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۲امانیحجت

 3حامدامانی
۲6/08/۱400تاریخدریافت:

۲6/۱۱/۱400تاریخپذیرش:

 چکیده
هامواجهمثابهصفحاتبدرقههستندکهمخاطببرایورودبهمتناصلیباآنایبههایآستانهمتن

متنمی میان در دورهشود. در موجود مصور شاهنامههای مختلف، ویژههای جایگاه از اینگاری

هایمصورتاپیشازدورانشاهعباساولبهدوموضوعرزمبرخورداراست.صفحاتآستانۀشاهنامه

شده محدود غزنه شعرای و فردوسی تمثال پادشاهان، بزم درحالیو آستانهاند؛ در بیشترکه های

یمانو،تصاویریازبهتختنشستنسل490هایمصوردورۀشاهعباساولمانندشاهنامۀشاهنامه

هابادنبالپاسخبهتفاوتوجایگزینیاینپیرامتنشود؛بنابراینپژوهشحاضربهبلقیسمشاهدهمی

خوانشمتنایدرشاهنامههایآستانهدیگرمتن کههدفپژوهش، آنجا از است. هایهایموجود

قششرایطاجتماعیووتبیینن490هایدورۀشاهعباسباتکیهبرشاهنامۀایدرشاهنامهآستانه

برایدستیابیبهاهدافموردنظربراساسنظریۀتولیداجتماعیهنر فرهنگیدراینتحولاست،

متنمی کتابخانهتوان مطالب گردآوری شیوۀ بنابراین کرد؛ تحلیل را موجود روشهای به و ای

نتیجهگرفتکهبیشترتوانتحلیلیاست.درتحلیلتصاویربراساسدیدگاهجانتولفمی-توصیفی

سفارش به آشکارا عباساول، دورانشاه پیشاز تا است؛صفحاتبدرقه اختصاصداشته دهنده

کهتغییراینپیرامتنازپادشاهدورانبهسلیماننبی،بیانگرآناستکهدرایندورانهدفدرحالی

درقالبسلیمانمعرفیکبرآنبودهکهبه بهبیاندیگرنگارگرانباطورضمنیشاهعباسرا نند.

همانیباپیامبرسعیبراین-صورتپادشاهجایگزینیشاهاندرحالبهتختنشستن،باتصاویریبه

اند.بخشیبهحکومتمذکورراداشتهاوومشروعیت

متنهای کلیدی واژه آستانه: های شاهنامۀ هنر،490ای، اجتماعی تولید اول، عباس شاه ،

هایمصور.شاهنامه
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 مقدمه و بیان مسئله
دوره در متونیاستکه زمرۀ در میراثبزرگفرهنگی، شدهشاهنامه هایمختلفمصور

ایننسخه بیشتر توجه درخور موارد از آستانهاست. در تقدیم صفحۀ هایاینهایمصور،

ریخنگارشدهندهوتاطورمرسومحاویمدحوثنایسفارشمصحفاستواینصفحهبه

رانانوقتتقدیمشاهنامۀمذکوربودهاست.ازآنجاکهبیشتراینمتونبهپادشاهانوحکم

ایازبزمورزمپادشاهوگاهتصویریازفردوسیوشعرایغزنهدراینشده،شاملصفحه

می حدودیتغییر تا تهماسبیاینروند شاه شاهنامۀ در البته اینصفحاتاست. در کند.

درشا یکیدرباغ،دیگریباشعرا هنامهسهتصویردرارتباطبافردوسیمصورشدهاست؛

بیتپیامبر.دردورانشاهعباسعنوانکشتیاهلدربارمحمودغزنویوتمثیلفردوسیبه

ایکهبیشترصفحاتگونهاند؛بهوجودآمدههایمصورتغییراتیبههایشاهنامهاولدرآستانه

هایمصوردرایندورهباتصاویریازبارگاهسلیمانوبارگاهبلقیساغلبشاهنامهآستانهدر

نیزکهمتعلقبههمیندوراناست،دارایتصاویریازحضرت490اند.شاهنامۀمصورشده

اینسؤالرا جایگزینیتصاویر اینتغییراتو است. صفحاتآستانه بلقیسدر و سلیمان

هایموجودچهمعنا،محتوایاکارکردهاییدارندکهدرآستانۀکتاب،کندکهمتنایجادمی

متن شدهجانشین پیشین اینهای از پیرامتنیتاند؛ نظریۀ به توجه با ژنت۱رو که۲ژرار ،

بررسیاینمتن وتغییراتآنپیرامتنتأثیربسیاربرخوانشوتأویلمتندارد، حائزها ها

اهمیتاست.

جانتولفبرایدستیابیب بهدیدگاه توجه پاسخمناسببا 3ه
تولیداجتماعی  نظریۀ در

شناسی،ولفهنررااند.درمبحثجامعهتحلیلشده490ایدرشاهنامۀهایآستانههنر،متن

ایدئولوژیکمی تولید و یکفرآورده میآشکارا انجام انسان کاری هر او نظر از دهد،داند.

ایخاصومجموعۀاجتماعیاستوایدئولوژیکهخودمحصولدورههایبرگرفتهازساخت

کند؛بنابراینبررسیمطالعۀایازمناسباتاجتماعیاست،اثرهنریرادرخودمحصورمیویژه

نوعیصفحۀتقدیمدرشاهنامهمذکوراست،بارویکردتولیداجتماعیایکهبههایآستانهمتن

ایندیدگاهبهایدئولوژیدرکنارهنربرایرسیدنبهایدئولو ژیخلقاثرراهگشاخواهدبود.

متنزیبایی تغییر چرایی کنار در بنابراین دارد؛ توجه متون درون آستانهشناسی درهای ای

نشانهشاهنامه هایشاهنامۀهایموجوددرپیرامتنهایمصوربهفرمظاهرینگارهورمزگانِ

نیزپرداختهشدهاست.490

                                                           
1. paratatextualité 
2. Gérard Genette 

3. Janet Wolff 
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 یشینۀ پژوهشپ
(۱390هایدورۀشاهعباساولتحقیقاتیصورتگرفتهاست.مهدیحسینی)دربارۀشاهنامه

دیگریاز مقالۀ در است. پرداخته آن حامیان و معرفیاینشاهنامه به تنها خود مقالۀ در

علقراد،بهمعرفیشاهنامۀمصورنویافتهازدورۀصفوی)شاهنامهشاملو(متعبدالحمیدحسینی

نگاره و نیاوران موزۀ کتابخانۀ مفقودشدنبه به مقاله، این در است. شده پرداخته آن های

شودنگارۀمفقود،دیدارفردوسیباصفحاتآغازینکتاباشارهشدهاستواحتمالدادهمی

( پاکزاد زهرا از دیگری مقالۀ در باشد. غزنه به۱397شاعران نتیجه این که(، آمد دست

بنابراینمحمدهنگاره ایایننسخهدراصفهانوپسازکتابتشاهنامهصورتگرفتهاست؛

کند.همچنینعنواننگارگرانکتابمعرفمیاهللمشهدیرانیزازآندورهبههرویوحبیب

ق۱۱تا6هاینفیسایرانیقرنهایهنرپارسینسخهجلوه(درکتاب۱383)۱فرانیسریشار

های،بهمعرفیمختصریازاینشاهنامهپرداختهاستونگارهنۀملیفرانسهموجوددرکتابخا

دهد.باوجوداینجزمقالۀپاکزادکهموجوددرایننسخهرابهمکتبشیرازوقزویننسبتمی

تاکنونپژوهشجامعیدراینزمینه490بهمعرفینگارگرانوشناساییشاهنامۀ پرداخته،

هایمصوردردورۀشاهعباسمچنیندربارۀآستانهوپیرامتنشاهنامهصورتنگرفتهاست.ه

هایپژوهشیانجامنشدهاست؛بنابراینباتوجهبهاهمیتپیرامتندرخوانشمتنوتغییرمتن

هایایدردورۀشاهعباساولخألپژوهشدراینزمینهونیازبهپژوهشیجامعمتنآستانه

شاهنامهآستانه در میهای احساس دوره آن دیدگاهای دربارۀ نیزشود. ولف جانت های

توانبهپژوهشاعظمراودرادهاییدرقالبمقالهصورتگرفتهاستکهازآنمیانمیپژوهش

ویژگی۱389) به که کرد اشاره در( است. پرداخته ولف جانت دیدگاه از هنرمندان های

(بهرابطۀنقشحامیانوتصاویربادیدگاه۱394ن)نامهکارشناسیارشدمژگانرستگاریاپایان

ابراهیمسلطانو بایسنقری، شاهنامه سه اینرویکرد به توجه با استو شده ولفپرداخته

اند.جوکیراموردتحلیلشده

 پرسش پژوهش

(حاویچهمحتوایی490هایدورۀشاهعباساول)شاهنامۀایدرشاهنامههایآستانهمتن

اند؟ایپیشینشدههایآستانهچراجانشینمتنهستندو

 

                                                           
1. Francis Richard 
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 مبانی نظری
 پیرامتنیت

صورتمختصرایبرخورداراست،بهباتوجهبهاینکهدراینپژوهشپیرامتنیتازجایگاهویژه

بهتوضیحآنپرداختهشدهاست.درپیرامتنیتژنتبهیکمتنمرکزیاعتقادداردکهدیگر

ها(.پیرامتن۱385:۱96گیرند)نامورمطلق،یاغیرمستقیمآنرادربرمیطورمستقیمهابهمتن

آنمتن وجود که آنهایکوچکیهستند شکلیکه به است؛ وابسته اصلی متن به راها ها

کنند؛بنابراینپیرامتنرابهدونوعرابطۀتبلیغیوآستانگیآستانهیاراهورودبهمتنتصورمی

پیتقسیممی میکنند. پرداخته آن به اینمقاله در عناصریرامتنآستانگیکه بیانگر شود،

متناصلیقرارمی قبلاز آستانهو دریافتمتنازسویخوانندگانرااستکهدر گیرندو

کهتقدیمیکمتنبهعمومیاپادشاهخودازاهمیتزیادیکنند.چناندهیمیکنترلوجهت

آراییایرانیدربیشترمواردغیرازیکمتنبرای(.درکتاب۱380:۱50برخورداراست)آلن،

می ترسیم توسطهنرمند اصلی متن از قبل نیز تصاویری تصاویرپیشکش، این است. شده

نمیبه شناخته شاهنامه اصلی متن یا مرکزی متن بهعنوان بلکه ورودشوند، آستانه منزلۀ

این از متنهستند؛ آنمخاطببه به آستانههرو تصاویر میا اینپژوهشبهایگفته شوند.

آمدهتأکیددارد.490ایمصورکهقبلازمتناصلیدرابتدایشاهنامۀتصاویرآستانه

 1تولید اجتماعی هنر

شناختیوجایگاهخاصکندقراردادهایزیباییازنگاهجانتولفتولیداجتماعیهنرتالشمی

لحاظاجتماعی از که همانتعیینرا دربربگیرد. است، فرمالیستیشده یکتحلیل که طور

می را طرح جامعهساختار در نظریهکاود، باید هنر فرمشناسی با ارتباط در دیداریای های

تحلیلکند)رامین، توجهبهآنبتواندماهیتایدئولوژیکیکاثرهنریرا با تحلیلشودتا

شود،یدئولوژیدرآثارهنریباهمانزباندیداریبازنماییمی(.باتوجهبهاینکها۱387:۲69

هاگیرد؛زیرادراینمشخصهبندیمدنظرقرارمی،سبکوترکیب«ایدئولوژیبصری»بررسی

می ایدئولوژیفرآورده )همان: نگاه449شود هنریاز اینپژوهشعناصر ایندر وجود با .)

هایعنیایدئولوژیپژوهششدهاست.ازآنجاکهولفدرنشناسانهوفرمیواستحالهآزیبایی

هایحمایتیوعواملاقتصادیرادرتولیدبررسیهنردرجامعه،فن،نهادهایاجتماعی،نظام

داند،دراینپژوهشدرکناربررسیفرمورمزگانآثاربهمواردمذکوراجتماعیهنردخیلمی

 نیزپرداختهشدهاست.

                                                           
1. Social production of Art 
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 روش پژوهش
چراکهبرمبنای-ینپژوهشبراساسماهیتتوصیفیا ازنظرهدفبنیادیاست؛ تحلیلیو

پردازد.باهامیهایآستانههایموجوددرنگارهرویکردتولیداجتماعیهنربهبررسیایدئولوژی

توجهبهدیدگاهولفابتداآثارازنظرفرمیوزیباشناختیورمزگاندروناثربررسیوسپس

 متنبا و... سیاسی و اجتماعی شرایط به آستانهتوجه دادههای است. شده واکاوی هایای

کتابخانه شیوۀ اندازهپژوهشبه ابزار و شده تهیه پژوهشجدولای این وگیری اشکال ها،

کتاب از حاصل پایانمطالعات پژوهشنامهها، این آماری جامعۀ است. متون سایر و ها

انتخابشدهاستکهدر490ها،شاهنامۀورۀصفویهاستکهازمیانآنهایمصوردشاهنامه

شود.کتابخانۀملیفرانسهنگهداریمی

 های نفیس تا اوایل دورۀ صفوی های مصور در شاهنامه پیرامتن
هایمصورکهعموماًبهسلطانیپیشکشاییاصفحاتبدرقهدربیشترشاهنامههایآستانهمتن

رسدقصدنگارگرنظرمیدهد؛زیرابهاستکهشاهرادرحالبزمورزمنشانمیهاییشده،متن

آناستکهعظمتومقامشاهدورانرادرکنارشاهانشاهنامهنشاندهد.همچنینازآنجاکه

توانبهتصویرفردوسیوشعرایغزنهشاهنامهسرودۀفردوسیاست،ازدیگرصفحاتآستانهمی

اندودربعضیتنهایکیهاهردوتصویردرپیرامتنکتابقرارگرفتهبرخیشاهنامهاشارهکرد.در

هاییازآنتادورانشاهتهماسباولآوردهشدهنمونه۱ازاینتصاویروجودداردکهدرجدول

است.درکنارتصاویربزمورزموفردوسیوشاعران،تصویردیگریبهشاهنامهتهماسبیاضافه

کهآنتمثیلفردوسیبهکشتیاهلتشیعاست.نگارگرفردوسیرادراینتصویردرجرگۀشده

عنوانمذهبدهد.ازآنجاکهمصورکردناینشاهنامهباترویجمذهبتشیعبهشیعیانقرارمی

تواندبهگسترشرسمیهمراهاست،قرارگیریاینتصویردرآستانۀکتابقبلازمتناصلیمی

 اهمیتآندرایندوراناشارهداشتهباشد.تشیعو

 های دورۀ تیموری و شاه عباس اول ای در شاهنامه های آستانه . متن1جدول 
 ای های آستانه متن شاهنامه 

 مجلسدوبرگیشکارگاه،مالقاتفردوسیوشعرایغزنه بایسنقری ۱

۲ 
ابراهیم
 سلطان

دوبرگیازشکاررفتنابراهیمسلطان،نگارۀنگارۀدوبرگیازبارگاهابراهیمسلطان،نگارۀ
 دوبرگینبردابراهیمسلطانودیدارفردوسیوشعرایغزنه

 دیدارفردوسیوشعرایغزنه جوکی 3

 تهماسبی 4
دیدارفردوسیوشعرایغزنه،فردوسیدردربارسلطانمحمودغزنوی،تمثیلفردوسیبه

 کشتیشیعه

 منبع: نگارندگان



 ۱400،بهاروتابستان۲۱پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۲86

 

کند؛بااینایجادشدهدرزمانشاهتهماسبدردورانشاهعباسنیزادامهپیدامیتغییرات

دورانازصفحاتآستانه بزمشاه رزمو حذفتصاویرفردوسیو ایندورانبا تفاوتکهدر

شاهنامهروبه در هستیم. بهرو که میهایی شده،نظر مصور اول عباس شاه زمان در رسد

مانوبلقیسجانشینرزموبزمشاهوفردوسیوشعرایغزنینشدهصفحاتیازبارگاهسلی

کهدرزمانشاهعباساول«شاهنامۀقرچغای»(.حسینیدرمقالۀخود4-۱هایاست)شکل

مصورشدهاست،بهدونگارۀآغازینازاینشاهنامه،یعنینگارۀبارگاهحضرتسلیمانوهدهد

اینشاهنامهدرسال۱390:۱5نی،کند)حسیودیگریبلقیساشارهمی قبهشاه۱008(.

(؛البتهدراینشاهنامهسلیمانوبلقیسدرکناریکدیگربه47عباستقدیمشدهاست)همان:

جایتصاویربزمورزمازپادشاهوقتدر(.جانشینیسلیمانبه۱اند)شکلتصویرکشیدهشده

می مشاهده ایننسخمصور فراوبیشتر ترویجشود. از نشان نسخموجود، در انیاینتصاویر

ایخاصدرایندورهاستکهدرزمانشاهعباساولمستولیبودهاست.ایده


  

  

 

 

۱390منبع:حسینی،
 

https://artmuseum.princeton.edu/interactive-

projects/peck-shahnama 

. مجلس 1058خان،  . شاهنامۀ قرچغای1شکل 

)ع( و بالقیس، با رقم: ملک  حضرت سلیمان

حسین اصفهانی محفوظ در قصر سلطنتی 

وینزور، بریتانیا

. بر تخت نشستن سلیمان، شاهنامۀ 2شکل 

م کتابخانه دانشگاه  1589-90مصورشده در شیراز، 

 پرینستون
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قوام، . بر تخت نشستن سلیمان، شاهنامۀ 4شکل  م 1600-1590. بر تخت نشستن فردوسی، 3شکل 

 ق، هنرمند نامعلوم، موزۀ رضا عباسی 1000

https://artsandculture.google ۱384راد،منبع:حسینی
 

 معرفی پیکرۀ مطالعاتی
قوبهدستمحمدجان۱0۱۲القعدۀدراواخرذی469باتوجهبهپایانۀبرگۀ490شاهنامۀ

ورق470الکرمانیپایانیافتهاست.نگارشاینایننسخهبهخطنستعلیقاست.اینشاهنامه

هاودیگرتزئیناتکتاببهسبکشیرازآنزماناستودردارد.آرایه5/39×5/۲7دراندازه

(.۱383:۲03توانتأثیرمکتبقزوینرانیزمشاهدهکرد)ریشار،تصاویرموجوددرکتابمی

دهدایننسخهدردورۀشاهعباساولدراختیارصاحبمنصبهراتنشانمی470رورقمه

طالبخاننصیریوزیراعظمشاهصفیهدیهداده۱04۱قرارگرفتهودرسال قبهمیرزا

پاکزادشدهاستودرنهایتدرقرنسیزدهمدرتملککتابخانهملیفرانسهدرمی اذعانآید.

قدرزمانانتقالپایتختازقزوینبهاصفهانتهیه۱۱وطبهاوایلسدۀداردایننسخهمرب

بهدستکرمانیصورتگرفتهوبهحمایت490شدهاستوبهاعتقاداواگرچهنگارشکتاب

هایکتابمذکوردراصفهانودیرترازنگارشکتابانجامحاکموقتحسنخانشاملو،نگاره

(.۱۱۱-۱397:۱06شدهاست)پاکزاد،



https://artsandculture.google/
https://artsandculture.google/
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. بارگاه سلیمان نبی، شاهنامۀ فردوسی، 5شکل 

کتابخانۀ ملی فرانسه، شعبۀ شرقی فارسی شمارۀ 

 ق 1012، 490

 

بر تخت نشستن بلقیس، شاهنامۀ . 6شکل 

فردوسی، کتابخانۀ ملی فرانسه، شعبۀ شرقی 

ق 1012، 490فارسی شمارۀ 

https://gallica.bnf.fr/ark:/
12148/btv1b84229967/f1

.planchecontact 

 منبع: همان 

 

 توصیف و تحلیل متن
ایسبزرنگورداییبهدراولینتصویریکهدرآستانۀکتابقراردارد،پیکرۀمردیباجامه

کهبرتختنشستهاست،مشاهدهاینورانی(برسردرحالیای)شعلهرنگسرخباعمامهوهاله

صر(.اینپیکرهتقریباًدرمرکزتصویرونقاططالییکادرقرارداردوبقیهعنا5شود)شکلمی

اند.درسمتچپایننگارهفردیدرحالنوشتناست،درباالیسرواردوراوقرارگرفتهدایره

ایدردستداردودرپایینکادرحیواناتاهلیووحشیدرکنارایاستکهپرندهاوفرشته

میانازنظرایکهدرایناند.درباالیکادرپرندگانیدرحالپروازندوپرندهیکدیگرقرارگرفته

دیداریجایگاهواالییدارد،سیمرغاستکهدرتقابلبااژدهادرسمتراستتصویرقرارگرفته

تواناینتصویرراهامیاست.باتوجهبهقرائنونشانگاندرایننگارهوروایاتمربوطبهآن

همان طورکهدرقصصبارگاهسلیماننبیدانست. آمدهاست: تختسلیمانچهاربر»األنبیا
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هزارمرغازهرنوعیپرهادرپرهابافتهوتختاوراسایهکردهوپریانودیوانوآدمیانبر

(.۱38۲:۲98)نیشابوری،«چپوراستایستادهبیامدندوپیشسلیمانبهتواضعبنشستند

ترسیمدرایننگارهعالوهبرسلیمانشخصدیگریکهکناراونشستهودرحالنوشتن

شده،آصف،وزیرسلیماناست.آصفباتوجهبهجایگاهشدرمقایسهباسلیماندرسطحی

اوبهدستورسلیماننامهپایین رسدنظرمینویسدوبهایبهملکهسبامیترقرارگرفتهاست.

رساند.هدهددرمیانمرغانپرندۀباالیسراونیزهدهداستکهنامهرابهدستبلقیسمی

ایبرخورداراست.درسورهنملنیزبهخبرآوریهدهدازملکهدربارگاهسلیمانازاهمیتویژه

۱سباونامهفرستادنسلیمانتوسطهدهدبهجانبسرزمینسبااشارهشدهاست.

درپیرامتنبرگۀمصوردوم،پیکرۀزنینشستهبرتختکهدوفرشتهدراطرافاوهدایایی

ایرسدیکیازفرشتگانکاسهنظرمی(.به6شود)شکلکنند،مشاهدهمیمیرابهویتقدیم

حملمی نامهرا باالیسربانوکوهیآبدردستداردودیگریچیزیشبیهکتابیا کند.

فرشته و دارد اناریبهویمیاستکهرویآندرختیقرار او کنار بهایدر توجه با دهد.

ن سلیمان به منسوب نشانروایات بلقیسرا بارگاه او، همراهان و تخت بر نشسته زن بی

توانددلیلحضورفرشتگانوهدایایآنانازجملهمیوۀانارمیدهد.همچنیناینتصویربهمی

سلیماناورا»األنبیاآمدهاستایازبلقیسپسازپذیرفتندینتوحیدیباشد.درقصصنگاره

ختاورابازدادتابرآنتختنشستیوعزیزشداشتیوهیچازهمهزناننیکوترداشتیوت

زده،چهارپایهبهچهارشیرسیم»،اماتختدرسرزمینسباتختیبود«زنراتختنبودمگراو

درآننشاندهوبهچهارگوشۀتختچهارطاووسزرینساختهوبر زرینساختهوگوهرها

(.۲99)همان:«زدرازا،چهارگزپهناودوگزبلندیهایایشانیاقوتدرنشانده،ششگچشم

شدهونداشتنتختموجودبهتختبلقیسباتوجهبهروایتگفتهدلیلشباهتباوجوداینبه

رسدفضایمصورشدهمرتبطباپسازاسالمآوردناونظرمیشباهتآنبهتختسلیمان،به

گیرد.باشدکهدرکنارسلیمانقرارمی

 ل نشانگان دیداری در متنتحلی
طورکهیکتحلیلفرمالیستیساختارطرحراشناسیهنرهمانباتوجهبهنظرولفدرجامعه

هایدیداریرابپروراندتابتواندباتوجهبهآنماهیتایدرارتباطبافرمکاود،بایدنظریهمی

بنابرایندرایدئولو تحلیلکند؛ بندیژیدیداریسبکوترکیبایدئولوژیکیکاثرهنریرا

ازکارکردمدنظرقرارمی ارتقایفهمودرکما چراکهدریافتنشانگاندیداریاثردر گیرد؛

(؛۲69-۱387:۲66هایفرهنگیدرگذرزماننقشسترگیخواهدداشت)رامین،زبانوقالب

                                                           
«السلیمانوانهبسماهللالرحمنالرحیماالتعلواعلیواتونبمسلمینانهمن.» ۱
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اند.رخوردارند،تحلیلشدهبنابراینابتداعناصردیداریکهدرمتنازجایگاهواهمیتباالییب

جانتقسیمکرد.ازتواننشانگاندیداریرابهانسانی،حیوانی،گیاهیواشیایبیدرتصویرمی

اینمبحثنمی ایننشانگاندر بررسیهریکاز که مهمآنجا برخیعناصر به تنها گنجد،

هایحیوانی،سیمرغوشانهپرداختهشدهاست؛بنابراینازنقوشانسانی،سلیمانوبلقیس،ازن

هدهدوازنشانگانگیاهیانارودرختانتخابوبررسیشدند.

پادشاهمهم پدر پساز که بود داوود پسر او سلیماناست. نگارۀ تریننشانگاندیداری،

بنی اودارایچنانملکیبودکه»اسرائیلشد. جنوانسوآتشوپرندهمسخراوبودندو

(.همچنینآمدهاستداووددرزمانیکهدر۲:40۲،ج۱36۲)طبری،«داشتکسیچوناون

با ازآنجاکهسناوکمبود، اما جانشینخودکند، قیدحیاتبودتصمیمگرفتفرزندشرا

همهپسازگذراندنمراحلی،درنهایتاوجانشینپدراسرائیلمواجهشد.بااینمخالفتبنی

 )جزایری، ۱388شد دانسته(5۱0: داوود دهم پسر را او منابع برخی در همچنین که. اند

سزاوارترازخوددیدودانستنبوتورسالتسلیمانبه داووداورا دلیلحکمیتدرستاو،

 )نیشابوری، است شده ۱38۲آغاز کامل۲76-۲77: ولی مانند(، افرادی توسط نیز بودن

وی پادشاهپورنامداریانبهسلیمانمنسوبشدهاست. داندکهولیپیامبریمی-سلیمانرا

(.طرزپوششونشستناوبرتختبیانگر۱385:366آید)پورنامداریان،شمارمیکاملنیزبه

ایدارد،بلقیساست.اوزنییمانیوازاهالیفرضموجوداست.فرددیگریکهجایگاهویژه

دستآوردکومتتمامسرزمینیمنرابهکرد.حمأرببودوپسازپدرشبرمأربحکومتمی

وسبأراپایتختخویشقرارداد.آمدهاستاوپسازآنکهاسالمآورد،هفتسالوپنجماه

(.بالقیسپیشازآنکهاسالمبیاورد،برآفتاب۱373:43۱0همسرسلیماننبیبود)دهخدا،

(.۲:406،ج۱36۲کرد)طبری،سجدهمی

مهم عناصر دیگر دراز اینپرنده دارد. سلیمانقرار باالیسر استکه دیداریسیمرغ

شود)بلخاری،ودرفارسیسیمرغخواندهمی«سنمورو»ودرپهلوی«مرغوسهئهنه»اوستا،

۱399 :8۱ اسطوره(. ازروایت متون، این در است. زندگی درخت و سیمرغ پرنده، این ای

امویسپویشیاهرویسپتخمکنامبردهشدهاست.درختینایبسیاربزرگودرختیبهپرنده

(.درمتونزرتشتی577-۱:575،ج۱377کهدرمیانهدریایفراخکردقراردارد)پورداوود،

آشیانسیمرغدرالبرزکوهبرفرازدرختگئوکرناستکهدرمیانۀدریایفراخکردقرار»مؤخر

هرگاهمرغازدرختبرخیزد،هزارشاخهازدرختهاست.داردودربردراندۀتخمهمۀرستنی

رویدوهرگاهبردرختبنشیندهزارشاخهازآنبشکندوتخمهمهگیاهانپراکندهشودبر

«همهجای ۱385)هیلنز، درشاهنامۀفردوسینیزآشیانسیمرغبرالبرزکوهاست4۲9: .)

همچنیندرارتباطمیانانسانو۱394:63)فردوسی، توانبهروایتسیمرغوسیمرغمی(.
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نوعیعروجزالتوسطاواشارهکرد.درمتونعرفانیوحکیمانهمانندصفیرسیمرغ،زالوبه

الطیرعطارنیزرویکردیعرفانیوحکیمانهبهاینپرندهدادهشدهعقلسرخسهروردیومنطق

ایدارد.حضورسیمرغعالوهیژهاینپرندهدراسطوره،حکمتایرانیواسالمیجایگاهواست.

برحکمتوفرزانگیبهجایگاهواالیاودرفرهنگایرانیاشارهدارد.ازمیانمرغانوپرندگان،

داستانسلیمانپرنده میهدهددر اعماقزمینآبرا ایاستکهدر :۱388یابد)جزایری،

پرنده53۱ هدهد نیز سیمرغ داستان در .) به قرعه استکه میای او ونام اوستکه افتد

نمادانسانخودشکوفامیراهنمایپرندگانمی بسیاریاورا دانندکهراهنمایپرندگانشود.

(.باتوجهبهنقشآن۱399:87درمسیررسیدنبهسیمرغاست)خسرویشکیبوهمکاران،

ایاستدپرندهتوانگفتهدهدرداستانسلیمانوبلقیسوحضورآندرادبیاتعرفانیمی

کهبادانشومعرفت،فرزانگی،نور،آبوروشناییوعروجدرارتباطاست.

 ازجملهعناصرمهمدرمتناست. انار نیمهازنشانگانگیاهی، هایهزارۀسوم،مقارنبا

شده ادغام هم درختدر نار و درخت)درختزندگی( نگارۀمهر در درختخورشید و اند

شودکهکند.دردورۀدگرگشتیمهر،ایندرختبهدرختانارتبدیلمیدرختانارتجلیمی

حاصل عنواننماد با اوستا در همچنین است. فراوانی و برکت باروری، درختخیزی، های

کنایه همایزرینودرختبسیاردانه، انارهزاردانهاست)موسویخورشید، لرورسولی،ایاز

۱389 :۱۲4 برکت(. نشانباروری، انار، فراوانیاست)هارپر، ۱978خیزیو :40 همچنین(.

درختاناربامفاهیمیکتاپرستیودینداریوباخورشیدونورارتباطدارد.

 اجتماعی، سیاسی و مذهبی ایران در دوران شاه عباس اولشرایط 
ومحمدخدابندهنتوانست م،درقزوینبهتختشاهینشست۱587اکتبر۱6شاهعباسدر

های(.درایندورانازجملهگفتمان37-۱37۲:36داری،باغاصبتاجوتختدرافتد)تمیم

رفانودفاعازتصوفاصیلاست.باتوجهبهمؤثرکهبیشترنیزدرمیانمجتهداندیدهشد،ع

کربناظهارداردکهحکمتبه ایندورهتجدیدمیاینمحیطشیعی، باشکوهیدر شودطرز

معروفبهمالصدرا،درایندورانبناییازصدرالدینشیرازیومیرداماد(.۱399:34)کربن،

ینا،سهروردیوابنعربیبود.آناناصولسهایآنتعالیمابنتفکرواندیشهبرپاکردندکهپایه

ویژهتشیعرابرگرفتهازقرآن،سننواحادیثپیامبروائمهرابهکمالخودرساندند)جکسون

 الکهارت، ۱389و آرمان339: انسانکاملو اندیشۀ مالصدرا، نظریاتدیگر جمله از شهر(.

لهیخالفتالهیومستحقریاستبرخلقرئیساولمدینهبایددارایرتبۀا»است.ازنظراو

(.۱388:۲44)اکبریان،«وصاحبرسالتخدایتعالیباشد
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کردمرشداعظمیطریقتاردبیلرابرایهمچنینشاهعباسدرایندورانهموارهسعیمی

-۱389:87تواندید)جکسونوالکهارت،خودنگهداردواینامررادردیدارشازاردبیلمی

ویژهدورهاسالمیدردورانصفویهبه-هایبسیارینیزیکپارچگیفرهنگایرانیدرپژوهش(.88

داشته اشاره اول عباس میشاه دوران این در را نقش این عظمت و اعتال اوج و بیننداند

)صادقی همکاران، و ۱393پور :5۱ خسروی، ۱399؛ این۲53: تحقیقاتمذکور به توجه با .)

شناسیتبدیلشد.شاهعباستیباابعادزندگیبرقرارکردوبهیکپارچگیزیبایییکپارچگی،نسب

ایجادکارگاه بهبا بیانیدیگرشاههایبسیاریزیرحمایتدولتبهاینیکپارچگیکمککرد.

(.۱385:394عباسعالوهبراعتالیهنردرباری،سببتحولفرهنگعامهنیزشد)غیبی،

رسد،نظرمیایبهملکهسبااختصاصداردوبارعاماوبهدرآستانهصفحهباتوجهبهاینکه

نقشآناندرتحلیلتصویرمی عباسو کهشاهتواندراهروایاتیاززنانشاه ازآنجا باشد. گشا

توجهبهاینروایتبرایاومهمبوده عباسنیززنانبسیاریداشتهوگرایشآنانبهاسالمبا

می وجوداینتواست، با بودند. تاتار چرکسو ارمنی، گرجی، ایرانی، انگفتزنانشاهعباس،

دلیلنوعزیباییبیشترآنانبود.همچنینآمدهاستعالقۀشاهعباسبهزنانگرجیوچرکسبه

درحرمشاهزنانایرانیکمبودهوبیشترآنانازشاهزادهخانانیاکنیزانگرجی،چرکسیوحتی

ب شدهروسی مسلمان گروهی او زنان میان از است آمده نیز دیگری جای در زیراودند. اند؛

همچنینزنانبایدقوانیناسالمرابودنگناهیبزرگوبرایایرانیاننفرتعیسوی انگیزاست.

نامیازمیانزناناواشارهکردکهپسگردیناتوانبهشماردند.درکناراینمواردمیمحترممی

(.دربارۀ۲۱6-۱347:۲۱۲آنکهبهدیناسالمدرآمد،بهنامفاطمهسلطانموسومشد)فلسفی،از

گویدشاهعباسپسازآنکهخلعتیاشکوهیبهآنانداد،تهمورسخانوخواهرانشدالوالهمی

سعیکردآنانرامسلمانکند،اماپسازآنکهآنانامتناعکردند،اوبهدالیلمختلفازجمله

(.۱385:47مهریخودقرارداد)دالواله،دلیلمذکورآنانراموردبی

 اول عباس شاه دورۀ در ایران سیاسی اجتماعی، شرایط .2 جدول
 اوضاعایراندرزمانشاهعباساول 

 شاه،مرشدکاملدرطریقت-بازگشتبهاقتدارسنتی- نقشسلطنت

 خصوصدرزمینۀابریشم.امنیتشهرهاو...ها،رونقتجارتبهراهاحداثشهرها،توسعۀ شرایطاقتصادی

سینادرمکتباصفهان،مذهبرسمیشیعه،گسترشعرفان،تفسیراشراقیازفلسفۀابن شرایطمذهبی

 گیریحکمتمتعالیه،ایجادتوحیدخانهبرایانجاممراسمتصوفشکل

شرایطاجتماعیو

 فرهنگی

هاوارامنهدرنیروینظامیها،گرجیای،اهمیتچرکسرقبیلهحذفوفاصلهمیانعناص

هایمذهبیدیگرمانندنقطویان،و...،حضورفقهایایرانیوغیرایرانی،مقابلهباگفتمان

 دادنبهمراسمایرانباستاندرکنارمراسممذهبیرشدطبقۀعامۀشهری،اهمیت

 منبع:نگارندگان
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توجهبهموارد ایدئولوژیگفتهبا فرهنگیدورۀصفویه، اجتماعیو شدهواوضاعسیاسی،

کارگاه فعالیت و نقشپادشاه به ارجاع با دوره آن در دورانرایج شاه نظر زیر هنری های

توانایدهواندیشۀرایجبرهنرهایکارگاهیآندورهرادردستۀایدئولوژیچیرهیامسلطمی

درجوامعی زیرا ابزارهایتولیدکهقدرتبرموقعیتاقتصادیوبهقرارداد؛ ویژهبهروابطبا

:۱367ایکهروندچیرگیبرجامعهرادارد،ازآنطبقهحاکماست)ولف،استواراست،اندیشه

(.باارجاعبهدیدگاهمذکورایناندیشهچیرهدرزمانشاهعباسنیزوجودداشتهاست؛66-67

زیادی اختیار او بهزیرا را تجاری تا سیاسی امور همچنیناز و داشت دست در شخصه

کند.یکپارچگیهنرایندورهبهتقویتاینفرضیهکمکمی

 روایات مربوط به سلیمان در دورۀ صفویه
نام بلقیسبا و سلیمان به روایاتمربوط صفویه دورۀ بلقیسودر بلقیس، و سلیمان های

سلیمان بلقیسسلیمان، دوره،نامنامه، این در همچنین است. شده نوشته و... پریخانه ه،

بلقیسرواجمیمنظومه و میهایسلیمان براینمونه زاللییابد؛ سرایندگانیمانند توانبه

 فیضیدکنی)۱۱خوانساری)قرن ،)954-۱004( شهود ابومکارم نظام۱0۱9-944ق(، و )

براین(.عالوه۱388:58زادهوهمکاران،یل(اشارهکرد)اسماع9۲۱معماییاسترآبادی)متوفی

دهندۀجایگاهویژۀحضرتسلیماندرآندورهموارد،فراوانیاینروایاتدردورۀصفویهنشان

سال در همچنین است. قصص۱58۱-۱574های میم. مصور باال مقیاس در شوداالنبیا

 صداقت، نقلاز ۱386)میلستونبه ب۲8: در سویدیگر از نسخبه(. اینجاییشتر از مانده

میکتاب پیامبراندیگر حضرتسلیمانو تصاویریاز با نهها تختتواندریافتکه بر تنها

نشسته بهشاهی بلکه درآمدهاند، تصویر به میشکلی که دیگراناند به را آنان برتری توان

(.۱35-۱385:۱33مشاهدهکرد)کاظم،

 تحلیل متن از دیدگاه ولف
پیامبرینشاندادهشدهاستکههمهجهانوموجودات-صورتپادشاه،سلیمان،به5درشکل

توانددرخدمتاوهستند.سیمرغیباالیسراوبهتصویرکشیدهشدهکهباتوجهبهجایگاهمی

رنگدرتقابلبیانگراعطایفرهوحکمتبهسلیمانباشد.درسمتراستنگارهاژدهاییسیاه

مرغقرارگرفتهاستکهباتوجهبهبرتریسیمرغدرتصویرپیروزییاچیرگیاوبراژدهاباسی

توانمشاهدهکرد.باوجودایندرگیریوجنگینیزمیانیعنیبرتریحکمتبرگمراهیرامی

فرشتگانهمهآن و دد و دیو وحشی، حیواناتاهلیو حضور با فضاینگاره ندارد. وجود ها

توانبهامشوثباتدربارگاهسلیماناست.ازدالیلحضورسلیماندراینآستانهمیبیانگرآر
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جانشینیسلیماننبیبه عباسدر شاه و قیدشباهتمیاناو در او زمانیکه در جایپدر

این از کرد؛ اشاره بودناو پادشاه ولیکاملبههمراه بهحیاتاستو رسدنگارگرنظرمیرو

جایمحمدخدابندهراتوجیهوتطهیرستازاینطریقجانشینیشاهعباسبهسعیداشتها

هایمؤثردرایندورانازجملهاندیشهعالوهکندوبهحکومتشاهعباسمشروعیتببخشد.به

هایحکیمانهاست.هایآندرزمانشاهاسماعیلدرمکتبشیرازوجودداشته،اندیشهکهپایه

 شاهد مکتب این دوره،در این شاخصدیگر کتب جمله از و بوده اشراق حکمت احیای

الحکماست)تمیمفصوص اندیشه۱37۲:۱6داری، رسددرحکمتاشراقونظرمیایکهبه(.

الحکمدرایندورهمشترکاست،اندیشهانسانکاملاست.اگرانسانکاملپادشاهعالمفصوص

سراسرنورمی جهانرا گیرد)اکبشود، ۱388ریان، ایناندیشهدرمکتباصفهاندر۲44: .)

می عباساولادامهپیدا بهزمانشاه میرداماد، بانیاینمکتب، قدریبهاشراقگرایشکند.

نیز حکمتمتعالیه ایندوره، در است. تفسیریاشراقیکرده نظریاتابنسینا، از که دارد

شدهتوسطمالصدراومتأثرازاندیشۀاشراق،انشود.ازجملهمطالببیتوسطمالصدرابیانمی

عنوانمرشدکاملدرطریقتنامبردهجایگاهانسانکاملاست.درکتبایندورهنیزازشاهبه

بیانیانسانکاملاستمی به سلطنتیا شریعتو جامعطریقت، شاه ایندوران، در شود.

(.۱398:۱63نژاد،)بهرام

بلق اینحضور اینافزونبر فرضیۀ دوم نگارۀ سلیماننبیرایسدر عباسو همانیشاه

نگارندهتصویرزنیازدیارکفرراکههمسرسلیمانشدهنشانمیتقویتمی دهدکهباکند.

سلیمان، با را سبا ملکۀ علتمالقات تورات است. کرده حاصل رفیعی جایگاه اسالم قبول

دارد،ولیقرآنصورتمختصربیانمیرابهاندوآندآگاهیملکۀسباازمملکتسلیمانمی»

«رابهتفصیلبیانداشتهاستاینمالقاترااظهاراطاعتوپذیرفتنآیینتوحیددانستهوآن

آوردناورانشانرسدتصویربلقیسروایتپسازاسالمنظرمی(.به۱384:۲۲7)شاهمرادی،

فرشتهمی دهدکهبهنظرکتابوآندیگراناریبهبالقیسمیایآبوفرشتۀدیگریدهد.

طورکهبیانگرتوبهوپذیرشتوحیدتوسطاواستکهبهنوروتعالینزدیکشدهاست.همان

ترنیزگفتهشد،شاهعباسعالقۀبسیاربهزنانغیرایرانیداشتکهمسلماننبودندوازپیش

آناآوردنبرخیازآناسالم وجایگاه توانددالدیگریبرتطبیقشاهنصحبتشدکهمیها

توانبهرابطۀسیمرغدرشکلاولودرختعباسباسلیماننبیباشد.درکنارمواردفوقمی

تواندبیانگراینباشدکهسلیماندرشکلدوماشارهداشت.حضورسیمرغدرشکلنخستمی

 عباسفردیاستکهتوسطسیمرغبهاو همانشاه بهعروجیا را او و حکمتارزانیشده

اسالمیاست.-رساندکهباتوجهبهحضورسیمرغودیگرنشانگاندرمتنعروجیایرانیمی

توانتعالیبلقیسپسازپذیرفتناسالمرانیزمشاهدهکرد.همچنینباتوجهبهشکلدوممی
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ضورسلیمانوبلقیسباهمکنند،حطورکهسیمرغودرختروایتیراباهمتکمیلمیهمان

تواندبهتکاملاشارهداشتهباشد.نگارگرباتوجهبهآنچهبیانشد،تصویریازسلیماننیزمی

کند؛چراکهدرفضایاجتماعیدورانشاهعباسراقطبنبیوبارگاهاووبلقیسراترسیممی

بنابراینسلیماننبیدرمیداندونیازبهترسیماودرشکارگاهیامجلسبزمنعالممی بیند؛

شدنونوعیبهرسمیگیردوبلقیسکهاینکمسلمانشدهوبهپوششپادشاهصفویقرارمی

آید.ترویجتشیعاشارهدارد،باپوششیچونبانویایرانیبهتصویردرمی

 گیری نتیجه

می نسخ تولید در را حاکم طبقۀ دیدگاه عباس، شاه دورۀ مشاهددر اینتوان از کرد؛ روه

سیاست،اقتصادجامعه،تجارتوبسیاریازاموردردستشخصشاهاست.همچنیناوعالوه

محسوبمی نیز اعظم مرشد غیره اقتصادیو قدرتسیاسی، اینبر بر افزون تولیدشود. ها

بنابراینهایدرباریاوابستهبهدرباراست؛نسخیمانندشاهنامهمحصولکارگروهیدرکارگاه

همانیدرهنرهایرویکپارچگیواینتوانستهمبیناندیشۀفردییکهنرمندباشد؛ازایننمی

شاهنامه نسخ در را یکپارچگی این است. داشته وجود عباس شاه دوران در هایمختلف

شدهدرایندورانهایبررسیتوانمشاهدهکرد.بیشترشاهنامهتولیدشدهدرایندوراننیزمی

ایباموضوعسلیمانوبلقیسهستندواینفراوانیخودبیانگراندیشهدارایصفحاتآستانه

ایناندیشۀپنهاندرصفحاتشاهنامه میخاصیدرآندوراناست. توانداینهمانیشاهها

هاییمانندسیمرغ،کوهودرختمایهعباساولوسلیماننبیباشد.نگارگربااستفادهازنقش

ایچونآفرینشدوباره،رسیدنبهنوروروشنایی،دگی،انار،اژدهاوهدایایفرشتگان،معانیزن

دهد.حضورمبارزۀنوروظلمتودرنهایتپیروزینوردرقالبپذیرشدیناسالمرانشانمی

تواندشکلضمنیداللتبرشاهعباساولدارد،میسیمرغدرباالیسرحضرتسلیمانکهبه

نگراینباشدکهشاههمازفرهوحکمتایرانیبرخورداربودهوهمداراینورالهیاست.بیا

دلیلبرتریبراودهدشاهعباسغاصبمقامپدرنیست،بلکهبهعالوهاینجانشینینشانمیبه

این از گرفتهاست؛ قرار اینجایگاه شاهنامۀدر در پیرامتنمصور شکلضمنیبهبه490رو

بهتقد نوعیدرجامعهاینایدئولوژیحاکمسشاهعباسومشروعیتحکومتاواشارهدارد.

عباسدرحالی شاه بنابرایناستکه دارد؛ نیز پیامبرگونه شخصیتی دارد، را منصبشاه که

شکلانسانکاملیترسیمکنندکههایمسلطسعیداشتندشاهرابهنگارگرانمتأثرازاندیشه

مادیومعنویبرایتسخیروادارۀایرانوجهانبرخورداراست.هایازنیرو
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 منابع
(.بینامتنیت.ترجمۀپیامیزدانجو،تهران:مرکز.۱380آلن)گراهام، -

علیاسماعیل - باباصفری، و سیدمهدی نوریان، یوسف، )زاده، »۱388اصغر مثنوی(. در تحقیق

األنبیا،تفسیروتاریخبههمراهشرحسلیمانوبالقیسحیاتیگیالنیوتطبیقآنباکتبقصص

 .74-۱۲،53فصلنامۀپژوهشزبانوادبیاتفارسی،«.احوالوآثارشاعر

 .تهران:علم.ایگاهانساندرحمتمتعالیۀمالصدراج(.۱388اکبریان،رضا) -

شناسیتاریخیسیمرغاوستایی،سیمرغاشراقی)پژوهشیدرریشه(.»۱399بلخاریقهی،حسن) -

 .98-77(،4)۱0،تاریخفلسفه«.ایرانی(-سیمرغدرحکمتاسالمی

ملیدولت-سیاسیهایهویتایبرشناختمبانیوزیرساختمقدمه(.۱398نژاد،محسن)بهرام -
 .تهران:پژوهشکدۀتاریخاسالم.صفوی

 .جلداول.تهران:اساطیر.هایشت(.۱377پورداوود،ابراهیم) -

- ( تقی ۱385پورنامداریان، کلیاتشمس(. در پیامبران وداستان انسانی علوم پژوهشگاه تهران: .

 مطالعاتفرهنگی.

 .جلداول.تهران:حکمت.یعرفانوادبدرعصرصفو(.۱37۲داری،احمد)تمیم -

ترجمۀصادقحسنتاریخانبیاازخلقتآدمتارحلتخاتم(.۱388اهلل)جزایری،نعمت - قم:. زاده.

 اجود.

- ( لورنس)سرویراستار( الکهارت، و پیتر ۱389جکسون، مجموعۀ(. )از صفویان ایراندوره تاریخ
 لشن..ترجمۀیعقوبآژند.چاپپنجم.تهران:گتاریخکمبریج(

هنرهای-هنرهایزیبافصلنامۀ«.خان)شاهنامۀوینزور(شاهنامۀقرچغای(.»۱390حسینی،مهدی) -
 .۲۱-45،۱3،تجسمی

الطیرعطاربررسیشخصیتهدهددرمنطق(.»۱399خسرویشکیب،محمدوحیدری،رسول) -

 .۱0۲-87(،۱)4،هایادبعرفانینشریۀعلمیپژوهش«.براساسنظریۀخودشکوفاییآبراهاممزلو

 .تهران:نشرنی.شناسیهنرمبانیجامعه(.۱387رامین،علی) -

 .کتابزنجان:نیکان)ع(.سلیمانامپراوریتجزیۀتاآغازاز-یهودتاریخ(.۱384علی)شاهمرادی، -

سکنایاصیل:ازخوانشهایدگر(.»۱393فر،اصغروبیات،زینب)پور،محمدصادق،فهیمیصادقی -
 .6۲-5۱(،3)4نقشجهان،«.ایپیرامونباغشهراصفهاندردورۀصفویهانصفوی؛مطالعهتااصف

- ( معصومه »۱386صداقت، نگاره(. در الوالعزم قصصپیامبران نیشابوریهای ابواسحاق «.االنبیا

 .46-7،۲3،دوفصلنامۀمطالعاتهنراسالمی

 ابوالقاسمپاینده.چاپپنجم.تهران:اساطیر..جلددوم.ترجمۀتاریخطبری(.۱36۲طبری،محمد) -

 (.هشتهزارسالپوشاکاقوامایرانی.تهران:هیرمند.۱385غیبی،مهرآسا) -

 .جلددوم.چاپچهارم.تهران:دانشگاهتهران.زندگانیشاهعباساول(.۱347فلسفی،نصراهلل) -



۲97هایمصوردورۀشاهعباساول...ایدرشاهنامههایآستانهتحلیلمتن

 

- ( ابوالقاسم ۱394فردوسی، داستان(. فردوسی، شاهنامۀ مسکوهای نسخۀ پیامبراساس تهران: .

 عدالت.

-68،۱۲۲،فصلنامۀهنر«.االنبیاءتحلیلمنتخبیازنگاهرهاینسخۀقصص(.»۱385کاظم،مژده) -

۱63. 

هانری - ۱399)کربن، مینویتاریخفلسفۀاسالمی(. تهران: چاپچهارم. ترجمۀجوادطباطبایی. .

 خرد.

بررسینمودهایاساطیریخورشیدومهردر(.»۱389الساداتورسولی،اعظم)لر،اشرفموسوی -

 .۱3۲-۱6،۱۱۱،گلجام«.فرشدستبافایران

 (.بینامتنیت:ازساختارگراییتاپسامدرنیسم.تهران:سخن.۱395نامورمطلق،بهمن) -

- ( »۱385ــــــــــــــــ متن(. یا ماهوارهپیرامتنیت هم.«ایهای دومین اندیشیمقاالت
 (،تهران:فرهنگستانهنر.۱۲)۱،هنرشناسینشانه

ابواسحاقابراهیم - ابنخلف)نیشابوری، ۱38۲بنمنصور حبیبیغمایی.العلماقصص(. اهتمام به .

 چاپسوم.تهران:شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی.

 (.تولیداجتماعیهنر.ترجمۀنیرهتوکلی.تهران:نشرمرکز.۱367ولف،جانت) -

 .ترجمۀباجالنفرخی.تهران:نشراسطوره.شناختاساطیرایران(.۱385هیلنز،جانراسل) -
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