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 /استاديار دانشکدة هنر و معماري صبا دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 /دانشيار پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهران

هنرمندان نگارگر ايراني ،همواره مضامين بلند و متعالي دين ي ،عرف اني ،حکم ي و
ادبي را دستماية خلق آثار گرانبهاي خود قرار دادهاند .مصورسازي موضوع و واقعة
از اين نمونههاست .اي ن واقع ة حي رتآور و مه  ،در
شگفتانگيز معراج پيامبر
ادوار گوناگون تخيل هنرمندان مسلمان نگارگر را به خود معط و س اخته و حاص ل
آن ،بازتابهاي متفاوت و زيباي محتوايي و بص ري اي ن روي داد در نگ ارگري ب وده
است .يکي از اين نمونههاي برجسته و تأملبرانگيز ،بهتصوير کشيدن اين موض وع در
نسخة فالنامة تهماسبي (حدوداً 975ق) است که نسبتبه ديگ ر نگ ارهه اي مع راج،
کمتر به آن پرداخته شده است .در اين مقاله ،فلس فه و زمين ة پي دايي اي ن نگ اره و
ويژگيهاي زيباييشناسي و عناصر نمادين بينظير آن ،توصيف و تحليل ش ده اس ت.
يافته هاي پژوهش نشان ميده د نگ ارة مع راج فالنام ة تهماس بي ک ه در دورة اوج
گرايشهاي مذهبي ش اهتهماس ب ه تش يع تولي د ش ده اس ت ،از نظ ر کيفي ت و
ويژگيهاي زيباييشناسي و عناصر نمادين بهکاررفته در آن ،مانند قطع بزرگ نگاره و
تأکيد بر امامت حضرت علي به گونهاي نمادين ،داراي خصلتي يک ه و ممت از در
مقايسه با ديگر معراجنامهها بوده و بهتمامي ،بيانگر تأثير زمينه و فضاي فکري جامعه
(گفتمان تشيع) و نقش بي نش حامي ان در تولي د آث ار و هه ور عناص ر نم ادين در
آنهاست.
فالنامة تهماسبي ،معراج پيامبر

 ،نگارة معراج ،نمادهاي شيعي.



نگارگري ايراني ،همراه و همدم ادبيات ،وهيفة ب هتص وير کش يدن مض امين غن ي و
پرمحتواي ديني و ملي را برعهده داشته؛ و از سوي ديگر ،تح ت ت أثير گفتم انه اي
فرهنگي ،فکري و مذهبي جامعه ،مراحل دگرگوني و کمال را پيموده اس ت و در اي ن
مسير ،با توجه به زمينههاي فرهنگي و فکري هر دوره ،متناس با تح وتت زمان ه ،از
نظر محتوا و مضمون ،و بالطبع ههور عناصر نمادين ،دچار دگرگ وني ش ده اس ت .از
متغيرهاي اصلي در اين مورد ،ميتوان به مذه (ش يعة اثن يعش ري) اش اره ک رد؛
بهگونهاي که در ادوار گوناگون با توجه به فضاي مذهبي جامع ه ،عناص ر ش يعي در
نگارگري تجلي يافته است و در دورههايي ک ه م ذه ش يعه جايگ اه قدرتمن دتري
داشت ،باورها و آموزههاي آن مجال بيشتري براي ههور داشتهاند.
يکي از موضوعات مه و شگفتانگيز که در فضاي فکري و مذهبي اي ران ک انون
توجه بوده و در ادبيات و پيرو آن در نگارگري در قال آثاري فاخر و گرانبها ههور
است .معراج ،يكي از معجزههاي بزرگ پي امبر گرام ي
يافته ،واقعة معراج پيامبر
اسالم است كه نص قرآن (آيات ابتدايي سورة اسراء و سورة نج ) و احاديث ف راوان
و اتفاق مسلمانان ،ب ر وق وع آن دتل ت م يکن د .مع راج ،س ير ش بانة حض رت از
مسجدالحرام به مسجداتقصي ،و عروج از آنجا به آسمانها و عوال ديگر ،و بازگشت
ايشان در همان ش به جايگاه نخست است .دربارة زمان وقوع معراج ،اختال نظ ر
وجود دارد .استاد سبحاني با استناد به قول ابنهشام و ابناسحاق ،سال ده بعث ت را
قطعي دانسته است( .سبحاني ،5837 ،ص)833
از حق ايق
اهميت معراج ،در مضامين بلند اين رويداد و مکاشفات پيامبر اكرم
و اسرار هستي در اين واقعه است .هنرمندان نگارگر ،بهتأسي از شاعران ،حاصل تخيل
خود را دربارة اين رويداد بينظير در نگارههاي متعددي به زبان خط و رنگ و نق ش
بهههور رساندهاند .اگرچه در نگاه اوليه و کلي ،تصويرسازي اين موض وع ،معم وتً ب ه
س وار ب ر ب راق و
يک شکل ،و با تفاوتهاي کمي صورت پذيرفته است (پي امبر
معموتً با چهرهاي پوشيده است و فرشتگان در اطرا او ديده ميشوند)؛ با اين ح ال،
پژوهش دربارة نگارههاي اين موضوع و تغييرات زيب اييشناس انه و نم اديني ک ه در



ادوار گوناگون بهخود ديدهاند ،بيفايده نخواهد بود؛ زي را پاس پرس شه ايي مانن د
دتيل پرداختن به اين واقعه ،ويژگيهاي صوري و نمادين اين نگارهه ا ،و ه د ه ا و
ارزشهاي بياني آنها را درپي خواهد داشت .از سوي ديگ ر ،پ رداختن ب ه جز ي ات
نگارگري ايراني (بررسي نسخهها و نگارهها بهصورت جداگانه) به توسعة پ ژوهش در
اين عرصه ميانجامد؛ زيرا «تکنگاشتهايي منسج که هريک به بررسي يک اث ر از
نسخههاي مصور يا نقاشيهاي مستقل پرداخته باشد ،قاع دتاً خواه د توانس ت نش ان
دهد آيا تغييرات سياسي ،ساختارهاي زباني و اجتماعي ،بلندپروازيه اي عقي دتي ي ا
صرفاً تکامل ذوق عمومي ،اصالحاتي متوالي و متداوم ،آگاهانه يا غيرآگاهانه به ش يوة
تصويرپردازي جهان ايراني تحميل کرده است يا خير؟»( .گرابر ،5833 ،ص)38
تعداد معراجنامههاي منثور و منظوم ،زياد است .مانند :معراجنامة دورة ايلخان ان
در تبريز به سال (587-553ق)؛ معراجنامة دوران حکومت اسکندر سلطان در هرات
به سال (338ه .ق) و معراجنامة مصور در زمان شاهرخ که  15نگاره دارد .برخ ي از
اين نگارهها به چنان درجهاي از زيبايي و نوآوري رسيدهان د ک ه ب هص ورت آث اري
مستقل از متن شناخته ميشوند و بهتنهايي شاهکارهايي بزرگ بهشمار ميآيند؛ مانند
نگارة مشهور معراج حضرت رسول

 ،اثر سلطان محمد در دوران ص فوي .در اي ن

در
دوره ،در زمان ربع آخر سلطنت شاهتهماس نيز تکنگارهاي از معراج پيامبر
کتاب فالنامه (957ق) بهتصوير درآمده که کمتر از ديگر نگارههاي معراج ،معرف ي و
تحليل شده است .نگارة معراج اين نسخه ،کانونيترين باور شيعه (جانشيني عل ي )
را نشان ميدهد .اين نگاره ويژگيهاي يکه و منحصربهف ردي دارد ک ه از اي ن مي ان
ميتوان به اندازة غيرمتعار و بزرگ آن ،زمان پيدايي اثر (دوران پرهيزگاري و عدم
حمايت هنري شاهتهماس ) و حضور مه ترين اعتقاد شيعه ،يعني جانش يني حض رت
علي بهگونهاي نمادين اشاره کرد .از اينرو بررسي و تحليل زمينة پيدايي اين اث ر
و خصوصيات زيباييشناسي و عناصر نمادين آن ،از اهدا اين مقال ه اس ت .از آنج ا
که اين نگاره ،جزء يکي از برگهاي فالنامه است ،ابتدا به معرفي اين کت اب و زمين ة
پيدايي آن پرداخته ،سپس خود نگاره بررسي و تحليل ميشود.



پرسشهايي که در اين بررسي تالش ميشود در حد امکان ب ر اس ار رويک رد
توصيفي تحليلي پاس داده شوند ،عبارتاند از :شاهتهماس و روحي ات و انديش ة
او در شکلگيري اين نگاره چقدر تأثيرگذار ب وده اس ت؟ دلي ل ان دازة ب زرگ آن و
کاربرد نگاره چه بوده است؟ مؤلفههاي زيباييشناسي و نمادين اين نگ اره ک دامان د؟
و چه رابطهاي ميان ويژگي هاي زيباييشناسي و عناصر نمادين نگاره و فضاي فکري مذهبي
دوران شکلگيري اثر (گفتمان تشيع) و کاربرد آن برقرار است؟

موضوع معراج و بررسي نگارههاي مصور از معراج ،پژوهشهاي متعددي را به خ ود
اختصاص داده است .در اينجا به پژوهشهايي که بهطور مستقيمي با موض وع مقال ه
ارتباط دارند ،اشاره ميشود .معصومه فرهاد در کتاب فالنامه ،سه نس خه ب ا موض وع
فال را بررسي و نگارة معراج فالنامه را توصيف کرده است .وي زمان پيدايي اثر را به
دوران تشديد گرايشهاي شيعي در نزد شاهتهماس مربوط دانسته است .حسيني در
مقالة «فالنامة شاهتهماسبي» به معرفي اين نسخه پرداخته و چند نگ ارة آن ،ب هوي ژه
نگارة معراج را از نقطهنظر ترکي بندي و رنگگذاري تجزيه و تحلي ل ک رده اس ت.
شيال کنبي در کتاب در جستوجوي فردور ش رايط فک ري و هن ري دوران تولي د
فالنامه در دورة شاهتهماس را بررسي نم وده و درب ارة ک اربرد جمع ي اي ن نس خه
اههارنظر کرده است .همچنين ،او توليد اي ن نس خه را در ارتب اط ب ا عالق ة ش ديد
شاهتهماس به فال و فالگيري دانسته است .به ه ر ح ال ،پ ژوهشه اي انج امش ده
دربارة اين نسخه و نگارة معراج آن ،مضامين و نمادهاي شيعي اين نسخه را ب هط ور
اختصاصي کمتر بررسي کردهاند.

فالنامة موردنظر ،منسوب به امام جعفر صادق ،امام شش شيعيان متوفي به س ال
533ق است .نسخههايي از اي ن فالنام ه ب هش مارهه اي 8551 ،8153/5 ،5995/5
و  5953/55در کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران موجود است .اين فالنامه برگب رگ



شده است و برگهاي آن در چند مجموعه بهصورت پراکن ده نگه داري م يش وند.
خوشنويس و نگ ارگران آن مش خص نيس تند« .اس تورات گ ري ول ش ،ب ا مقايس ة
چهرههاي اين نگارهها با نمونهه اي ديگ ر ،نگ ارهه ا را ک ار آق اميرک و عب دالعزيز
ميداند و معتق د اس ت اي ن نس خه ح دوداً در س ال 975ق مص ور گش ته اس ت».
( .)farhad, 2010, p.44نکتة قابل توجه در مورد اين نسخه ،افزون بر زمان پيدايي آن
که در ادامه بحث خواهد شد ،اندازة اغراقآميز و بزرگ آن است :ابعادي در ح دود
371×111مم که در قيار با ديگر نگارههاي اين دوره ،استثنايي است و منطقاً بايد با
هد خاصي صورت گرفته باشد .اندازة غيرمتعار آن و برخي ويژگ يه اي ديگ ر،
مانند استفاده نکردن از نوشتار در نگارهها ،به پژوهشگران در شناس ايي و گ ردآوري
برگهاي پراکندة آن بسيار کمک کرده و از اين طريق 85 ،نگارة آن مش خص ش ده
است .شکل و شمايل و ترتي اوراق به اين صورت بوده است که يک طر بخ ش،
نوشتار فال را دربرميگرفته و در برگ ديگر روبهروي آن ،نگارة مرتبط ق رار داش ته
است .استثناي ديگر اين کتاب« ،ترسي نگارهها روي يک طر کاغذ ،و سفيد ب ودن
پشت آنهاست که خال رس نگارگري دورة صفوي است»( .حسيني ،5838،ص )88از
ديگر نکات قابل تأمل و بررسي اين اثر ،مضامين و محتواي آن ميباشد که باوره ا و
آموزههاي مذه شيعه را در خود ههور داده است؛ باورها و اعتقاداتي چون ب ر ح ق
بودن امامت حضرت علي

و ا مه

براي هدايت امت پس از پيامبر

 ،اعتقاد

به شفاعت ا مه براي شيعيان ،نسبت دادن نيروهاي فوق بشري به ا م ه اطه ار .
اساساً اين اثر را ميتوان در رأر آثار نگارگرياي قرار داد که بيش ترين مض امين و
عناص ر ش يعه را در خ ود جم ع ک رده و البت ه از ش رايط پي دايي آن و کنش گري
شاهتهماس در عرصة هنر متأثر بوده است .از اين  85نگاره ،يکي از نگارههاي قاب ل
است
تأمل از نظر زيباييشناسي و عناصر نمادين بهکاررفته در آن ،معراج پيامبر
که موضوع اين مقاله ميباشد .اين نگاره منسوب به آقاميرک در مکت قزوين است.
چنانچه گفتي اندازه آن 371×111مم است و در مجموعة آرتور ساکلر ،در واشنگتن
ديسي نگهداري ميشود.



چنانکه اشاره شد ،فالنامه که نگارة معراج يکي از برگهاي آن است ،در حدود س ال
975ق آماده شده است .توصيف و تحليل زمينة فکري پيدايي و سفارش اين کت اب،
مقدمهاي بر تحليل نگارة معراج محسوب ميشود و در عين حال ،اين موارد به نگ ارة
معراج ه که جز ي از آن است ،قابل انتساب ميباشد .در نگارة معراج ،کانونيت رين
و پايهايترين باور شيعه به تصوير درآمده است ک ه اي ن نگ اره را ج زء مه ت رين
نگارههاي فالنامه قرار ميدهد .اين امر ميبايد در يک زمينه و شرايط فک ري خاص ي
رخ داده باشد که کل کتاب فالنامه را ب هوج ود آورده اس ت .اي ن اث ر ،ج زء يک ي
از آخرين پروژههاي بزرگ دربار صفوي بهرهبري ش اهتهماس اس ت ک ه پ س از
پايان کار شاهکارهايي چون شاهنامة ش اهتهماس بي (983-935ق) و خس مة نظ امي
(931-971ق) در دستور کار قرار گرفته است( .ولش )5831،نکتة قابل تأمل اينجاست
که شاهتهماس در حالي که خود دستي در هنر نيز داشته است ،پ س از حماي ت از
توليد آثاري فاخر و گرانبها که از نظر زيبايي و ش کوه و دس تاوردهاي هن ري ج زء
شاهکارهاي نگارگري ايران به شمار ميآيند (شاهنامة شاهتهماسبي ،و خمسة نظ امي)،
سفارش انجام نگارههاي فالنامه را بهعنوان يکي از آخرين نمونههاي هنرپ روري داده
است .از اين رو ،براي پي بردن به دتيل شکلگيري و سفارش اين نسخه و نگارههاي
آن ،به ويژه نگارة معراج توسط شاهتهماس  ،بررسي و کندوکاو در شرايط فرهنگ ي و
مذهبي اين زمان و توجه به ويژگيها و روحيات فکري و شخصي ش اهتهماس  ،گ ام
اول در واکاوي مسئله خواهد بود.
شاهتهماس که وارث شرايط آشفتة اواخر دوران حکومت پدرش بود ،با غلبه ب ر
نابسامانيها و آشفتگيها به تثبيت حکومت صفويان همت گماشت؛ به گونهاي ک ه در
دورة او پاي هه اي دول ت ص فوي مس تحک ش د .وج ه مشخص ة سياس ت م ذهبي
شاهتهماس  ،چرخش از صوفيان بهسمت فقيهان بود و از اين طريق ،زمينههاي عين ي
تحقق تشيع که يکي از مؤلفههاي اص لي ص فويان ب ود ،ف راه ش د .در واق ع ،دوران
شاهتهماس به مرحلة استقرار و ثبات دولت و گسترش انديشة تشيع که در دوران
قبل پايهگذاري شده بود تبديل گشت( .صفتگ ل )5835 ،ش اهتهماس ک ه ف ردي



حسابگر بود ،ميدانست داراي جاذبه و شخصيت و شجاعت ک نظير پدرش نيست تا
از اين طريق سران گردنکش قزلباش را به اطاعت خود وادارد .او ترجيح داد بهج اي
مرشد کامل (مانند پدرش) خود را به شخصيتهاي مقدر شيعيان نزدي ک س ازد و
براي خود نيز نزد مردم جنبة تقدر ايجاد کند؛ زيرا مردم در اي ن زم ان س يدان را
بسيار ارج مينهادند« .ش اهتهماس ک ه در م ذه ش يعه راه تعص و مبالغ ه را
درپيش گرفت ،کار ناتم ام پ در را در مب ارزه ب ا غ الت و تب ديل قزلباش گري ب ه
شيعهگري ،با جديت و پشتکار بهپايان رساند»( .پارسادوس ت ،5855،ص )337تش کيل و
استمرار نهاد روحانيت شيعي ريال از دورة او آغاز شد و درحاليکه مه اجرت علم اي
شيعي در زمان شاهاسماعيل کوتاهمدت و ناپايدار بود ،در اين دوره عالم ان و فقيه ان
بزرگي وارد ايران و دربار شدند و در موقعيت و جايگاه مهمي ق رار گرفتن د .از اي ن
عالمان بزرگ و تأثيرگذار بر حکومت شاه تهماس و شخصيت شاه ،ميتوان به محقق
کرکي اشاره کرد .اگرچه او در زمان شاهاسماعيل به ايران آمده بود ،اما جايگاه ويژه و
ممتاز خود را در دورة شاهتهماس بهدست آورد؛ زي را ش اهاس ماعيل مرش د کام ل
بهشمار ميآمد و محقق کرکي نميتوانست خود را برتر از او بداند؛ اما ش اهتهماس
به او عنايت و توجه خاصي نمود .بهگفتة ميرزامحمود تنکابني در قصصاتنبي اء ،ش اه
خطاب به کرکي گفت« :تو به سلطنت از من سزاوارتري؛ زيرا تو ناي امام زمان
ميباشي؛ و من از جملة عمال تو ميشوم که به اوامر و نواهي تو عمل ميکن »( .هم ان،
ص )188بنابراين ،محقق کرکي در تقويت مذه شيعه و مبارزه ب ا تص و و تقوي ت
بنية فقاهتي دولت صفوي ،اختيارات و قدرت بالمنازع ياف ت .ب ه هم ين دلي ل« ،در
دورهبنديهاي سير تحول فقه شيعه ،تکاپوهاي محق ق کرک ي را م يت وان ب هعن وان
کوششي سازمانيافته براي ايجاد ساختاري تازه بر مبناي تع الي تش يع اثن يعش ري
بهشمار آورد»( .صفتگل ،5835 ،ص)578
خود شاه تهماس نيز در مقايسه با ديگر شاهان صفوي ،تعص خاصي ب ه تش يع
داشته و در گسترش و تأکيد بر آن کوشيد .يکي از مه ترين اس ناد در اي ن رابط ه،
نامة بلندي است که شاهتهماس براي سلطان سليمان عثماني نوشته و در آنجا اب راز



بس يار اب راز عالق ه ک رده
عالقه وافري به امامان دوازهگانه و مذه اهلبي ت
است( .ن وايي ،5813،ص )858-818همچنين« ،او ب هجه ت م يالد ه ر ي ک از چه ارده
معصوم ،مبلغ معيني منظور کرده بود و هر ساله وجه هر مولودي را به ي ک طبق ه از
سادات وتيتي که تشيع آنها قطعي ميبود ،م يداد ت ا مي ان ايش ان قس مت کنن د».
(اسکندربيک ،5871 ،ص )815تأکيد و تبليغ شاهتهماس در خصوص تشيع بهحدي ب ود
که عبيدخان ازبک برانداختن مذه شيعه را وهيف ة دين ي خ ود م يدانس ت و در
نامهاي دليل حملههاي خود به خراسان را اين گونه توضيح ميدهد« :ما با آن طايف ه
گفتوگو و مجادله داري که مذه پدران خود را گذاشته و تابع بدعت و ض اللت و
شياطين شده ،طريق برحق را برطر کرده و رفض و تشيع اختيار نموده و ب ا وج ود
آنکه ميدانند که س ش يخين کف ر اس ت ،اي ن کف ر را ش و روز ش عار خ ود
ساختهاند»( .روملو ،5835 ،ص)881
شاهتهماس  ،در عرصة حمايت از هنر نيز چهره و روشي يکسان نداش ته اس ت.
بهطور کلي ،دو مرحله در زندگي و سلطنت شاهتهماس ميت وان ترس ي ک رد5 :
مرحلة پيش از توبه :از آغاز تا  989ق؛  8مرحلة پس از توب ه :از س ال  989ق ت ا
پايان سلطنت .مرحلة دوم ،خود به دو مرحله کوتاهتر تقسي ميش ود :ال ف) پ يش از
صلح آماسيه :از سال  989تا  918ق؛ ب) پس از صلح آماسيه و توبة دوم :از  981تا
 933ق.
با توجه به تاري اتمام فالنامه و دست شستن کامل ش اهتهماس از هنرپ روري،
نگارههاي فالنامه از آخرين نمونههاي حمايت شاه تهماس از هنر به شمار م يآين د.
دگرگوني در باور و شخصيت شاهتهماس و تقويت گرايشهاي او به موضوع تشيع و
حقانيت آن که بخشي از آن بهدليل ضرورت حکومتي ب راي کوت اه ک ردن دس ت
قزلباشها از دربار بود؛ و بخشي ديگر را بايد در تأثير حض ور و الق اي انديش هه اي
محقق کرکي جستوجو کرد زمينه و بستر شکلگيري نگارههاي فالنامه ،بهخصوص
نگارة معراج را بهوجود آوردند .نگارههاي اين اثر را ميتوان از استثنا ات پ روژهه اي
شاهتهماس از نظر موضوع ،سبک اجرا و عناصر نمادين به شمار آورد.



چنانکه اشاره شد ،نگارههاي فالنامه ترکيبي از باورها و آموزههاي مذه تشيع و
وقايع مه آن ،زندگي و سرگذشت پيامبران ،و نيز داستانهاي عاميانه است .در اي ن
ميان ،يکي از مه ترين نگارههاي آن ،معراج پيامبر

ميباشد که در آن به موضوع

مه و باور اصلي شيعيان ،يعني جانشيني حضرت علي بهگون هاي نم ادين اش اره
شده است .اين نگاره ،بهتنهايي بازتابي از شرايط فرهنگي و فکري دوران و شخص يت
شاهتهماس ميباشد .در حقيقت ،ميتوان نگارة معراج را بازتاب يکي از ارکان اص لي
ايد ولوژي صفويان (تشيع) دانست؛ چراکه به کانونيترين انديش ة ش يعه ک ه مح ل
اختال با اهلسنت است ،ميپردازد؛ مسئلهاي که شاهتهماس نيز به آن حساس يت
زيادي داشت؛ زيرا خود را سيد حسيني معرفي ميکرد .او در نام هاي ب ه عبي دخان
ازبک تأکيد کرده بود« :با آلعلي هر که درافتاد ،برافتاد»( .پارسادوست ،5855،ص )53با
توجه به روحيات و انديشة شاه تهماس در اي ن دوران ،و آگ اهي از اينک ه او ارادت
خاصي به حضرت علي داشته (چنانکه در تذکرة او انعکار يافته است) کل اث ر،
بازتابي از سليقه و بينش شاهتهماس بوده ،که در مقام يک کنش گر فرهنگ ي ،نگ ارة
معراج را بر اسار عقيدة خود تحت تأثير قرار داده است .شاهتهماس در مقام حامي
هنر و در رأر جامعه ،مبناي حمايتش از هنر ،بازآفريني و تأکيد ب ر نظ ام فک ري و
ارزشي موردنظر خود و حکومتش بود و بر اين اسار محتوا و مضامين آثار هن ري را
تعيين ميکرد .عواملي چون پرهيزگاري شاه و اعتقاد شديدش به حقاني ت تش يع ،در
شکلگيري مضامين و عناصر نمادين نگارة معراج نقش داشتهاند .به عبارت ديگر ،ب ا
توجه به شرايط و فضاي فکري دوران توليد اثر ،اين مسئله آشکار ميشود که يکي از
مسيرهاي تغيير و دگرديسي نگارگري ايران ،تأثيرپذيري از فضاي فکري فرهنگي دوران،
و القاي سليقه و پسند و گرايشهاي فکري حاميان هنر در آث ار هن ري ب وده اس ت؛
بهگونهاي که نگرشها و ارزشهاي مورد قبول حاکميت و حاميان در هنر نگ ارگري،
صورتي عيني بهخود گرفت و محتواي آثار تحت تأثير اي ن عوام ل تعي ين گردي د و
عوامل و عناصر غير زيباييشناسي در شکلگيري آثار دخيل شد و خود را بهص ورت
نمادين در اثر جاي داد.



در فالنامة منسوب به آقاميرک در مکت قزوين ،در
نگارة معراج حضرت رسول
اندازة حدوداً 371×111مم کار شده است .ميرک از سال 958ق تا حدود 938ق در
قزوين فعاليت داشت( .ول ش )5831 ،آن گونه که اسکندربيک منش ي م يگوي د :او از
معاشران شاه بود و «شاهتهماس عنايتي خاص به او داش ت»( .منش ي ،5871،ص.)571
نويسندة تحفة سامي ،او را جزء سادات اصفهان ذکر ميکند که در طراحي و تص وير،
از نادرههاي زمان شمرده ميشد و در خدمت شاهتهماس چهرهگشايي ک رده اس ت.
(سامميرزا ،5853 ،ص.)551
از آنجا که کاربرد کتاب براي استخاره و فالگيري بوده ،در ب رگ روب هروي اي ن
نگاره ،متن استخاره قرار گرفته است که با اين دو بيت شعر آغاز ميگردد.
در ش معراج چون شد ت ا ح ري
از سراي امهاني حضرت شاه ز پي ل
کبريروز ديگر گفت با او مرتضي مجتبيا
در ميانه هر چه شدند کور آن ش
موب اين فال ،فتح و پيهمروزي ،گش ايش و
در ام ور ،ره ايي از م ر  ،و س عادت دني ا و
آخرت را براي استخارهگيرنده پيشبيني ک رده اس ت (تص وير  .)5هنرمن د ،همانن د
بسياري از نگارههاي معراج ،صحنه و رويداد واقعه را هنگ ام عزيم ت پي امبر
ميان فرشتگان و استقبالکنندگان در ميانة مسير بهتصوير کشيده است.

در


)(Farhad ,2010 ,P.44

بر طب ق رواي ت،
در خود نگاره ،هيچ نوشتاري وجود ندارد (تصوير  .)8پيامبر
سوار بر براق در وسط تصوير ،ميان شعلههاي نور و با روبند چهره کشيده شده اس ت
(پوشاندن چهره با روبند که در دورههاي قبل وجود نداش ت ،در دورة ص فوي ب راي
تأکيد بر معنويت و قداست حضرت بهکار رفت ،که تحت تأثير زمينة فکري مذهبي
دوران ،يعني فضاي سرشار از گرايشهاي شيعي بود) .هفت فرشته ،داي رهوار اط را
حضرت را احاطه کرده و هر کدام به کاري مشغولاند .زمينة نگاره از رنگ س رمهاي
(نماد ش ) پر شده و در فضاي خالي ميان عناصر نگاره ،از تزيين ات اس ليمي ،مانن د
طاليي ،براي پر کردن فضا استفاده شده است .فرشتگان با رنگهاي نارنجي ،زرد ،آبي
و قرمز فضاي رنگي متنوع و درخشاني آفريدهاند .فضاي نگاره ،پويا و سرشار از نور و
در مرکز نگاره و پر کردن اط را او ب ا
رنگ است .هنرمند با قرار دادن پيامبر
فرشتگان با حاتت و رنگهاي متنوع ،فضايي جسورانه از رنگ و شکل و فرم آفري ده
است (تصوير .)8





دو فرشته در باتي نگاره بر حض رت ن ور م يافش انند .يک ي از فرش تگان ،شمش ير
حضرت را حمل ميکند .غال شمشير به رنگ سياه است ک ه باع ث بيش تر دي ده
شدن آن ميشود .فرشتة ديگري شير و قند بههمراه ميآورد .در سمت چپ ،جبر يل
پرچ سبزي بهمعناي راهنما بودن بهدست دارد که ب هنش انة دي ن اس الم و پ رچ
وتيت نيز ميباشد (تصوير  .)3در گوشة پايين سمت چپ نگ اره ،يک ي از فرش تگان
کفشهاي طاليي براي پيامبر

هدي ه آورده اس ت .هنرمن د ب ا مه ارت و دق ت

ب ر روي پي راهن
خاصي ،جز يات پيکره ها را قل پ ردازي ک رده اس ت .پي امبر
قرمزش ،جامهاي سفيد بر تن دارد (به نشانة نفس مطمئنه) ،که با نقش و نگاري زيبا
طراحي شده است .هر يک از فرشتگان نيز با لباره اي رنگ ي متع دد و نق شدار و
بالهاي رنگارنگ با جز يات بهزيبايي تصويرپردازي شدهاند .نگارگر ،با تنوعبخشي به
رنگ بالهاي فرشتهها ،فضايي غني از رنگ آفريده و از اين طريق سطوح نگاره را ب ه
يکديگر پيوند داده است که افزون بر چش نواز ساختن کل نگاره ،سب پوي ايي آن و
حرکتبخشي به چش براي ديدن کل عناصر نگاره شده است .هنرمند با بهکار بردن
رنگ سياه براي جامة زيرين و موي فرشتگان و همچنين شمشير پي امبر  ،فض اي
رنگين نگاره را پوياتر ،و تنوع و درخشندگي رنگها را نمايانتر ساخته است؛ از سوي
ديگر ،اين رنگهاي سياه نوعي حرکت را در ميان فرشتگان و نگاره ايجاد کرده است.
اين حرکت ،از جبر يل در سمت چپ ش روع ،و پ س از گ ردش ب ه دور فرش تگان
اطرا پيامبر  ،به شير در سمت چپ باتي نگاره خت ميشود .گرچ ه نگ اره در
قطع بزرگ اجرا ش ده اس ت ،ول ي پيک رهه ا نزدي ک ب ه ه و در ح التي فش رده،
بههنرمندي در ترکي بندي اثر جاي گرفتهاند و تابلويي باش کوه و رنگ ين از ف رم و
رنگهاي درخشان بهوجود آوردهاند .اين مسئله نشان ميدهد با اينکه شاهطهماس
از حمايت از آث ار هن ري و نقاش ي دلس رد ش ده ب ود و بيش تر ب ه ته ذي نف س
ميپرداخت ،اين روحيه در خلق آثار نگارگري با رن گه اي درخش ان ،ش اد و زيب ا
تأثيري نداشته است .به هر روي ،تنوع رنگي و فشردگي پيکرهها ،مانع دي ده ش دن و
تأکيد بر عنصر اصلي نمادين اثر نميشود .مه ترين و قابل توجهترين عنص ر ،وج ود
شير در سمت چپ نگاره و اشارة دست پيامبر
(تصوير .)7

براي دادن انگشتري به آن اس ت


.

هنرمند ،براي بيان تصويري محوريترين ب اور تش يع ،يعن ي جانش يني حض رت
علي  ،به اين شگرد و تمهيد نم ادين روي آورده اس ت .ش ير ،مه ت رين عنص ر
نمادين اين نگاره است که با انديشة شيعه پيوندي مستقي دارد؛ زيرا شير در فرهنگ
شيعي نماد حضرت علي

است« .به روايت ان سب نمال ک ،رس ول اک رم

حضرت را اسداهلل ناميد .همچنين نام جد مادري حضرت علي

آن

اسد بود .از اين رو،

فاطمه ،مادر آن حضرت ،او را «اسد» يا «حيدره» (شير) ميناميد؛ تا ه ي ادآور ن ام
پدر و ه اشاراتي به اندامها و استخوانبن دي درش ت و ش يرمانند وي باش د .چ ون
و جنگهاي زم ان
بارزترين صفات علي شجاعت بود و در غزوات رسول اهلل
خالفت براي اسالم حماسههاي فراوان آفريد ،لق اسداهلل و شير خدا در ادبيات همة
زبانهاي اسالمي بهخصوص در نظ و نثر عربي ،فارسي و اردو و ترک ي ،ب يشت ر از
القاب آن حضرت ذکر ميشود»( .دايرةالمعار تشيع ،5855،ج ،8ص)588
در ادبيات ايراني نيز به اين موضوع اشاره شده است .مانند:
زين همرهان سس ت عناص ر دل
ا و رست دستان آرزوس ت
ت
گرف
(موتنا)



نگارگر براي تأکيد بر حقانيت حضرت علي
وارد واقعة معراج کرده و با توجه به اينکه پيامبر

در جانشيني پيامبر

 ،او را ني ز

از هفت آسمان گذشته ،هنرمند

بهشکلي نمادين با استفاده از نماد ناسوتي حضرت علي
بيان منظور خود سود جسته است .دربارة آنچه بر پيامبر

(اسد) ،از اي ن معن ا ب راي
در سفر شگفتانگيزش

گذشته است ،روايات مختلفي وجود دارد که يک ي از آنه ا بي ان حقاني ت ش يعه در
نقل
جانشيني حضرت علي است؛ چراکه حضور آن حضرت را در سفر پيامبر
کرده است .در اين روايت« ،رسول خدا در ش معراج و بر فراز آسمانها از حض ور
علي

خبر ميدهد که در ميان عرش ،خدا را عبادت ميکند و خداوند عل ي

به پيامبرِ

را

برگزيده ،جانشين و وصي و رهبر روسفيدان معرفي مي کن د»( .محم دي

اشتهاردي ،5838 ،ص)599

آم ده
همچنين در روايتي ديگر ،دربارة آخرين مرحلة معراج ،از زبان پي امبر
است« :همة حجابها را طي کردم؛ هيچ حجابي باقي نماند؛ مگر حجاب جاللي که طي
اين حجاب امکانپذير نيست .در ساحت حجاب جالل ايستاده و ب ه مناج ات و راز و
نياز پرداخت ؛ و آنچه خواست و اراده فرمود ،در من ههور يافت؛ و آنچه ميخواس ت ،
به من عطا فرمود .اعالم فرمود :در روز قيامت ،لواي شفاعت را به دست تو ميده
که در حق شيعيان علي و دوستان او شفاعت نمايي .خطاب شد :اي احمد! گفت  :لبيک
ربي .فرمود :چه کسي را دوست ميداري؟ عر کردم :هر که او را دوست ميداري
و مرا فرمان به دوستي او کني .خطاب شد :اي احمد! علي را دوست دارم و ت و را ب ه
دوستي او امر ميکن  .اي احمد! ما دوستان علي را دوست داري و هر ک س عل ي را
دوست بدارد ،او را دوست ميداري  .من سجدة شکر نهادم»( .عمادزاده ،5813 ،ص)553
با توجه به جو فکري دوران و تعص مذهبي شاهتهماس  ،منطقاً اين رواي ات ش يعي
ميتوانسته است مورد توجه او قرار گيرد و هنرمن د ب راي بي ان آن ،از نم اد (ش ير)
استفاده کرده است.
در فضاي رنگين و جسورانة تصوير ،شير با حالتي نس بتاً س اکن در گوش ة چ پ
تصوير قرار گرفته و اطرا آن ،فضاي خالي لحاظ شده است که تأکيد بر آن را ني ز



ميرساند .همچنين در نگارة فالنامه بايد به نمونهاي ديگر از نشانههاي نمادين که در
حک قراردادي ويژه مطرح ميشود اشاره کرد .اين نماد در چيدمان طرح نيز م ؤثر
افتاده و سب تأکيد بيشتر بر نقش شير شده است .اين عنصر ش اخص ،پ رچ س بز
رنگي است که عمدتاً بهمنزلة پرچ اسالم و همچنين وتيت از آن ياد ميش ود .اي ن
عنصر تصويري ،چنانکه وجهي نمادين دارد ،از حيث شکلي ه  ،در هماهنگي تزم ب ا
چيدمان عناصر ديگر نگاره قرار گرفته است .دستة پرچ که سر آن بهگونهاي محک
بهسوي شير اشاره رفته ،در تأکيد بر شير بهعنوان نماد شناختهشده و مرسوم در نزد
شيعيان بيتأثير نبوده است.
.

به هر روي ،با هر انگيزهاي که بوده است ،نوسان حرک ت م واج بي رق ب هس وي
و نيز دستة پرچ که بهسوي شير اش اره دارد ،ک نش و ج ذابيت
حضرت رسول
خاصي را در آن بخش از نگاره ايجاد کرده که از اين حيث جال توجه و متف اوت از
نمونههاي ديگر غير شيعي است (تصوير .)1



و اه داي انگش تر
يکي ديگر از عناصر شيعي و نمادين نگاره ،در کنش پيامبر
به شير ديده ميشود (تصوير  .)5در اين مورد نيز شايد هنرمند به اين روايت ش يعي
توجه داشته است که شي مفيد نقل م يکن د :در آخ رين روزه اي بيم اري پي امبر
ايشان به علي رو کردند و فرمودند« :برادر! آيا تو وص يت و جانش يني
اکرم
مرا ميپذيري که بعد از من وعدههاي را وفا نمايي؛ بهخاطر من مذهب را بهجا آوري
و از ميراث اهلبيت حراست فرمايي؟» حضرت علي

پاس دادند :آري اي رس ول

فرمودند« :نزديک من بيا» .او به پيامبر نزديک شد و پي امبر او را در
خدا .پيامبر
آغوش کشيد .پيامبر انگشتري را از دست بي رون آورد و گف ت« :اي ن را بگي ر و در
دستت کن»( .شي مفيد)585 ،5831 ،

بنابراين ،انگشتر در اين نگاره ،نشانه و نماد امام ت حض رت عل ي

اس ت ک ه

به فرمان خدا به ايشان انتقال داده است .اين کتاب و نگارة مورد بررس ي،
پيامبر
در جو فکري و فضاي سرشار از گرايشهاي شديد مذهبي و تأکيد بر تشيع بهوج ود
آمده است .طبق گفتة يکي از سفرنامهنويس ان خ ارجي ک ه در اي ن دوران از اي ران
ديدن کرده است« :صفويان ،در يکي از ميدانه اي عم ومي ش هر ،تص وير حض رت
علي

را شمشير بهدست و سوار بر اس

نقاشي کرده بودند و مردم در مقاب ل آن



اداي احترام ميکردن د» )member, 1993, p.52( .نگ ارگر ،تح ت آن ش رايط ي ا ب ه
سفارش حامي ،در معراج پيامبر

بر حقاني ت تش يع و امام ت حض رت عل ي

تأکيد کرده است که همين عنصر نمادين ،يکي از عناصر ممتاز و ويژة اي ن نگ اره در
مقايسه با ديگر نگارههاي معراج است.
با توجه به توصيف ارا ه شده از عناصر و اجزاي اين نگاره ،بايد گفت که اي ن اث ر
از نظر حضور عناصر نمادين شيعه (مانند ش ير ،انگش تر و پ رچ ) ،نس بتب ه ديگ ر
معراجنامهها در دورههاي ديگر ،حتي خود دورة صفوي ،از جايگ اهي برت ر برخ وردار
است .مقايسة اين نگاره با نگارة معراج ،کار سلطانمحمد ،اي ن نکت ه را بيش تر عي ان
ميکند .سلطانمحمد ،معراج حضرت رسول مربوط ب ه خمس ة نظ امي را تقريب اً در
دوران اوج و شکوه هنر صفوي و دورة درخشان هنرپروري شاه تهماس خلق ميکند،
دورهاي که شاه هنوز از حمايت هنر خسته نشده بود .نگارة سلطانمحمد داراي شکوه
و درخشندگي است و از نظر ترکي بندي و رنگگ ذاري ،در مي ان ک ل نگ ارهه اي
معراج در مرتبه باتيي قرار دارد؛ اما نگارة فالنامه ک ار آق اميرک ،در ب هک ار ب ردن
مه ترين اعتقاد شيعه بهگونهاي نمادين ،از آن جلو افتاده است و ب ه اي ن نگ اره ،در
مقايسه با نگارة سلطانمحمد ،جنبة تبليغي داده که البته تحت ت أثير زم ان پي دايي و
سفارش اثر و محيط فکري و مذهبي دوران قرار داشته است.
بايد توجه داشت که در نگارگري ،برخي عناصر و نمادها ،دتلت و حضور خ ود را
از فضاي خارج از نگارگري و مسا ل زيباييشناسي آن کس ميکنند .ب هط ور کل ي،
هنر در هر دورة فرهنگي و شرايط تاريخي ،واجد ص ورت و زب اني م يش ود ک ه در
ارتباط با آن شرايط است .اين مس ئله ،در خص وص اي ن نگ اره ني ز ص ادق اس ت.
چنانکه اشاره شد ،پيدايش اين اث ر ،در ي ک زمين ة خ اص ب ا تأکي د ب ر تش يع و
احساسات و روحيات شديد مذهبي سفارشدهن دة آن هم راه ب ود و اي ن م وارد ،در
ههور عناصر نمادين نگاره تأثيرگذار گشتهاند .در مجموع ،نگارة معراج فالنام ه ،يک ي
از باورهاي اصيل و پايهاي تشيع را (امامت علي ) با يکي از اعتقادات انکارناپ ذير
مسلمانان (معراج) تلفيق کرده و اين نگاره را به اثري تبليغي بدل ساخته است؛ چراکه



روايتي شيعي و صريح از اين واقعه ارا ه ميدهد .با توجه به اينکه نسخة فالنامه م تن
ادب ي نيس ت ،هنرمن د در تصويرس ازي اي ن موض وع آزادي عم ل داش تند و ب ا
محدوديتها و الزامات تصويرسازي مربوط به متون ادبي روبهرو نبودهاند؛ زيرا م تن
فال ،تنها به واقعة معراج بهطور خالصه اشاره کرده و از حضور حض رت عل ي در
اين سفر بهکنايه ،هيچ سخني بهميان نيام ده اس ت .تصويرس ازي مع راج ب ر مبن اي
روايات شيعي ،نشاندهندة ارتباط عناصر و نمادهاي اين نگاره با فرهنگ شيعي است.
بررسي مسا ل زيباييشناسي نگاره ،پرسشهاي ديگ ري ني ز برم يانگي زد و اي ن
نگاره را ويژه و يکه ميسازد .چنانکه اشاره شد ،قطع اين نگاره ،در ان دازة نامتع ار
(371×111مم) است و در متن آن هيچگونه نوشتاري بهچش نميخورد که اين ام ر
تأملبرانگيز مينمايد .از سوي ديگر ،کاربرد اين اثر براي استخاره ک ردن و ف الگيري،
ما را به نظريهپردازيهاي ديگري سوق ميدهد .اگر اس تخارة شخص ي از اي ن اث ر و
نگارههاي آن را مدنظر قرار دهي  ،اندازة بزرگ آن چندان قاب ل توجي ه نيس ت .ب ا
بازگشت به فضا و جو فکري ،فرهنگي و مذهبي توليد اث ر ،م يت وان گف ت ک ه اي ن
نگارهها تنها براي استفادة شخصي بهکار نميرفتند و ب راي اف راد ديگ ر و جم عه اي
دربار يا ساير مردم نيز بهنمايش گذاشته ميشدند:
«فالنامة تهماسبي به دورهاي از حمايتهاي شاهتهماس صفوي اختصاص دارد که
شاه تدريجاً به موضوعهاي مذهبي عالقهمند ميشود و سفارش فالنام ه را در دس تور
کار قرار ميدهد .ابعاد غيرمتع ار آن (ح دوداً 371×111مم) در قي ار ب ا ديگ ر
نگارههاي اين دوره ،نشان از آن دارد که انديشة شاه براي انج ام آن ،کمت ر اس تفادة
شخصي داشته و بيشتر براي نظارة عموم و نش ان دادن در براب ر م ردم و تفس ير و
تبيين آن توسط نقاتن و روايتگران در تجربيات متکثر هنري در دورة صفوي ب وده
است»( .حسيني ،5838 ،ص)73
مسئلهاي که در دورههاي بعد ،شاهد رواج گستردة آن بهصورت پردة نقاشيه اي
نقالي و قهوهخانهاي در ميان مردم بهعنوان نوعي هنر مردمي هستي .
از سوي ديگر ،با توجه به اين موضوع که در اين دوران ،شاه ايام خود را بيشتر در
اندروني سپري ميکرد ،شايد از اين نگارهها براي پر کردن اوقات او و درباري ان ني ز



استفاده ميشد .و چه بهتر که با توجه به روحيات پرهيزگاري ش اه ،تص اوير م ذهبي
براي اين امر استفاده شود .چنانکه ميداني  ،نقل داستان همراه با تصوير ،در فرهن گ
ايران و در ميان شاهان ،از گذشتههاي دور رواج داشته است .افزون بر اين ،چون اين
نگارهها در يک روي کاغذ کار شدهاند و پشت آنها سفيد است و از سوي ديگ ر ،ب ر
اثر کاربرد زياد آسي هايي به آنها وارد شده است و اين گمان مطرح ميش ود ک ه
نگارهها در مواقعي براي استفاده از يکديگر جدا شدهاند .همچنين با توجه به اينک ه در
اين دوران ،انجام ان واع مراس ه اي نمايش ي رواج داش ته اس ت و در مع ابر ش هر
نمايشهاي مذهبي و ...انجام ميشد ،اين نظر بيشتر تقويت ميشود .همچن ين ،تغيي ر
کيفي ت زيب اييشناس ي آنه ا در مقايس ه ب ا ديگ ر آث ار باش کوه دورة اول زن دگي
شاه تهماس  ،مانند شاهنامة تهماسبي و خمسة نظامي را بايد با مالحظة هد و شيوة
کاربرد اين نگارهها تحليل کرد .به عبارت ديگر ،تغيير کيفيت نگارة معراج در مقايسه
با نمونههاي ديگر دربارة اين واقعه در اين دوران و عامهپسند ش دن بيش تر آن ،ب ه
جهت کاربرد آن بوده است.

نگارگري ايراني در موازات با تحوتت فکري ،فرهنگي و مذهبي زمانه ،دچار تغيي ر و
دگرگوني محتوايي و زيباييشناسي و نمادين گشته است .از اين رو ،در تحليل نگارهها،
به دو نوع خوانش و تحليل ميتوان دست زد :يکي خ وانش هن ري و زيب اييشناس ي
(درونگرا)؛ و ديگري خوانش اجتماعي و فرهنگي (برونگرا) ،که هر ک دام ک ارکرد و
تأثير خاص خود را دارند؛ اما قرار دادن آثار نگارگري در زمينة پيداييشان و س پس
توصيف و تحليل عناصر زيباييشناس ي و نم ادين آنه ا ب ا توج ه ب ه دوران فک ري
شکلگيريشان و تأثيرات هر کدام بر ديگ ري ،در شناس ايي ،تبي ين و درک بهت ر و
درستتر آثار و رفع ابهامات و برداشتهاي نادرست ،مفيدتر و مؤثرتر خواه د ب ود.
به عبارت ديگر ،ميتوان آثار نگارگري را ب همثاب ه مجموع هاي از اطالع ات درنظ ر
گرفت که با رمزگشايي آنها ،ويژگيهاي جامعه و شرايط فکري و فرهنگي آن آش کار



ميشود؛ محتوا و مضامين و عناصر نمادين اث ر ،از محتواه اي اجتم اعي دوران تولي د
خود خبر ميدهند .از سويي ،ميتوان از نقش آن شرايط در توليد و پيدايي اث ر پ رده
برداشت و تأثير اين شرايط را در ههور عناصر نمادين در ساختار زيباييشناسانة اث ر
تحليل نمود .از سويي ديگر ،براي توسعة پ ژوهشه ا در عرص ة نگ ارگري ايران ي و
تکميل تاري آن ،بايد به جز يات اين هنر (تکنگاشتها دربارة نس و تکنگ ارهه ا)
پرداخت.
مربوط به فالنامة ش اه تهماس ک ه داراي
بر اين اسار ،نگارة معراج پيامبر
ويژگيهاي منحصربهفردي است ،از نقش و تأثير حاميان هن ر در ش کلگي ري آث ار
نگارگري ايراني و چگونگي اعمال نفوذ عقايد و انديشههاي آنه ا در محت واي آث ار ،و
پيرو آن متأثر ساختن نظام زيباييشناسي آنها پرده برميدارد .اين نگاره ،زادة روحي ة
مذهبي شاهتهماس و تأکيد بر حقانيت شيعه در دوران خاصي از زندگي اوس ت؛ ب ه
گونهاي که يکي از مؤلفههاي اصلي صفويان (تشيع) را م نعکس م يس ازد .تعص و
تأکيد حکومت و شخص شاهتهماس بر عنصر شيعه ،بهگونهاي نمادين در اين نگ اره
تجلي يافته و اين نگاره را از نمونههاي ديگر متمايز ساخته و جنبة نمايش ي و تبليغ ي
به آن داده است.
افزون بر اين ،خصوصيات ويژه و يکة اين نگ اره ،مانن د قط ع ب زرگ آن و نب ود
نوشتار در تصوير ،نشان از کاربردهاي عمومي اي ن نگ اره دارد و خ ود بي انگر تن زل
کيفيت زيباييشناسي و عامهپسند شدن اثر در مقايسه با نگارههاي باش کوه دورة اول
زندگي شاهتهماس است .اين امر ناشي از کاربرد آن براي نمايش عم ومي در مي ان
درباريان بوده است .همچنين با توجه به شيوة استفاده از نگارهها ،شايد بت وان آنه ا را
از نخستين نمونههاي نقاشي قصهگويي و پردهخواني دانست؛ زيرا نقالي و قص هخ واني
مذهبي در اين دوره ،با توجه به ماهيت حکومت صفوي ،رشد قابل توجهي يافته و در
سطح گستردهاي رواج داشته است .نقاتن ،همانند مداحان ،نقش تبليغ عقايد ش يعه و
رسوخ آن در بين مردم را بر عهده داشتند.
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