
 گردد.اده و اعمال میسازی برای خاندان تیموری استفدر روند مشروعیت

 .(38 ،1350شاهنامه بایسنقری، ) پادشاهی جمشید .2شکل 
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 1400، زمستان 6، شماره 2دوره  ● نشریه مطالعات هنرهای زیبا

 پادشاهی جمشید تحلیل نگاره
چهارمین داستان پادشاهان و چهارمین پادشاهی پیشدادی  ،پادشاهی جمشید

 نماید:گونه آغاز میداستان را این ،فردوسی است. فردوسی هدر شاهنام
 وکمر بست یکدل پر از پند ا           مایه جمشید فرزند او    گران

 رسم کیان بر سرش تاج زر به         برآمد بر آن تخت فرخ پدر   
 جهان گشت سرتاسر او را رهی         کمر بست با فر شاهنشهی  

جهان آسوده  ،از پادشاهی جمشید دهدفردوسی توضیح می ،در ابیات بعد

او به ساخت ابزار جنگ دست برد و از آهن، خود و زره و جوشن، خفتان  .گشت
چنین به و برگستوان ساخت. برای ساخت این همه، پنجاه سال رنج برد. او هم

 اههای زیبایی تهیه کنند و با آنپارچه ... مردم آموخت از کتان، ابریشم،  خز و
ی ساخت تا هر کدام به برای خود لباس بدوزند. از هر کسب و پیشه، انجمن

 برای نیایشرا گفتند ای که به آنها کاتوزیان میعده .خدمت مردم کمر ببندند

دار بودند گروهی را هم که جنگاور و نام .جا مقیم کردآندر ها فرستاد و به کوه
ای از مردم کمو عده برای سپاه جدا کرد که تخت پادشاهی از آنها پابرجا بود

توقع را به کار کشاورزی گماشت و به این ترتیب، رسم آزادگی به مردم آموخت 

 .رنج خویش بخورندتا از دست
یمور باشد ت سیاستشاید مبین این  ،انتخاب این داستان برای تصویرپردازی

 ها واو پیشه هرحمی و سفاکی که داشت، در دوربی ،همه قساوت رغم آنکه به
و  فضال ،دار علماچنین کشاورزی رونق بسیاری گرفت. او دوستیع و همصنا

شود که از مخالفان تیمور محسوب میعربشاه با وجود ایندانشمندان بود. ابن

به اهل  [...] دار دانش و دانشمندان بودتیمور دوست» نویسد:در این مورد می
د بدان دیو هر صنعت را که به کمال میشد صنعت و پیشه نیک شیفته می

چنین  ،از تمام منابع تیموری .(280-297 ،1373عربشاه، )ابن «گشتفریفته می
 ،شود که تیمور پس از غلبه و فتح هر شهر و ناحیه، بهترین علمااستناد می
تش ایتخگران آن شهر را جمع کرده و آنها را به پهنرمندان و صنعت ،دانشمندان

  18فرستاد.سمرقند می
گروهی از افراد را گرداگرد پادشاه در ( 2 شکل) پادشاهی جمشید هنگار

دادن هنرمند با قرار ،در این نگاره .دهدمحیطی بیرونی و زمینی پهناور نشان می
بندی اسپیرالی، به جایگاه مهم شاه و بر اساس چیدمان ها در یک ترکیبپیکره

مرکزی او اشاره کرده است. بافندگان و و ها در نگاره به نقش مهم پیکره
 ،سازان، درودگرانخودسازان و زرهبافان، کالهریسندگان، نساجان و پارچه

بندان که آهن در کوره تافته و مشغول ساخت ابزارآالت آهنی آهنگران و نعل
و  نداپوش و کسوت مشغولن به دوخت تندوزابزازان و جامه ،هستند. خیاطان

جمشید که بر مسند پادشاهی در مرکز تصویر جای داده شده و شاهین یا عقابی 
ی با ساخت روای ،را بر ساق دست راستش آرام نشانیده است. معنای بازنمودی

روایتی است که در حال وقوع است. تمام  هبازگوکنند ،برقرار گشته است. نگاره
 ،اهصورت ناخودآگاند و چشم بیننده بهپیرامون پادشاه را گرفته ،انگرکنش

ن شخص شاه چندا هیابد. هرچند جامگر اصلی نگاره میشخص پادشاه را کنش
گران درون تصویر ندارد. نه قبایش زربفت است و نه تفاوتی با دیگر کنش

قهرمان اصلی تصویر تشخیص  اش جواهرنشان. اما بیننده او را در مقامتاج
ردار کنشی ایجاد شده است، میان نگاه شخص پادشاه و پذیرد. بُدهد و میمی

اند و نزدیکی پادشاه با مردمش مردمانی که در اطراف و اکناف وی جمع شده
ری و برت هنشان ،از باال به پایین او کند. هرچند نگاهِرا به مخاطب یادآوری می

ها از رخ بودن تمامی چهرهرخ و سهدلیل نیمتسلط نمادین او بر جمع است. به
 هگران درون تصویر با بینندجمله شخص پادشاه، چندان تمایلی میان کنش

ما با  ،لیوونطبق الگوی کرس و ون ،شود. بنابراینبیرون از قاب برقرار نمی
درون تصویر مواجه هستیم. آنها ما را وادار  گرانِی کنش«ندههدارائه»تماس 

طور که به مردمی که متوجه نگریستن ما کنند که آنها را نظاره کنیم. همانمی
 .داردواقعه را از نمایی باز به ناظر بیرونی عرضه می ،نگریم. نقاشنیستند، می

کایت از عدم صمیمت و نزدیکی بین ح ،برخالف نمای بسته ،دید هاین زاوی
گر درون تصویر با مخاطب دارد و بیننده، افراد درون تصویر را در دنیایی کنش

ور از بودگی و دحالت غریبه ،شود. این نمای بازمتمایز از دنیای خود متصور می
 کند.های درون تصویر را به ما گوشزد میشخصیت دسترس بودنِ

 ،های اعمال عناصریکی از بارزترین قالبتر اشاره شد طور که پیشهمان

گردد و ها ایجاد میاسطوره هقدرت در درون متون، به وسیل هتحمیل و اشاع
رد و با گیصورت میهای تصویری همواره به شکل نماد و نشانه ،این جانشینی

ویری، های تصکند. یکی از این نشانهظهور پیدا می ،اشکال استعاری و نمادین
پادشاه، به شکلی نمادین و  تخت ،در نگارگری ایرانیگاه پادشاه است. تخت

 .(369 ،1350،)شاهنامه بایسنقری بر تخت نشستن لهراسب. 3شکل 
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ی اوج عظمت و ایستادگ هدهندانتزاعی با اقتباس از عنصر بصری کوه، نمایش
ت ساقدرتی  هتداعی کنند ،صورت استعاری این تخت به ،ز طرفیحاکم است و ا

 ،تخت ،ترتیببدیندهد. پروردگار روی زمین نشان می هعنوان نمایند که او را به
ها )از جمله جایگاهی خاص و دور از دسترس دارد و در بسیاری از نگاره

ان در مک ،برای القای جایگاه ،نشسته بر تخت شاهِ ،های مورد بررسی(نگاره
 گیرد.ها و همواره در کانون تصویر قرار میبندیتوجه در ترکیب

طور که متعهد و وفادار است. همان ،به روایت مکتوب شاهنامه ،این نگاره
جمشید به مردم آموخت تا از طریق کشت  ،دهدفردوسی در شاهنامه شرح می

رنج خویش بخورند و کشاورزی را رونق بخشید. از دست ،رع بر روی زمینو ز
نقش نزده است اما رجوع را هرچند نگارگر در این نگاره، تصویری از کشاورزان 

دهد که تیمور تا چه اندازه به کسانی که زمینی به منابع تاریخی به ما نشان می
و امر نمودم که » داده است.همیت میکردند، او کاریزی را ایجاد می ءرا احیا

در  [...] هرکس صحرایی آباد کند و یا کاریزی احداث نماید یا باغی سبز کند
چه رعیت به رضای خود بدهد، سال اول چیزی ]خراجی[ نگیرند و در دوم آن

 .(762 ،1342)حسینی تربتی،  «بگیرند 19بگیرند و در سال سوم موافق تزوک
اک سراسر خ» نویسد:باره مینویس عصر تیموری در اینسفرنامه ،کالویخو

توانید برنج را می [...] خیز و حاصل گندم آن فراوان استسمرقند بسیار حاصل
تنها از لحاظ مواد به هرمقدار که خواسته باشید به بهای ارزان بخرید و نه

 هثروتمند است و ابریشم برای تهیخوراکی بلکه از لحاظ داشتن کارخانه نیز 
 «شودیم جا به مقدار فراون یافتهپرند زیتونی و زربفت و کرپ و تافته در این

این تصویر قصد دارد به ما یادآوری کند که حکومت  .(284 ،1366)کالویخو، 
سن تا چه اندزه از حُ ،بودنش در میان مردم ایرانرغم بیگانهبهتیموری 

یاری طبقات مختلف همکاری و هم ؛استبوده اقتدار برخوردار مشروعیت و 
وران و کشاورزان در محیطی آکنده اجتماعی، از روحانیون و جنگاوران تا پیشه

 از آرامش و برابری.

 بر تخت نشستن لهراسب تحلیل نگاره
کیخسرو، پیش از مرگ از تخت به زیر آمد و تاج  در شاهنامه آمده است که
را به عدل و داد و نیکی  اوسر لهراسب گذاشت و  شاهی را از سر برداشت و بر

تخت از سوی کیخسرو به لهراسب، با مخالفت  و تاج سفارش کرد. این تفویض

هنر زال، لهراسب را بی. رو شدروبه پهلوانان و بزرگان از جمله زال ی ازبسیار

: تابدلهراسب به شاهی را برنمی ی کیخسرو به برگزیدنأند و رخوانژاد میو بی
خ ور. کیخسرو این چنین پاسام تاجنژادش ندانم ندیدم هنر/ ازین گونه نشنیده

که دهد که نخست، این خواست و انتخاب از سوی یزدان است و البته اینمی
نام و اعتبار نیست و نسبی واال و تباری بزرگ دارد و از نسل لهراسب بی

غاز در آلهراسب در هنگام جلوس بر تخت پادشاهی و . گ و کیقباد استهوشن

کند. در این ای در حمد و ستایش یزدان ایراد میسخنرانی خود، سوگندنامه
د تأکیرا داشتن فرّة ایزدی  ،اساطیری هچون پادشاهان دورخطابه، لهراسب هم

چنین بر لزوم امیدواری به هم .کندای الهی معرفی میو سلطنت خود را عطیه
کارگیری عقل و خرد و دانش، بیان  خداوند، توجه به قدرت مطلقة الهی، به

ل اخالقی، پرهیز از حرص و طمع، بیان وظایف پادشاه، دادگستری و ئمسا
کارگیری وصایای کیخسرو، عدم کینه جویی، برقراری صلح و آرامش، بعدالت

 .داردکید أجویی و دشمنی، ت
تصویر به دو بخش یا دو قاب  ،(3شکل بر تخت نشستن لهراسب ) هدر نگار

فته و فضایی رچهارم صفحه را دربرگیک تقریباً ،قاب بیرونی ؛تقسیم شده است
دهد. در این قاب، روشنی روز با آسمانی طبیعت و باغ را نمایش می ،از انسان

چهارم فضای تصویر به نی، سهشفاف و آفتابی در آن نمایان است. در قاب درو
شب  ،درون کاخ ،نمایش درون کاخ اختصاص یافته است. برخالف قاب بیرونی

. پادشاه در قصر خویش روی است با آسمانی الجوردی و پوشیده از ستارگان

ز وزیران ا ،انداشخاصی که اطراف او نشسته یا ایستاده تخت نشسته و احتماالً
های پوشیده از کاشی ،ون و موبدان هستند. دیوارهای کاخو دیوانیان یا از روحانی

جا تمامی تزئینات و در این باشد.زرین و زمردین با نقوش ظریف هندسی می
ها مانند دیوارهای پر نقش، ظروف پرتجمل و طالکاری شده، فرش بندیرنگ

 ینفیس و ظریفی که زیر تخت پادشاه پهن شده، همگی حکایت از فضای
 ل گرفتهکروایی ش در ساختِ ،. معنای بازنمودیو شاهانه دارد مجللدرباری، 

مان پیبستن شاید  ،در حال انجام کنشی هستند ،درون تصویر است. افرادِ
دگان کننسلطنت به وی. اما در مورد مشارکت هوفاداری با پادشاه و اهدای طلیع

ز گران را از هم متمایگویی نقاش در نظر داشته دو گروه از کنش ،درون تصویر
کنند، درون قابی که قصر سازد: شاه و کسانی که او را مشایعت و همراهی می

ا کسانی هستند که ب ،این افراد اند. احتماالًدهد، به تصویر درآمدهرا نمایش می
رند. گیها قرار میخودی هر دایرشخص شاه قرابت و نزدیکی بسیاری دارند و د

ا اند و بستگی چندانی بافرادی هستند که بیرون از قصر ایستاده ،گروه دوم
امیران و جنگاوران که با ساز و برگ  هشخص پادشاه ندارند. گروهی از طبق

فر اند. دو نبه حالت تعظیم و احترام در مقابل شخص شاه، زانو زده ،نظامی خود
ا نمایش داده هترین بخش تصویر در حال پذیرایی و برداشتن تنگدر پاییننیز 
آرمانی  یموقعیت هدهنداند. پادشاه در قسمت باالی تصویر، جایی که نمایششده
 هدهندننشا ،تصویر شده و نگاه از باال به پایین او به دیگران ،ئال استو اید

مراتب طبقاتی را در این سلسله ،. نقاشاوستنیافتنی موقعیت فرادست و دست
: پادشاه در باالترین پالن تصویر، دیوانیان، است چینش افراد لحاظ کرده هنحو

روحانیون در پالن دوم، سپهساالران، سرهنگان، لشکریان و اربابان شجاعت 
ه رچاند.گتصویر جای داده شده ترین پالنِمردم در پایین هدر پالن سوم و عام

یکی از تاثیرات عمده کیش اسالم در »طور آمده که در منابع عصر تیموری این
توانست ایران، در واقع حذف طبقات بود و هر کس از هر نژاد و هر صنف می

به اعلی درجه مقامات کشوری و لشکری و مذهبی نائل شود. اما بر حسب نوع 
ر تیموریان از هم تمیز داد: اصلی را در عص هتوان دو طبقکیفیت زندگی می

 «مردم هور و زارع و عامپیشه هو دیگر طبق [...] لشکری هیکی طبق
 .(206 ،1379)میرجعفری، 

گی اند و بسترخ نمایانده شدهها به حالت سهتصویر نیز تمامی چهره در این
چنین شود. همنمیگران درون تصویر ایجاد و صمیمیتی میان مخاطب و کنش

ای انتخاب شده است که ارتباط و فراخ و گسترده هدوباره صحن ،دید هزاوی
سو و از سوی دیگر صمیمیت بین کنشگران درون تصویر را با یکدیگر از یک

به حداقل کاهش داده است. نقاش تمایلی را ارتباط آنها با مخاطب بیرون تصویر 
چه در حال وقوع است را به تفصیل ه کند و آنیات واقعیندارد ما را وارد جز

تر کند و از شرح و بسط بیشبرای ما شرح دهد. تنها اشارتی کلی به رویداد می
برای  ،پیشین هنگارگر برخالف نگار ،جانماید. هرچند در اینپوشی میچشمآن 

ا درون آن ر ویکه  ایاز طریق فضای اشرافی پادشاهسازی شخص برجسته
پادشاهی  هچون نگارجا نیز همده است. در اینداکوششی انجام  ،قرار داده

گران درون تصویر رویارو هستیم. ی کنش«ارائه دهنده»ما با تماس  ،جمشید
ا خود انگیزانند. تنهکنند و نه احساسی را در ما برمیآنها نه چیزی از ما طلب می

ان مجمعی هاند تا آنها را نظاره کنیم و آن را در حافظا قرار دادهرا در معرض دید م
طوری که با  حفظ و ضبط نماییم. قرارگرفتن شاه در مرکز فضای بسته، به

الیی ط هبندی قطری، عمودی و افقی کادر، شاه را در نقطدرنظرگرفتن ترکیب
ی بندی خطدیگر، در ترکیب هایچنین حضور شخصیتدهد و هماثر نشان می

اه را کید بر اهمیت شأو مثلثی با توجه به جهت نگاه آنان به سوی شاه، نوعی ت
بندی شود، در تقسیمطور که در تصویر دیده میکند. همانبه ما خاطرنشان می

کادر بزرگ، تصویر شاه در سمت چپ تصویر، در تقسیمات افقی و عمومی 
چنین در تقسیمات قطری کادر سوم وسطی کادر قرار دارد، همدرست در یک
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کید أگیرد که تاو، درست در مرکز تقاطع قطرها قرار می کوچک، شاه و تخت
 گاه و جایگاه قدرت او دارد. مضاعف بر تخت

جا نیز نقاش برای انتخاب داستانی که باید مصور شود، دست به در این
تخت  رپادشاه کیایی قبل از جلوس ب ،لهراسب زده است. انتخابی هوشمندانه

از  به این انتخاب ،درگیر بحران مشروعیت است. پهلوانان و بزرگان ،سلطنت
کفایت ناالیق و بی ،گیرند و لهراسب را برای این مقامجانب کیخسرو خرده می

سازد مجاب می آنان را متقاعد و ،خوانند. اما کیخسرو با تبیین دالیل خودمی
طور دگار است و همانا شایسته و نیکوست. همانرکه این انتخاب از سوی پرو

یز از همان تیموریان ن هگذار سلسلبنیان ،تر شرح داده شد، تیمور لنگکه پیش
عبارتی  دچار بحران مشروعیت در حکومت خویش بود. به ،آغاز سلطنت

مت کنندگان برای حکوای دالیلی است که حکومتمشروعیت به معن ،ترروشن
ن باید تبیی ،دهند. برای درک بهتر از مفهوم مشروعیتو اطاعت از خود ارائه می

را بازشناخت. مفهوم قدرت گاهی مترادف و  «قدرت»درستی از مفهوم 
مفهوم  ،شود، اما در تعریف درستکار گرفته میپوشان با مفهوم مشروعیت بههم

قدرت همراه با اجبار و مفهوم مشروعیت در کنار رضایت و خشنودی همراه 
است. البته نباید رضایت را با حقانیت یکی پنداشت، یعنی رضایت مردم برای 

های شیوهمتفکران، معنای حقانیت آن قدرت نیست.  اطاعت از قدرت به
متعلق  ،ترین تعریفاند که جامععنوان منابع مشروعیت ذکر کردهمتفاوتی را به
شناس کالسیک آلمانی است. او در کتاب خود با عنوان جامعه ،به ماکس وبر

از سه منبع مشخص برای کسب مشروعیت نام  «مداردانشمند و سیاست»
برد: سنت، شخصیت کاریزمایی )فرٌهی( و عقل. تیمور در ابتدای سلطنت می

بهره بود. وی در اوان حکومت خود، کوشید تا با نابع بیاین م هخود، از هر س
جا نسبی کسب کند، در ادامه از آن یمشروعیت ،انتساب خود به خاندان چنگیز

 مردمی مسلمان عموماً ،فرمان تیمور ههای تحت سیطرکه بسیاری از سرزمین
اسالمی در امور گیری از قواعد و قوانین ، وی تالش کرد تا با بهرهندداشت

 اش بیفزاید.وریتبر شکوه و قوام امپرا ،نامیدن خودچنین مسلمانمملکت و هم
رسالتی دینی قائل شد و خود را یکی از مجدٌدان دین قلمداد  ،یعنی برای خویش

ی دینی قائل شوند که اوجهه ،اش خواست تا برای اوکرد و از علمای درباری
ن در اغلب منابع آن دوره مشاهده کرد. برای مثال در تزوکات تواشرح آن را می

لیفه اِنا جَعلناک خ هشریف هتیمور به قرآن تفٌال زد و آی»تیموری نقل شده که 

ی )حسین« مبنی بر برگزیده شدن او برای خالفت آمده است [...] فی االرض
ن و چنان در چشم یارا ،( و انتخاب او از جانب خداوند88 ،1342تربتی، 

د، او کرهر آینه اگر تیمور دعوی پیغامبری هم می» مالزمانش تقویت شد که
 شدند به تیمور نذرای دچار میکردند. هرگاه به دشواری و صدمهرا تصدیق می

آوردند. در مدت زندگانی با وی چنین بودند و بعد از جا میکردند و آن را بهمی
 ،1373عربشاه، )ابن «بردندها بر سر گورش میربانیمرگش هم نذرها و ق

ک اش بر ممالتیمور توانست در طول زندگی و حکمرانی ،ترتیب(. بدین322
 مند گردد. تشابه داستان به تختاز سه منبع مشروعیت مورد نظر بهره ،مفتوحه

یمور با ازی شخص تتواند جهت همانندسمی ،نشستن لهراسب با سلطنت تیمور
 چنین استقرار مجدداش و همعنوان سند حقانیتای بهیک شخصیت اسطوره

ها از نظر زمان دانستن این روایتشبیه ،اش قلمداد گردد. عالوه بر آنمشروعیت
 نی رویدادگذارد. یعثیر میأقدسی فرازمانی و فرامکانی پادشاه ت هو مکان بر رابط

ایجاد کرده که شخص تصویرشده را را  وضعیتی ،نگارهتاریخی تصویرشده در 
ان انتخاب این داست هوسیل به ،دهد. از طرفیجلوه شخصیتی آسمانی چون هم

ثبت شده  دهندهای مرتبط با شخصیت سفارش، نه تنها واقعهخاص از شاهنامه
یید وضعیت وجودی او هم کمک بسیاری کرده أاست، بلکه به مشروعیت و ت

ب دوره گفتمان غال هتحت انقیاد و سلط ،رسد نقاشنظر می به ،بنابرایناست. 
های مشروعیت خاندان تیموری بوده که همانا تثبیت و استوارساختن پایگاه

        است، دست به انتخاب و مصورسازی این داستان زده است.

 گیرینتیجه
نشان  شناسی اجتماعیر این تحقیق تالش شد تا با استفاده از روش نشانهد  

تواند در تعامالت میان مخاطب و دهیم که چگونه ترکیب ساختاری تصویر می
بستر  هثیرگذار باشد. در این شیوه که آثار بر پایأتصویر و معنای دریافتی از آن ت

 گردند، تالش بر این است تا با توجه به دانشی که از بافتتولید متن تحلیل می
 آوریم، به تفسیر معنا پردازیم. در هر دودست میه متن ب هفرهنگی تولیدکنند

مورد بررسی قرار گرفته در این تحقیق، نقاش با ساخت الگوی روایتی و  هنگار
روایتی را شرح داده است.  ،آشنا برای مخاطب شناختیِکارگیری منابع نشانهبا به

شی ایجاد رداری کنیک بُ ،دنباشای میوقوع حادثه هکننددر این تصاویر که بیان
اطالعاتی را به  ،اهمیت اشخاص درون تصویر هشده که این بردار در مورد درج

موقعیتش  هواسط پادشاه به ،وجود آمده به ما داده است. در این ساختار نمادینِ
شده  طور بدیهی از دیگران متمایز به ،گراناش با دیگر کنشدر تصویر و فاصله

بودگی این است که این تمایز و یگانه منتخب، مل در تصاویرأمورد ت هاست. نکت
ان رنشچون رنگ، فرم، بافت، نوع چهره، لباس فاخر یا تاج جواهبا عناصری هم

این موقعیت را ایجاد  ،شناختیمشخص نگردیده است. بلکه عوامل نشانه
رادست موقعیت ف هدهندنشان ،به دیگرانپادشاه اند. نگاه از باال به پایین کرده

 هگربودن وی به رویداد، نشاناین شکل از نظاره .باشدنیافتنی وی میو دست
مع است. عوامل مهم دیگری که موقعیت غیرقابل برتری و تسلط نمادین او بر ج

فضای تصویر جاری  کنند و در کلِدسترس و متعالی پادشاه را تشدید می
 هستند، از این قرارند: 

ر ما د باشد،دهنده میگران درون تصویر تماسی ارائهنوع تماس کنش( 1
درون تصویر  جدا از قهرمانِ مالًگر خود را در دنیایی کااعنوان تماش جا بهاین
کنند و اند، نه چیزی از ما طلب میود گرفتهخ م. آنها حالتی تئاترگونه بهیبینمی

د تا انانگیزانند. تنها خود را در معرض دید ما قرار دادهنه احساسی را در ما برمی
 مان حفظ و ضبط نماییم.جمعی هآنها را نظاره کنیم و آن را در حافظ

ای انتخاب شده است فراخ و گسترده هصحن ،هادید نگاره هچنین زاویهم( 2
سو و از گران درون تصویر را با یکدیگر از یککه ارتباط و صمیمیت بین کنش
عنوان مخاطب بیرون تصویر به حداقل کاهش  سوی دیگر ارتباط آنها را با ما به

حکایت از عدم صمیمت و نزدیکی  ،برخالف نمای بسته ،دید هد. این زاویبده
تصویر با مخاطب دارد و ما در جایگاه بیننده، افراد درون  گر درونِبین کنش

حالت  ،شویم. این نمای بازتصویر را در دنیایی متمایز از دنیای خود متصور می
های درون تصویر را به ما گوشزد بودگی و دور از دسترس بودن شخصیتغریبه

 کند. می
ی توانیم چگونگتیموری می هبا خوانش گفتمان مسلط دور ،از سوی دیگر

گذار بنیان ،تیمور کارکرد اجتماعی این تصاویر را مورد تحلیل قرار دهیم.
انتساب خویش به خاندان چنگیزی،  هوسیل حکومت تیموریان، در ابتدا به

کوشش  ،ی به قواعد و قوانین یاسا و بعدتر از طریق توسل به فقه اسالمیپایبند
دست آورد. بعدها این گفتمان توسط جانشینان و ه کرد این مشروعیت را ب
ای یابد و ادیبان و نگارگران بری سلطنتی تداوم میهانوادگان وی در کتابخانه

یازیدن به نند؛ یعنی دستگزیطریقت دیگری برمی ،تثبیت این مشروعیت

نوعی تبیین گذشته است که  ،دانیم اسطورهطور که میهمان. سازیاسطوره

ترین یکی از مهم .کندای را جانشین تحلیل علمی میا افسانهیمجازی  هفرضی
روع برای مش باشد. هنرمند،سیسی آن میأنقش ت ،کارکردهای اسطوره در جامعه

ها متوسل شده است. او تالش کرده تا دادن سلطنت پادشاه، به سمبلجلوه 
همتا و  ،پادشاه تیموری را هم به لحاظ روایت داستانی و هم در فرم معنایی

 خود محبوب هکه در ذهن مردم جامع سازد ای پارسیپادشاهان اسطوره أنشهم
باز هم تکرار گفتمان مسلط جامعه سخنِ او در فرم نقاشی،  ،اند. بنابراینبوده

ها ها و نمادجستن به سمبلای بدیع و مبتکرانه. نقاش با توسلاست اما به شیوه
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هایی مشخص را از بایگانی فرهنگی و ، روایتانداختن به فرم اسطورهو چنگ
با  کندجمعی یک ملت برگزیده و بیرون کشیده است. او تالش می هحافظ

متفاوت  ایشیوه ،ایافسانه مانندِهمانندسازی قدرت حاکمه با یک شخصیت بی
در هر دو نگاره، نقاش با  .سازی این گفتمان ارائه دهدبرای بیان مشروعیت

در اری صورت استع پادشاه غیرایرانی تیموری را به ،گیری از عناصر بالغیبهره
ودگی در برغم یکسانبهایگزین کرده است و نیز پادشاه اساطیری ایران ج جای

ت پادشاه اسشخص  ،ترین عنصر در هر دو نگارهعناصر تصویر، باز هم شاخص
با توجه به  ،عناصر تصویر هکند و بقیکه نقش دال مرکزی را ایفا می

ش شاند. نقاش کوحائز اهمیت و معنا گردیده ،شان نسبت به این دالتیموقع
ای هها از شاهنامه که برای ایرانیان روایتکرده تا با برگزیدن این داستان

سلطنت  اند، به موقعیت وای بودند و قرابتی که با زندگی تیمور داشتهشدهشناحته
اند با جا کوشیدهرسد هنرمندان در ایننظر می تیموریان مشروعیت بخشد. به

کردن نقاط تاریک تاریخ حکومت تیموری و جایگزینی آن با یک روایت انپنه
انتخاب  ،این عدم تجانس را طبیعی جلوه دهند. از سوی دیگر ،ایاسطوره
از شگردی جانبدارانه برخوردار بوده است که این  ،بندیترکیب هها و شیوصحنه

م گردیده نگاره تنظی هدهندرشامر نیز خود بر اساس انتقال پیام ایدئولوژیک سفا
مایت ح هتوان گفت نگارگر ایرانی که همیشه در زیر سایاست. در نهایت می

آفرینش  هازاج ،سلطنتی قرار داشته و تنها تحت سیطره و قیومیت گفتمان قدرت
دست  ،توانسته در فضایی خارج از این گفتمان، نمیاست یافتهو خلق اثر را می
  به خلق اثر بزند. 
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