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 چکیده:
نگاره یکی از مهمترین آثار نگارگری بر مبنای شاهنامۀ فردوسی است که خلق آن با  258شاهنامۀ طهماسبی با 

طهماسب به پایان رسید. شاهنامۀ فردوسی اثری زمان شاه اسماعیل آغاز و درهای صفویان، در دورۀ شاهحمایت
های آن دربارۀ کسانی است که به قدرت سو تاریخ سیاسی خود را دارد و از سوی دیگر، داستاناست که از یک

های خود از نگارگران متوقع رعایت کردن اند. همچنین حکومت نوپای صفوی در قبال حمایتو سیاست وابسته
توانسته فارغ از موضوعات سیاسی های سیاسی بوده است. بنابراین، شاهنامۀ طهماسبی نیز نمیبرخی خط مشی

برد اهداف اند تا از همۀ امکانات ممکن برای پیشخلق شده باشد. در طول تاریخ، سیاسیون همواره تالش داشته
ف اجتماع است، از این امر عنوان یکی از موضوعاتی که مورد عالقۀ طبقات مختلخویش بهره ببرند و ورزش به

شیوۀ تحلیل و توصیفی که ریشه در ای و بهمستثنی نیست. در این تحقیق تالش خواهیم کرد تا با روش کتابخانه
هایی از شاهنامۀ طهماسبی را که پیوندی میان ورزش و سیاست برقرار نظریات تحلیل گفتمان انتقادی دارد، نگاره

ای آنها و رویکردهای سیاسی را در آنها بررسی کنیم. یکی از وجوه سیاسی در هسازد، مطالعه کرده، ویژگیمی
جوی متعلق به حکومت ها بیشتر معطوف به جنبۀ دیپلماتیک است. در این موارد جلب نظر پناهگونه نگارهاین

وی به کشور  شود تا مانع از بازگشتوسیلۀ ورزش باعث ایجاد فضایی صمیمانه میویژه، شاهزادگان( بهدیگر)به
شود تا همواره گروگانی جو در کشور مقصد عالوه بر تضعیف روحیۀ دشمن، موجب میخویش شود. حضور پناه

 ارزشمند در اختیار نیروهای خصم قرار داشته باشد.
 
 شاهنامۀ طهماسبی، حکومت صفوی، سیاست، ورزش ها:کلیدواژه

 
 

 . مقدمه1
 ، ملقب به ابوالمظفرور دوران صفوی است. خلق این اثر در دورۀ اسماعیلهای مصشاهنامۀ طهماسبی یکی از شاهنامه 

آغاز و پس از او، ذیل توجه فرزندش،  صفوی پادشاهی سلسلۀ گذارپایه ش.(881-903)بهادرخان حسینی
بهترین نگاره دارد که توسط  258مند بود، کامل شد. این شاهنامه که به هنر و ادبیات عالقه ش.(892-955)طهماسبشاه

های شاهنامۀ فردوسی های شاهنامۀ طهماسبی بر مبنای داستاننگارگران روزگار در کارگاه دربار صفوی پدید آمد. نگاره
دهندگان صفوی آن و )تا حدی( سالیق شخصی نگارگران تر نگارگران، سفارشاند و البته، تصمیمات کالنتصویر شده

است.شاهنامۀ طهماسبی از جهات مختلف به امر قدرت و سیاست مربوط نیز در چگونگی طراحی هر نگاره مؤثر بوده 
یاً داستان ها است، خود اثری است که اوالً تاریخ سیاسی خود را دارد و ثاناست: شاهنامۀ فردوسی که زمینۀ اولیۀ نگاره

ایشان خلق  دهندگان صفوی که بدون حمایتکند. از سوی دیگر، سفارشوابستگان به قدرت سیاسی را روایت می
شاهنامۀ طهماسبی نیز ممکن نبود، در گیر و دارهای ایجاد حکومتی نوپا، نیاز به تقویت مشروعیت خویش داشتند و 

کردند. بنابراین نظارت بر روند خلق اثر و اظهار توقعات خویش از ابزاری دریغ نمی برای این امر از استفاده از هیچ
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هایی از شاهنامۀ فردوسی اختصاص های شاهنامۀ طهماسبی به داستاناز نگاره نگارگران امری طبیعی بوده است. برخی
 دیپلماتیک مورد توجه قرار گرفته است. -مثابۀ ابزاری برای تحصیل منافع سیاسیدارد که در آنها ورزش به

 

 بیان مسأله 1-1
گر ارتباط میان ی طهماسبی بیانها.کدام نگاره1در پژوهش حاضر تالش خواهیم کرد تا به این سؤاالت پاسخ دهیم: 

خصوص، های مذکور، کارکرد ورزش در امور سیاست و به.بر مبنای نگاره2ورزش و قدرت و منافع سیاسی است؟ 
 کند؟بخشی به نظام نوبنیاد صفوی کمک میهای مذکور چگونه به مشروعیت.نگاره3دیپلماسی چه بوده است؟ 

 

 اهداف و ضرورت تحقیق 1-2
سازد که تا های طهماسبی و اشعار فردوسی را روشن میسؤاالت تحقیق حاضر وجوهی از کارکردهای نگارهپاسخ به 

تواند از منظر های این تحقیق میمانده است. همچنین، یافته کنون از دید پژوهندگان ادب فارسی و هنر  ایرانی مغفول
 علوم دیگر، خصوصاً علم سیاست کارآیی داشته باشد.

 

 یات پژوهشادب 1-3
های طهماسبی هیچ پژوهشی انجام نشده است، در اینجا به دیپلماتیک ورزش در نگاره-اگرچه در باب کارکرد سیاسی

ای در مقاله خامنه شود. مثالً، فریده مجیدیهای حاضر اشاره میترین آثار تحقیقی با موضوع بررسیبرخی از مرتبط
 «ایـران نـگارگری شـاهکارهای»کتابهای مرتبط با ورزش را در گارهن« ایرانی هاینگاره در ورزش»تحت عنوان: 

 ،گنجپنج کلیله و دمنه، شاهنامۀ بایسنقری،معرفی کرده است. در آن کتاب آثاری از  (هنرهای معاصر تهران ۀموز، 1384)
هایی که محقق منتشر شده است. ورزش هماسبیطمرقع گلشن و شاهنامۀ السیر،حبیب نامه،تیموری، خاوران ۀظفرنام

 تیراندازی،داری، کمندافشانی، مذکور توانسته است از میان این آثار استخراج کند عبارتند از: بازداری، کمان
وان در توصیف همچنین، فاطمه ماه (45-51: 1387)ن.ک: مجیدی خامنه،  بازی.، کشتی و چوگانافکنینیزه شمشیربازی،
 هاینگاره مقایسه با) فردوسی؛ شاهنامه هاینگاره ادبی مۀ کارشناسی ارشد ادبیات خود، با عنوان:  تحلیلنارویکرد پایان

 شاهنامه، هاینگاره هایترین جنبهعمده»نویسد: جعفر یاحقی می راهنمایی محمدداوری(، به و بایسنغری نسخه دو
 که پرداختیم نکته این بررسی به سپس و قراردادیم  بررسی مورد را نگارهها تصویری وساحت معنایی ساحت یعنی

 وی همچنین در (10: 1389وان، )ماه «دارند؟ انطباق متن با حد چه نگاره تا تصویری و معنایی های جنبه از هریک
نگارگری های ها، قابلیتپژوهی شاهنامه با استفاده از نگارهمتن»رسالۀ دکتری خود در رشتۀ ادبیات فارسی، با عنوان: 

های تصویری در گیری از دادهنویسد که امکانات بهرهراهنمایی محمدجعفر یاحقی میبه« پژوهیمنزلۀ منبعی در متن به
پژوهی شاهنامۀ فردوسی بررسی کرده هایی را که بر اساس شاهنامۀ فردوسی خلق شده باشد، جهت متننگاره
و رابطۀ این دو مفهوم را « ورزش و سیاست»ای تحت عنوان: قالهنیز، مصطفی ملکوتیان در م (15: 1395)همان، است.

که در آن به نظرات « های نظری دربارۀ رابطۀ ورزش و سیاستبرخی برداشت»از دو جنبه بررسی کرده است: الف. 
شناختی کارکردگرا توجه شده است. اندیشمند حوزۀ علوم اجتماعی و دیدگاه جامعه م.(1930-2002)پیر بوردیو

های نقش ورزش در تحکیم ارزش»که ذیل آن مسائلی همچون: « تأثیرات مختلف ورزش بر عرصۀ سیاست در عمل»ب.
نقش ورزش در افزایش مشارکت »؛ «هاگرایی قومیتبستگی ملی و همنقش ورزش در تقویت هویت و هم»و « انسانی
و کاتالیزوری ورزش در فراهم کردن شرایط  نقش تبعی»؛ «نقش ورزش در مبارزه با استعمار و عامالن آنها»؛ «سیاسی

های گیری قدرتبهره»؛ «تجاری شدن ورزش و ارتباط آن با سیاست»؛ «های ورزشینقش رسانه»؛ «هاصلح بین دولت
راهبرد ورزشی؛ »ملکوتیان ذیل عنوان  (303-310: 1388)ن.ک: ملکوتیان، مورد دقت واقع شده است.« المللی از ورزشبین

با دقت در شرایط و وضعیت سیاست و راهبردهای »نویسد: می« کننده با راهبرد سیاسیز شباهتی خیرهبرخوردار ا
های جمعی مانند فوتبال و سیاست ویژه ورزشکننده میان ورزش، بهخارجی کشورها و ورزش، به یک مشابهت خیره

)همان،  «کند.روابط خارجی، پیروی می ویژه دریابی به هدف از نسخۀ سیاست، بهرسیم و انگار ورزش برای دستمی



 391   /  دیپلماتیک ورزش(-های سیاسی)بررسی جلوه شاهنامۀ طهماسبی، بر مبنای تحلیل گفتمان انتقادی 

وگوهای سیاسی و اقتصادی ورزش را با گفت« ورزش و سیاست هویت»ای ذیل عنوان: اهلل فاضلی در مقالهحبیب (310
عیار است که الجرم گوید مسابقات ورزشی نیز همانند میدان جنگ عمالً رقابتی تماممداران مقایسه کرده و میسیاست

وی همچنین عرصۀ ورزش را  (162: 1391)فاضلی، ای خواهد داشت.وران یا تماشاچیان برنده و بازندهاز نگاره دا
مثابۀ پیروزی و شکست در های متخاصم دانسته که پیروزی یا شکست در آن بهمیدانی برای روابط سیاسی میان دولت

نیز در  رضا احمدیعلی (169)همان، شود.ها میامر سیاست است و موجب افزایش یا کاهش مشروعیت سیاسی دولت
مردم دنیا است. ورزش  ۀای جذاب و مورد عالقورزش وسیله»نویسد: می« المللبین روابط سیاست، ورزش،»مقالۀ 

گیری آن دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... بلکه بسته به فضای شکل ،صرفاً کنشی بدنی نیست
فرهنگ و سیاست، اقتصاد و سیاست، اقتصاد و فرهنگ و مانند آن  ۀهای علمی از رابطررسیگونه که در باست. همان
ورزش در دیپلماسی .. الملل نیز گفتگو کنیم.توانیم از روابط متقابل ورزش با سیاست و روابط بینکنیم، میگفتگو می

کید است، خصوصًا برای آن دسته از أرد تالمللی موروابط بین ۀآمیز برای توسعثر و صلحؤعمومی به عنوان ابزاری م
تواند موجب تلطیف و عادی سازی رابطه میان دو کشور کشورهایی که دارای فضای سرد سیاسی متقابلی هستند می

های سیاسی استفاده شود. از لحاظ تاریخی از ورزش و جذابیت آن به عنوان یک روش برای پیشبرد برنامه
 (10/05/1396بازدید: تارنمای شجیع، )«.شودمی

 

 روش پژوهش 1-4
روش تحلیل و توصیف انجام خواهد شد. در این پژوهش روش تحلیل و توصیف ای و بهاین تحقیق به روش کتابخانه

 و در آن زبان است گفتمان مطالعۀ برای ایرشتهمیان است که خود رویکردی« تحلیل گفتمان انتقادی»مبتنی بر نظریات 
 وگفتگو متن وسیلۀ به سیاسی و اجتماعی قدرت تولید شیوۀ باز بر و شده بررسی اجتماعی کارکرد از شکلی مثابۀ به

 شود.می تأکید
 

 . بحث2
در ادامه، پس از تعریف مفاهیم ضروری این تحقیق، همچون: تحلیل گفتمان انتقادی، سیاست و قدرت سیاسی، صفویان 

این شاهنامه خواهیم پرداخت که مستقیماً به ورزش و مسائل سیاسی هایی از و شاهنامۀ طهماسبی، به بررسی نگاره
 مرتبط هستند.

 

 تحلیل گفتمان انتقادی 2-1
خواهد بود. در « تحلیل گفتمان انتقادی»ها در این پژوهش، نظریات گونه که اشاره کردیم، مبنای نظری تحلیلهمان 

کند تولید و بازتولید سلطه و روابط نابرابر قدرت تأکید میبر نـقش بـرجستۀ زبان و ایدئولوژی در توجیه، »این روش 
رهـگذر افـشای  از ترین وجه اعمال قدرت در اجتماعترین و ظریفو وظیفۀ تحلیل گفتمان انتقادی را توجه به عمیق

بار ایدئولوژیک همچنین بنابر مفروضات اولیۀ تحلیل گفتمان، همۀ متون دارای  (67: 1391محسنی، )«.داندتزویر زبان می
محتوای متن نیز معنادار است، چون که »دیگر آنکه  (38: 1379)ن. ک: فرکالف، طرف نیست.بوده، هیچ متنی خنثی یا بی

)نظیر:  سازندها را میعواملی که دال نحو دارای معانی اجتماعی و ایدئولوژیک است و این معانی در جای خود به
شود اند و نیز اینکه هر متنی در شرایط و موقعیت خاصی تولید مییخ مختلف( وابستهها و تارها، مشارکترمزها، بافت

لزوماً سیاسی(  )نه یک منبع قدرت یا اقتدارخود دارد و نهایتاً اینکه هر متنی بهرو، رنگ خالق خود را همیشه بهاز این و
-بر اساس نظریات مذکور سطوح تحلیل (9و  2: 1996، همچنین، ن. ک: فرکالف، 56-87: 1387شیرازی رومنان، )«مرتبط است.

مثابۀ متن؛ سطح دوم: تفسیر سطح اول: توصیف یا گفتمان به»توصیفی در این پژوهش مبتنی بر سه سطح خواهد بود: 
ه مثابۀ زمینمثابۀ تعامل بین فرایند تولید و تفسیر متن؛ و سطح سوم: یا سطح کالن که تبیین یا گفتمان بهیا گفتمان به

 (96: 1379)فرکالف، است.
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موضوعات های مرتبط با منظور کشف و تعیین نگارهبهرا ابتدا شاهنامۀ طهماسبی گیری از این نظریات، برای بهره      
خواهد شد.   شاهنامۀ فردوسی مطالعهازسپس هر نگاره با توجه به شعر مربوطه  یم کرد.مطالعه خواه ورزش و سیاست

منزلۀ بازنمودی از نگارۀ مرتبط با آن، از دو جنبه ممکن است: نخست آنکه یک نگاره را تنها بهخوانش انطباقی شعر و 
گرایان، شگردهای آن و تعلق آن به مکاتب مختلف مطالعه هایی از قبیل مسائل مورد عالقۀ شکلمتن ادبی، به مؤلفه

این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در بر اساس نظریات تحلیل گفتمان انتقادی است و کنیم. شیوۀ دیگر که 
تنها به متن ادبی مورد ای را مورد دقت قرار دهیم که نگاره را نههای معناییآن است که از منظر معناشناسی، داللت

ایدئولوژیک زمان تولید آن مربوط -اجتماعی-های سیاسیخصوص، مؤلفههای برون متنی، بهنظر، بلکه آن را به مؤلفه
های حاکمان صفوی و نیز، چگونگی یاری رساندن هنر و سازد. سپس ارتباط این تشابهات و تمایزات با سیاستمی

 ادبیات به تحکیم قدرت بررسی خواهد شد.
 

 سیاست، امر سیاسی، دیپلماسی و پناهجو: 2-2
راندن بر رعیت. حراست. حکم . حفاظت. نگاهداری .نگاه داشتن .پاس داشتن ملک: سیاست»نامۀ دهخدا در لغت

سیاست در معنای عام، یک برنامه یا خط »گوید: است.)دهخدا، ذیل سیاست( هیوود می« داوری )و( حکومت. ریاست
در سیاست عمل، عامل و  (39: 1387هیوود، )«کند.مشی است که یک شخص، گروه، حرفه یا حکومت آن را تنظیم می

گیری و اجرایی دولت هستند. حکومت و نهادهای تصمیم موضوع عمل وجود دارد. عامل عمل سیاست، مقامات،
بنابراین،  (29: 1382)بشیریه، های مختلف جمعیت یک سرزمین یا کشور هستند.ها و بخشموضوع عمل، افراد، گروه

رساند. گرچه کارگزار حکومت همان عامل یا فرد یا واحدی است که عمل سیاسی را بر عهده داشته و به اجرا می
 (122-125: 2006)ن.ک: نوریس، پژوهندگان مانند الکالف و موفه میان سیاست و امر سیاسی تفاوت قائل هستند برخی از

رود و با کار میتر از مفهوم سیاست و دولت بهتوان گفت که امرسیاسی در معنایی بسیار کالنطور کلی میاما به
یت معتقد است که تمایز دوست از دشمن هستۀ مرکزی امر دهد. مثالً کارل اشمحال، همۀ آنها را در خود جای میاین

کنند.از ها هستند که دوستان را از دشمنان متمایز میولی آخراالمر، این دولت (37: 2003)ن.ک: هاپتمان، سیاسی است.
قدرت و سیاست است.  ۀمتشکل از دو واژ «قدرت سیاسی»یابد. سویی، قدرت در ترکیب با سیاست معنایی خاص می

، تـوانایی امـتناع و انقیاد و توانایی واداشتن دیگران به خـاص کاری ـدرت در مـعانی مـتفاوتی چون توانایی انجامق
 فـرمان ،قدرت حاصل عمل اراده است. کسانی که آن را دارند (535: 1387)آقا بخشی و افشاری، .کار رفته است به اطاعت

نهایتاً  )همان(.تأمین برتری است دارای وسـایل ،قـدرت ۀدانند که دارندچون می ،برندخلق فرمان می و انـبوه دهندمـی
 و مدارانسیاست میان ارتباط دانش دیپلماتیک: روابط یا سیاسی آشوری آمده است دیپلماسی نامۀاینکه در فرهنگ

 نزد کشور یک نظامی و اقتصادی فرهنگی، سیاسی، رسمی هایدسته از مقامجهان است. و به آن  کشورهای سران
 نزد در سیاسی مقام ترینعالی دیپلماتیک، روابط فرهنگ گویند و درمی دیپلمات پذیرنده المللیبین سازمان یا و کشور
کسی هکه بآن :پناهنده»مرکبِ در لغت، صفت فاعلی  نیز، (242و  168: 1354)ن.ک: آشوری، نامند.می سفیر را میزبان کشور

 )دهخدا، ذیل پناهنده(است.« مَولی،جار ،ملتجی ،زنهاری ،آوردهپناه ،گیرندهپناه ،پناهیده )و مترادف(چیزی پناه بردهیا ب
 از ترس یا فرار برای که شهروندی پناهندگان، به وضعیت به مربوط مصوبات کنوانسیون همچنین، در اصطالح، مطابق

 سیاسی داشتن عقاید یا خاص گروه اجتماعی یک در عضویت برای یا ملّیتی و قومی مذهبی، نژادی، تِآزار و اذی
 ایویژه ملّیت و تابعیت دارای که کسی یا و  ندارد را خود کشور در امن پناهگاهی آوردن دست به توانایی اقلیتی،
 کشوری به دهدمی ترجیح جان، از ترس دلیل به و بردمی سر به بوده آن در ترپیش که کشوری از بیرون در یا و نیست

و همچنین، شورای  UNHCR, 1967: 15-14)ن.ک: گویند.پناهنده می یا بازنگردد، پناهجو برده،سرمی به آن در ترپیش که
 (4-5: 2015پناهندگان، 
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قدرت اسماعیل در ایران بهگذاری شاهق. با تاج907بودند که از سال صفویان دودمانی از ریشۀ شیخ صفی اردبیلی 
پارچگی که حکومت مرکزی را در این دوباره برقرار و یکاسماعیل عالوه بر آنشاه (30-42، 4: ج1334)براون، رسیدند.

، تشیع را به عنوان مذهب (274-378، 4و ج 223، 103، 102، 101، 75، 3: ج1353)ر. ک: خواندمیر، را به این کشور بازگرداند
با این اقدامات جدی، عالوه بر دشمنان خارجی، دو گروه داخلی را  (117: 1368)ن. ک: مزاوی، رسمی کشور اعالم کرد.

شد رفت یا نابود میصورت قدرت ایشان از دست مینیز به مخالفت با خویش برانگیخت: اول حاکمان محلی که بدین
اسماعیل برای مقابله با این مشکالت دیدند. شاهاً اهل سنت که خود را در معرض خطر میو دوم، غیرشیعیان و خصوص

جست و استفاده از هنر و ادبیات، ناچار باید از هر ابزاری برای تقویت مشروعیت و حکومت نوپای خود بهره می
ی از مردم فردوسی را شیعه خصوص شاهنامۀ فردوسی که تاریخ سیاسی معروفی میان مردم داشت و از طرفی بسیاربه

ای فراهم از این جمله بود. وی زمینه (86-87: 1390، وآیدنلو 78-79: 1383)نظامی عروضی، دانستندو طرفدار علی)ع( می
طهماسب که خود نیز عالقۀ وافری به هنر -ای مصور خلق شود که بعدها توسط فرزند او شاهآورد تا شاهنامه

 بریم.پیگیری شد و امروزه از آن با نام شاهنامۀ طهماسبی نام می(112: 1366سیوری، و  116: 1363)محمدحسن، داشت
 

 شاهنامۀ طهماسبی 2-4
های متعددی نحوی که نسخهشاهنامۀ فردوسی همواره یکی از منابع الهام آفرینش هنری برای نگارگران بوده است، به

های مبتنی بر اشعار شاهنامۀ فردوسی است که ای از نگارهمجموعهاند. شاهنامۀ تهماسبی، از شاهنامه مصورسازی شده
نگاره از مهمترین آثار نگارگری شیعی، بلکه از  258به سدۀ دهم هجری قمری و عهد صفویان تعلق دارد. این اثر با 

نقاش  15را های این کتاب های آن به خط نستغلیق تحریز شده است. نقاشیمهمترین آثار نقاشی دنیا است که نوشته
 میرزاعلی، محمد، میرمصور، آقامیرک، سلطان محمد، نفر بر ما معلوم است. دوست 9اند که تنها نام بر عهده داشته

محمد مسئول این پروژۀ بزرگ بوده و پس عبدالصمد آن نه نفرند. ابتدا دوست و میرسیدعلی محمد، شیخ مظفرعلی،
طهماسب از هرات به تبریز تغییر مکان ق. شاه929در سال »اند: ادامه داده میرمصور و بعد از او آقامیرک کار را از وی،

اش داد. اسماعیل دستور تهیۀ یک شاهنامۀ مصور را در کارگاه هنریاحتمال زیاد، قبل از این تاریخ بود که شاهداد و به
ق. کامل شده باشند. البته 934رسد که بعضی از مینیاتورها در سال نظر میاگرچه زنجیرۀ حوادث مشخص نیست، به

طهماسب انتقال ق. ناتمام بود و متعاقباً به حوزۀ حمایت هنری شاه934اسماعیل در سال این پروژه در زمان مرگ شاه
طهماسب در زمان رسیدن به حکومت ده سال بیشتر نداشت، امور سیاسی حکومت صفویان یافت. از آنجا که شاه

داد تا به عالیق شد و این امر به شاه جوان فرصت کافی میباش اداره میامیرهای قزل ها ووسیلۀ تعدادی از اتابکبه
که شاهنامۀ  937تا اواخر دهۀ  921شناختی خویش بپردازد. در طول این بیست سال عجیب، یعنی از سال زیبایی

ر خواب است و رخش در رستم د"سلطنتی تهیه شد، نقاشی اولیۀ صفوی متولد شد و به بلوغ و کمال رسید. نقاشی 
اسماعیل تهیه شده است... در نظر طهماسب جوان که ، احتماالً به قصد شاهنامۀ ناتمام شاه"حال جنگیدن با شیر است

در محیط معقول، منطقی و هوشیار هرات آموزش یافته بود، نقاشی ترکمنی تبریز بایست بدون رعایت قوانین و اصول 
با این فرض که که بهزاد و دیگر هنرمندان جوان، طهماسب را از هرات تا تبریز همراهی و احتماالً پرزحمت آمده باشد. 

های صفوی تغییری ایجاد شده باشد. این حقیقت که توان انتظار داشت که در مسیر سبک نقاشیکرده باشند، لزوماً می
ر شاه اسماعیل و شاه طهماسب نقاشی رستم در خواب است که منسوب به سلطان محمد، یکی از نقاشان برجستۀ دربا

تردید بیانگر این نکته است که این نوع نقاشی شود، سرانجام به شاهنامۀ شاه طهماسب اضافه نشد، بیمحسوب می
البته مبتنی بر نظریات هرمنوتیک گادامر در موضوع امکان استخراج  (79: 1381کنبای، )«موافق عالقۀ شاه نبوده است.

تصویر واحد و تحلیل گفتمان فرکالف و ون دایک در موضوع ارتباط تصویر یا متن با مسائل  معانی متفاوت از متن یا
مجاز، همان توان گفت که رستم خفته، بهتوان از این اثر تفسیر دیگری نیز ارائه کرد. مثالً میسیاسی زمانۀ خلق اثر، می

کند، به اسب رستم که شیر مهاجم را نابود میتهماسب کودکی است که مدیریت امورات را به دیگران وانهاده و شاه
 258کنند. برای چنان پروژۀ عظیمی با باشند که فتنۀ دشمنان را از حکومت شاه جوان دفع میمجاز، همان رؤسای قزل
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ای بوده است که در نقاشی، تذهیب، خطاطی، طالکاری، برگه مسلماً نیاز به تعداد زیادی از نقاشان حرفه 380تصویر و 
افی و سایر امورات مربوطه تالش کنند. به تعبیری، تمام نقاشان سرآمد آن روزگاران درگیر این پروژۀ استثنایی صح
 ( 82)همان: اند.پرداختهاند و گاهی دو نسل از یک خانواده به این امورات میبوده

 

 های مرتبط با ورزش:نگاره 2-5
( منتشر شده است، تنها معدودی از v&rفولیو) 700طی بیش از  نگاره که در نسخۀ متروپلیتن نیویورک 258از میان 

ها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی بررسی ورزش مربوط است. در ادامه این نگاره-ای سیاسترشتهآنها به موضوع میان
سپ در روم . گشتا2زمین. . سیاوش در توران1های منتخب مربوط به چهار ماجرا از شاهنامه هستند: شوند. نگارهمی
 .گزارشنبردطلخند با گوشاه.4. بوذرجمهروسفیرهند. 3

 

 زمینسیاوش در توران 2-5-1
 Siyavush Plays Polo“با لیبل:  180vسه نگاره از شاهنامۀ طهماسبی به این ماجرا اختصاص یافته است: در فولیوی 

before Afrasiyab”دوسی چنین آمده است:کند( شعر فر)سیاوش در مقابل افراسیاب چوگان بازی می 
 خروش تبیره ز میدان بخاست

 و دم کره نای زصبحاز آوا
 فکندند گویی به میدان شاه
 سپهدار گویی ز میدان بزد
 سیاوش برانگیخت اسپ نبرد

 چون به میدان رسیدچنان د دگر ز
 بفرمود پس شهریار بلند
 سیاوش بران گوی بر داد بوس
 سیاوش به اسپی دگر برنشست

 چوگان برو کار کردان پس به وز

 همی خاک با آسمان گشت راست 
 تو گفتی بجنبید میدان ز جای 

 برآمد خروش دلیران به ماه
 به ابر آمد چنان چون سزد
 چو گوی اندر آمد به پیشش به گرد
 برآن سان که از چشم شد ناپدید
 که گویی به نزد سیاوش برند
 برآمد خروشیدن نای و کوس

 ستبیانداخت آن گوی لختی ز د
 که با ماه دیدار کرد چنان شد 

 

 (135: 2011)شاهنامۀ طهماسبی،        
زند( شعر حکیم طوسی )سیاوش هدف را می”Siyavush Hits the Mark“ با لیبل: 181vسپس، در فولیوی 

 چنین است:
 بر و یال و کتف سیاوش جزین

 

 پشت زیننخواهد کمان نیز بر  
 

 نهادند بر اسپریس هنشان
 

 کس مکیس کردبانمیسیاوش  
 

 نشست از بر بادپایی چو دیو
 

 فشارد ران و برآمد غریویب 
 

 یکی تیر زد بر میان نشان
 

 کشاننهاده بدو چشم گردن 
 

 خدنگی دگر باره با چارپر
 

 بینداخت از باد و بگشاد پر 
 

 نشانه دوباره به یک تاختن
 

 مغربل بکرد اندر انداختن 
 

 بر دست راستعنان را بپیچید 
 

 بزد بار دیگر بران سو که خواست 

 باز و فگنده کمان را به زه بر ب
 

 بیامد بر شهریار بلند 
 

 فرود آمد و شاه برپای خاست
 

 برو آفرین ز آفریننده خواست 
 

 وزان جایگه سوی کاخ بلند
 

 برفتند شادان دل و ارجمند 
 

 (136)همان،                          
)سیاوش و افراسیاب ”Siyavush and Afrasiyab in the Hunting Field“با لیبل:  182vهمچنین، در فولیوی 

 در میدان شکار( شعر حکیم چنین است:
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 تر نبودگران یکسانبه یک جو ز 
 

 نظاره شد لشکر شاه زودبه  
 

 سر همه انجمنبگفتند یک
 

 که اینت سرافراز و شمشیرزن 
 

 با یکدگربه آواز گفتند 
 

 که ما را بد آمد ز ایران به سر 
 

 اندر آمد به تنگ همه نام ما
 

 سزد گر بسازیم با شاه جنگ 
 

 اختسشمشیر و نیزه به بو  تیربه   به غار و به کوه و به هامون بتاخت
 

 به هر جایگه بر یکی توده کرد
 

 سپه را ز نخچیر آسوده کرد 
 

 وزان جایگه سوی ایوان شاه
 

 شاد دل برگرفتند راههمه  
 

 (137)همان،                               
خالصۀ داستان چنین است که سیاوشدر جنگ با تورانیان یکصد گروگان گرفته و تعهد به سالمتی آنها را داده 

اگر صد اندیشید کهدنبال راه گریزی است. او با خود های دربار و خصوصًا سودابه بهاست. از سویی او خسته از فتنه
شایسته نیست و خداوند  دببر دها هجوها را خواهد کشت و اگر به آندرنگ آنبی ،گروگان را نزد پدر بفرستد

 ۀ. پس بهرام و زنگداز دست شاه و سودابه خالصی ندار د،و سپاه را به طوس واگذار دپسندد و اگر به ایران بازگردنمی
خواهد از شر سودابه به جنگ رو نهادم و حاال شاه از من می خالص شدنبرای  :تها گفشاوران را فراخواند و با آن

شاوران گفت: نزد افراسیاب  ۀجویم. سپس به زنگروم و انزوا میای میحال که چنین است به گوشه .شکنی کنمکه پیمان
ای ند تا از کشورش عبور کنم و به گوشهها را به او بده و ماجرا را بازگو و بگو راه مرا باز کبرو و این اموال و گروگان

سپارم. زنگه با صد گروگان به شهر توران به بهرام گفت: لشکر و مرزوبوم را تا آمدن طوس به تو می سپس او بروم.
چیز را برای افراسیاب تعریف کرد. افراسیاب رفت. طورگ جنگی به پیشوازش آمد و او را نزد افراسیاب برد و او همه

واند و مشورت کرد. پیران گفت: سیاوش را نزد خود بخوان و دخترت را به او بده. کاوس هم آخر عمرش پیران را خ
ای به سیاوش شود. افراسیاب نامهرسد و در اصل هردو کشور از آن تو میوتخت به سیاوش میاست و باالخره تاج

دارم و تو من تو را چون پسرم گرامی می !اشنوشت که: از رفتار کاوس با تو ناراحت شدم. به توران بیا و نزد من ب
کنم. وقتی نامه به سیاوش وسایلت را مهیا می ۀجویی من همشوی و هر وقت خواستی با پدرت آشتیجانشین من می

ای سیاوش نامه. رسید از طرفی شاد شد که پناهگاهی یافته است و از طرفی ناراحت شد که باید رو به دشمن بیندازد
ت و از ابتدا شروع به درد دل کرد. از سودابه و ماجرای او و رفتن به آتش و آمدن به جنگ افراسیاب و به پدرش نوش

من مجبورم  ،خواهد و از دیدن من سیرشده استمو بیان کرد و گفت : حاال که شاه مرا نمیصلح کردنش همه را موبه
وی توران رفت زمانی که طوس آمد و از ماجرا باخبر سکه به کام اژدها روم. سیاوش سپاه را به بهرام سپرد و خود به

شد سپاه را برداشت و نزد کاووس رفت و ماجرا را بازگفت. کاووس بسیار خشمگین شد ولی مجبور شد فعالً از 
سو وقتی افراسیاب از آمدن سیاوش باخبر شد بزرگان را به استقبالش فرستاد. پیران که در از آن. نظر کندجنگ صرف

 سیاوش را بسیار گرامی داشت.  ،بودآن جمع 
شبی شاه به سیاوش گفت که فردا صبح به میدان برویم و کمی بتازیم و شادباشیم. صبح روز بعد از خواب 

بهتر است هماورد  .کنمبرخاستند. شاه گفت باید یاران خود را انتخاب کنیم . سیاوش گفت: من با تو برابری نمی
ای برای من هستی پس هنرت را نشان بده تا همه ببینند و دیگری انتخاب کنی. افراسیاب گفت: تو هماورد شایسته

پس شاه گلباد و گرسیوز و جهن و پوالد و پیران و نستهین و هومان را انتخاب . نگویند شاه بد کسی را انتخاب کرد
توانند شان میها کدامسیاوش گفت: از اینکرد. و اندریمان و ارجاسپ را تعیین و برای سیاوش هم رویین و شیده  هکرد

کنم. افراسیاب چون همه در اصل یار شاه هستند. اگر اجازه دهید من از ایرانیان چند تن را انتخاب می ؟گور بزنند
ن زد که به آسمان برآمد. ها بلند شد. شاه گویی را در میداپذیرفت و سیاوش هفت تن را انتخاب کرد. صدای طبل

بار گوی را چنان زد سیاوش سوار بر اسب گوی را چنان زد که ازنظرها پنهان شد. بار دیگر گویی به او دادند و این
که گویا تا نزدیک ماه رسید و ناپدید شد. افراسیاب خوشحال شد و همه گفتند که در میان سواران تاکنون چنان کسی 
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ت نشست و سیاوش هم در کنارش بود. شاه به افرادش گفت: این گوی و این میدان از آن اند. شاه بر تخرا ندیده
تندی کشید. سیاوش ناراحت شد و گفت: این کم بازی بهپس ترکان و ایرانیان شروع به بازی کردند و کم ،شماست

ه کمانی داری که نظیر ندارد. افراسیاب گفت: کسی به من گفته ک بازی است یا کارزار است؟ پس ایرانیان کوتاه آمدند.
اما نتوانست. افراسیاب گفت: من  ،سیاوش کمانش را پیش آورد و افراسیاب آن را به گرسیوز داد تا کمان را برزه آورد

تواند استفاده اما حاال دیگر آن زمان گذشته است. این کمان را کسی جز رستم نمی ،نیز در جوانی چنین کمانی داشتم
هادند و سیاوش تیری به میانش زد و چندین بار تکرار کرد. شاه بسیار او را ستایش کرد و هدایای پس نشانه ن ؛کند

روزی شاه به سیاوش . بسیاری به او داد و مهر زیادی نسبت به او پیدا کرد و به لشکریانش گفت: همه مطیع او باشید
ه شکار رفتند.سیاوش در دشت گورخری دید. از میان گفت: بیا تا به شکار رویم. آن دو با سپاهیانی از ایران و توران ب

کردند. افراسیاب سپاه تاخت و با شمشیر او را به دونیم کرد. آن روز او شکارهای زیادی زد و همه او را ستایش می
پس چه در زمان شادی و چه در زمان ناراحتی همیشه با سیاوش بود و دیگر چندان با گرسیوز و جهن سخنی و ازآن

 .سان یک سال گذشتکرد. بدینگذاشت و بیشتر به سیاوش اعتماد میدر میان نمیرازی 
همه وقتی گرسیوز آن .رفت )دختر افراسیاب و همسر سیاوش(سوی کاخ فرنگیسگرسیوز به سالپس از یک

سیاوش و  ،صبح روز بعد که خورشید سر زد. ناراحت شد و در دل به سیاوش حسادت کرد ،شکوه و جالل را دید
ای زد که از انظار ناپدید بازی کنند. گرسیوز گوی را انداخت و سیاوش چنان ضربهگرسیوز تصمیم گرفتند چوگان

شد. بعد از مدتی بازی سیاوش به ایرانیان و تورانیان گفت که گوی و میدان از آن شماست. پس دو سپاه تاختند و 
گرسیوز به او گفت: حاال باید با تیر و کمان هنرنمایی کنی. پنج زره .دتندی گوی را ربودند و سیاوش شاد شایرانیان به

سو سواران گرسیوز های آن از هم باز شد. از آنکه تمام گرهطوریهب ،بستند و بعد سیاوش نیزه را بر آن زره فرود آورد
گرسیوز به سیاوش گفت: بیا تا . دها باز نشاما حتی یک گره از زره ،هایی بر آن فرود آوردندهم با نیزه آمدند و نیزه

پذیرم. گرسیوز گفت: زیانی می ،جز تو هرکسی را که انتخاب کنیسیاوش نپذیرفت و گفت: به. باهم کشتی بگیریم
از یارانت  ؛فرمانت هستم به اما سیاوش گفت: تو برادر شاه هستی و من گوش ،یک بازی استفقط  این ، چونندارد

توانم با گرسیوز از یاران پرسید چه کسی حاضر است؟ گروی زره گفت: من می !کشتی بگیرم کسی را برگزین تا با او
یکی همتای من نیست. پس شخص زیرا این ،او نبرد کنم. بر سیاوش گران آمد و گفت: یک نفر دیگر هم باید باشد

ه میدان افکند و به گرز و دیگر به نام دموی داوطلب شد و نبرد آغاز شد. سیاوش کمربند گروی زره را گرفت و ب
کمند هم احتیاجی نیافت و بعد بر و گردن دموی را گرفت و مانند مرغی او را نزد گرسیوز برد.گرسیوز غمگین شد و 

که از شکست دو تن از بزرگانش ناراحت بود و به درحالی ،گرسیوز یک هفته آنجا بود و سپس بازگشت. رنگش پرید
های سیاوش در ورزش و دیگر مسائل که موجب برانگیخته شدن روی، هنرنمایی . به هربردسیاوش هم حسادت می

 (1)ای برانگیزد و خون سیاوش ریخته شود.حسادت فراوان در گرسیوز شده بود، آخر باعث شد تا وی فتنه
از سوی خواهد از دربار دور باشد و های سودابه، میانگیزیسو بخاطر فتنهتحلیل گفتمان انتقادی:سیاوش از یک

کند تا پناهجو در کشور دهد و با برگزاری مسابقات ورزش تالش میدیگر حکومت دشمن به او روی خوش نشان می
رغم عالقۀ وافر به وطن و اشخاصی چون رستم که او را چون دشمن احساس راحتی کند. چنین است که سیاوش به

ندازی، سوارکاری، کشتی و... آموخته است، تصمیم به دارد و به او انواع فنون، چون شمشیرزنی، تیراپدر دوست می
گیرد. تعریف امروزین پناهجو که مرور کردیم، حتی بر مورد پناهندگی سیاسی نزد تورانیان می« پناهندگی سیاسی»

های سیاوش قابل اعمال است. در شاهد مذکور، آزارهای شاه و سودابه موجب شده بود تا سیاوش که از توانایی
برد، در ایران احساس آرامش نکرده و به دشمن ایران، یعنی توران پناهنده شود.اصل پناهندگی سیاسی بهره می فراوانی

آید، زیرا نه تنها نیروی از نیروهای خود را از دست داده است، بلکه برای کشور مبداء جزء نقاط ضعف به حساب می
 وجهۀ او نزد دیگر ملل آسیب دیده است.



 397   /  دیپلماتیک ورزش(-های سیاسی)بررسی جلوه شاهنامۀ طهماسبی، بر مبنای تحلیل گفتمان انتقادی 

های ایران و توران از طریق حضور بینی و امید به اتمام جنگش توسط افراسیاب و پیشگرم کردن سیاودل
کارهای متفاوت دارد شده راهسیاوش در توران، شگردی برای جذب وی در کشور مقصد است. تکریم نیروی جذب

ست. پس از استقرار و اظهار امیدواری به تأثیرگزاری او به خدمت به کشور پیشین و کشور جدیدش از جملۀ آنها ا
پردازند. این کار های مختلفی از جمله: چوگان، تیراندازی، کشتی و شکار میسیاوش در توران، بزرگان با وی به بازی

ها و شگردهای دشمن از طریق دقت در عملکرد وی، موجب ایجاد شده و کشف شیوهعالوه بر آزمودن نیروی جذب
 شود.شده میحس در خانه بودن توسط فرد جذب

مشکل اینجا است که سیاوش حین مسابقات در کشور دشمن، با کسی تعارف ندارد و کامالً جدی به این امر 
در نیروهای دشمن  های ورزشی وی، آخراالمر موجب برانگیخته شدن حسادتها و پیروزیتعارفیپردازد. این بیمی

شود و برای آنکه های گرسیوز، افراسیاب نگران مییشود.دراثر بدگویو خصوصاً بزرگان ایشان از جمله گرسیوز می
تو با پهلوانان  ،: وقتی سیاوش از خواب برخاستگویدمیشبانگاه به شید سیاوش را از هرگونه خطای احتمالی بازدارد، 

انا و . کشور مقصد که پناهندۀ سیاسی توو بزرگان با هدایا و تحف و غالمان و اسبان به نزدش روید و او را شاد کنید
ها، ورزیکند تا او را در مسیر اهداف کشورش قرار دهد و با انواع سیاستارزمندی را جذب کرده است، تالش می

به گرسیوز ها و امتیازات و برگزاری مسابقات ورزشی، مانع از بازگشت وی به میهن خویش گردد.مثل دادن تحفه
 رسد.شود و تو مطمئن باش که از او جز بدی به تو نمین میبرو بوم ما ویرا ،گفت: اگر او به ایران رودافراسیاب 

پناهندۀ سیاسی در کشور مقصد قطعاً همواره در خطر است، چون به هرحال او روزی جزء نیروهای کشوری 
ها باشند، خصوصًا دیگر)دشمن( بوده است. همچنین، همواره در کشور مقصد کسانی هستند که مخالف جذب خارجی

هایی برخوردار باشد که موقعیت بزرگی از بزرگان کشور را تهدید کند، ولو ۀ سیاسی از چنان تواناییاگر آن پناهند
 آنکه این موقعیت، جایگاه کسی در ورزش باشد.

عنوان  179r زند. در فولیویهای نگاره نیز نکتۀ مهمی وجود دارد که نگاره را به زمان خلق آن پیوند میاز نظر کتبه
ها انتخاب شده است. خلق نگاره« رسیدن سیاوش به ترکستان به نزد افراسیاب»صورت کامالً آگاهانه فارسی نگاره، به

جای توران، امکان تبادر و قیاس میان های ایران و عثمانی است و استفاده از ترکستان بهدر زمان صفوی و درگیری
دهد. ن در زمان اسماعیل و طهماسب( را در ذهن نگرنده افزایش میتوران و عثمانی)مهمترین دشمن خارجی صفویا

های انسانی است، زیرا برخی شود نگاره به زمان خلق اثر پیوند بخورد، پوشش پیکرهمؤلفۀ بصری دیگری که باعث می
خ سر(به طوایف )سر:باشقزل»باش آمده است: نامۀ دهخدا ذیل قزلتن دارند. در لغتباشان را بهاز ایشان کاله قزل

اسماعیل اول صفوی در ترویج مذهب شیعه و تحصیل مختلف ترک که با سلطان حیدر و مخصوصاً با پسر او شاه
باش معروف به قزل ،گذاشتندسبب کاله سرخی که بر سر میشود. این طوایف ترک بهسلطنت یاری کردند، گفته می

ترکمانی بر سر  یۀر برای صوفیان و مریدان خود که آن زمان طاقحیدباش را نخست سلطانقزلشدند. کاله سرخ یا تاجِ
باش کاله نمدین سرخی بود که به نوک بلند قطور سرخی می پیوست و این ترتیب داد. اساس تاج قزل ،بستندمی

پشم  قسمت از کاله به عدد دوازده امام ده چین کوچک یا دوازده تََرک داشت. گرد کاله سرخ دستاری سپید یا سبز از
نوک سرخ بلند و دوازده تَرَک کاله از میان آن  و. دادمی جلوه بزرگییا ابریشم می پیچیدند که آن را به صورت عمامه 
خواندند. چیزی کرد. آن کاله سرخ را با نوک دوازده ترکش تاج میبیرون میماند و به صورت خاصی جلب توجه می

اسماعیل اول به یکدیگر پیوسته و به صورت نیروی واحدی درآورده اهباش را در زمان شکه تمام طوایف گوناگون قزل
یعنی جهاد با کفارو  ،کامل فشانی در راه مقاصد مقدس مرشدِ داری شاه و فداکاری و جانسیونی یا دوستشاهی ،بود

که در آغاز کار اسماعیل را باآنباش شاهاثناعشری و تقویت سلطنت نوبنیادصفوی بود. صوفیان قزلۀ ترویج مذهب شیع
اصطالح پیشوای مذهبی یا به ،حیدر و نیاکان اومانند پدرش شیخ ،سیزده سال بیشتر نداشت ،کشورگشائی و سلطنت

آذربایجان به دست  تسخیر از پس. شمردندمی واجب و الزم را او ۀدانستند و پیروی از امر و ارادکامل می مرشدِ ،خود
اسماعیل سراسر ایران را از والیات عراق عجم و اصفهان و فارس و کرمان تا خوزستان و قسمتی از اسماعیل، شاهشاه
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باش که این همه کشورگشائی و قویونلو گرفت، خراسان را نیز به تصرف آورد و سران قزلعراق عرب از سالطین آق
در هر والیت با القاب و عناوین  ،بودمرشد کامل  راه در ایشان هایفداکاری و دلیری و فشانیۀجانپیروزی نتیج

. امیراالمراء و بیگلربیگی و خان و سلطان و بیگ حکومت مستقل یافتند و دارای اراضی و امالک پهناور شدند
کرد، بدین باش تقسیم میهای آنجا را میان سرداران قزلاسماعیل پس از فتح هر والیت غنایم و اسیران و زمینشاه

که در دوران ییتا جا ،روا شدندگوی فرمانزبان بر ایرانیان اصیل پارسینژاد و ترکان طوایف ترکترتیب در سراسر ایر
باش در گفتند. پس از مرگ شاه اسماعیل بر قدرت و نفوذ و استقالل امیران قزلباش میصفویه مملکت ایران را قزل

 یا اشکانی ورۀالطوایفی دومتی شبیه به ملوکدربار شاهی و والیات مختلف ایران افزوده شد و در کشور ایران حک
ظاهر بنیان ارادت طهماسب باآنکه بههای اروپا در قرون وسطی پدید آمده بود. از آغاز سلطنت شاهشوالیه حکومت

رفت کم روبه زوال میآن ایمان و اخالص روحانی دیرین کم ،چنان استوار بودباش نسبت به مرشد کامل همسران قزل
های اول که در سالگرفت، چنانباش قوت میهای صوفیان قزلجایش حرص و آز به مقامات دنیوی در دلو به 

باش بر سر نیابت سلطنت و مقامات بزرگ درباری و لشکری طهماسب مکرر میان سران طوایف قزلسلطنت شاه
روز باال گرفت و روزبه باشاختالف سران قزل ه.ق،984طهماسب به سال جنگهای سخت روی داد. با مرگ شاه

رحمی سر بریدند و به فرمان ای از آنان در قزوین حیدرمیرزا پسر و ولیعهد مرشد کامل را با کمال گستاخی و بیدسته
محمد خدابنده و سه فرزند او، یا کشتند و یا کور کردندو زادگان صفوی را بجز سلطاناسماعیل دوم تمام شاهشاه
گاه همان کسانی که باش را تجزیه نمودند و آنیرزا را به شاهی برداشتند و کشور قزلمعباس ۀدیگردرخراساندست
او را به خیانت مسموم کردند و اندکی بعد از آن مادر شاه را که با  ،اسماعیل دوم را به سلطنت برگزیده بودندشاه

میرزا را به دست دالک وانش حمزهشرمی خفه کردند و پس از آن ولیعهد جبا کمال بی ،سری ایشان مخالف بودخیره
که دشمنان خارجی ایران را به حمله و تجاوز بر والیات سرحدی ایران  سروپایی کشتند و کار را به جایی رساندندبی

های طهماسبی، کسی یا کسانی در قالب نگاره نکتۀ دیگر آنکه مانند بسیاری از دیگر باش(دهخدا، ذیل قزل)«برانگیخت.
که اند، چناناند، از پشت کوه یا حفاظی دیگر به صحنه خیرهباشان تصویر شدهبا لباسی غیر از لباس قزل هایی کهپیکره

ای نیز صورت وقایع ورزشیآورند. در ایندست میگویی جاسوسانی هستند که اخبار هر واقعه را برای اربابان خود به
 182vو 180vمی است که باید منتقل شود. در فولیوی که به عرصۀ قدرت و سیاست مربوط است، جزء همین اخبار مه

 در پایین تصویر قرار دارند. 181v ها در باال و در فولیویاین پیکره
 

 گشتاسپ در روم 2-5-2
با  403v نخست، فولیویدو نگاره از شاهنامۀ طهماسبی به ماجرای پناهندگی گشتاسپ به روم اختصاص یافته است. 

دهد( )گشتاسپ توانایی خود در چوگان را به قیصر نشان می”Gushtasp Proves His Polo before Caesar“ لیبل:
 است که شعر فردوسی در آن، چنین آمده است:

 برانگیخت آن بارگی را ز جای
 

 شد دست و پای سستیالن را همه  
 

 چو چوگان بزد گوی از او بر پرید
 

 شد از زخم او در زمان ناپدید 
 

 ییافت سواران کجا گوی او
 

 اگرچند او نیز بشتافتی 
 

 روی شدند آن زمان زردسواران 
 

 همه پاک با غلغل و گفت و گوی 
 

 دلیران رومی شدندی ستوه
 

 سواران چو کاه و دالور چو کوه 
 

 ز ننگبرفتند چندی سواران 
 

 کمان برگرفتند و تیر خدنگ 
 

 (212: 2011)شاهنامۀ طهماسبی،          
)گشتاسپ مهارت خود در ”Gushtasp Proves His Archery before Ceasar“ با لیبل: 404rدوم، فولیوی 

 کند( است که شعر حکیم طوسی چنین در آن درج شده است:تیراندازی را به قیصر ثابت می
 که اکنون هنرها نشاید نهفت  گشتاسپ گفتبا خویش چو آن دید 
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 بیفگند چوگان کمان برگرفت
 

 ازو دست بر سر گرفت همه روم 
 

 ان سرفرازدنگه کرد قیصر ب
 

 بدان چنگ و یال و رکیب دراز 
 

 بپرسید و گفت این سوار از کجاست
 

 راست وچپ از که چندین بپیچد  
 

 امسرافراز گردان بسی دیده
 

 امسواری بدین گونه نشنیده 
 

 بخوانید تا زو بپرسم که کیست
 

 ستهمچو ما آدمی سروش ستیا 
 

 کجا باشدش بوم و آرامگاه
 

 چه گوید چو پرسند از او نام و جاه 
 بخواندند گشتاسپ را پیش اوی

 

 بپیچید جان بداندیش اوی 
 

 (213)همان،                                
روم برود.گشتاسب در شبی تیره  گرفتبه مهری پدر،تصمیمخاطر بیبهگشتاسب خالصۀ ماجرا چنین است که 

بانی چون به دریا رسید کشتیروانه شد. سوی هنیازش برداشت و ب ۀانداز بهوهر زربفت رومی پوشید و دینار و گای قب
)یکی از سه پسر  سلم ساختۀ که شهر آن در .رسانید روم در بزرگی شهر به را او و گرفت دیناری او از هیشوبنام 

نژاد، او باالخره با تمهیدات دهقانی ایرانیکار بود تا آنچه را که داشت خرج کرد. جستجوی در را ایهفته بود فریدون(
شوند، گیرد و اگرچه آن دو از ارث محروم و از قصر اخراج میکتایون، یکی از سه دختر قیصر روم را به زنی می

جای آنها دالوری کند و بهکنند. گشتاسپ سپس به دو خواستگار دیگردختران قیصر کمک میزندگی خوشی را آغاز می
خاطر داشتن آن دو هبکه قیصر  رساند.کشد و آن دو زوج را به هم میکرده، گرگ اژدهاپیکر و اژدهای سقال را می

 نیزه و تیر و چوگان در نمایی هنر به شروع همهید، جشنی بزرگ آراست و دو داماد قبل از یساداماد سر به آسمان می
 بلند شو و به میدان قصر؟ بنشینی ایگوشه به هگیننزد گشتاسب آمد و گفت:تا کی چنین اندو سو کتایوناز آن .کردند

 اسب بر زین گشتاسب .کشته است را اژدهایکی گرگ و دیگری  پهلوانبه تماشای دو داماد پدرم برو و ببین این دو  و
 در هنریاو چنان . و وارد میدان شد چندی به نظاره ایستاد و آنگاه گوی و چوگان خواست رفت. میدان به و گذاشت

ای به گوی چوگان زد که سواران از یافتن آن ناامید شدند. چنان ضربه .شد سست یالن دیگر پای که داد نشان بازی
نزد خود خواند و وقتی از او نام  را او قیصر .ماندند شگفت در همهباز  ،وکمان رسید به تیر نوبت که هنگامیسپس، 

دریافت که همان داماد محروم خویش است و نیز دریافت که او در واقع آن کسی است که گرگ  ید،و نشانش را پرس
دانست  قیصرتازه و آورد را به نشان درستی کالم گشتاسپ اژدها و گرگ هایو اژدها را کشته است. هشیو هم دندان

 است. که چه ستمی بر گشتاسب و کتایون رفته 
نژاد، با حفظ غرور و عزت خویش، در کشور بیگانه شاهد، پهلوان قهرمان شاهتحلیل گفتمان انتقادی:در این 

کند. شهری که گشتاسپ وطن به او کمک میگردد تا هزینۀ زندگی خود کند. نکته آنکه نهایتًا یک همدنبال کار میبه
ران جنگیدند و پیش از آن ها با ایدر آن آمده ساختۀ سلم، یعنی یکی از فرزندان یاغی فریدون است. سلم و تور سال

زمین برگزیده شده بود، سر بریده بودند. همچنین اهرن، یکی از آن دو داماد برادر خویش، ایرج را که به شاهی ایران
های گشتاسپ به دختران شاه رسیده بودند، نیز از نژاد سلم و صاحب شمشیر سلم بود و گشتاسپ قیصر که با کمک

های ایرانیان باستان از طریق همین یادگارهای را کشت. پیوند داستان گشتاسپ به دالوریبا همان شمشیر اژدهای سقال 
توان داستان را اینگونه به تاریخ نگارگری آن پیوست که اواًل در نهایت ایرانی عبارتی، میسلم برقرار شده است. به

های زمانه ن به ایران کمک کردند تا از گرفتاریتواند به ایرانی کمک کند تا پیروز شود، چنانکه خاندان ایرانی صفویامی
مدارج و تعالی رسید، چنانکه گشتاسپ در شهری توان با دشمن جنگید و بهرها شوند. ثانیًا با امکانات دشمن هم می

که سلم ساخته بود به جایگاه رفیعی در روم رسید و نیز با شمشیر سلم اژدهای سقال را کشت. در اینجا نیز نام سلم 
رساند تا ماجراهای مبارزات ایرانیان و ترکان را به خاطر آورد. ه ذهن نگرندۀ نگاره و خوانندۀ شعر شاهنامه یاری میب

 ای دیگر تکرار)بلکه ادامه( یافت.گونهجنگی که در زمان صفویان نیز به
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شویم متوجه میکند. با دقت در داستان از سویی، ورزش در این داستان نیز نقش مهمی در سیاست بازی می
شود تا قیصر داماد که نهایتاً این ورزش)چوگان و تیراندازی( و درخشیدن گشتاسپ در حین آن است که موجب می

جویی به او رفته است، پشیمان شده، هایی که در دیار غربت و در زمان پناهشجاع ایرانی خویش را بازشناسد و از ستم
 ند، زیرا او از ابتدا نیز از نژاد شاهان و الیق تخت و بارگاه بوده است.گشتاسپ را به مقام شایستۀ خویش بازرسا

باشان به تن دارند و نگارگر با این مؤلفۀ بصری تالش کرده است تا داستان ها لباس قزها نیز پیکرهدر این نگاره
 خویش برقرار سازد.خوانی وقایع با وقایع روزگار را به زمان خلق نگاره پیوند زده و در نگرنده حسی از هم

 

 بوذرجمهر و سفیر هند 2-5-3
فرستد. در میان آنها یک شطرنج شاه هند خراج و هدایای فراوانی را به درگاه کسری میخالصۀ داستان چنین است که 

کسری دهد. در آن آمده است اگر از رسم و رموز ای نوشته و به فرستاده سپرده است تا به شاههند نامههم هست. رای
ازی آگاهی یافتید، باج و خراج همانگونه که انوشیروان فرموده داده خواهد شد، واال این پایان کار است. حکیم طوس ب

 چنین فرموده است:
 نامای را بهبدانند هر مهره

 

 که چون راند بایدش و خانه کدام 
 

 پیاده بدانند و پیل و سپاه
 

 رخ و اسپ و رفتار فرزین و شاه 
 

 آورند برونگراین نغز بازی 
 

 دانندگان بر فزون آورندبه 
 

 همان باژ و ساوی که فرمودشاه
 

 ان بارگاهدبه خوبی فرستم ب 
 

 گروهوگر نامداران ایران
 

 ازین دانش آیند یک سر ستوه 
 

 چو با دانش ما ندارند تاو
 

 زین بوم و بر باژ و ساوانخواهند  
 

 (2686-2691، 727، 4: ج1394)شاهنامه،   
فرستادن این بازی و طرح مسأله دربارۀ آن، به تعبیر امروزین، نوعی شرط دیپلماتیک است. یعنی: گشودن راز 

کند. در فولیوی شطرنج مساوی با دادن خراج از روی رضایت است و نهایتاً، بوذرجمهر این بازی را رمزگشایی می
639v  :با لیبل“Buzurjmihr Masters the Hindu Game of Chess”آموزد( )بوذرجمهر بازی هندی شطرنج را می

 حکایت این رمزگشایی تصویر شده است. شعر فردوسی اینگونه در نگاره درج است:
 تخت آن شاه بیداربختسوی 

 

 بیاورد و بنهاد شطرنج وتخت 
 

 چنین گفت با موبدان و ردان
 

 دل نامور بخردانای پاککه 
 

 اویهمه گوش دارید گفتار 
 

 ساالر هشیار اوی یرا ینهم 
 

 بیاراست دانا یکی رزمگاه
 

 به قلب اندرون ساخته جای شاه 
 

 سپاهوراست صف برکشیدهچپ
 

 خواهرزمپیاده به پیش اندرون  
 

 شاه بر دستهشیوار دستور 
 

 به رزم اندرونش نماینده راه 
 

 مبارز که اسب افگند بر دو روی
 

 جویپرخاش و راست به دست چپ 
 

 وزو برتر اسبان جنگی به پای
 

 جایباالی  همان پیل جنگی ز 
 

 چو بوزرجمهر آن سپه را براند
 

 همه انجمن درشگفتی بماند 
 

 هندسختٔ  غمی شد فرستاده
 

 آن مرد بیداربختبماند اندر  
 

 (264: 2011)شاهنامۀ طهماسبی،           
شود باشد، تنها بر اساس هوشیاری فراوان خویش، موفق میتر دیده بوذرجمهر بدون آنکه این بازی را پیش

شود، چرا که طرز چینش، حرکت و برد و باخت را معلوم و اعالم کند. این زکاوت موجب ناراحتی سفیر هند می
 ده ایران بزرگ باشد.اند، خراجای که بستهکشورش مجبور است طبق معاهده
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سطح دانش ایرانیان در کشف ماجرای بازی یا همان ورزش فکری  هند، ِتحلیل گفتمان انتقادی:طبق تعهد رای
جا بازی شطرنج شود، در اینگونه که مالحظه میشطرنج تکلیف باج و خراج یک کشور را روشن خواهد کرد. همان

کننده است و این و سطح هوش عوامل حکومت مقتدرتر در چگونگی روابط مالی آن کشور با حکومتی دیگر تعیین
های بصری نیز پوشش کایت از اهمیت ورزش در مناسبات میان کشورها)در زمان داستان( دارد. از نظر مؤلفهخود ح

ها، و چرده تصویر شده است، بر سر سایر شخصیتجز بر سر پیکرۀ سفیر هندی که سیاهباشان بهلو خصوصاً کاله قز
 شود.حتی بر سرشاه دیده می

حاضر شاهنامۀ طهماسبی است، به بحث شطرنج بسنده شد، اما در واقع، یادآوری: از آنجا که مرجع پژوهش 
فرستد تا سطح دانش هند میدر داستان شاهنامۀ فردوسی پس از این ماجرا، بوزرجمهر بازی نرد را ساخته و برای رایِ

های ارۀ آن نیز جزء برگهای تصویر نشده است)و یا نگنگارههندیان را بیازماید. این داستان در شاهنامۀ طهماسبی در هیچ
)ن.ک: شاهنامۀ فردوسی، حال، داستان مذکور در شاهنامۀ فردوسی مذکور است.مفقودشدۀ این اثر بزرگ است(، با این

 (2750-2848، 4: ج1392
 

 طلخند با گوشاه نبرد گزارش2-5-4

که به مات شدن در شطرنج )نبردی  ”The Battle That Ended in Checkmate and Chess“ با لیبل: 643v فولیوی 
 ختم شد( نیز به ورزش فکری شطرج مربوط بوده و در آن، شعر حکیم طوس چنین آمده است:

 ستـن نخـخند جوشـلـید طـبپوش
 

 ها را بشستون ریختن چنگـبه خ 
 

 ودـز خفتان وخـــو نیــاورد گــبی
 

 در را درودـــان پـــداد جمیــــه 
 

 استندــای برخــدی ازجــبدان تن
 

 تندــاراسـالن بیــت پیــی پشـــهم 

 نـل زیـــه پیـــوهـادند برکـــنه
 

 نـوید زمیــی راه جــتی همـتوگف 
 

 همه دشت پر زنگ وهندی درای
 

 رنایــــه کــر نالــوش پــه گــهم 

 اه جوانــه آمد دوشــرگـبه لشک
 

 اده روانـــی نهــر بیشــــه بهــهم 

 ره شدــه خیـاندران رزمگر ــسپه
 

 ره شدـا تیـهمــپه چشــرد ســـز گ 

 اودمــیدن گــروشـــد خـــبر آم
 

 مــــخهـنـیـه آواز رویـــز دو روی 
 

 رهـــه میسـنـمـا میــت بــاراســبی
 

 وه شد یکسرهــن کـفتی زمیـتو گ 
 

 دولشکر کشیدند صف بر دو میل
 

 پشت پیلراز بر ــرافـــاه ســـدو ش 

 ر بر به پایـــدرفشی درفشان به س
 

 ایـر همــرش ببر و دیگـیکی پیک 
 

 دارزهــش اندرون نیــاده به پیــپی
 

 ۀکــــــارزارتـــایســردار و شـسپ 
 

 گـنگه کرد گو اندران دشت جن
 

 وا دید چون پشت جنگی پلنگــه 
 

 ونـهمه کام خاک وهمه دشت خ
 

 زه بد رهنمونــــرد اندرون نیـــبگ 
 

 وختـبه طلخند هرچند جانش بس
 

 ز خشم او دو چشم خرد رابدوخت 
 

 (265: 2011)شاهنامۀ طهماسبی،           
 رسید، جوانی سنّ به و بالید چون گو. هند(است ِجمهور)شاه پسر نام گُو خالصۀ داستان چنین است: درشاهنامه

 خواهان گو .درگرفت جنگ و اختالف طلخند برادرش و او میان سبب همین به و دانست پادشاهی ٔ  شایسته را خود

علت شکست  سپُرد. جان پیل بر نبرد، ٔ  میانه در تا داد ادامه جنگ به و نپذیرفت وی امّا بود، طلخند برادرش با آشتی
مبارزات)سیاسی و وزیدن باد به خالف جهت حرکت سپاهیان اوست. در این نبرد تأثیر عوامل طبیعی بر نتیجۀ  طلخند

 گو سرانجام،  .گوید انباز مادرش با را شوم ِخبر این چگونه که شد نگران گو ها( کامالً مشهود است.خصوصاً جنگ

 این و بیارایند شطرنج تختۀ بر را برادرش و او  ِ کارزار ٔ  صحنۀ تا داشت برآن را خویش قوم بزرگان و اندیشید ایچاره

 .گردد آگاه طلخند مرگ چگونگی از خود مادر تا دهند نشان مادر به را صحنه
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 زخمی هیچ بدون و پیل ِ پُشت بر طلخند، فرزندش که دانست آن بوسیلۀ و شد مشغول شطرنج تماشای به مادر،

 گُو یعنی پسرش، دیگر از و گشت خاطر آسوده طلخند، مرگ ِبابت از مادر ترتیب بدین  .است درگذشته بدنش بر

 .بود سرگرم شطرنج با پیوسته خود و پرداخت شطرنج بازی به پس آن از و گردید راضی و خرسند
تحلیل گفتمان انتقادی:در این شاهد، کارکرد بسیار خاصی از ورزش فکری شطرنج در عرصۀ قدرت و سیاست 

 آور نیست، چرا که ممکن است طیّگر است. نکتۀ دیگر آنکه در نبردهای سیاسی گاهی پیروزی چندان هم شادیجلوه
های بصری، در این نگاره تنها گوشاه است که کاله آن نزدیکان یکدیگر را بکشند یا از مقامی خلع کنند.از نظر مؤلفه

داری و تقسیم متخاصمین صورت نگارنده تالش کرده است که در نگرنده حسی از طرفباش را به سر دارد. در اینقز
 به خودی و غیرخودی ایجاد کند.

 
 گیری. نتیجه3

خود در عرصۀ تر از سیاست دارد. وقتی ورزش به دربار و حکومت مربوط شود، خودبهامر سیاسی مفهومی بسیار وسیع
های های شاهنامۀ طهماسبی که بر اساس اشعار شاهنامۀ فردوسی از جنبهقدرت و سیاست قرار گرفته است. نگاره

وسی هم تاریخ سیاسی خود را دارد و هم داستان مختلف به امر سیاست و قدرت مربوط است: اوالً، شاهنامۀ فرد
کند. ثانیاً، شاهنامۀ طهماسبی با حمایت حکومت نوپای صفوی و اندرکاران عرصۀ قدرت و سیاست را بیان میدست

ها دهندگان صفوی نیز انتظارات و راهبردهای خود را در خلق نگارهدر کارگاهی درباری خلق شده است و سفارش
ها، های شاهنامۀ طهماسبی موضوعات مختلفی دارد و ورزش یکی از آنها است. از میان این نگاره. نگارهاندتأثیر داده

سیاسی شاه توران برای -سه نگاره به داستان پناهندگی سیاسی سیاوش به دربار افراسیاب تورانی و راهبرد ورزشی
کند تا با به میدان ورزش کشیدن می جو در کشور مقصد مربوط است. افراسیاب تالشجذب و حفظ سیاوش پناه

سیاوش در او حس در خانه بودن و صمیمت ایجاد کند تا او را از اندیشۀ بازگشت به وطن دور سازد. این راهبرد 
ها و شگردهای ایرانیان در مبارزات واقعی نیز دارد. البته جدیت سیاوش چون کشف تواناییمنافع احتمالی دیگری هم

سیاسی مذکور)شامل: چوگان، تیراندازی، شکار و کشتی( موجب برانگیخته شدن حسادت در -در مبارزات ورزشی
بار همچون قتل سیاوش را در پی دارد. داستان ای خونشود که آخر االمر نتیجهخصوص گرسیوز میبزرگان توران، به

ت. در این مورد نیز ورزش دوم، مربوط به پناهندگی سیاسی گشتاسپ به روم بوده و طیّ دو نگاره تصویر شده اس
شوند. مندترین افراد جامعه برای خدمت به حکومت گزینش میوسیلۀ آن توانمثابۀ امری سیاسی است که بهبه

ها و نهایتًا اصالت و شود تا قیصر روم به تواناییهای چوگان و تیراندازی باعث میهای گشتاسپ در ورزشتوانایی
پی ببرد و او را به عرصۀ قدرت بازگرداند. در داستان سوم که ضمن یک نگاره  ارزش داماد مقهور خویش، گشتاسپ

کند. تصویر شده است، ورزش فکری شطرنج در مناسبات مالی میان کشورها که امری دیپلماتیک است، نقش بازی می
رود و آخراالمر ر میکاعنوان ابزاری برای سنجش هوش و استعداد ایرانیان بهکشف راهکار و شگردهای بازی شطرنج به

گیری از ظرفیت یک نگاره، نشان داده گزار ایران باقی بماند. در آخرین داستان با بهرهشود که هند خراجنتیجه آن می
که در داستان مذکور، از طریق شطرنج، تواند در گزارش ماوقع جنگ نقش داشته باشد، چنانشود که شطرنج میمی

اند تا انتظارات ها نگارگران تالش کردهکه در این نگارهرسد. نکتۀ مهم آنمادر گوشاه می پیامد جنگ و نتیجۀ آن به سمع
ها، در نگرنده حسی های بصری نگارهگیری از ظرفیت مرلفهگو باشند. ایشان با بهرهحامیان صفوی خویش را نیز پاسخ

باشان به اند. مثالض پوشاندن لباس قزلاد کردهطهماسب ایجاسماعیل و شاهخوانی وقایع با مسائل روز زمان شاهاز هم
اند، مهمترین شگرد نگارگران برای انجام های اساطیری و تاریخی قدیم بودههایی که در اصل متعلق به داستانپیکره

ها مؤلفۀ بصری دیگری نیز به حس پیوستگی وقایع به زمان خلق آنها یاری ای بوده است. ضمناً در نگارهچنان وظیفه
هایی است که گویی جاسوسانی هستند که همۀ مسائل)از جمله وقایع رساند. این مؤلفۀ تصویری، نقش پیکرهمی
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عبارتی این ها را زیر نظر دارند تا اخبار آن را برای تصمیمات آتی به اربابان خود منتقل کنند. بهورزشی( حکومت
 کند.قابل فتنۀ دشمنان را در نگرنده ایجاد میمؤلفۀ بصری، حسی از احتیاط و لزوم مراقبت از حکومت در م

 
 نوشتپی

های مذکور، داستانشویم که در این پژوهش، خالصهگران و رعایت اصول اخالقی تحقیق یادآور میمنظور صیانت از حقوق پژوهش(: به1)
 ( است.1380دبیرسیاقی)اثر « گونۀ شاهنامۀ فردوسیبرگردان روایت»همگی تلخیص، بازنویسی و یا برداشت آزادی از 
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