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مقدمه
نگارههایبسیاریباموضوعیتشمایلهایدینیدر
جهاناسالمتصویرشدهاند.درایننگارههاتالششده
استتابااتكاءبهموضوعاتدینیموجوددرمتونو
وقایع شود. خلق خور در و همسو تصویری روایات،
زندگیپیامبراسالمیكیازمهمترینعناوینیاستکه
درادوارمختلفجهتتصویرگریموردتوجهنگارگران
به محمد حضرت است. بوده آثار سفارشدهندگان و
عنوانبشریفانیونیزبهعنواننمونةجمعیبشریت،
دربسیاریازنوشتههایفلسفی،نظریوعرفاناسالمی
همچونجوهروجودیوواقعیتیازلیمعرفیشدهاست
کهباورهاینگاشتهشدهدرموردپیامبربیشتردرمتون
اسالمینفوذکردهاست)Gruber, 2009: 233(.درمورد
نظر اختالف )ص( پیامبر نگارههای نمونههای اولین
و تاریخطبری به را نمونهها اولین برخی دارد؛ وجود
نسبت فضلاهلل رشیدالدین جامعالتواریخ به برخی
دوره در بسیار تصاویر وجود رغم به ولی میدهند
بر خود مقدمه در شیروانی ملكیان »اسداهلل ایلخانی،
کتابورقهوگلشاهاولیننمونههایتصویریبرجامانده
ازپیامبراسالمدرنگارگریایرانیاسالمیرامتعلقبه
همیننسخةفارسی)ورقهوگلشاه(میداند«)محمدزاده
اولیه نمونههای .)39 :1393 سعیدیزاده، از نقل به
و آشكار کاماًل و پیكریجسمانی با پیامبر، نگارههای
شمایلیکهپوشیدهبهنقابونورانیهمنیستتصویر
نسخ در واقعگرایانه تصویرسازی اینگونه شدهاند.
عهد و آناتولی سلجوقیان دوره از باقیمانده تصویری
متون این میشود. شامل را ابتدایصفویه تا ایلخانی
هستند، بیوگرافی و تاریخی ژانرهای به متعلق بیشتر
و اسالم تاریخ باب در مهمی اطالعات شامل بنابراین
 Gruber, 2009:(زندگیواعمالحضرتمحمدمیشوند
اثر گلشاه و ورقه نسخه در غزنوی دوران اوایل .)234

عیوقی،تأکیدبیشتربرجنبهاخالقیداستانبودهتابر
ضمیمهتأثیرگذاررویشخصیتپیامبراسالم.اینگونه
اسالمی متون از نمونهای عبادتی نه و روایی رویكرد
استکهدرسرزمینهایایرانیدردورههایاولیهتولید
میشدهاست)Gruber, 2009: 236(.نمونههایبسیاری
نسخخطی در متون با پیامبر)ص(همگام تصاویر از

مربوطبهدورةحكومتیایلخانانمغولدیدهمیشود.
دقیقاًبههمیندلیلاستکهمطالعةتصاویرپیامبردر
از آیكونوگرافی شیوة به اتكاء با هم آن ایلخانی عهد
اهمیتویژهایبرخورداراست.چهارنسخةجامعالتواریخ،
شاهنامة یک و موسی احمد معراجنامة آثارالباقیه،
فردوسی)مربوطبهقرن8هق/1۴مواحتماالًشیراز(
ازجملهآثارمصورباقیماندهازدورةایلخانیاندکهدارای
تصویرپیامبرهستند.مطالعةپیكرنگاریپیامبراسالم
ماندهاند باقی ایلخانی دورة از که ایرانی نگارگری در
راستا همین در روست. پیش پژوهش اصلی هدف
مهمترینپرسشهایپژوهشراهممیتوانازاینقرار

دانست:
چهرة شمایلنگارانه خصوصیتهای مهمترین .1
پیامبردرنگارگریدورهایلخانیچهخصوصیانیاست؟
چهرة خصوص به و دینی شمایل تحول سیر .2

پیامبردرعهدایلخانیچگونهبودهاست؟
در دینی تصویرسازیشمایل بر اثرگذار عوامل .3

دورةمذکورچهمواردیبودهاند؟
دادههایموردنیازپژوهشبرایمدونکردنمبانی
اسنادی روش به و مكتوب منابع از پژوهش نظری
گردآوریشدهاست؛امابخشدیگراطالعاتبامشاهدة
به دادههای نهایت در که است، آمده حاصل تصاویر
اروین آیكونگرافی رویكرد به اتكاء با آمده دست
جهت این از گرفتهاند. قرار تحلیل مورد پانوفسكی
پژوهشحاضرراازنظرماهیتوروش،میتوانمبتنی
سه از نگاره چهار دانست. تحلیلی توصیفی روش بر
نسخةخطیجامعالتواریخ،آثارالباقیهومعراجنامةاحمد
شدهاند، مصور ایلخانی دورة در سه هر که موسی

نمونههایموردیپژوهشحاضرراتشكیلمیدهند.
جامعالتواریخکتابیسهجلدیمصورشدهدرعهد
ایلخانیاستکهکارنگارشآندرسال700ق/1300م
)دورةغازانخان(آغازودرسال710ق/1310م)حكومت
نامتاریخمبارک با اولجایتو(پایانیافت.جلداولآن
غازانیشاملتاریخمغوالنوترکاناست،جلددومآن
تاریخزمان اولدرمورد شاملدوبخشاست:بخش
اولجایتوبودهکهمتأسفانهازبینرفتهوبخشدومآن
دربابتاریخپیامبرانازآدمتاخاتم،پادشاهانپیشاز
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تاریخ عباسیان، انقراض زمان تا اسالم تاریخ اسالم،
سلسلهپادشاهانهمعصروضمیمهایدرموردفاطمیان
واسماعیلیانوآخرینبخشازجلددومشاملتاریخ
اقوامومللغیرمغولاست.جلدسومایننسخهنیزاز
میانرفتهاست.سهنسخهازکتابجامعالتواریخبرجای
ماندهکههرسهکتابشاملقسمتهاییازبخشدوم
جلددومهستند)غیاثیان،1392؛29-28(.»امروزهسه
نسخهازجامعالتواریخ،کهمحصولربعرشیدیبوده،
باقیماندهکهمتأسفانههیچکدامکاملنیستند؛بدین
اوراقآنهابهدستمانرسیده، معنیکهنهتنهاتمام
بلكهدرزماناستنساخنیزکاملنشدهاست.یكیازآنها
نسخهایبهزبانعربیاستکهدردوبخشدرکتابخانة
دانشگاهادینبرودراسكاتلندومجموعةخلیلیدرلندن
نگهداریمیشود.دیگرینسخهایبهزبانفارسیاست
کهدرکتابخانةکاختوپكاپیباشمارةدسترسیخزینة
16۵۴محفوظاست.نسخةدیگرکهایننوشتاربهآن
توپكاپی در فارسی زبان به 16۵3 خزینة میپردازد،
از نسخهای به متعلق آن از بخشهایی که است
)غیاثیان، است« رشیدی ربع محصول جامعالتواریخ
1392؛30-29(.نسخةخزینه16۵3درعهدتیموری
وکتابخانهسلطنتیشاهرختیموریتوسطحافظابرو
نگاره ۴7 و موجود نسخة اوراق از نیمی شد. تكمیل
مصورشدهمحصولکتابخانةشاهرختیموریاستکه

تحتعنوانمجمعالتواریخمشهوراست)همان،30(.
از مانده )اثرهای الخالیه القرون عن الباقیه آثار
قرنهایگذشته(اثرابوریحانبیرونی)۴۴0ـ362هق(
استکهبیشتربهتاریخعلمپرداختهوشاملمطالعهای
تطبیقیدرتقویمفرهنگهاوتمدنهایگوناگوندرهم
بافتهباریاضیات،نجوم،اطالعاتتاریخیوتحقیقدر
غنی، رنگ است. گوناگون ملتهای مذهب و سنتها
با سلجوقی هنر از عناصری ترکیب و دور خاور تأثیر
برای سر دور هاله گذاشتن و مرکزی آسیای عناصر
قدیسینازدیگرخصوصیاتاینکتاباست.آثارالباقیه
ابوریحانگردآوریودر درقرنچهارمهجریتوسط
تبریز در »الكتبی« توسط قمری هجری 707 سال
کتابتوتصویرهایآنافزودهشدهاستکهاکنوندر
نفیس اثر این میشود. نگهداری ادینبورگ دانشگاه

دارای16۴صفحهو2۵نگارهاست؛یكیازتصاویربا
حاضر پژوهش موردی نمونة جزء خم« »غدیر عنوان

استکهبهروشآیكونوگرافیبررسیمیشود.
قرار بررسی مورد پژوهش این در که آخر نسخة
میگیردمعراجنامهمنسوببهاحمدموسیمتعلقبه
همان در متأسفانه که است ق 73۵-718ه سالهای
ادواربرگبرگشدهوبعدهادرسال9۵1ه.ق.درمرقع
بهرام10نگارهازآنگردآوریشدهاست.دهمینیاتوراز
که دارد وجود میرزا« بهرام »مرقع در پیامبر معراج
معراجنامة به و شده نگارگری احمدموسی توسط
موزة در اکنون کتاب این دارد؛ شهرت احمدموسی
توپقاپیاستانبولنگهداریمیشود.»تقدیمشهرتوسط
میشود معراج وقایع به مربوط که پیامبر« به فرشته
نگارهایازایننسخهاستکهدرپژوهشحاضرمورد
بررسیقرارمیگیرد.بهدلیلاینكهوقایعمهمزندگی
آن در که حجةالوداع و معراج تولد، قرار از پیامبر
جانشینپیامبرمشخصمیشودموردتوجهنگارگران

بودهاستایننمونههاانتخابگردیدهاند.
درخصوصپیشینهالزماستبهچندموردبسیار
مهموضروریاشارهشودکهدرزمینةمهمآیكونگرافی،
پیامبر جمله از مذهبی رجال شمایل و  آیكونولوژی

اسالمصورتگرفتهاست:
عنوان با مقالةخود در احمدی)1397( و وزیری
»بررسینگارةمعراجپیامبراثرسلطانمحمدبراساس
آراءپانوفسكی«بهایننتیجهدستمییابندکهعوامل
و زمان آن جامعة در موجود سنتهای فرهنگی،
دورههای نگارگری در موجود بصری عناصر همچنین
پیشیندرآثارتأثیرگذاشتهونگارگربنابهدرخواست
سفارشدهندهوتحتتأثیرفضایمعنویحاکمدردورة
صفویاثرخودراخلقکردهاست.پژوهشحاضرنیزبه
پرداخته پانوفسكی آراء براساس پیامبر مطالعةچهرة

است.
علیپورومراثی)1396(درپژوهشخودباعنوان
»مطالعهتطبیقینگارههایمعراجحضرتمحمد)ص(
ونقاشیهایعروجحضرتعیسی)ع(«باهدفشناخت
عمیقنگارههایمعراجوبررسیمیزانتأثیرپذیریهنر
اسالمیومسیحیازیكدیگربهایننتیجهمیرسندکه
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وجوهتشابهاتساختاریوبصریدرنگارههایمرتبطبه
معراجپیامبر)ص(وحضرتمسیح)ع(تنهابهدلیل
موضوعمشترکشان)عروج(نبوده،بلكهآثارمتأخرعروج
از تأثیرپذیرفته بصری لحاظ از )ص( اسالم پیامبر
نقاشیهایعروجعیسی)ع(هستندودربرخیموارد
اِلِمانهای از تأثیرپذیرفته )ع( عیسی عروج آثار

معراجنامههایپیامبرهستند.
مقاله در )1393( گیالنی موسوی و سعیدیزاده
خودباعنوان»بررسیزمینهوعللبیرغبتینگارگران
مسلمانبهشمایلنگاریپیامبراسالم)ص(تاقبلاز
دورةایلخانی«بانگاهیانتقادیبهدیدگاهمورخانهنر
وبررسیتأثیرگذاریتصویربهزمینهوهمچنیندالیل
میپردازند. پیامبر شمایلنگاری از هنرمندان پرهیز
نتایجاینبررسیحاکیازعدمتطابقمضامینعلمیو
و تصویرسازی برای منتخب کتابهای افسانهای
شمایلنگاریوهمچنیننوعاعتقادودیدگاهمسلمانان
ایشان شمایلنگاری از مانع که بوده پیامبر مقام در

شدهاست.
شایستهفروهمكاران)1390(در»بررسیموضوعی
دوره نگارگری در )ص( اسالم پیامبر شمایلنگاری
بیزانس مذهبی نقاشی در مسیح حضرت و ایلخانی
متأخر«باهدفمقایسهموضوعیوتكنیكیشمایلنگاری
پیامبراندرنقاشیمسیحیواسالمدردودورةایلخانی
نقاشی که میرسند نتیجه این به متأخر بیزانس و
اسالمیمتأثرازنقاشیبیزانسبودهوموضوعاتیچون
معراج،تولد،غسلمسیح،خیانت،تعاملبینمسلمانان
ومسیحیانوهمچنینکشتهشدنمسیحازموضوعات

مشترکنقاشیایندودورهبودهاست.
نقاشیهای »بررسی در )1389( اسدی و خداداد
از اسالمی کشورهای در )ص( پیامبر حضرت معراج
دیربازتابهامروز«درپیپاسخگوییبهچگونگیدیدگاه
مقوله به اسالمی کشورهای دیگر در مسلمانان سایر
معراجدرنگارههابهنتایجیدستیافتند.نتایجحاکیاز
دیدگاهنقاشانمسلماندرکشیدنمعراجپیامبر)ص(
هستند.علیرغموجودتفاوتهاییچوننكشیدنچهرة
نیز شباهتهایی صحنهپردازی، در تفاوت یا و پیامبر
و درشب معراج واقعة وجود براق، بودن مؤنث چون:

نقاشیهاوجود تمامی ازرنگهاییكساندر استفاده
هنرمندان با ایرانی هنرمندان دیدگاه تفاوت از دارند.
چهرة نكشیدن به میتوان اسالمی کشورهای سایر
پیامبرواکتفاکردنبهکشیدنبراقتوسطهنرمندان

غیرایرانیاشارهکرد.
در پیشین پژوهشهای با حاضر پژوهش تفاوت
بهطور ایلخانی عهد متون در پیامبر پیكره بر تمرکز
خاصباروشآیكونوگرافیدریکمقالهاست.متونیاد
شدههمگیازمطالعاتموردنظرپژوهشگردرپیشبرد
اهدافپژوهشحاضربودهاندکهشكلگیریمتنپیشرو
بااتكاءبهآنهامیسرگردید.عالوهبراینهدفاصلی
پژوهشهایمذکورمتفاوتازپژوهشپیشرومیباشد
وپژوهشحاضردرجهتپاسخبهپرسشهایخاص

خودازشیوةپانوفسكیاستفادهمینماید.
مسئلهمهمدیگریکهبایددرنهایتبهآناشاره
شودایناستکهدرروندپژوهشحاضرازمعادلهای
»آیكونولوژی« و »آیكونوگرافی« واژهگان برای فارسی
استفادهنشدهاستچراکهاینواژههااسمخاصدر
میرسد نظر به دیگر طرف از شدهاند، گرفته نظر
گویایی گرفتهشدهچندان نظر در فارسی معادلهای
همان از جهت این از باشند، نداشته خود در را الزم

واژگاناصلیاستفادهشدهاست.

4. درآمدی بر آیکونواراای مIconographyط
ریشةواژةiconدریونانی»eikon«بهمعنیتصویر
استوشاملهرامرتصویریمیشودوصرفاًبهنقاشی
 Straten; 1994:(...وهنرهایفیگوراتیومحدودنمیشود
کردن، تصویر معنی به »graphy« واژه همچنین )3
graphe- »ترسیمکردنوحککردنهمازریشهیونانی
in«گرفتهشدهودرکنارواژه»logy«قرارداردکهاز

گرفتهشده معنایشناختن به »logos«یونانی ریشة
هنر«، »دایرةالمعارف در .)Panofsky,1955:32( است
اثر سازندة عناصر فهم برای کوششی را آیكونوگرافی

هنریمعناکردهاند)پاکباز،333:1392(.
درفرهنگاصطالحاتهنریواعالمهنرمندانو
شمایل icon واژه معادل هنر دایرةالمعارف همچنین
ico- استفادهشدهاستوپیروآنشمایلنگاریمعادل
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nographyوشمایلشناسیمعادلیبرایiconologyدر

نظرگرفتهشدهاست.شمایلبهمعنایتصویروبازنمود
استکهدرزمینههایمختلفباسهمعنایمتفاوتبه
کاربردهمیشود؛برایناساسقدیمیترینورایجترین
معنایآندرارتباطباتاریخهنردینیمسیحیاستو
»بهتمثالموردعبادت«غالباًتصویرمریمعذراومسیح
اینمعناازشمایلمعموالًدرمورد اشارهدارد.ـ کودکـ
هنربیزانسوروسیهبهکاربردهمیشود.معنایدومآن
دربعضیمكاتبمعناشناسی]سمانتیک[ونظریةهنر
درقرنبیستمبرایبیانمفاهیمخاصاستفادهمیشود.
سومینمعنایآنمترادفبا»موضوعهنری«استکه
بابررسیهایانجامشدهرویهنرآلمانیدرنیمةدوم
و شمایلنگاری »اصطالحات و شد رایج نوزدهم قرن
شمایلشناسیبرهمینمعنامبتنیاند«)پاکباز،1392:
جهت رویكرد دو آیكونولوژی و آیكونوگرافی .)333
مطالعةتصویرهستندکهآغازآنبهعنوانیکگرایش
مدونمطالعاتیدرحیطةتصویربهابتدایقرنبیستمو
.)7 :1391 )نصری، بازمیگردد واربورگ مكتب
آیكونوگرافیشاخهایازتاریخهنراستکهبهموضوع
اهمیتمیدهد برخالففرمشان آثارهنری محتوای
)Panofsky, 1939: 48(.آیكونوگرافیسعیدرمشخص

کردنمحتوایاثرهنریداردوبههنر،مذهبیاآیین
خاصیاختصاصندارد)نصری،8:1391(.بهنظربرخی
پژوهشگران»همهتصاویرچهعاموچهخاصدرتحلیل
مقصود هستند. یكسان ارزشی داراری آیكونوگرافی
اصلیونهاییاستفادهازآیكونوگرافی،پرسشازداللت
.)Straten; 1994: 3( »تصاویروزیباییشناسیآنهااست
پانوفسكیدرکتابخودتحتعنوانمطالعاتیدر
بابآیكونولوژی،برایفهماصطالحآیكونوگرافیمثالی
با ازسالممؤدبانهمیآورد:وقتییکآشنادرخیابان
از من آنچه میکند، سالم من به کالهش برداشتن
تغییر بهجز نیست بدانمینگرمچیزی فرمی دیدگاه
رنگ، کلی الگوهای ترکیببندی در جزئیاتمشخص
خطوطوحجمکهجهاندیدمنراتشكیلمیدهند.
وقتیکهمناینترکیببندی)مرد(رابهعنوانشی
)موضوع(وتغییرجزئیات)برداشتنکالهازسر(رابه
عنوانرویدادتعیینکردم،گامخودراازمحدودیتهای

درکفرمیصرففراترنهادهوبهحیطةمحتوایامعنی
واردمیشوم)Panofsky, 1939: 48(.باتوجهبهمثال
مذکورخوانشمبتنیبرآیكونوگرافیگامبرداشتنبه
سویاهدافیمشخصدردرکتصویرباسلسلهمراتب
مشخصوطبقهبندیشدهاست.برایناساس»اولینو
مهمترینایناهداف،تعیینداللتآنچیزیاستکه
دریکاثرهنریبهتصویردرآمدهاست،اینمهمبه
که است عمیقی معانی درک و کردن آشكار منظور
توسطهنرمنددراثرنهادینهشدهاست.دوم،شناسایی
که است مستقیمی غیر و مستقیم منابع ردیابی و
هنرمنددراثرخودـچهادبیوچهتجسمیـازآنها
استفادهکردهاست.مرحلةبعدیآیكونوگرافیشناسایی
موضوعاتتصویری،بهویژهگسترش،سنتهاومعانی
.)Straten, 1994: 4(»برآمدهازادوارمختلفآنهااست
پانوفسكیسهسطحرابرایخوانشتصویردرنظر
به پانوفسكی توضیحات اینسهسطحطبق میگیرد:
سطوحمعنایاولیه)طبیعی(،معنایثانویه)محتوایی(و
 Panofsky, 1939:(معنایاصلییاذاتیتقسیممیشوند
اثر هر در که باشیم داشته نظر در است الزم .)51-2

سه این و بود قایل سطح سه این به میتوان هنری
بر مبتنی خوانش یا پژوهش یكدیگر کنار در مرحله
آیكونوگرافیراتشكیلمیدهند.اینسهسطحمعنایی
پیشا توصیف از: عبارتند ترتیب به بررسی مراحل یا
تفسیر و آیكونوگرافی توصیف آیكونوگرافی،

.)Straten, 1994: 4(آیكونوگرافیک
پانوفسكیمیانسطوحمختلفدرکازیکتصویر
تمایزقائلشدهاست.درمرحلةنخستبهتوصیفصرف
پیش »توصیف را آن و میپردازد هنری اثر
آیكونوگرافیک«مینامد؛اینمرحلهخوددوبخشدیگر
رادرخودجایدادهاست:اولمعانیعینیوواقعیو
دوممعانیبیانی.دربخشاولجداازهرحسیکهبه
توصیف و میپردازیم آن توصیف به داریم هنری اثر
خط،رنگ،سطح،ترکیببندیو....دراینبخشقرار
حالت مانند احساسات و حاالت دوم بخش در دارد.
:1391 )نصری، میشود بیان جنون و محبت خشم،
12(.پانوفسكیچنینتوضیحمیدهدکهدرسطحاول
معنایاولیه،بهدوبخشواقعیوبیانیتقسیممیشود؛
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)Panofsky, 1939: 50(بهاینمعنیکهدراینسطح

بهخصایصفرمیپرداختهمیشود.خصوصیاتی صرفاً
فرمیکه عناصر وسایر ورنگ نظیرشكلبندیخط
بیانگرشكلهایویژهایمانندتودههایسنگ،اشیاء،
که چنان هستند. خانهها و درخت حیوان، انسان،
پانوفسكیتوضیحمیدهد»سطحاول،توصیفدقیقهر
آنچیزیاستکهدراثرهنریدیدهمیشودفارغاز
تعریفروابطحاکمدربینآنها«)Straten, 1994: 4(.از
اینجهتبهدرستیمیتوانچنینانگاشتکه»توصیف
پیشآیكونوگرافیکیکشبهآنالیزفرمیاست«)عبدی،

.)۵0:1390
مرحلةبعدیمربوطبهمعانیثانویهیاقراردادیاز
یکرویداداستکهدراینمرحلهآشناییباادبیاتو
روایتموضوعدارایاهمیتاست.ارتباطمیانادبیاتو
اثرهنریکهازمراحلآیكونوگرافیاستثابتمیکند
کهآیكونوگرافیرویكردیمحتوامحوراستوبهتحلیل
محتوایاثرهنریمیپردازد.)نصری،1۴:1391(»تم
یاموضوع)چیزهاییکهمیبینیمودرارتباطبایكدیگر
میدهند« تشكیل را معنایی دوم سطح هستند(
ارتباط شامل ثانویه، معنای .)Straten, 1994: 4(

موتیفهایهنری)قراردادها(باموضعاست.موتیفها
بهعنوانحاملمعنایثانویهیاهمانتصاویرشناخته
میشوندکهمجموعتصاویرداستانیاحكایتراشكل
میدهند.درواقعوقتیماازمحتوامقابلفرمصحبت
داریم قرار ثانویه معنای همین حیطة در میكنیم
)Panofsky, 1939: 50-2(.»سطحسوممحتوایامعنای

اثرهنریاستکهتوسطهنرمنددرنظرگرفتهشده«
)Straten, 1994: 4(.مرحلةآخرآیكونولوژیاستکهبه

عقاید دوره، ملیت، مانند عمیقتری و اساسی اصول
مذهبیوفلسفیمیپردازد.گاهیاینسطحبرایخود
هنرمندنیزناشناختهاست)Panofsky, 1939: 50-2(.در
مرحلةسومیاآیكونولوژیبهدنبالامورناخودآگاهوغیر

عامدانهدراثرهنریهستیم)نصری،1۴:1391(.
دراینروشپانوفسكیسهمرحلهرادرامتدادهم
مرتبة زمینهساز مرحله هر که است معتقد و میداند
شاهد آیكونولوژی مطالعات در بنابراین، است. بعدی
توصیفپیشآیكونوگرافیکوتحلیلآیكونوگرافیکنیز

این هدف اساسیترین .)1۵ )نصری،1391: هستیم
روشمشخصکردنتفاوتمیان»مضمونیامعنا«و
توصیف مرحلة سه طریق از روش این است. »فرم«
تفسیر و آیكونوگرافیک تحلیل پیشآیكونوگرافی،
آیكونوگرافیکیاآیكونولوژیگامبهگامبهتفكیکسه
دریافت هدف با محتوایی و ثانویه اولیه، معنای الیة
میپردازد ملموس عناصر پس در پنهان پیامهای

)عبدی،16:1390(.
درکنارآیكونوگرافی،آیكونولوژی»برآناستکه
فراترازپرسشدربارههنرمندوموضوع،بهطرحسؤال
دیگریبپردازد:چراایناثرخلقشدهاست؟یابهطور
 Straten,( است؟« شده خلق اینگونه چرا دقیقتر،
4 :1994(.درخصوصآیكونولوژیبرخیازپژوهشگران

همان را آیكونوگرافیک تفسیر یعنی سوم مرحلة
آیكونولوژیمیدانند.پانوفسكیبالفاصلهبعدازتشریح
این تفسیر و »کشف که: میدارد بیان سوم سطح
هم هنرمند خود برای اغلب )که نمادین ارزشهای
ناشناختهاندوحتیبابیانخودآگاهانهاوبسیارمتفاوتند(
موضوعیاستکهمیتوانیمآنراآیكونولوژیدرمقابل
آیكونوگرافیبنامیم«)Panofsky, 1955: 31(.امابرخی
سوم سطح از فراتر را آیكونولوژی پژوهشگران از
آیكونوگرافیوبهعنوانسطحیامرحلةچهارممعرفی
معنایی برسهسطح عالوه اساس این بر و مینمایند
عنوان تحت را چهارمی مرحله یا آیكونوگرافی،سطح
تفسیرآیكونولوژیکدرنظردارند)Straten, 1994: 4(.با
ایناوصافدرخصوصیتتفسیریآیكونولوژیتردیدی

درمیاننیست.
بااتكاءبهآنچهآمد،آیكونوگرافیرامیتوانشیوهای
این بر دانست. تصویر خوانش در نظاممند و منسجم
اساسدرپژوهشحاضرتأکیدبررویكردآیكونوگرافی
از تصویرییکمضمون بازنمایی عنوان به پانوفسكی
طریقفیگورهااست.برآنیمتادراینراستابهشناسایی
برای ایرانی نگارگری حوزه در رفته کار به نمادهای
شمایلپیامبراکرمنایلآییم.درمتنوتصویرهریک
تصاویر آیكونوگرافی و دارد وجود خود خاص منطق
مذهبیرابطةمیانایندوراتعریفمیکند.اساسیترین
تفاوتتصویرومتنایناستکهفرمتصویریپیامخود
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رابهیكبارهوهمزمانارائهمیدهددرحالیکهمعانی
درزبانومتنبهصورت»درزمانی«ادراکمیشوند.در
نهایتالزمبهذکراستکهآیكونوگرافیوآیكونولوژی
درمطالعاتهنریپسازجنگجهانیدومکهتوسط
پانوفسكیمدونونظاممندشددرادواربعدزمینهساز
نظریاتمتنوعیدرحیطةتاریخهنرومطالعةتصویر

گشت.

اد  پیامبر  والدت  نگارو  آیکونواراای  تحلیل   .۱
نااه هامع التواریخ

معنایاولیه:درمرحلةاول)معنایاولیه(ازروش
بیانیمشخص وکیفیات فرمهایخالص آیكونوگرافی
میشوند.درمشاهدهوتوصیفنگارةوالدتپیامبر)ص(
اولینعاملیکهتوجهبینندهراجلبمیکندتفكیک
کادرافقیاثربهسهبخشاستکهبخشوسطازدو
بخشاطرافقدریبزرگتراست.ازمیانعناصرتصویری
نیزعنصرپرکاربردکهبیشازبقیهتوجهراجلبمیكند
خطدرحاالتوکیفیاتمختلفخوداست.چنانکه
گفتهشداینتصویردرکادریمستطیلشكلوافقی
کشیدهشده،کادرافقیایننگارهبهواسطةدوستون
عمودیبهسهبخشتقسیمشدهکهبخشمیانیفضای
بیشتریازنگارهراشاملمیشودوازدوبخشکناری
بزرگتراستوچنانکهعیاناسترخدادتولددراین
ستون دو است. پذیرفته صورت میانی بزرگتر بخش
موردنظردرقسمتباالییباانحنایخاصیسهبخش
تصویررابهیكدیگرربطمیدهندومانعازتفكیککامل

اینسهبخشازیكدیگرمیگردند.
درکادرسمتراستپیكرهایاستکهخصوصیاتی
دالبرمذکربودنوپیربودنرادارد.محاسنسفیدو
نسبتاًبلنداوازیکطرفوعصایتیرهرنگاوکهاز
میانهکادرسمتراستبهگوشةتصویرشدهدرکنار
نشانههاییچونتنهاومتمایزبودناودرفضایمورد
نظروحتینشستناوبریکچهارپایهجایگاهخاصاو
رابهمایادآورمیشود.درپسزمینهاینکادرخطوط
موربومنحنیکهدرچندمرحلهتكرارشدهاندنمایانگر
چینهاییکپردةبزرگاست.اینپردهبهطورمشخص
بریکزوایةقائمهقرارداردکهنمایانگرورودیفضایی
خاصاستکهنیمیازآنبهواسطةپردهپوشیدهشده
واسطة به ورودی این نظرمیرسدچارچوب به است.
این لذا و باشد یافته زینت خاصی تزئینی نقوش
معمول فضای یک از را نظر مورد فضای خصوصیات،
متمایزمیکند.ازحاالتپیرمردمیتوانخمیدهبودن

پیكرهونگاهروبهپاییناورادریافت.
اختصاصحجمبیشترتصویربهقسمتمیانیبیانگر
حضورعناصرمهمدراینقسمتاست؛عالوهبراین،
امتدادنگاهدرپیكرههایتصویربهجزدوپیكره خط
نشانگراهمیتموضوعاصلی)تصویرپیامبر(است.در
کادرمیانینگاره،نُهپیكرهدیگروجوددارند،دوتایآنها
دارایبالهستندکهیكینوزادرابغلکردهودیگری
ظرفیدردستدارد.یکزندرحالتخوابیدهدربستر
وسهزنباالیسراوایستادهاند؛دوزندیگریكیروبه
زنخوابیدهودیگریروبهنوزادهستند.درمیانةتصویر

تصویر 1. والدت پیامبر، نگاره ای از جامع التواریخ، تبریز، 714ه ق، )شاهکارهای نگارگری ایران، 1390: 137(
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عبارت»والدتهمایونپادشاهکائناتعلیهالسالم«را
میبینیمکهاحتماالًبعدهابهنگارهاضافهشدهاستو
را است پیامبر)ع( والدت که حاضر تصویر موضوعیت
بیانمیکند.درسمتچپتصویرچهارپیكرةمؤنث
مشاهدهمیگرددکهیكیازآنهادرپیشاپیشسهپیكرة
دست در تیرهرنگ عصایی و خمیده قامتی با دیگر
ایستادهاستوهمگیآنهاروبهسویپالنوسطتصویر
انسانی پیكر پیامبرشاملچهارده نگارةوالدت دارند..
است:یکپیكرةنشستهدرسمتراستتصویرنُهپیكره
درکادرمیانیوچهارپیكرهدرکادرسمتچپوجود

دارند.
نیستیم. نگاره این در زیادی رنگی تنوع شاهد
رنگهایگرمنگارهشاملقرمزونارنجیهاییاستکه
و پایه کرسی، پیكرهها، جامة شده، آویزان پارچة در
سرستونهاپراکندهشدهاند.بهطورکلیمیتوانگفت
از بیشتر تصویر در گرم رنگهای پراکندگی و نسبت
رنگهایسرداست.عناصربررویزمینةمایلبهزرد
بر  خاصی تأکید نگارگر و شدهاند کشیده روشن
خاصی اهمیت از پیكرهها ولی نداشته پسزمینه
به میکنند؛ تعیین رنگها را تیرهروشنی برخوردارند.
نارنجی رنگ از بدنةستونها قهوهای رنگ مثال طور
میانه، فاقدخاکستریهای نگاره است. تیرهتر لباسها
سایهروشنوحجمپردازیستکهخصوصیتنگارگری

ایرانیرانشانمیدهد.
معنایثانویهوتعیینقراردادهایتصویر:مهمترین
کلیدآیكونوگرافیدرتصویرموردنظررامیتوانتصویر
نوزادودوفرشتهدانستکهحكایتازتولدیقدسی
دارندومیتواناینعناصرراکلیدشمایلنگاریتصویر
دانست.بنابررویكردپانوفسكیوبحثآیكونوگرافیاو
کهدرمعنایبیانیبهآناشاراتیصورتگرفتوارجاع
بهروایاتمیتوانچنینانگاشتکهپیرمردنشستهدر
کادرسمتراستهمانعبدالمطلب،نیایپیامبراست.
پیرمردنشستهبرکرسیدرسمتراستتصویروحجرة
جداخصوصیاتعبدالمَطلب،نیایپیامبر،رادارد؛چرا
کهطبقروایتدرزمانتولدپیامبراودرکعبهچشمبه
ازمرگ اونشان راهتولدمحمدبودهوحالتمحزون
:1380 )عكاشه، میباشد فرزند تولد از پیش پسرش

116(.»عبداهللازدنیارفتولینوریبهآمنهبنتوهب
از را امروز و آنروز جهان ظلمتهای که داد تحویل

میانبرداشته«)مجذوبصفا،2۴:13۴6(.
دربخشمیانیزنیخوابیدهرامیبینیمکهتصویر
بانوآمنه،مادرپیامبر،رانمایانمیسازدکهبهتازگی
کودکیرابهدنیاآوردهاست.حضورزنان)مقدس(برای
و میمون واقعهای از نشان تهنیت و تبریک عرض
زنان پیغمبر تولد لحظة در روایات دارد.طبق مبارک
مقدسبربالینآمنهحضورداشتندکهمهمترینآنها
»مریم«و»آسیه«بودند؛ـآمنهـعلیهاالسالم-بیدار
بودودردیراکهدرانتظارشبود،باتماموجوداحساس
میکرد.ناگهانچندبانویناشناسونورانیرادراتاق
خویشدیدکهعطرخوشیازآنانبهمشاممیرسید.
متحیرشدکهاینهاچهکسانیهستندوچگونهازدر
بستهداخلشدهاند.آنهاخودرامعرفیکردند:»مریم
ایمان با همسر »آسیه« عیسی، حضرت مادر پاک«
فرعونو...طولینكشیدکهنوزادعزیزآمنهبهدنیاآمد.
بدینترتیبدیدگاناو،درسحرگاههفدهمربیعاالولبه
ازعالمه دیدنفرزندشروشنشد.«)رحیمیبهنقل
مجلسی،11:1371(.درکادرسمتچپسهزنوپیر
زنیکهدرجلوآنهااستنشاندادهشدهکهبهدلیلدر
به دقیق بهطور نمیتوان کتاب متن نبودن دسترس
کتاب در عكاشه کرد. اشاره آنها کنندة بازگو داستان
خودازآنهابهعنوانخویشاوندانیکهبرایعرضتبریک

آمدهاندیادکردهاست.
درشبتولدپیامبرحوادثدیگریهمرخداد،از
آن کنگرة چهارده و لرزید »انوشیروان« کاخ جمله:
فروریخت،»آتشكدةفارس«پسازهزارانسالناگهان
خاموششدوآب»دریاچةساوه«خشكید.آنچهبیان
شدازکتاببرگزیدگانوبهنقلازعالمةمجلسیبود
این از یک هیچ نگارگر میبینیم که همانگونه ولی
رویدادهارادرنگارةوالدتپیامبربهتصویرنكشیدهاست.
شایدیكیازمهمتریندالیلنگارگربراینپرداختنبه
خصایص وحدت و تصویر انسجام حفظ دیگر وقایع
تولد خود به بیشتر تصویر که چرا است. آن روایتی
میپردازدورخدادهایصورتگرفتههمزمانباآندر

جغرافیایدیگرراچندانمدنظرندارد.
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برایخوانشهرتصویرطبقروشپانوفسكیبایدبه
)روایت( کالمی توصیف در شده تنظیم قراردادهای
اشارهداشت؛لذادرنگاهآیكونوگرافیبهتصویر،متونو
روایاتیکهطبقآنهاایننگارهشكلگرفتهاستمورد
عنصر مهمترین و اولین میگیرند. قرار بررسی
آیكونوگرافیایننگارهوجوددوفرشتهدرکادرمیانی
شدهاند. تصویر بالدار پیكرة دو صورت به که است
و ایران به بالدار، پیكرههای نمونة »قدیمیترین
بینالنهریناختصاصدارد«)جعفریودیگران،1386:
18(.البتهقبلازاسالمهمنمونههایقابلتوجهایاز
حجاری آثار در خصوص به بالدار فرشتههای تصاویر
میتوانمشاهدهکرد.امامتنیکهبتواندهمسوباتصویر
موردنظردرتحلیلمورداتكاءقرارگیردمتنیجزقرآن
کریمنیست.درآیه1ازسورةفاطر)3۵(،اشارهبهدو
خصیصةظاهریوکاربردیبرایفرشتگانباتصویرفوق
هماهنگیدارد:یكیبالداربودنفرشتهودیگریپیغام

رسانیآنها:
سپاسخدایراستکهآفرینندةآسمانهاوزمین
استوفرشتگانرارسوالنپیامبرانخودگردانید
ودارایدووسهوچهاربالوپرقراردادهرچه
و بعث بر خدا که میافزاید آفرینش در بخواهد

ایجادهرچیزقادراست.)قرآنکریم،1379(
این در آیكونوگرافی مطالعة جهت عنصر دومین
نگاره،نوزادیاستکهدرکادروسطوآغوشفرشته
تقدس از نشانهای هیچگونه شاهد بیننده دارد. قرار

اطرافنوزادنیستواورامانندتمامافرادحاضردرنگاره
به ،)9( توبه سورة 128 آیة کریم، قرآن در میبیند.
اشاره )مردم( شما جنس از رسولی عنوان به پیامبر

شدهاست:
همانارسولیازجنسشمابرایهدایتخلقآمد
کهازفرطمحبت،فقروپریشانیوجهلوفالکت
شمابراوسختمیآیدوبر)آسایشونجات(شما
بسیارحریصوبهمؤمنانرئوفومهرباناست.

)همان(
عالوهبرمتونقرآنیوروایات،بسیاریازقراردادهای
رسمتصویربهزمانومكانآفرینشتصویروخواست
عهد در اثر این اینكه به نظر میگردند. باز پشتیبان
اولویتبوده ایلخانانشكلگرفتهوروایتتاریخیدر
بنابراینبهدنیاآمدنمحمد)ص(جزئیازوقایعتاریخ
نشاندادهشدهاست؛درنتیجهماشاهدمقامیقدسی
تنهاعالمت و نیستیم تصویر در معمول غیر وقایع یا
از زایشیملكوتیوجوددوفرشتهاست.درایننگاره
کاماًل پیامبر تولد عنوان با ادینبرو دانشگاه کتابخانة
آشكاراستکهنگارگرازصحنةتولدمسیحالهامگرفته
نقاشیهای زیرمجموعة نمیتواند صحنه این است.
حادثه تنها چراکه گیرد؛ قرار قدسی هنر و مذهبی
تاریخیرابهتصویرمیکشدکهدرزمانزندگیحضرت

.)Ali, 2001: 3-4(محمداتفاقافتادهاست

اد  پیامبر  معراج  نگارو  آیکونواراای  تحلیل   .2

تصویر 2. معراج پیامبر، نگاره ای از جامع التواریخ، تبریز )ربع رشیدی(، دانشگاه ادینبورگ، )شاهکارهای نگارگری ایران، 1390: 139(
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نااة هامع التواریخ
معنایاولیه:ایننگارهنیزدرکادرمستطیلافقی
آن تصویری فضای در منحنی وخطوط کشیدهشده
نقشمهمیراایفامیکنند.خطیمنحنیکهازوسطو
باالیکادربهقسمتراستوپایینآنکشیدهشدهدو
فضایمجزاراتشكیلدادهاستکهتفاوترنگیزمینة
سه تصویر این در واقع، در میکند. مشخصتر را آن
دوم ایستاده آن بر براق که زمینی یكی داریم پالن
تصویر پیامبر تصویر پشت و زمین باالی که آسمانی
شده)آسماندرمعنایمادیدرپسزمینةپیكرپیامبر
شده تصویر روشن زرد رنگ با که جایی دارد. وجود
پشتبراقکهاززمینجداشدهاستودرآنچندابر
پیچانهمهست(ودیگریعالمیکهباخطمنحنی
جداشدهودریدروسطآنگشودهشدهاست.خطوط
منحنیدربخشهایدیگرنگارههمبهکاررفتهانداز
انحنای در یا و تصویر چپ سمت ابرهای در جمله
جامههاویاخطوطیکهالیههاوپالنهایخاصیرابر
نگارهدری این زمینتصویرکردهاند.درسمتراست
استکهفرشتهایرادرمیانگرفتهاست،فرشتةدیگری
نزدیکبهمیانتصویرباظرفیدردستگوییازهمان
درعبورکردهوبهپیشوازآمدهاست.درمرکزتصویر
کتابیتصویرشدهکهجلبتوجهمیکند.ازدیگرعناصر
مهمکهتصویرشدهاندمیتوانبهشمشیروتاجفرشتة
موجوددرپسزمینةسمتچپتصویراشارهکرد.رنگ
غالبتصویرزرداستکهدرکلیتفضایتصویرحضور
دارد.ازطیفرنگسردبراینشاندادنآسمان،قسمتی
اززمینوجامةفرشتهاستفادهشدهاست.سمتراست
تصویربارنگآبیپررنگینشاندادهشدهکهاززمین

توسطتیرگیکاماًلجداگشتهاست.
دو دارد: پیامبروجود معراج نگارة در پیكره چهار
پیكرهبهصورتپیكرةبالدارونیمهبرهنهبالباسهای
مغولیوجنسیتمؤنثکشیدهشدهاندکهیكیدرب
آسمانراگشودهوبادستراستخوددرحالدعوت
استودیگریظرفیرابادودستگرفتهاست.درنیمة
سمتچپتصویرپیكرهاینشستهبرموجودیچهارپا،
تصویرشده سربند و مغولی جامگان با پوشیده کاماًل
است.موجودچهارپانیمیحیوانونیمیانساناستکه

کتابیرادردستداردوانسانیرابرپشتخودحمل
میکند.ازخصوصیاتظاهریآنمیتوانبهاینموارد
اشارهکرد:چهرهایمانندرویآدمیانداردوسمآن
مانندسماسبانودمشماننددمگاواست.تاجیکهبه
این بر نشسته انسان اوست. مقام از حاکی دارد سر
این دارند؛ زیادی اهمیت او دردست کتاب و موجود
نكتهرامیتوانازداشتنسرپوشوامتدادنگاهفرشتگان
ومرکببراوونگاهاینپیكرهبرکتابفهمید.درپشت
آنونزدیکبهکادرنگاره،شاهدپیكرینیمتنههستیم
و راست دست در شمشیری و دارد سر بر تاجی که

سپریدردستچپدارد.
معنایثانویهوتعیینقراردادهایتصویر:معراجرا
میتوانیكیازمهمتریناتفاقاتزندگیپیامبروتاریخ
اسالمدانست.اختالفاتزیادیبرسرتاریخدقیقآندر
روایاتوجودداردولیهمهآنهابرایناعتقادندکهاین
ازهجرتایشان ازبعثترسولخداوقبل واقعهبعد
بودهاست.روایاتمعراجبیشترسینهبهسینهنقلگشته
کردهاند: اشاره آن به مورد دو در تنها قرآنی آیات و
نخستدرآیةاولسورةاسراء)17(»پاکومنزهاست
آنخداییکه)درمبارکشبی(بندةخود)محمد(رااز
که االقصی مسجد به مه( معظَّ )مكه الحرام مسجد
پیرامونشرامبارکوپرنعمتساختیمسیردادتاآیات
خودرابهاوبنمایدکهخدابهحقیقتشنواوبیناست.«
زمینی سیر میتوان آیه این از )1379 کریم، )قرآن
معراجرااستنباطکرد.درمورددیگردرآیات13تا18
سورةنجم)۵3(است،بهمعراجآسمانیپیامبر،فاصلة
سدرةالمنتهی و کمان( دو قدر )به خدا با پیامبر کم
که گونه همان است. شده اشاره حق( قرب )سایبان
گفتهشدمعراجدردومرحلهانجامگرفت:نخستبه
صورتزمینی)ازمسجدالحرامبهمسجداالقصییعنی
ازمكهبهفلسطین(وبعدازآنمعراجآسمانیکهتا
آسمان هر در پیامبر و داشت ادامه هفتم آسمان

نشانههاییرامشاهدهکرد.
و اسب نیمه پیكر نقش، این آیكونوگرافیک کلید
ادبی متون اگر است. دست در کتابی با انسان نیمه
به دهیم، قرار توجه مورد را پیامبر معراج به مربوط
محضدیدنتصویردرمییابیمکهاینموجودموردنظر
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)ص( محمد حضرت مخصوص مرکب »براق« همان
است؛داشتنتاجبرسرنشانشاًنومنزلتاووکتاب
دردستانشحكایتازبعثتپیامبرمیباشد.ابنبابویه
از معتبر سندهای به طبرسی ابیطالب بن احمد و
که کردهاند اشاره عباس ابن و )ع( رضا امام حضرت
حضرترسول)ص(فرمودکه:حقتعالیبراقرامسخر
منگردانید،آنحیوانیاستنهبسیاربلندونهبسیار
کوتاه،ورویآنمانندرویآدمیاناستوسمآنمانند
سماسباناستودمشماننددمگاواست....درمیان
ال وحده اهلل اال اله »ال شدهاست: نوشته دیدهاش دو
حیوانات جمیع از و اهلل« رسول محمد له، شریک
خوشرنگتراست،واگرخدااورارخصتدهددریک
رفتاردنیاوآخرترامیگرددوطیمیکند«)عالمه

مجلسیبهنقلازجنتیان،۴9-۵0:1379(.
این آغاز معراج متون طبق نگاره این
راتصویرسازی اول بهآسمان ورود و واقعه
کردهاستچراکهدرروایاتفرشتهایبهنام
پیامبر روی به را آسمان در اسماعیل،
میگشایدوازجبرئیلدرموردهویتپیامبر

واینكهمبعوثشدهیانهمیپرسد.
حضرتفرمودکه:پسجبرئیلمراباال
بردتابهآسماناولرسیدیموبرآن
را او که بود موکِّل ملكی آسمان
شیطانی هر او و میگفتند اسماعیل
کهخواهدبهآسمانروداوواعواناو
هفتاد میسوزاند. ثاقب شهاب به را
هزارملکتابعیناویندوهرملكیاز
ایشانهفتادهزارملک)عالمهمجلسی

بهنقلازجنتیان،28:1379(.
چرا که دریافت میتوان روایت این از
داده قرار آسمان در را ملكوت عالم نگارگر
استونیزازاینجهتاستکهدرتصویر
بالدارفرشتهگونهایهستیمکه پیكر شاهد
وجود میکند. دعوت درون به را پیامبر
فرشتةنیمتنهدرسمتچپتصویروپشت
پیامبروبراقبهوجودموکِّلآسمانهااشاره
برابر در آسمان محافظ فرشتگان به دارد؛

شیاطیندرآیات10-6سورةصافات)37(اشارهشده
منحنی وخط فرشتگان آبی، آسمان ابر، است.وجود
را آسمانی معراج همگی زمین و آسمان کنندة جدا
در اتفاقاتی وجود آسمانی معراج در کردهاند. تصویر
هفتآسمانگزارشمیشود.نكتةجالبتوجهدرمورد
روایتکالمیآسمانهایهفتگانهایناستکهدرهفت
آیهازقرآنبه»سماواتسبع«اشارهشدهاست)29
بقره،۴۴اسراء،86مؤمنون،12فصلت،12طالق،3
راست سمت در گشوده دری وجود نوح(. 1۵ ملک،
تصویرودرآسماناشارهبهروایتوتوصیفکالمیاین
واقعهدارد.درموردکشیدندرببرایآسمانهمدر
متنقرآنی،آیه۴0سورةاعراف)7(:)اَبواُبالسماِء(و
آیة19سورةنباء)78(:)َوُفِتَحِتالسماُءَفكانتاَبواباً(به

وجوددربهاییبرایآسمانهااشارهشدهاست.

تصویر 3. نگارة غدیر خم، برگی از آثار الباقیه، تبریز، 707 ه ق، )ماخذ تصویر: شاهکارهای نگارگری ایران؛ 
)141 :1390
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3. تحلیل آیکونواراای نگارو غدیر خم اد نااه 
آثارالباقیه

مستطیل کادر در خم غدیر نگارة اولیه: معنای
عمودیرسمشدهوبواسطةریتمهایعمودیموجوددر
اثر،استحكاموثباتبصرینگارهمحسوسترمیشود.
دوجریانافقیدراثر،یعنیخطافقدرباالیتصویرو
ایستادهاند آن بر پیكرهها که زمینی یعنی آن تداوم
جریانعمودیپیكرههاراتعدیلمیکنند.درکناراینها
خطوطمواجوموربموجوددرجامهها،ابرپیچاندر
موزون ریتمهای کنار در پیكرهها حرکت و آسمان
عناصرگیاهیدراثر،تنوعوریتمیچشمگیررادرنگاره
نگاره این در توجه جالب نكتة است. آورده وجود به
وجودآسمانیرنگیاستکهبهتدریجازآبیتیرهدرباال
شروعودرپایینکمرنگمیشود.ابرهایحلقویآبی
رنگکهباخطهایسفیدمشخصشدهاندنیزدرمیان
آندیدهمیشوند.دیگرعناصرمحیطیتصویرشدهدر
نگارهوجوددودرختدرخطافقوسمتراستتصویر
ویکدرختدرسمتچپآنووجودگیاهانیپراکنده

درنگارهاست.
هالةگرد و بلند ردای باعمامةسفید، پیكره پنج
پیكره دو دارد؛ وجود خم غدیر نگارة در سر اطراف
ایستادهدروسط،دارایهالةنورانیگرددراطرافسر
کاماًل و بلند پیكرهها بر پوشیده جامههای هستند.
پوشیدههستندوپوششسرآنهاعمامةگردیاستکه
مردان بررویسینة دنبالههایگشاد با آن از بخشی
افتادهاست.یكیازپیكرههاباعمامه،جامةبلندتیره،
چهرةمغولی،ریشوسبیلبادستچپخودشمشیر
دولبهای)ذوالفقار(راگرفتهودرسمتراستایستاده
ودیگریبارداییتیره،عمامهولباسروشندرحالی
کهدستچپشرابرشانةآنیكیقراردادهایستاده
با همگی دارند، وجود تصویر در دیگر نفر سه است.
عمامهوجامةبلند)چهرةآنانمخدوششده(،دونفراز
آنهادستهارابههمقالبکردهایستادهاندوفردیکه
بهپیامبرنزدیکتراستدستراستخودراباالآورده.
وجود تصویر: قراردادهای تعیین و ثانویه معنای
پیكریباهالةگرداطرافسر،عمامهوشمشیردولبه
حساب به نگاره این در آیكونوگرافی کلید )ذوالفقار(

این شیعی و ایرانی روایات طبق که چرا میآید؛
خصوصیاتحضرتعلی)ع(است.درنگارةغدیرحضرت
علیباشمشیردولبهازبقیةافرادمتمایزشدهاست.در
متونمنظومفارسیبارهاوبارهابهحضرتعلی)ع(و
شمشیرمخصوصایشان)ذوالفقار(اشارهشدهاست،به

طورمثال:
طبقروایات،واقعةغدیرخمبهسالدهمهجریو
روز ظهر در میگردد. باز پیامبر زندگی سال آخرین
هنگام هجری، دهم سال ذیالحجه هجدهم دوشنبه
خدا( رسول حج )آخرین »حجةالوداع« از بازگشت
منطقة در کاروانها همة که میدهند دستور پیامبر
غدیرخم)منطقهایدرراهمكهبهمدینهکهکاروانهااز
همجدامیشوند(جمعشوند.سپسدرآنجابربلندی
برایهمراهانوپیروانشمسئلةمهمیرابیانمیدارند؛
گفتههایایشانشاملحمدوسپاسپروردگارواشاره
نزدمردمسپردهاند:یكی امانتیمیشودکهدر بهدو
ثقلاکبر)کتابخدا(ودیگریخاندانشان.طبقروایتی
درمرحلةبعدپیامبرخمشدودستعلی)ع(راگرفت
وبلندکردوفرمود:»َمنُکنُتمُوالهَفهذاعلٌیموالُه،
واِلَمنواالُهَوعاِدَمنعاداُهَوانُصرَمننََصَرُهَو اَلّلُهمَّ
اخُذلَمنَخَذلَُه«)هرکسمننسبتبهاوازخودش
صاحباختیارتربودهاماینعلیهمنسبتبهاوصاحب
اختیارتراست.خدایادوستبدارهرکسعلیرادوست
بدارد،ودشمنبدارهرکساورادشمنبدارد،ویاری
کنهرکساورایاریکند،وخوارکنهرکساورا
به غدیر واقعة )28 :1386 )انصاری، کند.(« خوار
پیامبر توسط ایشان انتخاب و علی جانشینیحضرت
میشود مشاهده تصویر در که همانگونه دارد اشاره
پیامبردستخودرابرشانةعلی)ع(قراردادهواین
نشانازتصویرسازیواقعةغدیرتوسطنگارگرمیباشد.
دیدهمیشود: غدیر روایات و تصویر میان اختالف دو
یكیعدموجودسكوییازخورجینشتراندرزیرپای
پیامبروعلی)ع(ودیگریدستپیامبرکهرویشانة
علی)ع(قرارگرفتهاست.درمورددستپیامبرکهبر
شانةعلیاستمیتوانگفتنگارگرواقعةغدیرراقبل
بلندکردندستحضرتعلیتوسطپیامبرتصویر از
کردهاست:»مردمناظربودندکهپیامبرصلیاهللعلیهو
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آلهازمنبرغدیرباالرفتند،وبرفرازآنایستادند.سپس
امیرالمومنینعلیهالسالمرافراخواندند،تابرفرازمنبر
خطبه، شروع از قبل بایستد. راستش سمت در
امیرالمؤمنینعلیهالسالمبرفرازمنبریکپلهپایینتردر
طرفراستحضرتایستادندودستپیامبرصلیاهلل
علیهوآلهبرشانههایآنحضرتبود«)انصاری،1386:
قرارگرفتنحضرت بلندیو یا 22(.عدموجودمنبر
علیدرسمتچپپیامبراختالفمیانتوصیفکالمیو

تصویریایننگارهاست.
بینندهشاهدهالةنورانیدراطرافسرشخصیتهای
دیگرهممیباشدکهبههیچوجهتمایزیبرایحضرت
علی)ع(محسوبنمیشود؛تنهاتأکیدووجهتمایزعلی
)ع(وپیامبر)ص(باسهپیكرةدیگرایناستکهنگارگر
آنهارابزرگترترسیمکردهاست.همانگونهکهدرتصویر
هالة دارای نیز دیگر شخصیت سه میگردد مشاهده

نورانیهستندومیتواناحتمالدادکهنگارگر
بنابر سهخلیفةنخستینراتصویرکردهاست.
را هالةدورسر اشارهشد آنها به مواردیکه
نمیتواننشانیازتقدسدانست.شمایلپیامبر
تصویر مغولی چهرة با شمایلها دیگر مانند
بزرگتر اندازة و سر روی تیره ردای گشته،
نشان پیكرهها دیگر از متمایز راکمی پیامبر
میدهد.تشخصپیامبردرخصوصیاتشمایلی
خودپیكرهنیستبلكهپیامبربودنایشاندر
و دیگر نشانههای واسطة به پیرامون، فضای
روایتغدیرخمنمایانمیگردد.درواقع،نگاره
بیشتربازگوکنندةروایتیسادهاستتاداستانی
قدسی.روایتغدیرخمدرایننگارهآنگونه
کهروایاتشیعیآنراقدسیمیدانندتصویر

نشدهاست.
۴.تحلیلآیكونوگرافینگارةتقدیمشهربه
حضرتمحمد،فرشتهشهر)جهاناسالم(رابه
نسخه از میکند تقدیم محمد حضرت

معراجنامةمنسوببهاحمدموسی
کادرمستطیل در نگاره این اولیه: معنای
با خطی ریتم شدهاست. تصویر عمودی
اریب، قرارگیریپیكرههابهصورتعمودیو

ریتمافقیابرهادرسمتچپتصویروتپههایمنحنی
تصویر راست سمت به چپ سمت از که افق( )خط
کشیدهشدهاندشكلگرفتهاست.خطافقباکیفیتی
از نگاره در را رنگی متفاوت و مهم فضای دو متنوع
یكدیگرمتمایزکردهاست.برایناساستضادرنگیاز
در است؛ اثر این در شده ایجاد تنوعات پایهایترین
عینحالیکهمرزمیانآسمانوزمینباریتمیمتنوع
ازهمجداشدهاستتضادپایهایمیاندورنگسردو
گرمنیزاینتفكیکرادرخشانترکردهاست.وجوددو
رنگ و پایین قسمت در والجورد آبی رنگ به جامه
لباسفرشتهدرقسمتباالاینتفكیکراتعدیلنموده
است.پیكرههادرسهپالنمجزانمایشدادهشدهاند:
پالناولوپایینتصویرشامل1۵پیكرةانسانیاست
کهدهنفرآنهانشستهوازپشتسرنمایشدادهشدهاند
کههمگیدارایعمامهایگردوسفیدرنگهستند؛سه

4. تصویر فرشته شهر را به پیامبر تقدیم می کند، برگی از معراجنامة احمد موسی، منسوب به احمد 
موسی، )ماخذ تصویر: رهنورد،1388( 
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نفرآنهاهمتنهاباسروعمامهقابلتشخیصهستند.دو
حالت در کادر راست درسمت پالن این دیگر پیكره

ایستاده،باعمامةگردوسفیدهستند.
درپالندومسهپیكرةنشستهدرحالصحبتباهم
هستند.یكیچسبیدهبهکادرسمتچپدرحالیکه
چهرهای با گرفته فرا را او بدن سراسر نورانی هالهای
مغولی،جامهایقرمزرنگ،رداییقهوهایوعمامهای
سفیددرحالیکهدستراستخودراباالآوردهونگاه
اومتوجهدوپیكرةنشستهدرروبرواست.گلوگیاهان
داده نشان دوم و اول پالن دو در پراکنده صورت به
شدهاند.پالنآخروباالترینموقعیتبهباالیکادررا
پیكرةبزرگبالداریدرحالیکهشهریرادردستدارد
سر، روی تاج مغولی، چهرهای کردهاست. اشغال
و افراشته بالهای )رنگگرم(، قرمز بهرنگ جامهای
پارچةنوارمانندآویزاندرحالپروازبرزمینهایآبی
برای تصویرسازیشده خصوصیات از )آسمان( رنگ
پیكرةفرشتهاست.پویاییوحرکتدرنمایشپیكرهها
در اریب ریتم فرشته، لباس بر آویزان نوارهای از
تصویرسازیپیكرهواستفادهازرنگهایگرمبهبیننده
القامیگردد.دراینپالنابرهابهصورتشعلههایآتش

نمایشدادهشدهاند.
درایننگارهپیكرههایانسانیبابدنطویل،سرهای
بیضیشكلواندامهایآرامنشاندادهشدهاند.پیكرهها
درایننگارهابعادمتفاوتیدارند؛بهطورمثال،پیكرهها
درپالننخستکوچکترازسایرپیكرههاینگارهتصویر
شدهاند،درپالنمیانیسهپیكرهقراردارندکهدونفر
اندازةمتوسطویكیبزرگترهستند.بزرگترین با آنها
پیكرةایننگارهمربوطبهفرشتهدرپالنآخراست.این
نماید. داللت افراد منزلت و مقام بر میتواند مسئله
پوشیده کاماًل و بلند پیكرهها بر پوشیده جامههای
هستندوپوششسرآنهاعمامةگردیاستکهبخشی
افتاده مردان سینة روی بر گشاد دنبالههای با آن از

است.
نظرات تصویر: قراردادهای تعیین و ثانویه معنای
مختلفیدربابایننگارهواینكهکدامصحنهازمعراج
رابهتصویرکشیدهاستوجوددارد؛بهطورمثال،در
کتابمروریبرنگارگریایرانی،اولگگرابربراینباور

استکهایننگارهصحنهایازمعراجپیامبررابازنمایی
شهر از افسانهای نمونهای »جبرئیل که میکند
بیتالمقدسرابهپیامبرمینمایاندتامستمعانشكاک
رامجابکند.«)گرابر،12۵:1396(؛درحالیکهدر
برخیمتوندیگرآنرا»آوردنسرزمیناسالمتوسط
جبرئیلبرایپیامبراکرم«معرفیکردهاند.زهرارهنورد
دورة در ایران هنر تاریخ عنوان با خود کتاب در نیز
اسالمیآنرابهصحنهایدرشبمعراجنسبتدادهکه
به اشارهای و میشود تقدیم پیامبر به اسالم جهان
مالقاترسولبامردمیثربکردهاست.بهدلیلورقه
شدنودردسترسنبودنکلاثرابرازنظرقطعیدراین
منتسب میرسد نظر به ولی است؛ دشوار خصوص
مطابقت و همسویی روایات با مدینه به آن دانستن
بیشتریداشتهباشد.طبقروایات،جبرئیلقبهایزیبا
دارایچهاررکنوچهاردرراتقدیمپیامبرمیکندوبه
و تو شیعیان که است شهری اینصورت میگوید او
ابیطالب(درآنجمعخواهندشد وصیتو)علیبن

)معصومی،3۵-36:1387(.
شهرمدینهبه»قبةاالسالم«شهرتداردونگارگربه
روایتدیدارپیامبربامردمیثربوبیرونکردنکفاراز
آنجاهماشارهکردهاست.نامشهریثربپسازهجرت
پیامبربه»مدینةالنبی«)شهرپیامبر(تغییریافت.طبق
روایاتمالقاتپیامبربامردمیثربطیدودیدارصورت
شد. دوم و اول عقبة پیمان به منجر که پذیرفت
اعراب بین سیاسی وحدت ایجاد به عقبه پیمانهای
)فیرحی، کرد. بسیاری کمک پیامبر هجرت و یثرب

.)192-189:138۵
دنبال به تصویر خوانش و درک برای که مادامی
که هستیم تصویر فضای بر حاکم قراردادهایی کشف
مییابد، را خود داللتهای آنها مبنای بر تصویر
نشانههاییچونفرشتةبالدارکهشهریبهدستدارد
دراینراستابسیارحایزاهمیتمیشوند.بالداربودن
فاطر،ذکر آیه1سورة قرآنکریم، فرشتگاندرمتن
گشتهاستولینگاشتنچهرةمغولیبرایاودرارتباط
زمان با ارتباط در قرارداد این و نیست متنی هیچ با

ترسیمنگاره)حكومتایلخانانمغول(است.
بااتكاءبهروشآیكونوگرافیک،نشانةقراردادیدیگر
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اینتصویر،درهمآمیزیدورویدادمهمدرتاریخاسالم
است:اولواقعةمعراجوتقدیمجهاناسالمبهحضرت
محمدودوممالقاتپیامبربامردمیثرب؛واضحاست
کهواقعةمعراجپیشازهجرتپیامبرازمكهبهیثرب
درشب پیامبر گرفتهاست. مدینه(صورت قدیم )نام
معراجشهراسالمرامیبیندوچندسالبعدازآنپس
ازمالقاتوپیمانبامردمیثربهجرتمیکند.دراین
نگارههمبهواقعةمعراجآسمانیوهمبهروایتمالقات
پیامبربامردمیثربکهپیشزمینةهجرتاستپرداخته
پالن دو در انسانی پیكرههای قرارگیری  شدهاست.
مجزامیتواندنشانهایازدوپیمانعقبهومالقاتپیامبر
بامردمیثربباشد.همانگونهکهمشاهدهمیشوددر
پالنمیانیپیامبربادونفردرحالصحبتهستندکه

طبقروایاتدرپیمانعقبةنخستنمایندگاندوقبیله
ازیثرببهمالقاترسولخدامیروند.دوپیكرهدرپالن
میانیمیتوانندگویاینمایندگاندوقبیلةاوسوخزرج
مردم با پیامبر دوم عقبة پیمان در باشند. یثرب از
ازیثربپیمانمیبنددکهتعددپیكرههادر بیشتری
روایت این تصویرگر میتواند نگاره پالن پایینترین
واقعة نگارگر تصویر، پالن باالترین در باشد. تاریخی
معراجوتقدیمجهاناسالمتوسطفرشتهبهپیامبردر
این در رو این از کردهاست. تصویر را آسمانچهارم
نگارهدوواقعةمهمزندگیپیامبریعنیمعراجوهجرت

درهمآمیختهشدهاند.
هجرتپیامبرپسازمحاصرهدرشعبابیطالبو
درسال622میالدیبهیثربصورتگرفتوازآنپس

معراجنامةاحمدموسی آثارالباقیه جـــــــــــــامعالتــــــــــواریخ نسخخطی

تقدیمشهربهپیامبر غدیرخم معراجپیامبر تولدپیامبر نامنگاره

تصویر

آشكار،مغولی،موی
بافتهشده،محاسن،

سرپوش،ردا

آشكار،مغولی،موی
بافتهشده،محاسن،

عمامهوردا

کاماًلآشكار،مغولیبا
سربندوریشکوتاه

چهرةکاماًلآشكار،نوزادو
مغولی

خصوصیاتچهرة
پیامبر

تصویرچهرةپیامبر

هالهدراطرافسروپیكر
پیامبر

هالهدایرهشكلزیرردای
پیامبر

ـــــــ ـــــــ هالةمقدس

یکفرشتهبهصورت
انسانبالدارباجثهای
بزرگدرحالحملیک

شهر

ـــــــــــ
دوفرشتهبهصورتانسان

بالدارویکفرشته
نگهبان

دوفرشتهبهصورتانسان
بالدار

عناصرتلفیقی

براق،مرکبمخصوص
رسولخدا،چهارپاییبا
صورتانسانوتاجبرسر

ــــــــ نقوشحیوانی

جدول 1: مقایسة نگاره های پیامبر در نسخ خطی دورة ایلخانی
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شهریثرببهمدینةالنبی)شهرپیامبر(شهرتیافت.در
روایتمعراجشهریکهفرشتهبهپیامبرتقدیممیکند
قبهایزیبادارایچهاررکنوچهاردربوپوشیدهبا
پارچهایسبزرنگبودهاستکهدرنگارهآنرابهصورت
شهریکاملتروالبتهبدونپوششیسبزرنگمشاهده
میکنیم.چهرةپیامبرکامالمغولی،فاقدنقابباسبیل
جامههای است. گشته تصویر کشیده ریش و باریک
پوشیدهبرپیكرههابلندوکاماًلپوشیدههمراهباعمامة
گردیکهبخشیازآنبادنبالههایگشادبررویسینة
قرن اواخر ویژگیهای گویای است افتاده مردان

چهاردهممیالدی)هشتهجری(است.
درجدول۴،1نگارةمربوطبهسهنسخةخطیدورة
ایلخانیآمدهاستوعناصربهکاررفتهدرهرنگارهرا
پرسش به پاسخ اینجدولجهت است. بررسیشده
مطالعةحاضروتعیینوجوهافتراقوتشابهنگارههای

حاویتصویرپیامبردرعهدایلخانیتنظیمشدهاست؛
نقوشموجوددر و تنهاشاملعناصربصری بنابراین،
نگارههایحاویتصویرپیامبرومقایسةایننگارههادر
روایات و است حاضر پژوهش زمانی محدودة طول
روش تحلیل مرحلة و  نگارهها به مربوط اسالمی

آیكونوگرافیراپوششنمیدهد.

۵. نتیجه ایری
دورةایلخانیداراینمونههایبسیاریازتصویرگری
پیامبراسالمدرایراناستکهتعدادچهارکتابازآنباقی
ماندهاست؛چهارنگارهازسهنسخةخطیمصورشدهبا
موضوعیتپیامبراسالممتعلقبهعهدایلخانیدرپژوهش
با شد. بررسی پانوفسكی آیكونوگرافی روش به حاضر
تحلیلتصاویربهروشآیكونوگرافیدرمراحلمعنایاولیه
وتحلیلآیكونوگرافیککهشاملتعینقراردادهایتصویر

ــــــــــــ ـــــــــــ صورتانسانوتاجبر
سر

پوشیدهومغولی پوشیدهومغولی مغولی مغولی جامه

نشستهودرحالگفت
وگوباپیكره-های

مقابل

ایستاده،یکدسترا
برپیكرسمتراست
زدهدرحالبیان

مطلبی

نشستهبربراقدرحال
حرکتبهسمتراست

تصویر

بهصورتنوزاددردستان
یکفرشته

موقعیتپیكرهپیامبر

تصویر

تنوعرنگیباالو
استفادهازرنگهای

گرم

رنگهاتزئینیتربهکار
گرفتهشدهاند

محدودبارنگنخودی
غالب

محدودبارنگنخودیغالب رنگ

باددرحرکتشالفرشته هالهدایرهشكلزیرردای
پیامبر

ـــــــ ـــــــ عناصربنیادی

گلبوتههایپراکنده گلبوتههاوعلفهای
پراکنده،سهدرختنخل

درپسزمینه

علفهایپراکندهوبسیار
کوتاه

نقوشگیاهی

 ادامة جدول 1: مقایسة نگاره های پیامبر در نسخ خطی دورة ایلخانی
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فرمیشخصیتپردازی کهخصوصیات درمییابیم است،
پیامبردرنگارههایایرانیعهدمغولبسیارمتأثرازقرآن،
مغول ایلخانان یعنی زمان حامیان خواست و روایات
بودهاست؛اگرچهایننگارههارویدادهایمربوطبهزندگی
پیامبراسالمراتصویرکردهاند،عناصرچینیومغولیبه
خصوصدرچهرههاوجامگانبهوفورمشاهدهمیشوندبه
گونهایکهچهرةپیامبرنیزچهرهایمغولیوبهصورت
نمایش گونه این که میشدهاست تصویر آشكار کاماًل
و افتاده اتفاق ندرت به نگارگری تاریخ در پیامبر چهرة
بیشترمربوطبهسدةهشتمهجریقمریاست.باتوجه
بهتحلیلصورتگرفتهدرچهارنگارةمذکور،ایننتیجه
مهمحاصلشدکهچهرةتصویرشدهبرایپیامبرتمایز
ویژهوخاصیازسایرافرادواشخاصمصورشدهنداردو
عموماًایشانبهواسطهنشانههایجانبیدیگردرفضایاثر
یاروایتمربوطبهتصویر،شناساییمیشود.باتوجهبه
چهرةهمسانومشابهپیامبرباسایرپیكرههامیتواناین
نكتهرابرداشتکردکهدرایندورهاتفاقاًنگارگروفرهنگ
تصویریحاکمچنداندرصددایجادتمایزشخصیتیمیان
به که آنجاییهم و است نبوده سایرین با پیامبر چهرة
واسطةهالةنورتمایزیایجادشدهبیشترتأثیرپذیریاز
سننتصویریدیگردرمیاناست.کارنگارگرایرانیدر
اجتماعی، بستر از روایات و قرآن بر عالوه مذکور دورة
گرفته فراوان تأثیر جامعه بر حاکم سیاسی و فرهنگی

است.
در پیامبر تصویر گرفته، صورت تحقیقات اساس بر
دورةایلخانیدچارتحوالتیشدهووجوهافتراقوتشابه
زیادیباهمدارند.حتیدریکدورةحكومتینیزمیتوان
شاهدتغییراتیبود،بهطورمثال،اگرچههرسهکتاب
جامعالتواریخ،آثارالباقیهومعراجنامهاحمدموسیمتعلق
بهعهدایلخانیهستندباوجودتفاوتهاییرامیتواندر
بهکارگیریهالةمقدس،حضورفرشته،کاربردرنگو
خطی نسخة در کرد؛ مشاهده آنها ترکیببندی
جامعالتواریخاثریازهالةمقدسنیستوبكارگیریرنگ
الباقیهشاهدتنوع نیزمحدوداستدرحالیکهدرآثار
سر اطراف گرد )هالة هستیم گرد هالة و بیشتر رنگی
پیامبرزیرردایایشانقراردارد(.تنوعرنگیوبكارگیری
رنگگرموهالهدراطرافسروپیكرةپیامبردرمعراجنامة

در نیز نگارهها این وحدت میشود. دیده موسی احمد
میشود. قراردادیمشخص و مغولی چهرهای بكارگیری
مغول ایلخانان عهد در برایچهرةحضرتمحمد)ص(
وریش بلند وکاماًلآشكار،موی شاهدچهرهایمغولی

کمپشتهستیم.
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