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چکیده
فالنامه هــای مصــور دوره صفــوی از چنــد جنبــه دارای اهمیــت فراوانــی هســتند. با توجــه به اینکه فالنامه از نخســتین نســخ 
موجود مکتب قزوین به شمار می رود، نگاره های آن از جنبه ی سبک شناختی دارای ارزش مطالعاتی بسیاری است. اهمیت 
که شــکل دهنده ی مضامینی مختلف در یک راســتای  دیگــر آن بــه ارتبــاط بینامتنی نگاره ها با متون چندگانه ی عصر خویش 
کتاب آرایی و تصویرســازی متون  کارکرد معمولش در ســنت  مشــخص اســت، بازمی گــردد و دیگــر این که هنــر نگارگری برخــالف 
کارکــردی متفاوت ظاهرشــده اســت. بدیــن ترتیــب نگاره های فالنامــه به لحــاظ معنامندی، از ســاختاری  ادبــی، ایــن بــار در 
که چه الیه های معنایی آشــکار و پنهانی در نگاره های فالنامه های عصر صفوی  چندالیه تشکیل شــده اند. مســئله این اســت 
کنده(  حضــور دارنــد؟ در این مقاله تالش شــده اســت تا بــا روش توصیفی-تحلیلی، نگاره های فالنامه نســخه طهماســبی )پرا
که وجود  طبق الگوی آیکونولوژی، خوانش و در مراحل ســه گانه ی آن مورد تحلیل قرار بگیرد. نتیجه این پژوهش نشــان داد 
کنده(  مضامین دینی و قرآنی و همچنین فراوانی این مضامین نســبت به دیگر مضامین در نگاره های فالنامه طهماســبی )پرا
کنار  ع بدون اشکال است و در  کتابی منطبق بر سنت استخاره و در نتیجه از نظر شر که فالنامه  در جهت ایجاد این تلقی بوده 

آن نیز دیگر باورها از طریق مضامین غیردینی نگاره ها فرصت حیات یافته اند.
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مقدمه
گاهی از آینده برای اتخاذ  فالنامه ها، نشانگر میل انسان ها به کسب آ
تصمیمات بهتر در امور زندگیشــــــان هستند. فالگیری در ایران قدمت 
فراوانی دارد و در دوره های مختلف، هم مردم عادی در زندگی روزمره ی 
کمــــــان در اتخاذ تصمیمات حکومتــــــی، به آن مبادرت  خود و هم حا
ورزیده اند. فالگیری و تعیین ســــــعد و نحس امور از طریق نسخه های 
فالنامه خطی، از دیرباز مورد استفاده بوده، اما پیوند نگارگری و فالگیری 
در دوره صفویه با ظهور فالنامه های مصور رونق می یابد. این نســــــخ، 
که تا آن زمــــــان، در آنها نگارگری نه در  از معدود نمونه هایی هســــــتند 
کاربرد کتاب آرایی بلکه به صورت تقریبًا مستقل، نمود پیدا کرده است. 
استقالل نسبی نگارگری از متون ادبی از پیش موجود، تنوع مضامین 
کارکرد پیشگویی نگاره ها در این نسخ، ساختار معنایی چندالیه به  و 
این آثار بخشیده است. بر همین مبنا، در این مقاله تالش شده است 
تا با استفاده از الگوی سطوح سه گانه ی معنایی نظریه ی آیکونولوژی، 
کنده(، به عنوان اولین نسخه فالنامه  فالنامه نسخه طهماســــــبی )پرا

گرفته و در  مصور شناخته شده از این دوره، مورد مطالعه و بررسی قرار 
ادامه ی آن، الیه های آشکار و پنهان معنایی نگاره ها آشکار گردد.

که با رویکردی نو،  از جنبه های نوآوری این پژوهش این اســــــت 
کنده( می پردازد. آثار  به تحلیل آثار تصویری فالنامه طهماسبی )پرا
گون متنی و فرامتنی هســــــتند  گونا هنری و ادبی، دارای جنبه های 
کــــــه هر نقدی به یکی از این جنبه ها می پــــــردازد. برخی به جنبه ای 
از جنبه های درون متنــــــی و برخی دیگر به جنبــــــه ای از جنبه های 
که مراحل ســــــه گانه ی  برون متنی؛ اما آیکونولوژی، روشــــــی اســــــت 
آن،  همه ی ابعــــــاد اثر هنری را مورد توجه قــــــرار می دهد و به خاطر 
برخــــــورداری از زیربنای قوی نظــــــری و انعطاف پذیری باال، قابلیت 
ترکیب با رویکردهای دیگر نقد هنری را دارا اســــــت. از این رو ضرورت 
انجام این پژوهش، تحلیل و معنایابی نگاره های فالنامه طهماسبی 
کنده( به صورت روش مند و با استفاده از یک نظریه ی جدید در  )پرا

حوزه ی نقد هنری است.

1-آیکونولوژی

خ هنری آلمانی، در سال  اروین پانوفسکی )۱۸۹۲-۱۹6۸ م.( مور
کرســــــی  گرفت و در ۱۹۲6  ۱۹۱۴ دکترای خود را از دانشــــــگاه فرایبورگ 
کار  اســــــتادی دانشگاه هامبورگ را به دســــــت آورد. در ۱۹۳۳ با روی 
آمدن حزب نازی به ایاالت متحده رفت و در دانشگاه های پرینستون 
و نیوجرسی به تدریس پرداخت )Lavin, 1990,38(. از مهم ترین آثار 
ح سه  که در آن، به شر کتاب مطالعه در آیکونولوژی است  پانوفسکی، 
سطح متفاوت از تجزیه  و تحلیل آثار پرداخته است. پانوفسکی متأثر 
کم بر جامعه علمی زمانه خویش بوده و ارتباط مســــــتقیم با  از جو حا
کاسیرر داشته است )خلیلی،  متفکرانی چون ابی واربورگ و ارنست 
۱۳۸۸، ۱00(. از آنجایی که آیکونولوژی، روشــــــی بــــــرای معنایابی آثار 
تجسمی اســــــت، در ســــــاحت نظری با حوزه های دیگری همچون 
که معنامندی و مفهــــــوم متن در مرکز  نشانه شناســــــی و بینامتنیت 
گستردگی  نظام فکری آنها قرارگرفته، مشابهت هایی دارد. با توجه به 
که از نوشتار تا تصویر را در برمی گیرد،  مفهوم متن در نظریه های اخیر 
کاوی  کشــــــف معنامندی و وا از این مشــــــابهت ها می توان در جهت 
گرفت.  الیه های معنایی آثار تجســــــمی در رویکــــــرد آیکونولوژی بهره 
چنان کــــــه روالن بارت الفاظ »معنای صریــــــح« و »معنای ضمنی« را 
گرفت تا میان معنای سطح اول )لفظی( و سطح دوم )تداعی  کار  به 
شــــــونده( تمایز قائل شود. شــــــمار این تداعی ها بسیار زیاد هستند، 
به طوری کــــــه هیچ نظریه پــــــردازی نمی تواند همه آنهــــــا را به توجیه 
که  برساند. اینها به نوبه ی خود ســــــطح سوم معنا را پیش می کشند 
بارت آنها را »اســــــطوره« می نامد. این اندیشه بارت متناظر با شیوه 
که آن را آیکونوگرافی و آیکونولوژی می خوانیم  تحلیلی تاریخی اســــــت 
)Walker et al., 1997, 29(. پانوفســــــکی با تفاوت قائل شدن میان 

»فرم« و »معنا«، روشی تفسیری برمبنای الگویی سه مرحله ای بنیان 
که بر  می نهد. در نتیجه ی روش او، الیه های معنایی اثر آشکار شده 
تحلیل های پیچیده و مطالعــــــات فراوان در خصوص ایجاد مرزهای 
که منجر به برقراری ارتباط بین مفاهیم  جدید از ایده ها متکی بوده 
 .)Hasenmueller, 1978, 289( معنا در هنر« و »تاریخ معنا« می شود«
الگوی سه مرحله ای پانوفسکی، در مرحله ی اول به توصیف »پیش 
آیکونوگرافی« پرداخته و پس از آن برای ادامه روند بررســــــی معنا، دو 
که پانوفسکی  مرحله »آیکونوگرافی« و »آیکونولوژی« را شامل می شود 
آن را »عملیات پژوهش« می نامید )Panofsky, 1955, 39(. این ســــــه 
که به توضیح آن پرداخته خواهد  مرحله شامل موارد ذیل می شود 
شد: ۱( توصیف پیش آیکونوگرافی؛  ۲ (تحلیل آیکونوگرافی؛ ۳( تفسیر 

آیکونولوژی.
در مرحله ی اول، توصیف پیش آیکونوگرافی مربوط به ســــــاختار و 
که دست یافتن به معنا یا موضوع  نقوش حاضر در اثر می شــــــود، چرا
که خود معانی واقعی و بیانی را شامل می شود، از اهم  اولیه یا طبیعی 
اهداف ایــــــن مرحله اســــــت )Hasenmueller, 1978, 290(. در مرحله 
اول روش آیکونولوژی، اولین ســــــطح معنایی آشــــــکار می گردد. این 
که در ضمن آن،  معنای ابتدایــــــی حاصل اولین برخورد با اثر اســــــت 
معنایی ابتدایی از طریق درک فرم های بصری آشــــــنا در اثر و ارتباط 
که به وسیله ی تجربه های  آن با موضوعات و اشیایی آشکار می گردد 
عملی به شناخت ما درآمده باشــــــند. این سطح معنایی را می توان 
کرد. ســــــپس معنای حاصل شده در این  »معنای واقعی« نام گذاری 
که در  کنش هایی درون مخاطب شده  ســــــطح منجر به برانگیختن وا
که به آن »معنای  ضمن آن، جنبه ی دیگری از معنا نمود پیدا می کند 
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کاوی الیه هــــــای معنایی در نگاره های  فالنامه نســــــخه طهماســــــبی با  وا

رویکرد آیکونولوژی

گفته می شود )عبدی، ۱۳۹۱، ۴۱-۴0(. جهان  بیانی« یا »فرانمودی« 
که معنای اولیه یا معنای طبیعی را شــــــامل می گردند،  فرم های ناب 
به عنوان نقش مایه های هنری شناخته می شوند و مطالعه و بررسی 
آنها در اولیــــــن مرحله آیکونولوژی یعنی توصیــــــف پیش آیکونوگرافی، 
گرفــــــت )Panofsky, 1972, 5(. خالصه آن که توصیف  صورت خواهد 
پیش آیکونوگرافی را می توان یک شــــــبِه آنالیِز فرمی دانست )عبدی، 

.)۴۹-50 ،۱۳۹۱
در مرحله ی دوم، باتوجه به اینکه غالبًا در آثار تصویری، اشکال 
با قراردادهای مفهومی مرتبط هســــــتند و ترکیب بندی های نقوش 
و نقش مایه های هنری از طریق این ســــــازوکار با مفاهیم و مضامین 
ارتباط می یابند، در واقع ســــــطح دوم معنایی برمبنای وارد شــــــدن 
به جهان رمزگان های اثر تعریف خواهد شــــــد. بر این اساس، معنای 
قرادادی یا ثانویه، موضوع، مضمون یا مفاهیم مســــــتتری اســــــت 
ح می شــــــود. این ســــــطح معنایــــــی، از طریق  که در مقابل فرم مطر
روایت ها و تمثیل هــــــای موجود در تصاویر در مقابل معنای اولیه ی 
کرده اســــــت )عبدی، ۱۳۹۱، ۴5(.  نقش مایه های هنری نمود پیدا 
تحلیل آیکونوگرافیک را می توان به نوعی مطالعات تطبیقی بر اساس 
که با دیدگاه هــــــای تاریخی تیتوس  تاریخ فرهنگی و ادبی دانســــــت 
بورکهارت، آیکونولوژی واربورگ و تحلیل تاریخی و فلســــــفی ارنست 

.)Ferretti, 1989, 299( کاسیرر قرابت های ویژه ای دارد
مرحله ی سوم که گاه تفسیر ذاتی یا محتوایی نیز خوانده می شود، 
کشــــــف معنای ذاتی یا محتوایی است و به عنوان اصلی  معطوف به 
گیر دربردارنده ی دو مرحله ی پیشــــــین یعنــــــی توصیف و تحلیل  فرا
آیکونوگرافیــــــک اســــــت، در حقیقــــــت، به عنوان مقصــــــد نهایی یک 
گرفته می شود. در بیانی  مطالعه ی موشکافانه آیکونوگرافیک در نظر 
تخصصی تر، این مرحله از تفسیر که درنهایت در پی کشف درونی ترین 
معنای یک اثر هنری است، به چگونگی انتخاب ارزش های نمادین 
در برابر تصاویر، داســــــتان ها و تمثیل ها بستگی دارد )عبدی، ۱۳۹۱، 
کاسیرر  6۲(. ارزش های نمادین، واژه ای اســــــت وضع شــــــده توسط 
گر توصیف پیش  گان فنی استفاده شده توســــــط اوست. ا که جزو واژ
که صرفًا به خود بافت اثر می پردازد، مطالعات ابژکتیو  آیکونوگرافیک را 
بدانیم، مطالعات بر روی پیشینه فرهنگی و تاریخی اثر که دید هنرمند 
را نشان می دهند، به سمت مطالعات سوبژکتیو اثر معطوف می شود، 
که توسط  حال ارزش های نمادین به این ُبعد ســــــوبژکتیو اشاره دارد 
هنرمند به شکل هنر درآمده اســــــت. در نتیجه، ارزش های نمادین 

Panof-( را می توان مستندنگاری هویت شــــــخصی هنرمند دانست
گاه، نگرش های  که ممکن اســــــت به صورت ناخودآ  )sky, 1955, 31
گاه  که این مفهوم نظریه ناخودآ فرهنگی و معنوی را آشــــــکار ســــــازد 
کشــــــف و   .)Argan et al., 1975, 303( جمعی یونگ را به یاد می آورد
تأویل این ارزش های نمادین )که معمواًل هنرمند خودش نیز از وجود 
گاهش به چیزی متفاوت  آنها بی خبر است و حتی ممکن است خودآ
که ما آن را آیکونوگرافی در  کید داشــــــته باشد(، موضوعی است  از آن تأ
که برخواسته از  معنای عمیق تر می خوانیم و این روش تأویلی اســــــت 
سنتز اســــــت تا آنالیز )Panofsky, 1972, 7-8(. از این دید، آیکونولوژی 
گاه را در سطح تاریخ بشری مورد ارزیابی قرار  گاه و ناخودآ نقش خودآ
که از زبان و چگونگی امور مهم زبانی و بصری نشئت می گیرد  می دهد 

.)Ann Holy, 1984, 44(

2-تحلیــــــلنگارههــــــایفالنامــــــهبــــــارویکرد
آیکونولوژی

آیکونولوژیکی نگاره های نسخه ی فالنامه طهماسبی  در تحلیل 
کنده(، باید در هر مرحله، ابعاد متناســــــب با آن سطح معنایی  )پرا
مورد تحلیل قرار بگیرد تا راهگشای الیه ی معنایی زیرین خود باشد 
و این روند در پایان منجر به آشکار شدن الیه های مختلف معنایی 
کشف الیه های معنایی  اثر شود. در نمودار ۱، روند تحلیل نگاره ها و 

آن با رویکرد آیکونولوژی، نشان داده شده است.

2-1-مرحلهاول
تعداد چهار نسخه فالنامه ی مصور از دوره صفویه برجای مانده 
کنده(، ۲( فالنامه فارسی موزه  اســــــت: ۱( فالنامه طهماســــــبی )پرا
توپقاپی ســــــرای، ۳( فالنامه فارسی درسدن آلمان و ۴( فالنامه ترکی 
ســــــلطان احمد اول. احتمال دارد نســــــخه های دیگری نیز در این 
که وجود آنها بر ما پوشیده است. در  دوران ســــــاخته شده باشــــــند 
کنده(، از سایر نسخه ها  بین نسخ ذکر شده، فالنامه طهماسبی )پرا
دارای قدمت بیشتری اســــــت. این نسخه به فرمان شاه طهماسب 
اول در نیمه هــــــای قرن دهم هجری در دربــــــار حکومت صفویان در 
قزوین ســــــاخته شــــــده اســــــت. در این مقاله، نگاره های فالنامه ی 

کنده( موردمطالعه قرارگرفته است. نسخه طهماسبی )پرا
کــــــه توضیح داده شــــــد، در مرحلــــــه ی اول از روش  همان طــــــور 

کنده(طبقالگویآیکونولوژی. نمودار1-روندتحلیلنگارههایفالنامهطهماسبی)پرا
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آیکونولوژی، به توصیف ظاهری اثر پرداخته خواهد شــــــد و ارجاعی 
ج از اثر داده نخواهد شــــــد. در ایــــــن مرحله، فرم اثر،  به جهان خار
که در برخورد اولیه با اثر آشــــــکار خواهد  داده هــــــای اولیه و هر آنچه 
گی های سبکی اثر نیز در این  گرفت. ویژ شد، موردبررسی قرار خواهد 
مرحله مورد توجه قرار می گیرد. هر آنچه در این مرحله مورد تحلیل 
که معنــــــای ابتدایی و اولین  کرد  قرار بگیــــــرد، معنایی را القا خواهد 

سطح معنایی را شکل می دهد.
نگاره های فالنامه طهماســــــبی، از نظر سبک شناختی مربوط به 
کشف اولین الیه معنایی باید  مکتب نگارگری قزوین است. لذا برای 

گی های این مکتب را موردتوجه قرار داد. ویژ

2-1-1-مکتبنگارگریقزوین)1006-962هجری(
که عثمانیان بر تبریز پایتخت  شاه طهماسب به دلیل فشارهایی 
صفویان وارد می ساختند، در سال ۹55 ه.ق، قزوین را به پایتختی 
صفویان برگزید. البته مقدمات این انتقال به سال ۹5۱ ه.ق آغاز و در 
سال ۹6۲ ه.ق به انجام رسید. قزوین از یکسو از مرزهای عثمانیان 
فاصله بسیاری داشت و از سوی دیگر به اردبیل مرکز طریقت صفوی 
نزدیک بود. شاه طهماســــــب در ابتدای امر، زمین های زنگی آباد را 
از میرزا اشــــــرف جهان قزوینی خریداری نمود و در آن شهرکی به نام 
جعفرآباد )به نام امام جعفر صادق )ع(( تاسیس نمود )قمی، ۱۳۸۳، 
۳۱۲ / ۱(. در این زمین ها، باغ بزرگی به نام ســــــعادت آباد ساخت و 
که به مدت ۱۲ ســــــال در آن اقامت  کرد  در آن دولتخانــــــه ای ایجاد 
گفت. او در باغ  یافت و پس از تأســــــیس دولتخانه جدید، آن را ترک 

کاخی به نام چهلستون بنا نهاد. سعادت آباد، 
عبدی بیک در منظومه دوحه االزهــــــار خود این عمارت را وصف 
گفته است )اشراقی، ۱۳7۹،  نموده و از نقاشی های دیواری آن سخن 
۱۳۸-۱۴5(. به نوشته قاضی احمد، از قرار معلوم خود شاه طهماسب 
کاخ چهل ستون از جمله مجلس یوسف و زلیخا  چند مجلس نقاشی 
و نارنج بری زنان را نقش زد )قمی، ۱۳5۹، ۱۳۸(. به غیر از او، اســــــتاد 
کاخ چهل ســــــتون شرکت  مظفرعلی هم در ســــــاخت دیوارنگاره های 
داشته است. استادان دیگر این دوره مثل موالنا عبدالجبار استرآبادی 

و فرزندش خواجه نصیر و نیز سیاوش بیک گرجی و برادرش فرخ بیک، 
در شکل گیری مکتب هنری قزوین نقش داشتند )آژند، ۱۳۹۴، ۱۴5(.

مکتب نگارگری قزوین را می توان با خصوصیاتی همچون: دوری 
جستن از سنت های رایج دربارهای گذشته در نگارگری و توجه بیشتر 
به هنر مردمی، رواج بیشتر نقاشــــــی تک نگاره، استفاده از رنگ های 
پرتاللو و شــــــفاف، پرهیز از فضاســــــازی شــــــلوغ، ســــــادگی در طراحی 
صخره هــــــا و روی آوری به مضامین مربوط به زیســــــت مردم عادی و 
باورهای عامیانه شان مشخص نمود. نگارگران مکتب قزوین، توجه 
بیشتری به طراحی مبذول داشته اند و بین اندازه بدن و سر تناسب 
بیشتری لحاظ شده اســــــت. مکتب قزوین در نسبت با مکتب تبریز 
کمتری  دوم، در جزئیات و جامه پردازی ها، تزیینات و ریزه کاری های 
دیده می شــــــود. از نسخه های مصّور خطی در مکتب قزوین می توان 
به فالنامه طهماسبی، انوار ســــــهیلی، شاهنامه شاه اسماعیل دوم، 
گرشاسب نامه اشاره نمود  شاهنامه قوام الدین بن محمد شیرازی و 
)قاضی زاده و همــــــکار، ۱۳۹5، ۱6(. در جــــــدول ۱، ویژگی های عمده 

مکتب نگارگری قزوین نشان داده شده است.

گیهایبصریآن کنده(وویژ 2-1-2-فالنامهطهماسبی)پرا
»یکی از نخســــــتین نســــــخ موجود مکتب قزویــــــن را باید فالنامه 
کارشده است.  که از قرار معلوم تحت حمایت شاه طهماسب  دانست 
موضوع نگاره هــــــا ادبی و مذهبــــــی و دارای ترکیب بندی های عالی و 
کیفیت طراحی و رنگ بندی آنها در ســــــطح  بعضی نیز روایی اســــــت. 
واالیی قرار دارد ولی تنوع ســــــبک ها در آن مشــــــهود است. هیچ یک 
از ایــــــن نگاره ها رقم ندارد ولی بعضی از آنهــــــا را می توان به آقامیرک و 
 Canby, 1999, عبدالعزیز نســــــبت داد« )آژند، ۱۳۹5، 5۲۲ بــــــه نقل از
کنده« معروف شده است، در بین  که به »فالنامه پرا 69(. این نسخه 
دیگر نسخه های فالنامه این دوره به بزرگی اندازه شهرت دارد. از این 
که اولین آنها در اوایل  کنون ۳0 برگه شناسایی شده اســــــت  نسخه تا
سال ۱۲۹۱ ه.ش / ۱۹۱۳ م. منتشر شد، اما روشن نیست که این تعداد 
از برگه های فالنامه چگونه به پاریس رسیده و توجه مجموعه داران را 
کرده اســــــت. به نظر می رسد در اوایل قرن بیستم، یک  به خود جلب 

گیهایمکتبقزوینمؤلفههایبصری ویژ

قهرمانی، شکارگاه، حکایت پندآموز، تک چهره نگاری )به طور مثال در دوره ی اسماعیل دوم(مضامین تصویری

کتیبه های خطی در تصویر و معمواًل ترکیب بندی ترکیب بندی صحنه ها ساده تر، خطوط باریک و موج دار، ریتم متنوع خطوط، ترکیب بندی 
کادر تقسیم بندی متوازن آنها در باال و پایین، خروج تصویر از 

کاسته شدن تعداد پیکره ها نسبت به مشهدحاالت پیکره ها گردن دراز،  گرد و  کاله قزلباش، پیکره ها الغر و بلندقامت با چهره ی  عمامه، 
کوچک گشتن عصا و دستارنشان ویژه ی سلطنت، دستار  اندازه ی اندام ها بزرگ تر و چسبیده تر به چارچوب تصویر، ناپدید 

گاهی آبی، ابرها آبی با لبه ی سفید، استفاده از رنگ های رنگ نگاره ها کاهش تنوع رنگ ها، رنگ ها همچنان تابان و پرتاللو، آسمان طالیی و 
سرد برای تپه ها مثل سبز و بنفش متمایل به آبی

سایر موارد
کشیدن زوج های جوان، توجه به صحنه های روستایی و چوپانی، چهره ها با لب های ورچیده و چانه های چاله دار،  به تصویر 

کثرًا وجود درختی بزرگ و  گیاه، ا گل و  کاستن  چهره های جوان، میان سال و مسن به صورت طبیعی، ابرهای پیچان و دنباله دار، 
کادر ج شده از  خار

گیهاینگارگریدورهصفوی،مکتبقزوین. جدول1-ویژ
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ج دموت۱، مسئول توزیع بعضی از برگه های  دالل بلژیکی به نام جور
این فالنامه در بین مجموعه داران خصوصی و عمومی بوده اســــــت. 
کرده اند.  کنده« نام گذاری  به همین علت این نســــــخه را »فالنامه پرا
کام شــــــیران« )تصویــــــر ۴(، دیگر برگه های این  به جز نگاره ی »زنی در 
نسخه با اندازه ای در حدود ۴۴5×5۹0 میلیمتر مربع، جزو بزرگ ترین 
کنون شناخته شده، هستند. میزان آسیب های  نقاشی های ایرانِی تا
که نه تنها تصاویر اغلب  سطحی واردشــــــده به نگاره ها نشان می دهد 
گاهی نیز از هم جداشــــــده اند  مورداســــــتفاده قرار می گرفته اند، بلکه 
)Farhad et al., 2010, 43(. یکــــــی از ویژگی های بصری نگاره های این 
نسخه، مهارت در استفاده از فضای تصویر است. با اینکه نگاره های 
دوره صفوی در قرن شــــــانزدهم میالدی به فضای مسطح و دوبعدی 
کنده( با  متمایل هستند، نگاره های نسخه ی فالنامه طهماسبی )پرا
کثر می رسانند.  اغراق در این قرارداد هنری، تأثیرات بصری را به حدا
در برخی از نگاره ها مانند »دیر مینا« )جدول ۳( و »قدمگاه امام رضا« 
)جدول ۲(، ترکیب بندی تصویر در یک سطح سامان داده شده است 
اما ترکیب بندی نگاره های دیگر مانند »اخراج آدم و حوا از بهشــــــت« 
)جدول ۲( و »مرگ دارا در دستان اسکندر« )جدول ۴(، به چند قسمت 
که  که در هر بخش، توده ای از پیکرها قرارگرفته اند  تقسیم شده است 
کمبود فضا را القا می کنــــــد. معمواًل در قطعه ی  حس محدودیــــــت و 
باالیی ترکیب بندی این نگاره ها، اشــــــخاصی به صورت پرتحرک و در 
که نظاره گر رویداد اصلی تصویر و  نقش شاهدان ماجرا تصویر شده اند 
گفتگو در بین خودشان هستند.  کردن یا بحث و  غالبًا در حال اشاره 
حتی در نگاره »اویس قرنی و شــــــتر« )تصویر ۱(، دو تن از نظاره گران به 
داخل قطعه ی پایین خم شده اند. این شیوه ی بصری، ترکیب بندی 
کرده و به آن ظاهر یک صحنه ی نمایش می بخشــــــد.  را مســــــطح تر 
این موضوع البته در نگاره های این نســــــخه ی فالنامه منحصربه فرد 
نیســــــت، اما در اینجا نسبت به سایر نســــــخه های مصورشده، نقش 

که به القای حــــــس نمایش گونه بودن  چشــــــمگیرتری بازی می کند 
تصاویر شدت می بخشد. همچنین حاالت و اشارات جالب توجه این 
کید می کند  اشخاص بر ماهیت معجزه آســــــا بودن پیشگویی و فال تأ
و این ترکیب بندی حس انگیختگی را به وضوح برجســــــته می سازد. 
از دهه های اولیه ی قرن بیســــــتم میالدی، منشــــــأ، ســــــبک و حامی 
کنده، محل بحث های قابل توجهی بوده اســــــت. در سال  فالنامه پرا
که این نســــــخه برای  کرد  ۱۳07 ه.ش / ۱۹۲۹ م. ادگار بلــــــوش۲ اظهار 
دومین پادشاه صفوی یعنی شاه طهماسب تکمیل شده است؛ نظری 
کری  که به وســــــیله ی محققان بعدی نیز تکرار شد. به ویژه استوارت 
که نگاره های آن را به دو نگارگر دربار یعنی آقامیرک و  کســــــی  ِولش۳، 
گفته ِولش و همکارش، مارتین  عبدالعزیز نســــــبت داده اســــــت. به 
که در آنجا  کارگاه سلطنتی در تبریز بوده  دیکســــــون، آقامیرک، رئیس 
بر نسخه مجلل شاهنامه طهماسبی نظارت و در آن همکاری داشته 
گرچه هیچ اثر امضاشده ای از آقامیرک شناخته نشده است،  اســــــت. ا
اما دســــــته قابل توجهی از نقاشی ها و تصاویر مســــــتقل به او نسبت 
داده شده اســــــت. عبدالعزیز، یکی دیگر از نقاشان دربار، همچنین در 
 Farhad et al., 2010,( شاهنامه سلطنتی تبریز همکاری داشته است
45(. »او به احتمال زیاد در نگارگری نسخه فالنامه در حدود سال ۹67 
کام شیران )تصویر ۴( را  ه.ق در قزوین دست داشــــــته و نگاره زنی در 
کشیده است« )آژند، ۱۳۹۴، 6۲ به نقل از سودآور، ۱۳۸0، ۱۸۸-۱۸6(.
کنده(، با خط نســــــتعلیق موزون و  متن فالنامه طهماســــــبی )پرا
نسبتًا درشت تحریر شده و به لحاظ ســــــبکی از یکپارچگی بیشتری 
نسبت به نگاره ها برخوردار است که به نظر می رسد توسط یک خطاط 
که مضمون آن  نگاشته شده باشد. هر برگه، با یک دوبیتی آغازشده 
به موضوع نگاره ی فال ارجاع دارد و در دنباله ی آن، متن پیشگویی 
ع های دوبیتی و  به صورت نثری ۹ سطری آمده است. هر یک از مصر
که در دو سوی  کتیبه ای افقی قرارگرفته  هر خط از متن فال، در میان 

کنده(. تصویر1-نگارهاویسقرنیوشتر،فالنامهطهماسبی)پرا
)https://www.flickr.com/photos/persianpainting/14799044801/sizes/l(:مأخذ

کنده(. تصویر2-متنفالاویسقرنیوشتر،فالنامهطهماسبی)پرا
)http://images.metmuseum.org/CRDImages/is/original/DP148338.jpg(:مأخــذ

کاوی الیه هــــــای معنایی در نگاره های  فالنامه نســــــخه طهماســــــبی با  وا
رویکرد آیکونولوژی
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پایانی آن، با دالبرهایی به رنگ زرد، آبی یا قرمز، قاب بندی شده است 
)تصویر ۲(. آرمن توکاتلیان، بر اساس مقیاس، یکنواختی و شفافیت، 
کنده را به خطاط مشهور، مالک دیلمی نسبت داده  متن فالنامه پرا
گوش قزوین  است )Tokatlian, 2007, 8 & 37(. مالک اصلش از فیلوا
که خاندانی شــــــریف بودند و در قزوین زیســــــت  و از معاریف دیلمیان 
می کردند، بود. او به سال ۹۲۴ ه.ق. متولد شد و در ابتدای زندگی نزد 
گرفت و در این خطوط  پدر خود »شهره امیر« تعلیم خط ثلث و نسخ 
گرفتن خط نستعلیق پرداخت و به قول  شــــــهرت یافت. بعدها به فرا
صاحــــــب قواعد خطوط، هنگامی که رســــــتم علی و حافظ باباجان به 
ســــــال ۹۴۴ ه.ق به قزوین رفتند، نزد ایشان به تعلیم خط نستعلیق 

پرداخت )بیانی، ۱۳۴۲، ۲۱(.
که این نسخه،  کنده نشــــــان می دهد  سبک نگاره های فالنامه پرا
احتمااًل بین سال های ۹6۲ تا ۹67 ه.ق. تهیه شده است. اندازه و حالت 
پیکرها، ساده شدن بیشتر ترکیب بندی ها و رهاتر شدن آن و همچنین 
خودانگیختگی بیشتر در ضرب قلم ها، نشانه ی عبور از آثار تولیدشده در 
حدود سال های ۹۳6 تا ۹55 ه.ق. در تبریز است. این شیوه ی جدید 
که با روند  بصری همچنین در ترکیب بنــــــدی مرقعات میانه قرن ۱6 م. 
افزایشــــــی مردم گرایی به عنوان یک قالب جایگزین برای مصورســــــازی 
کنده، نمایانگر یک  سازگار بودند، مشــــــهود است؛ بنابراین، فالنامه پرا
نقطه عزیمت از نسخه های پیش تر ساخته شده در دربار صفوی است 
اما به هیچ وجه، تنها اثر نشانگر این تغییر در بین تولیدات هنری میانه 
کمیت  قرن دهم هجری نیست؛ دوره ای که با چندین تحول مهم در حا

.)Farhad et al., 2010, 47( شاه طهماسب مشخص شده است
در خصوص نگارگری نســــــخ مصور فالنامه های دوره صفویه، سه 
نکته حائز اهمیت اســــــت؛ اول آن که به موجب جنگ چالدران )۹۲0 
که میان  هـ. ق/ ۱5۱۴ میالدی( در دوران حکومت شاه اسماعیل اول 
ایران و عثمانیان درگرفت و به شکست ایران از عثمانیان منجر شد، 
عثمانیان، هنرمندان و نسخ خطی مصور فراوانی را از دربار صفویان 
کردند. از این جهت، ردپای نگارگری  به پایتخت عثمانیان منتقــــــل 
صفویه در هنر عثمانیان به وضوح قابل مشــــــاهده است؛ نگاره های 
فالنامه  مصورشده در دربار عثمانیان، از نمونه های این تأثیرپذیری 
که خاستگاه نگارگری صفویه در آن به خوبی مشهود  به شمار می رود 
اســــــت. مورد دوم، ارسال هدایایی به مناسبت جلوس سلطان مراد 
ســــــوم به دربار عثمانیان در سال )۹۸۳ هـ. ق( از سوی ایران است تا 
که پس از عقد عهدنامه آماسیه۴ در سال  مناسبات مسالمت آمیزی 
گردیده بود، همچنان برقرار بماند  کشور منعقد  )۹6۲ هـ. ق( بین دو 
که نسخه های فالنامه ی مصور  )امامی، ۱۳7۴، ۲0۱(. ممکن اســــــت 
خطی نیز همراه این هدایا به دربار عثمانیان منتقل شــــــده باشند، 
که نیازمند پژوهشی جامع  کالم در حد یک فرضیه بوده  گرچه این  ا
که در قالب پژوهش حاضر نمی گنجد. سومین  در این حوزه اســــــت 
مورد، ســــــلب حمایت شاه طهماســــــب از نگارگران این دوره است؛ 
کار  کثرت  کامل بر امور پادشاهی، از  »شاه طهماسب بعد از تســــــلط 
که به هنر بپردازد، به خصوص این که بهزاد و  فرصت چندانی نیافت 
کتابخانه سلطنتی نیز از رونق  سلطان محمد نیز از دنیا رفته بودند و 
افتاده بود و اصحاب آن مرخص شــــــده بودنــــــد، همین امر موجب 

گــــــردد« )آژند، ۱۳7۹،  که حمایت دربار از هنرمندان ســــــلب  گردید 
۲۳(. برهمین اســــــاس، مهاجرات جمعی از نگارگران به امپراطوری 
گذشــــــته از آن، هنر  عثمانیان و ســــــرزمین هند صــــــورت پذیرفت. 
گسترش یافت؛ شاید بتوان چنین  نگارگری میان قشرهای ثروتمند 
که راهیابی نگارگری به سطوح مختلف اجتماع و تأثیر  کرد  استدالل 
سلیقه های مردم عوام در نگارگری، یکی از عوامل اجتماعی مؤثر در 

ساخت نسخه های خطی فالنامه مصور در این دوره باشد.
در تحلیــــــل اولین الیه معنایــــــی فالنامه طهماســــــبی در ارتباط 
که نگاره ها در بســــــتر آن خلق شــــــده اند،  بــــــا مکتب نگارگری قزوین 
که آوردن نظم  که برخالف ســــــنت نگارگری پیشــــــین  گفت  می توان 
و نثر درون نگاره ها متداول بود، در نگاره های فالنامه طهماســــــبی، 
متنی نگاشته نشده است. همچنین در بررسی نگاره های فالنامه، 
گرفتن از نگارگری درباری و  ســــــادگی و خلوت بودن نگاره ها و فاصله 
فاخر پیشین به وضوح قابل مشاهده است. این سادگی احتمااًل به 
کاربرد  کمتر از هنرمندان و  رویکرد جدید شاه طهماسب در حمایت 
ویژه فالنامه طهماســــــبی بازمی گردد، زیرا نگارگران نسخه از تبحر و 

مهارت بی بهره نبوده اند )قاضی زاده و همکار، ۱۳۹5، ۱7(.

2-2-مرحلهدوم
در ایــــــن مرحله از تحلیل آیکونولوژی بــــــه متونی پرداخته خواهد 
که اثر، در ارتباط با آنها قرار دارد و این ارتباط بینامتنی معنای  شــــــد 
که  کشف این روابط است  کرد. در فرآیند  ثانویه ی آن را آشکار خواهد 
کسی  که در اثر، تصویر شده است، چه  ما درخواهیم یافت شخصیتی 
اســــــت و اثر چه ماجرایی را روایت می کند. مضامین دینی به خصوص 
مضامین شــــــیعی در فالنامه های مصور این دوره، نســــــبت به دیگر 
داســــــتان ها و روایت ها برتری چشمگیری دارند. تصاویر فالنامه های 
صفویه، بیشتر از قصص قرآنی و داستان های زندگی پیامبران و امامان 
که این موضوع، نشــــــأت گرفته از فضای اعتقادی  گرفته شده اســــــت 
کهن فارسی  که برگرفته از سنت ادبی  دوران صفویه است. مضامینی 
است نیز در میان نگاره ها به چشم می خورد. متون اصلِی معنادهنده 
به مضامین نگاره های این نسخه، در نمودار ۲ نشان داده شده است. 
بدون دسترســــــی به این متون و شناســــــایی ارتباط آنها با مضامین 

نگاره ها، معنای ثانویه قابل درک نخواهد بود.

کنــده(درارتباطبــاآنهامعنا کــهنگارههایفالنامــهطهماســبی)پرا نمــودار2-عمــدهمتونــی
میشوند.
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2-2-1-متوندینی
گی هایی است که آن را نسبت به ادوار  حکومت صفوی، دارای ویژ
پیشین تاریخ ایران متمایز ساخته است5. ازجمله وجوه تمایزش، 
کاترینو زنو )باربارو، ۱۳۸۱، ۲0۴(، یکی از  ُبعد مذهبی است.طبق نظر 
گی های حکومت صفویان، پیوند دو نهاد »دین« و »سیاست« با  ویژ
یکدیگر است تا جایی که به گفته قاضی احمد حسینی قمی )۱۳۸۳، 
۴۹(، پادشاه، یکی از وظایف حکومتش را پایداری و ترویج پایه های 
که دودمان  مذهب تشیع می دانســــــت )فوران، ۱۳۸6، 7۹(. از آنجا 
صفوی خاستگاهی دینی داشت و درعین حال خود را مدعی عرصه 
گفت تحوالت دینی و سیاسی این دوره  سیاسی می دانســــــت، باید 
مســــــتقل از یکدیگر عمل نمی کردند )نوروزی و رمضانی، ۱۳۹۴، ۱۲۴ 
به نقل از صفتــــــگل، ۱۳۸۹، ۱۲۹(. بدین ترتیــــــب مضامین دینی از 
که این امر  اهمیت فراوانی در آثار هنری عصر صفویه برخوردار است 
را می توان از تعداد باالی نگاره های دارای مضمون دینی )۲7 نگاره 
کنده(، نسبت به  از مجموع ۳0 نگاره(، در فالنامه طهماســــــبی )پرا
کرد. در جدول ۲، چند نگاره ی  نگاره های با مضامین دیگر مشاهده 

مربوط به مضمون قصص قرآنی نشان داده شده است.

2-2-1-1-خوانــــــشنگارههــــــادرارتبــــــاطبــــــاقصــــــصقرآنی،
قصصاالنبیاءوسایرداستانهایدینی

که نگاره هــــــای روایی در ارتبــــــاط با آنها  گاهــــــی از قصه هایــــــی  آ
کنده(،  قرارگرفته اند، در خوانش نگاره های فالنامه طهماســــــبی )پرا
اهمیت بسیار زیادی دارد و بدون شناخت آنها، فهم فحوای نگاره ها 
ممکن نیســــــت. در جداول ۲ و ۳، فهرست نگاره های مرتبط با این 
مضامین آورده شده است. یکی از این نگاره ها، »اسکندر و ساخت 
که بــــــرای خوانش و درک  ســــــد یأجوج ومأجوج« )تصویر ۳( اســــــت 
مضمون این نگاره باید روایت آن را در ارتباط با یکی از قصص قرآنی 
کهف، ماجرای »ذوالقرنین«  کرد. در قرآن در اواخر سوره  مشــــــخص 
که  و ساخت ســــــد در برابر قوم یأجوج ومأجوج توسط او روایت شده 

در این سوره، ذیل آیات ۸۳ تا ۱0۲ آمده است. مفسرین و مورخین 
و اهل تحقیق، مصادیقی بــــــرای ذوالقرنین در قرآن از جمله بعضی 
کورش، داریوش  از پادشــــــاهان همچون حمبر، اســــــکندر مقدونی، 
کرده انــــــد )بی آزار شــــــیرازی، ۱۳77، ۱۱7(.  و شــــــی هوانک و... ذکر 
مفسرین قدیم مانند طبری، طوسی، طبرسی، ابوالفتوح رازی، فخر 
رازی، میبدی و بیضاوی و حســــــینی وی را اســــــکندر رومی )۳56-
کرده اند )کاشفی، ۱۳۱7،  ۳۲۳ ق م( دانســــــته و در نبوت او اختالف 
656(. ابن خلدون نیز ذوالقرنین را اســــــکندر دانســــــته است )ابن 
کسی است  خلدون، ۱۳۴0، ج ۱، ۱۴6(. ظاهرًا ابوعلی ســــــینا اولین 
که قرآن از او به ذوالقرنین  که می گوید، ارسطو معلم اســــــکندر بوده 
یادکرده است )آزاد، ۱۳6۹، ۱75(. سرســــــید احمدخان، بنیان گذار 
کسی بود در تحقیقات خود،  دانشگاه علیگر-هندوستان نخستین 
کورش را همان ذوالقرنین دانست و موالنا ابوالکالم آزاد وزیر فرهنگ 
هند، در تفســــــیر خود بــــــه توضیح آن پرداخــــــت و توضیحات وی از 
نظر عالمه طباطبایی در تفســــــیر المیزان و آیت اهلل مکارم در تفسیر 
نمونه و استاد سعید حوی در تفســــــیر االساس و استاد محمدتقی 
شریعتی در تفســــــیر نوین و استاد صدر بالغی در قصص قرآن و حاج 
کشــــــف الحقائق و بعضی دیگر  عبدالمجید صادق نوبری در تفسیر 
گفتار دیگری انطباقش با  گرفت. این نظریه از هر  موردبررســــــی قرار 
گرفت )بی آزار شیرازی، ۱۳77،  آیات قرآنی روشن تر و قابل قبول تر قرار 
گفته اند  ۱۳0(. عالمه طباطبایی در این  باره می نویســــــند: »بعضی 
کورش، یکی از ملوک هخامنشــــــی در فارس است  ذوالقرنین همان 
که امپراتوری ایرانی را  که در 5۲۹-560 ق.م می زیسته و هم او بوده 
تأسیس و میانه دو مملکت فارس و ماد را جمع نمود« )طباطبایی، 
۱۳۹۳ ه.ق، ج ۲6، ۳0۴(. با خوانش ایــــــن نگاره در ارتباط با متون 
که این نگاره ی فالنامه طهماسبی  ذکرشده، مشــــــخص می شــــــود 
کنده( به خوانش اســــــکندر بودن ذوالقرنین متعهد بوده است و  )پرا
که به ســــــاخت دیوار مشغول اند، نشان از  موجودات عجیب الخلقه 
باور به قدرت ماورا الطبیعی اســــــکندر )ذوالقرنین( در ساخت دیوار 

ارتباط معنایی نگاره ها با متون دینی

مضامین مربوط به قصص قرآنی

کهفنزول عزرائیل بر شداداخراج آدموحوا از بهشتزکریا در درخت اصحاب 

)https://www.flickr.com/photos/persianpainting/14986161001/in/photostream( :مأخذ تصاویر

کنده(. جدول2-مضامینمربوطبهقصصقرآنیفالنامهطهماسبی)پرا

کاوی الیه هــــــای معنایی در نگاره های  فالنامه نســــــخه طهماســــــبی با  وا
رویکرد آیکونولوژی
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دارد. با توجه به اینکه متون دینی، ادبی، اسطوره ای و... در سنت 
هنری-ادبی ایران سخت درهم تنیده است، دسته بندی مضامین 
صرفًا برای مطالعه و ســــــهولت امر پژوهش انجام می گیرد. به عنوان 
که  نمونه، نگاره »اسکندر و ساخت سد یأجوج ومأجوج« و ماجرایی 
روایت می کنــــــد، از طریق ذوالقرنین به قصص قرآنی مرتبط می گردد 
و به تبع آن در ذیل آثار مرتبط با متون دینی طبقه بندی می شــــــود؛ 
اما همین مضمون در شــــــاهنامه نیز روایت شــــــده است و در سنت 
شاهنامه نگاری دوره های مختلف این مضمون موردتوجه قرارگرفته 
اســــــت؛ بنابراین با اتکا به این موضوع، این نــــــگاره را در ذیل متون 
ادبی و مضمون حماسی نیز می توان قرار داد. به هرروی با هر شیوه 
کردن الیه ی ثانویه  تقسیم بندی برای فهم روایت تصویر و آشــــــکار 
ج از اثر مورد  گزیر باید تصویر را در ارتباط با متونی خار معنایی آن، نا

خوانش قرار داد.

2-1-2-2-خوانشنگارههادرارتباطبامتونشیعی
کشــــــف الیه ی زیرین نگاره ها یعنی شناســــــایی پیکرهای  برای 
که  که در تصویر روایت شــــــده است، ضروری است  نگاره و ماجرایی 
پیوند بینامتنی نگاره ها با متون یادشــــــده موردمطالعه قرار بگیرد. 
کام شیران« )تصویر  به عنوان نمونه، برای فهم روایت نگاره »زنی در 
که در جلد  ۴(، باید ارتبــــــاط معنایی مضمون نگاره را بــــــا ماجرایی 
کتاب بحاراالنوار آمده اســــــت، مورد خوانش قرار داد. نقل شده   50
که حضرت زینب  کرد  که در ایام حکومت متوکل عباســــــی، زنی ادعا 
که هر چهل ســــــال دوباره  کرده  کرامتــــــی اهدا  اســــــت و پیامبر به او 

کردند و ایشان  ح  جوان می شود. موضوع را نزد امام هادی )ع( مطر
گوشــــــت فرزندان فاطمه )س( بر درندگان حرام اســــــت. پس  فرمود 
کذب ادعایش معلوم شود.  این زن را به قفس درندگان بیندازید تا 
گفته  که از ســــــر احتیاج دروغ  کرد  ح ایــــــن موضوع زن اعتراف  با طر
کرد و آن زن از مرگ نجات یافت )مجلســــــی  و مادر متوکل شــــــفاعت 
که  که زنی  و بهبودی، ۱۳۸۸، ۱۴۹(. بر این اســــــاس روشن می گردد 
کشیده شده و شــــــیرها در حال دریدن او هستند،  در تصویر به بند 
کرده بود حضرت زینب )س( است و  که به  دروغ ادا  همان زنی است 
کذاب معروف است. در قسمت باالی تصویر نیز شخصیت  به زینب 
که هاله ی نوری به شکل شعله های آتش دور  ایستاده در مرکز تصویر 
کشیده شده است، امام هادی )ع( است. در جدول ۳، چند  سر او 

نگاره با مضمون شیعی آمده است.

2-2-1-3-خوانشنگارههادرارتباطبامتونادبی
ادبیات فارســــــی و هنر ایرانی، دارای پیونــــــد درونی و هم خوانی 
ذاتی بوده اند، زیرا هنرمند و سخنور مسلمان هر دو بر اساس بینشی 
یگانه و ذهنیتی مشــــــابه، اثر خویش را خلق می کردند و میراث بزرگ 
کتاب های مصور خطی به دست ما رسیده  ادبیات فارسی از طریق 
است )رادفر، ۱۳۸5، ۴۱(. وابستگی بی چون وچرای نگارگری به ادب 
که هر دو باهم عجین شده اند چنان که  و شعر درگذشته چنان بوده 
که دست کم یک قسمت و یا  کتابی وجود دارد  کمتر دیوان شــــــعر و 
یک حکایت از آن تصویر نشــــــده باشد )خزائی، ۱۳۸۱، ۲0۱(. آنچه در 
که نقاشی  نقاشی ایرانی مهم است، اشــــــراف بر این حقیقت است 

کنده(. کامشیران،فالنامهطهماسبی)پرا تصویر4-زنیدر
)Farhadetal.,2010,171(:مأخذ

کنده(. تصویر3-اسکندروساختسدیأجوجومأجوج،فالنامهطهماسبی)پرا
)Farhadetal.,2010,152(:مأخذ
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کوچــــــک از لحاظ اندازه، جهان بینــــــی آفرینندگان و  ایرانی هرچند 
حامیانشان را از طریق تصویر آشکار می سازند )کن بای، ۱۳7۸، ۱۴(. 
جهان بینی ایرانی اساسًا و به طور تغییرناپذیری، خیالی )رمانتیک( 
کامــــــاًل آماده پذیرش  اســــــت؛ از آنچه عجیب اســــــت، لذت می برد و 
موضوعات باورنکردنی اســــــت. نقاش ایرانی، صحنه ی خود را برای 
گر ترتیب می دهد. نقاشان ایرانی موضوعات  لذت خویش و تماشــــــا
خود را از اشــــــعار و قصه های عاشــــــقانه الهام می گرفته اند )بینیون و 
که بین نقاشی ایرانی  همکاران، ۱۳76، ۲6(. علیرغم پیوند راسخی 
و ادبیات برقرار اســــــت، هنرمند هیچ گاه در پی تبعیت صرف از متن 
نبوده اســــــت. در حقیقت بــــــرای نقاش با انتخــــــاب موضوع، نقش 
ادبیات پایان می یابد و شــــــروع تصویرگری مســــــاوی است با حیات 

مستقل یک نگاره )میرزاابوالقاسمی، ۱۳۸6، ۸0(.
در جدول ۴، دونگاره ی مرتبط با این مضامین آورده شده است. 
همچون قســــــمت قبل برای خوانش و درک مضمون این نگاره ها، 

کرد. باید روایت آنها را در ارتباط با متون و روایت های ادبی مشخص 
کــــــه از طریق ارجاعات برون متنی نگاره ها  در دومین الیه معنایی 
گفتمان های مســــــلط در روزگار خویش شــــــکل گرفته  به متون دیگر و 
کمان این  اســــــت، عقاید و باورهای عامه مردم، منــــــش و رویکرد حا
که رسمیت  دوره به عنوان حامی اثر و مناســــــبات اجتماعی-سیاسی 
مذهب تشــــــیع در دربار صفویه در مرکز آن قرار دارد، از طریق داللت 
صریح نگاره ها به متون دینی و روایات شــــــیعی، در ارتباطی دوسویه 
میان اثر هنری و بســــــتر اجتماعی آن، در این نسخه ارزشمند بازتاب 
یافته است. کشف این الیه معنایی، آشکارکننده عمق باورهای دینی 
کمان عصر صفوی بر مبانی  کید حا و عقاید شیعی در میان مردم و تأ
اعتقادی شیعه به عنوان یک عامل وحدت گرا و هویت بخش به نظام 
سیاسی خویش است. همچنین ارجاع نگاره ها به مضامین عرفانی و 
که ریشه در سنت ادبی دارد، بعد از دین و مذهب، نشانگر  حماســــــی 
کلیت فرهنگ  نقش مســــــلط ادبیات در شــــــکل دهی عقاید، باورها و 

ارتباط معنایی نگاره ها با متون دینی

مضامین شیعی

قدمگاه امام رضا )ع(نجات مردم دریا توسط امام رضا )ع(تدفین امام علی )ع(

)https://www.flickr.com/photos/persianpainting/14986161001/in/photostream( :مأخذ تصاویر

ارتباط معنایی نگاره ها با متون ادبی

مضمونحماسیمضمون عرفانی

مرگ دارا در دستان اسکندردیر مینا

)https://www.flickr.com/photos/persianpainting/14986161001/in/photostream( :مأخذ تصاویر

کنده(. جدول3-مضامینشیعیفالنامهطهماسبی)پرا

کنده(. جدول4-مضامینعرفانیوحماسیدرفالنامهطهماسبی)پرا

کاوی الیه هــــــای معنایی در نگاره های  فالنامه نســــــخه طهماســــــبی با  وا
رویکرد آیکونولوژی



60
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۳، پاییز ۱۳۹۸

ایرانی در دوره های مختلف تاریخی و این دوره به خصوص است

2-3-مرحلهسوم
پس از آشــــــکار شــــــدن معنای اولیه و ثانویه در مراحل اول و دوم 
روش آیکونولوژی، در مرحله ی ســــــوم، به بحث و بررســــــی سومین 
الیه ی معنایی اثر، یعنی معنای پنهان پرداخته خواهد شــــــد. این 
مرحله، در واقع تالشی است برای ارائه ی یک خوانش منحصربه فرد 
کــــــه در نتیجه ی یک تحلیــــــل آیکونولوژیکی به  و جدید. تفســــــیری 
که هستی تازه ای از اثر را آشکار  دســــــت می آید، در واقع تأویلی است 
که  کارکرد نگاره ها در بستر و ساختاری  می کند. برای این امر باید به 
کرد. در طی دو مرحله ی اول  منجر به خلق آن شده اســــــت، توجه 
که در این  آیکونولوژی، به »چگونگی« مضامین پرداخته می شــــــود 
پژوهش، ضمن توصیف بصری و سبک شناختی نگاره ها در مرحله 
که مضامین نگاره ها در ارتباط با آنها معنا  اول و شناســــــایی متونی 
می یابند، در مرحله دوم؛ ســــــپس به »چرایی« مضامین نگاره ها در 
مرحله ی سوم توجه خواهد شد. به عبارت دیگر، پاسخ به این سؤال 
کنده(، این مضامین )نمودار  که چرا در تألیف فالنامه طهماسبی )پرا
۲( بکار رفته اســــــت؟ برای بررســــــی این مســــــئله، دو جریان عمده 
قابل شناسایی اســــــت: ۱( سنت استخاره و تفأل بعد از ظهور اسالم، 

کهن به پیشگویی از دوران پیش از اسالم. ۲( باورهای 

2-3-1-سنتاستخارهوتفألبعدازظهوراسالم
کشــــــف الیه های پنهــــــان معنایــــــی نگاره هــــــای فالنامه  بــــــرای 
کنده(، الزم است به باورهای رایج در خصوص تفأل  طهماسبی )پرا
کتاب یواقیت العلوم  کرد.  گذشــــــته توجه  و اســــــتخاره در زمان های 
و دراری النجــــــوم6، در باب علوم مختلف همچون اصول فقه، طب، 
کتاب به علم فال  نجوم و غیره نگاشــــــته شده است. بخش آخر این 
که با استناد به آن می توان اندکی به تلقی  اختصاص داده شده است 
آن زمان نســــــبت به این موضوع دست یافت. در ابتدای این بخش 
که فال علمی نیکوست و پیغامبر صلی اهلل علیه و سّلم  آمده: »بدان 

کلمه را در  گفته است: "نعم الشئ الفال"؛ و این  نگاه داشــــــته است و 
کودکان عرب  که  لغت مهُموز7 است و "فیال و فایله" نام لعبتی است 
ک را به دو نیم  کنند، آنگه ]آن[ خا ک پنهان  کنند: انگشــــــتری در خا
کدام قســــــم است... اما رجز و عیافت و طیرت و  گویند: در  گردانند و 
ع حرام است« )دانش پژوه،  کهانت و ازالم جاهلیت جملت در شــــــر
که  ۱۳۴5، ۲6۲(. در ادامه ی آن به توضیح انواع پیشگویی و مواردی 
که نشان از باور  به سعد یا نحس امور تلقی می شده، پرداخته است 
عمیق به پیشگویی در آن دوره بوده است. در انتهای بخش مربوط 
کتاب، به اســــــتخاره اشاره شده است: »جماعتی  به علم فال در این 
که احکام حق تعالی همه  گرفتن، زیرا  کرده اند از مصحف فــــــال  منع 
حق و صدقست، چنان که می فرماید: "اّنه لقول َفصل و ماهو بالهزل، 
گر آیت  که ا الیاتیــــــه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه" ترســــــیدند 
که روا داشته اند  کسانی  گردد. اما  که واقع  عذابی برآید، آنگه بیم بود 
کردن، و  کردن، و یک بار مصحف باز  که: نخســــــت نّیت باید  گفتند 
به سطر هفتمین از صفحه سوی راست برخواندن، آنگه هفت ورق 
بازپس شــــــدن، و هفتمین سطر از سوی چپ برخواندن، پس با اول 
آمــــــدن و هفت ورق دیگر بازکردن بر عادت، آنگه هفتمین از ســــــوی 
کار شــــــناختن. "قال اهلل  راســــــت بخواندن، و آنچــــــه برآید، حقیقت 
کتابنا ینطق علیکم بالحّق" اما چون "بســــــم اهلل الرحمن  تعالی: هذا 
الرحیم" در پیش آید در یمن و ســــــعادت آن فال هیچ شک نباشد« 

)دانش پژوه، ۱۳۴5، ۲70-۲6۹(.
گســــــتردگی باور مــــــردم به پیشــــــگویی و اهمیت آن  بنابرایــــــن 
که فــــــال را در رده ی علوم قــــــرار می داده اند، منجر به  تا بدان جا 
کتابــــــی تحت عنوان  که در این راســــــتا  گردیــــــده  ایجاد بســــــتری 
فالنامــــــه با حمایت شــــــاه و دربار تألیف شــــــود و از طرفی منع این 
باور از ســــــوی نهادهای دینی، موجب شــــــده برای موجه ساختن 
کارکرد فالنامه با اســــــتخاره پیوند داده شــــــود.  این باور عمومی، 
ازاین رو چرایی وجود مضامین دینــــــی و قرآنی و همچنین فراوانی 
این مضامین نســــــبت به دیگــــــر مضامین در نگاره هــــــای فالنامه 
کنده( آشــــــکار می گردد. حضور مضامین برگرفته  طهماســــــبی )پرا

کنده(. کاویالیههایمعناییدرنگارههایفالنامهطهماسبی)پرا جدول5-وا

لت های صریح و ضمنی هر سطح معناییالیه های معنایی دال

گی های سبک شــناختی  الیه اول: ویژ
و معنای صوری نگاره ها

گی های صوری و بصری نگاره ها، بازتاب دهنده ی مشــخصات اصلی مکتب قزوین به عنوان  در این ســطح معنایی، ویژ
که در آن خلق شــده اســت: ترکیب بندی ســاده تر صحنه ها، اســتفاده از خطوط باریک و موج دار،  بســتر هنری ای اســت 
گرفتن از نگارگری درباری و فاخر، حذف نظم و نثر از داخل  ریتم متنوع خطوط، سادگی و خلوت بودن نگاره ها و فاصله 
گاهــی آبی، ابرهای آبی با لبه ی ســفید، پیکره ها الغر و  نگاره هــا، اســتفاده از رنگ هــای تابان و پرتاللو، آســمان طالیی و 

گردن دراز و... گرد و  بلندقامت با چهره ی 

برون متنــی  ارجاعــات  دوم:  الیــه 
نگاره هــا و معنامنــدی از طریق روابط 
بســتر  و  دیگــر  متــون  بــا  بینامتنــی 

اجتماعی عصر خویش

کمان ایــن دوره به عنوان حامــی اثر، عمق باورهــای دینی و  انعــکاس عقایــد و باورهــای عامــه مــردم، منش و رویکــرد حا
کمان عصــر صفوی بر مبانــی اعتقادی شــیعه به عنوان یک عامــل وحدت گرا و  کیــد حا عقایــد شــیعی در میــان مــردم و تأ
کلیت فرهنگ ایرانی  هویت بخش به نظام سیاســی خویش، نشــانگر نقش مســلط ادبیات در شکل دهی عقاید، باورها و 

که ریشه در سنت ادبی دارد. از طریق ارجاع نگاره ها به مضامین عرفانی و حماسی 

نگاره هــا  پنهــان  معنــای  ســوم:  الیــه 
کتــاب یعنــی  کاربــرد  کــه در ارتبــاط بــا 

فال گیری و پیشگویی شکل می گیرد

گســتردگی باور مردم به پیشــگویی و اهمیت آن، تالش برای منطبق ســاختن فالنامه با ســنت اســتخاره، ریشه ی سنت 
کردن  کهن، تالش برای مشــروعیت بخشــی به پیشــگویی و فراهم  فالنامه نــگاری عصــر صفــوی در اعصــار و قرون بســیار 

بستری برای نسخه های بعدی برای حضور آشکارتر مضامین پیشگویی و تنجیم.
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که  از قرآن و ســــــنت دینــــــی و مذهبی، این تلقــــــی را ایجاد می کند 
ع  کتابی منطبق بر ســــــنت استخاره و در نتیجه از نظر شر فالنامه، 
کنار آن نیز دیگر باورها از طریق مضامین  بدون اشکال است و در 

کشــــــف الیه های  غیردینــــــی نگاره ها فرصت حیات می یابند. برای 
پنهان معنایی در نگاره های با مضامیــــــن غیردینی نیز باید تداوم 

جریان باور به پیشگویی را در پیش از اسالم موردتوجه قرار داد.

کنده(. کاملنگارههاومتنفالبرگههایفالنامهطهماسبی)پرا جدول6-اطالعات

محلنگهداریبرگهمتنفالمحلنگهداریبرگهنگارهمضمونعنواننگاره
فال8

خنثیبدخوب

*نامشخصگالری آرتور ام. اسکالر-واشنگتنقصصسجده بر آدموحوا

*موزه هنر متروپولیتن-نیویورکمجموعه خصوصیقصصسلیمان و بلقیس

کودک بیمار توسط پیامبر )ص( *نامشخصموزه هنر متروپولیتن-نیویورکمعجزهشفای 

*موزه هنر هاروارد-ماساچوستمجموعه خصوصیقیامتبهشت

*نامشخصموزه هنر هاروارد-ماساچوستقیامتروز محشر

*مجموعه خصوصیمجموعه خصوصیقیامتجهنم

گور *گالری آرتور ام. اسکالر-واشنگتنمجموعه خصوصیحماسیشکار بهرام 

گگالری آرتور ام. اسکالر-واشنگتنقصصیوسف و برادرانش *مجموعه دیوید-کپنها

گعرفانیدیر مینا *موزه هنر شهر لوس آنجلسمجموعه دیوید-کپنها

*موزه هنر و تاریخ-ژنوموزه هنر شهر لوس آنجلسقیامتورود دجال

*موزه هنر و تاریخ-ژنوموزه هنر و تاریخ-ژنوحماسیمرگ دارا در دستان اسکندر

*موزه هنر متروپولیتن-نیویورکموزه هنر و تاریخ-ژنوقصصاویس قرنی و شتر

کهف *موزه لوور-پاریسموزه هنر متروپولیتن-نیویورکقصصاصحاب 

*گالری آرتور ام. اسکالر-واشنگتنموزه لوور-پاریسشیعینجات مردم دریا توسط امام رضا )ع(

*موزه هنرهای اسالمی-برلینگالری آرتور ام. اسکالر-واشنگتنقصصنزول فرشته مرگ بر شداد بن عاد

*موزه هنر و تاریخ-ژنوموزه هنرهای اسالمی-برلینقصصحضرت صالح و شتر

کعبه *کتابخانه چستر بیتی-دوبلینموزه هنر و تاریخ-ژنومناسکطواف 

*کتابخانه چستر بیتی-دوبلینکتابخانه چستر بیتی-دوبلینشیعیفتح خیبر

*مجموعه الساندرو بروسکتینی-جنواکتابخانه چستر بیتی-دوبلینقصصاسکندر و ساخت سد یأجوج ومأجوج

*موسسه فرهنگ آقاخان-ژنومجموعه الساندرو بروسکتینی-جنوامعجزهموسی و جادوگران فرعون

*گالری آرتور ام. اسکالر-واشنگتنموسسه فرهنگ آقاخان-ژنوشیعیکشتن مرة بن قیس توسط امام علی )ع(

*موزه هنر و تاریخ-ژنوگالری آرتور ام. اسکالر-واشنگتنقصصاخراج آدم وحوا از بهشت

*موزه هنر متروپولیتن-نیویورکموزه هنر و تاریخ-ژنوشیعیقدمگاه امام رضا )ع(

*گالری آرتور ام. اسکالر-واشنگتنموزه هنر متروپولیتن-نیویورکشیعیتدفین امام علی )ع(

*موزه هنر ورچستر-کنتیکت آمریکاموزه هنر متروپولیتن-نیویورکقصصمعراج پیامبر )ص(

*نامشخصموزه هنر ورچستر-کنتیکت آمریکاقصصزکریا در درخت

*نامشخصقباًل در مجموعه ادوین بنیشیعینجات سلمان فارسی توسط امام علی )ع(

*نامشخصقباًل در مجموعه تولینشیعیقنبر و ُدلُدل

*مجموعه ابوالعال سودآور- هیوستوننامشخصقصصکشتن دجال توسط مسیح )ع(

کام شیران نامشخصنامشخصمجموعه ابوالعال سودآور- هیوستونشیعیزنی در 

)Farhad et al., 2010 ماخذ: )برگرفته از

کاوی الیه هــــــای معنایی در نگاره های  فالنامه نســــــخه طهماســــــبی با  وا
رویکرد آیکونولوژی
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کهنبهپیشگوییازدورانپیشازاسالم 2-3-2-باورهای
تبارشناســــــی و شناخت منشأ بسیاری از باورهای انسان همچون 
اســــــطوره ها ناممکن می نماید. برخی پیدایش باور به پیشگویی را، 
به تمدن های بین النهرین نســــــبت داده اند. در دو هزار سال پیش از 
کاهنــــــان در بین النهرین به وجود  خ داد و فرقه ای از  میالد، تحولی ر
که بر همه دانســــــتنی های سری و اســــــرارآمیز وقوف داشتند.  آمدند 
آنها اســــــتادان غیب گویی بودند و از روی نقش جگر و امعاء و احشاء 
حیوانات ذبح شده و یا از دود و آتش و درخشش سنگ های قیمتی، 
آینده را پیشگویی می کردند )گلسرخی، ۱۳77، ۲7(. فال و فالگیری به 
کنون رواج داشته است و مردم در مواقع  گذشــــــته تا اشکال متعدد از 
کهن ترین  تردید و دودلی، نگرانی و درماندگی به آن روی می آوردند. از 
نمونه های فالگیری می توان به فال بودا در هند، ایچینگ در چین، 
ورق های تــــــاروت در اروپا، فال اعداد و حروف ابجــــــد در ایران و انواع 
دیگر فال ها مانند تفأل با چای، نخود، قهوه یا فالگیری با طاس -که 
کتاب باز  کرد )سیپک، ۱۳۸۴، ۹۴(. سر  به آن رمل می گفتند - اشــــــاره 
که اصطالحی است در فالگیری -، نیز از دیرباز مردم را به خود  کردن - 
مشغول داشته است. در میان آریایی ها نیز انواع پیشگویی و فالگیری 
وجود داشته است. در ایران، »فالگیری با عوامل و وسایل متعددی 
کتاب، طاس )در رمل(، جداول و  انجام می شد، از جمله ســــــتارگان، 
کف دست آدمی،  گوسفند )کتف(،  دوایر )در جفر(، استخوان شــــــانه 
گیاهان، جانوران و نخود« )افشار، ۱۳۸۳، 76(. نشانه های تفأل را در 
گاهی  داستان های شاهنامه فردوسی نیز می توان دید که برای از پیش آ
گرفتن و  یافتن استفاده می شده است )سرامی، ۱۳۸۳، 5۴۲(. »فال 
تفأل زدن به حوادث، یکی از راه های پیشــــــگویی در شاهنامه است و 
که در هیچ مورد  جالب آن که این نیز از آن دســــــته پیشگویی هاست 
نادرســــــت نبوده اســــــت« )نیکنام و صرفی، ۱۳۸۱، ۱6۹(. پیشگویی، 
خ می داد، شــــــامل می شد؛  که در آینده ر نه تنها پیش بینی حوادثی را 
بلکه سلسله مقررات و بایدها و نبایدهایی درباره سعد و نحس روزها 
و اوقات مختلف شــــــبانه روز و رویدادهای مهم زندگی مانند ازدواج را 
خ می داد- نیز دربر می گرفت )باقری حســــــن کیاده  -که در آن اوقات ر
گون را با دو  گونا و همکار، ۱۳۹۳، ۴(. ســــــعد و نحس روزها و اتفاقات 
اصطالح »تفأل« و »تطّیر« مشــــــخص می کنند. »تفأل را به فال نیک 
کلمه نخســــــتین  کرده اند، معادل  زدن و تطیر را به فال بد زدن معنی 

را در فارســــــی مروا و دومی را مرغوا دانســــــته اند« )لسان، ۱۳56، ۳0(.
کنده(،  در برگــــــه متن فال هر نــــــگاره در فالنامه طهماســــــبی )پرا
به صراحــــــت، خوب یا بد بودن آن فال ذکرشــــــده )جدول 6( و آمده 
گر آن فال برای ازدواج، ســــــفر، تجارت یا هر نیت دیگری  که ا اســــــت 
گرفته شده است چه معنایی خواهد داشت؛ بنابراین ریشه ی سنت 
کهن  فالنامه نگاری عصر صفوی را، می توان در اعصار و قرون بســــــیار 
کرد و با اتکا به این تفسیر، چرایی حضور مضامین غیردینی  ردیابی 

برخی نگاره ها در این نسخه مشخص می شود.
لت  ســــــومین الیه معنایی نگاره های این نســــــخه، از طریق دال
کاربرد ایــــــن نگاره ها در جهــــــت فالگیری و  ضمنی آنهــــــا در حضور 
لــــــت صریحی به  گرچه نگاره ها، دال پیشــــــگویی آشــــــکار می گردد. ا
کتاب  کاربرد این  آموزه های دینی و مضامین شیعی دارند، اما نفس 
لت ضمنی مضامین  و تصاویــــــر آن، مورد تأیید نهاد دین نبوده و دال
کلیت اثر ارجاع دارد.  آن، به رفع این تضاد و مشــــــروعیت بخشی به 
که بعد  این موضوع در مقایسه این نسخه با دیگر نسخ مصور فالنامه 
از فالنامه طهماسبی تهیه شده اند، بیشتر آشکار می شود. به عنوان 
که از آن در جهت پیشــــــگویی اســــــتفاده  نمونه یکــــــی از مضامینی 
می شده، تنجیم یا علم احکام نجومی بوده است. با توجه به اینکه 
ع اسالم دارای اشکال بوده،  پیشگویی و استفاده از تنجیم از نظر شر
در این نسخه فالنامه مصور، نگاره هایی با تصویرسازی مستقیم این 
مضامین وجود ندارد. در این نسخه، تنها می توان اشاراتی به سنت 
کرد.  پیشــــــگویی از طریق احکام نجوم را، در متن فال ها مشــــــاهده 
به عنوان نمونه در متن فال مربوط به نگاره »فتح خیبر«، در ســــــطر 
کوکب اقبالت به افق دولت طالع  که  ۸ و ۹ آن آمده اســــــت: »غرض 
که داری به خیر و خوبی ساخته می گردد«؛ اما  می شــــــود و هر نیت 
در فالنامه های بعدی، این مضمون به طور صریح حاضر می شــــــوند 
و تصاویری با مضمون بروج فلکی و تنجیم تصویرســــــازی شده اند؛ 
که اولین فالنامه مصور است، جانب احتیاط  بنابراین در این نسخه 
لت های ضمنی صورت  بیشتری رعایت شده و ارجاعات از طریق دال
کتاب از ســــــوی نهادهای دینی، بســــــتری  گرفته و بــــــا پذیرش این 
گردیده تا به صورت مستقیم به این  برای نســــــخه های بعدی فراهم 
مضمون پرداخته شــــــود. در جدول 5، الیه هــــــای معنایی فالنامه 

کنده( نشان داده شده است. طهماسبی )پرا

نتیجه

در ایــــــن پژوهش، در طــــــی دو مرحلــــــه ی اول آیکونولوژی، به 
که ضمــــــن توصیف بصری و  »چگونگی« مضامین پرداخته شــــــد 
که  سبک شــــــناختی نگاره هــــــا در مرحله اول و شناســــــایی متونی 
مضامین نگاره ها در ارتباط بــــــا آنها معنا می یابند، در مرحله دوم؛ 
ســــــپس »چرایی« مضامین نگاره ها در مرحله ی سوم موردبررسی 
کــــــردن الیه های معنایــــــی پنهان،  گرفت. در جهت آشــــــکار  قــــــرار 
کنده( در بستر دو جریان عمده  نگاره های فالنامه طهماســــــبی )پرا

یعنی سنت استخاره و تفأل بعد از ظهور اسالم و همچنین باورهای 
گرفت.  کهن به پیشگویی از دوران پیش از اسالم مورد تحلیل قرار 
که اعتقــــــاد عمیق مردم به  نتیجه ی این تحلیل نشــــــان می دهد 
که از آن  اســــــتخاره و باور آنها به پیشــــــگویی در آن زمان، تا جایی 
به عنوان »علم فال« یاد می شــــــده اســــــت، منجر به ایجاد بستری 
کتابی تحت عنوان فالنامه با حمایت شاه  که در این راستا  گردیده 
و دربار تألیف شود و از طرفی منع این باور از سوی نهادهای دینی، 
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کارکرد فالنامه  موجب شده برای موجه ساختن این باور عمومی، 
با استخاره پیوند داده شود. ازاین رو چرایی وجود مضامین دینی 
و قرآنی و همچنین فراوانی این مضامین نســــــبت به دیگر مضامین 
کنده( آشکار می گردد. حضور  در نگاره های فالنامه طهماسبی )پرا
مضامین برگرفته از قرآن و سنت دینی و مذهبی، این تلقی را ایجاد 
کتابی منطبق بر ســــــنت استخاره و در نتیجه از  که فالنامه،  می کند 

کنار آن نیز دیگر باورها از طریق  ع بدون اشکال است و در  نظر شــــــر
مضامیــــــن غیردینی نگاره هــــــا فرصت حیــــــات می یابند. همچنین 
ریشه ی ســــــنت فالنامه نگاری عصر صفوی را، می توان در اعصار و 
کرد و با اتکا به این تفسیر، چرایی حضور  کهن ردیابی  قرون بسیار 
مضامین غیردینی برخی نگاره ها در این نســــــخه مشخص می شود 

و الیه های معنایی پنهان آن آشکار می گردد.

پینوشتها

کــرد و در حراجی ها  کــه شــاهنامه بــزرگ ایلخانــی را اوراق  ۱  همــان شــخصی 
کتابخانه های دنیا  کنده شــدن نگاره های آن در موزه هــا و  فروخــت و باعــث پرا

شد )آژند، ۱۳۹5، ۱50 به نقل از ریشارد، ۱۳۸۳، ۴5(.
2  Edgar Blochet.
3  Stuart Cary Welch.

کــه بیــن شاه طهماســب صفــوی و  ۴  پیمــان آماســیه، نــام پیمانــی اســت 
سلطان سلیم اول در سال )۸۸۴ خورشیدی( در شهر آماسیه ترکیه بسته شد. 

کشور به ارمغان آورد این پیمان، بیست سال آرامش را بین دو 
5  به عنوان مثــال، از زمان غلبه اعــراب در قرن اول هجری و هفتم میالدی، 
ایران بیشتر یک موجودیت جغرافیایی بود تا موجودیتی سیاسی )نک هودت 

و دیگران، ۱۳۸7، ج ۱، 5۱6(.
کتــاب مشــخص نیســت، برخــی آن را به غزالــی و برخی  6  نویســنده ی ایــن 
که  به فخر رازی نســبت داده اند، اما هردو، محل تردید اســت. طبق شواهدی 
کتاب به دســت می دهد، احتمااًل در سده ششم هجری به رشته  گردآورنده ی 

تقریر درآمده است.
که یکی از حروف اصلی آن همزه باشد. کلمه ای    7

که فیلد فال آنها در جدول با عالمت × مشخص شــده اســت،  ۸  نگاره هایی 
برگه متن فال آنها در دســترس نیســت، اما با تطبیق نگاره با همان مضمون در 
گردید. به دلیــل اینکه نگاره  دیگــر نســخه های فالنامه، نوع فال آنها مشــخص 
کام شــیران«، در نســخه های دیگــر موجــود نیســت، در فیلــد فــال آن  »زنــی در 

عبارت "نامشخص" قرارگرفته است.
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 he paintings of Falnama in Safavid period 
are important in several different aspects. 

Considering the fact that Falnama is one of the first 
manuscripts of Qazvin painting school, its paint-
ings has great research value in terms of stylistics. 
Another important point is related to the intertex-
tual relation of paintings with their multitude texts 
of their age, which shapes different themes in 
certain direction. In addition, the art of painting in 
contrary to its traditional function, in book design-
ing and illustrating literary texts, used for a differ-
ent function. Therefore, the paintings of Falnama, 
in terms of semantics, composed of multi-layer 
structures. What are the implicit and explicit se-
mantic layers in paintings of Safavid’s Falnamas? 
This is the main issue here. Dispersed Falnama 
are the most widely reproduced and recognizable 
of all extant illustrated versions. Of its thirty known 
folios, one was published as early as 1913, but it 
remains unclear how any of them arrived in Paris, 
where they initially came to the attention of collec-
tors. The Belgian dealer George Demote seems to 
have been responsible for disseminating several, if 
not most, of the folios among private and public col-
lectors in the first decades of the twentieth century. 
Except for Four Lions Devour Zaynab, the folios of 
the dispersed Falnama represent some of the larg-
est known Persian paintings and measure about 
59x44.5 cm. By or before 1913, they were removed 
from their surrounding margins, which would have 
further increased their size. The varying degree of 
Surface damage suggests not only the illustrations 
were frequently used but also perhaps they have 
been separated for some time. The text-image re-
lationship of the dispersed Falnama, however, de-

mands an ordered sequence, since each illustration 
is linked conceptually to a facing text, and viewing 
the pair side by side is critical for understanding the 
full meaning of the augury. Furthermore, all picto-
rial Falnamas with related textual auguries appear 
in codex form, even if the text and images are not 
Contemporaneous, as is the case of the Ahmed I 
Falnama and the Dresden volume. Although it is im-
possible to determine at this time when the folios of 
the dispersed copy were separated and the reasons 
for this alteration, circumstantial evidence suggests 
that they, too, originally were bound, allowing the 
seeker to view text and image together. The style of 
the illustrations indicates that the dispersed Falna-
ma probably was created between the mid-1550s 
and early 1560S, The Scale and treatment of the 
figures, the more simplified compositions, and the 
looser, more spontaneous brushstrokes depart from 
Works created in Tabriz. This paper tried to analyze 
Falnama’s images (Tahmasbi version, dispersed) 
with an iconology approach. A discriptive-analytic 
method used to analyze the images in three steps. 
The result of this study showed that the existence 
of religious and Qur’anic themes in the paintings 
of dispersed Falnama, and their abundance com-
pared to other themes, is intended to make the per-
ception that this book is in accordance with the tra-
dition of Istikhareh, and therefore it is unobstructed 
in Sharia law. Along with that, other beliefs revived 
through non-religious themes of images.
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