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مقدمه 
از ابتداي پيدايش مطالعات در زمينة هنر، انديش��مندان و عالقه مندان بسياري در حوزة 
هنره��اي تجس��مي و خصوصاً تصوير اظهار نظ��ر كرده اند و با رويكرده��اي مختلفي به 
خوانش تصوير پرداخته اند. در مسير تاريخ نقطة تأكيد از هنرمند و اثر هنري به مخاطب 
و ذهن او تغيير كرد. در فرايند درك اثر هنري و ش��ناخت آن مثلث هنرمند - اثر هنري 
- مخاطب توس��ط نويسندگان مختلف بارها ترسيم و سپس به چالش كشيده شده است. 
اهميت جايگاه تاريخ و موقعيت تاريخي هنرمند و اثر نيز از مواردي اس��ت كه در معرض 
داوري و اظهار نظر بوده است. نكتة حائز اهميت آن كه هيچ يك از اين روش هاي نقد و 
تحليل كه گاه به نحله هاي فكري نيز تبديل شده اند بي تأثير از موضع گيري هاي قدما 
و يا هم عصران خود نبوده اند و اگر لزوماً در تأييد يا رد آنها مطرح نشده باشند، چندان 

بي تفاوت به آن ها هم موضع گيري نكرده اند.
اروين پانوفس��كي1؛ از جمله نظريه پردازاني است كه بر بنياني از انديشه هاي گذشتگان، 
پاي��ه ه��اي تفكر خود را بنا كرد؛ اما با نحوة گزين��ش و موضع آگاهانه اي كه اتخاذ كرده 
بود به روش��ي جامع رس��يد. او در آغاز اصطالح شمايل2 را احيا كرد. هر چند شيوة او كه 
ش��مايل نگاري3  و شمايل شناس��ي4  نام گرفت، بدون نقص نبود، اما در جامعة تصويري 
مقصد كه براي خود تعريف كرد، قابل اجرا و نتيجه گيري بود. شمايل شناسي بر هر بستر 
تصويري ش��كل نما كه وابسته به حوزة مضمون و معنا باشد قابل اجرا است. خصوصاً آن 
كه شمايل شناسي، گسترة وسيع تري از ارجاعات تصويري را شامل مي شود. پانوفسكي 
روش خود را بر هنر مسيحي و به ويژه دورة رنسانس پياده كرد و ديگران آن را به حيطة 
هنر شرق دور و بودايي وارد كردند و نتيجه هم گرفتند. اين تأكيد، ذهن مخاطب ايراني 
را به آنجا مي كشاند كه با توجه به روابط بينامتني عميق و روشن در عالم نقاشي ايراني 
و خصوصاً كتاب آرايي ها مي توان روش ش��مايل شناس��ي را در اي��ن جامعة آماري نيز                         
اجرا كرد. شمايل شناسي از دنياي صورت به عالم معنا حركت مي كند و در اين راستا به 
س��ؤاالت احتمالي و ايجاد شده در ذهن مخاطب با ارجاع به مراجع و مستنداتي از متون 
غير تصويري ديگر پاس��خ م��ي گويد. در نتيجه اين مهم در عالم تصويري ايران روش��ي 

راهگشا و جامع مي تواند به حساب آيد.

اروین پانوفسکی
 اروين پانوفسكی )1968-1892( را در منابع مطالعاتی، مورخ  و نظريه پرداز هنر، محقق 
و فيلس��وف آلمانی-آمريكايی معرفی كرده اند. او در سال های زندگی حرفه ای خود  در 
دانش��گاه های هامبورگ و نيويورك و موسس��ة پژوهش های پيشرفته پرينستون5، تاريخ 
هن��ر تدريس ك��رد )Brigstocke, 2001: 533(. او در آلمان به دنيا آمد و بنيان تئوری 
خود را در آنجا آغاز كرد؛ اما در س��ال 1933 ب��ه موجب اعمال قانون نورمبرگ به اجبار 
جالی وطن كرد و تا هنگام مرگش در 1968 در تاريخ هنر آمريكا خوش درخشيد )هايد 
ماينر،1387 :303(. وسعت دانش او به گونه ای بود كه  بر گسترة پر دامنه ای از هنر، از 
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معماری گوتيك و نقاشی هلند گرفته تا مطالعة تناسب های انسانی از نظر روان شناختی 
و تاريخی، تس��لط كامل داشت )قره باغی،1380 :333(. پيش از مهاجرت، در هامبورگ 
او عضو پيش��اهنگ واربورگ6 )گروهی وابسته به مؤسس��ة واربورگ در هامبورگ آلمان( 
بود )آدامز،1388 :51( و  تحت تأثير ابی واربورگ7 و ارنس��ت كاس��يرر8 شروع به بسط و 

.)Ibid( گسترش روش شمايل شناسی خود كرد
در واقع روش ش��مايل شناسي پانوفس��كي براي خوانش تصوير بود كه باعث آوازة او نيز 
شد. اگرچه اين شيوه، ابداع پانوفسكي نبود ولي توسط او بود كه شكلي جامع و علمي و 
البته عملي پيدا كرد. او روش شمايل شناسي خود را در آغاز با آثار آلبرت دورر9 و به طور 
مش��ترك با فريتس سالك10 تنظيم كرد. )Ibid( و با تسلطي كه بر علوم گوناگون داشت 
آن را روشمند كرد. حاصل پژوهش هاي پانوفسكي بر آثار دورر عالوه بر كتابي مفصل و 

دو جلدي11  پايه هاي تفكر او را براي آينده ساخت.
جامعة تحليلي مورد نظر پانوفس��كي آثار نقاش��ي بود؛ پانوفسكي در بررسي هايش دربارة 
هنر نقاش��ي به سوي نشانه شناس��ي12  روي آورد )احمدي، 1383: 11(. هر چند كه در 
آن زمان عنوان نش��انه شناس��ي وجود نداشت، اما شيوة تحليل در اين دو روش بسيار به 
هم نزديك آمدند. با اين رويكرد او اولين بار پاية تئوری )شمايل شناسي( را با اين روش          
ايجاد كرد )Brigstocke, 2001: 533(. مباحث پانوفسكي ريشه در نظريات هگل  - در 

آنجا كه به تاريخ مي پردازد- و واربورگ- در پرداختن به شمايل ها- دارد.
پانوفس��كي از 1915 تا 1927 به بررسي ديدگاه هاي هگل، در پيوند با گذشته پرداخت 
و بر آن بود كه اين نگرش ها مي تواند ش��الوده و س��اختار دروني تمام آثار هنري باش��د             
)قره باغی،1380 :333(. او بر اس��اس اين تفكر اهداف و شيوة خود را در متون تصويري 
دنبال كرد. در نوش��ته هاي پانوفس��كي، آميزش زندگي ذهني و انديش��ه با واقعيت هاي 
بيرون از يك سو و آميزش دوبارة آن با دريافت و ادراك دروني، از سوی ديگر از عواملي 

است كه انديشه هاي او را به هگل13 و گوته14 نزديك مي كند )همان:333(.
  پيش از او انديشمنداني ديگر هم از اصطالح شمايل شناسي براي معرفي و توضيح روش 
خود استفاده كرده بودند؛ اما مقاالت و نوشته هاي او، در ويرايش هاي تكميلي، در واقع 
نوعي تعيين استراتژي در اين شيوة تحليل بود. نسخة اولية تئوري او در سال1932 ارائه 
شد؛ اما در سال 1939 اسلوبي كاماًل يك دست را براي شمايل نگاري و شمايل شناسي 
ابداع كرد كه آن را در مقدمة كتاب »پژوهش هايي در شمايل شناسی«15 تحليل و پس 
از آن در كتاب »معنا در هنرهاي تجس��مي« مط��رح كرد )Turner,1996: 90(.  روش 
تحليل  پانوفس��كي در حوزة تصوير محدود به هنر نقاشي و بسترهاي تصويري كالسيك 
نش��د و او با مقاالتي در كتاب معنا در هنر هاي تجس��مي موضع گيري هايي روش��ن در 

حوزة سينما و انيميشن نيز اتخاذ كرد.
ش�مایل: را در زبان فارس��ي ش��مايل، تمثال، نماد، ايكون و مظهر؛ ترجمه كرده اند، اما 
معاني گوناگوني براي آن تعريف ش��ده اس��ت )پاكب��از، 1389: 82(. از معاني انتزاعي و 
فلس��في ت��ا معاني كاماًل ادب��ی )Turner,1996 :90(.  اين واژه ريش��ة يوناني به معني 
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تصوي��ردارد. ام��ا در مفهوم عميق تر، بازنمايي يك فرد ي��ا حادثة مذهبي در هر مديوم و 
.)Brigstocke, 2001: 540( اندازه اي است

واژة ش��مايل از تاريخ هنر مسيحي و تصوير نگاري شخصيت ها و يا حوادث مذهبي وارد 
حوزة مطالعات نظري هنر شده است. در تلقي مذهبي شمايل ها به چهرة افراد و صحنه 
هايي از جشن هاي كليسا )Turner , 1996: 76( و به تمثال مورد عبادت –غالباً، تصوير 
مريم عذرا و مس��يح كودك– اشاره دارد )پاكباز، 1381: 333(. اما در انديشة معاصر اين 
اصط��الح از معنای قديم و رايج خود كه دال بر كاركرد مذهبي آن در تاريخ مس��يحيت 
بوده فاصله گرفته است. معاني تازه، مستقل از اين ديدگاه وارد حوزة   جديدي شدند. در 
واقع به همان ميزان كه مطالعة شمايل ها در مذهب اهميت دارد به همان ميزان نيز در 

.)Turner, 1996: 75( مطالعات  هنري ارزشمند است
يك��ي از مصداق ه��اي اين گس��تره، معناي مترادف ب��ا موضوع هنري اس��ت كه ضمن                
بررس��ي هاي هنر آلماني در نيمةدوم س��دة نوزدهم رايج ش��د )پاكباز، 1381: 333 ( و 
ديگري معنايي كه در برخی مكتب های معنا شناسي )سمانتيك(  و نظرية هنر در سدة 
بيس��تم مورد اس��تفاده قرار مي گيرد و مفاهيم خاصي را بيان مي كند. )همان( به نظر                

مي رسد كه اين تلقي بيشتر منظور نظر پانوفسكي و انديشة او بوده است.
در واق��ع به بياني ديگر و كامل تر ش��مايل نش��انه اي اس��ت كه به موضوع��ي كه آن را 
نش��ان مي دهد صرفاً به وس��يلة ش��كل هاي خود موضوع ارجاع مي دهد )328 :1994 
,Sebeok(. اي��ن ارج��اع مي تواند گس��ترة بي انتهايي از نش��انه ه��اي تصويري اعم از 
پيكر نما و انتزاعي را ش��امل ش��ود. اما اصطالح ش��مايل تنها در آنجا به كار مي رود كه 
نش��انه ه��اي تصويري قابل خوانش روايي باش��ند و همچنان معن��ي و مفهومي خارج از 
حوزة تصوير، دغدغه آنها باش��د. زبان مصّور ش��مايل ها در درجة نخست نمادين است و                                                                                                                   
ارزش هاي كالمي و روايي در درجة دوم اهميت قرار دارند. ش��مايل، تفس��يري عرفاني 
 .)Turner, 1996: 76( است كه در فراسوي ارزش هاي ظاهري اتفاقات تاريخي قرار دارد
ش��مايل هاي تصويري راهبردي هستند كه از بيان تصويري آغاز شده و روابط بينامتني 

را با حوزه هاي ديگر انديشه جستجو مي كنند.
ش�مایل نگاري و شمایل شناسي: در حين تعريف حوزه هاي معناشناختي و مصاديق 
ش��مايل، اصطالحاتي در روش شناس��ي هنر نيز شكل گرفت. ش��مايل نگاري و شمايل 
شناس��ي مفاهيم��ي در دنياي مطالعات تئوريك هنر غرب هس��تند كه از هنر مس��يحي 
ريش��ه گرفتند و به محدودة هنرهاي ش��رقي نيز وارد گرديده، كارآمد هم واقع ش��دند. 
اما در مطالعات معاصر، اين روش بر بس��ترهاي تصويري ديگر نيز اجرا ش��ده اس��ت. اين 
واژگان معان��ي نزديك به هم دارند و به لحاظ تاريخي اين دو واژه از روي مس��امحه و به 
ج��اي يكديگر به كار گرفته ش��ده اند)Ibid: 89(. در يك بيان بس��يار كلي و كوتاه اين 
دو معموالً براي جس��تجوي معاني عميق و پيچيده در چيزهاي س��اده استفاده مي شوند                         

.)Murray, 2004: 255(
  .)Ibid( اولين بار در سال 1953 براي نام كتاب ريبا به كار برده شد Iconologia واژه
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اما تا طرح ريزي دقيق توس��ط پانوفس��كي، در اين فاصله مورد اس��تفادة انديش��مندان 
ديگ��ري قرار گرفت كه در موضع اس��تاد او راه را براي دريافت هاي نظري فراهم كردند. 
واربورگ اولين انديشمندي بود كه در انديشة معاصر، روش تحليل خود را تحليل شمايل 
شناس��انه نام نهاد. او در س��ال 1912 در يك س��خنراني در مورد نقاشي هاي ديواري در 
»پاالتس��و ش��يفانويا« و »فرارا«  نشان داد كه هنر يك دورة مش��خص مي تواند با دين، 
فلس��فه، ادبيات، علم، زندگي سياسي و اجتماعي از راه ها و زواياي گوناگون مرتبط باشد                                                                                                                  
)Turner, 1996: 90(. در واق��ع او بيش��تر ب��ه آزم��ودن انگيزه ها در ي��ك اثر هنري                      
م��ي پرداخت و  چندان دربند ويژگي هاي س��بك مندانه نب��ود )قره باغي، 1383: 20(. 
در حقيقت واربورگ نش��ان داد كه عالئم تصويري وارد حوزه معاني ديگري خارج از زبان 
بياني خود مي ش��وند و بدين ترتيب آثار هنري مي تواند به عنوان مس��تندات تاريخي با 
ارزش نيز در نظر گرفته ش��وند )Turner, 1996: 90(. در نهايت اين كه متن هنري با 
كاركردهاي تازة خود مي توانست به شناخت مسيرهاي متفاوت و تازه اي در متون ديگر 

راه گشا شود.
پس از او جي.هوگراف در س��ال 1928در يك سخنراني در همايش اسلو به منظور پيش 
گيري از هرج و مرج در اصطالحات علمي و فني سعي كرد تا تعريفي از اين دو اصطالح 
و ارتباط ضمني آنها ارائه  دهد )Ibid: 89( تعريف او به آنچه كه بعدها توسط پانوفسكي 
روش��مند ش��د بس��يار نزديك بود. اما اين پانوفسكي بود كه در راس��تاي تئوريزه كردن 
نظري��ات خود به طرح و تدقي��ق دو واژة ,Iconography Iconology  پرداخت و با 

اين كار نام خود را براي هميشه با اين واژگان گره زد. 
اگر چه تدقيق اين واژگان در معناي لفظي و كاربردي توس��ط پانوفس��كي انجام شد، اما 
س��ير تكاملي در مس��ير زمان و نظريات نويس��ندگان ديگر پ��س از او در روند تكميل و 
كار آيي آنها بس��يار مهم اس��ت. در بستر انتقادي انديش��ة معاصر، نويسندگان مختلف با                                             
دي��دگاه ه��اي متفاوت اين واژگان را مورد تأويل و به دنبال آن كاربرد خود قرار داده اند. 
پس از او تمايز ميان ش��مايل نگاري و ش��مايل شناس��ي را پژوهشگر ديگري از واربورگ 
به نام س��ر ارنست گمبريج  در 1972 مش��خص كرد )آدامز ، 1388: 51(. در ميان همة 
نويس��ندگاني كه در اين رابطه قلم زده اند، او يكي از نزديك ترين افراد به پانوفس��كي از 

لحاظ زمان و ديدگاه فكري بود. 
واژة Iconography ، از دو واژة يونان��یEikon ب��ه معن��ای تصوي��ر و Graphe به 
معنای نوشتن تركيب ش��ده است. بدين ترتيب شمايل نگاري، هم شيوة كار هنرمند در 
نوش��تن  تصوير اس��ت و هم آنچه كه خود تصوير مي نويس��د؛ يعني داستاني كه تصوير 
ب��از م��ي گويد )همان(. در مقابل آن ش��مايل ن��گاري، به عنوان ترجمه اي مس��تقيم و 
جامع برگزيده ش��ده اس��ت )پاكباز، 1381: 333(. در واقع شمايل شناسي به آن شاخه 
از تاريخ هنر گفته مي ش��ود كه مربوط به موضوع و مفهوم اثر هنري س��ت، نه ظاهر آن                                            
)Panofsky, 1962: 18( و راهی به توصيف است )Murray, 2004: 255(. اين روش 
در درجه  نخست معنای موضوع را در نظر ميگيرد )آدامز،1388 :51( و به كشف معانی 
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.)Turner, 1996: 89( نمادين و تمثيلی در يك اثر هنری می پردازد
ب��ه عب��ارت ديگر در معناي جديد ش��مايل نگاري ش��امل جم��ع آوري و طبقه بندي و 
تحلي��ل داده ه��ا م��ي ش��ود ك��ه  از طريق آن موض��وع يك اث��ر هنري اس��تنباط می 
ش��ود)Ibid(. كوششي اس��ت براي فهم عناصر مختلفي كه در ساختن اثر هنري مؤثرند                                                                  

)پاكباز، 1381: 333(.
 در اين روش براي رديابي عناصري كه در فرآيند تبديل از يك زبان بياني به شكل يكي 
از عناصر هنر هاي تجس��مي در آمده اند، بايد ف��ارغ از متون ديگر و فقط در عالم روابط 
صوري، مورد تدقيق و موشكافي قرارگيرند. شمايل نگاري بيشتر به سبك شناسي مرتبط 
مي ش��ود. توضيح، تفس��ير و دسته بندي تصويرها است، به ما مي گويد كه كجا و در چه 
زماني ش��يوه هاي خاص در نگارگري به كار رفت، يا درونمايه هاي خاص، راه خود را به 

هنرهاي تصويري گشودند ) احمدي، 1383: 23(.
در س��وي ديگر ش��مايل شناس��ي )پاكب��از، 1381: 333(  ترجمة جام��ع و مانعي براي 
Iconology اس��ت ك��ه راهی برای توضيح اس��ت )Murray, 2004: 255(. ش��مايل 
شناس��ی خود بر ش��مايل نگاری بنيان ش��ده است و گس��ترده تر و جامع تر از آن است                         
)Turner, 1996: 89(. در حقيق��ت اين روش تحليل از واكاوی صرف عناصر تجس��می 
در متن تصويری فراتر می رود و تمامی ش��مايل های تصويری راهی می ش��وند به سوی 
اشاراتی در متون ديگر. شمايل شناسی اصطالحی است كه برای بررسی معنای كلی آثار 

هنری در زمينه تاريخی فرهنگی شان به كار برده می شود )پاكباز، 1381: 333(.
اي��ن رهيافت س��بب ورود تحلي��ل گر به ش��بكه اي از روابط بينامتني مي ش��ود كه در 
پس هر ش��مايل –بخوانيد نش��انه– راهي براي معرفي و رمز گش��ايي از مقصودي پنهان 
آن اس��ت. رش��ته هاي بي نهايت ارجاعات در س��طح و عمق ش��مايل ها قابل گسترش 
اس��ت. درك مناس��بات ميان انواع نگارگري، تأثيرهاي فرامتني و مواردي از اين دس��ت 
به عهدة ش��مايل ش��ناس است. اوس��ت كه تأويل كننده اس��ت و رابطه اي ميان اشكال 
دي��داري و انديش��ه ه��ا برقرار مي كن��د )احمدي،1383: 23(. بر اين اس��اس ش��مايل 
ش��ناس به بررسي س��بك اثر هنري نمي پردازد،؛ بلكه معاني نهفته در اثر را در ارتباط با 
مشخصات ملي، دوره اي، طبقاتي، آييني، اخالقي، ديني و فلسفي كشف و تأويل می كند                                                                      
)پاكباز،1381 :333(. از آنجا كه دنياي ش��مايل ه��ا مدخل ورود به متون ديگر خصوصاً 
متون ادبي اس��ت، فضاهاي ديگري نيز پيش پاي پژوهش گر باز مي ش��وند كه نتايجي 
متفاوت و غير قابل پيش بيني به همراه دارند. ش��مايل شناس��ي بازسازي كل يك برنامه 
است و بنابراين بيش از يك متن تنها را در بر مي گيرد و درون زمينه اي جا دارد كه هم 

محيط هنري و هم محيط فرهنگي را در خود دارد)آدامز، 1388: 52(. 
در رون��د ب��ي انته��اي مواج��ه  ب��ا مت��ون ديگ��ر چ��ه  بس��ا رس��انه ه��اي ت��ازه اي                                                                                            
پدي��د آين��د ك��ه خ��ود داراي ش��بكه ه��اي پيچي��دة معناي��ي هس��تند. س��ر و كار 
ش��مايل شناس��ي تنها ب��ا تصاوير نيس��ت، بل با داس��تان ه��ا و تمثيل ها نيز هس��ت، 
البت��ه داس��تان ه��ا و تمثي��ل هايي ك��ه راه خود را ب��ه دني��اي نگارگري گش��وده اند                                                                                                                                   



دوفصلنامه هنرهای تجسمی، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390

87

)احمدي، 1383: 23(. ش��مايل شناس��ي با مداقه در ش��مايل ها و ارجاعات آنها به رمز 
گشايي تصويري مي پردازد.

الیه هاي تصویر: كش��ف معاني پنهان در متن تصويري و رمز گشايي از مجهوالت تازة 
اين مسير بي انتها، راهبرد كلي شمايل شناسي است. متن تصويري را پانوفسكي در روش 
شمايل نگاشتي خود به سه اليه تقسيم كرد تا امكان حركت روشمند از سطح به عمق و 

از عناصر بصري به معنا حاصل شود.
و                          اولي��ن   )Turner,  1996:  90(  Preiconography نخس��ت  1-.س��طح 
محس��وس ترين دريافت از تصوير مي باش��د كه ديدني اس��ت و نه حس كردني و در آن 
معنا به س��ادگي به عمل منتقل مي ش��ود )Panofsky ,1962:18(. اين س��طح را كه 
خود پانوفس��كي معناي اوليه يا طبيعي ناميده اس��ت. در اين مرحله تنها عناصر بصري 
و اولي��ن ارجاعات آنها كه در همين س��طح ق��رار دارند و تنها حالتي تش��ريحي به خود                                                  
م��ي گيرن��د، م��ورد اس��تفاده تحلي��ل گ��ر هس��تند. از راه شناس��ايي صرف��اً ظاه��ر                                                                                                                               
)كه ترتيب مشخصي از خطوط، رنگ ها يا اشكال خاص و تكه هاي برنزي يا سنگي كه نمايندة  
سوژه هاي طبيعي مانند انسان، حيوان، گياه، خانه، ابزار و ... هستند. و روابط ميانشان و         
پي بردن به ويژگي هاي بياني اي هم چون حالت سوگوارانه يك فيگور، يا جو آشنا و آرام 
يك فضاي داخلي. بدين ترتيب دنياي ظاهري را كه پيام آور معناي اوليه يا طبيعي است را                                                                                                                          
مي توان دنياي موتيف هاي هنري دانس��ت. ش��ماري از اين موتيف ها مي توانند شرحي 
پيش ش��مايل نگارانه از اثر هنري ارائه دهد)Ibid(. اين س��طح كه ساده ترين برداشت يا 

تفسير عام از عناصر تصويري است، معناي فوري شمايل ها را شامل مي شود.
در اين گام نبايد از متن تصويري به متون ديگر عبور كرد و تش��ريح آن هم نبايد مفصل 
و توصيفي باش��د. از ديد وولفلين  تحليل ظاهري عمدتاً تحليل موتيف ها و تركيبش��ان 
)تركيب بندي( است. چرا كه در تحليل ظاهري در معناي اكيد كلمات نبايد اصطالحاتي 
همچون مرد، اسب و ستون را به كاربرد؛ چه رسد به ارزيابي هايي هم چون مثلث زشت 
ميان پاهاي داوود ميكل آنژ يا تجسم ستايش انگيز مفاصل بدن )Ibid(. به عنوان نمونه 
زماني كه در برخورد با اثري مربوط به هنر مسيحي ‐كه  موضوع  اصلي بحث پانوفسكي 
اس��ت‐ سيزده پيكره به دور ميز غذا خوري را تش��خيص مي دهيم، اين كار نمونه اي از 

خوانش پيش شمايل نگاشتي است.
2-در دومي��ن س��طح خوان��ش، تصوي��ر از مت��ن تصويری به مت��ون ديگر ارج��اع داده                                                                                                              
می ش��ود. موتيف های هنری و تركيبش��ان )تركيب بندی( را با موضوع يا محتوا مربوط 
می سازيم )Ibid( و يك اليه  از سطح بيروني به درون اثر گام بر مي داريم. در اين سطح، 
متن زير س��اخت تصوير اس��ت. )آدامز، 1388: 51( در واقع هنگامي ك��ه آزادانه دربارة 
موض��وع در تقابل ب��ا ظاهر صحبت مي كنيم عمدتاً منظورمان گس��تره موضوع ثانوی يا 
قراردادی است )Panofsky, 1962: 18(. اين سطح را در فارسی شمايل نگاري ترجمه 
كرده اند )احمدی، 1383: 23(. اينجا عناصر تجس��مي را به معادلي در متن ديگر ارجاع 
داده و يا بدين وس��يله آنها را توصيف مي كنيم. در اين مرحله اس��ت كه در مثال تصوير 
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مردان به دورميز با توجه به روايت هاي چهار گانة انجيل، ش��ام آخر مس��يح برداشت مي 
شود.

هر ش��مايل تصويري نش��اني از يك معادل در جهاني ديگر با بياني ديگر در نظر گرفته                       
مي ش��ود. منظور همانند و همسان س��ازي تاريخ ها يا كنايات و امثال كه در موضوع ها 
رس��وخ مي كند يا ادراك ها و مفاهيم مي باش��د )ش��الومو، 1386: 114(. در اين مرحله 
بحث از موضوع پرده ها و ش��مايل هاا س��ت )احمدي، 1383: 22( و درس��ت بر اس��اس 
تش��خيص در مرحلة نخس��ت، قضاوت و تحليل مي شود. بديهي است كه تحليل شمايل 
نگارانه در معناي محدودتر پيش فرضي از شناسايي درست موتيف ها را در نظر مي گيرد                  
)Panofsky, 1962: 18(. مطالعات بينا رشته اي و ارتباط ميان وجوه فرهنگ در اينجا 
راهگشاس��ت. چراكه در خوانش شمايل ها فرض بر آن است كه هر شمايل ارجاعي است 

به دنياي بياني ديگري.
درون مايه هاي هنري، شكل ها، تاريخ و مثل ها كه به عنوان تجلي ها و نشانه هاي اصول 
بنيادي در يك فرهنگ يا دوره اي خاص به ش��مار مي روند، مي توانند تعبيري باشند از 

.)Turner, 1996: 90( آنچه ارنست كاسيرر آن را ارزش هاي نمادين مي نامد
3- س��طح س��وم عميق ترين و پنهان ترين حرف هاي نا گفتة اثر هنري است؛ هر آنچه 
كه عمداً و يا سهواً توسط خالق اثر در آن جاي گرفته است و در خوانش سطحي و بدون 
مداقه بيان نمي شود و يا حداقل بالواسطه توسط مخاطب درك نمي شود، در اين مرحله 
كشف و تحليل مي شود. آخرين سطح به معناي ذاتي يا دروني تصوير مي پردازد و زمان 
و مكان آفرينش تصوير و فرهنگ رايج در آن زمان و مكان و خواس��ت هاي پش��تيبان ها 
را در نظ��ر مي گيرد )آدامز، 1388: 52(. در واق��ع اين بار نه تنها درون اثر هنري تعمق                
مي شود، بلكه از طريق ارجاعات و مستندات خارج از متن به بسط معاني هم كمك مي 
شود.  آن را مي توان اين گونه تعريف كرد: يك اصل يكسان كننده كه زمينه ساز و شرح 
دهندة پيشامدهاي بصري و معاني روشنشان وحّتي تعيين كنندة صورت ظاهري اي است 
كه پيش��امدهاي بصري را مي سازند. البته اين معناي ذاتي يا محتوا درست همان اندازه 
فراتر از قلمرو ارادة خودآگاه است كه معني بياني در قلمرو پايين تري از آن قرار مي گيرد                                                                                                               

.)Panofsky, 1962: 18(
اي��ن معنا ه��ا به مش��خصه ه��اي مل��ي، دوره اي، طبقات��ي، آييني، اخالق��ي، ديني و 
فلس��في مرتب��ط مي ش��وند و دري��ك كالم، مش��خصه ه��اي ايدئولوژيك اثر هس��تند                                                    
)احم��دي، 1383: 23(. در ي��ك رابط��ة دو س��ويه حركت از متن تصويري به ش��ناخت 
رويدادي خارج از آن و از مس��تندات تاريخي و اجتماعي به شناخت متن تصويري امكان 
پذير مي ش��ود. اين معنا زماني درك مي ش��ود كه آن دس��ته از اصول كه اساس گرايش 
يك ملت، بازة زماني، طبقة اجتماعي، عقايد مذهبي يا فلس��فی )كه ناخودآگاه از طريق 
يك نفر واجد شرايط دانسته شده و در كاري خالصه شده( را آشكار مي كنند تا حدودي 
مش��خص گردند )Panofsky, 1962: 18(. .در اين س��طح است كه مي توان برحسب 
نشانه ها، از اثر به تمامي مؤلفه هايي كه در زمان خلق آن وجود داشته است ارجاع داد.
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تحلیل نقاشي ایراني به روش پانوفسکي
اگر چه بحث ش��مايل نگاري از هنر مسيحي آغاز شد، اما توسط نظريه پردازان شرقي بر 
هنر بودايي نيز پياده گرديد. اين تنوع در مصداق ها باعث مي ش��ود تا بتوان امكان ورود 
بس��ترهاي تصويري ديگر را هم در اين بحث س��نجيد. نقاشي ايراني نيز به عنوان هنري 

شكل نما از اين نظر داراي ارزش هاي زيبايي شناسي مشابه مي باشد.
كتاب آرايي يكي از عمده ترين و ديرپا ترين اشكال نقاشي ايراني است كه در دوره هاي 
اوج و فرود روند تاريخي ايران حضوري مستمر و بدون وقفه داشته است. ساية اين تأثير 
چنان بوده اس��ت كه ديگر رس��انه هاي نقاشي ايران همچون نقاش��ي ديواري نيز همان 
عملكرد را با ابزارهاي ديگري انجام داده اند. از جمله روش��ن ترين اين تأثيرات خاصيت 
ذاتي كتاب آرايي يعني مصور س��ازي مضامين ادبي و وفاداري مضموني است. مضاميني 
ك��ه در واق��ع خود را تكرار مي كنند و دس��ت كم در نگاه اول واجد ثباتي چش��مگير به 
نظر می رس��ند)گرابر، 1383: 83(. رابطة بينامتني در نسخه هاي مصور، داستان ها و به 
دنبال آن ش��مايل های مش��خص از متون برگزيده و در طول زمان بنا به توافق جمعی و 
نامدّون در نس��خه های گوناگون تكرار شدند. البته توافق حدودی با توجه به مؤلفه های 
گوناگون تغييراتی كوچك و بزرگ را پشت سر نهاد. اين شمايل ها نه تنها بار تصويری را 
به دوش می كشند، بلكه با تأكيد بيشتر ارجاعات كالمی و روايی به متن نوشتاری اوليه، 
كاركردهايی دارند. بايد در نظر داش��ت كه به دليل همين ارجاعات، ش��ناخت بسياری از 

موضوعات تنها در حوزة فرهنگی امكان پذير است.
 در عال��م ك��م تغيير نقاش��ي ايراني، در طي س��ال ها و قرن ها مي ت��وان كهن الگوهاي 
فرهنگي و اجتماعي و سياسي عياني را ريشه يابي كرد. آيين ها، عقايد مذهبي، قوانين و 
عرف جوامع مختلف، از جمله ارزش هاي متغير در هر زمان و حكومتي است كه صورت 
تصويري آن در نقاشي نيز تجلي يافته است. با اين فرض مي توان نگاره ها را مستنداتي 
ارزش��مند براي تاريخ و فرهنگ نيز محسوب كرد. اين عناصر همان شمايل هايي هستند 

كه در تعاريف كلي تر شمايل –كه در باال ذكر شد- قابل توجه مي گردند.
به منظور تدقيق بحث و با توجه به آن چه در ادامه خواهد آمد، نگارة پادشاهي جمشيد 
ازش��اهنامة بايسنقري )833 ه.ق. مكتب هرات(، محفوظ در كتابخانة كاخ گلستان تهران 

)تصوير2(  به عنوان مورد مطالعاتي، برگزيده شده است.

س�طح اول- معناي نخستین: اين سطح ش��امل خوانش عناصر تجسمي در اثر است. 
مانن��د آنچه كه در انواع تركي��ب بندي و چيدمان رنگي و پرداخ��ت عناصر تصويري در 
تجزي��ه تحليل هاي ص��وري مورد توجه قرار مي گيرد. براي نمونه عدم تمركز در تركيب 
بندي -كه معموالً به عنوان ويژگي خاص نقاش��ي ايراني از آن ياد مي ش��ود- و يا به طور 
خاص تركيب هاي متقابل در صحنه هاي نبرد و همين طور استفاده مستمر از رنگ هايي 
خاص نظير طاليي و الجوردي در آسمان روز و شب مي توانند در اين سطح قرار گيرند. 
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در اينجا و در نگارة مورد بحث با يك صفحة كاغذي مواجه هستيم كه برگي از يك كتاب 
است و با مواد رنگي گواش مانند، كار شده است.

تش��خيِص دو نيمه ش��دن صفحه توس��ط جدول ابي��ات و بخش تصويري، همنش��يني 
خوشنويسي و نقاشي، مانند درخت و پيكره ها، مرداني كه به دور فردي بر تخت نشسته 

هر يك مشغول به كاري هستند؛ تركيب همگي در سطح اول خوانش قرار مي گيرند.

س�طح دوم- شمایل نگاري: مسلم اس��ت كه در سنت كتاب آرايي هر نگاره مربوط به 
بخش خاصي از متن ادبي مرجع اس��ت. و اصلِپ مضمون داش��تن اثر، اولين دليل براي 
خوانش ش��مايل نگارانه اس��ت. چرا كه خواننده را از متن تصويري به متني ديگر –كه در 
اينجا متن نوش��تاري اس��ت- ارجاع مي دهد. در واقع هر تصوير موظ��ف به بياِن بصرِي 
 .)Hillenbrand, 2010: 110( داس��تان مربوط، به تأثيرگذارترين ش��كل اس��ت
تعيين عناوين نگاره ها معموالً از طريق كدهايي مشخص نظيِر عناوين مجالس در جدول 
صفحه و يا اش��عار موجود در جدول و يا محل قرارگيري نگاره در نس��خه قابل تشخيص 
اس��ت. بايد در نظر داش��ت كه به دليل سنت نقاشي مضموني در ايران كه پيش تر به آن 
اش��اره شد، اين اصل به جز كتاب آرايي ها در س��اير رسانه ها نيز مصداق دارد. همچون 
نقاش��ي ديواري كه با توجه به آثار موجود، به ويژه در دوران صفويه كاركردهاي مختلفي 
داشت. در اثر تكراِر اين موضوعات و با توجه به ويژگي هاي تصويري مشترك بسيار، اين 
تشخيص توسط كساني كه آشنا به فرهنگ و فضاي نقاشي ايراني باشند، مي تواند بدون 
كمك گرفتن از اين كدها صورت گيرد. در اين مرحله متن تصويري قابل تطبيق و ارجاع 
ب��ه متن ادبي اصلي اس��ت و ب��ا توجه به تكرار مضامين مي توان ن��گاره هايي با مضمون 
مش��ابه را با يكديگر نيز مقايس��ه نمود. براي نمونه كدهاي مشخصي از صورت ظاهري و 
لباس رس��تم و صحنه هاي مهم زندگي او وجود دارد كه براي شناس��ايي مجالس مربوط 
به او، نيازي به رجوع به متن ادبي نيس��ت. در اغلب نگاره هايي با مضمون رس��تم، او با 
كاله پلنگ��ي و لباس ببر گونة خود در حال مبارزه با ديوها، نجات بيژن از چاه، س��هراب 
ُكشي و غيره است. با دانستن اين نكات پلنگينه پوشي در هر وضعيتي نزديك به اينها و 

يا احتماالً نزديك به خوي پهلواني رستم است.
در اين س��طح اولگ گرابر اصط��الح مضامين بزرگ را مطرح مي كن��د. او اين فرضيه را 
مطرح مي كند كه نقاش��ي ايراني حول مضاميني نسبتاً انگشت شمار تكامل مي يابد كه 
مضامين بزرگ نام دارد )گرابر، 1383: 84(. اس��اس مقاله اي از اتينگهاوزن فهرس��تي از 
اين مضامين را ارائه مي دهد : تاريخ ،دين، حيوانات، حماس��ه، عش��ق تغزلي، واقعگرايي 
و تزيي��ن )همان :85(. موارد مذكور می توانند در حكم راهنمايي براي طبقه بندي كلي 

نگاره ها بر اساس مضمون، مفيد واقع شوند.
در نگارة پادش��اهي جمش��يد، س��طح دوم كاماًل عيان اس��ت. نگاره هنوز در ميان اوراق 
يك ش��اهنامة مصّور اس��ت. بناب��ر اين قطعاً در ارتباط مس��تقيم با متن كت��اب، به ويژه 
صفحات اطراف اس��ت. در پاييِن جدوِل ابيات قاب بزرگتري هست كه در ميان آن نوشته                  
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ش��ده است: »پادشاهي جمش��يد هفتصد سال بود«. از اين نوش��ته در مي يابيم كه اين 
تصوير مربوط به بخش اس��اطيري شاهنامه و پادشاهي جمشيد است. مرداني كه هر يك 
به پيش��ه اي مشغول اند نيز نش��ان مي دهند كه در اينجا شاهد بخش مهمي از خويش 

كاري جمشيد، يعني آموزش فنون به مردمان هستيم.

س�طح س�وم- شمایل شناسي: با وجود اين كه فضاي نقاش��ي ايران روندي باثبات را 
با ارزش هاي زيبايي شناس��ي مش��خص طي م��ي كند، اما همواره متأث��ر از مؤلفه هاي 
تاريخي و فرهنگي بوده است. در هر مقطع زماني دغدغه هاي اجتماعي و مذهبي و ديگر                     
نگران��ی ه��ای هنرمند نگارگر و همين طور س��فارش دهندة اثر، در ن��گاره ها نمود پيدا                   
كرده اند. اين تأثيرات دامنة وس��يعي از تكنيك و موضوع و زيبايي شناسي اثر تا حجم و 

كيفيت آثار در هر مقطع تاريخي را شامل مي شود.
مصور س��ازي متون ادبي گسترة وسيعي از موضوعات را در اختيار سرپرست كتابخانه به 
عنوان مدير هنري پروژه قرار مي دهد. اين كه كدام يك از متون در كدام مقطع تاريخي 
انتخاب ش��ده، موضع گي��ري حكومت به اي��ن موضوعات، كيفيت پرداخ��ت آثار، تعداد                                                                                                                 
نگاره ها در هر نسخه، نحوة گزينش صحنه ها و غيره همگي از مؤلفه هاي قابل بحث اين 
س��طح در هر دورة زماني است. براي مثال استنتاخ شاهنامه ها در دربارها شايد واكنشي 
دير هنگام به تهاجم قومي حتي بيگانه تر از اعراب –مغوالن- و در جهت احياي فرهنگ 
ايران��ي پس از آن ضربه هولناك ب��ود )هيلن برند، 1388: 2(. همي��ن طور پرداختن به 
موضوعات غنايي و اخالقي خاستگاه هايي قابل طرح در ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي 
وقت دارند. ش��كل گيري مجلداتي از منتخبات و پس از آن مرقعات نيز در همين راس��تا 

قابل بررسي است.
با توجه به يافته هاي اين پژوهش تنها نمونة مطالعه با رويكرد ش��مايل شناس��ي بر روي 
شاهنامه، مقاله اي از رابرت هيلن برند با تأكيد بر شاهنامة بايسنقري و يا به تعبير ايشان 
ش��اهنامة گلس��تان است. او در بررس��ي خود در اين مجلد به اين نتيجه رسيده است كه 
ش��ش نگاره از مجموع بيس��ت و دو نگارة اين نسخه مربوط به دربارها است. اين آمار در 
نس��خه هاي پيشين سابقه نداشته است. او معتقد اس��ت كه اين تصميم قاطعانه، بيانگر 
تعبي��ري خردمندانه از حكومت و دفاع از قلمرو پادش��اهي در برابر دش��منان خارجي و 
داخل��ي مي باش��د)Hillenbrand, 2010: 111(. در واقع س��فارش دهندة اثر به 
بهانة مضمون پادش��اهي در ش��اهنامه، از طريق تأكيد بيشتر بر اين موضوع، در پي بيان 

شكوهمندي حكومت معاصر است.
انضمام نگاره هايي از ش��خص س��فارش دهن��ده و يا حامي در ابتداي نس��خه به هيبتي 
ك��ه به مضمون كتاب نيز نزديك باش��د داراي داليلي اس��ت ك��ه در روابط ميان قدرت 
برتر و زمينه هاي فكري حاكم بر جامعه و يا دربار قابل شناس��ايي اس��ت. در همين راس

تا                               مي توان به حضور پادش��اهان وقت در نقش ش��خصيت هاي 
داستان هاي شاهنامه اشاره كرد. اين شخصيت ها كه عموماً پادشاهان نيك نام و مقتدر 
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اس��اطيري و يا حماسي شاهنامه هس��تند با لباس حاكم وقت همان روزگار به تصوير در 
مي آيند و عموماً مراسم مذكور هم نمادي از يك واقعة تاريخي مي شود. اين مراسم كه 
ريش��ه هاي فرهنگي و آئيني نيز دارد شامل: تاجگذاري جلوس، شكار، جنگ، سوگواري 
مرگ بزرگان و جش��ن مي باش��د. در اين رابطه هيلن برند به تصوير دو صفحه اي ابتداي 
نس��خه بايسنقري اش��اره مي كند )تصوير1(. اين نگاره با نمايش شكار، بازي شطرنج و يا 
گوش سپردن به موسيقي پيش زمينة نگارة آموزش صنايع به مردم توسط جمشيد است 
و به نوعي مس��ئوليت ش��اه را در برابر رفاه اقتصادي مردم بيان مي كند )Ibid: 112(. از 
سوی ديگر اين تصاوير مي توانند آن شرايط مساعد را به هر مقطع زماني ديگر از جمله 
زمان مصّور سازي نسخه القا كند. صحنه هايي از فضاي صلح و امنيت و آرامش در زمان 

.)Ibid( پادشاهان اسطوره اي، فضايي مشابه را در ذهن مي پروراند
هنرمند عليرغم اين كه آزادي كاملي در انتخاب مجالس نداشته و اين به عهدة سرپرست 
بوده اس��ت، اما همواره ميان مضامين اس��اطيري و ادبي و دغدغه هاي معاصر خود پيوند 
بر قرار كرده اس��ت. نحوة برگزاري آئين ها، نوع آداب و س��نن، پوشاك، معماري و حتي 
بس��ياري از ارزش هاي اخالقي در آثار نقاش��ي قابل ش��ناخت اس��ت. معاص��ر بودن در                                                                      
نسخه هاي مصّور تاريخ نقاشي ايران به گونه اي است كه در واقع در نسخه هاي هر عهد                                                                                                                  
مي توان آرش��يوي از چگونگي پوشاك، وسايل و سنت هاي همان زمان را به جاي زمان 
خلق متن مش��اهده كرد. با اس��تناد به متون گزارش��ي زمان، جزئيات دربار يك پادش��اه 
اس��طوره اي از يك شاهنامة عهد تيموري با دربار پادشاه وقت –سفارش دهندة نسخه– 

قابل تطبيق است.
در نگارة پادش��اهي جمش��يد، انتخاب اين مقطع از زندگي اس��طورة پادش��اهي عادل و 
نيكوكار كه سرپرس��تي مذهبي مردم را نيز بر عهده داش��ت –آن هم در آغاز نس��خه– با 
اهداف سياس��ي به نفع حاكم وقت صورت گرفته اس��ت. آخري��ن بيت اين صفحه كه در 

جدول ابيات است:
»بر آمد بران تخت فّرخ پدر / به رس��م َكيان بر س��رش تاج زر« كه دقيقاً آغاز حكومتي 
است كه جمشيد وارث آن است. اين نگاره نه تنها ذهن مخاطب را براي صفحة بعد آماده                

مي كند، بلكه براي حكومت موروثي و نيك سرشتي فرزند نيز استعاراتي دارد.
لباس جمشيد، درباريان و مردان اهل فن متعلق به دوران تيموريان است. ابزار آالت مورد 
استفاده و تاج و تخت جمشيد تابع واقعيت زمانه اند. اما همة اين تشريفات نه در يك كاخ 

پرشكوه كه در فضاي باز نظير صحنه هاي شكارگاه ديده مي شود.
پرندة بازي كه جمش��يد بر روي دست راس��ت خود گرفته است، نمادي از فّره پادشاهي 
اوس��ت كه به صورت يك پرندة با ش��كوه نمود يافته است. در اوستا فّر جمشيد به شكل 
ب��از )وغ��ن( در مي آيد و از او جدا مي  ش��ود )س��ودآور، 1384: 32(. اين مورد يكی از                        
نمونه های تأكيد خاص حكومت تيموريان بر روی نش��ان های پادش��اهی است. از سوي 
ديگر اين پرنده مي تواند اش��اره اي به رام كردن حيوانات توس��ط جمش��يد داشته باشد. 
رنگ لباس ها مي توانند ارجاعي به س��نت هاي دربار تيموري تلقي ش��وند. لباس س��بز 
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جمشيد و نحوة نشستن او سنت شاهان در دربار تيموري است كه در نسخه هاي مصّور 
تاريخي نظير ظفرنامه نيز ديده مي شود.

بر اين اس��اس مي توان ادعا نمود كه به روش شمايل شناسي مي توان به گونه اي جامع 
به خوانش نقاش��ي ايراني دس��ت زد. چرا كه اين امكان را در اختي��ار مخاطب خود قرار                     
مي دهد كه اليه هاي گوناگون اين شبكة در هم تنيده از معاني و مصداق هاي پر رمز و 

راز را از جهات متفاوت مورد واكاوي و تدقيق قراردهد.

نتیجه گیری
اروين پانوفس��كي با تدقيق و تعريف دو ش��يوة شمايل نگاري و ش��مايل شناسي روشي 
ارزش��مند براي تحليل آثار تجس��مي ارائه نمود. او به واژة شمايل، معاني و مصداق هاي 
جديد بخش��يد و در خوانش تصوير، س��ه س��طح معنايي را جداسازي كرد. اين سطوح از 

شرح به توصيف و در نهايت به توضيح و تحليل اثر مي رسند.
مع االس��ف در اين ش��يوه تنها آث��ار تصويري پيكرنما كه وفادار ب��ه موضوع و حوزة معنا 
و مفه��وم باش��ند امكان تحليل دارن��د. بدين ترتيب نه فقط هنر مس��يحي كه مورد نظر 
پانوفس��كي بود، بلكه هر اثري كه داراي اين مش��خصه باشد از هر دورة زماني، مي تواند 
موضوع اين روش تحليل باشد. نقاشي ايراني نيز با داشتن ارزش هاي مشابه مي تواند با 

اين روش مورد خوانش قرار گيرد.
ش��مايل شناسي راهبردي براي كاربرد مس��تندات تاريخي و اجتماعي و فرهنگي و ... در 
اثر هنري مي باش��د. از سوي ديگر اثر هنري نيز مي تواند همچون سندي براي شناخت 
جزئيات تاريخي در نظر گرفته شود. راهي به سوي رمز گشايي از معاني پنهان تصوير كه 

گاه از نظر خالق آن نيز پنهان مي ماند.
بخش عمدة نقاش��ي ايراني با پيوند دائمي كه با كتاب و مضامين ادبي برقرار كرده است، 
همواره ارجاعات متعدد به متون ديگر دارد. اين ويژگي باعث وارد ش��دن به شبكه اي در 
هم تنيده از معاني و مصاديق مي ش��ود. با اي��ن راهبرد، می توان نگاره هاي كتب مصور 
را به عنوان س��ندي از جريان هاي فرهنگي، اجتماعي، سياس��ي و مذهبي گذشته مورد 
خوانش��ي تازه قرار داد. همچنين از طريق مطابقت با اس��ناد قديم��ي مي توان به وجوه 
پيچي��ده و ظري��ف آنها در بيان جزئيات معاصر خود، آگاه گرديد. از س��وي ديگر با توجه 
به اين كه مضمون داشتن و توجه به معنا خاصيت ذاتي نقاشي ايراني و ويژگي مشترك 
همه ي رس��انه هاي آن است، روش شمايل شناسي مي تواند به عنوان راهبردي كارآمد 

براي تحليل همه ي بسترهاي تصويري فرهنگ ايراني مؤثر واقع شود.
در نگارة پادش��اهي جمش��يد مضمون س��لطنت كه در زمان تيموري��ان اهميت ويژه اي 
داش��ت با آموزش هاي اصلي براي آباداني س��رزمين توسط ش��خص پادشاه در كنار هم                         
نشس��ته اند. اين همنشيني بهانه اي به دس��ت نگارگر ناشناس داده است تا مجموعه اي 
مصور از جزئيات فرهنگي نظير: پوشاك، ابزار آالت و غيره را در اختيار بيننده قرار دهد.

***
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