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دريافت1مقاله:1399/03/171
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چكيده
در1اين1مقاله،1تصاوير1دو1نسخه1خطی1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1و1سمك1عيار1آل1اينجو،1از1منظر1جامعه1شناسی1هنر1
مورد1بررسی1قرار1گرفته1اند.1هر1دوی1اين1آثار،1مربوط1به1اواخر1حکومت1ايلخانان؛1يعنی1اوايل1قرن1هشتم1هجری1قمری1
هستند.1اواخر1دوره1ايلخانی،1دوره1ای1است1كه1نارضايتی1طبقات1مختلف1ايرانی،1به1اوج1و1قدرت1حاكمان1مغولی1نژاد1
ايلخانی،1به1پايين1ترين1سطح1خود1رسيده1بود.1دو1نسخه1خطی1انتخاب1شده،1مربوط1به1دو1شهر1با1شرايط1اجتماعی1
متفاوت1هستند.1هدف1اين1بوده1است1كه1با1استفاده1از1رويکرد1ساخت1گرايی1تکوينی،1نگاره1های1موجود1در1اين1دو1
نسخه1و1ساختار1های1معنادار1تصاوير1بررسی1شده؛1سپس،1جامعه1ايرانی1و1طبقات1موجود1در1آن1دوره1مورد1مطالعه1قرار1
گرفته1و1ساختار1های1اصلی1آنها1شناسايی1شوند.1مطالعه1نشان1می1دهد1كه1هنرمندان1اين1دو1اثر،1به1دو1طبقه1اجتماعی1
دارای1جهان1بينی،1آگاهی1های1ممکن،1خواسته1ها1و1آرزو1های1متفاوت1تعلق1داشته1اند.1روش1تحقيق،1توصيفی-1تحليلی1
و1بر1اساس1رويکرد1ساخت1گرايی1تکوينی1گلدمن1در1دو1مرحله1درك1و1تشريح1است.1سؤال1اصلی1پژوهش1اين1است1كه1
ارتباط1ساختار1معنادار1آثار1نگارگری1و1طبقه1اجتماعی1هنرمندان1در1دوره1ايلخانی1چيست؟1تحقيق،1از1نوع1تطبيقی1
بوده1و1روش1آن،1توصيفی-1تحليلی1است.1يافته1های1پژوهش1حاكی1از1اين1هستند1كه1ويژگی1آثار1هنری،1برخاسته1از1
كليت1جامعه1نيست،1بلکه1ريشه1در1طبقات1دارد1و1دليل1اختالف1سبکی1تصاوير1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1و1سمك1عيار،1
در1تفاوت1طبقه1هايی1است1كه1دو1گروه1هنرمندان1در1تبريز1و1شيراز1به1آن1تعلق1داشتند.1نتيجه1مطالعه،1مبين1اين1است1
كه1ساختار1های1معنادار1موجود1در1كتاب1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1با1ساختار1های1اصلی1طبقه1نخبگان1و1بزرگان1ايرانی1
ساكن1در1تبريز،1هم1ارز1بوده1و1ساختار1های1معنادار1تصاوير1كتاب1سمك1عيار1با1ساختار1های1اصلی1طبقه1هنرمندان1محلی1
ساكن1در1شيراز1كه1با1زندگی1مردم1روستايی1و1پيشه1وران1شهری1احساس1نزديکی1می1كرده1نيز1هم1ارز1و1يکسان1هستند.1
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مقدمه

دوره1حکومت1ايلخانان1در1ايران،1همراه1با1تحوالت1اجتماعی1
بسيار1عظيم1بود1كه1تا1پيش1از1آن1ايرانيان1هرگز1آنها1را1تجربه1
نکرده1بودند.1قتل1عام ها1و1كشتارهای1فجيع1مردم1توسط1مغوالن1
و1از1بين1بردن1زيرساخت1های1شهری1و1روستايی،1باعث1ايجاد1
حس1نااميدی1در1جامعه1و1فقر1گسترده1شد.1تبديل1شهر1تبريز1
به1شهری1بين1المللی،1رويدادی1بود1كه1بعد1از1اسالم1برای1
اولين1بار1اتفاق1می1افتاد.1حضور1حکومت1مقتدر1و1ثروتمند1
مغولی1در1تبريز1و1حکومت های1محلی1با1قدرت1كمتر1در1ساير1
نواحی،1شرايط1اجتماعی1متفاوتی1را1در1مناطق1مختلف1ايران1
به1وجود1آورده1بودند.1تجمع1دانشمندان،1علما،1نويسندگان،1
هنرمندان1و1متخصصان1درجه1اول1در1تبريز1باعث1شده1بود1كه1
در1نواحی1ديگر1ايران،1متخصصان1درجه1دوم1با1خصوصيات1
محلی1و1بومی1باقی1مانده1و1هنری1متفاوت1از1هنر1موجود1در1
مركز1خلق1كنند.1ُگلدمن1معتقد1است1آثار1هنری،1خصلتی1
جمعی1داشته،1به1گونه1ای1كه1ساختارهای1موجود1در1اثر1با1
ساختار های1طبقه1به1وجود1آورنده1آن1هم1ارز1بوده1و1به1يك1
جهان1بينی1واحد1اشاره1دارند.1گلدمن1در1رويکرد1ساخت1گرايی1
تکوينی1اثر1هنری،1دو1مرحله1پيشنهاد1می1كند،1مرحله1درك1
و1مرحله1توضيح؛1.11در1مرحله1درك،1بايد1به1اثر1هنری1خارج1
از1تأثيرات1اجتماعی1توجه1داشت1و1اثر1را1از1درون1خود1و1در1
ساختار1آن1درك1كرد1و1ساختارهای1معنادار1اثر1را1از1آن1بيرون1
كشيد1و1معرفی1كرد،1.21مرحله1دوم،1توضيح1يا1تشريح1كه1
بايد1به1رابطه1اثر1و1اجتماع1توجه1كرد.1در1اين1فرآيند،1می1توان1
ساختار1اثر1را1در1ساختار1اجتماعی-1اقتصادی1طبقه1هنرمند1
قرار1داد1و1از1بيرون1آن1را1بررسی1كرد.1سؤال1های1پژوهش1
عبارت1هستند1از؛1ارتباط1ساختار1معنادار1آثار1نگارگری1و1
طبقه1اجتماعی1هنرمندان1در1دوره1ايلخانی1چيست؟ داليل1
تفاوت1دو1سبك1هم1زمان1درباری1ايلخانی1در1تبريز1و1محلی1
آل1اينجو1در1شيراز1در1نيمه1اول1قرن1هشتم1ه.ق.1از1منظر1

جامعه1شناختی1چه1هستند؟1
در1اين1پژوهش1با1توجه1به1رويکرد1ساخت1گرايی1تکوينی،1
ابتدا1شرايط1اجتماعی1سياسی1دو1منطقه1تبريز1و1شيراز1مورد1
تحليل1قرار1گرفته1و1سپس1در1مرحله1درك،1دو1اثر1هنری1
بررسی1 اينجو1 آل1 عيار1 و1سمك1 ايلخانی1 بزرگ1 شاهنامه1
ساختاری1می شوند.1پس1از1معرفی1ساختارهای1معنادار1اثر،1
در1مرحله1توضيح،1هر1كدام1از1آثار1جداگانه1در1بستر1اجتماعی1
و1طبقاتی1خود1مورد1مطالعه1قرار1گرفته1و1در1انتها،1هم1ارزی1
ساختار1معنادار1آثار1با1طبقه1اجتماعی1هنرمند،1بررسی1و1

اثبات1می1شود.111

پيشينه پژوهش

در1خصوص1مطالعه1در1زمينه1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی،1روبرت1
هيلن1براند11(2020)1در1كتاب1"شاهنامه1بزرگ1مغولی"،1به1
بررسی1مجدد1نقاشی های1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1به1صورت1
تك1نگاری1پرداخته1و1671صفحه1رنگی1با1كيفيت1باال1را1به1همراه1
تجزيه1و1تحليل،1بررسی1می1كند.1تصاوير1غنی1اين1كتاب1و1تحليل1
جامع1هيلن1براند1از1جنبه1های1فنی1نقاشی ها،1منابع1كاملی1
برای1عالقه1مندان1به1هنر1و1نسخه1های1خطی1فارسی1هستند.1
كماروف1(2006)12در1كتاب1"فراتر1از1ميراث1چنگيزخان"1در1پی1
تهاجم 1مخرب1چنگيزخان1در1اوايل1قرن1سيزدهم،1گزارش های1
گسترده1ای1از1مغوالن1در1غرب1و1شرق1آسيا1ارائه1می دهد1و1
تمركز1او،1بر1تغييرات1چشمگير1فرهنگی،1اجتماعی،1مذهبی1
و1سياسی1است1كه1در1پی1آنها1رخ1داد. مباحث1مربوط1به1هنر،1
حکومت،1ديپلماسي،1تجارت،1زندگي1دربار1و1فرهنگ1شهري1در1
امپراتوري1جهان1مغول1كه1در1ابتدا1در1سمپوزيوم1سال120031
در1موزه1هنر1شهرستان1لس1آنجلس1ارائه1شدند،1اكنون1در1اين1
مجموعه1توسط1تعدادی1از1متخصصان1اصلی1اين1حوزه1در1231
مقاله،1مطالعات1مرتبط1با1مغوالن1را1نشان1داده1و1بدون1شك،1
الهام1بخش1و1محرك1تحقيقات1بعدی1خواهند1بود.1حسنی1
)1392(1در1رساله1دكتری1با1عنوان1"تحوالت1نقاشی1ايرانی1
در1عهد1ايلخانيان1)مطالعه1موردی:1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی("،1
اذعان1داشته1كه1در1سراسر1قرون،1استيالی1فاتحان1بيگانه1و1
تحوالت1سياسی1در1ايران،1نقش1وزيران1در1امکان1بقا1و1تداوم1
سنت1های1ايرانی1به1واسطه1اختالط1عادات1فرهنگی1اربابان1
جديد1در1سنن1ملی1موجود،1پررنگ1است.1مضامين1قهرمانی1
و1سحرآميز،1داستان های1شکار1و1جنگ،1همگی1در1خور1مذاق1
مغوالن1بودند1كه1ترجمان1آنها،1به1تصاويری1برای1نسخه1شاهنامه1
بزرگ1ايلخانی1انجاميد.1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی،1بيانيه1سياسی1
در1حمايت1از1مشروعيت1مغوالن1بود.1مهم تر1از1همه،1توليد1اين1
شاهنامه1به1طور1قطع،1سنت1توليد1كتب1نقاشی1شده1در1دربار1
كتابخانه1سلطنتی1ايرانی1را1بنا1نهاد1و1سرانجام،1موجب1آفرينش1
سبك1يگانه1ای1از1بيان1هنری1به1نام1نقاشی1ايرانی1شد.1مهرنيا1
)1396(1در1رساله1دكتری1تحت1عنوان1"تأثير1گفتمان1قدرت1
در1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1با1تأكيد1بر1آرای1ميشل1فوكو"،1به1
نحوه1بازتاب1بيان1قدرت1و1مقبوليت1در1نگاره1های1شاهنامه1
بزرگ1ايلخانی1پرداخته1و1بدين1نتيجه1دست1يافته1است1كه1
مغوالن1از1شاهنامه1فردوسی،1در1راستای1جايگزينی1خود1با1
شاهان1اساطيری1ايران،1نه1در1راستای1انطباق1با1نقاط1عطف1
داستانی1شاهنامه،1بهره1گرفته1اند.1مقبلی1و1جباری1)1392(1در1
مقاله1ای1با1نام1"تحول1رويکردهای1بصری1در1شاهنامه1نگاری1در1
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منتخبی1از1نگاره1های1چهار1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی،1بايسنقری،1
تهماسبی1و1رشيدا"،1به1مطالعه1تطبيقی1نگاره1های1منتخب1
چهار1شاهنامه1مذكور1پرداخته1و1نشان1داده1كه1وجوه1مشترك1
بسيار1دارند1و1تداوم1بعضی1رويکردها1را1در1طی1قرون1متمادی1
با1وجود1تغيير1شرايط1سياسی، اجتماعی1و1فرهنگی،1به1خوبی1
بازگو1می كنند.1ضمن1مقايسه1چهار1نگاره1با1مضمون1مشترك1
و1 اين1چهار1شاهنامه،1شباهت1ها1 بند1كشيده1شدن1در1 به1
تفاوت1های1بصری1آنها1و1ميزان1تأكيد1هر1كدام1بر1رويکردی1
خاص1كه1منجر1به1شناخت1اصول1و1عاليق1مکاتب1متفاوت1
نگارگری1در1پرداختن1به1مضمونی1خاص1می1شده1را1مورد1
بررسی1قرار1داده1اند.1حسينی1)1392(1در1كتاب1"شاهنامه1بزرگ1
ايلخانی1)دموت("،1اكثر1نگاره های1اين1نسخه1خطی1را1معرفی1
كرده1و1ويژگی های1بصری1و1ساختاری1آنها1را1توضيح1می دهد.1
در1خصوص1پيشينه1مطالعات1در1زمينه1نظريه1ساخت1گرايی1
گلدمن،1می1توان1به1منابعی1اشاره1داشت.1گلدمن1)1357(1در1
كتابی1تحت1عنوان1"فلسفه1و1علوم1انسانی"،1به1مسائل1كلی1
جامعه1شناسی1و1تفاوت1بين1علوم1انسانی1و1ديگر1علوم1پرداخته1
و1بر1مفهوم1آگاهی1ممکن1كه1يکی1از1اساسی ترين1مفاهيم1در1
ساخت گرايی1تکوينی1است،1تأكيد1می كند.1گلدمن1)1382(1
در1كتابی1با1نام1"نقد1تکوينی"،1روش1ساخت گرايی1تکوينی1
را1شرح1داده1و1مفاهيم1و1اصطالحات1بنيادين1اين1رويکرد1را1
توضيح1می دهد.1پوينده1)1381(1در1كتاب1"جامعه،1فرهنگ،1
ادبيات:1لوسين1گلدمن"،1مقاالتی1از1گلدمن،1لوكاچ،1آدورنو1و1
چندين1متفکر1ديگر1را1ترجمه1كرده1و1در1بعضی1موارد،1بر1آنها1
شرحی1نيز1نوشته1است.1مصباحی1پور1ايرانيان1)1358(1در1
كتابی1با1عنوان1"واقعيت1اجتماعی1و1جهان1داستان"،1آثاری1
از1نويسندگان1ايرانی1را1انتخاب1كرده1و1سعی1می كند1بر1اساس1
رويکرد1ساخت گرايی1تکوينی،1ويژگی های1اين1آثار1را1با1طبقات1
اجتماعی1موجود1در1جامعه1ارتباط1دهد.1در1چند1سال1گذشته1
توسط1عده ای1از1محققين1باألخص1پژوهشگران1ايرانی،1به1طور1
مستقيم1يا1غيرمستقيم،1تطبيق1ادبيات1با1نگارگری1مورد1توجه1
قرار1گرفته1و1آثاری1در1اين1زمينه1تأليف1شده1اند.1اما1مقاله1پيش1
رو1ضمن1اينکه1رويکردی1جامعه1شناختی1دارد،1به1مطالعه1
تطبيقی1دو1نسخه1مصور1دوره1ايلخانی1از1منظر1نقد1درون1نگر1

و1بيرون1نگر1به1طور1هم زمان1پرداخته1است.1

روش پژوهش 

روش1تحقيق،1توصيفی-1تحليلی1و1با1رويکرد1ساخت1گرايی1
تکوينی1گلدمن1است.1گلدمن1پس1از1توضيحات1نظری1افکار1
خود1در1غالب1ساخت1گرايی1تکوينی،1روش1كار1مشخصی1را1
در1تجزيه1و1تحليل1آثار1هنری1ارائه1می1دهد.1اين1روش،1در1

مورد1تمام1فعاليت1های1انسانی1از1جمله1فعاليت1های1فرهنگی1
مثل1هنر1و1ادبيات1قابل1اجرا1است1و1در1دو1بخش1تحت1عنوان؛1

درك1)تفسير(1و1توضيح1)تشريح(،1مطرح1می1شود.
در1مرحله1اول1يعنی1مرحله1درك1يا1تفسير،1ساختارهای1
داللتگر1يا1معنادار1اثر1و1پيوندهای1درونی1آن،1درك1يا1دريافت1
می1شوند.1به1بيان1ساده1تر1در1مرحله1درك،1توجه1به1اثر1و1
ساختارهای1درونی1آن1معطوف1است1و1به1ارتباط1اثر1با1جامعه،1
توجه1چندانی1ندارد.1اگر1اين1مرحله1را1با1نام1رويکرد1گلدمن1
يعنی1"ساخت1گرايی1تکوينی"1ارتباط1دهيم،1در1واقع1مرحله1
درك1و1تفسير،1به1ساختارگرايی1مربوط1می1شود1نه1تکوين.1
قباًل1اشاره1شد1كه1گلدمن،1اجرای1روش1ساخت1گرايی1تکوينی1
را1نيازمند1كار1گروهی1می1داند.1پس1در1اين1بخش1از1كار،1
بيشتر1به1كارشناسان1هنری1نيازمند1است1تا1جامعه1شناسان1

و1تاريخ1دانان1)گلدمن،1111:13821و881(.
در1مرحله1دوم1يعنی1مرحله1توضيح،1ساختارهای1اثر1در1
ساختارهای1اقتصادی1و1اجتماعی1قرار1داده1شده1و1هم1ارزی1
ساختارهای1اثر1با1ساختارهای1جامعه،1بررسی1می1شود.1مرحله1
دوم1با1كلمه1تکوين1در1ساخت1گرايی1تکوينی،1هم1ارز1است؛1يعنی1
مرحله1ای1كه1كليت1متن1و1اثر1با1توجه1به1زمان،1مکان،1شرايط1
اجتماعی1و1تاريخی،1مورد1بررسی1و1توضيح1قرار1می1گيرد.1
مرحله1درك1)تفسير(1كه1در1بعضی1ترجمه1ها1به1آن1دريافت1
گفته1می1شود،1مرحله1ای1درونی1است؛1زيرا1وضعيت1درونی1
ساختار1اثر1را1روشن1می1كند.1در1تصوير111سعی1شده1است1
كه1ارتباط1دو1مرحله1درك1و1توضيح1با1ساخت1گرايی1تکوينی1

نشان1داده1شود.

آگاهی ممكن

از1نظر1گلدمن،1آگاهی1ممکن،1همان1خواست1ها1و1تغييراتی1
است1كه1افراد1جامعه1خواستار1آنها1بوده1و1از1جهان1بينی1گروه1
نشأت1می1گيرند؛1زيرا1همان1طور1كه1گفته1شد،1جهان1بينی،1
مجموعه1ای1از1انديشه1ها،1تفکرات،1خواست1ها1و1آرزوهای1تك1
1تك1افراد1يك1گروه1يا1طبقه1است1و1آگاهی1ممکن،1بخشی1از1
جهان1بينی1بوده1كه1خواهان1تغيير1است.1هنرمند1و1نويسنده،1
فرد1برجسته1نابغه1ای1است1كه1می1تواند1با1حداكثر1آگاهی1
ممکن1خود،1خواست1ها1و1انديشه1های1گروهی1كه1در1آن1زندگی1
می1كند1را1انسجام1دهد1)همان:131(.1در1ساختارگرايی1تکوينی،1
هم1محتوا1و1هم1پيکره1های1بيرونی1اثر،1ريشه1در1جهان1بينی1
داشته1و1زيرساخت1جهان1بينی1ها،1طبقات1اجتماعی1هستند.1
يکپارچگی1هر1اثر1فرهنگی،1بستگی1به1جهان1بينی1آن1دارد.1
در1تصوير121مشخص11شده1است1كه1هم1ارزی1بين1اثر1هنری1و1
ادبی1با1طبقه1اجتماعی1كه1هنرمند1به1آن1تعلق1دارد،1مربوط1به1
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جهان1بينی1می1شود.1به1بيان1ديگر،1اثر1هنری1و1طبقه1اجتماعی،1
جهان1بينی1مشترك1و1يکسانی1دارند.

شاهنامه بزرگ ايلخانی 

 زمان و مكان مصور شدن شاهنامه بزرگ     ايلخانی

طرح1اصلی1برای1نقاشی های1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی،1احتماال1ً
پروژه1ای1بزرگ1و1به1راستی1بی1نظير1بود1كه1از1حدود1دويست1و1
پنجاه1نقاشی1محتمل،1پنجاه1و1هفت1عدد1آن1باقی1مانده1است.1
تداوم1برای1نوآوری1و1درنورديدن1مرزهای1ناشناخته1در1جستجوي1
الهام1تازه،1نقاشان1را1به1جلو1راند.1اين1امر1باعث1شده1تا1آنها،1
واكنشی1فراتر1از1معنی1ادبی1متن1نشان1دهند؛1چنين1فشار هايی1
شايد1موجب1اين1حقيقت1شده1كه1هر1يك1از1نقاشی ها،1طنين1
 (Hillenbrand, 2002:1آواهای1گوناگونی1را1داشته1باشند
.(1157در1داخل1كتاب1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی،1اثری1از1نام1
هنرمند،1حاميان،1تاريخ1و1مکاِن1اجرای1آن1ديده1نمی1شود،1اما1
اغلب1متخصصان1و1كارشناساِن1تاريخ1هنر1ايران1معتقد1هستند1
كه1اين1كتاب،1در1تبريز1و1برای1آخرين1پادشاه1ايلخانی؛1يعنی1
ابوسعيد،1نقاشی1و1كتابت1شده1است.1از1مطالعات1گرابار1و1بلر1
می1توان1به1اين1نتيجه1رسيد1كه1مصورسازی1شاهنامه1بزرگ1
ايلخانی،1توسط1وزير1خواجه1غياث1الدين1در1زمان1آرپاخان1

)736-1735ق.(؛1شاهزاده1چنگيزی1كه1خواجه1وی1را1برای1
 (Grabar1جانشينی1ابوسعيد1پشتيبانی1كرد،1آغاز1شده1باشد

 et al., 1984: 126).
شيال1كن1بای13معتقد1بوده1كه1اين1كتاب1در1طول1سلطنت1
ابوسعيد؛1يعنی1در1فاصله1سال1های17171تا17361ه.ق.1مصور1
شده1است1)1كن1بای،1341:13781(.1اگر1ايران1در1دوره1مغول1
فارسی1باقی1ماند،1به1دليل1نقش1حضور1وزرا1و1مديران1ايرانی1
بود1كه1توانستند1توجه1خاندان1سلطنتی1مغول1به1ويژه1ابوسعيد1
بهادرخان1را1به1دنيای1شگفت1انگيز1ادبيات1و1فرهنگ1ايرانی1
جلب1كنند.1پيوستگی1قوی1ابوسعيد1برای1فرهنگ1ايرانی،1
يك1استاندارد1آموزشی1را1تأسيس1كرد1كه1توسط1حاكمان1
بعدی1مغولی1ايران1اتخاذ1شد.1اين1نوع1آموزش1و1پرورش،1كه1
به1عنوان1"فرهنگ1شاهانه"1به1دست1وقايع1نگاران1ايرانی1خوانده1
می1شود،1مستلزم1اين1حق1امتياز1بود1كه1هم1در1ادبيات1فارسی1
تحصيل1كرده1باشند1و1هم1از1پشتوانه1های1توليد1گسترده1آثار1
ايرانی-1فارسی1حمايت1كنند.1لذا1مصورسازی1نسخ1ايرانی1از1
جمله1شاهنامه1به1طور1محکم،1فارسی1را1به1عنوان1زبان1دربار1
و1به1تبع1آن،1به1عنوان1زبان1اداری1اين1سرزمين1تثبيت1كرد1
(Soudavar, 1996).1شيال1بِلر1،4تاريخ1مصور1شدن11ِكتاب1را1
در1فاصله1سال1های17301تا17361ه.ق.1می1داند1)1حسينی،1:13921

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نقد بر يساختار نقد

است غالب شناسانهجامعه  

شناسانه بر نقد جامعه نقد

غالب است  يساختار  

 گرایی تکوینیروش اجراي رویکرد ساخت

 ییگراصورت > ییمحتواگرا

اثر ساختار و فرم و صورت به توجه اثر یخیتار یاجتماع يمعنا و نهیزم به توجه   

 ییمحتواگرا > ییگراصورت

یدرون يندیفرآ یرونیب يندیفرآ   

ساخت ینیتکو ییگرا  

انهیساختارگرا بُعد ینیتکو بُعد   

درك مرحله  حیتشر ای حیتوض مرحله 

تصوير1.11دو1مرحله1درك1و1توضيح1در1روش1اجرايی1ساختارگرايی1تکوينی1)نگارندگان(
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171(.1آرتور1پوپ1،5تاريخ17351ه.ق.1را1برای1خلق1اين1اثر1ذكر1
كرده1است1)پوپ،1191:13691(1و1بازيل1گری6 ،1فاصله1سال1های1
1730تا17361ه.ق.1را1برای1مصور1شدن1شاهنامه1بزرگ،1درست1
می1داند1)1گری،1331:13831و341(.1متخصصان1نام1برده،1داليل1
مختلفی1را1برای1ادعای1خود1بيان1كرده1اند1كه1مهم1ترين1آنها،1
تداوم1سبکی1است.1طبق1اين1دليل،1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی،1
تداوِم1سبك1كتاب1جامع1التواريخ1دانشگاه1ادينبورو1و1انجمن1
سلطنتی1بوده1كه1در1فاصله1سال1های17071تا17141ه.ق.1مصور1
شده1است.1به1اين1معنی1كه1شاهنامه1بزرگ،1سبِك1كتاب1
جامع1التواريخ1را1دنبال1می1كند1كه1با1نوآوری1ها1و1بيشتر1شدن1
روِح1ملِی1ايرانی1همراه1شده1است.1از1جهت1زمانی،1دو1دهه1
فاصله1بين1دو1كتاب1جامع1التواريخ1و1شاهنامه1بزرگ11ايلخانی1
وجود1دارد.1صرف1نظر1از1بعضی1تفاوت1ها،1می1توان1گفت1كه1
اين1دو1كتاب،1از1دستاوردهای1يك1مركز1واحد1بوده1و1هر1دو1
در1شهر1تبريز1و1در1كارگاِه1هنری1اين1شهر1ساخته1شده1اند1
)1بينيون1و1همکاران،1481:13831(.1در1زمان1فرمانروايی1آخرين1
ايلخانان1مغول1)نيمه1نخست1سده1چهاردهم/1هشتم1ه.(،1شهر1
تبريز1به1يك1مركز1مهم1فرهنگی1و1هنری1بدل1شد1)پاكباز،1
ايرانی1شده1و1 ايلخانان1به1سرعت1جذب1فرهنگ1 1.)1389
در1دربار1خود1سعی1كرده1از1حاكمان1گذشته1بومی1به1ويژه1
فرهنگ1دوستی1آنان1تقليد1كنند،1آنها1هنرمندان1مشهور1را1
به1خدمت1دربار1درآورده1و1تعدادی1از1هنرمندان1چينی1را1به1
ايران1آوردند.1ارتباط1ايران1با1غرب1از1زمان1تسلط1مغول1ها1بر1
ايران،1پايه1گذاری1دولت1ايلخانی1توسط1هالكوخان1و1توجه1به1
غرب1به1منظور1اتحاد1و1تشکيل1يك1نيروی1بزرگ1در1مقابل1
مملوك،1چشمگير1است1)افشار1مهاجر،311:13841(.1تالش1
وافر1آنها1برای1تشکيل1حکومت1مقتدر،1توجه1آنان1را1بيش1از1
پيش1به1فرهنگ1و1هنر1ايران1جلب1كرد.1به1همين1جهت،1پس1
از1آنکه1دين1اسالم1را1پذيرفتند،1زبان1فارسی1را1رسمی1شمرده،1
كارگاه1های1هنری1متمركزی1در1پايتخت1و1شهرهای1بزرگ1
ايجاد1كرده1و1به1حمايت1از1هنرمندان1پرداخته1و1زمينه1توليد1
آثار1فاخر1و1سترگ1را1فراهم1كردند.1»می1توان1تصور1كرد1در1

جهانی1كه1مغول1ها1در1حال1مطرح1كردن1خود1بودند،1ظاهر1
شاهنامه1های1مصور،1راهی1برای1»ايرانی1كردن«1حاكمان1مغول1
ايران1و1يا1جلوه1دادن1آنها1به1عنوان1حاميان1گذشته1ايران1بود.1
تصاوير1كه1برای1همه،1باسواد1يا1بدون1سواد،1قابل1دسترسی1
بودند.1اسکندر1كبير،1الگوی1حاكمان1مغول1در1شاهنامه1به1عنوان1
فاتح1و1مدافع1گذشته1ايران1بود«1(Grabar, 2010: 95).1»در1
شاهنامه1بزرگ1ايلخانی،1تمركز1بر1مصورسازی1داستان1اسکندر،1
خيلی1بيشتر1از1ديگر1نسخ1تصويری1مانند1شاهنامه1بايسنقری1يا1
تهماسبی1است1و1اين1خود1دليل1برجسته1كردن1نقش1اسکندر1
در1شاهنامه1مغولی1است.1در1صحنه1ای1كه1اسکندر1در1مقابل1دارا1
در1حال1مرگ1حضور1دارد،1تصوير،1ابعاد1بيانگری1در1خصوص1
مشروعيت1سلطنت1دارد؛1زيرا1دارا1تسليم1سرنوشت1شده1و1در1
از1دست1دادن1تاج1خود1و1واگذاری1آن1به1غاصب1بيگانه،1هراسی1
ندارد،1بلکه1صحنه،1حاكی1از1نوعی1تسليم1مسالمت1آميز1در1
برابر1بيگانه1است«1(Hillenbrand, 1996: 209).1در1واقع،1
فتح1ويران1گرانه1ايران1از1سوی1مغول1ها،1با1دوره1ای1از1آرامش1
و1بازسازی1تحت1سلطه1حکمرانان1ايلخانی1دنبال1می1شد1تا1
آن1حد1كه1فرهنگ1و1هنر1ايران1را1ارج1می1نهادند1)رهنورد،1
141:1386(.1ابعاد1كاغذهای1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی،1411در1
129سانتی1متر1هستند.1در1هر1صفحه،1311سطر1وجود1دارد1كه1
در1شش1ستون1نوشته11شده1اند1)حسينی،135-771:13921(.1
اين1ابعاد1نسبت1به1ابعاد1كاغذهای1كتاب1های1پيشين،1بسيار1
بزرگ1هستند.1استفاده1از1كاغذ1بزرگ1و1صفحات1بلند1و1كشيده1
باعث1شد1كه1برای1اولين1بار،1فضای1بيشتری1برای1نقاشی1
ايجاد1شود.1اين1مسئله،1يکی1از1ويژگی1های1منحصر1به1فرد1
اين1كتاب1به1شمار1می1رود؛1به1گونه1ای1كه1در1بعضی1صفحات،1
تصوير،1فضای1بيشتری1را1نسبت1به1متن1به1خود1اختصاص1
داده1است1)زكی،1651:13571-1154(.1خط1به1كار1رفته1در1اين1
اثر،1خط1نسخ1است.1دو1ويژگی1عربی1در1اين1خط1در1شاهنامه1
ديده1می1شوند.1برخی1از1تصاوير1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1را1
احمد1موسی1و1شمس1الدين1به1تصوير1درآورده1اند1)1شراتو1و1
همکاران،1141:13761(.1تصاوير1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی،1به1

تصوير1.21هم1ارزی1بين1اثر1هنری1و1ادبی1با1طبقه1اجتماعی1هنرمند1)نگارندگان(

 



مه 
هنا

 شا
 در

دان
رمن

 هن
عی

تما
 اج

قه
طب

 و 
ری

ارگ
 نگ

دار
عنا

ر م
ختا

 سا
عه

طال
م

من
لد

ی ُگ
وین

 تک
یی

گرا
ت 

اخ
 س

رد
ویک

ا ر
ر ب

عیا
ک 

سم
 و 

نی
خا

 ایل
گ

بزر
ران

مکا
و ه

ی 
دای

مقت
کو 

نی

6

شيوه1های1مختلفی1نقاشی1شده1؛1به1همين1دليل،1كارشناسان1
معتقد1بوده1چند1نقاش1تحت1سرپرستِی1يك1استاد،1آنها1را1
ترسيم1كرده1اند1)اشرفی،351:13671-33(.1از1نظر1يعقوب1آژند،1
شاهنامه1بزرگ1ايلخانی،1قلِب1نقاشی1ايرانی1و1نقطه1عطفی1
در1سنت1استاد-1شاگردِی1هنرهای1كتاب1آرايی1است؛1سنتی1
كه1از1آن1پس،1از1استاد1به1شاگرد1و1از1نسلی1به1نسل1ديگر1
انتقال1يافته1و1باعث1پيشرفت1نقاشی1ايرانی1می1شود1)1آژند،1
1451:1389(.1ريچارد1اتينگهاوزن17و1همکاران1معتقد1هستند1
كه1اين1اثر،1مهم1ترين1توليد1هنری1اواخر1دوره1ايلخانی1است1
)اتينگهاوزن1و1همکاران،1731:13841(.1قاب1مربع1برخی1از1
نگاره های1شاهنامه1بزرگ،1تجربه های1اوليه ای1بوده1كه1برای1
حاكم1شدن1نقاشی1بر1صفحه1كتاب1انجام1گرفته؛1چيزی1كه1
در1دوره های1بعد1به1وقوع1پيوسته1و1صفحات1كاملی1از1كتاب،1
به1نقاشی1اختصاص1داده1می شوند.1اتفاقی1كه1هنوز1در1اين1
دوره1نيفتاده1است1و1در1بسياری1از1نگاره های1اين1شاهنامه،1
قاب های1كشيده 1افقی1به1تأثير1از1نقاشی1چينی1ديده1می شوند.1
البته1اندازه 1بزرگ1نگاره های1اين1شاهنامه1در1دوره های1بعد1
ادامه1نيافت1و1به1قول1رابرت1هيلن1برند؛1»متأسفانه،1نسل های1
بعدی1نقاشان،1اين1چالش1به1وجود1آمده1را1رد1كردند1و1بر1آن1
شدند1تا1بر1روی1اندازه های1كوچك1تری1كار1كنند؛1بدين1ترتيب،1
محتواهای1تصويری1بيشتر1و1بيشتری1را1به1فضايی1كوچك1و1
1(Hillenbrand , 2002: 167).1»كوچك1تر1تحميل1كردند

بزرگ  شاهنامه  ويژگی های ساختاری  درک:  مرحله 
    ايلخانی

-1رنگ1و1نور:1استفاده1از1رنگ1در1شاهنامه1بزرگ1مغول،1
موضوعی1گسترده1است1كه1نقش1آن1فقط1به1عنوان1ابزاری1برای1
ترسيم1و1ظهور1ظاهر1واقعی1چيزها1نيست،1بلکه1وسيله1ای1برای1
توليد1معنا1و1مفهوم1بوده1و1اين1پتانسيل1به1نوبه1خود،1جهت1
نمايش1صحنه1های1غم1انگيز،1عاطفی،1تاريخی1و1سياسی1است.1
يکی1از1ويژگی1های1عمومی1نقاشی1ايرانی،1نه1فقط1در1دوره1
ايلخانی1بلکه1تقريبا1ًدر1تمام1دوره1 ها،1استفاده1از1رنگ1های1

تخت1و1بدون1سايه1روشن1است.1اشيا1و1پيکره1ها1در1نقاشی1
ايرانی1سايه1ندارند1و1در1هنگاِم1رنگ1آميزی،1به1جهِت1تابش1
نور1و1سايه1روشن1توجه1نشده1است1)1پوپ،1691:13691و701(.1
همچنين1اگر1در1مواردی،1اشيا1و1تصاوير1سايه1پردازی1شده1اند،1
شيوه1سايه1پردازی،1طبيعت1گرايانه1نبوده1است1)1زكی،1:13571
34-31(.1تنوع1رنگی1فوق1العاده1گسترده1ای1كه1هنرمندان1
شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1به1كار1برده1اند،1از1نظر1بصری1بسيار1مهم1
است.1اين1پالت1متنوع،1تنها1توسط1حمايت1نخبگان1و1دربار1
امکان1پذير1بوده1است؛1زيرا11مقادير1استفاده1رنگ1طال1و1آبی،1كه1
به1طور1سنتی1گران1ترين1رنگ1ها1بودند،1به1وفور1در1اين1كتاب1
مشاهده1می1شوند.1»رنگ1های1غالِب1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1
شامل؛1قرمز،1آبی،1سبز1و1طاليی1هستند«1)1آژند،1451:13951(.1
استفاده1از1زمينه1طاليی1در1شاهنامه1بزرگ،1از1ويژگی1های1
منحصر1به1فرد1آن1است1)تصوير31(؛1زيرا1در1دوره1هاِی1قبل،1
اين1ويژگی1به1ندرت1ديده1می1شود1)1اتينگهاوزن1و1همکاران،1
11731:1384(.1كارشناسان1نقاشی1ايرانی1معتقد1هستند1كه1
نگاره1های1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1از1دو1جهت1نسبت1به1آثار1
قبل1يا1هم1زمان1با1خود1پيشرفت1شايانی1كرده؛1يکی1از1اين1
جهات،1غنای1رنگ1و1ديگری،1تركيب1بندی1های1باز1و1گسترده1تر1

شدِن1ديد1است1)1گری،132-341:13831(.
1 چهره1و1صورت:1در1چهره های1نگاره1هاِی1شاهنامه11بزرگ،1-

دو1نژاد1مغولی1و1ايرانی1قابل1تشخيص1است؛1اما1چهره های1
مغولی،1بارزتر1بوده1كه1شامل1صورت های1گرد1و1چشم های1
اين1نوع1نمايش1چهره1در1دوره1پيش1 بادامی1هستند.1
ايرانی1ديده1شده1و1در1 نقاشی1 نيز1در1 از1حمله1مغول1
دوره1هاِی1بعد1نيز1ادامه1پيدا1می كند1)تصوير41(.1پوپ1با1
مقايسه1تصاوير1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1و1نقاشی1غربی،1
يا1ويژگی1 افراد1در1اين1كتاب1 معتقد1است1كه1صورت1
فردی1ندارد1و1يا1بسيار1اندك1است1و1با1توجه1به1اصول1
تناسبات1صورت1و1آناتومی1بدن1و1اصول1زيبايی1شناختی1
غربی،1می1توان1در1چهره های1اشخاص،1ايراداتی1پيدا1كرد1

(URL: 1)1جزئيات1تصوير31تصوير1.31جنگ1بهرام1گور1با1گرگ1شاخ1دار
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ماسك1مانند1 »صورت1های1 1.)70 و1 169 1:1369 )1پوپ،1
ملی1 و1 قهرمانی1 ويژگی1های1 بيان1كننده1 اغراق1شده،1 يا1
شخصيت1های1شاهنامه1بوده1كه1در1اين1نسخه،1حاالتی1
دراماتيك1و1نمايشی1دارند« )1گری،132-341:13831(.1

1 حاالت1پيکره1انسان1ها1و1حيوانات: پيکره های1شخصيت1های1-
اصلی،1كماكان1مانند1قبل،1در1جلوی1تابوت1قرار11داشته،1
ولی1جهات1مختلفی1را1نگاه11می1كنند.1به1دليل1پرجمعيت1
بودن1تصاوير1شاهنامه1بزرگ1نسبت1به1نگاره1هاِی1دوره1هاِی1
قبلی1يا1سبك1آل1اينجو،1ما1شاهد1پيکره های1زيادی1در1
جلو1و1عقب1و1اطراف1پيکره های1اصلی1هستيم1)تصوير1
4(.1اغلب1آنها1رو1به1داخل1قرار1گرفته1و1در1چند1مورد،1
پشت1به1بيننده1هستند1)1گری،341:13831-132(.1ويژگی1
ديگر1پيکره های1نگاره1هاِی1شاهنامه1بزرگ،1تنوع1و1نرمی1
نسخه1 تصاوير1 با1 را1 ويژگی1 اين1 اگر1 است.1 در1حركت1
كه1 می1شويم1 متوجه1 كنيم،1 مقايسه1 گلشاه«1 و1 »ورقه1
اتفاق1جديدی1در1حال1رخ1دادن1است؛1زيرا1تا1پيش1از1
آن،1پيکره ها1از1تنوع1حركتی1و1نرمی1زيادی1برخوردار1

نبوده1اند1)اشرفی،331:113671(.
1 با1- تصاوير،1 اكثر1 در1 آسمان1 منظره1سازی:  و1 پس1زمينه1

رنِگ1آبی1عميق1)تيره(1و1يا1طاليی1نقاشی1شده1است1
)تصوير51(1)گری،341:13831-32(.1كوه1هايی1كه1نمايانگر1
تأثير1هنر1چين1در1نگاره1ها1بوده،1پس1زمينه 1تصوير1را1
ويژگی1 آن1عمق1خاصی1می بخشند1كه1 به1 و1 پوشانده1
پس1زمينه1 در1 آبی1 آسمان1 است.1 دوره1 اين1 نگاره های1
تصوير،1خودنمايی1می كند.1آسمان1با1رنگی1درخشان،1
تأكيدی1خاص1بر1پويايی1و1تحرك1صحنه1دارد.1استفاده1از1
رنگ1طاليی1برای1آسمان1تا1پيش1از1شاهنامه1بزرگ1رواج1

نداشته1است،1ولی1در1اينجا1فراوان1يافت1می1شود1)پوپ،1
191:1369(.1ويژگی1ديگری1كه1در1درختان1و1كوه ها1
قابل1شناسايی1است،1به1تأثيرپذيری1از1فرهنگ1بيگانه1
مخصوصا1ًهنر1چينی1بازمی1گردد.1پوپ1معتقد1است1كه1
درختان1و1كوه1ها1در1نگاره1هاِی1شاهنامه1بزرگ،1به1صورت1
فرم1های1تخيلی1كشيده1شده1كه1تأثيرات1هنر1خاور1دور1
و1چين1را1نشان1می1دهند1)تصاوير81-5(؛1اما1دورنمای1
طبيعت،1آميخته1با1احساس1ايرانی1است1)همان:291(.1
اين1موضوع،1تنها1در1مورد1يك1گروه1از1درختان1نگاره1هاِی1
شاهنامه1بزرگ11صادق1است؛1زيرا1نگاره1هايِی1كه1در1آنها1
نحوه1كشيدن1درختان1از1سبك1چينی1فاصله1گرفته1و1
خصوصيات1ايرانی1داشته1نيز1كم1نيستند.1اتينگهاوزن1
و1همکاران1معتقد1بوده1كه1نقش1مايه1های1چينی1به1طور1
بزرگ،1جذب1 ايرانی1شاهنامه1 منظره1سازِی1 در1 ناقص،1
شده1اند1)اتينگهاوزن1و1همکاران،12591:13841و2601(.11

1 موضوع1و1تركيب1بندی: تا1كنون1پنجاه1و1هشت1تصوير1-
از1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1شناسايی1و1منتشر1شده1اند1
)حسينی،751:13921(.1در1اكثر1موارد،1نقاشان1اين1آثار1
را1 مشابهی1 تركيب1بندی1های1 مشابه،1 موضوعات1 برای1

استفاده1كرده1اند.1
y11صحنه های1جنگ،1فرار1و1شکار:1اين1موضوع،1جنگ های1بين

دو1سپاه1يا1جنگ های1تن1به1تن1و1يا1جنگ1بين1قهرمان1
داستان1با1حيوان،1موجود1خيالی1و1ديوها1و1يا1فرار1يك1
گروه1از1گروه1ديگر1و1شکار1حيوانات1را1در1بر1می1گيرد.1

y11صحنه های1درباری:1اين1موضوع،1شامل1جلوس1شکوهمند
پادشاه1بر1تخت1و1ادای1احترام1درباريان1به1او1می1شود.1

y11صحنه های1غم1انگيز1و1خشن:1اين1صحنه ها،1غم1و1اندوه

(URL: 2)1جزئيات1تصوير41تصوير1.41نگاره1آوردن1تابوت1اسکندر
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فراوان1در1مراسم1سوگواری1و1اضطراب1و1بی1تابی1عزاداران1
و1آوردن1تابوت ها،1همچنين1مرگ1غم1انگيز1قهرمانان1و1
اعمال1خشونت1آميز1مثل1صحنه1اعدام1يا1شکنجه1را1به1

نمايش1می1گذارند.
y11موضوعات1عاشقانه:1اين1موضوع،1كمترين1تعداد1در1مقايسه

با1ديگر1موضوعات1را1در1بر1می1گيرد.
y11مثل؛ موضوعاتی1 شامل1 دسته،1 اين1 موضوعات:1 ساير1

و1 پادشاهی1 قصر های1 از1 خارج1 به1 پادشاهان1 سفرهای1
رفتن1به1جايی1ديگر1می1شود.1به1عنوان1نمونه،1می توان1به1
سفرهای1اسکندر1به1مناطق1مختلف،1رفتن1بهرام1گور1به1
خانه1روستايی،1رفتن1فريدون1نزد1مادر1و1پرسيدن1نسب1
خود،1ساختن1سد1آهنين1توسط1اسکندر1و1...1اشاره1كرد.

مرحله تشريح: داليل تعلق شاهنامه بزرگ ايلخانی 
به دربار و طبقه هنرمنداِن كارگاِه سلطنتی

در1بخش1های1پيشين1گفته1شد1كه1در1مورِد1نسبت1دادِن1
شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1به1شهر1تبريز،1پايتخت1ايلخانان1و1
حمايت1ابوسعيد،1حاكِم1ايلخانی1و1وزير1او1غياث1الدين،1تقريبا1ً

شك1و1ترديدی1بين1نويسندگاِن1تاريِخ1هنر1ايران1وجود1ندارد.1
به1دليل1اهميت1طبقات1مرتبط1با1اثر1هنری1در1رويکرد1
ساختارگرايی1تکوينی،1داليل1عنوان1شده1توسط1متخصصين1و1
داليل1ديگِر1انتساِب1اين1اثر1به1كارگاِه1سلطنتی1و1تعلِق1شاهنامه11

بزرگ1به1طبقه1هنرمندان1درباری1بيان 1می شوند:1
11 مهم ترين1دليل،1تداوم1سبکی1است1كه1هم1نشان 1می دهد1.

اين1اثر1در1ادامه1آثاِر1برآمده1از1كارگاِه1هنرِی1ربع1رشيدی1
)نسخه1های1مختلف1جامع التواريخ(1بوده1و1هم1تا1حدی،1

بيانگر1تاريخ1اجرای1آن1است.111
21 مهمی1. داليل1 ديگر1 از1 نقاشی،1 و1 خوشنويسی1 كيفيِت1

است1كه1نشان 1می دهد1اين1اثر،1با1حمايت1حاكم1و1تحت1
سرپرستی1درباريان1اجرا1شده1است1)همان:1731(.1اين1
امر1از1آن1جهت1مشخص1است1كه1هم1كيفيت1اجرای1اثر،1
در1شأن1و1در1خوِر1پادشاه1بوده1و1هم1بيانگر1هزينه های1
سنگين1اجرا1توسط1هنرمنداِن1درباری1كه1بر1عهده1دربار1

بوده1است.11
31 بزرگ1بودِن1ورق ها1و1ابعاِد1كاغذ،1يکی1ديگر1از1نشان های1.

درباری1بودِن1آن1است؛1زيرا1در1آن1زمان،1خريد1يا1تهيه1

 (URL: 3)تصوير1.51جنگ1بهرام1گور1با1گرگ1شاخ1دار(Ibid)1تصوير1.61جنگ1اسکندر1و1ياران1با1اژدها

(Ibid)1تصوير1.71بهرام1گور1در1حال1شکار (URL: 4)1تصوير1.81آوردن1تابوت1ايرج1نزد1فريدون
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تواِن1 از1 كه1 داشته1 سنگينی1 هزينه1های1 بزرگ،1 اوراق1
ثروتمنداِن1غيِردرباری1و1يا1حاكمان1محلی1خارج1بوده1است.1
مشخصات1هويت1ايرانی1به1حد1وفور1در1شاهنامه1فردوسی1و1
تاريخ1حماسی1ظهور1يافته1اند.1جالل1و1افتخار1شاهان1سلطنتی1
ايران1به11قدری1بود1كه1سالطين1غير ايرانی1بعدی1كه1بر1ايران1
حکمرانی1كردند،1شاهنامه1را1نشانه1شاهی1و1به1نوعی1خود1
را1به1آن1منتسب1دانسته1و1سعی1داشتند1كه1خود1را1تداوم1
سنت1های1تاريخی1آن1برشمارند.1لذا1در1جهان1ايرانی،1هويت1
قبل1از1اسالم1در1هويت1دوره1اسالمی1مستتر1و1ممزوج1شد1و1
استفاده1از1نمادهای1قديمی1در1كنار1نمادهای1اسالمی1متداول1
شد(Shay, 2002: 201)1موضوِع1تصاوير1انتخاب1شده،1از1
داستان های1شاهنامه1مورِد1عالقه1حاكماِن1وقت1بوده1است.1
مطالعه1اين1مضامين1نشان1می دهد1كه1موضوعاتی1كه1حوِل1
محوِر1اسکندر1و1فعاليت1های1او1در1ايران1بوده،1بسيار1تکرار1
شده1اند1و1اين1امر،1نشان1دهنده1انگيزه1سياسی1حاكمان1مغول1
است؛1زيرا1آنها1نيز1ماننِد1اسکندر،1بيگانگانی1بوده1كه1به1ايران1
تاخته1و1آن1را1فتح1كرده 1بودند1(Ibid: 173).1در1حقيقت،1
حاكماِن1مغول1با1اسکندر1هم ذات1پنداری1كرده1و1به1دنباِل1
اثباِت1مشروعيت1و1مقبوليِت1فرهنگی1و1تاريخی1در1داستان های1
شاهنامه،1بزرگ1ترين1حماسه1ايرانی1بودند.1 عالقه1ايلخانان1به1
متون1تاريخی1و1تاريخ1نگاری،1توجه1ايشان1را1به1متون1كهن1
حماسی1ايران1از1جمله1شاهنامه1كه1سرگذشت1پادشاهان1
باستانی1ايران1با1روايتی1حماسی1است1جلب1كرده1و1از1اين1رو،1
بی1دليل1نيست1كه1كتابت1و1تزئين1نسخ1شاهنامه1در1اين1دوره1
مورد1توجه1قرار1گرفته1است1)رهنورد،241:13861(.1با1اينکه1
ايلخانان1در1ايران1بيگانه1بودند،1اما1به1صنايع1ملی1ايران1عالقه1
پيدا1كرده1و1نقاشان1دربار1خود1را1تشويق1نموده1كه1كتاب1
شاهنامه1فردوسی1را1مصور1سازند.1اين1اثر1عظيم1كه1سده1ها1
سرچشمه1الهام1هنرمندان1و1نقاشان1ايرانی1بوده،1يکی1از1آثار1
ادبی1مشهور1ايران1است1كه1قسمتی1از1آن1بر1اساس1تاريخ1و1
قسمتی1بر1اساس1افسانه1های1باستانی1ايران1است1)شايسته1فر،1
571:1386(. آميختن1اسطوره1ايرانی،1سنت های1مغول1و1نقوش1
چينی،1تبادل1غنی1هنری1و1فرهنگی،1در1ايران1تحت1سلسله1
ايلخانيان1رخ1داده1است.1در1نگاره1تشييع1اسفنديار،1آداب1و1
رسوم1عزاداری1مغول1نيز1به1تصوير1تزريق1می1شوند.1منابع1
تاريخی1مغول1خاطر1نشان1كردند1كه1تشريفات1تشييع1توسط1
اسب1اسفنديار1با1زينی1كه1برعکس1قرار1گرفته1بود،1از1آداب1

1.(Ekhtiar, 2011: 97)1مغولی1است
41 توجه1پادشاهان1دوره های1بعدی1به1اين1اثر:1الگو1گرفتن1.

انتساب1 از1داليل1 ديگر1 يکی1 آنها،1 مرمت1 و1 تصاوير1 از1
شاهنامه1بزرگ1به1دربار1و1توجهی1بوده1كه1در1دوره های1

شاهرخ1 است.1 شده1 اثر1 اين1 به1 پادشاهان1 توسط1 بعد1
تيموری،1يك1قرن1پس1از1مصور1شدِن1شاهنامه1بزرگ1
ايلخانی1و1جامع التواريخ1رشيدی،1به1مورِخ1درباری1خود1
حافظ1ابرو1فرمان1می دهد1كه1ادامه 1تاريِخ1رشيدالدين1
با1ناِم1جديدی1به1نگارش1درآورد.1در1اين1اثر،1چند1 را1
تصوير1از1تصاوير1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1به1عنوان1الگو1
در1اين1نسخه1خمسه1نظامی1ديده11می1شوند1)حسينی،1
1681:1392(.1همان1طور1كه1قباًل1اشاره1شد،1شاهنامه1
ايلخانی،1در1دوره1قاجار1مرمت1شده1و1عملياِت1 بزرگ1
مرمت،1به1دستور1و1عالقه1پادشاهاِن1قاجار1انجام11شده1
است.1طبق1نظر1متخصصان،1دليِل1عالقه1پادشاهاِن1قاجار1
به1مرمِت1اين1اثر،1به1ويژگی های1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1
برمی گردد.1از1نظر1قاجاريان،1اين1اثر،1جنبه های1ملی1و1
قهرمانی1پادشاهی1گذشته1را1به1ياد1می آورد1و1وسيله ای1
بياِن1قدرِت1ملی1و1قهرمانی1و1پادشاهِی1گذشته1 برای1

بوده1است1)همان:169-1711(.1
51 سبك1های1متفاوت1در1مصورسازی:1نسخه1شاهنامه1بزرگ1.

ايلخانی، نمونه1ای1است1كه1توسط1چندين1هنرمند1به1
تصوير1كشيده1شده؛1لذا1تنوع1سبکی1در1آن1زياد1است.1
پس1زمينه1آن،1رنگ1آبی1يا1طاليی1و1كاماًل1متفاوت1با1
است.1 اينجو1 آل1 شاهنامه1 آجری1 قرمز1 يا1 زرد1 زمينه1
رنگ1طاليی1به1لحاظ1سلطنتی1بودن1اين1نسخه،1در1به1
 (Hillenbrand,1تصوير1كشيدن1آسمان1به1كار1رفته1است

 1.2017: 117)

ساختارهای معنادار شاهنامه بزرگ ايلخانی هم ارز با 
آگاهی ممكن طبقه نخبگان و گروه هنرمندان تبريز 

پس1از1اينکه1ويژگی1های1بصری1تصاوير1شاهنامه1بزرگ1
ايلخانی1با1ساختارهای1اصلی1دو1طبقه11نخبگان1ايرانی1درباری1
و1حاكمان1مغولی1مورد1ارزيابی1قرار1گرفت،1مشخص1شد1كه1
هر1كدام1از1ويژگی1های1بصری1و1ساختاری1)ساختار1معنادار1
اثر1(1با1كدام1ساختار1از1كدام1طبقه1)ساختار1اصلی1طبقه(1در1
رابطه1و1هماهنگی1است.1در1اين1قسمت،1به11جای1تکرار1طبقه1
نخبگان1و1تحصيل1كردگان1ساكن1تبريز1كه1شامل1وزرا،1عالمان،1
دانشمندان،1اهل1ادب1و1هنر1و1اساتيد1حرفه1های1مختلف1شده،1
از1عبارت1»طبقه1هنرمندان1ساكن1تبريز«1استفاده1می1شود1
كه1منظور1طبقه1ای1است1كه1هنرمندان1درباری1ايرانی1تبريز1
به1آن1تعلق1داشته1و1تحت1حمايت1مالی1حاكمان1مغولی1و1
وزرای1ايرانی1آنها1در1شهرك1های1علمی1و1فرهنگی1می1زيسته1
و1در1كارگاه1های1هنری1آنها1مشغول1به1كار1بودند.1ساختار1

معنادار،1در1سه1دسته1مورد1ارزيابی1قرار1گرفت.1
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در1سه1ساختار1معنادار1اشاره1شده،1آگاهی1ممکن1گروه1
هنرمندان1نقاش1كاماًل1نمود1دارد1)تصوير91(؛1زيرا1طبقه1نخبگان1
ايرانی،1در1پی1ابراز1وجود1هنری1و1بيان1هويت1ايرانی1بوده1و1
تمام1تالش1خود1را1می1كرده1كه1با1وجود1فشار1فرهنگی1و1
هنری1چينی،1فرهنگ1و1هنر1ايران1را1زنده1و1سرپا1نگه11دارند.1
اين1هنرمندان1ضمن1كم1كردن1تأثيرات1هنر1چين1در1آثار1
خود،1سعی1كرده1با1خالقيت1و1نوآوری،1ظرفيت1های1بصری1
تازه1ای1در1هنر1ايرانی1ايجاد1كنند.1آنها1در1كتاب1شاهنامه1
بزرگ1ايلخانی،1دست1به1تحوالتی1در1نقاشی1ايرانی1زدند1كه1
باعث1شد1هنر1ايرانی1با1رنگ1و1بويی1تازه1و1با1حفظ1عصاره1و1
روح1فرهنگ1ايرانی،1شکوفا1شده1و1از1خطر1نابودی1در1ميان1
هنر1بيگانگان1حفظ1شود.1اين1تحوالت،1باعث1پيدايش1جهان1
تصويری1جديدی1در1نقاشی1ايرانی1شد1كه1الگوی1نقاشان1
در1دوره1هاِی1بعدی1قرار1گرفت.1بهترين1كتاب1برای1نمايش1
اين1نوآوری1ها1كه1با1وفاداری1به1هنر1اصيل1ايرانی1همراه1بود،1
شاهنامه1فردوسی1است؛1زيرا1شاهنامه1به1عنوان1بزرگ1ترين1
حماسه1ملی1ايرانيان1در1تمام1دوره1ها،1مايه1افتخار1فرهنگ1و1
هنر1ايرانی1بوده1و1می1توانسته1ابزار1خوبی1برای1نمايش1قدرت1

ملی1و1ميهن1دوستی1و1پهلوانی1های1ايرانيان1باشد.1

نسخه خطی سمک عيار آل اينجو  

موضوع كتاب سمک عيار
سمك1عيار،1از1آثار1ادبی1قرن1ششم1بوده1كه1فرامرز1بن1
از1قصه1پردازان1زمان1 از1زبان1يکی1 خداداد1االرجانی1آن1را1
صدقه1بن1ابی1قاسم1شيرازی1نوشته1است1)نوروزی،1:13861
135(.1اين1كتاب،1مفصل1ترين1و1بزرگ1ترين1متنی1بوده1كه1از1

قرون1ششم1و1هفتم1باقی11مانده1و1به1ما1رسيده1است.1انشای1
اين1كتاب،1اديبانه1نيست1و1به1زبان1معمول1و1رايج1بين1مردم1
نوشته11شده1است1نه1زبان1مصنوع1و1متکلف1ادبی1)خداداد،1
141:1356-3(.1در1اين1داستان،1سمك1عيار،1قهرمانی1همه1
1فن1حريف1است1كه1هر1لحظه1به1شکلی1درمی1آيد1و1واقعه1ای1
شگفت1می آفريند1)طرفداری،661:13921(.1در1اين1كتاب،1
ماجراهای1هيجان1انگيز1زيادی1به1صورت1داستان های1تو1در1
تو1و1در1دو1كشور1ايران1و1چين1اتفاق1می1افتند1)صفا،1:13731
990(1كه1مهم1ترين1آنها،1صحنه های1جنگ ها1يا1درگيری ها1و1
آزاد1كردن1شاهزاده1خانم های1ربوده1شده1توسط1سمك1عيار1
و1ديگر1عياران1است1)خائفی،491:13861(.1اگر1چه1در1داستان1
سمك1عيار،1ويژگی های1ادبيات1حماسی1ديده1می1شوند،1اما1
به1دليل1تفاوت های1بنيادينی1كه1با1ادبيات1حماسی1دارد،1بهتر1
است1اين1كتاب1را1در1دسته1قصه های1عاميانه1با1ويژگی های1
پهلوانی1و1تخيلی1بدانيم1)نوروزی،1361:13861(.1اين1كتاب،1به1
نثر1ساده1و1روان1نوشته11شده1و1در1آن،1از1صنايع1ادبی1پيچيده1
استفاده11نشده1است1تا1برای1عامه1مردم1قابل11فهم1باشد.1در1
حقيقت،1مخاطب1كتاب1سمك1عيار،1عامه1مردم1بوده1اند1نه1
طبقه1درباريان1تحصيل1كرده1)دالويز،151:13921(.1نسخه1
خطی1مصور1فارسی1سمك1عيار،1تنها1نسخه1ماندگار1اين1
داستان1عاشقانه1است.1اين1نسخه1خطی1كه1ابتدا1توسط1سر1
ويليام1اووسلی18در1طی1سفر1به1ايران1در1قرن1نوزدهم1خريداری1
شده1است،1امروز1در1كتابخانه1بادليان1در1آكسفورد1نگهداری1
می1شود.1اگر1چه1دانشمندان1بر1روی1متن1اين1عاشقانه1بی1نظير1
كار1كرده1،1اما1هيچ1يك1از1تحقيقات1به1قسمت1های1مصور1داستان1
نپرداخته1اند.1نحوه1بيان1معنی1در1تصاوير1دوره1اينجو،1نقش1

تصوير1.91ساختارهای1معنادار1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1)نگارندگان(

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ساختارهاي معنادار 

شاهنامه  بزرگ  

ی در گرای زدایی یا تعدیل چینی چینی

رانیتصاویر و تالش براي ایجاد هنر ای

انتخاب شاهنامه اثر ملی ایرانیان براي 

والن تصویرسازي در کتابخانه سلطنتی مغ

ایجاد جهان تصویري جدید در هنر 

ایرانی همراه با نوآوري و خالقیت
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مهمی1در1تاريخ1نقاشی1فارسی1دارد.1عالوه1بر1اين،1هنوز1دليل1
ايجاد1چنين1عاشقانه1ای1كه1عياران1را1به1عنوان1قهرمان1اصلی1
خود1قرار1دهد،1مشخص1نيست1(zenhari, 2014: 4).1كتاب1
سمك1عيار1كه1در1قرن1ششم1هجری1قمری1نگاشته1شده1بود،1
در1نيمه1اول1قرن1هشتم1هجری1قمری1دوباره1كتابت1و1مصور1
می شود.1نسخه1مصور1سمك1عيار1كه1در1زمان1آل1اينجو1به1
تصوير1درآمده،1تنها1نسخه1مصور1موجود1است.1تصاوير1كتاب1
سمك1عيار،1در1سه1جلد1اجرا1شده1و1در1بر1دارنده1801تصوير1
است؛1جلد1اول1201نگاره،1جلد1دوم1211نگاره1و1جلد1سوم1391
نگاره1را1شامل1می1شود.1كاتب1بعضی1از1كتاب های1آل1اينجو1
مشخص11شده1و1نام1آنها1در1متن1كتاب1آمده1است،1ولی1در1
مورد1هيچ1كدام1از1اين1كتاب ها1اثری1از1ناِم1نقاش1يا1نقاشان1
وجود1ندارد؛1به1همين1دليل،1ما1از1نام1نقاش1كتاب1سمك1عيار1
نيز1اطالع1نداريم1)آژند،11811:13951و1821(.1تصاوير1كتاب1
سمك1عيار1معموال1ًفرمی1مربع1شکل1و1نسبتا1ًبزرگ1دارند.11

كتاب  نگاره هاِی  بصری  ويژگی های  درک:  مرحله 
سمک عيار

1 نور1و1رنگ:1گزينه1رنگی1در1سبك1آل1اينجو1محدود1بوده1-
و1در1هر1نگاره،1حداكثر1از1101رنگ1استفاده11شده1است.1
به1 نسبت1 گرم1 رنگ1های1 سبك،1 اين1 تصاوير1 اكثر1 در1
رنگ های1سرد1در1سطوح1بيشتری1به1كار1رفته1اند1)پاكباز،1
1681:1380و691(.1اين1نوع1قرمز1تند1و1خام1احتماال1ًاز1
مواد1ارزان1قيمتی1تهيه11شده؛1زيرا1با1قرمز1پخته1شاهنامه1
بزرگ1متفاوت1است.1پس1از1رنگ1قرمز،1رنگ1های1طاليی،1

زرد1و1سبز1ماشی1بيشترين1كاربرد1را1دارند1)همان(.1
1 چهره1و1صورت:1صورت های1مردان1معموال1ًخشن1ترسيم1-

1شده1و1ريش ها1و1ابروهای1كاماًل1مشخصی1دارند.1اين1
ويژگی،1از1سنت های1قديمِی1ايرانی1است1و1در1نقاشی های1
آسيای1مركزی1بعد1از1دوره1ساسانيان1نيز1ديده1می1شود.1
در1بسياری1از1نگاره1ها،1صورت ها1از1بين1رفته1اند1و1به1
داشته1 مذهبی1 داليل1 موضوع،1 اين1 كه1 می رسد1 نظر1
در1 فقط1 تخريب1 نوع1 اين1 مواقع،1 اكثر1 در1 زيرا1 است؛1
چهره1ها1ديده1می1شود.1در1مجموع،1تنوع1و1گوناگونی1
چهره های1نگاره1هاِی1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی1در1كتاب1
سمك1عيار1مشاهده1نشده1و1صورت ها1همه1گرد1و1بدون1
تنوع1بوده1اند1و1تفاوتی1در1رنگ1پوست1و1فرم1صورت1

ديده1نمی1شود1)جزئيات1تصوير71(.
1 نگاره1هاِی1- در1 حيوانات:1 و1 انسان ها1 پيکره1 حاالت1

سبك1آل1اينجو1از1جمله1تصاوير1سمك1عيار،1حركت1
تصوير1 از1 زيادی1 قسمت1 آنها1 است،1 خشك1 پيکره ها1

عناصر1 اندازه1 به11 نسبت1 كه1 به1گونه1ای1 پوشانيده؛1 را1
حالت1 از1 بزرگ1تر1 مناظر،1 و1 ساختمان1ها1 مثل1 ديگر1
طبيعی1هستند1)پوپ،1191:13691و201(.1اين1گونه1به1
نظر1می1رسد1كه1پيکره ها1به1عنوان1عنصر1اصلی1معرفی1
فرعی1 نقش1 تركيب1بندی،1 در1 ديگر1 عناصر1 و1 1شده1اند1
را1بازی1كرده1و1تابع1پيکره ها1بوده1و1جنبه1تزئينی1و1
پركننده1دارند؛1مانند1قرار1دادن1بوته های1گل1در1فاصله1
بين1دو1پيکره1يا1فاصله1دو1پای1اسب.1در1تصوير1،101

اين1ويژگی1مشخص11شده1است.1
1 در1- آبی1رنگ1 آسمان های1 منظره1سازی:  و1 پس1زمينه1

نگاره1هاِی1سبك1آل1اينجو1رواج1نداشته1اند1و1در1اكثر1
موارد،1از1رنگ1های1قرمز1و1زرد1طاليی1برای1نشان1دادن1
آسمان1استفاده11شده1است1)بر1خالف1نگاره1هاِی1شاهنامه11
بزرگ1ايلخانی(.1در1اغلب1موارد،1مرزی1بين1آسمان1و1
پس1زمينه1پيکره1ها1وجود1ندارد.1اغلب1پس1زمينه1ها1تخت1
و1يك1دست1با1رنگ1های1قرمز،1زرد،1اُكر1يا1طاليی1ديده1
شده،1ولی1تعداد1كمی1از1آنها1بدوِن1رنگ1رها1شده1اند1

)تصوير111(.
اين1نوع1پس1زمينه،1در1نقاشی های1ديواری1دوره1ساسانی1
مشاهده1می1شود1)گری،581:13831(1و1با1پس1زمينه1های1
نگاره1هاِی1شاهنامه1بزرگ1در1تضاد1است.1در1تصاوير1،111
112و1،131چند1نگاره1با1آسمان1يا1پس1زمينه1قرمز1و1طاليی1
ديده1می1شوند.1در1بعضی1نگاره1هاِی1كتاب1سمك1عيار،1
گل های1بزرگی1در1پيش1زمينه ها1و1پس1زمينه1ها1قرار1گرفته1اند1
كه1بزرگی1آنها،1تناسبی1با1پيکره ها1و1ديگر1اجزای1كادر1
ندارد.1گری1معتقد1است1كه1اين1گل های1بزرگ1شقايق،1
از1صادرات1هنر1چين1بوده1و1توسط1مغوالن1به1ايرانيان1

منتقل11شده1اند.1
1 عيار1- سمك1 كتاب1 نگاره های1 تركيب1بندی:1 و1 موضوع1

بر1خالف1كتاب1شاهنامه1بزرگ1ايلخانی،1اوراق1نشده1و1
هم1اكنون1در1سه1جلد1در"كتابخانه1بادليان9"1نگهداری1
می1شوند.1در1نگاره1هاِی1كتاب1سمك1عيار1نيز1مانند1تصاوير1
برای1 نقاشان1 موارد،1 اكثر1 در1 ايلخانی1 بزرگ1 شاهنامه1
موضوعات1مشابه،1تركيب1بندی های1مشابهی1را1استفاده1
كرده؛1با1اين1تفاوت1كه1تركيب بندی های1مشابه1در1كتاب1
سمك1عيار،1بسيار1بيشتر1از1كتاب1شاهنامه1بزرگ1به1هم1
شبيه1هستند1)تصاوير1جدول11(.1در1كتاب1سمك 1عيار،1
تنوع1موضوعی1بيشتری1نسبت1به1شاهنامه های1كوچك1

آل1اينجو1و1شاهنامه11بزرگ1ايلخانی1ديده1می1شود.1
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با عامه  ارتباط داستان سمک  عيار  مرحله تشريح: 
مردم

انتخاب1موضوع1كتابی1مرتبط1با1عياران1كه1حاميان1مردم1
مستضعف1بوده1و1با1ظالمان1در1جنگ1و1ستيز1بودند،1نشان1دهنده1
خواست1ها1و1آرزوهای1گروه1هنرمندان1محلی1شيراز1است1كه1
با1آگاهی1ممکن1طبقه1روستائيان1كشاورز1و1پيشه1وران1شهری1
يکی1بوده1اند.1»يکی1از1بن1مايه1ها1و1مضامين1تاريخ1سياسی-1
اجتماعی1ايران،1داستان1گروهی1است1كه1آنها1را1به1نام1عياران1
يا1جوانمردان1می1شناسيم.1در1باب1ريشه1و1اصل1اين1كلمه،1دو1
نظر1وجود1دارد؛1شماری1از1پژوهشگران،1آن1را1واژه1ای1عربی1و1
صيغه1مبالغه1عيار1دانسته،1به1معنی1نيك1پويا1و1كسی1كه1در1
آمد1و1شد1است1و1شماری1بر1آن1هستند1كه1اين1كلمه،1ريخت1
تازی1شده1واژه1ايرانی1است«1)جعفرپور1و1علوی1مقدم،1:13921
19(.1ظاهرا1ًبرای1واژه1فارسی1جوانمرد،1شواليه،1مناسب1ترين1
معادل1بوده1و1مورد1پسند1دوستان1ايرانی1نيز1است؛1زيرا1استعمال1
اين1كلمه،1پيشينه1ای1طوالنی1دارد1و1كاربرد1آن1در1برابر1شواليه،1
احتماال1ًبه1هامر1پورگشتال؛1خاورشناس1معروف1سده1نوزدهم1
بازمی1رسد1)كربن،331:13631(.1دكتر1محمد1روشن1در1مقدمه1
كتاب1»سمك1عيار«1با1بازنويسی1علی1شاهرودی1متذكر1شده1

است1كه1عياری،1به1فضيلت1هايی1مانند1دل1و1جرأت1و1مهارت1
آراسته11شده1و1همچون1جوانمردی،1فقط1خاص1مردم1نيست.1
جوانمردی،1از1پايه1های1اساسی1عياری1است1و1دو1ركن1اصلی1
دارد؛1.11نان1دادن،1.21راز1پوشيدن.1راستی،1شرط1ديگر1عياری1و1
جوانمردی1است1)شاهرودی،581:13841(.1آنچنان11كه1از1اساطير1
و1قصه هاي1عاميانه1كهن1و1تاريخ1ايران1نيز1برمي آيد،1در1فرهنگ1و1
تمدن1ايراني1همواره1نسبتي1ميان1پهلواني1با1شجاعت1و1سخاوت1و1
حمايت1از1مظلومان1وجود1داشته1است1و1در1اين1سرزمين1همواره1
پهلواناني1بوده1كه1با1سلحشوري1و1تدبير،1داد1مظلوم1از1ظالم1گرفته1
و1دست1نوازش1بر1سر1محرومان1و1درويشان1می1كشيدند.1عقايد1
و1آيين1و1آداب اين1پهلوانان1كه1گويا1تشکيالتي1هم1داشته1اند،1
ارتباط1تنگاتنگي1با1آيين1مهري1داشته1است1)بهار،11551:13761
و1561(.1مؤلف1اين1كتاب1بنا1بر1آنچه1در1متن1كتاب1در1چندين1جا1
ذكر1شده،1"فرامرز1بن1خداداد1بن1عبداهلل1الکاتب1االرجانی"1بوده1
و1در1مواردی1روايت1كننده1آن،1"صدقۀ1بن1ابی1القاسم1شيرازی"1
معرفی11شده1است.1»از1اين1داستان،1بنا1به1گفته1دكتر1خانلری،1
تنها1يك1نسخه1موجود1است1كه1در1قالب1سه1مجلد1در1كتابخانه11
"بادليان1آكسفورد"1نگهداری1می1شود1و1گويا1اين1نسخه1موجود،1
متعلق1به1دوره1مغول1است«1)ارجانی،81:13881(.1از1شيوه1نگارش1

(URL: 5)1جزئيات1تصوير101تصوير1.101صحنه1نبرد1در1سمك1عيار

(URL: 6)1تصوير1.111صحنه1چادر1در1سمك1عيار(Ibid)1تصوير1.121صحنه1چادر1در1سمك1عيار(Ibid)1تصوير1.131صحنه1چادر1در1سمك1عيار



هنر
ی 

بیق
 تط

ات
الع

مط
ی 

علم
مه 

لنا
فص

دو
1-

18
 /  

13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م، 

ده
نوز

ره 
شما

م، 
ده

ل 
سا

13

داستان1پيدا1است1كه1كتاب1را1برای1قصه1گويی1نگاشته1اند1و1شيوه1
بيان،1با1زبانی1ساده1و1بی1پيرايه1و1بر1پايه1گفتار1مردم1اواخر1قرن1
ششم1هجری1و1زبان1مردم1آن1زمان1استوار1است.1»مضمون1
اصلی1آن1را1عشق1و1حوادث1عاشقانه1توأم1با1اعمال1قهرمانی1
و1شجاعت1های1قهرمان1داستان1دانسته1اند«1)شميسا،1:13761
59(.1»با1نگاهی1به1تاريخ1ايران،1اين1حقيقت1آشکار1می1شود1كه1
هر1كجا1ظلم1و1ستم1وجود1داشته،1تشکيل1مجامع1و1گروه1هايی1
به1نام1عياران1صورت1گرفته1است.1اين1عياران1در1واقع،1يك1نوع1
نيروی1مخالف1در1مقابل1حکومت1مستبد1و1نوعی1پناهگاه1برای1
افراد1مستمند1و1فقير1بودند«1)صبوری1زالو1آبی،1671:13911(.1
در1سمك1عيار،1شخصيت1ها1بيشتر1از1طبقات1گوناگون1عامه1
مردم،1به1ويژه1فرودستان،1هستند1و1بسياری1از1كارها1به1همت1

ايشان1انجام1می1پذيرد1)شميسا،1101:13831(.1

و  عيار  سمک  كتاب  معنادار  ساختارهای  رابطه 
شرايط اجتماعی حاكم بر طبقات تأثيرگذار 

پس1از1بررسی1ساختاری1تصاوير1كتاب1سمك1عيار1آل1
اينجو1و1پی1بردن1به1ويژگی1های1بصری1نگاره1ها،1بر1اساس1
رويکرد1ساخت1گرايی1تکوينی،1ويژگی1های1بصری1تکرارشونده1

و1بارز،1به1صورت1ويژگی1های1كلی1و1فراگير1بيان11شده1و1به1عنوان1
اثر1هنری1معرفی1شدند.1ساختار1های1 ساختارهای1معنادار1
آنها1 به1 معنادار،1شامل1مواردی1هستند1كه1در1تصوير1141

اشاره1شده1است.1
بر1اساس1رويکرد1ساخت1گرايی1تکوينی،1ساختار1های1معنادار1
اثر1و1ساختارهای1اصلی1طبقه1ای1كه1هنرمند1به1آن1تعلق1دارد،1
هم1ارز1و1يکسان1هستند1)تصوير141(.1بر1اساس1اين1رويکرد،1
هم1ارزی1بين1اثر1و1طبقه1اجتماعی،1به1جهان1بينی1مشترك1
بين1اثر1و1طبقه1مربوط1می1شود؛1زيرا1هنرمند1نيز1مثل1بقيه1
افراد1طبقه،1جهان1بينی1خاصی1دارد1كه1مخصوص1و1ويژه1طبقه1
خود1او1است1و1پس1از1خلق1اثر1هنری1يا1ادبی،1می1توان1همان1
جهان1بينی1ها1را1در1اثر1نيز1مشاهده1كرد.1بر1طبق1تحليل1هايی1
كه1در1اين1مقاله1با1روش1پيشنهادی1گلدمن1و1در1دو1مرحله1
درك1و1توضيح1انجام1شدند،1بر1اساس1جدول121مشخص1شد1
كه1ساختار1های1معنادار1تصاوير1سمك1عيار1با1ساختارهای1
اصلی1طبقه1و1گروه1هنرمندان1ساكن1در1شيراز،1هم1ارز1و1
يکسان1بوده1و1در1بعضی1از1اين1ساختارهای1معنادار1عالوه1بر1
جهان1بينی،1خواست1ها1و1آرزوهای1)آگاهی1ممکن(1طبقات1

مرتبط1با1هنرمندان1محلی1شيراز1نيز1يافت1می1شوند.1

جدول1.11الگوی1تركيب1بندی1نگاره1های1سمك1عيار11

تركيب بندی در نگاره های سمک عيار

       

الگوی1.71عزاداری الگوی1.61جوی1
آب

الگوی1.51كادر1
بيرون1زده

الگوی1.41پرده11در1
فضای1داخلی

الگوی1.3چادر1در1
فضای1خارجی

الگوی1.21ساختمان1
با1سقف1تخت

الگوی1.11
ساختمان1با1
سقف1تاق1دار

)آناليز:1نگارندگان11URL:6،1:تصاوير(
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ساختارهاي 

معنادار کتاب 

سمک عیار 

تأثیرپذیري 

 اندك از نقاشی

چینی
تنوع کم در 

اجزا و کلیت 

 ترکیب بندي

شباهت زیاد 

 سمکهاي نقاشی

 با تصاویر ظروف

عامیانه مضمون میناکاري

 عیاران و روابط

با  آنها

پادشاهان

شباهت زیاد 

هاي نقاشی

ی نقاشبا سمک 

قبل از مغول

 شتاب زدگی در

اجرا و ظرافت 

 کم در جزئیات

تصاویر 

تصوير1.141ساختار1معنادار1سمك1عيار1)نگارندگان(

ساختار معنادار آثار نگارگری محلی آل اينجو و ساختار طبقه 
اجتماعی هنرمندان شيراز

ساختار معنادار آثار نگارگری درباری ايلخانی و ساختار طبقه اجتماعی 
هنرمندان تبريز

شرايط1اجتماعی1موجود1در1
تصاوير1 خلق1 )مکان1 شيراز1

سمك1عيار(

مركز1ايالت1فارس1و1محل1حکومت1محلی1
آل1اينجو.1شهری1مهم1اما1تك1فرهنگی1)بر1
خالف1تبريز(.1اقتصاد1مبتنی1بر1تجارت1
و1شهرنشينی1در1كنار1اقتصاد1روستايی.1

شرايط1اجتماعی1موجود1در1
تصاوير1 خلق1 )مکان1 تبريز1

شاهنامه11بزرگ1ايلخانی(

پايتخت1دائمی1ايلخانان1)به1جز1يك1دوره(.1
شهری1بين1المللی1با1ويژگی1های1تنوع1نژادی،1
تنوع1فرهنگی1و1تنوع1دينی.1اقتصاد1مبتنی1

بر1تجارت1و1شهرنشينی.

طبقات1و1گروه1های1به1وجود1
كتاب1 با1 مرتبط1 و1 آورنده1

سمك1عيار

گروه1هنرمندان1محلی،1طبقه1عامه1مردم1
)كشاورزان1روستايی1و1پيشه1وران1شهری(،1
گروه1اهل1تصوف1و1عياران1و1گروه1حاكمان1

محلی1مغولی1نژاد.

طبقات1و1گروه1های1به1وجود1
كتاب1 با1 مرتبط1 و1 آورنده1

شاهنامه11بزرگ11ايلخانی

طبقه1نخبگان1ايرانی1نژاد1و1گروه1حاكمان1
مغولی1نژاد.1

ويژگی1گروه1حاكمان1محلی1
آل1اينجو

از1خون1 مغولی1نژاد1بوده،1اما1مستقيما1ً
چنگيز1نبوده1و1فقط1نمايندگانی1از1سوی1
قدرت1مركزی1به11حساب1می1آمدند.1نيروی1

قدرت1درجه1دوم1شمرده1می1شدند.

ويژگی1گروه1حاكمان1مغولی1
نژاد

سرزمين1های1 بر1 و1 بوده1 چنگيز1 وارثان1
گسترده1ای1حکومت1كرده1و1خود1را1از1خون1و1
نژاد1برتر1می1دانستند.1ايرانيان1را1استثمار1كرده1
و1ماليات1های1طاقت1فرسا1از1طبقات1روستاييان1
كشاورز1و1شهريان1پيشه1ور11می1گرفتند.1طبقه1
نخبگان1ايرانی1را1مورد1حمايت1مالی1قرار1
داده1و1از1آنها1برای1اهداف1سياسی1و1تبليغات1

فرهنگی1استفاده1می1كردند.

جدول1.21تطبيق1ساختار1معنادار1نگارگری1مکاتب1اينجو1شيراز1و1ايلخانان1تبريز
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Abstract

In this paper, the images of two manuscripts of Ilkhanid dynasty Great Shahnama  and 
Samak-e- Ayyar of Ale- Injoo   have been studied in terms of sociology of art. both of 
these works are related to the late Ilkhanid dynasty of the 8th century. Socially, the late 
Ilkhanid era was a time when the dissatisfaction of various Iranian classes had reached its 
peak, and the power of the Mongolian Ilkhanid rulers had reached its lowest level. The 
two selected manuscripts are from two different cities with different social conditions. The 
aim was to investigate the images of these two manuscripts and the meaningful structures 
of images. Then the Iranian society and the existing classes of that period were studied 
and their main structures were identified. The artists of these two works belonged to 
two different social classes and had different worldviews, attitudes, and aspirations. The 
research method is descriptive-analytical and is based on Goldman’s genetic structuralism 
approach in two stages of understanding and description. The research question is: What 
is the relationship between the meaningful structure of the paintings and the social class 
of artists in the Ilkhanid period? The result of the study indicates that the characteristic 
of artworks does not arise from the totality of society, but is rooted in social classes, and 
the reason for the stylistic differences between the two books of the Great Shahnama of 
Ilkhanid and Samak- e- Ayyar is the difference between the categories of artists belonging 
to the two groups of artists in Tabriz and Shiraz. It was also shown that the meaningful 
structures in the book of the the Great Shahnama of Ilkhanid are identical with the main 
structures of the elite and Iranian elders residing in Tabriz, and the meaningful structures 
of Samak-e-Ayyar’s book illustrate the main structures of local artists’ classes living in 
Shiraz, who felt close to the lives of rural people and urban artisans. 
Keywords: Ilkhanid Painting, Great Ilkhanid Shahnama, Samak-e-Ayyar, Genetic 
Structuralism 
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