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چکیده
توسل به پيامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( از امتيازهای خاص فرهنگ تشيع به شمار 
می رود که ریشه در آیات و روایت ها دارد. از آنجایی که هر یک از امامان)ع( مظهر 
یکی از اسمای حسنای الهی هستند، در حين توسل به ایشان، بایستی به نوع مظهریت 

و تجلی  ویژة آنها توجه کرد. 
امام رضا)ع( را که دارای ارزش  به  بازنمایی توسل  از این رو، هنرمندان صفوی، 
معنوی و نمایانگر سنت مضمونی است، در قالب باور اعتقادی به تصویر کشيده اند. 

هدف مقالة حاضر، بررسی جلوه های بصری نگارة »نجات مردم دریا توسط امام 
رضا)ع(« به شيوة آیکونولوژی به عنوان یکی از رویکردهای جدید در زمينة روش های 
کيفی در حيطة هنر است. این روش پویا و همه جانبه نگر، در نيل به معنا و محتوای آثار 
هنری به ویژه نگارگری ایرانی که فراتر از زیبایی بصری دارای نظام پيچيده و گسترده ای 
از ظرایف ارزش های اخالقی، عرفانی، اجتماعی و روان شناسی بوده، شایان توجه است. 
زیرا فرایند تفسير اثر هنری طی سه مرحلة راهبردی توصيف، تحليل و تفسير، پژوهش ها 
را به صورت نظام مند توسعه می دهد. نوشتار پيش رو، ضمن مطالعة تاریخچة آیکونولوژی 
و ویژگی های مکتب نگارگری قزوین، به بررسی آیکونوگرافيک نگارة یادشده می پردازد. 
روش، آیکونولوژی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی است. بررسی ها 
نشان می دهد نگارگری دورة صفویه بازتاب تحول  بنيان های فکری هنرمندان آن دوره 
بوده که متأثر از شرایط و اوضاع اجتماعی خاص آنها است. بنابراین روش تأویلی مانند 

آیکونوگرافی موجب بازشناسی و معرفی ارزش های نمادین در این آثار می شود.

واژه های کلیدی 
توسل به امام رضا)ع(، نگارگری، دورة صفویه، آیکونولوژی، آروین پانوفسکی
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آیکونوگرافیك جلوه های بصری توسل به امام رضا)ع( در نگارگری
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مقدمه
بدون شک آدمی برای تحصيل کمال مادی و معنوی بایستی به عواملی خارج از محدودة 

وجودی خویش تمسک جوید.
انسان، با توسل می تواند به خداوند نزدیک شده و حوائج مادی و معنوی خود را طلب 
کند، ولی شناخت »وسيله« تنها از راه شرع و وحی قابل شناسایی است.1 اگرچه آیات قرآن، 
محور اصلی دعوت را توحيد قرار می دهد، در عين حال تأثير اسباب و علل جهان هستی را 

می پذیرد)مجلسی،1403ق، ج2 : 90(.2
 از آنجا که امامان معصوم)ع( برگزیدگانی هستند که بر دیگران حق والیت دارند و شئون 
والیی آنها در ُبعد تکوینی و تشریعی مطرح بوده، بنابراین در حوزة تکوین، امام)ع( محور عالم 
وجود است و عالوه بر اینکه بقا و تداوم هستی وابسته به اوست، تمام نعمت های الهی ـ اعم از 
 مادی و معنوی ـ نيز از مجرای مقام امامت به دیگران افاضه می شود)حسينی تهرانی، 1360، ج 5:
130(.3 اميرالمؤمنين)ع( می فرمایند: »هيچ بشری بر ما نعمتی ندارد، بلکه فقط خداوند است که 
بر ما نعمت ارزانی داشته است. پس بين ما و خداوند هيچ واسطه ای نيست و مردم به تمامی 

و همگی دست پروردة ما هستند، بنابراین ما واسطة  بين مردم و خدا هستيم« )همان: 130(.4
بر این اساس، امر توسل به اوليای الهی مطرح می شود. چون هر یک از امامان)ع( مظهر 
نامی خاص از اسمای حسنای الهی و اسم اعظم هستند، بهتر است در حين توسل، به نوع 
 مظهریت و تجلی ویژة آنها توجه کرد. بر اساس دعای توسل دیگر، در نجات از هول و بيم

1. ولی شناخت وسیله در امور ماورای طبیعی و مکنونات غیبی از دایرة علم و تجربه بیرون بوده و تنها از طریق شرع و وحی قابل 
شناسایی است.

2. چه علل ظاهری و عادی باشند، مانند اینکه می فرماید: »خداوند از آسمان آب را فرستاد و به وسیلة آن انواع گوناگون گیاهان 
را از زمین برآوردیم« )طه/ 53( یا علل غیر عادی مانند اینکه یوسف به برادرانش گفت: »این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم 
بیاندازید تا بینا شود« )یوسف/ 93( بر اساس روایت های اهل بیت)ع(: »خداوند فقط از راه اسباب و علل، کارها را به جریان می اندازد« 

)مجلسی،1403 ق، ج 2: 90(.
3. در بعد تشریع، اولیاء اهلل تمامی شئون پیامبر اکرم)ص( را به جز شأن نبوت دارا هستند.

4. شیخ محمد عبده گوید: »آل پیغمبر اسیران احسانی هستند که خدا به آنها کرده است و مردم اسیران فضلی هستند که اهل بیت)ع( 
بر آنها کرده اند« )حسینی تهرانی، 1360، ج 5: 130(.
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سفر دریاها، صحراها و بيابان ها بایستی به امام رضا)ع( متوسل شد تا رأفت و مهربانی خاص 
ایشان شامل حال افتادگان و درماندگان شود.

نسخة فالنامه، از شاهکارهای نفيس هنر شيعی در دورة صفوی، بر اساس مضامين قرآنی، 
وقایع مهم اسالم، تشيع و داستان هایی از معجزه های قرآن و کرامت های ائمه اطهار)ع( شکل  
یافته، لذا هنرمند صفوی بر اساس باورهای شيعی و با توجه به ویژگی های بينشی، مضمونی 
و ساختاری ویژة خویش برای نمایش مفهوم توسل، نگارة »نجات مردم دریا توسط امام 

رضا)ع(« را به تصویر کشيده است.
آثـار هنـری، پدیده هایـی چند وجهـی هسـتند که برای شـناخت بهتـر و کامل تر بایسـتی 
از روش هـای متنـوع پژوهـش کيفـی بهـره بـرد تـا حقيقـت آثـار هنـری را آشـکار کنـد. 
یکـی از ایـن شـيوه ها توسـط آروین پانوفسـکی، بـا توانایـی خارق العاده ای که در »شـرح« 
محتـوای آثـار هنـری داشـت و با ارجاع به طيف گسـترده ای از مصادیقی از سـایر رشـته ها 
بـه روش آیکونولـوژی، انجـام شـد و تاریـخ هنـر را بـه جایگاهـی واالتر از تمـام معارف 
حـوزة علـوم انسـانی ارتقـا داد. در روش تفسـير آثـار سـنتی، تحليل گر در مقابـل اثری که 
منشـأ ماورایـی دارد قـرار می گيـرد و بایسـتی هماننـد کاوشـگری، دّر نهفتـه در اثـر هنری 
)معنـا( را بيابـد. بنابرایـن لـزوم روشـی بـرای تحليـل آثار سـنتی که بـر مبنـای نمادگرایی 
اسـت ضـرورت می یابـد کـه آیکونوگرافی می توانـد برای رمزگشـایی آنها بـه کار رود و به 
مضاميـن آثـار هنری در مقابـل فرم بپردازد. محدودیـت کاربرد این روش کيفـی در مطالعة 
آثـار هنـری، توجـه نگارنـده را به طرح بررسـی نمادهـای تزیينی و مفهومی نـگارة »نجات 
مـردم دریـا توسـط امـام رضـا)ع(« به شـيوة آیکونولـوژی و بر اسـاس گـردآوری اطالعات 

به صـورت کتابخانـه ای و اسـنادی معطـوف کرد.1 

1. از آنجا که قالب هنر متأثر از قواعد زیبایی شناختی است، ولی محتوای آن از ارزش ها و اعتقادهای موجود در جامعه نشئت می گیرد، 
بنابراین برای شناخت عمیق تر یک اثر هنری از دوره ای خاص، بایستی اطالعاتی دربارة آن جامعه کسب کرد و از سایر روش های 
تحقیق واقعیت همچون تحقیقات اسنادی، تاریخی و غیره نیز بهره برد مانند آثار پانوفسکی که در آنها می توان به وجود روابط متقابل 

میان سطح کلی یک فرهنگ و سطح جزئی اثر هنری پی برد.
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پیشینه
در گسترة شيوة آیکونولوژی، پژوهش هایی انجام گرفته که از آن جمله، عبدی در رسالة 
»بررسی تحليلی نگارگری ایران در مکاتب هرات و تبریز از منظر آیکونوگرافی« در سال 
1387 برای اخذ درجة دکتری از دانشگاه هنر تهران، ضمن معرفی این روش و کاربردهای 

آن، به تحليل و بررسی نگاره های این مکاتب پرداخته است. 
محمدزاده نيز در نشریة نقدنامة هنر، در مقاله ای با عنوان »نقد شمایل شناسانه و کاربرد 
و  آیکونوگرافی  ميان  تمایز  بيان  در سال1390 ضمن  قاجار«  مذهبی  نقاشی  در حوزة  آن 
به کارگيری سه  قاجار می پردازد و  نقاشی های مذهبی عصر  از  نمونه هایی  به  آیکونولوژی 
مرحلة تفسير پانوفسکی را برای درک بهتر نقاشی مذهبی این دوره مؤثر می داند. همچنين 
نشریة  در  هنری«  مطالعات  در  شمایل شناسی  و  شمایل نگاری  »رویکرد  مقالة  در  نصری 
رشد آموزش هنر، در سال 1389، طی بررسی شمایل و شمایل نگاری، به توصيف آرای 
نظریه پرداز این روش پرداخته و ضمن واکاوی آنها به این نتيجه دست یافته که رویکرد 
پانوفسکی، مطلق و جهان شمول نيست، بلکه روشی در راستای بررسی رابطة قوم شناسی 
و قوم نگاری است، نه شيوه ای برای تفسيرهای بدون بنيان طالع شناسی و طالع نگاری که در 

توصيف آثار هنری به کار می رود.

تاریخچة آیکونولوژی
ـ  دو صورت  به  هنری  مطالعات  در  آن  و حضور  دارد  ویژه ای  توجه  آیکون  به  هنر، 
موضوع مطالعات هنری و دیگری روشی برای تحقيقات ـ مطرح می شود. آیکونوگرافی به 
توصيف یا تفسير محتوای آثار هنری و تاریخ آن ـ که به تاریخ اندیشه های بشری بر می گردد 
ـ می پردازد و عبدی به این نکته اشاره می کند که آیکونولوژی شاخه ای از تاریخ هنر است 

و به مضامين یا معناهای آثار هنری در مقابل فرم می پردازد )1390: 84(.
در ابتدا وازاری )1574- 1511( به شيوة شمایل نگاری به تفسير پيچيده و رمزآلود مفاهيم 
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تابلوهای ـ آویخته بر دیوارهای ـ پالتزو وتچيو پرداخت، ولی نخستين محقق در حوزة 
شمایل نگاری، جيووانی پی یتروبللوری1 است که درصدد شناسایی ارتباط موتيف ها با منابع 
کالسيک یا مدرن برآمد و تالش کرد تا معنای عميق اندیشة رمزی عام اثر را بيابد. البته 
پيشينة شمایل شناسی کنونی به نيمة دوم قرن 16 م. بر می گردد که به یافتن معنای نهانی در 
هر عنصر از آثار هنری پرداخته است. یکی از دستاوردهای مهم دورة رنسانس که تا اندازه ای 
هم بر شمایل نگاری اثر گذاشت، تجدید پيوند سنت های ادبی و تجسمی دوران باستان در 
قرن 15 م. بوده است و سزار ریپا از برجسته ترین محققان ایتاليایی با کتاب آیکونولوژیا در 

سال 1593 م. آغازگر جریان بسيار مهمی در عرصة هنرـ به ویژه تاریخ و نقد هنر ـ شد. 
نخستين مطالعات آیکونوگرافی در قرن 16 م. به صورت مجموعه ای از سمبل ها، تزئين ها 
و نشانه های متعلق به ادبيات باستان عرضه شد2. تا قرن 18 م. تحت تأثير باستان شناسی 
در  مجزا  رشته ای  به صورت  و  شد  جدا  باستان شناسی  از  م.   19 قرن  در  و  داشت  قرار 
شاخه های دینی و غير دینی گسترش یافت. تحول عظيم در حوزة بررسی شمایل نگاری با 
نهضت رمانتيک آغاز شد )با شاعران برجسته ای مانند لسينگ در آلمان(. تحقيق در حوزة 
یافت. عرصة  تکوین  فرانسه  در  ـ  بود  قرون وسطایی ـ که عمدتًا روحانی  شمایل نگاری 
بررسی این موضوع را در قرن 19 م. زیر سيطرة خود گرفت، آثار زیر پای بست محکم 
شمایل شناسی را فراهم کرد و محققان قرن 20 م. بنای مدرن و جامع را بر آنها بنيان نهادند. 
از دیگر برجستگان این عرصه، اميل مال3 است که با گردآوری فرهنگی، درک و خوانش 
تصاویر مذهبی را برای انسان های جدید ميسر کرد. در عرصة تحقيق تاریخی نيز مکتب 
بين المللی هنر به بررسی های مربوط به شمایل نگاری جهت تازه ای دادندـ  مشخصة این گونه 
تحقيقات در قرن 20 م. است ـ و سردمدار آن هم محقق هامبورگی »ابی واربرگ« است 
 که در کنگرة بين المللی تاریخ هنر در وطن، دیوارنگاره های فرانچسکو کوسا و همکارانش 

1. باستان شناس و نظریه پرداز هنر قرن 17 م.
2. این سمبل ها، تزئین ها و نشانه ها در هنرهای تجسمی کاربرد داشت.

3. امیل مال مطالعات فرانسوی آیکونولوژی ـ به   ویژه مطالعات دیدرو ـ را تکمیل کرد.
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در فررا را به تمثال اشکال منطقة البروج تفسيرکرد1 و همچنين حلقة واربورگ را که مرکز 
پژوهش های آیکونولوژی است، راه اندازی کرد که چهره های برجستة آن آروین پانوفسکی2، 

ارنست گامبریج و فریتز ساکسل هستند. 
در هامبورگ، ارنست کاسيرر فلسفة صور رمزی اش را بنياد نهاد که پيشينة دیگری برای 
نظام پانوفسکی می سازد. نخستين کسی که لفظ »Iconology«3 را برای شيوة تحليل محتوا 
در اثر هنری پيشنهاد کرد »هوگ ورف« بود.4 هدف وی از شمایل شناسی عبارت است از 
پنهان است«  یا  یا عرفانی که در صور مجازی جلوه می کند  فهم »معنای رمزی و اصولی 

)بيالوستوکی، 1385: 1(.5 
وی  است.  پانوفسکی  آروین  آیکونولوژی،  حوزة  شخصيت  تأثيرگذارترین  و  مهم ترین 
باشد  داشته  وجود  بایستی  هنری  اثر  تفسير  و  درک  از  مجزا  معنایی  سطح  سه  بود  معتقد 
حوزة  ـ  آیکونوگرافيک  تفسير  و  آیکونوگرافيک  تحليل  آیکونوگرافی،  پيش  شامل  که 
 شمایل شناسی ـ است. نصری دليل اینکه پانوفسکی چندان با مورخان هنر پيش از خود و 

حوزة  در  فعالیت هایش  به دلیل  که  است  ـ  رنسانس  متخصص  به ویژه  ـ  هنر  تاریخ شناس  واربرگ«  »ابی  هامبورگی  محقق   .1
روش شناسی، وی را بنیانگذار آیکونوگرافی معاصر می دانند. او با گذر از مطالعات صرفًا کّمی، به تحلیل و تفسیر شمایل شناسی روی 
آورد و همچنین با طرح چنین موضوعی موجب احیای مجدد شمایل، شمایل نگاری و شمایل شناسی به شکلی نوین شد. از مهم ترین 
ویژگی های مطالعات واربورگ گسترش حوزة آیکونولوژی از متون و هنرهای مذهبی به متون و هنرهای غیر مذهبی است و در 
ادامه، وی حلقة واربورگ را که مرکز پژوهش های آیکونولوژی است راه اندازی کرد. نظر واربرگ برای نظریة بسیار متنفذ تفسیر 

شمایل نگارانه در قرن بیستم که آروین پانوفسکی ساخته و پرداخته بود، حائز اهمیت فراوان است.
2. آروین پانوفسکی در حوزه های مختلف هنری به ویژه تاریخ و زیبایی شناسی هنر قرون وسطی و رنسانس مطالعات گسترده ای 
داشت که حاصل آن ده ها کتاب و مقاله است. پانوفسکی برخالف محققان پیش از خود عالوه بر شناسایی و تعیین هویت نمادها و 
سمبل های درون اثر، به شناسایی درون مایه، موضوع و عناصر درون یک اثر معتقد بود که بدین روش می توان به مضامین عمیق تری 
دست یافت. درک عمیق تری که منجر به دریافتی ورای فرهنگ غالب بر دوره ای که اثر در بستر آن شکل گرفته می شود. جستجوی 
معنا از طریق تصویر در رویکرد پانوفسکی به تاریخ هنر اهمیت دارد و الزمة دستیابی بدین معنا، اعتقاد به ارتباطی ضروری میان 
جزئیات اثر هنری با کلیات فرهنگ و جامعه ای که اثر در آن شکل گرفته است. وی معتقد بود سه سطح معنایی مجزا از درک و 
تفسیر اثر هنری بایستی وجود داشته باشد که شامل پیش آیکونوگرافی ـ شناسایی و توصیف نقش مایه )موضوع ها و رویدادهایی 
که به واسطة خطوط، احجام و رنگ ها تصویر می شوند( ـ و دومی تحلیل آیکونوگرافیک ـ شناسایی و توصیف انگارة معنایی )ثانویه 
یا قراردادی( که از طریق این نقش مایه ها منتقل می شوند و با ارجاع هایی به منابع مکتوب تعیین می شوند )حوزة شمایل نگاری( و 

سومی تفسیر آیکونوگرافیک ـ تفسیر این انگاره ها را شامل می شود )حوزة شمایل شناسی( ـ است.
3. شمایل شناسی

4. اگرچه واربرگ هم قباًل دربارة تحلیل شمایل شناسانه اظهار نظر کرده بود.
5. هوگ ورف آخرین هدف شمایل شناسی را یافتن پیشینة فرهنگی و ایدئولوژیکی تلقی می کرد که آثار هنری متجلی می سازند و 

همین طور هم اهمیت فرهنگی و اجتماعی که می توان به شکل ها و وسیلة بیان نسبت داد.
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هم دوره اش موافق نيست را چنين ذکر می کند: »پانوفسکی به این موضوع توجه داشت که در 
دورة رنسانس، بحث تاریخ مندی )سياليت( انسان و اینکه انسان در این دوره نسبت به تاریخ درک 
و بصيرتی داشته است مطرح بود و در آن تمدن ها نمی توان چنين بصيرتی را یافت« )1389: 58(.
بنابراین محققانی همچون پانوفسکی، بررسی های متعددی را به تفکر نوافالطونی موجود در 
پس زمينة ایدئولوژیکی آثار مشهور ميکل آنژ و نيز نقاشی های اساطيری تيتيان اختصاص داده اند. 
در راستای تحول در عرصة مطالعات شمایل نگاری، نهاد مراکز اسناد و مدارک نيز پيشرفت کرد و 

در سال 1956 م. ا. پيگلر کتاب بسيار مفيدی با عنوان Barockthemen را منتشر ساخت.1

هنر نگارگری دورة صفویه
 هنر نگارگری صفویان ماحصل نگارگری اسالمی بوده، به تدریج به معنویت، روحانيت
و استفاده از خطوط نرم و عناصر صميمی آن افزوده شده و در این دوره به کمال معنویت 
و ظرافت، دست یافته است. این روحانيت خاص در نگاره های مذهبی صفویه، سندی بر 
یکپارچگی دین و دولت بود و سليقه و هنر آنها نيز در پيوند مستقيم با عناصری قرار گرفت 
که ماهيت مذهبی داشتند. در این دوره، آموزه های فقهی شيعه که چشمگيرترین و حساس ترین 
مسائل مذهبی در تاریخ اسالم به شمار می روند به نحو قابل توجهی گسترش یافتند و شيوه ها 
و تمهيدهای نمادینی ابداع شدند تا نظرگاه شيعه نسبت به شخصيت های مقدس در عرصة 
نگارگری را جلوه دهند. زیرا مقدسان شيعه، برگزیدگانی هستند که اگر صورت جسمانی و 
زمينی آنها بی واسطه و بدون به کار بردن این تمهيدها در تصویر ظهور یابد، مخاطب را به 
مدلول واقعی آنها ارجاع نمی دهد و احتمااًل یکی از دالیل حرمت تصویرگری به خصوص 
شمایل اوليای الهی را بر همين مبنا باید دانست، زیرا صورت مادی این جهانی بر مناسباتی 

داللت دارد که انسان را از رسيدن به مدلول حقيقی باز می دارد )مهدی زاده، 1392: 185(.

1. پیگلر در کتاب Barockthemen فهرست هزاران اثر هنری مربوط به عصر باروک را برحسب موضوع آورده و نخستین مقاله در 
بنیاد نهادن نمایة نظام مند مربوط به شمایل نگاری خاص هنر هر دوره را در موسسة تاریخ هنر در هلند ارائه داده و در بررسی مسئلة 

محتوا در هنر، درجة آگاهی در زمان ها و مکان های مختلف فرق کرده است )بیالوستوکی، 1385(.



فرهنگ رضوی204

13
94

یز 
پای

م، 
ده

یاز
رة 

شما
م، 

سو
ل 

سا
  

بنابراین ابداع نماد و شيوه های تصویری که اهميت موضوع های شيعی همچون تقدس، بزرگی 
و شأن واالی شخصيت  آنها را نشان دهد در این دوره بروز و تجلی یافت. به ویژه این موضوع در 
دورة شاه تهماسب تشدید و تثبيت شد و تحولی اساسی در عناصر بصری برای نمایش جنبه های 

مقدس تفکر شيعی به وجود آمد1 و نقطة اوج آن در فالنامه تهماسبی قابل مشاهده است. 2

خوانش آیکونوگرافیک نگارة »نجات مردم در دریا توسط امام رضا)ع(«

.)Farhad, 2009: 132(»)تصویر 1( نگارة »نجات مردم در دریا توسط امام رضا)ع(

نگارة »نجات مردم در دریا توسط امام رضا)ع(«، با توجه به روش آیکونولوژی به اختصار 
مورد خوانش قرار می گيرد.3 این تصویر یکی از بيشمارترین نگاره هایی است که موضوع 

مبارزه ميان نيروهای خير و شر را به نمایش گذاشته است4 )تصویر 1(.

1. به طور مثال در اکثر نسخ خطی، چهرة اولیای دین با روبند و هالة نورانی به نمایش درآمده  است.
2. به دلیل پیشینة طوالنی نقالی و قصه خوانی در ایران و توجه حکام این دوره به وقایع و حماسه های مذهبی و نفوذ آن در میان 

مردم، انواع شیوه های بیان داستان های مذهبی رواج یافت.
.)Percepticve Act( )Calvino 1998:3( :3. خوانش یعنی عمل ادراکی و شامل سه سطح دریافت، برداشت و استنباط می شود

4. مانند داستان رستم با دیو سفید در آخرین منزل از هفت خان رستم و داستان مبارزة بهرام گور با اژدها و ده ها داستان دیگر که 
مشابه این موضوع را به تصویر کشیده اند.
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 درواقع مضمون این تصویر با ده ها نگارة مشابه در همين موضوع مشترک است و تنها با 
اندک تمایزی دربارة شخصيت های مختلف در ورای قرن ها در قالب داستان های گوناگون و 
جذاب، منتقل و تکرار شده است. در حقيقت این نگاره، بازنمایی توسل به امام رضا)ع( بوده 
 که دارای ارزش معنوی و نمایانگر سنت مضمونی است که در قالب یک باور اعتقادی به
تصویر کشيده شده است. اهميت این موضوع زمانی برجسته تر می شود که خداوند در آیة 
35 سورة مائده به موضوع توسل اشاره می کند و شامل هر چيزی است که مرضی و مورد 
توجه خدا باشد و موجب نزدیکی به پيشگاه مقدس پروردگار شود1 و ضرورت مطالعة 
ایران را ایجاب می کند.2  تأثير آن در فرهنگ  دقيق تر جنبه های مختلف توسل در قرآن و 
بنابراین نيل به معنای پنهان در این تصویر در سه سطح معنایی بر اساس شيوة پانوفسکی 
با درک معنای ابتدایی نقوش ترسيم شده، موضوع تصویر و روابط آنها با مراجعه به متون 

روایی و تاریخی ميسر می شود.
بر اساس اصول پانوفسکی، نخستين سطح دریافت یک اثر هنری صرفًا با ویژگی های 
بصری اثر مرتبط بوده و اساسًا درک آن بر مبنای واقعيت صوری و تجربة تصویری است. 
در  که  است  این  امام رضا)ع(«  توسط  دریا  در  مردم  »نجات  نگارة  دریافت  نخستين  سطح 
پيش زمينة آن، فردی با لباس سبز و فاخر سوار بر اسبی آبی رنگ با زینی تشریفاتی، شمشيری 
 بر کمر و نيزه ای در دست در مقابل دیوی شيطنت آميز و غيرعادی ترسيم شده است.3 چهرة
 ناجی با پوششی سفيد و هاله ای شعله سان مستور شده و در حالی که نيزه را به شکم دیو

1. مهم ترین آنها ایمان به خدا و پیامبر اکرم)ص( و جهاد و عبادت هایی همچون نماز، زکات، روزه، زیارت خانة خدا، صلة رحم، انفاق 
در راه خدا ـ اعم از انفاق های پنهانی و آشکار ـ و همچنین این واسطه می تواند محبت اولیای خدا باشد که خود او تأکید کرده است. 

بنابراین انسان با توسل به کسانی که محبوب خدا هستند، مانند پیامبران، معصومان و مؤمنان صالح، به تقرب الهی دست می یابد.
2. در آیة مدح متوسالن )آیات 57 ـ 56 سورة اسراء(: مفسران اتفاق نظر دارند که »َيْبَتُغوَن ِإل َربِِّهُم اْلَوسیَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب«، مدح و 
توصیف برای مؤمنان است؛ زیرا آنان برای رسیدن به خدا توسل می جویند. مؤمنان برخالف مشرکان به کسانی متوسل می شوند که 
اهل باشند و صالحیت رفع مشکالت را داشته باشند. این آیه مشرکان را نکوهش می کند که آنها چیزهایی را عبادت و از آنها طلب 

حاجت می کنند که اصاًل مالک نفع و ضرر خود نیستند. به مشرکان خطاب شده است: »اْدُعوْا الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّن ُدوِنِه«.
3. موجودات دیوسان در تخیل مردم ایران به منزلة دشمن قهرمانان نیک از جایگاه خاصی برخوردارند. اصواًل نبرد با دیوها یکی از 
ویژگی های قهرمانان قصه های عامیانة ایرانی است که با شخصیت های مذهبی برای باال بردن مقام و قدرت آنها درآمیخته شده 

است.
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بزرگ و نارنجی رنگ با چهره ای خشن فرو کرده، مشاهده می شود. در این نگاره، افرادی 
اسير چنگال موجودات وحشی به صورتی بی تناسب و بدون دقت نمایش داده شده اند، اما 
تصویر هيوال و قهرمان و مرکبش با دقت و ارائة جزئيات مصور شده اند. در این مرحله به 
ویژگی های بصری، ساختاری و تکنيکی اثر توجه می شود، همچون نمایی از صخره ها و 
طبيعت سرسبز و پرشکوفه که با رنگ های شاد و با نشاط تصویر شده، ولی این مرحله از 

درک اثر هنری عاری از معلومات ضروری فرهنگی است.
اثر  درک  برای  بایستی  و  است  نخست  مرحلة  از  عميق تر  آیکونوگرافی  مرحلة  دومين 
هنری، اصول تصویری و غيرتصویری را دانست و این سطح به دانش فرهنگی مخاطب 
بستگی دارد. اگر مخاطب این نگاره با فرهنگ ایرانيان آشنایی داشته باشد با مشاهدة اثر 
متوجه می شود شخصيت در حال مبارزه با دیو دهشتناک، احتمااًل یکی از معصومان)ع( است 
افراد وحشت زده،  از  و  دارد  نور وجود  از  هاله ای  دور سرش  به  و  پوشيده  که چهره اش 
سراسيمه و عریانی که به دنبال پناهگاه هستند و از وی کمک می طلبند، متوجه موضوع نگاره 
و هویت افراد خواهد شد که در قرآن کریم و سنت شریف نبوی بدان اشاره شده است. نوع 
فضاسازی و کاربرد عناصر بصری می تواند نشانه ای برای دستيابی به دورة تاریخی اثر باشد. 
از آن جایی که درون مایه و موضوع های متعلق به یک دورة تاریخی مشخص لزومًا واضح 

نيستند، بنابراین بایستی با تاریخ، ادبيات و هنر آن دوره نيز آشنایی داشت.1 
سطح سوم که مرحلة عميق تری از این روش بوده شامل معنا و محتوای درونی اثر است و 
در این سطح، معنایی از اثر و کليت فرهنگی که این نگاره در آن خلق شده به دست می آید. در 
این مرحله »ارزش های نمادین« مطرح می شوند و آن به شناخت تاریخ هنر نياز دارد. بر این 
اساس شخصيت، فرهنگ، جامعه و شيوة نگارگری زمان خالق این اثر ـ حتی گرایش های 
فکری و اعتقادی او ـ مشخص می شود. توصيف ارزش های نمادین، تفسيری تحليلی بوده، 

1. با رواج اسالم، در قرن 7 ق. کاربرد آیات قرآنی و احادیث در میان ایرانیان نضج یافت و تأثیر فرهنگ اسالمی بر ادبیات فارسی 
به حیطة لغت و زبان محدود نشد، بلکه در محتوای آثار ادبی این دوره نیز ظاهر شد و تا قرن 9 ق. به اوج شکوفایی رسید و نفوذ 

کالم وحی به ویژه مضامین قرآنی در نگارگری مشهود شد.
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نه ترکيبی و این گونه تفسير نيازمند مقایسة مضمون اثر با مستندهای تاریخی )به ویژه که 
موضوع اثر از قرآن و سنت شریف نبوی نشئت گرفته( است. پانوفسکی، آیکونولوژی را 
اصول  دائمی  تفسير  بلکه  نمی داند،  دورة خاص  یک  فرهنگی  نمادهای  در  فقط جستجو 
تکنيکی و نيز مضامين کلی اثر هنری را الزم می شمرد. به اعتقاد او، تفسير تحليلی، محقق را 
به قصد و خواستة هنرمند رهنمون نمی کند، بلکه احتمال دارد اصواًل با قصد آگاهانة هنرمند 
تفاوت داشته باشد و بر این اساس اثر به تفسيری ورای خواست خودآگاه هنرمند نياز دارد. 

موضوع این نگاره احتمااًل بازتابی از این فراز »دعای توسل« است:
»خدایا! از تو درخواست می کنم به حّق وليت رضا، علی بن موسی )درود خدا بر او( که 
مرا در همة مسافرت هایم در خشکی ها، دریاها، کوه ها، بيابان های خشک، دّره ها و بيشه ها از 
آنچه می ترسم و پرهيز دارم در امان بداری، همانا تو مهربان و مهرورزی«1 )قمی، 1369: 204(.
ولی برای بررسی زمينه های بروز این مضمون، ذکر ترجمة آیات و روایت ها نيز ضرورت 
می یابد و از مفاد آنها مشخص می شود که پيامبر)ص( و اهل بيت)ع( ـ به عنوان بندگان مقرب 
الهی و کسانی که به سرحد کمال بشری رسيده2 و نزد خداوند از جاللت و منزلت خاصی 
برخوردارند ـ »وسيلة« ما به درگاه الهی هستند و کرامت ها و معجزاه های آنها نشان دهندة 

جایگاه آسمانی و فوق زمينی ایشان است.3 
در این مرحله از تفسير، توجه به جزئيات نگاره ـ به ویژه توجه به پيکره ها و صحنه آرایی 
درون نگاره ـ ضرورت می یابد. با بررسی وضعيت قرارگيری دو شخصيت اصلی داستان 
و نيز نقش مایه های موجود در زمينة تصویر می توان به نکات حائز اهميتی اشاره کرد. این 

َوالِْبحاِر  اْلرَباری  َاْسفاری ِفی  ِبِه فی مَجیِع  لُم إاّل َسلَّْمَتنی  َعَلیِه السَّ ْبِن ُموسی  ضا َعِلی  َاْسَئُلک حِبَقِّ َولِیک الرِّ 1. »اَلّلُهمَّ اِّنی 
َواْلِباِل واْلِقفاِر وااْلْوِديِة َواْلِغیاِض ِمْن مَجیِع ما َاخاُفُه َوَاْحَذُرُه اِنَّک َرُؤٌف َرحیٌم«

2. رسول اهلّل)ص( فرمودند: »ای جابر، هرگاه خواستی در پیشگاه الهی دعا کنی و خداوند نیز دعای شما را مستجاب گرداند، متوسل به 
اهل بیت)ع( من شو و خداوند را به اسمای آنان بخوان که محبوب ترین اسم ها نزد خدا اهل بیت)ع( من هستند« )همان، ج 91، ح 16: 21(.

3. واژة »کرامت« در اصل به معنی بزرگواری و عظمت معنوی است. در اصطالح علم کالم، کارهای خارق العاده ای که از پیامبران 
برای اثبات نبوت صادر می شود به نام »معجزه« و همین گونه کارها از غیر پیامبران، »کرامت« نامیده می شود. بر همین اساس امام 
صادق)ع( فرمودند: »معجزه، نشانه ای برای خداست که خداوند آن را به کسی جز پیامبران، رسوالن و حّجت هایش عطا نمی کند و 

هدف این است که به وسیلة آن، راستگویی راستگو از دروغ گویی دروغ گو شناخته شود« )مجلسی،1403 ق، ج 12: 77(.
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اثر، حضور یکی از اوليای الهی را در حال کمک به مردم سراسيمه و پراکنده در دریا نشان 
می دهد که چهره اش با پوششی سفيد و هاله ای نورانی احاطه شده و در حالی که نيزه را به 
شکم دیو بزرگ و نارنجی رنگ با چهره ای خشن فرو کرده، مشاهده می شود. شدت خشم 
این موجود دهشتناک نيز با شعله های منشعب از چشمان و دهانش نمایش داده شده است. بر 
اساس دعای توسل دیگر، احتمال دارد نجات دهندة افراد غریق در دریا، امام هشتم)ع( باشد.
نوع گزینش  دارد،  تفسير  قابليت  و  به خود جلب می کند  را  بيننده  توجه  ابتدا  در  آنچه 
رنگ های موجود در نگاره است که نمادی از خصوصيات درونی پيکره ها و نشان دهندة آگاهی 
خردمندانة نگارگر نسبت به روان شناسی رنگ هاست. بنابراین، بعضی رنگ ها، نماد صفات 
زمينی و برخی، صفات روحانی و ملکوتی را نشان می دهند. چنانچه لباس امام رضا)ع( با توجه 
به ایمان و اعتقاد ذاتی شان به رنگ روحانی سبز که رنگ والیت، عصمت و طهارت و در یک 
کالم »صبغة الل« بوده به نمایش درآمده است.1 احتمال دارد دليل انتخاب رنگ آبی اسب امام)ع( 
به معنی ایمان صاحب آن باشد زیرا این رنگ در هنر کهن گرا به منزلة رنگ الهی و آسمانی و 

رحمت الهی نيز بيان شده است )آیت اللهی، 1377: 164( )تصویر 2(.

)تصویر 3( بخشی از تصویر )1()تصویر 2( بخشی از تصویر )1(

در حالی که رنگ نارنجی متمایل به قرمز دیو خشمگين، بيان کنندة حالت تهاجمی، رنگ 
 زمينی و نمادی از وسوسه های شيطانی بوده و تقریبًا تنها رنگ گرم کل این نگاره است و بایستی

1. طبق نظر درخشانی، قرآن کریم این رنگ را رنگ بهشتی می داند و در اینجا نماد قرب الی اهلل است. از دیرباز رنگ سبز در ایران 
تقدس داشته و پس از اسالم رنگ والیت، عصمت و طهارت و در یک کالم »صبغة الل« است )1382: 6(.
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تمام توجه بيننده را به خود جلب کند، ولی نگارگر با به کارگيری آن در بخش های مختلف 
تصویر از شدت آن کاسته و با سایر سطوح نگاره هماهنگ و مرتبط کرده است )تصویر 3(.
بزرگوار  آن  هيوال،  تصویر  ایشان،  کار  بزرگی  و  امام)ع(  عظمت  بر  تأکيد  برای  نگارگر 
و مرکبشان را بزرگ تر و با دقت و ارائة جزئيات بيشتر نشان داده، در حالی که انسان های 
اسير چنگال موجودات وحشی و دیو را به صورتی بی تناسب و بدون دقت ترسيم کرده که 
وحشت زده، سراسيمه و عریان به دنبال پناهگاهی هستند و از این رو به امام)ع( پناه آورده و 
استمداد می طلبند. هنرمند از حيث تصویری برای نمایش مفهوم توسل به امام)ع( برای رهایی 
از دست دیو، یکی از افراد را در حالتی که به نعلين و رکاب اسب ایشان دست می ساید و 
طلب کمک می کند نشان داده است. عده ای نيز در حين گریز از دست دیو شيطان صفت، 
امام رئوفی که عنایت و لطف ویژه ای به مبتالیان و بيچارگان دارند1 و در این  به سمت 
مهربانيشان کوچک ترین نامالیمتی دامنگير آنها نمی شود، پناه می برند و متحيرانه به مبارزة 

امام رضا)ع( با دیو می نگرند2.

)تصویر 4( بخشی از تصویر )1(

1. طباطبایی، رأفت را مختص اشخاص مبتال و بیچاره می داند، ولی رحمت در اعم از آن )بیچاره و غیر بیچاره( استعمال می شود 
)1417 ق، ج 1: 325(. در زیارتی از امام جواد)ع( نقل شده است: »سالم بر امامی که بر مبتالیان و بیچارگان عنایت و لطف ویژه 
دارد و در این مهربانیش کوچک ترین نامالیمتی دامنگیر آنها نمی شود« )مجلسی،1403 ق، ج 99: 55(. رئوف، لقبی است که بعد از 
شهادت امام)ع( به آن حضرت داده شده و دلیلش شهرت ایشان به برآورده کردن حوائج زائران است. صاحب جنم الثاقب می نویسد: 
.)http://www.khabaronline.ir( »متوسل شوید )برای رهایی از هر گرفتاری به خصوص صحت و سالمتی در سفر، به امام رضا)ع«

2. اگرچه این پیش زمینة تباهی و گمراهی در دریای تصویر، یادآور توصیف روز جزا نیز می تواند باشد. این شگردهای نسبتًا کوچک 
از حیث مدیریت صحنه و فضا، بعضًا چشمگیر و کم نظیر می نماید )مهدی زاده،1392: 125(. با فرض اینکه این نگاره می تواند نمایی 

از صحنة قیامت تصور شود، نگارگر نجات در آنجا را نیز متضمن توسل به امامان معصوم)ع( نشان داده است.
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در پس زمينة نگاره، نمایی از صخره ها و طبيعت سرسبز و پرشکوفه به شيوة مکتب قزوین 
مشاهده می شود که دو ميمون در حال نزاع یا کمک به یکدیگرند و احتمااًل خبر از وقوع این 
 حادثة مهم را می دهند یا اینکه آنها را نمادی از مبارزة دیو با امام)ع( نيز می توان تصور کرد، 
زیرا دقيقًا در پس زمينه و ميان امام)ع( و موجود افسانه ای قرار دارند و هاله های نورانی اطراف 
چهرة ایشان، چشم را به طرف آنها هدایت می کند. در بخشی دیگری از تصویر، دو پرنده 
بر روی شاخسار درخت چناری نشسته و پرنده ای نيز بر صخره ای ایستاده است. اگرچه 
این گونه طراحی در اکثر نگاره های این مکتب دیده می شود، ولی وجود آسمانی طالیی با 

ابرهای صورتی را می توان نشانی از رحمت وجودی امام)ع( تصور کرد.
نگارگر با توجه به اهميت وجود امام)ع( و دیو نسبت به سایر عناصر بصری، آنها را معيار 
ایجاد تقسيم و ترکيب بندی سایر اجزاء قرار داده و هارمونی الزم را در قسمت های مختلف 
نگاره به وجود آورده است. تحليل دیگری که بر پيکره ها می توان ارائه داد حالت آنهاست که 
موجب تحرک و پویایی صحنه شده، مانند مبارزة ميان امام)ع( با دیو بوده و ایشان در حالی که 
سوار بر اسب اند نيزه را به شکم دیو خشمناک فرو کرده و هيوال، مضطرب و سرکش با 

دستی فردی را باالی سرش می چرخاند و با دست چپ نيزه را گرفته است.
در حقيقت، نحوة نگرش نگارگر به عناصر تصویری و شيوة کاربرد رنگ و نقوش با 
چگونگی انتظام ساختار اثر، انطباق یافته است. رنگ آبی اسب، پوشش امام)ع( و هالة دور 
چهرة ایشان، نماد وجوه ملکوتی وّلی خداست. نوع پوشش ایشان نيز نشانی از پوشش دوران 
صفویه دارد، زیرا در این دوره، از عمامه و دستار برای نشان دادن تشخص فرد استفاده 
می شد. نگارگر با مهارت کافی برای بازنمایی حالت توسل، با ایجاد فضای دلهره و رعب آور 
و حالت سراسيمه و عریان افرادی که از امام)ع( استمداد می طلبند و به ویژه با ترسيم فردی 
که به نعلين اسب ایشان متوسل شده و حرکت سایرین به سمت امام)ع( استفاده کرده است 
تا حالت پيکره ها بتواند تأثير بسزایی را در بيننده القاء کند. همچنين ترسيم پيش زمينه ای 
)تصویر 4(. است  حادثه  بزرگی  تشدیدکنندة  گرفتار شده اند،  آن  در  مردم  که  تار  و  تيره 
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احتمااًل این دیو دهشتناک را می توان نمایی از زندگی دنيوی نيز تصور کرد که نگارگر 
وی را به رنگ نارنجی و با وسایل زینتی همچون گردنبند، بازوبند، دستبند و خلخال طالیی 
ترسيم کرده است. این موجود خيالی با زنگوله ای بزرگ بر گردن و زنگوله های کوچک آویزان 
از شاخ هایش احتمااًل مردم را به ضاللت می کشاند. در بخشی دیگری از نگاره، موجودی 
افسانه ای که زن و مردی بر آن سوارند و در حالی که بقيه در حال فرار از دست دیو هستند 
آنها شادی کنان به سمت وی می روند )احتمااًل دیو که نمودی از دنيا است برخی مردم بدون 
دانستن خطری که از جانب وی آنها را تهدید می کند، با رغبت به سمت آن می روند( نقوش 

روی لباس دیو نيز از موجودات افسانه ای رایج در دورة صفویه تبعيت می کند )تصویر 5(.

)تصویر 6( بخشی از تصویر )1()تصویر 5( بخشی از تصویر )1(

اگرچه در اینجا صحنه ای مانند مضمون »یونس)ع( در شکم ماهی« مشاهده می شود که 
از  تا  برد  پناه  به پروردگار  بایستی  َذَهَب ...« در گرفتاری و ظلمات  ِإْذ  النُّوِن  َذا  »َو  آیة  طبق 
مشکالت رها شد، ولی هنرمند با تأکيد بر استمداد از امام رضا)ع( در مقابله با دیو، موضوع 
»توسل« را به نمایش گذاشته تا بدین نکته اشاره کند که نقش توسل در دنيا غير قابل انکار 
است و انسان به وسيلة آن بایستی به خداوند نزدیک شده و حوائج مادی و معنوی خود را 

طلب کند )تصویر 6(.
سه  به صورت  اصلی  شخصيت های  چهرة  قزوین،  مکتب  نگارگری  شيوة  به  توجه  با 
رخ ترسيم شده و تحت تأثير نقاشی غربی نيز از شدت تزئين ها و ریزه کاری های عناصر 
از  یک  هر  با  متناسب  نقش مایه های  کاربرد  با  هنرمند  همچنين  است.  کاسته شده  بصری 
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شخصيت های اصلی نگاره و تأکيد بر معنای مکنون ها در اعمال پيکره ها و روابط آنها با 
سایر عناصر تصویری کوشيده، واقع گرایی را با بيان مفاهيم عميق درآميزد و در عين حال با 
طراحی ساده ولی مفهومی، حالت تحرک را در نگاره ایجاد و نيز حالت ها، چهره ها و رنگ ها 
را متنوع تر کرده تا حرکت ها و روابط آنها به طرز چشمگيری نمایان شود. از آنجا که فضا 
در نگارگری ایرانی با جهان فراسو پيوند دارد و دارای ابعاد مستقل از مکان محسوس است، 
بيان کرده و بدین ترتيب منظره پردازی و فضا سازی  از طریق نشانه ها  نگارگر واقعيت را 
قدسی را بر نگاره حاکم کرده است، چنان که در نگاره های این دوره بيشتر به موضوع های 

شيعی توجه می شد و ترکيب بندی نگاره ها نيز ناشی از این مضامين بود.

نتیجه گیری
روش آیکونوگرافی برای یافتن معنای یک اثر هنری، روابط متقابل ميان سطح کلی یک فرهنگ 
)نمادهای کاربردی( و سطح جزئی یک اثر هنری )فرم و تکنيک( را مورد مطالعه قرار می دهد. 
بنابراین تحليل نحوة خاص نمادپردازی نگارة »نجات مردم در دریا توسط امام رضا)ع(«، ارتباط ميان 
نمادهای تصویری و جهان بينی تصویر با شرایط حاکم بر نگارگران مکتب قزوین و روش های 
نگاره پردازی آن دوره را مشخص می کند و معنای احتمالی اثر که ورای هدف هنرمند وجود دارد با 
روش آیکونوگرافيک که متضمن استناد به مستندهای تاریخی است به دست می آید. چنانچه کاربرد 
نقش مایه های متناسب با هر یک از شخصيت های اصلی نگاره و تأکيد بر معنای مکنون ها در اعمال 
پيکره ها و روابط آنها با سایر عناصر تصویری کوشيده، واقع گرایی را با بيان مفاهيم عميق درآميزد و 
در عين حال با طراحی ساده ولی مفهومی، حالت تحرک را در نگاره ایجاد و نيز حالت های چهره ها 
و رنگ ها را متنوع تر کرده تا حرکت ها و روابط آنها به طرز چشمگيری نمایان شود. از آنجا که فضا 
در نگارگری ایرانی با جهان فراسو پيوند دارد و دارای ابعاد مستقل از مکان محسوس است، نگارگر، 
واقعيت را از طریق نشانه ها بيان کرده و بدین ترتيب منظره پردازی و فضاسازی قدسی را بر نگاره 
حاکم کرده است. در نگاره های این دوره بيشتر به موضوع های شيعی توجه می شد و این موضوع 
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به ویژه در دورة شاه تهماسب تشدید و تثبيت شد و تحولی اساسی در عناصر بصری برای نمایش 
جنبه های مقدس تفکر شيعی به وجود آمد، چنانچه در ترکيب بندی این نگاره از فالنامة تهماسبی زمينة 
القای آموزه های فقهی شيعه مشخص است و نقش مایه های اصلی آن از نظر مفهوم، با مضمونی 

هماهنگ هستند که به زیبایی به تصویر کشيده است. 
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