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چکیده
مثابهصفحاتبدرقههستندکهمخاطببرایورودبهمتناصلیباآنهامواجه

هایآستانه 
ایبه


متن
میشود .در میان متنهای مصور موجود در دورههای مختلف ،شاهنامهنگاری از جایگاه ویژهای

برخورداراست.صفحاتآستانۀشاهنامه هایمصورتاپیشازدورانشاهعباساولبهدوموضوعرزم

و بزم پادشاهان ،تمثال فردوسی و شعرای غزنه محدود شدهاند؛ درحالیکه در آستانههای بیشتر
شاهنامه هایمصوردورۀشاهعباساولمانندشاهنامۀ، 490تصاویریازبهتختنشستنسلیمانو

دنبالپاسخبهتفاوتوجایگزینیاینپیرامتنهابا


شود؛بنابراینپژوهشحاضربه

بلقیسمشاهدهمی
ایدرشاهنامههایموجود است .ازآنجاکههدفپژوهش،خوانشمتنهای

دیگرمتنهایآستانه

ایدرشاهنامه هایدورۀشاهعباسباتکیهبرشاهنامۀ490وتبییننقششرایطاجتماعیو

آستانه
فرهنگیدراینتحولاست،برایدستیابیبهاهدافموردنظربراساسنظریۀتولیداجتماعیهنر
میتوان متن های موجود را تحلیل کرد؛ بنابراین شیوۀ گردآوری مطالب کتابخانهای و به روش

تحلیلیاست.درتحلیلتصاویربراساسدیدگاهجانتولفمیتواننتیجهگرفتکهبیشتر

توصیفی-
صفحات بدرقه تا پیش از دوران شاه عباس اول ،آشکارا به سفارشدهنده اختصاص داشته است؛
درحالی کهتغییراینپیرامتنازپادشاهدورانبهسلیماننبی،بیانگرآناستکهدرایندورانهدف

برآنبودهکهبهطورضمنیشاهعباسرادرقالبسلیمانمعرفیکنند.بهبیاندیگرنگارگرانبا

پیامبرسعیبراینهمانیبا

جایگزینیشاهاندرحالبهتختنشستن،باتصاویریبهصورتپادشاه-
اوومشروعیتبخشیبهحکومتمذکورراداشتهاند .

واژههای کلیدی :متنهای آستانهای ،شاهنامۀ  ،490شاه عباس اول ،تولید اجتماعی هنر،
شاهنامههایمصور .


.۱استادیار،دانشکدۀهنرومعماری،دانشگاهسیستانوبلوچستان(نویسندۀمسئول) ،
erfanr_61@arts.usb.ac.ir

.۲دکترایتاریختطبیقیتحلیلیهنراسالمی،دانشگاهتهران .
.3مربی،دانشکدۀهنرومعماری،دانشگاهکردستان .
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پژوهش
۲8۲

مقدمه و بیان مسئله
شاهنامه میراث بزرگ فرهنگی ،در زمرۀ متونی است که در دورههای مختلف مصور شده
است .از موارد درخور توجه بیشتر این نسخه های مصور ،صفحۀ تقدیم در آستانههای این
مصحفاستواینصفحهبه طورمرسومحاویمدحوثنایسفارشدهندهوتاریخنگارش

شاهنامۀمذکوربودهاست.ازآنجاکهبیشتراینمتونبهپادشاهانوحکمرانانوقتتقدیم
شده،شاملصفحه ایازبزمورزمپادشاهوگاهتصویریازفردوسیوشعرایغزنهدراین

صفحات است .البته در شاهنامۀ شاه تهماسبی این روند تا حدودی تغییر میکند .در این
شا هنامهسهتصویردرارتباطبافردوسیمصورشدهاست؛یکیدرباغ،دیگریباشعرادر
دربارمحمودغزنویوتمثیلفردوسیبهعنوانکشتیاهلبیتپیامبر.دردورانشاهعباس
گونه ایکهبیشترصفحات
اولدرآستانههایشاهنامههایمصورتغییراتیبهوجودآمدهاند؛به 
آستانهدراغلبشاهنامه هایمصوردرایندورهباتصاویریازبارگاهسلیمانوبارگاهبلقیس
مصورشدهاند.شاهنامۀ  490نیزکهمتعلقبههمیندوراناست،دارایتصاویریازحضرت

سلیمان و بلقیس در صفحات آستانه است .این تغییرات و جایگزینی تصاویر این سؤال را
ایجادمیکندکهمتن هایموجودچهمعنا،محتوایاکارکردهاییدارندکهدرآستانۀکتاب،
جانشین متنهای پیشین شدهاند؛ از این رو با توجه به نظریۀ پیرامتنیت ۱ژرار ژنت ،۲که
پیرامتنتأثیربسیاربرخوانشوتأویلمتندارد،بررسیاینمتنهاوتغییراتآنهاحائز
اهمیتاست .
3
برای دستیابی به پاسخ مناسب با توجه به دیدگاه جانت ولف در نظریۀ تولید اجتماعی
اند.درمبحثجامعهشناسی،ولفهنررا


تحلیلشده
هایآستانهایدرشاهنامۀ 490


هنر،متن
آشکارا یک فرآورده و تولید ایدئولوژیک میداند .از نظر او هر کاری انسان انجام میدهد،
اجتماعیاستوایدئولوژیکهخودمحصولدورهایخاصومجموعۀ

برگرفتهازساختهای

ویژهایازمناسباتاجتماعیاست،اثرهنریرادرخودمحصورمیکند؛بنابراینبررسیمطالعۀ

ایکهبهنوعیصفحۀتقدیمدرشاهنامهمذکوراست،بارویکردتولیداجتماعی


هایآستانه

متن
هنربرایرسیدنبهایدئولو ژیخلقاثرراهگشاخواهدبود.ایندیدگاهبهایدئولوژیدرکنار
زیباییشناسی درون متون توجه دارد؛ بنابراین در کنار چرایی تغییر متنهای آستانهای در

هایموجوددرپیرامتنهایشاهنامۀ

شاهنامههایمصوربهفرمظاهرینگارهورمزگانِنشانه

490نیزپرداختهشدهاست .
1. paratatextualité
2. Gérard Genette
3. Janet Wolff

ایدرشاهنامههایمصوردورۀشاهعباساول ۲83...

تحلیلمتنهایآستانه


پیشینۀ پژوهش
دربارۀشاهنامههایدورۀشاهعباساولتحقیقاتیصورتگرفتهاست.مهدیحسینی()۱390

در مقالۀ خود تنها به معرفی این شاهنامه و حامیان آن پرداخته است .در مقالۀ دیگری از
عبدالحمیدحسینی راد،بهمعرفیشاهنامۀمصورنویافتهازدورۀصفوی(شاهنامهشاملو)متعلق

به کتابخانۀ موزۀ نیاوران و نگارههای آن پرداخته شده است .در این مقاله ،به مفقودشدن
صفحاتآغازینکتاباشارهشدهاستواحتمالدادهمیشودنگارۀمفقود،دیدارفردوسیبا

شاعران غزنه باشد .در مقالۀ دیگری از زهرا پاکزاد ( ،)۱397این نتیجه بهدست آمد که
نگارهه ایایننسخهدراصفهانوپسازکتابتشاهنامهصورتگرفتهاست؛بنابراینمحمد

عنواننگارگرانکتابمعرفمیکند.همچنین


اهللمشهدیرانیزازآندورهبه

هرویوحبیب

هایهنرپارسینسخههاینفیسایرانیقرن6تا۱۱ق

فرانیسریشار)۱383(۱درکتاب 
جلوه
موجوددرکتابخانۀملیفرانسه،بهمعرفیمختصریازاینشاهنامهپرداختهاستونگارههای
موجوددرایننسخهرابهمکتبشیرازوقزویننسبتمیدهد.باوجوداینجزمقالۀپاکزادکه

بهمعرفینگارگرانوشناساییشاهنامۀ 490پرداخته،تاکنونپژوهشجامعیدراینزمینه
مچنیندربارۀآستانهوپیرامتنشاهنامههایمصوردردورۀشاهعباس

صورتنگرفتهاست.ه
پژوهشیانجامنشدهاست؛بنابراینباتوجهبهاهمیتپیرامتندرخوانشمتنوتغییرمتنهای

ایدردورۀشاهعباساولخألپژوهشدراینزمینهونیازبهپژوهشیجامعمتنهای


آستانه
آستانهای در شاهنامههای آن دوره احساس میشود .دربارۀ دیدگاههای جانت ولف نیز

پژوهش هاییدرقالبمقالهصورتگرفتهاستکهازآنمیانمیتوانبهپژوهشاعظمراودراد

( )۱389اشاره کرد که به ویژگیهای هنرمندان از دیدگاه جانت ولف پرداخته است .در
پایاننامهکارشناسیارشدمژگانرستگاریان()۱394بهرابطۀنقشحامیانوتصاویربادیدگاه

ولف پرداخته شده است و با توجه به این رویکرد سه شاهنامه بایسنقری ،ابراهیم سلطان و
جوکیراموردتحلیلشدهاند .


پرسش پژوهش
ایدرشاهنامههایدورۀشاهعباساول(شاهنامۀ)490حاویچهمحتوایی


هایآستانه

متن
ایپیشینشدهاند؟ 


هایآستانه

چراجانشینمتن
هستندو

1. Francis Richard
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پژوهش
۲84

مبانی نظری
پیرامتنیت
ایبرخورداراست،بهصورتمختصر


باتوجهبهاینکهدراینپژوهشپیرامتنیتازجایگاهویژه
بهتوضیحآنپرداختهشدهاست.درپیرامتنیتژنتبهیکمتنمرکزیاعتقادداردکهدیگر
).پیرامتنها

یاغیرمستقیمآنرادربرمیگیرند(نامورمطلق۱96:۱385،

هابهطورمستقیم
متن 

متنهای کوچکی هستند که وجود آنها به متن اصلی وابسته است؛ به شکلی که آنها را

آستانهیاراهورودبهمتنتصورمیکنند؛بنابراینپیرامتنرابهدونوعرابطۀتبلیغیوآستانگی

تقسیم میکنند .پیرامتن آستانگی که در این مقاله به آن پرداخته میشود ،بیانگر عناصری
استکهدرآستانهوقبلازمتناصلیقرارمیگیرندودریافتمتنازسویخوانندگانرا

کنند.چنانکهتقدیمیکمتنبهعمومیاپادشاهخودازاهمیتزیادی


دهیمی

کنترلوجهت
).درکتاب آراییایرانیدربیشترمواردغیرازیکمتنبرای

برخورداراست(آلن۱50:۱380،
پیشکش ،تصاویری نیز قبل از متن اصلی توسط هنرمند ترسیم میشده است .این تصاویر
بهعنوان متن مرکزی یا متن اصلی شاهنامه شناخته نمیشوند ،بلکه بهمنزلۀ آستانه ورود

مخاطب به متن هستند؛ از اینرو به آنها تصاویر آستانهای گفته میشوند .این پژوهش به
تصاویرآستانهایمصورکهقبلازمتناصلیدرابتدایشاهنامۀ490آمدهتأکیددارد .

تولید اجتماعی هنر

1

کندقراردادهایزیباییشناختیوجایگاهخاص


ازنگاهجانتولفتولیداجتماعیهنرتالشمی
تعیین شده است ،دربربگیرد .همانطور که یک تحلیل فرمالیستی

را که از لحاظ اجتماعی 
ساختار طرح را میکاود ،در جامعهشناسی هنر باید نظریهای در ارتباط با فرمهای دیداری
تحلیلشودتاباتوجهبهآنبتواندماهیتایدئولوژیکیکاثرهنریراتحلیلکند(رامین،
یدئولوژیدرآثارهنریباهمانزباندیداریبازنماییمیشود،

.)۲69:۱387باتوجهبهاینکها
گیرد؛زیرادراینمشخصهها

،سبکوترکیببندیمدنظرقرارمی

بررسی«ایدئولوژیبصری»
ایدئولوژی فرآورده میشود (همان .)449 :با وجود این در این پژوهش عناصر هنری از نگاه
نهایعنیایدئولوژیپژوهششدهاست.ازآنجاکهولفدر
زیباییشناسانهوفرمیواستحالهآ 

بررسیهنردرجامعه،فن،نهادهایاجتماعی،نظامهایحمایتیوعواملاقتصادیرادرتولید

اجتماعیهنردخیلمی داند،دراینپژوهشدرکناربررسیفرمورمزگانآثاربهمواردمذکور

نیزپرداختهشدهاست.

1. Social production of Art

ایدرشاهنامههایمصوردورۀشاهعباساول ۲85...

تحلیلمتنهایآستانه


روش پژوهش
اینپژوهشبراساسماهیتتوصیفی -تحلیلیوازنظرهدفبنیادیاست؛چراکهبرمبنای
هایآستانههامیپردازد.با


هایموجوددرنگاره

رویکردتولیداجتماعیهنربهبررسیایدئولوژی
توجهبهدیدگاهولفابتداآثارازنظرفرمیوزیباشناختیورمزگاندروناثربررسیوسپس
با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی و ...متنهای آستانهای واکاوی شده است .دادههای
پژوهش به شیوۀ کتابخانهای تهیه شده و ابزار اندازهگیری این پژوهش جدولها ،اشکال و
نامهها و سایر متون است .جامعۀ آماری این پژوهش
مطالعات حاصل از کتابها ،پایان 
ورۀصفویهاستکهازمیانآنها،شاهنامۀ490انتخابشدهاستکهدر

شاهنامههایمصورد

کتابخانۀملیفرانسهنگهداریمیشود .

پیرامتنهای مصور در شاهنامههای نفیس تا اوایل دورۀ صفوی
اییاصفحاتبدرقهدربیشترشاهنامههایمصورکهعموماًبهسلطانیپیشکش


هایآستانه

متن
نظرمیرسدقصدنگارگر


دهد؛زیرابه

استکهشاهرادرحالبزمورزمنشانمی
شده،متنهایی
آناستکهعظمتومقامشاهدورانرادرکنارشاهانشاهنامهنشاندهد.همچنینازآنجاکه
شاهنامهسرودۀفردوسیاست،ازدیگرصفحاتآستانهمیتوانبهتصویرفردوسیوشعرایغزنه

هاهردوتصویردرپیرامتنکتابقرارگرفتهاندودربعضیتنهایکی


برخیشاهنامه
اشارهکرد.در
نمونههاییازآنتادورانشاهتهماسباولآوردهشده
ازاینتصاویروجودداردکهدرجدول  ۱
است.درکنارتصاویربزمورزموفردوسیوشاعران،تصویردیگریبهشاهنامهتهماسبیاضافه
شدهکهآنتمثیلفردوسیبهکشتیاهلتشیعاست.نگارگرفردوسیرادراینتصویردرجرگۀ
دهد.ازآنجاکهمصورکردناینشاهنامهباترویجمذهبتشیعبهعنوانمذهب


شیعیانقرارمی
رسمیهمراهاست،قرارگیریاینتصویردرآستانۀکتابقبلازمتناصلیمیتواندبهگسترش
تشیعواهمیتآندرایندوراناشارهداشتهباشد.
جدول  .1متنهای آستانهای در شاهنامههای دورۀ تیموری و شاه عباس اول
شاهنامه

متنهای آستانهای

۱

بایسنقری
ابراهیم
سلطان
جوکی

4

تهماسبی

مجلسدوبرگیشکارگاه،مالقاتفردوسیوشعرایغزنه
نگارۀدوبرگیازبارگاهابراهیمسلطان،نگارۀدوبرگیازشکاررفتنابراهیمسلطان،نگارۀ
دوبرگینبردابراهیمسلطانودیدارفردوسیوشعرایغزنه
دیدارفردوسیوشعرایغزنه
دیدارفردوسیوشعرایغزنه،فردوسیدردربارسلطانمحمودغزنوی،تمثیلفردوسیبه
کشتیشیعه

۲
3

منبع :نگارندگان
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پژوهش
۲86

تغییرات ایجادشدهدرزمانشاهتهماسبدردورانشاهعباسنیزادامهپیدامیکند؛بااین
تفاوتکهدرایندورانباحذفتصاویرفردوسیورزموبزمشاهدورانازصفحاتآستانه
روبهرو هستیم .در شاهنامههایی که بهنظر میرسد در زمان شاه عباس اول مصور شده،

صفحاتیازبارگاهسلی مانوبلقیسجانشینرزموبزمشاهوفردوسیوشعرایغزنینشده
است(شکلهای.)4-۱حسینیدرمقالۀخود«شاهنامۀقرچغای»کهدرزمانشاهعباساول

مصورشدهاست،بهدونگارۀآغازینازاینشاهنامه،یعنینگارۀبارگاهحضرتسلیمانوهدهد
ودیگریبلقیساشارهمیکند(حسینی.)۱5:۱390،اینشاهنامهدرسال ۱008قبهشاه

عباستقدیمشدهاست(همان)47:؛البتهدراینشاهنامهسلیمانوبلقیسدرکناریکدیگربه
).جانشینیسلیمانبهجایتصاویربزمورزمازپادشاهوقتدر

تصویرکشیدهشدهاند(شکل۱

بیشتر این نسخ مصور مشاهده میشود .فراوانی این تصاویر در نسخ موجود ،نشان از ترویج
ایدهایخاصدرایندورهاستکهدرزمانشاهعباساولمستولیبودهاست .


منبع:حسینی ۱390،
شکل  .1شاهنامۀ قرچغایخان .1058 ،مجلس
حضرت سلیمان (ع) و بالقیس ،با رقم :ملک
حسین اصفهانی محفوظ در قصر سلطنتی
وینزور ،بریتانیا 



https://artmuseum.princeton.edu/interactiveprojects/peck-shahnama

شکل  .2بر تخت نشستن سلیمان ،شاهنامۀ
مصورشده در شیراز 1589-90 ،م کتابخانه دانشگاه
پرینستون

ایدرشاهنامههایمصوردورۀشاهعباساول ۲87...

تحلیلمتنهایآستانه


شکل  .3بر تخت نشستن فردوسی 1600-1590 ،م

شکل  .4بر تخت نشستن سلیمان ،شاهنامۀ قوام،
 1000ق ،هنرمند نامعلوم ،موزۀ رضا عباسی

https://artsandculture.google

منبع:حسینیراد ۱384،


معرفی پیکرۀ مطالعاتی
دراواخرذیالقعدۀ ۱0۱۲قوبهدستمحمدجان

شاهنامۀ 490باتوجهبهپایانۀبرگۀ 469
الکرمانیپایانیافتهاست.نگارشاینایننسخهبهخطنستعلیقاست.اینشاهنامه470ورق
دارد.آرایههاودیگرتزئیناتکتاببهسبکشیرازآنزماناستودر

دراندازه 39/5× ۲7/5
تصاویرموجوددرکتابمیتوانتأثیرمکتبقزوینرانیزمشاهدهکرد(ریشار.)۲03:۱383،

مهرورق470نشانمی دهدایننسخهدردورۀشاهعباساولدراختیارصاحبمنصبهرات
قرارگرفتهودرسال  ۱04۱قبهمیرزاطالبخاننصیریوزیراعظمشاهصفیهدیهداده
شدهاستودرنهایتدرقرنسیزدهمدرتملککتابخانهملیفرانسهدرمیآید.پاکزاد اذعان

داردایننسخهمربوطبهاوایلسدۀ  ۱۱قدرزمانانتقالپایتختازقزوینبهاصفهانتهیه
شدهاستوبهاعتقاداواگرچهنگارشکتاب490بهدستکرمانیصورتگرفتهوبهحمایت
حاکموقتحسنخانشاملو،نگارههایکتابمذکوردراصفهانودیرترازنگارشکتابانجام

شدهاست(پاکزاد .)۱۱۱-۱06:۱397،
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شکل  .5بارگاه سلیمان نبی ،شاهنامۀ فردوسی،

شکل  .6بر تخت نشستن بلقیس ،شاهنامۀ

کتابخانۀ ملی فرانسه ،شعبۀ شرقی فارسی شمارۀ

فردوسی ،کتابخانۀ ملی فرانسه ،شعبۀ شرقی

 1012 ،490ق

فارسی شمارۀ  1012 ،490ق 

https://gallica.bnf.fr/ark:/
12148/btv1b84229967/f1

منبع :همان

.planchecontact

توصیف و تحلیل متن
دراولینتصویریکهدرآستانۀکتابقراردارد،پیکرۀمردیباجامهایسبزرنگورداییبه

اینورانی)برسردرحالیکهبرتختنشستهاست،مشاهده


ای(شعله

رنگسرخباعمامهوهاله
میشود(شکل.) 5اینپیکرهتقریباًدرمرکزتصویرونقاططالییکادرقرارداردوبقیهعناصر

واردوراوقرارگرفته اند.درسمتچپایننگارهفردیدرحالنوشتناست،درباالیسر


دایره
ایاستکهپرنده ایدردستداردودرپایینکادرحیواناتاهلیووحشیدرکنار


اوفرشته
اند.درباالیکادرپرندگانیدرحالپروازندوپرندهایکهدراینمیانازنظر


یکدیگرقرارگرفته
دیداریجایگاهواالییدارد،سیمرغاستکهدرتقابلبااژدهادرسمتراستتصویرقرارگرفته
هامیتواناینتصویررا


است.باتوجهبهقرائنونشانگاندرایننگارهوروایاتمربوطبهآن
طورکهدرقصصاألنبیاآمدهاست«:برتختسلیمانچهار


بارگاهسلیماننبیدانست.همان

ایدرشاهنامههایمصوردورۀشاهعباساول ۲89...

تحلیلمتنهایآستانه


هزارمرغازهرنوعیپرهادرپرهابافتهوتختاوراسایهکردهوپریانودیوانوآدمیانبر
چپوراستایستادهبیامدندوپیشسلیمانبهتواضعبنشستند»(نیشابوری .)۲98:۱38۲،
درایننگارهعالوهبرسلیمانشخصدیگریکهکناراونشستهودرحالنوشتنترسیم
شده،آصف،وزیرسلیماناست.آصفباتوجهبهجایگاهشدرمقایسهباسلیماندرسطحی
نظرمیرسد


نویسدوبه

ایبهملکهسبامی

ترقرارگرفتهاست.اوبهدستورسلیماننامه

پایین
پرندۀباالیسراونیزهدهداستکهنامهرابهدستبلقیسمی رساند.هدهددرمیانمرغان

دربارگاهسلیمانازاهمیتویژه ایبرخورداراست.درسورهنملنیزبهخبرآوریهدهدازملکه

۱
سباونامهفرستادنسلیمانتوسطهدهدبهجانبسرزمینسبااشارهشدهاست .
درپیرامتنبرگۀمصوردوم،پیکرۀزنینشستهبرتختکهدوفرشتهدراطرافاوهدایایی
رسدیکیازفرشتگانکاسهای


نظرمی
کنند،مشاهدهمیشود(شکل 6
).به

رابهویتقدیم 
می
آبدردستداردودیگریچیزیشبیهکتابیانامهراحملمیکند.باالیسربانوکوهی

است که روی آن درختی قرار دارد و فرشتهای در کنار او اناری به وی میدهد .با توجه به
روایات منسوب به سلیمان ن بی زن نشسته بر تخت و همراهان او ،بارگاه بلقیس را نشان
دلیلحضورفرشتگانوهدایایآنانازجملهمیوۀانارمیتواند


دهد.همچنیناینتصویربه

می
ایازبلقیسپسازپذیرفتندینتوحیدیباشد.درقصصاألنبیاآمدهاست«سلیماناورا


نگاره
ازهمهزناننیکوترداشتیوت ختاورابازدادتابرآنتختنشستیوعزیزشداشتیوهیچ
سیمزده،چهارپایهبهچهارشیر
زنراتختنبودمگراو»،اماتختدرسرزمینسباتختیبود« 
زرینساختهوگوهرهادرآننشاندهوبهچهارگوشۀتختچهارطاووسزرینساختهوبر
چشمهایایشانیاقوتدرنشانده،ششگزدرازا،چهارگزپهناودوگزبلندی»(همان.)۲99:

نداشتنتختموجودبهتختبلقیسباتوجهبهروایتگفتهشدهو


دلیلشباهت

باوجوداینبه
نظرمی رسدفضایمصورشدهمرتبطباپسازاسالمآوردناو


شباهتآنبهتختسلیمان،به
باشدکهدرکنارسلیمانقرارمیگیرد .

تحلیل نشانگان دیداری در متن
شناسیهنرهمانطورکهیکتحلیلفرمالیستیساختارطرحرا


باتوجهبهنظرولفدرجامعه
ایدرارتباطبافرمهایدیداریرابپروراندتابتواندباتوجهبهآنماهیت


کاود،بایدنظریه

می
ژیدیداریسبکوترکیببندی

ایدئولوژیکیکاثرهنریراتحلیلکند؛بنابرایندرایدئولو
مدنظرقرارمی گیرد؛چراکهدریافتنشانگاندیداریاثردرارتقایفهمودرکماازکارکرد

زبانوقالبهایفرهنگیدرگذرزماننقشسترگیخواهدداشت(رامین)۲69-۲66:۱387،؛
«.۱انهمنالسلیمانوانهبسماهللالرحمنالرحیماالتعلواعلیواتونبمسلمین» 
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رخوردارند،تحلیلشدهاند.

بنابراینابتداعناصردیداریکهدرمتنازجایگاهواهمیتباالییب
تواننشانگاندیداریرابهانسانی،حیوانی،گیاهیواشیایبیجانتقسیمکرد.از


درتصویرمی
آنجا که بررسی هریک از این نشانگان در این مبحث نمیگنجد ،تنها به برخی عناصر مهم
شانههایحیوانی،سیمرغو
پرداختهشدهاست؛بنابراینازنقوشانسانی،سلیمانوبلقیس،ازن 
هدهدوازنشانگانگیاهیانارودرختانتخابوبررسیشدند .
مهم ترین نشانگان دیداری ،نگارۀ سلیمان است .او پسر داوود بود که پس از پدر پادشاه

بنیاسرائیلشد «.جنوانسوآتشوپرندهمسخراوبودندواودارایچنانملکیبودکه

کسیچوناونداشت»(طبری،۱36۲،ج.)40۲:۲همچنینآمدهاستداووددرزمانیکهدر
قیدحیاتبودتصمیمگرفتفرزندشراجانشینخودکند،اماازآنجاکهسناوکمبود،با
اسرائیلمواجهشد.بااین همهپسازگذراندنمراحلی،درنهایتاوجانشینپدر


مخالفتبنی
شد (جزایری .)5۱0 :۱388 ،همچنین در برخی منابع او را پسر دهم داوود دانستهاند که
به دلیلحکمیتدرستاو،داووداوراسزاوارترازخوددیدودانستنبوتورسالتسلیمان

آغاز شده است (نیشابوری ،)۲77-۲76 :۱38۲ ،ولی کاملبودن نیز توسط افرادی مانند
پیامبریمیداندکهولی

پورنامداریانبهسلیمانمنسوبشدهاست.وی سلیمانراپادشاه -
شمارمیآید(پورنامداریان.)366:۱385،طرزپوششونشستناوبرتختبیانگر


کاملنیزبه
فرضموجوداست.فرددیگریکهجایگاهویژهایدارد،بلقیساست.اوزنییمانیوازاهالی

کومتتمامسرزمینیمنرابهدستآورد

مأرببودوپسازپدرشبرمأربحکومتمیکرد.ح
وسبأراپایتختخویشقرارداد.آمدهاستاوپسازآنکهاسالمآورد،هفتسالوپنجماه
همسرسلیماننبیبود(دهخدا.)43۱0:۱373،بالقیسپیشازآنکهاسالمبیاورد،برآفتاب
سجدهمیکرد(طبری،۱36۲،ج .)406:۲
از دیگر عناصر مهم  دیداری سیمرغ است که باالی سر سلیمان قرار دارد .این پرنده در
ودرفارسیسیمرغخواندهمیشود(بلخاری،

اوستا«،مرغوسهئهنه»ودرپهلوی«سنمورو»
 .)8۱ :۱399روایت اسطوره ای این پرنده ،سیمرغ و درخت زندگی است .در این متون ،از
پرندهایبسیاربزرگودرختیبهنامویسپویشیاهرویسپتخمکنامبردهشدهاست.درختی

کهدرمیانهدریایفراخکردقراردارد(پورداوود،۱377،ج.)577-575:۱درمتونزرتشتی
مؤخر« آشیانسیمرغدرالبرزکوهبرفرازدرختگئوکرناستکهدرمیانۀدریایفراخکردقرار
داردودربردراندۀتخمهمۀرستنیهاست.هرگاهمرغازدرختبرخیزد،هزارشاخهازدرخت

رویدوهرگاهبردرختبنشیندهزارشاخهازآنبشکندوتخمهمهگیاهانپراکندهشودبر
همهجای»(هیلنز.)4۲9:۱385،درشاهنامۀفردوسینیزآشیانسیمرغبرالبرزکوهاست
سیمرغمیتوانبهروایتسیمرغو

(فردوسی.)63:۱394،همچنیندرارتباطمیانانسانو

ایدرشاهنامههایمصوردورۀشاهعباساول ۲9۱...

تحلیلمتنهایآستانه


زالوبه نوعیعروجزالتوسطاواشارهکرد.درمتونعرفانیوحکیمانهمانندصفیرسیمرغ،

عقلسرخسهروردیومنطقالطیرعطارنیزرویکردیعرفانیوحکیمانهبهاینپرندهدادهشده

یژهایدارد.حضورسیمرغعالوه
است.اینپرندهدراسطوره،حکمتایرانیواسالمیجایگاهو 
برحکمتوفرزانگیبهجایگاهواالیاودرفرهنگایرانیاشارهدارد.ازمیانمرغانوپرندگان،
ایاستکهدراعماقزمینآبرامییابد(جزایری:۱388،


هدهددرداستانسلیمانپرنده
 .)53۱در داستان سیمرغ نیز هدهد پرندهای است که قرعه به نام او میافتد و اوست که
شود.بسیاریاورانمادانسانخودشکوفامیدانندکهراهنمایپرندگان


راهنمایپرندگانمی
درمسیررسیدنبهسیمرغاست(خسرویشکیبوهمکاران.)87:۱399،باتوجهبهنقشآن
دپرندهایاست

درداستانسلیمانوبلقیسوحضورآندرادبیاتعرفانیمیتوانگفتهده

کهبادانشومعرفت،فرزانگی،نور،آبوروشناییوعروجدرارتباطاست .
مقارنبانیمههایهزارۀسوم،

ازنشانگانگیاهی،انارازجملهعناصرمهمدرمتناست.
مهر درخت (درخت زندگی) و نار درخت در هم ادغام شدهاند و درخت خورشید در نگارۀ
کند.دردورۀدگرگشتیمهر،ایندرختبهدرختانارتبدیلمیشودکه


درختانارتجلیمی
نماد حاصل خیزی ،باروری ،برکت و فراوانی است .همچنین در اوستا با عنوانهای درخت
ایازانارهزاردانهاست(موسویلرورسولی،


خورشید،همایزرینودرختبسیاردانه،کنایه
 .)۱۲4 :۱389انار ،نشان باروری ،برکتخیزی و فراوانی است (هارپر .)40 :۱978 ،همچنین
درختاناربامفاهیمیکتاپرستیودینداریوباخورشیدونورارتباطدارد .

شرایط اجتماعی ،سیاسی و مذهبی ایران در دوران شاه عباس اول
شاهعباسدر ۱6اکتبر ۱587م،درقزوینبهتختشاهینشست ومحمدخدابندهنتوانست
).درایندورانازجملهگفتمانهای

باغاصبتاجوتختدرافتد(تمیمداری37-36:۱37۲،

مؤثرکهبیشترنیزدرمیانمجتهداندیدهشد،عرفانودفاعازتصوفاصیلاست.باتوجهبه
طرزباشکوهیدرایندورهتجدیدمیشود


اینمحیطشیعی،کربناظهارداردکهحکمتبه
(کربن .)34:۱399،میرداماد وصدرالدینشیرازی معروفبهمالصدرا،درایندورانبناییاز
هایآنتعالیمابنسینا،سهروردیوابنعربیبود.آناناصول


تفکرواندیشهبرپاکردندکهپایه
ویژهتشیعرابرگرفتهازقرآن،سننواحادیثپیامبروائمهرابهکمالخودرساندند(جکسون
و الکهارت .) 339 :۱389 ،از جمله نظریات دیگر مالصدرا ،اندیشۀ انسان کامل و آرمانشهر
است.ازنظراو«رئیساولمدینهبایددارایرتبۀالهیخالفتالهیومستحقریاستبرخلق
وصاحبرسالتخدایتعالیباشد»(اکبریان .)۲44:۱388،
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همچنینشاهعباسدرایندورانهموارهسعیمیکردمرشداعظمیطریقتاردبیلرابرای
خودنگهداردواینامررادردیدارشازاردبیلمیتواندید(جکسونوالکهارت-87:۱389،

اسالمیدردورانصفویهبهویژهدوره

.)88درپژوهشهایبسیارینیزیکپارچگیفرهنگایرانی-
شاه عباس اول اشاره داشتهاند و اوج اعتال و عظمت این نقش را در این دوران میبینند
(صادقیپور و همکاران5۱ :۱393 ،؛ خسروی .)۲53 :۱399 ،با توجه به تحقیقات مذکور این
تیباابعادزندگیبرقرارکردوبهیکپارچگیزیباییشناسیتبدیلشد.شاهعباس

یکپارچگی،نسب
هایبسیاریزیرحمایتدولتبهاینیکپارچگیکمککرد.بهبیانیدیگرشاه

باایجادکارگاه
عباسعالوهبراعتالیهنردرباری،سببتحولفرهنگعامهنیزشد(غیبی .)394:۱385،
نظرمیرسد،


ایبهملکهسبااختصاصداردوبارعاماوبه

درآستانهصفحه
باتوجهبهاینکه 
تواندراهگشاباشد.ازآنجاکهشاه


روایاتیاززنانشاهعباسونقشآناندرتحلیلتصویرمی
عباسنیززنانبسیاریداشتهوگرایشآنانبهاسالمباتوجهبهاینروایتبرایاومهمبوده
است،میتوانگفتزنانشاهعباس،ایرانی،گرجی،ارمنی،چرکسوتاتاربودند.باوجوداین

عالقۀشاهعباسبهزنانگرجیوچرکسبهدلیلنوعزیباییبیشترآنانبود.همچنینآمدهاست

درحرمشاهزنانایرانیکمبودهوبیشترآنانازشاهزادهخانانیاکنیزانگرجی،چرکسیوحتی
روسی بودند .در جای دیگری نیز آمده است از میان زنان او گروهی مسلمان شدهاند؛ زیرا
بودنگناهیبزرگوبرایایرانیاننفرتانگیزاست.همچنینزنانبایدقوانیناسالمرا


عیسوی
شماردند.درکناراینمواردمیتوانبهگردینا نامیازمیانزناناواشارهکردکهپس


محترممی
ازآنکهبهدیناسالمدرآمد،بهنامفاطمهسلطانموسومشد(فلسفی.)۲۱6-۲۱۲:۱347،دربارۀ
تهمورسخانوخواهرانشدالوالهمیگویدشاهعباسپسازآنکهخلعتیاشکوهیبهآنانداد،

سعیکردآنانرامسلمانکند،اماپسازآنکهآنانامتناعکردند،اوبهدالیلمختلفازجمله
دلیلمذکورآنانراموردبیمهریخودقرارداد(دالواله .)47:۱385،
جدول  .2شرایط اجتماعی ،سیاسی ایران در دورۀ شاه عباس اول
اوضاعایراندرزمانشاهعباساول
نقشسلطنت

-بازگشتبهاقتدارسنتی-شاه،مرشدکاملدرطریقت

شرایطاقتصادی

راهها،رونقتجارتبهخصوصدرزمینۀابریشم.امنیتشهرهاو...
احداثشهرها،توسعۀ 

شرایطمذهبی

مذهبرسمیشیعه،گسترشعرفان،تفسیراشراقیازفلسفۀابنسینادرمکتباصفهان،

شکلگیریحکمتمتعالیه،ایجادتوحیدخانهبرایانجاممراسمتصوف


شرایطاجتماعیو
فرهنگی

ها،گرجیهاوارامنهدرنیروینظامی


ای،اهمیتچرکس

رقبیله
حذفوفاصلهمیانعناص
و،...حضورفقهایایرانیوغیرایرانی،مقابلهباگفتمانهایمذهبیدیگرمانندنقطویان،

رشدطبقۀعامۀشهری،اهمیتدادنبهمراسمایرانباستاندرکنارمراسممذهبی


منبع:نگارندگان

ایدرشاهنامههایمصوردورۀشاهعباساول ۲93...

تحلیلمتنهایآستانه


گفتهشدهواوضاعسیاسی،اجتماعیوفرهنگیدورۀصفویه،ایدئولوژی
باتوجهبهموارد 
رایج در آن دوره با ارجاع به نقش پادشاه و فعالیت کارگاههای هنری زیر نظر شاه دوران
می توانایدهواندیشۀرایجبرهنرهایکارگاهیآندورهرادردستۀایدئولوژیچیرهیامسلط

کهقدرتبرموقعیتاقتصادیوبهویژهبهروابطباابزارهایتولید

قرارداد؛زیرادرجوامعی 
استواراست،اندیشه ایکهروندچیرگیبرجامعهرادارد،ازآنطبقهحاکماست(ولف:۱367،

.) 67-66باارجاعبهدیدگاهمذکورایناندیشهچیرهدرزمانشاهعباسنیزوجودداشتهاست؛
زیرا او اختیار زیادی از امور سیاسی تا تجاری را بهشخصه در دست داشت و همچنین
یکپارچگیهنرایندورهبهتقویتاینفرضیهکمکمیکند .


روایات مربوط به سلیمان در دورۀ صفویه
در دورۀ صفویه روایات مربوط به سلیمان و بلقیس با نامهای سلیمان و بلقیس ،بلقیس و
سلیمان ،سلیماننامه ،بلقیسنام ه ،پریخانه و ...نوشته شده است .همچنین در این دوره،
منظومههای سلیمان و بلقیس رواج مییابد؛ برای نمونه میتوان به سرایندگانی مانند زاللی

خوانساری (قرن  ،)۱۱فیضی دکنی ( ۱004-954ق) ،ابومکارم شهود ( )۱0۱9-944و نظام
).عالوهبراین

یلزادهوهمکاران58:۱388،
معماییاسترآبادی(متوفی)9۲۱اشارهکرد(اسماع 
موارد،فراوانیاینروایاتدردورۀصفویهنشاندهندۀجایگاهویژۀحضرتسلیماندرآندوره

است .همچنین در سالهای  ۱58۱-۱574م .قصصاالنبیا در مقیاس باال مصور میشود
جایمانده از این
(میلستون به نقل از صداقت .)۲8 :۱386 ،از سوی دیگر در بیشتر نسخ به 
کتابها با تصاویری از حضرت سلیمان و پیامبران دیگر میتوان دریافت که نهتنها بر تخت

شاهی نشستهاند ،بلکه بهشکلی به تصویر درآمدهاند که میتوان برتری آنان را به دیگران
مشاهدهکرد(کاظم .)۱35-۱33:۱385،

تحلیل متن از دیدگاه ولف
،سلیمان،بهصورتپادشاه-پیامبرینشاندادهشدهاستکههمهجهانوموجودات

درشکل5
درخدمتاوهستند.سیمرغیباالیسراوبهتصویرکشیدهشدهکهباتوجهبهجایگاهمیتواند

بیانگراعطایفرهوحکمتبهسلیمانباشد.درسمتراستنگارهاژدهاییسیاهرنگدرتقابل

باسی مرغقرارگرفتهاستکهباتوجهبهبرتریسیمرغدرتصویرپیروزییاچیرگیاوبراژدها
یعنیبرتریحکمتبرگمراهیرامیتوانمشاهدهکرد.باوجودایندرگیریوجنگینیزمیان

آن ها وجود ندارد .فضای نگاره با حضور حیوانات اهلی و وحشی ،دیو و دد و فرشتگان همه

امشوثباتدربارگاهسلیماناست.ازدالیلحضورسلیماندراینآستانهمیتوانبه

بیانگرآر
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شباهت میان او و شاه عباس در جانشینی سلیمان نبی بهجای پدر در زمانی که او در قید
نظرمیرسدنگارگر

حیاتاستوولیکاملبههمراهپادشاه بودناواشارهکرد؛ازاین 
روبه
ستازاینطریقجانشینیشاهعباسبهجایمحمدخدابندهراتوجیهوتطهیر

سعیداشتها
ازجملهاندیشههایمؤثردرایندوران

کندوبهحکومتشاهعباسمشروعیتببخشد.بهعالوه

هایآندرزمانشاهاسماعیلدرمکتبشیرازوجودداشته،اندیشههایحکیمانهاست.


کهپایه
در این مکتب شاهد  احیای حکمت اشراق بوده و از جمله کتب شاخص دیگر این دوره،
نظرمیرسددرحکمتاشراقو


ایکهبه

).اندیشه
الحکماست(تمیمداری۱6:۱37۲،


فصوص
فصوص الحکمدرایندورهمشترکاست،اندیشهانسانکاملاست.اگرانسانکاملپادشاهعالم

شود،جهانراسراسرنورمیگیرد(اکبریان.)۲44:۱388،ایناندیشهدرمکتباصفهاندر

زمانشاهعباساولادامهپیدامیکند .بانیاینمکتب،میرداماد،بهقدریبهاشراقگرایش

دارد که از نظریات ابن سینا ،تفسیری اشراقی کرده است .در این دوره ،حکمت متعالیه نیز
انشدهتوسطمالصدراومتأثرازاندیشۀاشراق،
توسطمالصدرابیانمیشود.ازجملهمطالببی 

جایگاهانسانکاملاست.درکتبایندورهنیزازشاهبهعنوانمرشدکاملدرطریقتنامبرده

می شود .در این دوران ،شاه جامع طریقت ،شریعت و سلطنت یا به بیانی انسان کامل است

(بهرامنژاد .)۱63:۱398،

افزون بر این حضور بلقیس در نگارۀ دوم فرضیۀ اینهمانی شاه عباس و سلیمان نبی را
کند.نگارندهتصویرزنیازدیارکفرراکههمسرسلیمانشدهنشانمیدهدکهبا


تقویتمی
قبول اسالم جایگاه رفیعی حاصل کرده است .تورات علت مالقات ملکۀ سبا را با سلیمان،
صورتمختصربیانمیدارد،ولیقرآن

اندوآن 
رابه

آگاهیملکۀسباازمملکتسلیمانمید

«
اینمالقاترااظهاراطاعتوپذیرفتنآیینتوحیددانستهوآنرابهتفصیلبیانداشتهاست»

رسدتصویربلقیسروایتپسازاسالمآوردناورانشان


نظرمی
(شاهمرادی ۲۲7:۱384،
).به
دهد.فرشتهایآبوفرشتۀدیگریبهنظرکتابوآندیگراناریبهبالقیسمیدهدکه


می
بیانگرتوبهوپذیرشتوحیدتوسطاواستکهبهنوروتعالینزدیکشدهاست.همانطورکه

پیش ترنیزگفتهشد،شاهعباسعالقۀبسیاربهزنانغیرایرانیداشتکهمسلماننبودندواز

نصحبتشدکهمیتوانددالدیگریبرتطبیقشاه

آوردنبرخیازآنهاوجایگاهآنا


اسالم
عباسباسلیماننبیباشد.درکنارمواردفوقمیتوانبهرابطۀسیمرغدرشکلاولودرخت

درشکلدوماشارهداشت.حضورسیمرغدرشکلنخستمیتواندبیانگراینباشدکهسلیمان

یاهمانشاه عباس فردیاستکهتوسطسیمرغبهاوحکمتارزانیشدهواورابه عروج
می رساندکهباتوجهبهحضورسیمرغودیگرنشانگاندرمتنعروجیایرانی -اسالمیاست.

همچنینباتوجهبهشکلدوممی توانتعالیبلقیسپسازپذیرفتناسالمرانیزمشاهدهکرد.
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تحلیلمتنهایآستانه


طورکهسیمرغودرختروایتیراباهمتکمیلمیکنند،حضورسلیمانوبلقیسباهم


همان
نیزمی تواندبهتکاملاشارهداشتهباشد.نگارگرباتوجهبهآنچهبیانشد،تصویریازسلیمان

نبیوبارگاهاووبلقیسراترسیممیکند؛چراکهدرفضایاجتماعیدورانشاهعباسراقطب

عالممیداندونیازبهترسیماودرشکارگاهیامجلسبزمنمیبیند؛بنابراینسلیماننبیدر

نوعیبهرسمیشدنو


گیردوبلقیسکهاینکمسلمانشدهوبه
پوششپادشاهصفویقرارمی
ترویجتشیعاشارهدارد،باپوششیچونبانویایرانیبهتصویردرمیآید .

نتیجهگیری
در دورۀ شاه عباس ،دیدگاه طبقۀ حاکم را در تولید نسخ میتوان مشاهده کرد؛ از اینرو
سیاست،اقتصادجامعه،تجارتوبسیاریازاموردردستشخصشاهاست.همچنیناوعالوه
بر قدرت سیاسی ،اقتصادی و غیره مرشد اعظم نیز محسوب میشود .افزون بر اینها تولید
نسخیمانندشاهنامهمحصولکارگروهیدرکارگاههایدرباریاوابستهبهدرباراست؛بنابراین
رویکپارچگیواینهمانیدرهنرهای


توانستهمبیناندیشۀفردییکهنرمندباشد؛ازاین

نمی
مختلف در دوران شاه عباس وجود داشته است .این یکپارچگی را در نسخ شاهنامههای
هایبررسیشدهدرایندوران


توانمشاهدهکرد.بیشترشاهنامه

تولیدشدهدرایندوراننیزمی
دارایصفحاتآستانه ایباموضوعسلیمانوبلقیسهستندواینفراوانیخودبیانگراندیشه

هامیتوانداینهمانیشاه

خاصیدرآندوراناست.ایناندیشۀپنهاندرصفحاتشاهنامه
مایههاییمانندسیمرغ،کوهودرخت
عباساولوسلیماننبیباشد.نگارگربااستفادهازنقش 

دگی،انار،اژدهاوهدایایفرشتگان،معانیایچونآفرینشدوباره،رسیدنبهنوروروشنایی،

زن
مبارزۀنوروظلمتودرنهایتپیروزینوردرقالبپذیرشدیناسالمرانشانمیدهد.حضور

شکلضمنیداللتبرشاهعباساولدارد،میتواند


سیمرغدرباالیسرحضرتسلیمانکهبه
بیا نگراینباشدکهشاههمازفرهوحکمتایرانیبرخورداربودهوهمداراینورالهیاست.
دهدشاهعباسغاصبمقامپدرنیست،بلکهبهدلیلبرتریبراو


عالوهاینجانشینینشانمی

به
بهشکلضمنیبه
دراینجایگاهقرارگرفتهاست؛ ازاینروپیرامتنمصوردرشاهنامۀ  490
سشاهعباسومشروعیتحکومتاواشارهدارد.بهنوعیدرجامعهاینایدئولوژیحاکم

تقد
است که شاه عباس درحالیکه منصب شاه را دارد ،شخصیتی پیامبرگونه نیز دارد؛ بنابراین
هایمسلطسعیداشتندشاهرابهشکلانسانکاملیترسیمکنندکه


نگارگرانمتأثرازاندیشه
ازنیروهایمادیومعنویبرایتسخیروادارۀایرانوجهانبرخورداراست .
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خسرویشکیب،محمدوحیدری،رسول(«.)۱399
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رامین،علی(.)۱387
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