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مرگطلبی در جدال خیر و شر و مقایسۀ آن با مرگطلبی عاشقانه و
عارفانه بر اساس دو نگاره از دو مرحلۀ پیشین و پسین مکتب هرات
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چکیده
هدف اين مقاله بررسي يک نگاه خاص به مرگ يعني «مرگطلبي» است که اغلب خاستگاه آن آرمانهای
سیاسي حکومتهاست و عالوه بر تأثیرگذاری بر هنرمندان در آثار آنها نیز بازتاب يافته است .مراد از
مرگطلبي ،نگاهي است که انسان برای متحقق کردن هدفي واال يا رسیدن به امری پربها بدون هیچ بیمي
مرگ را طلب ميکند .اين انسان در زندگياش نه تنها از مرگ نميهراسد ،بلکه در جستوجوی آن است.
در اين مقاله ابتدا کلیاتي دربارۀ انواع نگاه به مرگ ارائه شده است .سپس بر اساس روش توصیفي -تحلیلي
مرگطلبي از دو منظر بررسي و مقايسه شده است :نخست جدال بین نمادهای خیر و شر با تمرکز بر نگارۀ
«کشته شدن ديو سپید به دست رستم» از شاهنامۀ بايسنقری ،و دوم مرگطلبي با رويکرد عاشقانه و عارفانه
بر اساس نگارۀ «مرگ فرهاد» اثر کمالالدين بهزاد از خمسۀ نظامي .همچنین ،عالوه بر مقايسۀ نگاه به مرگ
در اين دو رويکرد ،کوشیده شد که اين نگارهها بههمراه اشعار و مضامین نظری و بصریشان تحلیل و مقايسه
شوند؛ تا در نهايت تفاوتها و شباهتهای اين دو الگو از نگاه به مرگ ،در دو اثر برجسته در زمان خودش
مشخص شوند .در پايان مشخص ميشود که آرمانهای سیاسي حکومتها هم ،در شکلگیری نگاه به مرگ
بسیار مؤثر است و اين امر به نوعي در آثار برخي هنرمندان بهمثابۀ بخشي از روح زمانشان بازتاب مييابد.
واژگان کلیدی :مرگطلبي ،مکتب هرات ،مرگ عاشقانه و عارفانه ،شاهنامه بايسنقری ،خمسۀ نظامي
.

 1کارشناس ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه پیام نور تهران-شرق ،تهران ،ايران .نويسندۀ مسئول
monire.panjtani@gmail.com

 2دانشیار ،گروه پژوهش هنر ،دانشگاه پیام نور (شعبۀ تهران شراق) ،تهران ،ايران.
a_moghbeli@pnu.ac.ir

 78پژوهشهای انسانشناسي ايران ،دوره  ،9شماره 1

مقدمه
در اين مقاله موضوع مرگطلبي را در دو شعر همراه با نگارههای اين اشعار و مضامینشان ،بر
اساس روش توصیفي -تحلیلي بررسي ميکنیم .مراد از مرگطلبي ،نگاهي است که انسان برای
متحقق کردن هدفي واال يا رسیدن به امری پربها مرگ را طلب ميکند .انسان مذکور در زندگياش
نه تنها از مرگ نميهراسد ،بلکه در جستوجوی آن است .مرگطلبي را از دو منظر جدال بین
خیر و شر و با تمرکز بر نگارۀ «کشته شدن ديو سپید به دست رستم» از شاهنامۀ بايسنقری و
سپس مرگطلبي با رويکرد عاشقانه و عارفانه را بر اساس نگارۀ «مرگ فرهاد» اثر کمال الدين بهزاد
از خمسۀ نظامي بررسي و تحلیل ميکنیم .همچنین ميکوشیم عالوه بر مقايسۀ نگاه به مرگ در
اين دو رويکرد ،نگارههای آنها را که هر دو از مکتب هرات  -کشته شدن رستم به دست ديو سپید
از شاهنامۀ بايسنقری يعني از مرحله پیشین مکتب هرات و مرگ فرهاد از خمسۀ نظامي ،متعلق
به مرحلۀ پسینِ مکتب هرات  -انتخاب شدهاند مقايسه کنیم تا در نهايت تفاوتها و شباهتهای
اين دو الگو از نگاه به مرگ را در برجستهترين آثار هنری آن زمان مشخص کنیم.

بیان مسئله و روش تحقیق
مسئلۀ اصلي اين پژوهش تحلیل نگاه مرگطلبي بر اساس دو نگاره ،در يک مقطع تاريخي مشخص
است .اين پژوهش يک پرسش کالن در خود دارد :در مواجهه با مرگ چه رويکردهايي وجود دارد؟
و اين رويکردها چگونه از شرايط سیاسي-اجتماعي حکومتها تأثیر ميگیرند و چگونه در آثار
هنری بازتاب مييابند؟ برای بررسي اين موضوع ،که خود مستلزم پژوهشهای متعدد است ،ناگزير
شديم پرسش را در قالب محدودۀ مشخصتر و به صورت موردپژوهشي بررسي کنیم .بنابراين
مي توان پرسش اين پژوهش را در نگاه نخست چنین صورتبندی کرد :در دورۀ تاريخي مشخص،
مرگ چه جايگاهي در روح ملي و آثار هنری جامعۀ ايراني داشته است؟ اما در نهايت با محدود
کردن حوزۀ مورد بررسي پرسش اين پژوهش چنین تقرير و تنظیم شد :در نگارههای دو مرحلۀ
پیشین و پسین مکتب هرات ،رويکرد غالب به مرگ چه بوده است؟ برای يافتن پاسخ اين پرسش
ما از روش توصیفي -تحلیلي استفاده کرديم و سپس مقاله را در چهار بخش تنظیم کرديم؛ بخش
نخست با عنوان کلیات به ر ابطۀ انسان و مرگ اختصاص دارد و در بخش دوم برای پیش بردن
گامبهگام پژوهش ،از البهالی متون رويکردهای متعدد به مرگ را استخراج کرديم و بر اساس مسئلۀ
پژوهش به تشريح موضوع مرگطلبي بر اساس جدال بین خیر و شر پرداختیم؛ سپس برخي از
نمادهای شر در شاهنامه را ،که مربوط به اين پژوهش هستند ،از نظر گذرانديم؛ زيرا در بخش
تفسیر بصری نگارهها کامالً مهم و کارآمد هستند؛ سپس ويژگيهای آثار تصويری مرحلۀ پیشین
مکتب هرات را به اختصار برشمرديم و برخي از مهمترين ويژگيهای شاهنامۀ بايسنقری را ،که
نگارۀ نخستِ مورد بررسي ما به آن متعلق است و در انعکاس روح زمان و نگاه غالب به مرگ مؤثر
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است ،بررسي کرديم؛ و در پايان اين بخش نگارۀ کشتن رستم ديو سپید را به لحاظ بصری و نظری
و در ارتباط با پرسش پژوهش تفسیر و تحلیل کرديم .در بخش سوم مقاله که مربوط به مرگطلبي
بر اساس نگاه عارفانه و عاشقانه است ،ابتدا ويژگيهای اين نگاه به مرگ را برشمرديم ،سپس
گزارشي از شاخصههای اصلي مرحلۀ پسین مکتب هرات با تمرکز بر خمسۀ نظامي ارائه کرديم که
نگارۀ مورد بحث ما به آن تعلق دارد .در ادامه برای برجستهکردن نقش هنرمند و نشان دادن بخشي
از تأثیرپذيری او از اوضاع سیاسي و اجتماعي زمانه ،به خالق نگارۀ مرگ فرهاد يعني کمالالدين
بهزاد پرداختیم .در نهايت هم نگارۀ مرگ فرهاد را به لحاظ بصری و نظری تفسیر کرديم .بخش
چهارم و پاياني اين مقاله نیز به نتیجهگیری اختصاص دارد.

مباحث نظری پژوهش
انسان و مسئلۀ مرگ
در مواجهه با مرگ ميتوان از دو رويکرد کلي سخن گفت .نگاه نخست که مرگ را پديدهای مربوط
به جهان خارج مي داند که برای تمام موجودات زنده اعم از انسان ،حیوان و نبات رخ ميدهد و
رويکرد دوم نگاهي است که مرگ را فقط از آن جهت که برای انسان رخ ميدهد مد نظر دارد؛ زيرا
تنها انسان است که مرگ آگاه است يا به تعبیر ديگر از مرگ خود آگاهي دارد( .پنجتني:1392 ،
 .)6پس آشکار است که آن چه در اين مقاله ما در پي آن هستم مرگ برای انسان است و نه مرگي
که برای ديگر موجودات رخ ميدهد .انسان موجودی مرگآگاه است که نه تنها از مرگ آگاهي دارد
و ميداند روزی خواهد رسید که او ديگر نیست ،همچنین موجودی مرگانديش است به اين معنا
که مرگ را موضوع و متعلق شناخت قرار ميدهد ،اما هیچگاه نميتواند تجربۀ عیني و دقیقي از
مرگ به دست آورد؛ زيرا انسان تا مادامي که زنده است نميتواند مرگ را کامالً تجربه کند به قول
اپیکور «1مرگ برای ما چیزی نیست؛ زيرا چیزی که از میان رفته است عاری از احساس است و
چیزی که عاری از احساس است نزد ما چیزی نیست( ».کاپلستون .)464 :1386 ،در واقع با قولي
مشهورتر ميتوان اين سخن را چنین تفسیر کرد که تا زماني که ما وجود داريم مرگ با ما نیست
و وقتيکه مرگ از راه برسد ما ديگر وجود نداريم (پالمر .)1388 ،انسان اگر شناختي هم از مرگ
به دست آورد از طريق انديشیدن به اين مفهوم و تجربهای است که از مواجهه با مرگ عزيزان،
نزديکان و ديگر انسانها به دست ميآورد.

 1اپیکوروس ( )Epicurusبنیانگذار حوزه ايپکوری در سال  342/1ق.م در ساموس متولد شد .به استشهاد ديوگنس
الئرتیوس او نويسندهای کثیرالتألیف بود.
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نمودار  :1مرگ در نگاه کلي و جزيي
 )1کلي :مرگ رخدادیست که به اجبار برای تمام موجودات اعم از انسان،
حیوان و نبات رخ ميدهد.

مرگ/نیستي
 )2جزيي :از بین تمام موجودات تنها انسان است که مرگآگاه و مرگانديش
است.

رویکردهای مختلف به مرگ :مرگگریزی و مرگطلبی
مرگگریزی

انسانِ مرگآگاه و مرگانديش ،مرگگريز و البته مرگطلب نیز هست .مرگگريزی/هراسي و
مرگطلبي دو سوی مختلف نگاه به مرگاند .گريز و هراس از مرگ را ميتوان معرفتي يا غیر
معرفتي دانست« :با نظر داشتن به منشأ و مبدأ مرگهراسي ،ميتوان به دو نظريۀ کلي اشاره کرد:
نظريهای که منشأ ترس از مرگ را بیشتر «معرفتي» ميداند و اعتقاد دارد که همه يا بخشي از
چنین هراسي ناشي از ناداني ما از ماهیت مرگ و جوانب آن است؛ و نظريه دوم که مبدأ ترس از
مرگ را "غیرمعرفتي" ميداند( ».امید )29 :1392 ،پیروان نگاه نخست علت ترس از مرگ را غفلت
و جهل و علم نداشتن به مرگ ميدانند و بر اين نظرند که انسانها به اين علت از مرگ ميهراسند
که نمي دانند چه چیزی در انتظارشان است .پیروان نگاه دوم مانند آرتور شوپنهاور1بر اين نظرند
که حتي اگر هزاران دلیل برای مرگ آورده شود ،باز هم انسان از مرگ ميهراسد زيرا به زعم او
اين مسئله نه در شناخت که در خود اراده ريشه دارد(2شوپنهاور.)1390 ،
مرگطلبی و انواع آن :نگاه نمیدانمی به وجود جهان پس از مرگ و باور به جهان پس از مرگ

رويکرد مرگطلبي را ،که در آن فرد با آغوش باز و احترام مرگ را ميپذيرد ،ميتوان به دو شاخه
ديگر تقسیم کرد ،رويکردی که فرد با آن که دقیقاً نميداند پس از مرگ چه چیزی در انتظار اوست
اما از مرگ نميهراسد و ميتوان سقراط را به عنوان نماينده اين نگاه معرفي کرد 3.سقراط در رسالۀ
)Schopenhauer (1788-1860

1Arthur

 2اراده درون ما از مرگ مي ترسد و دلیلش هم اين است که شناخت ماهیت حقیقي اين اراده را صرفا در پديدار منفرد
به آن نشان ميدهد ...از اينرو گرچه آگاهي فردی پس از مرگ باقي نميماند ،تنها چیزی که با آن مبارزه ميکند
باقي مي ماند و اين اراده است .به اين ترتیب ،اين تناقص نیز توضیح داده ميشود که فالسفه همواره از منظر شناخت
و با داليل نیرومند نشان داده اند که مرگ اصال شر نیست؛ اما ترس از مرگ در برابر تمامي اين داليل ايستادگي
ميکند ،زيرا نه در شناخت ،که در خود اراده ريشه دارد (شوپنهاور.)946 -948 :1390،
 3البته کامالً اين نکته را مد نظر داريم که سقراط فیلسوف است و دربارۀ مرگ همانطور عمل ميکند که درباره مفاهیم
ديگر؛ او انواع نگاه به مرگ را از زوايای متعدد ميکاود .با اينحال سقراط فلسفه را مشق مردن ميداند.
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آپولوژی (دفاعیه) ميگويد« :برای اثبات اين که مرگ خوب است بدينگونه نیز ميتوان استدالل
کرد :مرگ يا نابود شدن است ،بدين معني که کسي که ميمیرد ديگر هیچ احساسي نميکند يا
چنان که ميگويند انتقال روح است از جهاني به جهان ديگر .اگر احتمال نخست درست باشد و با
آمدن مرگ نیروی احساس از میان برود و مرگ چون خوابي باشد که هیچ رويايي آن را آشفته
نسازد ،پس بايد مرگ را نعمتي بزرگ بشماريم ...ولي اگر مرگ انتقال به جهاني ديگر است و اگر
اين سخن راست است که همۀ درگذشتگان در آن جا گرد آمدهاند ،پس چه نعمتي واالتر از اين
که آدمي از مدعیاني که عنوان قاضي بر خود نهادهاند رهايي يابد »...و در پايان رساله ميگويد:
«اکنون وقت آن است که من به استقبال مرگ بشتابم و شما در پي زندگي برويد؛ ولي کداميک از
ما راهي بهتر در پیش دارد ،جز خدا هیچ کس نميداند( ».افالطون .)44 :1380 ،دستۀ دوم افرادی
هستند که به وجود جهان پس از مرگ باور دارند و مرگ را نه تنها پايان حیات نميدانند ،بلکه آن
را آغازگر زندگي حقیقي انسان ميدانند و ميتوان انبیاء و اولیاء را نمايندۀ اين نگاه دانست.
نمودار  :2انسان و رابطهاش با مرگ

مرگهراس :انسان
از مرگ و فنا مي-
هراسد.

انسان و رابطهاش با
مرگ

مرگطلب :يا مرگ
برای
اختیاری
انساني که هراسي
از مرگ ندارد.

مرگهراسي معرفتي :چنین هراسي ناشي از ناداني نسبت به ماهیت
مرگ و جوانب آن است؛ اما هنگامي که انسان نسبت به مرگ آگاه
ميشود ديگر از مرگ نميهراسد.

مرگهراسي غیرمعرفتي :حتي اگر برای انسان هزاران دلیل هم
بیاورند باز هم از مرگ ميهراسد (انديشۀ شوپنهاور)
نگاه نميدانمي به وجود جهان پس از
مرگ :فرد با آنکه نميداند دقیقاً چه
چیزی پس از مرگ در انتظار اوست اما
از مرگ نميترسد و به استقبالش ميرود
(سقراط).

باور به وجود جهان پس از مرگ

انسانهايي که برای
تحقق نیکي و عدل
در جدال بین خیر و
شر به استقبال مرگ
(مرگ
ميروند
اسطورههای ملل)
انسانهايي که به-
خاطر عشق و نهايت
محبت جان خود را
در راه معبود (مرگ
عارفانه) يا معشوق
(مرگ عاشقانه) فدا
ميکنند.
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انواع نگاه به مرگ با باور به جهان پس از مرگ :الف) مرگطلبی برای تحقق عدل و داد و
پیروزی نیکی در جدال خیر و شر ،ب) مرگطلبی عارفانه و عاشقانه
در يکي از نگاههای مرگطلبانه ،انسان نه تنها از مرگ نميهراسد و با آغوش باز از آن استقبال
ميکند ،بلکه به جهان ديگری باور دارد ،جهاني بهتر که محرک او برای استقبال از مرگ است .اين
نگاه در اديان به ويژه اديان توحیدی بیشتر تبلیغ و ترويج ميشود .اديان ميکوشند انسان را برای
مواجهه با مرگ آماده کنند« .اديان انسان را مرگانديش ميخواهند تا بتوانند جهانشناسي و
انسانشناسي خود را به نحو مطلوبي در میان دينداران متحقق کنند .انسان مرگانديشي که به
حیات پس از مرگ باور دارد ،خود و جهان خود را محدود در هستي اينجايي -اکنوني نميداند».
(کمپاني زارع .)7 :1392 ،در میان عرفای مسلمان ترس از مرگ وجود ندارند ،بلکه مرگ پلي است
که عارف و سالک را به معشوق حقیقياش ميرساند .در عرفان اسالمي مرگ نه تنها پايان زندگي
نیست بلکه آغاز وصال و جاودانگي است« .جاودانگي فاقد شخصیت روح انسان ،در صوفي آن چنان
آتشي از پیروزی برافروخته ميکند که از عقايد افراد معتقد به زندگي فردی در ماورای قبر،
هیجانآورتر و سوزندهتر است( ».کاماث .)179 :1381 ،در آيات مختلف قرآن کريم هم اين تأکید
وجود دارد که مرگ پايانبخش حیات انسان نیست ،حتي اين مسئله يکي از اولین موضوعات مورد
بحث میان پیامبر و مکیان بود ،زيرا که بسیاری از آنها مادهپرست بودند و هیچگونه اعتقادی به
حیات بعد از مرگ نداشتند (لیمن .)536 :1391 ،اگر بخواهیم رويکرد مرگطلبي را با باور به
حیات پس از مرگ دقیقتر جستو جو کنیم ،بايد از مفهوم شهادت ياد کنیم .در يکي از تعاريف،
شهید کسي است که در راه خدا و برای برپا داشتن حکومت عدل و داد قیام ميکند و در اين راه
جانش را از دست مي دهد .در تأيید اين رويکرد مرگطلبانه ميتوان از نوع ديگری از مرگ ياد
کرد که نزد عرفا به «مرگ اختیاری» شهرت دارد .در داستان طوطي و بازرگان که مولوی در مثنوی
معنوی سروده ،به مرگ اختیاری اشاره شده است« :مرگ راه رهايي روح از قفس بدن شناخته شده
و مرگ نیز از نوع مرگ اختیاری به شمار آمده است( ».ابراهیمي ديناني .)153 :1389 ،در نگاه
مرگ طلبانه ،گاه انسان برای تحقق خیر و نیکي حاضر است جان خود را بدهد تا خیر و نیکي حاکم
شود .اين نگاهي است که غالباً قهرمانان ديني يا ملي به موضوع مرگ دارند .در تمام اديان و
فرهنگها قهرمانان نیکانديش و نیککرداری هستند که با شر نبرد ميکنند و برای تحقق حکومت
عدل و خیر جانشان را فدا ميکنند .بخش دوم اين مقاله به قهرمانان اسطورهای نظر دارد که به
عنوان نمادهای خیر و نیکي با نمادهای شر و بدی ميجنگند .پیش فرض اين جدال هراس نداشتن
از مرگ است .انساني که از مرگ ميهراسد لباس رزم بر تن نميکند ،زيرا هر آن ممکن است در
اين کارزار جانش را از دست بدهد .قهرمانان اسطورهای ايرانزمین با چنین نگاهي به مرگ به نبرد
با پلیدی و تیرگي ميرفتند.
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نمودار  :3مرگ در اين مقاله

 )1مرگطلبي بر اساس جدال بین
خیر و شر برای تحقق نیکي و عدل

مرگ در اين
مقاله
 )2مرگطلبي برای فنا شدن شدن
در راه معشوق (در اينجا بیشتر
مرگ مد نظر است نه تخريب
جسمي و رواني)

نگارۀ بررسي شده :کشتهشدن دیو سپید به دست
رستم
منبع :شاهنامۀ بایسنقری ،متعلق به مرحلۀ پیشین
مکتب نگارگری هرات

نگارۀ بررسي شده :مرگ فرهاد

منبع :خمسۀ نظامی ،اثر کمالالدین بهزاد ،متعلق
به مرحلۀ پسین مکتب نگارگری هرات

یافتههای پژوهش
مرگطلبی1در جدال نیروهای خیر با شر با تمرکز بر شاهنامۀ فردوسی
فردوسي در شاهنامه ،اثر گرانسنگ اش تقابل میان نیروهای خیر و شر را به تصوير کشیده است.
قهرمانان نیکگفتار و نیککردار او از مرگ نميگريزند و برای تحقق عدالت و راستي ازپا
نمينشینند .در رأس قهرمانان شاهنامه بايد از رستم2نام ببريم .رستم قهرمان3ملي ايران برجسته
 1يکي ديگر از انواع مرگطلبي خودکشي است .البته خودکشي انواعي دارد و همانطور که عطااهلل کوپال ميگويد،
در میان آثار ادبي اروپايي به ويژه در يونان و روم باستان خودکشي آمار بااليي داشته است .اما نکتۀ مهمي که بايد به
آن توجه کنیم تفاوت انگیزههای آنها برای خودکشي با انگیزه های مردم دنیای امروز است .او ادامه ميدهد که در
ادب پارسي ما تعداد افرادی که خودکشي کردهاند ،بسیار معدود است؛ اما به هر حال در ادبیات ما هم خودکشي وجود
داشته است .ما اين نوع مرگطلبي را در اين تقسیم بندی قرار نداديم (برای مطالعۀ بیشتر بنگريد به کوپال ،عطاءاهلل
(« ،)1391مرگ خودخواسته تراژيک در تراژدی سوفوکل و شاهنامه» ،عطااهلل کوپال ،مطالعات ادبیات تطبیقي ،شماره
 104 :21تا .)119
 2رستم نام قهرمان ملي ايران که در ادبیات پهلوی رُتستخم و رُتستهم و به معني دارندۀ باالی زورمند آمده و تقريبا
با واژه «تهمتن» که در فارسي لقب وی نیز هست ،هم معني است ...به نظر ميرسد رستم اصال از رجال و سرداران
اشکاني بوده و وقتي به داستان های ملي راه يافته ،به شخصیتي داستاني مبدل شده است و خوارق عاداتي مانند گرز
هفتصد من و عمر ششصد سال به او منسوب شدهاند .رستم ،جهان پهلوان نامور حماسه های ايران ،از پیوند زال،
پهلوان سپید موی حماسه ملي ،با رودابه ،دختر شاه کابل متولد شد .زادن او همچون زندگياش شگفتي آفرين و
غیرعادی بود (ياحقي.)1386 ،
 3قهرمان« :وکیل يا امین دخل و خرج؛ جمع آن قهارمه است و اين کلمه عربي نیست .همچنین قائم به کارها و خزانه
دار و وکیل و نگهددارنده آنچه در تصرف او هست ،همچنین دانا و رايزن رای آرای و وزير با تدبیر به کار رفته است
که به راستي او بوده است که در کنار پادشاه که بیش به سپهساالری و جنگاوری ميپرداخته است ،کارهای کشور را
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ترين شخصیت شاهنامۀ فردوسي است .اين اثر حماسي عظمت و شکوه روح انسان را منعکس
ميکند .در سرتاسر شاهنامه انسانهای نیکانديش و نیکگفتار و کردار در پي تحقق آرمان
عدالتخواهي در جدال با نیروهای شر هستند ،چه بسا که اين جنگ به مرگ آنها منجر شود.
برخی از نمادهای شر در شاهنامه (مربوط به این پژوهش)

نمادهای شر در شاهنامۀ فردوسي بسیار متعدد هستند اما برای نمونه ميتوان به اژدها و ديوها
اشاره کرد ،موجوداتي که رستم برای عبور از هفت خوان1مجبور به نبرد با آنهاست .اژدها2موجود
پلیدی است که اهريمن آن را همراه مار و کژدم و چلپاسه و وزغ آفريد 3.اين جانور عظیمالجثه که
دندانهای بسیاری دارد ،در داستانهای عامیانه مظهر شر است و در اکثر داستانها مغلوب و مقهور
قهرمان نیک سیرت ميشود .يکي ديگر از موجودات اسطورهای ديو4به عنوان مظهر شر و پلیدی
است که سنگدل و ستمکار و از نیروهای شگفتانگیز برخوردار است .ديوها ميتوانند متناسب با
موقعیتهای مختلف تغییر شکل دهند« .در شاهنامۀ فردوسي ،ديوان نقش عمدهای به صورتها و
مفاهیم مختلف بر عهده دارند و تقريبا هیئت و منش ديوهای کتابهای مذهبي را دارند .اگرچه
ديوان ،به رنگ سیاه مجسم شدهاند ولي نامآورترين ديو شاهنامه که سرکردۀ ديوان مازندران است
ديو سپید است( ».ياحقي .)371 :1386 ،رستم به ترتیب در خوان سوم و هفتم به نبرد اژدها و
ديو سپید5به عنوان دو نماد شر و پلیدی ميرود .رستم در تمام نبردهايش شجاع و بيباک است.

سامان ميداده است .. .قهرمان در فارسي امروز سه معني دارد :يکي پهلوان پیروز و نبردۀ نیو ،ورزشکار پیروزمند،
چهرههای بنیادين در داستان ها و نمايشنامهها( .کزازی)50-65 :1392 ،
 1کیکاوس در دژی در مازندران اسیر است .رستم به نجاتش ميرود و در راه از هفت خان جان سالم به در ميبرد .اين
هفت خوان عبارتند از :نبرد رخش با شیر بیشه ،گذر از بیان خشک و بي آب و علف ،کشته شدن اژدها به دست
رستم ،زن جادو ،جنگ با اوالد مرزبان ،جنگ با ارژنگ ديو ،جنگ با ديو سپید.
 2اژدها ( )dragonکه در فارسي به صورت های اژدر و اژدرها و در عربي ،تِنین و ثعبان به کار ميرود ،موجودی است
اساطیری به شکل سوسماری عظیم با دو پر که آتش از دهان ميافکنده و پاس گنجهای زيرزمین ميداشته است.
(ياحقي.)1386 ،
 3برای اطالعات بیشتر بنگريد به به فرهنگ اساطیری ايراني بر پايه متون پهلوی ،خسرو قلي زاده ،تهران :کتاب پارسه،
1387
 4واژه ديو که در اوستايي ،دَئِو ( )daevaو هندی باستان ،ديوا ( )devāخوانده ميشود اصال به معني خداست .اين واژه
در قديم ،به گروهي از خدايان آريايي اطالق مي شود ولي پس از ظهور زرتشت و معرفي اهورامزدا ،خدايان قديم
(ديوان) گمراه کنندگان و شیاطین خوانده شدند .در اوستا ،ديوان خدايان باطل يا گروه شیاطین و يا مردمان مشرک
و مفسد تلقي شدهاند.
 5ديو سپید ( )div- e sepidبر اساس روايت فردوسي در شاهنامه ،ديو سپید سردار و پادشاه و رئیس ديوان مازندران
در روزگار کاووس بود که به سبب سپید بودن مويش ،به اين نام خوانده شد .در حالي که ديوها معموال سیاه رنگ
مجسم شده اند .کیکاووس به مازندران لشکر کشید و ديو سپید با فريب و جادو او و سران سپاهش را نابینا و سپس

مرگطلبي در جدال خیر و شر85 ...

او نه تنها از شر ،پلیدی و تاريکي نميهراسد بلکه خود را همواره برای رويارويي با آن آماده ميکند.
رستم از مرگ نميهراسد با اينکه ميداند شايد در يکي از اين نبردها جانش را از دست بدهد ،اما
مرگ طلبي و لبخند به مرگ برای تحقق حکومت عدل و داد و نیکي ،ويژگي اصلي اين قهرمان
ملي است« .وقتي حماسههای ايلیاد و اوديسه را با شاهنامۀ فردوسي مقايسه ميکنید ،تفاوتي که
بیش از هر چیز ديگر به چشم ميآيد ،اين است که قهرمانانِ حماسههای هومر در برابر تهديد مرگ
ميگريند و آن هم بارها! ولي در شاهنامه گريه قهرمان نادر است ،مگر شايد گريه رستم بر مرگ
سهراب! خود اين گريهها به ما نشان ميدهد که مرگانديشي در قهرمانان هومر بیشتر مرگآگاهي
است و به هیچ روی نميتواند ،مرگ طلبي از آن دست باشد که در عصر فلسفه يونان و استیالی
مسیحیت ميبینیم( ».صنعتي 1.)25 :1388 ،رفتار رستم به عنوان شاخصترين قهرمان شاهنامه
حاکي از مرگطلبي است ،طلب مرگ در راه تحقق نیکي و خیر 2.پيرفت جدال خیر و شر به
عنوان درونمايۀ اصلي شاهنامۀ فردوسي3را ميتوان يکي از مهمترين درونمايههای فرعي مشترک
میان قصههای شاهنامه دانست 4.در دوران اقتدار و عظمت هنر ايراني نیز ،بسیاری از نگارگران و
خوشنويسان ،هر گاه ميخواستند داستاني را از شاهنامه يا ديگر آثار گراسنگ ادبي برگزينند ،به
دربند نمود و سپاه ايران را شکست داد .رستم که از اين ماجرا آگاه شد پس از عبور از هفت خواني که ديو سپید بر
سر راه او ايجاد کرده بود  ،به غار ديو سپید در آمد و او را که درون غار خفته بود بیدار کرد و با وی جنگید ،او را بر
زمین زد ،شکمش را دريد ،جگرش را درآورد و جگر او را برای بینا کردن ديدگان کاووس و سران سپاه پیش شاه آورد.
سپس خون ديو را در ديدگان کاووس و لشکريانش چکاند و آنان را بینا کرد ( ياحقي.)375-376 :1386 ،
 1محمد صنعتي در اين قسمت از مقاله اش با عنوان« :درآمدی به مرگ در انديشه غرب :دگرگونيهای نگرشي و
گفتماني» بر موضوع «مرگ زيبا» و «خشونت شکوهمند» در حماسۀ ايلیاد متمرکز است.
« 2خیر يعني خوب و عالي .رجل خیر يعني مرد خوب .در قرآن خیر به معني بهتر يا بهترين نیز هست ...خیر به معني
اعم خوبي در مقابل شر است .خداوند خیر (بهتر) و «ابقا» است .خیر ميتواند اشارهای به برکات الهي باشد( ».لیمن،
 )231 :1391خیر اخالقي :خیر اخالقي قبل از هر چیز مربوط به داوریها و ارزش گذاریهای ما در خصوص مسائل
و موضوعات اخالقي ميباشد ،بدين معنا که برای وضوح مفهوم خیر اخالقي بايد بتوانیم تمايز آن را با خیرهای غیر
اخالقي توضیح دهیم .وقتي ميگويیم« :اين ماشین خوب است ».يا «اين فرش خوب است ».عمل ارزشگذاری را در
چارچوبي غیر اخالقي انجام داديم .البته واژه «غیر اخالقي» در اين جا به معنای مخالف اخالق نیست؛ بلکه بدين
معناست که ارزش گذاری های ما در خصوص اين مسائل هیچ ارتباطي به اخالق ندارد .حال وقتي ميگويیم «عدالت
خوب است» يا «فالن عمل خوب است» مقصود ما خوب به لحاظ اخالقي ميباشد چراکه در اين نوع ارزش گذاریها
اعمال اختیاری انسان را با نگاهي اخالقي بررسي کرديم (فرانکنا .)172 :1383 ،در خصوص مفهوم خیر اخالقي بايد
توضیح دهیم که چه چیز در اخالق في نفسه و في حدذاته خیر بوده و هم چنین چه چیز هايي وسیله برای رسیدن
به آن خیر في نفسه ميباشند.

 3طالبیان ،يحیي و ديگران (« ،)1386جدال ،خیر وشر درونمايه شاهنامۀ فردوسي و کهن الگوی روايت» .مجلۀ
دانشکده ادبیات و علوم انساني مشهد (علمي  -پژوهشي) ،شماره  ،158ص .112
 4درونمايۀ مشترک فرعي ديگر عبارتند از بي تعادلي ،هجوم ،جنگ ،قدرت طلبي ،مرگ و زندگي (طالبیان و ديگران،
.)112 :1386
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موضوعات اخالقي توجه مي کردند .رستم در خوان هفتم سرکردۀ ديوان يا به تعبیری سردستۀ
نیروهای شر را از بین ميبرد و خیر را بر شر پیروز ميکند .در اين داستانِ شاهنامه که فردوسي با
چیرهدستي فراوان آن را در خوان هفتم طرح ميکند ،رستم از هیچ چیز نميهراسد و با دالوری
تمام بر پلیدی و تیرگي پیروز ميشود .چنین است که نُه نسخه از بیستودو نگارۀ شاهنامۀ
بايسنقری متعلق به مکتب نگارگری هرات ،صحنۀ نبرد و جدال نیروهای خیر با نیروهای شر است.
ویژگی های بصری نگارههای مرحلۀ پیشین مکتب هرات

در اين بخش ابتدا ويژگيهای آثار تصويری مرحلۀ پیشین مکتب هرات را بررسي ميکنیم و سپس
به سراغ شاهنامۀ بايسنقری به عنوان يکي از شاهکارهای اين مکتب ميرويم .يکي از مهمترين
ويژگي های آثار هنری دوره تیموريان اين است که مفاهیم و معاني هنری مکرراً در آثار مختلف از
جمله نگارگاری ،فلزکاری سفالگری و نساجي منعکس ميشد و میان نقاشي ،شعر ،هنرهای تزيیني
و آرمانهای درباری ارتباط وثیقي وجود داشت (آژند-1387 ،الف .)50 :در آثار تصويری اين دوره
بهطور کلي ميتوان شاهد يکدستي پیکرهها و صحنهبندیها بود که هنرمندان آنها را با طراحي-
های دقیق و رنگبندیهای سنجیده متوازن و متعادل کرده بودند .يکي از برجستهترين ويژگيهای
تصويری آثار اين دوره تضاد داشتن با واقعیت ،فرارفتن از ناتورالیسم و پرسپکتیو سه بعدی،
آرمانيگری و انتزاعي بودن است .همچنین بايد به اين نکته اشاره کرد که اين آثار به نوعي تمايالت
زيباشناختي و ايدئولوژيک تیموريان را بازتاب ميدادند .در اين نگارهها پیکرههای حیواني و انساني
بارها تکرار ميشدند (همان .)51 :يعقوب آژند يکي ديگر از ويژگيهای چشمگیر آثار اين دوره را
دگرگون شدن موضوعات قراردادی به مضامین تخیلي ميداند« .مثال منظرهپردازی با حضور
گیاهان ،وحوش و شکلبندیهای صخرهای جان تازهای مييابد و خطپردازی و ريتم آنها جلوۀ
اينجهاني پیدا ميکند .».هنرمندان زمان تیموريان زيباترين عناصر سبکهای نقاشي روزگار
ايلخانان (مکتب تبريز) ،آل جالير (مکتب بغداد) و آل مظفر در سده هشتم هجری (مکتب شیراز)1
را اخذ کردند.

« 1مکتب نگارگری شیراز را مي توان ام المکاتب ايران در قلمرو کتاب آرايي دانست ،که گرچه به لحاظ فرهیختگي و
پروردگي به پای مکاتب ديگری چون مکتب تبريز ،هرات و اصفهان نرسید ،ولي از حیث تداوم و استمرار و تجربه ادوار
مختلف هنری بدان ها پیشي گرفت ...سرچشمهها و بن مايههای اين مکتب در ايران پیش از اسالم ريشه بسته بود و
بعد از اسالم ،به ويژه از سده چهارم هجری ،با شکلگیری ضوابط نگارگری شیوهای وضع کرد که نشانههای آن را
مي توان در تصويرگری دوره سلجوقي و مکتب بغداد سده ششم هجری پیدا کرد .به سخن ديگر ،مکتب شیراز در
شکوفايي و بالندگي مکتب تبريز ايلخاني در سدههای هفتم و هشتم هجری سهم درخوری داشت( ».آژند-1387 ،ب:
.)9

مرگطلبي در جدال خیر و شر87 ...

شاهنامۀ بایسنقری و ویژگیهای آن

هنگامي که بايسنقرمیرزا دوستدار شعر ،حماسه و افسانه ،کتابخانۀ سلطنتي خود را تأسیس کرد
بسیاری از هنرمندان را در آنجا به کار گرفت و رياست آن را به میرزاجعفر بايسنقری واگذار کرد.
تحت رياست او طرحهای هنری متعددی به ثمر رسید که شاهنامۀ بايسنقری به تاريخ  833ق .با
کتابت میرزا جعفر بايسنقری و مقدمه خود میرزا و تجلید قوام الدين تبريزی يکي از آنهاست که
امروز در کتابخانۀ کاخ گلستان تهران نگهداری ميشود .شاهنامۀ بايسنقری  22نگاره دارد 1که
«مهمترين ويژگي آنها رنگبندی تراز اول و ترکیببندی عالي آنهاست .طراحي نگارهها در تنظیم
و مهارت و استادی بهکار رفته در آنها نهفته است .هنوز نسخهای که به لحاظ مفهوم صريح
داستانها و مهارت و چیرهدستي تزيیني اجرای آنها با آن برابری کند پیدا نشده است .نگارهها در
نهايت ريزهکاری و دقیقهپردازی اجرا شده است و منظرهپردازیهای آن گويا و رساست .حرکت
طبیعي پیکرهها با حالت خاصي مشخص شده و به نظر ميرسد که تمامي نگارهها را نقاش واحدی
کار کرده است« .در طراحي پیکرههای انساني و چهرههای منحصر بهفرد ،پیشرفتي درخور صورت
گرفته و مجالس شکار و نبرد با سرزندگي و نشاط فراوان تصوير شده است و شايد دلانگیزترين
قسمت آنها منظرهپردازیهای آنها باشد .گلها و شاخهها و بتهها زنده و جاندار هستند .در اين
جا نمود و تأثیر رنگ به حد نهايت خود رسیده است( ».آژند-1387 ،الف .)114 :اين نکته را نبايد
فراموش کرد ،با اينکه در طراحي پیکرههای انساني نسبت به دورههای قبل پیشرفت چشمگیری
صورت گرفته اما باز هم تا پیکرهها و ترکیببندیها در مواردی خشک و رسمي و کمحالت و بیان
است (رهنورد .)1393 ،شاهنامۀ بايسنقری متعلق به مرحلۀ پیشین مکتب هرات است و نقاشيهای
اين دوره را ميتوان تجسم تصاويری از سلطه سیاسي تیموريان و پیوند با آرمانهای سلطنتي ايران
دانست .برای تیموريان بسیار مهم بود که حکومت سلطنتيشان را بر پايه عناصر فرهنگي ايران بنا
سازند .در نگارههای نسخ اين دوره نگارگر «با بهرهگیری از پیکرههای آرماني و اعمال و صحنه-
پردازیهای آنها ،واحدهايي را پديد ميآورد که آکنده از ساختار ،نمادگرايي و انتزاع است  ...در
حقیقت عناصر نگارگر به گونۀ عناصر بازنمايي همچون پیکرهها ،درختان ،گلها ،معماری صحنه و
جامهها و غیره در ميآيد و در نقوشي جلوه پیدا ميکند که قابل تغییر و تحول است .يکي ديگر از
 1مجالس اين شاهنامه به قرار زير است:
 1و  -2شکارگاه که نگارۀ دو برگي روبهروی هم است؛  -3مالقات فردوسي با شاعران؛  -4پادشاهي جمشید؛  -5به
بند کشیده شدن ضحاک به دست فريدون؛  -6ديدار زال و رودابه؛  -7مجلس کیکاووس؛  -8نبرد رستم و ديو سپید؛
 -9کشته شدن سیاوش؛  -10نبرد رستم و خاقان چین  -11نبرد رستم و برزو؛  -12نبرد گودرز با پیران؛  -13نبرد
کیخسرو و افراسیاب  -14به تخت نشستن لهراسب؛  15کشته شدن گرگها به دست اسفنديار؛  -16کشته شدن
ارجاسب به دست اسفنديار؛  -17مالقات رستم و اسفنديار؛  -18گريستن فرامرز بر تابوت رستم؛  -19مالقات اردشیر
و گلنار؛  -20مالقات يزدگرد و منذر؛  -21بازی شطرنج بوذرجمهر با سفیر هند؛  -22نبرد بهرام و ساوه (آژند1387 ،
(ب))123 :
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ويژگيهای مهم آثار اين دوران حضور توأمان شعر و نقاشي در قالب خط نستعلیق در دوره تیموريان
است 1.نگاره های اين مکتب در عین حال که بازنمودی است ،پیوندهای ساختاریاش با شعر
فارسي انسان را وادار ميکند تا از جنبه ملموس و محسوس آنها فراروی کند و به کشف معاني و
مفاهیم اشعار نايل شود .در نگارههای مرحلۀ پیشین مکتب هرات نوعي مفهوم اسطورهای شکل
ميگیرد و نکتۀ توجهکردني اين است که با اينکه نگارهها به لحاظ ترکیببندی و کاربست رنگهای
باشکوه در حد عالي قرار دارند ولي بیننده نميتواند از نظر مادی و عاطفي با آنها ارتباط برقرار
کند .اين نگارهها عوالمي هستند آکنده از تصنعات و ترفندهای درباری و با اينکه کارکرد و ماهیت-
شان تعلیمي است ،اما در مفهوم شاعرانه و اسطورهای خود تصويری با يک نظم سیاسي محسوب
ميشود .اينها در غايت خود ،بیانکننده طرز ديد سیاسي تیموريان است .نکتۀ بسیار مهمي که
باز هم بايد بر آن تأکید کنیم اين است که نگارههای اين مرحله از مکتب هرات ،با آرماني کردن
پیکرهها و حتي صحنهبندیها – چه معاصر و چه تاريخي -به طور منظم از ابزار شاعرانهای برای
ايجاد شکوه درباری ،تصنع و جدابافتگي که خاص زندگي درباری نخبگان تیموری بود ،بهره مي-
گیرد .بهطور ويژه نگارههای شاهنامۀ بايسنقری از نوعي نظم سنجیده و سبک يکدست برخوردار
است که در معیاربندی های اصول کتابخانه سلطنتي خود اشعار شاهنامه ريشه داشت( .آژند،
 -1387الف )131-127 :در واقع ميتوان اين بخش را چنین جمع بندی کرد که آرمان سیاسي
تیموريان به مرگ بهمیزان قابل توجهي همان چیزیست که در نگارهها بازتاب يافته است.

 1رابطۀ بین شعر و نقاشي در ايران تقريبا از اواخر سده هشتم هجری پديد آمد و متون منظوم ابزار مهمي برای
تصويرپردازی شد .يعقوب آژند ريشه اين تحول را به زمان هايي نسبت ميدهد که زبان فارسي به صورت يک زبان
ادبي شمال شرق ايران درآمد و شعر فارسي بدون توجه به تمايزات قومي سلسله حاکمه ،موقعیت و مقام بااليي در
دربارهای اين سلسله پیدا کرد .از سدۀ هفتم هجری به بعد و همزمان با پیشرفتهای چشمگیر در عرصه تصويرسازی،
حتي خطاطان ايران دريافتند که خط نسخ و تعلیق به تنهايي قابلیت حمل عناصر هنری شعر فارسي را ندارند ،از
اينرو خط نستعلیق را از ترکیب دو خط قبلي پديد آورند .همکناری خط نستعلیق با متن شعر و نیز نقاشي به طور
طبیعي به شباهتهايي میان شعر و تصويرپردازی منجر شد( .آژند-1387 ،الف)130 :

مرگطلبي در جدال خیر و شر89 ...

تصوير  :1کشتن رستم ديو سپید را ،شاهنامۀ بايسنقری ،مکتب هرات 833 ،ق .کتابخانۀ کاخ گلستان

تفسیر نگارۀ کشتن رستم دیو سپید را

نگارۀ کشتن رستم ديو سپید را متعلق به شاهنامۀ بايسنقری است که پیشتر به ويژگيهايش اشاره
کرديم .اين نگاره با دو افريز حاوی اشعار فردوسي در باال و پايین به دو بخش تقسیم شده است.
اين اشعار که مربوط به خوان هفتم از نبردهای رستم يعني نبرد او با ديو سپید است عبارتند از:
(اشعار بخش باالی نگاره)
همیدون بــه دل گــفـت ديــو سـپـیــد

کــه از جـان شـیـريــن شـدم نـاامــیـد

گـــر ايـدونـک از چــنــگ ايــن اژدهــا

بـريـده پـي و پـــوســت يــابــم رهـــا

نــه کهـتـر نــه بــرتــرمـنـش مـهـتران

نـبـیـنـنـد نیــزم بــــه مــازنــــدران

بــزد دســت و بــرداشـتـش نــره شــیر

بـــه گـردن بـرآورد و افـــگـــنـد زيــر

هـمـه غـار يـکــسر پــر از کـشـتـه بـود

جـهان هـمچـو دريـای خـون گشتـه بـود

بـیـامـد ز اولــــاد بــــگــشـاد بــــنــد

بـه فـتـراک بـربـسـت پـیـچـان کـمـنـد

(اشعار بخش پايین نگاره)
بــــه اوالد داد آن کـشــیــده جـگــر

سـوی شــــاه کـاوس بـنـهــاد ســــر

بـدو گــفـت اوالد کـای نـــره شــیــر

جهـاني بـــه تــیـغ آوريـدی بـــه زيـر
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نــشـــانهای بـنـد تــــو دارد تــنـم

بـه زيــر کـمـنــد تـــو بـــد گـردنـم

هـمـي بـاز خـواهـــد امـیـدم نــويـد

بـــه چـیزی کـــه دادی دلـم را امـیـد

بـه پـیـمان شکـسـتن نــه انـدرخوری

کــه شیـر ژيـانـي و کـــي مـنــظـری

بـدو گــفــت رسـتـم کـــه مـازنـدران

سـپـارم تــرا از کــران تـــــا کــران

هـمـي شــــاه مــازنــدران را ز گـــاه

بـبــايــد ربـودن فـگـنـدن بــه چــاه

سـر ديــو جـــادو هـــزاران هــــزار

بـیـفـگـند بـايد بــه خـنجـر بـــه زار

در بخش پیشزمینه رستم را ميبینیم در حالي که بر ديو سپیدِ قوی هیکل چنبره زده با
دست چپ موهای او را چنگ زده و با دست راست خنجرش را در جگر او فرو برده است .ديو
تعادلش را از دست داده و اين در حالي است که رستم با جستي پر انرژی او را مهار کرده است.
تصوير جدال رستم و ديو سپید به عنوان دو نماد خیر و شر بر روی پسزمینۀ سیاهي که نمايانگر
غار و محل مخفیگاه ديو سپید ترسیم شده است .رنگ سفید بدن ديو و پسزمینۀ سیاه غار
کنتراست چشمگیری را در نگاره ايجاد کرده است .طبیعت اطراف غار ترکیبي از درختان مختلف
به ويژه سرو و درختان برگسوزني است که با صخرهها و سنگها پوشیده شده است .نگاه ما از
کنارۀ سمت راست در پايین تصوير به سمت باال هدايت ميشود تا زماني که از کادر بیرون ميرويم
در دورست پیکر کیکاووس را مي بینیم که به درخت سرو بسته شده است و در واقع رستم برای
نجات او به مازندران و محل مخفیگاه ديو سپید لشکر کشیده است .سمت چپ پیکره نیمي از بدن
يک اسب هم ديده ميشود .همانگونه که پیشتر ويژگيهای مرحلۀ پیشین مکتب هرات برشمرديم،
آرمانيسازی يکي از ويژگيهای برجسته اين مکتب است که در نگاره کشتن رستم ديو سپید را
کامالً قابل مشاهده است .در اين نگاره شاهد فضايي آرماني و تصنعي هستیم که با عناصر دنیای
واقعي در تضاد قرار دارند ،اين امر را ميتوان بهطور ويژه در رنگهای به کار رفته برای آسمان،
درختها و صخرهها ديد .همان طور که گفتیم شاهان تیموری از ادبیات و هنر ايراني برای مقتدر
جلوهدادن خود استفاده ميکردند؛ در اين تصوير هم که جدال رستم به عنوان نمادی از خیر و
نیکي با ديو سپید يعني نمادی از شر و پلیدی است ،ميتوان تحقق اين آرمان نیکيخواهي شاهان
تیموری را شاهد بود .اين تصوير آکنده از نمادگرايي است و نگارگر حتي برای ارائۀ اين نوع از
سبمولیسم رنگها را نیز به خدمت گرفته است .گیاهان ،اسب ،دو بز کوهي در گوشۀ سمت چپِ
باالی تصوير ،پرندگان در باالترين بخش تصوير در سمت چپ و در افق و مرز با آسمان جاندار،
زنده و پخته ارائه شدهاند .رستم در اين خوان مانند خوانهای ديگر به پیشواز و طلب مرگ رفته
است ،اما در چهرۀ قهرمان چیزی جز اقتدار و اطمینان نميبینیم که به خوبي در رنگبندی و
فضای سرشار از اعتماد و پیروزی نبرد مشاهده کردني است .طراحيها و رنگبندیهای هنرمند
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بسیار دقیق و سنجیده است و آرمانيگری و انتزاع در فضا موج ميزند؛ گويي مرگ برای قهرمان
افتخار و اعتبار است ،او زايیده شده که برای تحقق خیر و نیکي و مبارزه با شر و فساد پلیدی
بمیرد.
مرگطلبی عارفانه و عاشقانه
پیش از آنکه به مرگطلبي عارفانه و عاشقانه بپردازيم ،به اختصار رکن بنیادين اين طلب را که
عشق است ،از نظر ميگذرانیم« .ايرانیان نیز مانند عربها عشق را عاطفهای نیرومندتر از حب
ميدانستند .ابنمسکويه ،ح کیم ايراني در سدۀ چهارم هجری ،حب نفس را امری طبیعي
ميانگاشت ،با اين حال عشق انسان به خود را بیماری نفس ميخواند .عینالقضات عشق را مقدمۀ
حب ميدانست؛ اما روزبهان بقلي بر آن بود که محبت مقدمۀ عشق است و چون به حقیقت استغراق
رسد آن را عشق مينامند( ».دهقاني .)120 :1387 ،طلب و آرزوی مرگ ميتواند از شدت عشق
به معبود حاصل شود ،عشقي که نهايتش ديدار و ذوب شدن شدن در معبود است .اين نوع از عشق
در میان عارفان مقصد نهايي است .در نوع ديگری از مرگطلبي ،عاشق يا در راه وصال معشوق
جانش را ميدهد ،يا در فراق دوریاش جان ميبازد يا در لحظۀ ديدار جان ميدهد .در اين پژوهش
ما نگارهای را برگزيديم که مضمونش مرگطلبي عاشقانه است که شرح مبسوطش در ادامه خواهد
آمد؛ در اين بخش فقط به اين بیت از زبان فرهادِ عاشق و جانسپار و جانفدا در خمسۀ نظامي
اکتفا ميکنیم:
فدا کرده چنین فرهاد مسکین

ز بهر جهان شیرين جان شیرين

خمسۀ نظامی متعلق به مرحله ی پسین مکتب هرات و ویژگی های آن

خمسۀ نظامي1اثر گرانسنگ کمالالدين بهزاد و قاسمعلي چهرهگشا  22نگاره دارد و در کتابخانۀ
دولتي در برلین نگهداری ميشود 2.در نقاشيهای مکتب پسین هرات دو موضوع يا دو ويژگي
حاکم شد :نخست ،واقعگرايي برای تصوير و اقعیتهای موجود زندگي و محیط کار و کوشش؛ دوم،
 1امیرعلي برالس از امیران حامي هنر در دربار سلطان حسین بايقرا بود و با حمايت او خسمۀ نظامي برای کتابخانهاش
تهیه شد .برخي از نگارههای آن را بهزاد در سال  900ق .کشیده و  7نگارۀ آن امضای قاسم علي (چهره گشا) شاگرد
بهزاد را بر خود دارد .خمسۀ نظامي که از برجسته ترين آثار مرحلۀ پسین مکتب هرات است امروزه در کتابخانۀ بريتانیا
در لندن نگهداری ميشود.
 2جهانگیر امپراتور مغول در اوايل اين نسخه چنین يادداشت کرده است 22« :نگارۀ اين نسخه را بهزاد و ساير استادان
کار کردهاند16 ،نگاره را بهزاد 5 ،نگاره آقا میرک ،و يکي را عبدالرزاق» پیداست که اين خمسه زير نظر بهزاد که در
اين تاريخ رئیس کتابخانه سلطنتي بوده کتابآرايي شده است و عالوه بر استادش آقامیرک هروی ،چند تن از شاگردان
او از جمله عبدالرزاق و قاسم علي در آن مشارکت کرده اند( .آژند-1387 ،الف)392 :
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گروهي از موضوعات خاص .در اين دوره شاهنامه ديگر موضوع اصلي نقاشي نبود بلکه خمسۀ
نظامي ،شعر تعلیمي و اخالقي سعدی و نوايي و تمثیالت عرفاني عطار و جامي کتابت و نگارگری
شد .اين نوع نگاه به مرگ ،فرق بین شاه و گدا را از بین ميبرد .از اينرو در نقاشي اين دوره برای
نخستینبار درويش با شاه يکسان قلمداد شدند .در نگارگریهای اين دوره به جای تصوير نبردهای
قهرماني و صحنه های عاطفي و عاشقانۀ پیشین ،عشق عارفانه يوسف و زلیخا جايگزين شد و به
جای صحنههای شکار و بازی چوگان ،موضوعات روزمره زندگي نظیر عمارت سازی ،صحنۀ گرمابه،
فعالیتهای کشاورزی و مجالس میگساری درباريان تصوير شد .در نگارههای خمسۀ نظامي توجه
به موضوع مرگ و عشق مطلق در رأس موضوعات قرار گرفت .در اين زمان به جای اين که عشق
فرهاد به شیرين در کنار صخرهها و يا بلند کردن مرکب او بر شانهها تصوير شود ،مرگ او در مرکز
توجه قرار گرفت .اين مسئله حتي در فضابندی نگارهها هم صورت گرفته است (آژند-1387 ،الف:
.)232
دو نگارۀ خمسۀ نظامی با موضوع مرگ :مرگ خسرو و مرگ فرهاد.

در دو نگارۀ مرگ خسرو و مرگ فرهاد ،مرگ به عنوان نقطۀ عطف يک رابطۀ عاشقانه و عارفانه در
نظر گرفته شده است .نگارۀ مرگ خسرو تصوير به قتل رسیدن يا کشته شدن خسرو است و نگارۀ
دوم که موضوع اين مقاله است نه تصوير قتل بلکه تصوير مرگ عاشقانه فرهاد در راه يگانه معشوقش
شیرين است .در اين نگاره بر خالف نگارۀ مرگ خسرو ما با قاتل مواجهه نیستم و در واقع خسرو
با مرگ طبیعي يا مرگي عاشقانه يا جدالي آگاهانه و انتخابي با فردی بدانديش از دنیا نرفته است،
بلکه او در رختخواب و بي خبر ،به دست شیرويه که نمادی از شر و بدی است ،کشته شده است.
در حاليکه در نگارۀ مرگ فرهاد ،ما فقط با جسد بيجان او بر زمین مواجهیم و کامالً مشخص
است که او به دست فردی به قتل نرسیده و مرگ او در راه معشوق يکتايش بوده است.
خالق نگارههای خمسۀ نظامی :استاد کمالالدین بهزاد

آشنايي با برخي حوادث مهم و برجستۀ زندگي کمالالدين بهزاد ما را در درک بهتر عناصر بصری
و مفهومي اين دو نگاره ياری ميرساند .بخش نخست زندگي کمالالدين بهزاد خالق اين نگارهها
مصادف بود با نیمه دوم سدۀ نهم هجری و حکومت سلطان حسین بايقرا و نیمۀ دوم زندگياش با
نیمۀ اول سده دهم هجری و سي سال نخست حکومت صفويان همزمان بود .همانگونه که از اين
گزارش برميآيد اوج کمال هنری آثار کمالالدين بهزاد مربوط به دورۀ تیموريان و مکتب هرات
بود .نگاره های بهزاد بیان زندگي و احوال انساني است و نوعي روح آرماني و عرفاني در آنها ديده
ميشود .استحکام فکر و دقت خیال ،قلمگیری لطیف و در عین حال محکم ،لطفات و مالحتي در
نگارههای او پديد آورده که در کمتر اثری ميتوان يافت( .همان )387 :بهزاد تحوالت شگرفي را
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در رنگ نگارگریهای ايراني پديد آورد .نوآوری او به کاربست استادانه رنگهای واقعي اشیاء محدود
نميشود بلکه به نحوۀ رنگ بندی کل تصوير هم مربوط است که دقیقا با الگوی طرحش همسازی
داشت( .پاکباز )1384 ،بسیاری از منتقدان تجلي نوآوری و خالقیت بهزاد را در نگارههای نسخه
بوستان سعدی و نسخۀ خمسۀ نظامي ميدانند؛ يعني آثاری که او در دربار سلطان حسین بايقرا
خلق کرد .نکتۀ جالب توجه دربارۀ بهزاد به عنوان يک اصالحگر و نه يک انقالبي ،اين است که نام
او با نقاشي جديد پیوند خورد و ابداعات او راه را برای شکوفايي تمهیدات و شگردهای جديد
تصويرگری هموار کرد( .شرويدر )1377 ،برجستهترين ويژگيهای آثار بهزاد را چنین ميتوان
برشمرد :ارائه دوباره بعد دنیوی و اينجهاني در تصويرگری نسخههای خطي از طريق نمايش
چهرههايي با حاالت و اطوار بسیار متنوع ،ترکیب بندیهای زنده و پر نشاط ،ارائه بعد روانشناختي،
طبیعتگرايي ،تصوير کردن فعالیتهای روزمره و متنوع و نمايش خطوط چهرهها ،استفاده از
طیفهای رنگي ،ارائه دوباره رنگمايههای زمیني و ترکیبهای پیچیدۀ رنگي از گستره محدود
رنگهای اولیه و ثانويه( .راکسبرگ)1388 ،
تصوير  -2نگارۀ مرگ فرهاد ،خمسۀ نظامي 900 ،ق ،.کتابخانه ی بريتانیا ،لندن.
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نگارۀ مرگ فرهاد و تفسیر آن

صحنهپردازی اين اثر نمايي از کوهستان را با صخرههايي درهمتنیده ،خشک و بيآب و علف و سه
درخت خشک و عريان به تصوير ميکشد .پیکر بيجان فرهاد در پیشزمینه نقش بر خاک شده
است ،تیشههای او که مهمترين ابزار کار و اثبات وفاداری و عشق او بودند بر روی زمین و در اطراف
او پراکنده شدهاند؛ گويي اين ابزار تنها ياران وفادار او در لحظۀ مرگ هستند .يک مرد انگشتبهدهان
و دو بز کوهي نظارهگر مرگ او هستند .بزها از گوشۀ سمت چپ پیشزمینه به پیکر بيجان فرهاد
مينگرند و مردِ روبروی جسدِ او از تعجب انگشت حیرت ميگزد .صخرههای سربي رنگ چهرۀ
ماتمزدهای از طبیعت را به تصوير ميکشند که به سوگ فرهاد نشستهاند .اين زمستان بيبرگوبار
نمادی از پايان ،مرگ و البته فنا شدن در راه عشقي مطلق است .اگر چه فرهاد با هیچ دشمن
واقعي شروری نبرد نکرد ،اما او با غم هجران در ستیز بود و در اين نگاره با چهرهای باوقار بر زمین
آرامیده است .زمستان فصل بيبرگي و فصل سکوت است ،بر خالف تابستان که فصل رنگها و
نواهاست .انتخاب اين فصل برای صحنهپردازی مرگ فرهاد نشاني از سکوت طبیعت در برابر پايداری
عظیم او و فنا شدنش در راه معشوقش است .کوهها نمادی از استواری و پايمردی فرهاد در راه
عشقي صادقانه و خالصانه بهنظر مي رسند .در باالی نگاره گوشۀ سمت راست اثر سه بیت شعر از
نظامي به خط نستعلیق به چشم ميخورد ،اين ابیات عبارتند از:
(دو بیت گوشۀ سمت راست نگاره)
وگر کردی فرو افتادی از پای
نکرده هیچ کاری پای بر جای
هزار افسانه بشنیدی و دل کور
يکي خروار نان خوردی و بي زور
(نظامي ،1386 ،ابیات الحاقي ،پاورقي ص )255
(تک بیت گوشۀ سمت راست نگاره)
به زر وعده به آهن بیم کردند
سخنهای بدش تعلیم کردند
(نظامي)255 :1386 ،
از ديگر جنبههای بصری اين نگاره که نميتوان از آن چشم پوشید ،صخرهها و تکدرخت
عريان گوشۀ سمت راست و پايین تصوير هستند که از کادر بیرون آمدهاند .همانطور که در آثار
بهزاد توجه به زندگي روزمره و احواالت انساني را برجسته کرديم ،ميتوانیم اين ويژگي را حتي در
نگارهای با درونمايۀ مرگ شاهد باشیم .در اين تصوير مرگ نه در حالتي آرماني ،بلکه کامالً زمیني
تصوير شده است ،با اين که پیکرۀ نقش بر زمین شده پیکره فرهاد است ،فرهادی که در راه عشق
جان باخته است ،اما مرگ او شبیه به مرگ بقیۀ انسانهای معمولي است .او تنها و بيکس ،در
کنار تنها همدمهايش يعني صخرهها و ابزار سنگتراشياش جان سپرده است .گويي کسي بر مرگ
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او مويه نمي کند و تنها شاهد لحظۀ مرگش نیز فقط حیرت کرده است .حیرت او ناشي از مرگي
است که باالخره سراغ فرهاد هم آمد بي آنکه به کامش يا وصال شیرين رسیده باشد ،مرگي که
خسرو و فرهاد نميشناسد و مرد هم ميداند که به زودی نوبت او هم فرا خواهد رسید .فرهاد پیش
از اين ،يعني هنگامي که به دستور خسرو و با وعدۀ وصال شیرين به کندن کوه مشغول شده بود،
اين راه را برگشتناپذير و بيسرانجام ميدانست؛ او از همان آغاز به پیشواز مرگ رفته بود تا با اين
ايثار و تالش مستمر شايد بتواند در دنیای ديگر به وصال معشوقش نايل شود .فرهاد با سر نهادن
به دستور خسرو قدم به راه بيبازگشت نهاده بود و با طلب مرگ به آن لبخند زده بود؛ شايد مرگي
که از صخرهها و کوهها ميگذشت تنها انتخاب فرهاد بود.

نتیجه گیری
در کتابآرايي و نگارههای مرحلۀ پیشین مکتب هرات ،هنرمندان بیشتر بر مضامین تاريخي و
حماسي تأکید ميکردند و اگر هنرمند موضوع مرگ با محوريت نبرد میان خیر و شر را بر ميگزيد،
هدفش بیشتر بازتاب ايدئولوژیها و آرمانهای دربار تیموری بود زيرا اين پادشاهان ميخواستند
آرزوها و امیال شان را در قالب عناصر فرهنگي ،هنری و ادبي ايران به تصوير بکشند .نگاه به مرگ
در اين نگاره ها که بیشتر از آثار حماسي و در رأس آنها شاهنامه انتخاب ميشد ،داوطلبانه،
آرزومندانه و شجاعانه بوده است .قهرمان در اين رويکرد نه تنها از مرگ نميهراسد بل با آغوش باز
به سوی آن ميشتابد .چنانچه پیشتر آمد اين امر به خوبي در نگارۀ کشتن رستم ديو سپید را
متحقق شده است :مرگي آرماني و حماسي که از معنای مرگ در جهان واقعي فاصله ميگیرد و به
سوی معاني انتزاعي و آرماني پیش ميرود؛ مرگي که عناصر بصری در نگاره را به نمادهايي از خیر
و شر و در پس آن خواستهای يک حکومت فرو ميکاهد .نگاه به مرگ همانطور که از اشعار
شاهنامه بر ميآيد در عناصر بصری اثر هم با اولويت به تحقق آرمانهای يک قوم يا يک حکومت
و نشان دادن اقتدار و توانايي هر چه بیشتر ،متحقق شده است .تمام اين ويژگي ها در نشانههای
بصری نگارههای مکتب پیشین هرات و به ويژه نگارۀ کشتن رستم ديو سپید را جلوهگر شده است.
پیشتر ويژگي های مکتب پیشین هرات را چنین برشمرديم :تضاد داشتن با واقعیت ،فرارفتن از
ناتورالیسم و پرسپکتیو سه بعدی ،آرمانيگری و انتزاعي بودن؛ و اين ويژگيها با مرگطلبي حماسي
کامالً هماهنگ است ،مرگي آرماني و فراتر از دنیايي که در آن زندگي ميکنیم برای تحقق
آرمانهای عدالتخواهانه .اين درحالي است که در مرحلۀ پسین مکتب هرات که مرحلۀ بالندگي و
شکوه آن نیز هست ،نه تنها مضامین بلکه قوانین نگارگری تغییر کرد و رنگبندی به باالترين حد
خود رسید و طراحي و خطپردازی پیشرفتهتر شد .در آثار اين دوره نگاه آرماني  ،انتزاعي و تصنعي
به مضامین جايش را به نگاهي از جنس زندگي روزمره داد .به فعالیتهای روزمره مردم از قبیل
کشاورزی ،خريد و فروش و در يک کالم انسان معمولي توجه بیشتری شد ،همانطور که پیشتر
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آمد مرگ در مرکز توجه نگارگران قرار گرفت و موضوعي قلمداد شد که در آن تمام امتیازات و
طبقات از میان ميرفت و شاه و گدا را به يک چشم ميديد .نگاه به مرگ در مرحلۀ پسین مکتب
هرات ،نه نگاهي آرماني و آن جهاني بلکه نگاهي به حقیقتي محتوم بود که برای همۀ انسانها رخ
مي دهد .موضوعات عاشقانه جايگزين موضوعات حماسي شد و اگر مرگ در موضوعات عاشقانه
محوريت مي يافت ،هدف نگارگر به تصوير کشیدن از خودگذشتگي و ايثار عاشق و مرگطلبياش
در راه معشوق بود؛ همچنین باز بايد تأکید کنیم که در اين نگاه مرگ نه آرماني و انتزاعي بلکه از
جنس زندگي روزمره بود .تحقق اين نگاه را در نگارۀ مرگ فرهاد منسوب به کمالالدين بهزاد شاهد
هستیم .از فرهاد نه چهرهای قهرماني و اسطورهای بلکه چهرهای از يک فرد عادی و معمولي
ميبینیم .آن چه برای ما فرهاد را از جايگاه فردی عادی به مرتبۀ يک قهرمان ارتقا ميدهد ،هويتي
است که نظامي به او داده است نه آن چه بهزاد در نگارهاش به تصوير کشیده است ،بهگونهای که
اگر ما نام فرهاد را بر اين نگاره نداشته باشیم يا ابزار کوهتراشي او را نبینیم ،ميتوان گفت اين
نگاره ای از مرگ يک انسان معمولي است .همین مسئله باز بیش از پیش توجه ما را به نگاه بهزاد
و زندگي روزمره و مختصات مرحلۀ پسین مکتب هرات جلب ميکند و کامالً با نوع نگاه آرماني،
انتزاعي ،تصنعي و حماسي به مرگ در نگارۀ کشتن رستم ديو سپید را متعلق به شاهنامۀ بايسنقری
متفاوت است .هر چند ميتوان در تحلیلي ظريفتر اين تفاوت در دو مرحلۀ يک مکتب را به تفاوت
در نوع رويکرد مرگطلبي يعني نگاه مرگطلبانه و يا شهادتطلبانه در جدال خیر و شر و همچنین
نگاه مرگطلبانه در عشق تسری داد .همانطور که مختصات نگارهها البته باتوجه بهويژگيهای
تاريخيشان کامالً با هم متفاوت است ،اين دو رويکرد هم تفاوتهايي با هم دارند .در نگاه نخست
که بیشتر تبلوری از آرمانهای يک قوم يا ملت يا حتي دين است ،قهرمان خود را تجهیز ميکند
و برای اين جدال عزم سفر ميکند ،در حاليکه در مرگ عاشقانه ،عاشق همه چیز را برای خیر و
صالح معشوق رها ميکند و کنج عزلت ميگزيند .اين دو با هم شباهتهايي هم دارند و مانند اين
که در هر يک شخصیت اصلي خود را فراموش ميکند ،دست از جان ميشويد و برای هدفي واالتر
ايثار ميکند ،در اولي به جنگ ميرود و در دومي تنهايي و فنا را بر ميگزيند .بنابراين شايد بتوان
گفت تفاوت اين دو نگاره بیش از آن که ناشي از تحوالت هنری و تفاوت طرز کار هنرمندانشان
باشد معلول نگاه خالق آنها به «مرگ» بر اساس دو مفهوم متفاوت يعني «عدالت و عشق» ،بر
اساس تأثیرپذيری از آرمانها و روح زمانهشان است
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جدول  :1جمعبندی يافتههای پژوهش
نگارۀ کشته شدن ديو سپید به دست رستم
(شاهنامۀ بايسنقری -مرحلۀ پیشین مکتب نگارگری
هرات)

محورهای
مقایسه

حماسي-اسطوره ای-تاريخي
(بازتاب ايدئولوژیها و آرمانهای دربارتیموريان)

درونمايه نگارهها
بهطور کلي

مرگ دربین افراد طبقات مختلف با توجه به شأن
متفاوت است .دراين نگاره مرگ با تمرکز بر جدال خیر
و شر و تحقق پیروزی خیروعدل مجسم شده است.
مرگ آرماني-انتزاعي و تصنعي است.
اين مرگ حماسي و آرماني نماد آرمانهای يک قوم و
يک ملت است.

محوريت (مرگ)
در هردو نگاره

نگارۀ مرگ فرهاد
(خمسۀ نظامي -مرحلۀ پسین مکتب
نگارگری هرات)
تعلیمي-اخالقي(برجسته کردن خواستها و
اشتغاالت انسانهای معمولي درزندگي
روزمره)
مرگ برای شاه و گدا يکسان است و مرگ
باالخره به عنوان واقعیتي محترم برای همه
رخ ميدهد.
مرگ نقطۀ عطف يک رابطه عاشقانه وعارفانه
والبته زندگي روزمره است .مرگ حالتي
آرماني ندارد و کامالً زمیني است.

از مرکز و گوشه سمت راست تصوير

ورودنگرنده به
تصوير

از پايین نگاره به باال

افق مقابل چشم نگرنده کامالً مشخص و آشکار است.

بخش فوقاني
وافق در نگاره

افق از جلوی چشم نگرنده محو و ناپديد مي-
شود (افق نامشخص)

فاصلۀ پیشزمینه و پسزمینه کامالً آشکار است.

فاصله بین
پیشزمینه و
پسزمینه

فاصلۀ پیشزمینه و پسزمینه ازمیان رفته
است و هیچ خط کنارهنمايي وجود ندارد

پیکار میان نیروهای خیر و شر

عامل مرگ

هجران و فراق عاشق و معشوق

تصوير زندگي قهرمانان اسطورهای وتاکید بر بعد آن
جهاني
فضای آرماني و تصنعي در تضاد با عناصر دنیای واقعي

فضای حاکم

رنگهای به کار رفته در نگاره بهويژه در
آسمان،درختها و صخرهها فضايي آرماني و انتزاعي را
تداعي ميکند.
رنگ ها در خدمت سمبولیسم و آرمان نیکخواهي
شاهان تیموری به کار رفته است.

رنگ

تصوير زندگي و احوال انسانهای معمولي
باتاکید بر روح عرفاني والبته بعد دنیوی و
اين جهاني.
رنگ مايههای زمیني
ترکیب پیچیده رنگي از گستره محدود رنگ-
های اولیه و ثانويه.
صخرههای سربي رنگ سمبل چهره ماتم زده
طبیعت.
بهکارگیری حداعالی تناسب رنگ پردازی.
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ادامۀ جدول  :1جمعبندی يافتههای پژوهش
نگارۀ کشته شدن ديو سپید به دست رستم
(شاهنامۀ بايسنقری -مرحلۀ پیشین مکتب
نگارگری هرات)

محورهای
مقایسه

نمايي از فصلي که احتماال بهار يا تابستان
است و عالوه بر گیاهان مختلف و پر نشاط
حیوانات مختلفي از جمله اسب و بزکوهي در
تصوير ديده ميشوند.
رنگهافضايي گرم و پرنشاط را القا ميکنند
که حاکي از اعتماد قهرمان بر پیروزی بر شیر
و پلیدی است.
رنگها به نوعي تهیج کننده و تشويق به
قهرماني وقهرمان پروری ست.
تابستان و بهار فصل رنگ ها ونواها و پیروزی
است.

صحنه پردازی

رستم درحاليکه بر ديو سپید قوی هیکل
چنبره زده بادست چپ موهای اوراچنگ زده
و بادست راست خنجرش را در جگر او فرو
برده است.

پیشزمینه

آرمانيسازی شده

پیکرهها

پیکر کیکاووس که به درخت بسته شده است
و در يک سمت او نیمي از بدن يک اسب،
بخشي از درخت و گل و بوته و صخرهها.

بیرونآمدگي
ازکادر

مرگ شهادتطلبانه :محرک فرد برای اين
مرگ تحقق عدل و خیر به خودی خود يا
برای رسیدن به به جهان باقي است.
مرگ تبلوری از آرمانهای يک قوم يا ملت
است قهرمان خود را تجهیز ميکند و برای
اين جدال عزم سفر ميکند نگاره شلوغ و پراز
جزئیات است.

تفسیر مفهوم
مرگ در هر دو
نگاره

نگارۀ مرگ فرهاد
(خمسۀ نظامي -مرحلۀ پسین مکتب نگارگری
هرات)
نمايي از کوهستان ،صخرههای در هم تنیده و
خشک و بيآب و علف
زمستان بيبرگ وبار نمادی از مرگ فرهاد و
فناشدن در راه عشقي مطلق است.
زمستان فصل سکوت و خواب طبیعتا مرگ
طبیعت است و با نگاهي استعاری ميتوان گفت
که طبیعت در برابر عشق فرهاد سکوت کرده
است.
کوهها سمبل پايمردی و وفاداری هستند و با
رنگهای تیره رنگ پردازی شدهاند.
رنگهای استفاده شده بیشتر سرد هستند
وفضايي ساکن بدون نشاط را منتقل ميکنند .
زمستان نمادی شکست ،اندوه و مرگ است.
پیکر بي جان فرهاد وتیشههای او که سمبل
وفاداری و عشق او به شیرين هستند و تنها ياران
او در پیشزمینه ديده ميشوند .
يک مردِ انگشت به دهان ودو بز کوهي نظاره گر
مرگ فرهاد هستند.
از جنس واقعیت
صخرهها و تک درختي عريان در سمت راست
تصوير.
مرگ عارفانه و عاشقانه :پلي است که عارف و
سالک را به معشوق حقیقياش ميرساند و مرگ
آغاز زندگي است.
عاشق همه چیز را به صالح معشوق رها ميکند و
کنج عزلت ميگزيند؛ پس قهرمان چیزی ندارد و
شايداز همین روست که نگاره خلوت و بدون
جزئیات ترسیم شده است.
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