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 چکیده
 ییادهم هجری به بعد معطوف به بازنم ایرانی به ویژه از قرنهای مایۀ نسخه نگارهبخشی از درون

که در زمان غل ۀ  فالنامه تهماساا یمضااامیم مورد قهقه و تیکید تشاایت اسااای در ایم میان، نسااخۀ 

 ایتهماساااو تولیدشاااده، از ضن ۀ مضااامونی و مختوایی نساااخهگفتمان تشااایت در دوران متوما شااااه

ترد نگارگران ایم نساااخه، معطوف به بازنماییض مضاااامیم و رساااد رویتیمل اساااای به نمر میقابل 

رو، های موردنمر گفتمان تشیت بوده اسای ازایممفاهیم اسهمی و شیعی، بر اساس باورها و روایا

های ایم نسااخه در راسااتای باورها، هدف از نگارش ایم مقاله، توصاایو و تخلیل مضاامونی نگاره

 ها ودهد که گلچینی از آموزههای پژوهش نشااان میی یافتههای گفتمان تشاایت اساااامادیث و روایا

نوقی بیانگر مقیقا و مقانیا تشاااایت های قرآنی و مذه ی که بهوقایت مهم اسااااهت و تشاااایت، ق ااااه

های اسای نتتۀ مهم ایم که در برخی از نگارهبه ت ویر درآمده فالنامه تهماسا یهساتند، در نساخۀ 

 هایتیملی در ضها بازنمایی باورها و روایاتمهیدات ت ویریض قابلها، نمادها و ایم نسخه، نشانه

 یسازدهای مذه ی، برضسته و شاخص میکار رفته اسا که آن را در میان نسخهگفتمان تشیت به
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 ، مضامیم و نمادهای شیعی، نگارگرییفالنامه تهماس ی: هیکلید اژه

 سقدسه
خ وص ها و متاتو هنری بهدر برخی دورههای ایرانی مایۀ نسخه نگارهبخشای از درون

از قرن دهم به بعد معطوف به بازنمایی مضااااامیم و مفاهیم اسااااهمی و شاااایعی اسااااا؛ اما 

ت ت شاارایم مذه ی و ساایاساای هر دوره و اهداف موردنمر مامیان، به گزینش نگارگران به

گرایانه تا تهاای متفاوت ااز واقهاا را باه شااااااایوهگوناه مضاااااااامیم م اادرت ورزیاده و آنایم

تیمل از ضن ه مضمونی های قابلاندی در ایم میان، یتی از نسخهنمادیم( به ت اویر درآورده

هدف از نگارش ایم مقاله، معرفی ایم نسااخه و ی و مختوایی، نسااخۀ فالنامه تهماساا ی اسااا

 5های گفتمانهای آن بر م نای باورها، امادیث و روایاتوصااایو و تخلیل مضااامونی نگاره

ی اتخلیلی اسااااا و اتهقات، از منابت کتابخانه –ت اسااااای روش پژوهش، توصاااایفی تشاااای

 شده اسای آوریضمت

های ایم نسااخه از منمر گفتمان تشاایت، به الزت به ذکر اسااا که توصاایو و تخلیل نگاره

دد؛ گربرمی فالنامهدو دلیل صااااورت گرفته اسااااای دلیل نخسااااا به شاااارایم اضتماقی تولید 

ای تولیدشاده که گفتمان تشایت در تمامی ساطوا ضامعه، غل ه و سلطه در دوره فالنامهنساخه 

دهندۀ ایم نسااخه، اقتقاد و ایمانی قمیو و تهماساو در مقات سافارشداشاته اساای چراکه شااه

ای شیعی، تتاپوهای سیاسی، فتری و برای ساختم ضامعهو  6راساخ به مذهو تشایت داشاا

تهماسااو، به دورۀ تی یا دورۀ متوما شاااهکه توریهفرهنگی زیادی از خود نشااان دادی ب

ابل فقاهتی در مق -های اصااالی صااافویان یعنی تشااایت و غل ۀ اندیشاااه شاااریعتییتی از مؤلفه

برای بیان شااارایم مذه ی و اضتماقی دوران (ی 96گرایش صاااوفیانه بدل شاااد اصااافا گل، 

دیم مخمدی و رونو رواج »زقم یتی از مورخان ایم دوره: تهماساااو همیم به که بهشااااه

ای رسااید که تهماسااوب به مرت همضاارت اشاااهمذهو اثناقشااری در زمان ساالطنا آن اقلی

(ی دلیل دوت هم 23اق دی بیک،« االمر لوای ظهور برافرازدزمان مستعد آن شد که صامو

زیرا ایم نسخه، متنی ادبی نیسا و شود؛ مربوت می فالنامه تهماس یبه خ اوصایا نساخه 

ای کلی به موضااوش شااده اسااا؛ به همیم دلیل، نگارگران ایم نسااخه در ها اشااارهدر متم، تن

ها و الزامات ت ااویرسااازی متون ادبی که ها، با مخدودیابه ت ااویر کشاایدن مضاامون فال

                                                             
1.discourse 

 (ی51و 51تهماسو صفوی، تذکره، ص تهماسو بازتاب یافته اسا اریکی شاهی ایم مسئله در تذکره شاه6
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تل د، روبرو ن وده و از ایم نمر از آزادی قمل بیشااتری برخوردار وفاداری به متم را می

گارگران ایم نسااااااخه، متیثر از م فرضاااااایه را مطرا کرد که نتوان ایبنابرایم، میاند؛ بوده

فضاای گفتمانی دوران تولید اثر، مضاامیم ظهور یافته در ایم نساخه را بر اساس باورها و 

اند که ایم امر باقث بروز و ظهور های موردنمر گفتمان تشااااایت، م اااااور سااااااختهروایا

های ایم نساااخه شاااده خی از نگارهتیملی در برها و نمادها و تمهیدات ت اااویری قابلنشاااانه

 اسای

ای ای پیرامون مفاهیم و قضااااایهرتقدیر، با توضه به اینته گرایش تشاااایت، گفتمان ویژهبه

های موردنمر و سازد، ضرورت دارد در پرتو مفاهیم، باورها و روایااسهمی مطرا می

ریو، از ایم تهای شااایعی م ادرت ورزیدی تیکید گفتمان تشااایت، به توصااایو و تخلیل نگاره

توان نتایج درخور توضهی پیرامون ماهیا و وضوه مختلو نگارگری شااااایعی به دساااااا می

 آورد و م انی نمری هنر و نگارگری شیعی را گسترش دادی

 

 پیشینۀ پژ هش
گری  اسااااتوارت، تخقیقاتی انجات گرفته اسااااا: فالنامه تهماساااا یازایم، پیرامون نساااخه پیش

که  5های اسااهتگنجینهشااده در کتاب چاپ« تهماساا یشاااهنامه شاااه» ( در مقاله5791ولش ا

هیق  719تا  719های تدویم شاده اساا، تولید فالنامه را مربوت به سال 6توسام توبی فالک

تهماسااو درارت ات دانسااته اسااای شاایه دانسااته و ساافارش آن را با ت ییر رومیۀ مذه ی شاااه

، تولیااد ایم نساااااااخااه را بااا تشااااااادیااد 4سدر ضساااااااتجوی فردو( نیز در کتاااب 6331ا 9کن ی

ها، زمان دانسته و با اشاره به قطت بزرگ نگارهتهماسو، همهای مذه ی در نزد شاهگرایش

شاده و نقال به شارا های ایم نساخه در مقابل ضمت، باال نگه داشاته میامتمال داده که نگاره

ز منمر باااورهااا و هااا اهااای ذکرشاااااااده، تخلیاال نگااارهپرداختااه اساااااااای درپژوهشهااا میآن

، 5فالنامه، کتاب پیشگوییهای مذهو تشیت صورت نگرفته اسای همچنیم، در کتاب روایا

گیری (، به اهمیا و ضایگاه فال6353تدویم شاده توسام مع اومه فرهاد و سرپل باغچی ا

                                                             
1.theasures of islam. 
2 . falk 
3 . canby 
4.hunt for paradise. 
5.falname, the book of omen. 
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های دوره خ اوص دوره صافوی پرداخته شده و مع ومه فرهاد فالنامهدر دنیای اساهت به

 را از سه ضن ه متنی، شتلی و مضمونی بررسی نموده فالنامه تهماس یوص خ صفوی به

اساااا، با  شاااناسااای توصااایو کردههای آن را ازنمر مضااامونی، مختوایی و زی اییو نگاره

ها اشااااارۀ چندانی نترده اسااااای مهدی های شاااایعی ظهور یافته در نگارهمال، به روایاایم

وضود فالنامه »، نتیجه گرفته که «ق719، مدوداً  یتهماساافالنامه شاااه»مسااینی هم در مقاله 

های متیخر به ای اساااااااا که در دورهو بیرون آمادن از قاالاو کتااباا مخا، آغازگر مقوله

ای منجر شااااد و ابعاد نوینی به تجربه ت ااااویری ایم خانههای درویشاااای، نقالی و قهوهپرده

قیون های ب اااااری وهبررسااااای ضل»( در مقاله 5979(ی قلی پور ا11« اسااااارزمیم افزود

را بر  فالنامههای رضاااااوی موضود در ، ویژگی نگاره«فالنامه تهماسااااا یدر  اخ ار الرضاااااا

ها در های شاایخ صاادوق مطالعه کرده و مضااور امات رضااا اش( را در نگارهاساااس روایا

( نیز در مقاله 5971راسااااتای مضاااامون و مختوای هر نگاره دانسااااته اسااااای مهدی زاده ا

 امهفالن، نگاره معراج «فالنامه تهماساا یو  خمسااه نمامینگاره معراج در مقایسااه تط یقی »

از ضن ۀ قناصااااار ت اااااویری و شااااارایم فتری تولید با یتدیگر  خمساااااهرا با نگاره معراج 

 را فالنامهتمییلی و نگاره معراج  -را اثری قرفانی  خمساااااهمقایساااااه نموده و نگاره معراج 

شااده، به شااتل م سااوت و های انجاتهرمال، پژوهششاایعی دانسااته اسااای به -اثری ت لی ی 

شیت و از منمر گفتمان ت فالنامه تهماس یاند و نسخۀ مستقل به موضوش ایم نوشتار نپرداخته

 های مهم و کانونیض ایم گفتمان، بررسی مضمونی نشده اسایباورها، امادیث وروایا

 

 فیلنیسه تهمیسبیسعرفی نتخه 

اهنامه ش تهماسو و په از اتمات آثار بزرگ دربار صفوی یعنیبه سفارش شاه فالنامهنسخه 

ق(، در متتو قزویم م اااور شاااده 712-712ا خمساااه نمامیق( و 769-719ا تهماسااا ی

ق/ 719ت آغاز و در سااااال 5113ق/ 719زیاد در سااااال  امتمالاسااااای تهیه ایم نسااااخه به

 های مذه یرا با تشدید گرایش فالنامه(ی کن ی تولید falk,92ت به پایان رسایده اساا ا5113

ره از ایم نسخه نگا 69(ی تاکنون canby, 122تهماساو همزمان دانساته اساا ادر نزد شااه

های متعدد خارج از کشااور مانند گالری شااناسااایی شااده که به صااورت پراکنده در مجموقه

سااکلر واشانگتم، موزه برلیم، کتابخانه چستر بیتی دوبلیم، موزه متروپولیتم و موزه لوور 

دانندی اندازه شااااااوندی نقاشااااااان ایم نسااااااخه را آقامیرک و ق دالعزیز میپاریه نگهداری می
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(ی برخی از farhad,45متر( اسااااااااا اسااااااااانتی23×11هااا در قطت بزرگ اماادوداً هنگااار

ها و ت اااویرساااازی مضاااامیم شااایعی و خ اااوصااایات ایم نساااخه مانند قطت بزرگ نگاره

 خاوران نامههای مذه ی قامیانه در برخی نسااخ متاتو شاایراز و هرات امانند نسااخه ق ااه

 متتو شیراز ترکمانان( قابل رؤیا اسای

مضامیم  -5توان به سه گروه کلی تقسیم کرد: ر شده در ایم نسخه رامیمضاامیم م و

نگاره: خلقا آدت و موا، اخراج آدت و موا از بهشاااا،  9های قرآنی شاااامل مربوت به ق اااه

معراج پیام ر اص(، ق ۀ مضرت موسی اش(، ق ۀ مضرت صالح اش(، اصخاب کهو، 

 ق ۀ مضرت یوسو و برادرانشی

 9ها و وقایت مهم تاریخ اساااهت و تشاایت شاااامل مفاهیم و آموزهمضااامیم دربرگیرنده  -6

نگاره: داوری اُخروی، بهشا، دوزخ، ظهور دّضال، استق ال از مضرت قلی اش(، قدمگاه 

 امات رضا اش(، زیارت کع ه، فتح خی ری

نگاره:  55های قامیانه مذه ی و شاایعی و پندآموز شااامل مضااامیم مربوت به ق ااه -9

دساا شیر توسم مضرت قلی اش(، نجات مردت از دسا دیو در اقیانوس نجات سالمان از 

توسام امات رضاا اش(، ق اۀ زینو کذّاب، ق اۀ مضرت زکریا اش(، ق ۀ تابوت مضرت 

قلی اش(، ق ااۀ شاادّاد بم آد، ق ااۀ معجزۀ دو انگشااا مضاارت قلی اش(، معجزۀ پیام ر و 

های غیرمذه ی پندآموز ق هشافای کودک، ق اۀ اویه قرنی، ق اۀ ذوالقرنیم، دایره مینای 

 نگاره: مرگ دارا و شتارگاه بهرات گوری 6نیز شامل 

 فالنامههای نسااخه ها پیداسااا، اکیر نگارهتور که از نات برخی نگارهدر مجموش، همان

تهماسا ی دربرگیرنده مضامونی قات یا خاص شیعی هستندی ال ته برخی از مضامیم به باور 

د که با توضه به اینته مذهو شیعه در دایرۀ دیم اسهت اسا، شونقموت مسلمانان مربوت می

های شاااااخص هر گروه که بیشاااااتر مال، در ایم پژوهش، نگارهامری ت یعی اسااااای با ایم

اند و با قنایا به باورها، امادیث و شااادهبیانگر مضاامون و مفهومی شااایعی هسااتند، انتخاب

مضااااااامونی بررسااااااای و تخلیاال هااای موردنمر و تاایکیااد گفتمااان تشااااااایت،از ضن ااۀ روایااا

نا درون تورکلی، تی یا معگفتمان را به»اندی الزت بذکر اسا، با توضه به ایم که قرارگرفته

(؛ منمور از گفتمان تشااایت 69ایورگنسااام و فیلیپه، « اندیک قلمرو مشااخص تعریو کرده

ا که هاساااای منساااجم از مفاهیم، وانگان، افراد، باورها و روایادر ایم پژوهش، مجموقه

باور به تعییم ضانشاینی و اماما مضارت قلی اش( توسم خداوند، هستۀ مرکزی و کانونی 
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بندی صورت 5دهدی قناصر و مفاهیم مهم و اصلی ایم گفتمان در نمودار آن را تشاتیل می

 (ی79اند امهدی زاده، شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (79ی گفتمان تشیتی میخذ: امهدی زاده، 5نمودار 

 هیی نتخه فیلنیسهسضمونی نگیره توصیف   تحلیل

خلقا آدت و موا، اخراج آدت و موا از های  رآنی شاااااام : مضاااااامیو مره ق ه    ااااا  -5

بهشاا، معراج پیام ر اص(، ق اۀ مضارت موسای اش(، ق اۀ مضرت صالح اش(، ق ۀ 

 اصخاب کهو، ق ۀ مضرت یوسو و برادرانشی

ا های قرآنی راید مضاااامیم و ق اااهبدیل قرآن در تفتر اساااهمی، ببا توضه به ضایگاه بی

خ ااوص ق اار صاافوی، دانسااای قرآن در همۀ اق ااار اسااهمی به فالنامهتریم بخش مهم

دوره »شااادی اسااااسااااً، در تریم مرضت و من ت معرفا دانساااته میتریم و مهمقنوان اصااالیبه

ها برای های قمومی چه در مدارس برای تهب و چه در متتوصفوی نمات سنتی آموزش

(ی شاااخص 569اموسااای پور، « دکان، قمدتاً بر آموزش قرآن و متون دینی اساااتوار بودکو

تهماساو نیز توضه خاصی به قرآن داشته اسای او در تذکره خویش برای اث ات مقانیا شااه

هایی که به پادشاهان مضارت قلی اش(، به آیاتی از قرآن کریم اساتناد کرده و در اکیر نامه
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با توضه به ایم موضاااااوش،  5از آیات قرآن اساااااتفاده کرده اساااااایو امیران مختلو نوشاااااته، 

آمیز و استعاری، مفاهیم و باورهای ، به شتلی کنایهفالنامههای قرآنیض م ور شده در ق اه

شاااااده، بر م نای نمرگاه و های انتخابنمایند و ق اااااهگفتمان شااااایعه را تییید و ت ااااادیو می

قرآن  هایاندی در واقت، با م ور نمودن ق هروایا گفتمان تشیت، به بیان ت ویری درآمده

شاااد که مقانیا شااایعه در من ت و مرضت بر م نای باور و روایا شااایعه، چنیم ضلوه داده می

 شده اسایهای پندآموز بیاناصلی مسلمانان یعنی قرآن و در قالو ق ه

 . نگارۀ معراج: روایت شیعی از معراج1-1

بلند اساااهمی اساااا که همواره تخیل نگارگران انگیز معراج از مضاااامیم واقعۀ شاااگفا

مانند بسااااااایاری از ایرانی را باه خود ضلو نموده اساااااااای اگرچه در نگارۀ معراج فالنامه به

های معراج، نگارگر، بخش میانی سااااافر پیام ر اص( را به ت اااااویر کشااااایده اساااااا نگاره

ا شاایعی م ااور های دیگر، روای(، لیتم وضه تمایز اصاالی ایم نگاره با نمونه5ات ااویر 

های م ااااور شااااده از تیمل ایم نگاره در میان نگارهشاااده از ایم واقعه اسااااای قن اااار قابل

معراج، نقش شاایر نشااسااته در گوشااۀ چا نگاره اسااا که پیام ر اص( انگشااتری خویش را 

(ی شاایر در فرهنگ شاایعی نماد مضاارت قلی اش( farhad, 118سااوی او گرفته اسااا ابه

تریم باور شیعه یعنی ضانشینی مضرت قلی اش(، مادیم کانونیاساا و هنرمند برای بیان ن

 از ایم نماد و شگرد ت ویری بهره برده اسای

های اصاالی به ترتیو شاااامل پیام ر های معراج، شااخ ااایاکه معموالً در نگارهدرمالی

شاااود، ولی در ایم نگاره، په از پیام ر اص(، نقش اص(، ض رئیل و ساااایر فرشاااتگان می

داردی ایم مسئله به دلیل از ساایر قناصار توضه مخاتو را به خود معطوف میشایر بیشاتر 

توان به مخل تمهیدات ب ااااااری اسااااااا که هنرمند اسااااااتفاده کرده اسااااااای در ایم مورد می

سااااوی او ووضود قرارگرفتم شااایر و فضااااای خالی اترافش، اشاااااره دسااااا پیام ر اص( به

های که در اکیر نگارهکردی درمالیهای نورانی تنها در اتراف ساار مضاارت، اشاااره شااعله

های نورانی قرار گرفته اساااا که باقث معراج، کل وضود م ارک مضااارت در میان شاااعله

شااااودی همچنیم، نوسااااان مرکا مواج پرچم ضلو نگاه مخاتو به وضود م ارک ایشااااان می

                                                             
 (ی551-566ی اشاه تهماسو، ص 5 
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سااوی شاایر اشاااره دارد، کنش و ضذابیا سااوی دسااا پیام راص( و نیز دسااتۀ پرچم که بهبه

ساااااوی شااااایر هدایا صااااای را در ایم بخش از نگاره ایجاد کرده و چشااااام مخاتو را بهخا

ضای پیتر و شاااخ ااایا پیام ر اص(، بر کُنش ایشاااان نمایدی درواقت، با ایم تمهیدات، بهمی

 قنوان دومیم قن ر مهمیعنی دادن انگشاتر به شایر تیکید شاده اساای از دیگر ساو، شیر به

شااده اسااای ت ااویرسااازی شاایر و معنای نمادیم آن، ایم ت ااویری در واقعۀ معراج معرفی 

ساااااازد و آن را به اثری شااااایعی و ت لی ی تر میهای معراج، خاصنگاره را در میان نگاره

 نمایدیکند که پیات را به شتلی رسا منتقل میم دل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی 6(یت ااااویر (farhad,119ی معراج، فالنامه، منسااااوب به آقامیرک، میخذ: 5ت ااااویر 

 (یIbid,44فالنامه، متم نگارۀ معراجی میخذ: ا

 سازد و شیعیانضانشینی و اماما مضرت قلی اش(، هسته مرکزی گفتمان تشیت را می

همواره به دن ال بیان ایم مساائله و اث ات مقانیا و شااایسااتگی مضاارت قلی اش( در قضاایۀ 

راج وضود دارد که به ایم موضااوش رو، روایاتی از معاندی ازایمضانشااینی پیام ر اص( بوده

رساااول خدا در »پردازند؛ مانند ایم مورد که: و مضاااور مضااارت قلی اش( در معراج می

دهد که در میان قرش خدا را ها از مضور قلی اش( خ ر میشو معراج و بر فراز آسمان
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 و کند و خداوند قلی اش( را به ضانشاینی پیام ر اص( برگزیده، ضانشیم و وصیّ ق ادت می

در مورد آخریم (ی همچنیم، 577امخمدی اشااااااتهاردی،« کندره ر روساااااافیدان معرفی می

در روز قیاما لوای »مرمله معراج از زبان پیام ر اص( آمده اسااا که پروردگار فرمود: 

دهم که در مو شایعیان قلی و دوستان او شفاقا نماییی خطاب شافاقا را به دساا تو می

داری؟ قرض کردت هر که ؛ فرمود: چه کساای را دوسااا میشااد ای اممد، گفتم: ل یک ربی

داری و مرا فرمان به دوستی او کنیی خطاب شد: ای اممد، قلی را دوسا او را دوسا می

کنمی ای اممد، ما دوستان قلی را دوسا داریم و هر که دارت و تو را به دوستی او امر می

 (ی577اقماد زاده، « تر نهادتداریم، مم سجده شقلی را دوسا بدارد او را دوسا می

از دیگر ساااو، نگارگر برای بیان قضاااایۀ ضانشاااینی مضاااارت قلی اش(، از تمهید اهدا  

انگشتر توسم پیام ر اص( به شیر انماد مضرت قلی اش( بهره گرفته اسای در ایم مورد 

 لنیز روایتی شیعی وضود دارد که امتماالً مورد توضه هنرمند قرار گرفته اسا؛ به ایم شت

کاه در آخریم روزهاای میات پیام ر اکرت اص(، ایشاااااااان رو به قلی اش( کرده، فرمودند: 

هایم را وفا نمایی، به پذیری که بعد از مم وقدهبرادر آیا تو وصاااایا و ضانشااااینی مرا می»

؟ مضاارت قلی اش( «بیتم مراسااا فرماییضا آوری و از میراث اهلخاتر مم مذه م را به

او به پیام ر « نزدیک مم بیا»رساااااااول خادای پیاام ر اص( فرمودناد: ای ضواب دادناد: آری 

نزدیک شاااد و پیام ر او را در آغوش کشااایدی پیام ر انگشاااتری را از دساااا بیرون آورد و 

 (ی595اشیخ مفید، « ایم اانگشتر(را بگیر و در دستا کم»گفا: 

 5تشااایت،تهماساااو به با توضه به ضو فتری دوران و تع اااو مذه ی و ایمان شااادید شااااه

توان گفا در ایم نگاره، روایتی شیعی از واقعۀ معراج مورد توضه نگارگر قرار منطقاً می

ای به مضاااااور دیگر، با ایم که در متم فال ایم نگاره، هیچ اشاااااارهق ارتگرفته اساااااا؛ به

بندی و ساااایر از ترکیو»(، اما 6مضاارت قلی اش( در واقعۀ معراج نشاااده اساااا ات اااویر

ثر پیداسااااااا که هدف هنرمند، تیکید بر کنش پیام ر اص( بوده اسااااااا: تمهیدات تجسااااامی ا

روایتی صااریح از ضانشااینی مضاارت قلی اش( که نگاره را به اثری ت لی ی ت دیل کرده که 

نماایاد و از تایویال و تفسااااااایرهای متعدد، ای از رمز و راز منتقال میپیاات اثر را بادون هاالاه

                                                             
 ی566-551تهماسو صفوی، شاه -5
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رروی، در ایم نگاره، یتی از باورهای اصاایل و هبه (ی51امهدی زاده، « سااازدنیاز میبی

ن انتار مسااالماناای تشااایت یعنی اماما مضااارت قلی اش(، با یتی از اقتقادات غیرقابلپایه

 امعراج( تلفیو شده اسای

 ای  رآنی.نگارۀ معجزۀ حضرت م سی:تعبیری شیعی از    1-2

نوقی مقانیا تشاااایت را بیان به ت ااااویر درآمده و به فالنامهق ااااۀ قرآنیض دیگری که در 

زمان دو معجزۀ تور همکند، ق ااۀ مضاارت موساای اش( و سااامران اسااای نگارگر، بهمی

(ی مضاارت موساای اش( در 9مضاارت موساای اش( را به ت ااویر درآورده اسااای ات ااویر 

ی هر سادگرنگ و زی ا قرارگرفته و نگارگر بهساما راسا ت ویر، سوار بر اس ی خوش

چه تمات، نقش خورشید را در کو دستان مضرت موسی اش( قرار داده و معجزۀ ید بیضا  

ایشاااان را به ت ااااویر کشااایده اسااااای در مرکز نگاره نیز سااااامران در مال ضادوگری دیده 

شااده و در مال بلعیدن یتی  رنگی ت دیلشااوند و ق ااای موساای اش( به اندهای نارنجیمی

 از سامران اسای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (یIbid,10ی معجزه مضرت موسی، فالنامهی میخذ: ا9ت ویر 
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در فضااای شاالوپ و پرتخرک صااخنه، دو شااخ اایا اصاالی ق ااه اموساای و فرقون(، 

ها، از نمر ت ویری، تقابل دو نیروی خیر اند و مخل قرارگیری آنتشاخیصرامتی قابل به

در بساااایاری از  سااااازدی با توضه به اهمیا ضها راساااااوضااااوا آشااااتار میو شاااار را به

گذاردی نوقی بر مقانیا او صاااخه میها، مضااور موسااای اش( در سااما راساااا بهفرهنگ

تریم تمهید در ایم نگاره، ت ااااویرسااااازی واقت نمایانۀ چهرۀ مضاااارت تریم و مفهومیمهم

، چهرۀ ائمه با روبند به ت اااویر فالنامههای که در ساااایر نگارهموسااای اش( اساااای درمالی

هاسااا؛ در اینجا چهرۀ مضاارت موساای اش( بدون هیچ روبندی قداسااا آندرآمده که نشاانۀ 

های نورانی از سااااایریم متمایز شاااده اساااای ایم مساااائله کنایۀ شاااود و تنها با شاااعلهدیده می

ضز پیام ر ب ااااری آشااااتاری اسااااا از برتری ضایگاه و مقات امامان نساااا ا به پیام ران ابه

ث ات ایم ادقا، شیعیان به اقطای مقات اماما به اسهت( که از اقتقادات شیعیان اسای برای ا

کنندی همچنیم، در مضااارت ابراهیم اش( توسااام خداوند بعد از مقات ن وت ایشاااان اشااااره می

قنوان موضوقی برای مقانیا مذهو شیعه روایات شایعه از ق اه مضارت موسی اش( به

صااادق اش(  صااورت که در روایتی شاایعی آمده اسااا که مضاارتشااده اسااای بدیماسااتفاده 

فرمود: اولیم کساااانی که رافضااای نامیده شااادند، ساااامران فرقون بودند؛ زیرا وقتی معجزه 

موسااااااای را دیادناد، به او ایمان آورده، پیرو او شااااااادند و فرقون را رها کردند و در برابر 

کردند و تسااالیم نشااادند؛ بنابرایم، دیدند، صااا ر ها و مشاااتهتی که از نامیه فرقون نارامتی

(ی در دوران 66ها را رافضااه نامیدند اشااایخ صااادوق، ت فرقون را رها کردند، آنچون مرا

دانسااااتند و ها، مذهو شاااایعه را خارج از دایرۀ دیم اسااااهت میها و قیمانیصاااافوی، ازبک

ان از رسد شیعیخواندند؛ بنابرایم، به نمر میشده از دیم میشایعیان را رافضی یعنی خارج

کردند و خود را پیرو مو ، با دشاامنان خود مقابله میتریو نقل ق ااۀ مضاارت موساای اش(

دانسااااتند و نه خارج شااااده از دیمی با توضه به روایتی که پیرامون ق ااااه موساااای اش( و می

توان گفا شیعیان با یادآوری ق ه موسی، بر ایمان سامران و بخث رافضی آورده شد، می

 افزودندیو پایداری خویش می

 تعبیری از حقانیت شیع .نگارۀ اصحاب کهف: 1-3
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 (یIbid,161ی اصخاب کهو، فالنامهی میخذ: ا1ت ویر 

در مورد بیان داستان اصخاب کهو از تریو »ای قرآنی اسا، ولیاصخاب کهو ق ه

در  کهتوریشایعه و سنی روایات بسیاری در دسا اسا که با هم بسیار اختهف دارند، به

ات ات ایی، « شاااااود که از هرضها میل هم باشاااااندایا دیده نمیها متی دو رومیان همه آن

(ی تیمل در روایات و تعابیری که در گفتمان شااایعه پیرامون ق اااۀ اصاااخاب کهو 59/695

نمایدی در روایات کمک شااایانی می فالنامهوضود دارد، به دالیل م اورساازی ایم ق اه در 

گاه و تریو آن، شیعیان به بیان دید و تفاسایر شایعه، ایم ق ه به شتلی انعتاس یافته که از

رزۀ های م اورزیدندی بدیم شاتل که ایم ق اه، یتی از شیوهاث ات مقانیا خود م ادرت می

شده که از امات صادق اش( نقلتورینماید که همان رقایا تقیه اسای بهشیعیان را تییید می

ها در اقیاد دی آنرساااااااتقیه نمودن کساااااای به تقیه کردن اصاااااااخاب کهو نمی»که فرمودند: 

ها را دو بار ضها خدا پاداش آنبسااااتندی از ایمشاااادند و زنّار میمخالفان خویش ماضاااار می

(ی همچنیم، در روایتی، برای بیان مقانیا ضانشااااینی و اماما مضاااارت 125اکلینی، « داد

ب اصخا»صاورت که: قلی اش(، گفتگوی مضارت با اصاخاب کهو نقل گشاته اساای بدیم

سااوی ها را ممل کند و بهز آن مضاارت خواسااتند که به باد دسااتور دهد تا آنپیام ر اص( ا

که به آنجا رسااااایده و فرود آمدند، غار اصاااااخاب کهو ب ردی مضااااارت نیز ق ول کردی وقتی
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ای دیگر سااهت کردند، باز هم ابوبتر، قمر و قیمان سااهت کردند، ولی ضواب نشاانیدندی قده

قلیتم یا اصخاب کهو و الرقیم کانوا سهت»فرمود: ضواب شنیده نشدی قلی اش( برخاسا و 

«ی الله و برکاته یا ابا الخسااااااامالساااااااهت و رممهقلیک»ها ضواب دادند: آن«ی مم ایاتنا قج ا

هااا بپرس چرا ضواب ساااااااهت مااا را ناادادنااد؟ قلی اش( قلااا را از آنااان ابوبتر گفااا: از آن

یام ران گوییم، تو وصی خاتم پسخم می پرساید، آنان گفتند: ما فقم با پیام ر و وصای پیام ر

(ی با ایم روایا، مقانیا مضااارت قلی اش( در قضاااایه ضانشااااینی 595اراوندی، « هساااتی

پیام ر اساهت از زبان اصاخاب کهو نیز یادآوری شاده اساا؛ بنابرایم، ق ه اصخاب کهو 

و ت اویرساازی آن برای شایعیان اهمیا داشاته اساای اگرچه از نمر ت ویری، قناصری 

شااود، اما ایم نگاره، از ه بیانگر شاااخص تشاایت باشااد در نگاره به شااتل صااریح دیده نمیک

 هرتقدیر، اصخاب کهو معنای نمادینیضن ه مضامونی بیانگر مقانیا دیدگاه تشایت اساای به

میل ما در میان »برای شایعیان دارد؛ زیرا در مدییی آمده اسا که امات صادق اش( فرمود: 

(ی به ایم معنا 22اابنابی زینو، « هگاه( اساااا برای اصاااخاب کهوشاااما، همچون غار اپنا

اند تا از گزند گناهان و دشمنان در امان بمانندی که امامان شایعه پناهگاهی امم برای شیعیان

تهماساو، ت یعتاً، ایم روایات در م اور شادن موضوش با توضه به ضو ماکم بر دوران شااه

(ی ازنمرت ااویری نیز بخشاای از 1ه اسااا ات ااویر تیثیر ن ودبی فالنامهاصااخاب کهو در 

ها از دسا دشمنان را نشان نگاره، پناه بردن اصخاب کهو به درون غار و پنهان ماندن آن

شاااود؛ ضایی که اصاااخاب کهو به دهدی نگاه مخاتو در ابتدا به مرکز نگاره کشااایده میمی

در مااالی کااه در بخش  اناادیشاااااااتلی ههلی در پناااهگاااه امم خویش بااه خوابی آرات فرورفتااه

 هایاندی فضای اتراف غار با صخرهوضوی آنان مش ولدیگر، سربازان به تعقیو و ضسا

خوبی ها را بهها، مالا ضسااتجوگرایانۀ آنرنگی متنوش و مضااور سااربازان در بیم صااخره

دهدی ایم قسااما در تقابل با آرامش مرکز نگاره قرار داردی ایم تضاااد و تقابل، بر نشااان می

 ضذابیا نگاره افزوده اسای

داوری ها و و ایع مه، اساا و و تعایع شااام : مضاامیو درهرییرنده مااهی،  آم زه -2

اُخروی، بهشااا، دوزخ، ظهور دضال، باور به کرامات و معجزات ائمه شاایعه اش(، قدمگاه 

 امات رضا اش(، زیارت کع ه و فتح خی ری
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اصایل و کانونی اساهت و شایعه هستند که های ایم مضاامیم، بازتابی از باورها و آموزه

واساااطه شااادندی باورهایی که بهشااادت از ساااوی ماکمیا ت لی  میتهماساااو، بهدر دوره شااااه

ها فخر و پرداخته و به آنهای مقدساااش میها، شااایعه به برتری دیدگاه خود و شاااخ ااایاآن

ید گفتمان شاااایعه، های مورد تیکها، مقولهورزیده اسااااای در ایم دسااااته از نگارهم اهات می

های نمادیم، ضلوه های روایی و بیانمانند کرامات ائمه، زیارت و شافاقا، در قالو داستان

اندی همچنیم، وقایت مهم و نمادیم از نمر شااااایعیان نیز در ایم بخش ضای خاصااااای پیدا کرده

 گیرناد؛ ماانناد واقعاه معروف فتح خی ری نتتاۀ مهم در رابطاه با مضاااااااامیم ایم بخش ایممی

اساا که مفاهیم مهم اساهمی امانند معاد(، بر اساس باور و روایا گفتمان تشیت به ت ویر 

 اندیدرآمده

 . نگارۀ فتح خیبر: روایت فرا تاریخی و معجزه وار از فتح خیبر2-1

ی هاتورکلی شاااایعیان برای بیان مقانیا دیدگاه خود و ممتاز کردن مقات شااااخ اااایابه

اندی در همیم خی از وقایت تاریخ اساااااهت م ادرت ورزیدهمقدساااااشاااااان، به ضاودانه کردن بر

راساااتا فتح خی ر در نزد شااایعیان از ضایگاهی مهم و نمادیم و فراتر از یک رویداد صااارف 

های تاریخی برخوردار اساااااای واقعه خی ر مورد تییید اهل سااااانا نیز هساااااا و در نساااااخه

واقعه به ت ویر درآمده  مختلو م اور شاده اساا؛ اما در ایم نساخه، روایا شیعی از ایم

که در روایا اهل سنا، تنها با ضن ۀ شجاقا و دلیری مضرت (ی درمالی1اساا ات ویر 

شویم، ولی در روایا شیعی از واقعۀ خی ر، بر قمل اقجاز گونۀ مضرت بسیار روبرو می

 شااود که تمامی امتیازاتدر گفتمان شاایعه، بر ایم مساائله تیکید میتیکید شااده اسااای اساااساااً 

هابه دلیل توضه و قنایا ویژۀ خداوند به ایشان اسای خاص امامان شیعه و خ ایل برتر آن

و از مواردی اسا »نویسد: گونه که یتی از فقهای شایعه په از شرا واقعه خی ر میهمان

اخی ر( که خداوند متعال او را به نیرو و قدرت ممتاز گرداند و خرق فرمود و آن را نشااانه 

(ی نگارگر برای بیان ت ااااااویریض قمل اقجاز گونۀ 697اشاااااایخ مفید، « داد و معجزه قرار

های فتح ای قرار داده اسا که در میان نگارهمضارت، پاهای مضارت را بر دساتان فرشته

نمیر اسای با ایم تمهید ت ویری، هنرمند به شتلی نمادیم بر پیوند مضرت قلی خی ر، بی

تور ای فرازمینی و الهی تیکید نموده اساااای همانهاش( با آسااامان و تتیه ایشاااان بر نیروی

 (ی556اهمان،« پرچم را بگیر و برو که ض رئیل به همراه توسا»که پیام ر فرموده بود: 
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ضای به ت ااویر کشاایدن ضن ۀ قهرمانی و پهلوانی مضاارت هرروی، در ایم نگاره، بهبه

وار بودن قمل و معجزهالعاده بودن قلی اش( در مقات انسااااانی شااااجاش و پرقدرت، به خارق

گونه که از خود مضااااارت و تتیه او بر نیروی الهی وآساااااامانی، تیکید شااااااده اسااااااای همان

به خدا سوگند در قلعه خی ر را نه به نیروی ضسمانی، بلته با »شاده که فرمود: مضارت نقل

(ی قهوه بر بیاان روایااا 516ارساااااااولی مخهتی، « نیروی رمماانی و الهی از ضااای کنادت

ونۀ فتح خی ر، در ایم نگاره با بیان ت اااااااویریض گفتمان تشااااااایت در رابطه با مقات و اقجاز گ

ل شااویمی بدیم شااتمنزلا برابر و یتسااان مضاارت قلی اش( با پیام ر اسااهت نیز روبرو می

هااای آتش یااک اناادازه، روبنااد چهره و قمااامااه کااه نگااارگر، هر دو بزرگوار را بااا شاااااااعلااه

و متی پیتر یک اندازه به ت ویر درآورده اسای با  شاتل، ل اس با نقش و رنگ مشابهیک

ایم تمهید، نگارگر، مقات و منزلا یتسااان دو شااخ اایا را به شااتلی ت ااویری نشااان داده 

مانند مقات پیام ر اص( دانسااااته اسااااای بر م نای گفتمان تشاااایت، مقات مضاااارت قلی اش( به

شااده اسااا؛ مانند ایم  شااودی شااواهد و روایات متعددی در ایم مورد توساام شاایعیان نقلمی

ای از مضااااااارت قلی اش( نزد پیاام ر اص( باه بادی یااد کردند، پیام ر مورد کاه وقتی قاده

کنند از کساای که مقات و منزلتش نزد خدا همچون ای به بدی یاد میچرا قده»اص( فرمود: 

(ی در مدییی دیگر نیز از پیام ر اص( نقل شده: 57اشیخ صدوق، « مقات و منزلا مم اسا

 (ی99اهمو، « منزله هارون اسا برای موسیلی برای مم بهق»

 نگارۀ  دمگاه اماو رضا )ع(:تکری، امامان و هقاع متبرک  ی6-6

های مقدس اسا السهت و متانورساوت مهم تشایت، زیارت ق ور ائمه قلیهمیتی از آداب

های فالنامه تخا قنوان قدمگاه امات رضا اش( به ت ویر درآمده اسای که در یتی از نگاره

ورود و مضاور امات هشاتم شایعیان در ایران، از وقایت مهم تاریخ تشایت اساا که سا و شاد 

ها م ادرت ورزند تا هم یاد مضور آن مضرت را گرامی داشته و اهشیعیان به ساختم قدمگ

های معنوی ن اااایو خود سااااازندی بر همیم اساااااس، در نگاره هم از آن متان مقدس، بهره

هایشااان را در اند و دسااها در مال ق ادت ایساتادهاندی آنکنندگانی به ت اویر درآمدهق ادت

گر ایم اساااااا که درخواساااااا و ماضتی دارند و برای اند؛ مالا آنان بیانمیم دقا بلند کرده

 اندی درهایشان به ایم متان مقدس روی آوردهتلو شافاقا امات اش( یا برای رفت گرفتاری

ای هساتند که وضودشاان سارچشامه های بزرگ و برگزیدهگفتمان تشایت، امامان شایعه انساان
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 هایها، بهرهو پیوند با آناند میات و فیا و برکا اسااای آنان واسااطۀ بیم خالو و مخلوق

ساااااازدی ایم ارت ات تنها به شاااااتل مضاااااوری معنوی، اخهقی و مادی را ن ااااایو مردت می

پذیر اساا که تتریم و توسل ضستم به مخلی که امامان در نیساا، بلته باواساطه نیز امتان

مان ز که اتفاقاً در انیه المومنیمهاساااای در کتاب اند، یتی از ایم واساااطهآن مضاااور یافته

ان بد»های مقدس شیعیان آمده اسا: تهماساو نوشاته شده، درباره فضیلا زیارت متانشااه

که اخ اری که در باب فضایلا زیارت مضارت پی م ر اص( و مضرت فاتمه و مضرت 

« ائمه مع ااااومیم وارد و واقت اسااااا بساااایار اسااااا و ایم مخت اااار گنجایش تمات آن ندارد

گااه، یتی از بااورهای اصااااااایل گفتمان تشااااااایت یعنی هرروی، نگاارۀ قادم(ی باه19امموی، 

 (ی2تاباند ات ویر های مقدس و توسل به ائمه شیعه را بازمیزیارت متان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی قدمگاه امات رضااا، فالنامه، 2ت ااویر (ی(Ibid,12ی فتح خی ر، فالنامه، میخذ: 1ت اویر 

 (یIbid,13میخذ: ا

  



...                               یفالنامه ته اس        ۀ س        یها گاره یمض          یبررس                       59پاییی    مستاا ای   

616  

به ت اااویر درآمده و با نقوش اسااالیمی تزییم موضاااوش نگاره در فضاااایی مخراب مانند 

گذاردی همچنیم، نگارگر از تریو شده که مدخلی زی ا برای ورود به نگاره را به نمایش می

ای نمادیم انقش پا(، به معرفی متان مقدس پرداخته اسای یک قن ر غیر شمایلی یا نشانه

ن دادن قمما امات، در اندازه در ایم نگاره، پاها مالتی نمادیم و مقدس دارند و برای نشااااا

اندی پاها بیانگر مضااااور یتی از اولیای الهی هسااااتندی به همیم دلیل، بزرگ ت ااااویر شااااده

توان با نقش دساااا اندی قن ااار پا در ایم نگاره را میپردازی و زرافشاااان شااادهدقا نقشبه

ودی شده میتم آل ق اساا و در آثار مختلو دوره صفوی دیاَقلَم( مقایساه کرد که نشاان پنج

در میان پاها، رمل قرآن قرار گرفته که شااید نمادی از مضور قرآن ناتو یعنی امات هشتم 

 باشدی

اغراق در نشاااااانۀ پا، به ضها فراخوانی مدلولش که قدمگاه مت رک اساااااا و اساااااتفاده  

ها، گیرایی مضاااااااقفی به نگاره داده که توضه ها و تهکاریها و ختایینمادیم از اساااااالیمی

بخشااادی از نماید و ممی ب اااری و امسااااسااای معنوی به او میو را به خود ضلو میمخات

صاً آمیز خ اوهای اغراقگرایانه و نشاانهنمر ب اری و شاتلی نیز تقابل بیم قناصار واقت

های های پرتأللو و تزئینات گوشهای تضاد ب ری را موضو گشته و رنگاندازۀ پاها، گونه

نوازی به نگاره داده اسای نگاره کامهً تقارنی اسا که چشامباالی نگاره، مرکا و پویایی 

های بندی غیرمعمول قناصاااار و اساااااتفاده از تراواسااااطۀ مخاساااا ات ماهرانه و ترکیوبه

(ی با ایم توصایفات، شاید بتوان ایم نگاره را farhad,136شاده اساا اتزئینی گوناگون خلو

های شاایعی دانسااای همچنیم، از رهتریم نگابه ضها خاص بودن تمهیدات ب ااری، از ناب

میث بیانی نیز، ایم نگاره، وابستگی و اشتیاق شیعه به بقاش مت رکه را به بهتریم وضه بیان 

 داردیمی

 . نگارۀ داوری اخروی: هاور ه  حساهرسی اعمال ت سط ائم  )ع( در روز  یامت2-3

وساایله مضاارت براساااس گفتمان تشاایت، مسااابرساای اقمال مساالمانان در روز قیاما به

الساااااهت انجات مخمد اص( و همراهی مضااااارت قلی اش( و در مضاااااور ساااااایر ائمه قلیهم

های مختلو و سنجش اقمال و روز انساان گیردی در ایم نگاره، صاخرای مخشار و مالمی
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(ی نگاره از دو قساااما 9ها بر اسااااس اقتقاد شااایعیان به ت اااویر در آمده اساااا ات اااویرآن

 گیرد، صخرای مخشر رایم نگاره که وسعا زیادی را در برمیشده اسای بخش پایتشتیل 

دهدی اسااارافیل در ساااما چا په از دمیدن در شااایپور مضاااور داردی در کنار او نشاااان می

 قنوانفرشاته میمور سانجش اقمال با ترازویی به دساا ایستاده اسای مضرت قلی اش( به

ش اتراف ساار و روبند های آتشااخ اایا اصاالی صااخنه با ل اساای رنگارنگ و فاخر، شااعله

هااای چهره، در مرکز نگاااره در مااال گفتگو بااا پیااام ر اص( برای داوری اقمااال انساااااااان

شودی در ایم زمینه در روایتی از پیام ر اص( نقل شده که فرمود: ماضر درصخنه دیده می

(ی اندازۀ بزرگ شااامایل پیام ر 99قلی، تقسااایم کننده بهشاااا و ضهنم اساااا اشااایخ صااادوق، 

 یدهدت قلی اش( نس ا به سایریم، شین و ضایگاه باالتر ایشان را نشان میاص( و مضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ی(Ibid,190یروز قیاما، فالنامه، آرتور ساکلر گالری، میخذ:9ت ویر 

 



...                               یفالنامه ته اس        ۀ س        یها گاره یمض          یبررس                       59پاییی    مستاا ای   

611  

های رنگارنگ به مردمی كه ها و بالای دیگر با ل اسدر ساااما راساااا نگاره، فرشاااته

 کندی اند، نگاه میدر روبروي او قرار گرفته

بنابر آیات قرآن و امادیث شیعي، مردت در روز رستاخیز بر اساس كردار و اقمال ایم 

پیرایه نجا به شكلي بینگارگر در ای 5شاوندیبندی میهای متعددي تقسایمضهاني خود به گروه

کارگیری تمهیدات ت اویری ساده و نمادهاي آشنا، هفا گروه از مردت را بر  و رساا، با به

گونه كه در امادیث و روایات شاایعه ذکر گردیده، به ت ااویر کشاایده اساااس اقمالشااان همان

 اندیزن با ساار سااگ و زبان از پشااا درآمده، ت ااویرسااازی شاادهاسااای افراد بدگو و تهما

شااده، به ت ااویر اند با دسااا و پای قطتکردهكساااني كه همسااایگان خود را آزار و اذیا می

شاااوندی اینان كسااااني ای سااایاه و چشاااماني آبي دیده میاندی ضمعي دیگر با چهرهکشااایده شاااده

اندی کساااانی که افتار شااار داشاااته، به شاااتلی وارونه زور گرفتههساااتند كه مو یتیمان را به

اند، با سر خوک  و گراز مانند دیده ها که در تجارت صادق ن ودهاندی آنت ویرپردازی شده

شااااوندی برخهف ایم بخش از نگاره كه داراي تخرپ و پویایي اسااااا، در قسااااما باالي می

نگاره، ساكون و آرامش خاصاي برقرار اساا، ضایی كه ت اویر اضمالي از بهشاا را نشان 

تمه اش( در كنار یكدیگر قرارگرفته و های مقدس شاایعه و مضاارت فادهد و شااخ اایامی

 شده اسای ها نوشتهگر اوضاش هستندی نات م ارک هرکدات باالی سر آننماره

های نوراني براي شااااامایل تیمل در ایم بخش، به کار بردن شاااااعلهشاااااگرد و تمهید قابل

مضارت فاتمه اش( اساا كه متناساو با لقو ایشاان یعنی الزهرا ابه معنای نورانی( اسای 

نور همواره در اقتقادات و باورهای ایرانیان از ضایگاه بسیار مهمی برخوردار بوده اسا »

« ای الهی و ایزدی مورد پرسااتش قرار گرفته و مقدس شاامرده شااده اساااقنوان نشااانهو به

های نورانی بیانگر خلوص ارادت و روی، در ایم نگااره، شاااااااعلاه(ی ازایم93اشاااااااایگاان، 

تمه اس( اسای مضرت فاتمه اس(، دختر پیام ر اص( اسا مخ ا شیعیان به مضرت فا

تر، مادر مسااام و مسااایم اش( اساااا، درنتیجه مادر همۀ ائمۀ شااایعه مخساااوب و از ایم مهم

بدیل در نزد شیعیان دارد؛ بنابرایم، نگارگر روسا که ضایگاهی واال و بیشود و از ایممی

                                                             
شااوند و هر کدات شااتل و های مختلو تقساایم میی از پیام ر روایا شااده مردت بر اساااس اقمال خود در قیاما به گروه5

 ی19و ابرقویی، سیاما در قیاما،  556-533، ص 9ای خاص دارندی بنگرید به مجلسی، بخاراالنوار ج قیافه
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ه شااااتلی زی ا و نمادیم، تقدس، ضای شاااامایل مضاااارت فاتمه اس(، بکارگیری نور بهبا به

کندی درمجموش، ایم نگاره نیز بیاني آالیشاااااای مضاااااارت را به مخاتو منتقل میپاکی و بی

اند، اما نگاره، های متعددی در اثر ضای گرفتهشاایعی، نمادیم و صاااریح داردی اگرچه پیتره

 یان و برای كه بر اسااس باور قمومي شیعای برخوردار اساای صاخنهبندی ساادهاز ترکیو

های م ناي روایات مذه ي ت اااااویرساااااازی شاااااده اساااااای در ایم نگاره مانند ساااااایر نگاره

های شاااایعی و شااااده، رویترد نگارگر شاااایعه مساااالک، بیشااااتر معطوف به آموزهبررساااای

 موضوقات با مخوریا ائمه بوده اسای

نجات های عامیان  مذهبی و شااایعی و آمدآم ز شاااام : مضاااامیو مره ق ه    ااا  -3

از دسا شیر توسم مضرت قلی اش(، نجات مردت از دسا دیو در اقیانوس توسم  سالمان

امات رضااا اش(، ق ااۀ زینو کذّاب، ق ااه مضاارت زکریا اش(، تابوت مضاارت قلی اش(، 

ق اااه شاااداد بم آد، معجزۀ دو انگشاااا مضااارت قلی اش(، معجزۀ پیام ر و شااافای کودک، 

یرمذه ی پندآموز نیز شااااامل: مرگ های غق ااااۀ اویه قرنی، ذوالقرنیم، دایره مینای ق ااااه

 دارا و شتارگاه بهرات گوری

و  گوییرا بایساااتی در پیوند با فضاااای پررونو ق اااه فالنامهایم مجموقه از مضاااامیم 

های مذه ی و شایعی در ادبیات زمانه ای که ق اهنقالی دوران تولید اثر ارزیابی کردی دوره

پرشور داشای درواقت، ازایم  خ اوص در فضاای زندگی مردت، مضاوری پررنگ وو به

ای بانفوذ و تیثیرگذار، در ضها تعمیو باورهای گفتمان تشاایت در میان قنوان رسااانههنر به

 شدیمردت، استفاده می

واسطۀ خوانی بهبا ورود اساهت به ایران، برخهف برخی هنرها امانند موسایقی(، ق اه

تم، سازی و تربیتی داش، ضن ه انسانمتناسو بودن با شعائر مذه ی، مخ وبیا در میان مردت

به میات خود ادامه داد و در دوران صاافوی نیز رواج داشااا و از رونو خوبی برخوردار 

خوانی مساسیا خاصی تهماساو نیز نسا ا به مقولۀ ق ه(ی شاخص شااه691بود امموی، 

معروف و تهماسااو پیوساااته امر به شااااه»داشااای به قول یتی از مورخان دوران صاافوی، 

نوقی معروف و نهی منتر بهنهی از منتر، ن اااااو العیم ضااااامیر انورش بودی در امر به 
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خوانان و معرکه گیران از اموری که در آن شائ ه لهو و لعو باشد، م ال ه فرمودند که ق ه

های مذه ی (ی ال ته در ایم دوره، به دلیل ساااااایاسااااااا935امنشاااااای، ییی« ممنوش گشااااااته و 

م از نمر نوش و هم از میث ممایا سایاسا ماکم بر دولا های مذه ی، هق اه»متوما، 

 (ی99اصفا، « شدندتر از بقیه قلمداد میصفوی، بیشتر و مهم

شاااااااود، همچنیم، در اشاااااااعااار ایم زمااان، ذکر صااااااافااات و کرامااات ائمااه زیاااد دیااده می

توان گفا، همه شااقران شیعی ایم ق ر در ستایش مضرات ائمه، ق یده که میتوریبه

 ارت ات، مضرت قلی اش(اندی درایمهایی را خلو کردهبیتییا رباقی یا قطعه یا تکیا غزل 

تریم ممهر والیااا، بیش از دیگر ائمااه مورد توضااه قرار گرفتااه اسااااااااا قنوان قااالیبااه

، شاااااخ ااااایا و بازیگر اصااااالی و مهم، فالنامهدرمجموش، در مضاااااامیم (ی 691ات یانی، 

کرامات ایشان، تمرکز و تیکید خاصی شده مضارت قلی اش( اساا و بر شخ یا، مقات و 

اساااای تنها در یک نگاره با مضاااور مخوری مضااارت مخمد اص(، پیام ر بزرگ اساااهت 

شااویم انگاره معجزه مخمد(ی دلیل ایم امر را بایسااتی در تیکید و تمرکز متوما روبرو می

نی مذهو قیمانی و از ایم مهم ر، در تصاااافوی بر مذهو تشاااایت برای مقابله با متوما سااااُ

تهماساااو در تهماساااو به والیا مضااارت قلی اش( دانساااای شااااهایمان و اقتقاد قمیو شااااه

اش، پیوساااته از مضاااارت قلی اش( یاد کرده و با آوردن آیات و امادییی، در پی بیان تذکره

 ی5مقانیا ایشان در قضیۀ ضانشینی پیام ر اص( بوده اسا

های ق ل، با بازنمایی های دورههنتته مهم ایم اسااا که در ایم مضااامیم، برخهف نسااخ

شاااویم، بلته شاااخ ااایا فراانساااانی و معنوی چهرۀ تاریخی مضاارت قلی اش( مواضهه نمی

 گونه که در تشیت فقاهتی بازگو شده، مدنمر قرارگرفته اسایمضرت همان

هایی قامیانه که نمر و ، با ق اااااهفالنامهاز ساااااوی دیگر، در ایم دساااااته از مضاااااامیم 

دهند، روبرو ضامعه پیرامون شخ یا و ضایگاه ائمه شیعه را نشان می امساس مردت قادی

ها و ها، دانشهای قامیانه، ریشااه در اقتقادات، باورها، ارزششااویمی در مقیقا، ق ااهمی

آورندی ایم نوش از نیازهای یک ضامعه دارند واقت ار خود را از همیم مساااائله به دسااااا می

                                                             
 566ی تهماسو صفوی، 5
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اند و نمرگاه اضتماقی پیرایهو توده مردت دارد، ساده و بیها که تعلو به قوات ادبیات و ق ه

های قامیانۀ های ق اااااهرو، شاااااخ ااااایاکنندی ازایمبینی توده مردت را نمایندگی میو ضهان

، نقات مشاااترکی چندانی با هویا و شاااخ ااایتشاااان از نمر فالنامهمذه یض م اااور شاااده در 

ها نقش ارتقا  شخ یا تاریخی آن تاریخی ندارد؛ زیرا امسااسات و نمرگاه قامه مردت در

های مقدس شاایعه، در داشااته وقشااو و ارادت قمیو قل ی مردت قادی نساا ا به شااخ اایا

 ها انعتاس یافته اسایق ه

نگارۀ معجزۀ دو انگعت حضرت علی )ع(: هاور ه  معجزات ائم  )ع( حتی آس  3-1

 از حیات

مضرت قلی اش( را په نگارۀ معجزۀ دو انگشا مضرت قلی اش( یتی از معجزات 

دهد و روایا گر اقتقاد شیعیان به کرامات ائمه اش( په از میاتشان از شهادتشان نشان می

مره قیه مرد کافری بود که صامو اموال »شده که گونه نقل(ی ماضرا ایم9اساا ات اویر 

 قلی و مشاام بساایار بودی روزی از اقوات خود درباره آبا  و اضدادش سااؤال کرد، آنان گفتند:

تالو اش( از آنان هزار نفر گشااااتهی او از مدفم مضاااارت امیرالمؤمنیم اش( سااااؤال بم ابی

کرد، به وی گفتند: مضارت در نجو اشارف مدفون اسا، مره قیه دو هزار نفر سواره و 

چند هزار پیاده برداشاااا تا به نجو رساااید؛ مردت آنجا مطلت شااادند؛ تا شاااش روز متخ ااام 

عی از م ااااار را خراب کرده و داخل شاااادندی آن خ یث داخل گردیدندی باالخره کفار موضاااا

روضه مطهره شد و به آن مضرت قتاب کرد و گفا یا قلی تو پدران مرا کشتی، خواسا 

ق ر را بشااتافد، ناگهان دو انگشااا م ارک مانند ذوالفقار از ق ر بیرون آمد و بر کمر او زد 

 (ی11اوکیلیان، « شدند و او را دو نیم کرد، ومشا در لشتر افتاد و پراکنده

های انساااانی تشاااتیل شاااده اسااااای نقطه نگاره، از تلفیو سااانجیدۀ بنای معماری و پیتره

کانونی و مهم واقعه، در پاییم نگاره به ت ویر کشیده شده اسای مردی سیه چهره، در مال 

ای برروی آن قرار فرار از ایم متان مقدس اساااااای دو انگشااااااا از درون ق ری که پارچه

های نورانی از ، بیرون آمده و به ترف شااخص در مال فرار نشااانه رفته اسااای شااعلهدارد

دو انگشاا در فضا پخش شده که در اتراف انگشا به رنگ تهیی سا، اما با دور شدن 
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از انگشاااا مقدس از مجم و رنگ آن کاساااته شاااده اساااای ایم تمهید سااااده و نمادیم، مقدس 

ترف که انوارش فضااااا را پر کرده و از یک دهدبودن صااااامو دو انگشااااا را گواهی می

 کنندگانسا و فرار و ههکا دشامم شاده و از ترف دیگر فضاا را نورانی ساخته و ق ادت

 اندیمند شدهاز آن بهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی تابوت 7ت اااویر (Ibid,128)معجزه دو انگشاااا قلی اش(، فالنامه، میخذ:ی9ت اااویر 

 (ی(Ibid,121متروپولیتم،میخذ:مضرت قلی اش(، فالنامه، موزه 

 

هاای مقدس و موردتوضه شااااااایعیان یعنی آرامگاه تریم متااندر ایم نگااره، یتی از مهم

مضاارت قلی اش(، م اااور شاااده و نگاره، بیانگر ایم باور اصاایل شااایعیان اساااا: باور به 

از آنی همچنیم، نگاره به موضوش کرامات و معجزات ائمه اش( در زمان میات و متی په 

زیارت ق ور مقدسیم شیعه اشاره دارد که بنا به گفتمان تشیت و اقتقاد شیعیان، واسطۀ میان 

 اندیفیا خداوندی و شیعیان

 نگارۀ تاه ت حضرت علی )ع(؛ هازتاهی از کرامات ائم  )ع(ی9-6
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در نگارۀ تابوت مضاااااارت قلی اش( نیز یتی دیگر از کرامات مضاااااارت به ت ااااااویر 

های مذه ی شاایعه آمده اسااا که مضاارت قلی اش( از ق ااه (ی در7درآمده اسااا ات ااویر 

زمان مرگ خود آگاه بود و به پسااااران خود وصااااایا کرد که په از غساااال و کفم، ضساااااد 

م ارک ایشاااان را در تابوتی قرار داده و بر پشاااا شاااتری گذارند و در بیم راه شاااتر را به 

ردند و در میان داری سااپرده وخود برگردندی مساام اش( و مساایم اش( چنیم کشااخص نقاب

دار ساااپردند، ولی فرزند کوچک امات نگران شاااده و به تعقیو راه شاااتر را به شاااخص نقاب

خواهد دارد و از او میپردازد تا ای نته آن شخص، نقاب از چهره برمیشخص ناشناس می

 (ی11که برگردد و نگران ن اشد و آن شخص کسی ن ود ضز خود مضرت قلی اش( اهمو، 

ای اسااا که بر الهات آساامانی و قدرت پیشااگویی مضاارت قلی ر ق ااهنگاره، ت ااویرگ

نمایدی مضاااامونی که به قلم لدُنی و ضایگاه فوق انسااااانی ائمه در نزد شاااایعیان اش( تیکید می

کندی امامانی که با داشتم قدرت معنوی باال و ارت ات با آسمان، از کلیه امور آینده اشااره می

 ایم ق یاالاصاااااااول کااافی ناادی کلینی در کتاااب نیز آگاااهباااخ رنااد و متی از لخمااه مرگ خود 

دانند و کراماات ائماه را تخاا قنوان بااب دربااره اینتاه ائماه هر وقا اراده کنند بدانند، می

میرند و مرگ آنان به اختیار خودشااااااان اسااااااا، ذکر دانند کی میباب درباره اینته ائمه می

ا ازآنچه امروز تا قیاما واقت ممتم نیسااا»فرماید: کرده اساااای مضااارت قلیاش( نیز می

آن مضااااارت اش( به کمیل »  و 5«که ضواب دهمشاااااود، از مم پرساااااش کنیدییی، ضز آنمی

سینه م ارکش اشاره کرد(، اگر افراد بهفرمود: بدان که در اینجا قلم فراوانی اساا ابا دسا

 ی6«دادتها تعلیم مییافتم، به آنالیقی می

سااادگی خاصاای برخوردار اسااای شااتری بزرگ در پاییم از ضن ۀ ت ااویری، نگاره از 

ار دار، افسشاود که تابوت سا ز رنگی بر پشاا آن قرار دارد و شخ ی نقابنگاره دیده می

شااویم که او مضاارت قلی اش( شااتر را به دسااا گرفته اسااای از نوشااته کنار آن متوضه می

ا که بر ت و اساای ضها ایم شامایل به ساما دو شاخ ایا دیگر در سما چا نگاره اس

 ا ها نیز با ل اسی زیشویم فرزندان بزرگوار مضرت هستندی آننوشاتۀ کنارشاان، متوضه می

شااوند و مرکات و ماالتشااان متوضه مضاارت قلی اش( های آتش دور ساار دیده میو شااعله

اسااای رنگ ل اس مضاارت با ل اس امات مساایم اش( یتسااان اسااای از ایم تریو، نگارگر، 

                                                             
 79، خط ه ال هغهنهجی5

 ی519متما، یهمان، 6
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گیرد را به شاااااااتلی میاان قلی اش( و فرزندش مسااااااایم اش( درمی گفتگویی کاه در ق اااااااه

م شود دو شخ یا اصلی که گفتگو بیت اویری نشان داده و با ایم تمهید، بیننده متوضه می

گذاردی همچنیم، ها نیز بر ایم ارت ات صاااخه میاندی ماالت دساااا آنها برقرارشاااده، کداتآن

هر چه تمات در ایم نگاره به بیان ت اااویری  ضن ۀ معنوی و قدسااای امامان شااایعه، به زی ایی

های فاخر و های آتش و ل اسواسااطۀ کاربسااا روبند چهره، شااعلهدر آمده اساای ایم امر به

 زی ا، میسر شده اسای

نگارۀ نجات مردو در ا یان س ت سااااااط اماو رضااااااا )ع(: هازتاهی از نبرد امامان  3-3

 شیع  ها نیروهای شر

ها از چنگال دیو توسام امات رضا نگارۀ نجات دادن انسااندر میان مضاامیم ایم بخش، 

العاده و اش(، کاامهً مطاابو باا دیادگااه مردماان قاادی ضامعه اساااااااا و باور به قدرت خارق

انگیز در مورد (ی ذکر روایات شااگفا53سااازد ات ااویر معجزات ائمه اش( را منعته می

های دور نزد شااایعیان از گذشاااته ها نسااا ا به ساااایریم،ائمه برای بیان کراما و برتری آن

به  ریای قوات نس اها بر پایۀ باور قل ی و ایمان قمیو و بیگونه ق هرایج بوده اساای ایم

منزله دشاااامم اندی موضودات دیوسااااان در تخیل مردت ایران به بزرگان شاااایعه، ساااااخته شااااده

های انان ق اااااههای قهرمشااااوند و ن رد با دیوها یتی از ویژگیقهرمانان نیک شااااناخته می

هایی های مذه ی، ق هرو، مردت برای باال بردن مقات شاخ یاقامیانه ایرانی اساای ازایم

اند که در ایم نگاره، یتی از همیم ها با موضودات شااار سااااختهدربارۀ ن رد ایم شاااخ ااایا

های ها به ت ااویر درآمده اسااای در ایم نگاره، امات رضااا اش( با روبند چهره، شااعلهق ااه

ای به شااتم دیوی شااود که نیزهرنگ دیده میی دور ساار و ل اساای فاخر، بر اساا ی آبینوران

بزرگ و خشااام وارد کرده اساااای ل اس مضااارت امات رضاااا اش( با توضه به ایمان و اقتقاد 

داند و در اش به رنگ رومانی سااا ز اساااا؛ قرآن کریم ایم رنگ را رنگی بهشاااتی میذاتی

(ی رنگ س ز رنگ اسهت، والیا 79لله اسا اقلی پور، اینجا نماد دسترسی به قرب الهی ا

شااده برای اسااو، نشااان مع ااومیا صااامو آن اسااای و تهارت اسااای رنگ آبی اسااتفاده 

رنگ آبی، رنگی آرات و الهی و آساامانی اسااا و به معنای رمما الهی نیز بیان شااده اسااا 

رسااااد، امات نمر می(یبرخهف ت ااااویر دیو که مضااااطرب و ساااارکش به 521اللهی، اآیا

تر از امات نشان داده تا بر ممهر آرامش اسای همچنیم، هنرمند، اندازه دیو را بسیار بزرگ

توان اهمیاا کار امات یعنی م ارزه با پلیدی بیفزایدی رنگ نارنجی متمایل به قرمز دیو رامی
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های شاااایطانی دانسااااا که مردت را به های دنیوی، تهاضم، خشااااونا و وسااااوسااااهنماد تمایل

 کشاندیلا میضه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ینجات مردت از دساا دیو توسام امات رضا اش(، فالنامه، موزه لوور،میخذ: 53ت اویر 

 (یIbid,133ا

قواره و اسااااااایر در چنگااال تناااساااااااو وبیدر اقیااانوس، گروهی از مردت بااه شاااااااتلی بی

در زده و سراسیمه و قریان، اندی مردت هرکدات ومشاموضودات ومشی، به ت ویر درآمده

د خواهنند و از امات رئوف کمک میدنیای متهتم و ظلمانی گرفتار شااده و به دن ال پناهگاه

نوقی خود مشاااااتمل اساااااا بر نگرندی ایم کیفیا روایی بهو برخی به م ارزۀ امات با دیو می

وضوهی نمادیم: گمراهی به دریای متهتم و ساایاهی تع یر شااده که ساارگردانی در آن، تنها 

پذیردی ایم چراپ فروزان به دساااا اولیا  و ائمه راپ و مشاااعل والیا پایان میواساااطه چبه

اتهار اساااا که در دنیای اساااهت خاصاااه مذهو شااایعه، بسااایار بر آن تیکید شاااده اساااای ایم 

ش اها به توصیو ضهنم نیسای نگارگر از میث ت ویری، زمینۀ ت اهی و گمراهی، بیپه

اهی، از متم اصااالی ق اااه که مضااارت امات رضاااا که ت اااویر دریای متهتمض گمربرای ایم
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ها را در مالتی که دسا به نعلیم و رکاب اسو اش( و دیو هساتند ضدا نشود، یتی از پیتره

پیش زمینه پیوند بخوردی زمینه بهکند، نشاااان داده تا پهساااید و تلو کمک میمضاارت می

یر نمگیر و کممایم شااگردهای نساا تاً کوچک، از میث مدیریا صااخنه و فضااا بعضاااً چشاا

 نمایندیمی

، با بازنمایی باورها و فالنامهشاااااده از نساااااخۀ های بررساااایدرمجموش، در تمامی نگاره

ی هاهای قرآنی، ق هشاویم که در قالو ق ههای موردنمر گفتمان تشایت روبرو میروایا

ن دالیل برای بیااندی قامیانۀ مذه ی و وقایت و رویدادهای مهم اساااهمی و شااایعی، بیان شاااده

باید شرایم مذه ی و اضتماقی های آن، و ظهور گفتمان تشایت در نگاره فالنامهپیدایی نساخۀ 

ای شااایعی از تهماساااو برای ساااختم ضامعهدوران تولید ایم نسااخه را مدنمر قرار دادی شاااه

توان از ساایاسااا نزدیتی به هامیابزارها و امتانات گوناگونی اسااتفاده نمود که در ر س آن

هااای شااااااایعی و اساااااااتفاااده از ابزارهااایی ت لی ی چون ا و قلماا شااااااایعی، گساااااااترش آییمفقها

واسطۀ تتاپوهای فتری (ی سرانجات به659خوانی نات برد اصفا گل، خوانی و ق هروضه

(، گفتمان فالنامهزمان با دوران تولید تهماساااااو، در اواخر متوما او اهمو فرهنگیض شااااااه

م شد و متی شعر و ادبیات زمانه را نیز تخا سلطۀ خود تشیت در تمامی ارکان ضامعه مسل

درآوردی با توضه به وابساااااااتگی نقاشااااااای به فضاااااااای فتری هر دوره، الضرت در قرصاااااااۀ 

خ اااوص مضاااامیم آن، ت ییراتی روی داد که همانا توضه به مضاااامیم مذه ی نگارگری به

ن ماکمیا مذهو و آثار هنری در دوراتورکلی، م تنی بر باورها و روایات شاایعی بودی به

ورزناد، قماادتاااً زماانی کااه مااامیااان هنری باه ایاادئولونی و اقتقااادی خاااص اهتمااات ویژه می

گاه گردند و موضااااوقات مذه ی و اقتقادی، دامم آثار هنری را تجلیهدفمند و وابسااااته می

وغل ۀ روایا شااایعی در ایم نساااخه را بایساااتی به  فالنامهتولید ساااازند؛ بنابرایم، خویش می

های شاایعی در نزد مامی اثر و رواج وساایت گفتمان تشاایت در کل سااطح ل تشاادید گرایشدلی

 ضامعه و فضای فرهنگی و هنری آن دانسای

 گیرین یجه

های برگرفته از قرآن، توان گفا: ق ااااهبنابر آنچه در سااااطرهای پیشاااایم مطرا شااااد، می 

به شااتلی صااریح یا  های مذه ی و شاایعی کههای مهم اسااهت و تشاایت، ق ااهوقایت و آموزه

النامه فآمیز و نمادیم، بیانگر مقیقا و مقانیا تشاااایت هسااااتند، شاااااکلۀ اصاااالی نسااااخۀ کنایه
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سازند و مضامیم و مفاهیم کانونی و مهم تشیت، مانند مو ضانشینی و اماما را می تهماس ی

مضااارت قلی اش( به انتخاب خداوند، ق اااما امامان شااایعه، باور به کرامات و معجزات 

های ایم نسااخه ن، باور به شاافاقا امامان و بیان شااین و ضایگاه قدساای ائمه، در نگارهاماما

دساااا های ایرانی با موضاااوقاتی ازایماندی اگرچه در برخی از نساااخه نگارهبازنمایی شاااده

ایم اسااا که مضااامیم  فالنامهتیمل و مهم در رابطه با نسااخۀ شااویم، اما نتتۀ قابلمواضه می

گونه که شاااااایعیان باور دارند و بر م نای باورها و ایم نسااااااخه، آن اسااااااهمی و شاااااایعی در

های ایم اند و در برخی از نگارههاای موردنمر گفتماان تشااااااایت به ت اااااااویر درآمدهروایاا

ا ر فالنامهتیملی خلو شاده اساا که نسااخۀ ها، نمادها و تمهیدات ت ااویری قابلنساخه، نشاانه

توان سازد و متی میبرضساته و شااخص میهای م اور اساهمی و شایعی، در میان نساخه

 هایی شااااخصمیابه نگارههای ایم نساااخه را امانند نگاره معراج، فتح خی ر( بهبرخی نگاره

ها هم از ضن ه مضاامونی و مختوایی و الگو در نگارگری شاایعی دانسااای چرا که ایم نگاره

رها و بیانگر مفاهیم، باو اند و هم از ضن ه شتلی،در راستای گفتمان تشیت به ت ویر درآمده

دیگر، گفتمان تشااایت، در صاااورت، مختوا و روش  بیانهای گفتمان تشااایت هساااتندی بهروایا

 مانندهای ایم نسااخه، بهها به ظهور رساایده اساای به همیم دلیل، نگارهت اویرساازی نگاره

زندی با اسااسااایر تولیدات فرهنگیض شاایعیان، مخاتو را به فضااای گفتمانیض تشاایت رهنمون می

های هنری بر بساااااااتری از شااااااارایم و تخوالت اضتماقی به ظهور توضاه به ایم که شااااااایوه

را  فالنامههای نسااااااخۀ های مورد تیکید تشاااااایت در نگارهرسااااااند، تجلیض باورها و روایامی

قیار گفتمان تشایت در تمامی سطوا سیاسی، اضتماقی و بایساتی متیثر از غل ه و سالطۀ تمات

 نسایفرهنگیض ضامعه دا
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