
مقّدمه:

شـاهنامۀ فردوسـی از جملـه کتاب هایـی اسـت کـه مـورد توّجـه نگارگـران بـوده و در 

دوره هـای مختلـف بـه تصویـر کشـیده و نسـخه برداری شـده اسـت. نگاره هـای ایـن 

نسـخه ها، بـا هـم تفاوت هایـی دارنـد. بررسـی و تطبیـق ایـن آثـار می توانـد برداشـت 

هرنمنـد و نحـوۀ تلقـی وی بـرای تصویـر کـردن ایـن کتـاب را مشـّخص منایـد. بـرای 

دسـت یابی به این هدف، تطبیق و مقایسـۀ نگاره هایی با موضوع مشـرک، راهگشـاتر 

اسـت. لذا این مقاله نگارۀ کشـن دیو سـپید در نسـخۀ شـاهنامۀ بایسـنقری و تهامسبی 

و اسـرآبادی موزۀ ملک را تجزیه و تحلیل و مقایسـه می کند. سـؤالی که این تحقیق به 

آن پاسـخ خواهـد داد ایـن اسـت کـه تفـاوت نگاره هـای مـورد بحث از چه چیزی ناشـی 

می شـود؟ شـیوۀ بیـان موضـوع و نحوۀ برخـورد هرنمند با داسـتان و گزینـش لحظات یا 

ابیاتـی از داسـتان و بـه کارگیـری مجاز و اسـتعاره های تصویری )صورت هـای خیالی( که 

جلـوه ای منادیـن بـه نـگاره می دهـد، تفاوت هایـی را ایجـاد می کنـد. میـزان بهـره گرفن 

از صورت هـای خیـال کـه در علـم بیـان و علـم معانـی ادبیّـات مطـرح اسـت، از دیگـر 

مـواردی اسـت کـه موجـب تفاوت در آثار می شـود. در یـک نگاه اجاملی به ایـن آثار به 

نظـر می رسـد، برداشـت هرنمنـد و نحوۀ تلقی وی در اسـتفاده از صورت هـای خیالی به 

کاررفتـه در اشـعار و ابداعـات هرنمنـد بـرای به تصویر کشـیدن نگاره مؤثر بوده اسـت. 

میـزان خیال انگیـزی اثـر کـه برگرفتـه از صورت هـای خیالی اسـت، از اشـعار و در برخی 

مـوارد تخیّـل هرنمنـد رسچشـمه می گیـرد. بی شـک این ویژگی هـا یکـی از عوامل عمدۀ 

تفـاوت نگاره هـا بوده اسـت.

جمـع آوری مطالـب تحقیـق بـه روش کتابخانـه ای و مطالب جمع آوری شـده به شـیوۀ 

توصیفـی و تحلیـل محتـوا مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. به جهـت دسـت یابی به نتیجۀ 

مـورد بحـث، از تطبیـق یافته هـای تحقیق اسـتفاده خواهد شـد.

معرفی نگارۀ کشته شدن دیو سفید 
به دست رستم 
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خالصۀ داستان
فردوسی هفت خوان رستم را چنین به نظم در آورده که:

پس از اســارت کاووس و سپاهش به دست دیو سپید، 
وی نامه ای به رستم و زال می نویســد و بعد از بازگویی 
آنچه که بر آنان گذشته، از رستم می خواهد برای نجاتشان 

اقدام کند.
بگفتش که بر من چه آمد ز بخت

به خاک اندر آمد رس و تاج و تخت
اگر تو نبندی بدین در میان

همه سود و رسمایه باشد زیان
رستم برای رسیدن به ثبات و آرامش کشور و نجات 
کاووس و سپاهیانش، باید هفت خوان را پشت رس بگذارد. 
پس از پشت رس گذاشن چهارمین خوان، در خوان پنجم 
اوالد را به بند می کشد و ارژنگ دیو را در خوان ششم از 
پای درمی آورد. رستم به راهنامیی اوالد به غاری می رسد 
که اطراف آن به وسیلۀ تعدادی دیو محارصه شده است.

ابا خویشن برد اوالد را 
همی راند آن رخش چون باد را

چو رخش اندرآمد بدان هفت کوه
بدان نره دیوان گروها گروه

به نزدیک آن غار بی بُن رسید 
به گرد اندرش لشکر دیو دید

اوالد رستم را برای جنگ با دیوان راهنامیی می کند. به 
او می گوید دیوها در هوای گرم به خواب فرو می روند، 
در این هنگام تو می توانی وارد غار شوی. پس رستم اوالد 
را به بند کشیده و به طرف غار حرکت می کند. پس از 
درگیری با تعدادی دیو، وارد غار شده دیو سفید را در 
خواب و اسراحت می بیند. به رسم جوامنردی او را بیدار 
می کند، با وی درگیر می شــود و با رضبه ای یک پای دیو 

را قطع می کند.
به نیروی رستم ز باالی اوی

بیفتاد یک ران و یک پای اوی
رزم ادامه یافته و بسیار بر هم یورش می برند. در 
نهایت رســتم با یاری دادار، دیو سفید را بر زمین کوبیده، 
خنجر را درسینۀ او فرو می برد و جگرش را بیرون می کشد. 

اشارات رمزی کشنت دیو سفید در ادبّیات
به اعتقاد رسامی، داستان های هفت خوان از 
داستان های عرفانی شاهنامه است. هفت خوان رستم در 
حقیقت گذر از دام هایی اســت که دیو نفس بر رس راه 
آدمی تعبیه کرده است و رسانجام با کشته شدن دیو سفید، 
مظهر »نفس اماره بالسوء« به دست رستم که پارۀ جهادگر 
کیکاووس است به پایان می رسد )رسامی، ۱۳۸۸، ۸۷-۸۶(. 

در ادبیّات، دیو سفید منادی از نفس امارۀ انسانی 
اســت که قوی ترین و خطرناک ترین آنهاست. غار بی انتها 
که مأوای اوســت، نشانی از ظلمت و زندانی است که 

روندگان طریق در آن گرفتار می شوند. از سویی کوری 
کاووس و ســپاهش نیز به دلیل گرفتاری در دست چنین 
دیوی اســت. برای بازیابی روشنی دیده به پیری همچون 
رستم نیاز است تا وی نفس اماره را نابود و چشم ها را به 
حقیقت بینا کند. از این رو سنایی با استفاده از باطن این 

داستان چنین می رساید:
چون برون ناری جگر از سینۀ دیو سفید

 چشم کورانه نبینی روشنی زان توتیا
چون والیت ها گرفت اندر تنت دیو سپید

 رستم راهی گر او را رضبت رستم زنی
 درنگاره های شاهنامۀ بایسنقری و طهامسبی که 
این مضمون را به تصویر کشــیده اند، برای بیان این معنا 
لحظه ای را انتخاب کرده اند که رستم، دیو سفید را بر 
زمین کوبیده و در حال دریدن ســینۀ اوست تا جگر او 

را بیرون بکشد.
اّما در نگارۀ موزۀ ملک، نگارگر لحظه ای که رستم بر 
دیو سفید غلبه یافته و مطابق با داستان، پای او را قطع 
منوده و سینۀ او را دریده و جگر دیو سفید را در دست 

دارد به تصویر کشیده است.

ترکیب بندی 
در صورتی که قاب خوشنویسی در نظر گرفته نشود، 
نگارۀ تهامسبی )تصویر شامره۱( تقریباً در یک مربع قرار 
گرفته است. به وسیلۀ نحوۀ چیدمان عنارص تصویری، 
دوایری در درون این مربع دیده می شــود که از مرکز به 
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طرف بیرون گسرش یافته است. قرار گرفن موضوع اصلی 
و عنارص برصی مرتبط با آن، در قاب مربع بر ثبات و 
استحکام تأکید دارد. این ویژگی، تضادی با موضوع نگاره 
که تحّرک به دلیل درگیری و تقابل در ذات آن اســت، 
ایجاد می کند. قاب مربع با ویژگی مطرح شــده، می تواند 
بر ثبات و آرامشــی تأکید کند که در گذر از هفتمین 
خوان ایجاد می شود. این مطلب در بررسی عنارص تصویر 
بیشر رشح داده می شود. معنای مطروحه برای مربع در 

توصیف معامری اسالمی نیز به کار می رود.
»مقرنس های کندووار، گنبد را با پایۀ چهارگوش آن 
پیوند می دهد و بنابراین انعکاس حرکت آسامنی است در 
نظم زمینی؛ ولی ثبات و بی تحرّکی مکعب نیز خود منودار 

کامل اســت یا حالت ثبات و بی زمانی جهان و این معنی 
بیشر در معامری جایگاه های مقّدس مناسب است« 

)بورکهارت، ۱۳۶۵، ۸۵(.
در مبانی هرنهای تجسمی هم به این معنی اشاره 
شده است: »به مربع، بی حرکتی، صداقت، رصاحت و 

استادکارانه نسبت داده شده...« )داندیس، ۱۳۷۱، ۷۵(
 به دلیل شکسته شــدن قاب به وسیلۀ حرکت اسب و 
عنرص دیگری چون اوالد، جهت حرکت نگاه از بیرون و 
سمت راست بیننده به درون قاب اســت. بدین ترتیب با 
ترکیب دوایر با هم، حرکت حلزونی شــکلی ایجاد شده که 
از اسب رشوع و به درون غار ختم می شود. موضوع اصلی 
یعنی درگیری رستم و دیو سفید، در مرکز قرار گرفته است. 
همچنین رســتم و دیو سفید در نسبت با دیگر اجزا فضای 
بیشری را اشغال کرده اند. این مسأله موجب می شود، غار 

و عنارص درون آن در مرکز توّجه قرار گیرند.
نگارۀ بایسنقری )تصویرشــامرۀ ۲( تقریباً دارای 
ترکیبی مشابه با تهامسبی است. در این نگاره نیز عنارص 
تصویری، قاب خوشنویسی را شکسته و در یک مربع جای 
می گیرند. به دلیل وجود غار در مِن ترکیب و احاطۀ آن 
به وسیلۀ صخره ها دوایری شکل می گیرند که به طرف 
قاب گسرش می یابند. با این تفاوت که در این نگاره 
غار در پایین اثر قرار گرفتــه و دوایر به طور کامل دیده 
منی شود، ولی در نگارۀ تهامسبی غار تقریباً در مرکز جای 

گرفته و دوایر کامل رسم می شود. )تصویر شامرۀ ۴(
نگارۀ اســرآبادی موجود در موزۀ ملک )تصویر 
شامرۀ۳( به لحاظ ترکیب بندی با دو اثر دیگر فرق دارد؛  
بخش زیادی از صفحه به خوشنویسی و من قصه و فضای 
کم تری از آن به تصویرگری اختصاص یافته است. نگاره در 
پایین صفحه به صورت مســتقل در کادری مستطیل شکل 
با عنارص برصی کمری نســبت به دو نگارۀ دیگر نقش 
شده است. به لحاظ ترکیب بندی، این قاب مستطیل شکل 
توســط درخت سمت چپ به دو قسمت کادر مستطیل 
عمودی و کادر مربع تقسیم شده است.)تصویر شامرۀ ۵ (

حالت چهره و اندام رستم و دیو سفید در دو نگارۀ 
تهامسبی و بایسنقری و اسرتآبادی موزۀ ملک

 درگیری رســتم و دیو سفید به واسطۀ حاالت چهره ها 
و اندام ها یک درگیری طبیعی و جدال معمولی نیســت. 
علی رغم عمل پرتحّرک رستم در هرسه نگاره، چهرۀ وی 
حالتی آرام و باصالبت دارد. گویی برای کشــن دیو سفید 

نگرانی و اضطراب در او راه ندارد.
 نگارگر فقط دیو سفید را غرق در خون کرده و رستم را 
بدون هیچ زخم و آسیبی نشان داده که بر سینۀ دیو نشسته 
و خنجر در ســینۀ او فرو برده است. برخالف چهرۀ مطمنئ 
رستم، چهرۀ دیو سفید متغیر، نگران، مضطرب و در زیر 
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فشار تحّمل درد است که بر مرگ و نابودی او گواهی دارد.
در نگارۀ تهامســبی حالت اندام رستم از تحّرک 
بیشری نسبت به مشابه آن در نگارۀ بایسنقری برخوردار 
اســت. چهره نیز آرام و مطمنئ تر به تصویر کشیده شده 
است. دیو سپید در نگارۀ بایسنقری در مقایسه با نگارۀ 
تهامســبی استقامت زیادی در مقابل رستم ندارد؛ با یک 
دســت پای قطع شدۀ خود را گرفته و دست دیگرش بر 
ســینۀ رستم قرار دارد. چهرۀ او نیز بی تفاوت و بیهوش به 
نظر می رسد. چهرۀ دیو سپید به پهلو افتاده که نشان از 
مغلوب شدن اوست و گویا نگارگر به این بیت از داستان 

توّجه داشته است:
بزد دست و برداشتش نره شیر

به گردن برآورد و افکند زیر
زدش بر زمین همچو شیر ژیان

چنان کز تن وی برون رفت جان
) فردوسی، ۱۳۷۴، ۳۰۶(

اّما در نگارۀ تهامســبی دیو سپید با یک دست، دست 
رســتم و با دســت دیگر دوال کمر او را گرفته است. 
چهره نیز مصمم تر از دیگر نگاره ها است و در حقیقت 

استقامت و درگیری در اینجا تداعی بیشری دارد. 
 اّما تفاوت نگاره شاهنامۀ اسرآبادی موزۀ ملک با دو 

نگارۀ دیگر که صحنه نربد را به تصویر کشــیده اند به این 
صورت است که: در این نگاره صحنۀ پیروزی رستم بعد از 
امتام جنگ به تصویر کشــیده شده است. رستم در حالتی 
پیروزمندانه در حالی که جگر دیو را دست دارد، باالی رس 

دیو سفید ایستاده است.

ویژگی رنگ و شکل در عنارص طبیعی در نگارۀ 
تهامسبی و بایسنقری و اسرتآبادی موزه ملک

فضاسازی طبیعت در دو نگارۀ بایسنقری و تهامسبی 
به وسیلۀ عنارصی شکل گرفته و بخش های مختلف آن از 
هم جدا شده اند. نگارۀ بایسنقری به چهار بخش تقسیم 
می شود: غار که رستم و دیو سفید در آن قرار دارند)رنگ 
تیرۀ )ســیاه( داخل غار به همراه رنگ سفید دیو و رنگ 
قهوه ای لباس رستم تضادی ایجاد کرده است(، صخره های 
آبی رنگ اطراف آن، محوطۀ پشــت صخره ها که با رنگ 
گرم اُکر از دیگر بخش ها جدا شــده است و آسامن که به 

رنگ الجورد است. نگارۀ تهامسبی نیز چهار بخش دارد.
نگارۀ اسرآبادی موزۀ ملک به لحاظ فضای رنگی 
از آنجا که بخش کمی از صفحه به تصویــر اختصاص 
یافته از تنّوع کمی برخودار اســت: غار و عنارص درون 
آن؛ صخره های اطراف غار با رنگ بنفش خاکســری؛ و 
زمین های که طالیی رنگ اســت و در تضاد با رنگ بنفش 

صخره ها قرار گرفته است.

صخره ها
علی رغم مشابهت هایی که در ترکیب بندی وجود 
دارد، عنارص طبیعی تفاوت هایی با هم دارند. در نگارۀ 
بایســنقری و اسرآبادی موزۀ ملک، دیو سفید استقامتی 
ندارد و به نظر می رســد جنگ مغلوبه گردیده و آرامش 
نسبی حاکم شده است. این موضوع به محیط اطراف 
منتقل شــده؛ ســاختار صخره ها ایستاست و دارای 
حرکت های موازی هستند. این حالت القا کنندۀ سکون و 
ثبات بعد از نربد است. با این وجود صخره ها از فرورفتگی 
و برجستگی زیادی برخوردارند و بافت آنها دارای تضاد 
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و خشــونت است. این تضاد با حضور حیواناتی چون 
کبک، قوچ و درختانی که همه ثابت و پابرجا ایستاده اند، 

تلطیف می شود.
از آن جهت که در نگارۀ تهامســبی هنوز ستیزه بین 
نیروهای خیر و رش ادامه دارد، صخره ها پرتحّرک هستند. 
جهت حرکت صخره ها در امتداد حرکت رستم قرار گرفته 
است. نیرویی که حرکت صخره ها ایجاد می کند، از نظر 
برصی هجوم رســتم را مضاعف می کند. به عبارتی شکل 
صخره ها تشــبیهی از حرکت و هجوم رستم برای تأکید بر 
آن اســت و از سویی با پردازهای بسیار لطیف و ظریف 
و رنگ های مالیم و آرامش بخش سعی در تلطیف صحنه 

شده است.

گیاهان
در نگارۀ بایسنقری درختچه های خشک و تیره ای در 
صخره های اطراف غار پراکنده شده است. با توّجه به این 
که بیرون از این محدوده یعنی فضای پشت صخره ها 
گل و بوته و درختان بیشــری تصویر شده است، می توان 
بیان کرد که این درختچه های خشــک به قرینۀ هامن گل 
و بوته ها، به طور رمزآلود اشــاره به ماهیت و موقعیت 
دیو سفید دارد. درختان این نگاره از نظر طراحی، کامالً 

هندسی، بی تنّوع، ایستا و کم تحّرک هستند.

ساختار طراحی گیاهان در نگارۀ تهامســبی متنّوع، 
سیّال، پرپیچ و خم و متحّرک است. ســاختار سیّال و 
پرتحّرک گیاهان، شور نربد و درگیری درون غار را به بیرون 
از غــار منتقل می کند. گویی نگارگر با تصویر درختان پر 
پیچ و خم، تشبیهی از درگیری درون غار ارایه داده است.

 ساختار طراحی گیاهان در نگارۀ اسرآبادی موزۀ ملک 
از تنّوع کمی برخورداراست: درختچۀ کوچکی در داخل 
غار با فرمی سیّال وپرتحّرک و درختی در کنار غار که کادر 

را به دوقسمت تقسیم کرده است.
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