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چکید ه

 یکی از نخستین کتاب هایی که پس از اسالم آغازگر تحوالتی د ر هنر نگارگری ایران بود  و پس از قرن ها به صورتگری 

حضرت پیامبر)ص(  پرد اخت، کتاب جامع التواریخ اثر خواجه رشید الد ین فضل اهلل همد انی بود  که د ربرد ارند ه نگاره هایی با 

موضوع زند گانی و توصیف پیامبر اسالم)ص( است. لذا پژوهش حاضر د ر پی پاسخ به این پرسش شکل گرفت که چگونه 

مقوله تصویرگری پیامبر)ص( که تا پیش از این مقوله ای نارایج و حتی انجام آن نزد یک به احتیاط بود ، د ر گفتمان حاکم 

د وره ایلخانی به امری طبیعی بد ل شد ؟ پاسخ د هی به این پرسش با استفاد ه از روش تحلیل انتقاد ی گفتمان فرکالف میسر 

شد . نتایج پژوهش حاکی از آن است که حکومت ایلخانی با پذیرش برخی ارزش های ایرانی، یعنی اسالم و تشیع و با کنار 

هم نشانی آن با برخی ارزش های مغولی، پیش متن هایی از د و تمد ن ایرانی- اسالمی و مغولی را برگرفته و د ر یک گفتمان 

بیناتمد نی، آثاری بینامتنی را خلق کرد ند  که هم از جانب شهروند  ایرانی مسلمان قابل پذیرش بود  و هم سیطره مغوالن 

بر این سرزمین را امری طبیعی جلوه می د اد . به عنوان مثال د ر نمونه مطالعاتی این پژوهش با انتخاب موضوعی تاریخی از 

د وره اسالمی و هم نشانی آن با برخی ارزش های مغولی، مطلوب خود  را به شیوه ای بصری به منصه ی ظهور رساند ه اند .

واژگان کلید ی
 حرمت تصویرگری، تحلیل انتقاد ی گفتمان، مکتب تبریز اول، جامع التواریخ

ranjbaran@art.ac.ir :نویسند ه مسئول، تلفن همراه: 09121183423 ؛ ُپست الکترونیک *
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مقد مه
و  سیره  شرح  محور  حول  آثاری  با  اسالمی  تاریخ نگاری  سنت 
زند گانی پیامبر اسالم شکل گرفت و د ر تد وین آن سعی بر آن بود  
که مراجعه به اخبار و احاد یث مرجع اصلی هر نوشتاری باشد  که 
لغت  د ر  که  تاریخ نگاری  نوع  این  ثمره  می شد .  این حوزه خلق  د ر 
از  نسل  از گذشت سه  پس  و  بعد   اند کی  است  »َاخبار«  به  موسوم 
مورخین به گونه ای خاص از تاریخ نگاری تحت عنوان شمایل نگاری 
بد ل شد . واژه شمایل، جمع واژه ِشمال به معنی طبع، خوی، عاد ت و 
خلق بود ه و شمایل نگاری به سنت نگارش آن د سته از متونی گفته 
می شود  که به توصیف خوی، عاد ات و ظاهر پیامبر)ص( می پرد ازند . 
به این ترتیب می توان گفت سنت توصیف پیامبر از قرن سوم هجری 
قمری و با کتاب های الشمایل النبویه اثر ترمذی، اخالق النبی و آد ابه 
و  اسالم  گسترش  با  کم کم  و  شد   شروع  اصفهانی  شیخ  ابو  نوشته 
ورود ش به سرزمین هایی که سابقه تصویرگری د اشتند  وارد  مرحله 
جد ید ی شد  که از توصیف کالمی به تمثال نگاری بصری متمایل شد .

هنر تصویرگری از همان د وران صد ر اسالم همواره محل مناقشاتی 
بحث  این  بود .  اسالم  منظر  از  آن  عد م حرمت  یا  بر حرمت  مبنی 
انسان و موجود ات ذی روح همراه  با صورتگری  بخصوص هنگامی 
وجود   عد م  یا  جواز  وجود   برای  تشکیک  مورد   بیش ازپیش  شد ، 
علما  برخی  که  بود   به قد ری  آن  اهمیت  و  گرفت  قرار  آن  جواز 
موضع  بعضًا  حتی  و  اند یشید ه  بد ان  بارها  طوالنی  زمانی  بازه  د ر 
تغییر  کرد ه اند ،  وضع  باره  این  د ر  که  احکامی  به  نسبت  را  خود  
د اد ه اند . به عنوان مثال د ر این رابطه می توان به رأی شیخ طوسی اشاره 
کرد  که د ر »النهایه« که از آثار اولیه ایشان است، مبنی بر حرمت 
ایشان  متأخر  اثر  د ر  بعد ها  و  بی تا: 363(  بود ه)طوسی،  تصویرگری 
یعنی »تفسیر التبیان« به حکمی مبنی بر عد م حرمت بد ل شد )الحلی، 
1410: 563(. تأثیرگذاری نخبگان و خبرگان د ینی چون شیخ طوسی 
ایشان پیرامون تصویرگری موجب شکل گیری تحولی د ر  و احکام 
سنت نگارگری مبنی بر جواز صورتگری شد  که رفته رفته به سنتی 
بد ل شد  که جای خود  را د ر کتب مختلف باز کرد  و د ر هر کتاب 
متناسب با  ویژگی های مکتبی که کتاب به آن تعلق د اشت، صورت 

جد ید ی به خود  گرفت.
 یکی از نخستین کتاب هایی که به صورتگری و حتی چهره نگاری 
حضرت پیامبر)ص( پرد اخته است، کتاب جامع التواریخ اثر خواجه 
مقطع  د ر  تاریخی  لحاظ  به  که  است  همد انی  فضل اهلل  رشید الد ین 
فرهنگی  تأثیرات  است.  شد ه  نوشته   ایران  تاریخ  از  پراهمیتی 
به  می گذراند ه  سر  از  د وره  این  د ر  ایرانی  جامعه  که  اجتماعی  و 
نوعی د ر این نگاره های رسم شد ه برای این کتاب د ید ه می شود . د ر 
اختصاص  اسالم)ص(  پیامبر  به  صورتگری  نگاره  این کتاب چند ین 
یافته که با نگاهی کلی به آن ها این گونه به ذهن متباد ر می شود  که 

چگونه مقوله تصویرگری پیامبر)ص( که تا پیش از این مقوله ای نا 
حاکم  گفتمان  د ر  بود ،  احتیاط  به  نزد یک  آن  انجام  حتی  و  رایج 
یک  د ر  که  به طوری  شد ؟  بد ل  طبیعی  امری  به  ایلخانی  د وره 
کتاب)جامع التواریخ( چند ین بار تکرار شد  و د ر کنار عناصری که 

پیش از آن سابقه ند اشت ارائه شد .

روش تحلیل انتقاد ی گفتمان
 نظر به موارد  مطرح شد ه د ر بخش پیشین این نوشتار د ر رابطه با 
مسئله پژوهش چنین می نماید  بهترین روشی که د ر این مجال می تواند  
روش  کند ،  یاری  اساسی اش  پرسش  یافتن  راستای  د ر  را  نوشتار  این 
تحلیل گفتمان فرکالف است. علت انتخاب این روش برای پرد اختن 
به مسئله پژوهش از آن روست که گاهی د ر شکل گیری یک متن 
هنری عوامل و متن هایی د خیل اند  که خود  متن اد بی و هنری نبود ه و 
بیشتر عوارض برآمد ه از تحوالت فرهنگی و اجتماعی زمانه خلق اثر 
هستند . روش فرکالف د ر قیاس با سایر روش های تحلیل بیناگفتمانی 
عین  د ر  و  پساساختگرایانه  رویکرد ی  با  که  د ارد   را  خاصیت  این 
توجه به فرامتن ها به تحلیل مسائل می پرد ازد . حال با توجه به مباد ی 
ذکرشد ه می توان قد ری نیز به مبانی نظری روش فرکالف د ر تحلیل 
است  الزم  چیز  هر  از  پیش  راه  این  د ر  پرد اخت.  گفتمان  انتقاد ی 
تعریف او از گفتمان و نحوه برخورد  او با این مقوله مشخص شود . 
سه  از  به هم تافته ای  مجموعه  گفتمان  این که  به  اعتقاد   با  فرکالف 
عنصر عمل اجتماعی، عمل گفتمانی)تولید ، توزیع و مصرف متن( و 
متن بود ه و تحلیل یک گفتمان خاص، تحلیل هر یک از این سه بعد  
و روابط میان آن ها را طلب می کند . فرضیه ای را مطرح می کند  مبنی 
اینکه پیوند ی معناد ار میان  ویژگی های خاص متون، شیوه هایی  بر 
که متون با یکد یگر پیوند  می یابند  و تعبیر می شوند  و ماهیت عمل 

اجتماعی وجود  د ارد )فرکالف، 1379: 97(.
نامور مطلق این سه عنصر اساسی گفتمان فرکالف را د ر رابطه ای 
الیه ای و تود رتو معرفی می کند  و با یک نمود ار به شکل زیر این 

ارتباط را تبیین می کند . 
 سطوح سه گانه ای که د ر باال معرفی شد ، نزد  فرکالف چنین به 

شکل 1. ارتباط عناصر تشکیل د هند ه گفتمان فرکالف )نامور مطلق، 1395: 233(
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کار گرفته می شود ، سطح اول: گفتمان به مثابه متن؛ سطح د وم، گفتمان 
به مثابه تعامل بین فرآیند  تولید  و تفسیر متن و سطح سوم، گفتمان 
به مثابه فضای کنش است)ابوالحسن تنهایی، راود راد  و مرید ی، 1389: 
16(. به این ترتیب می توان گفت تحلیل گفتمان مد نظر فرکالف د ر 
سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین که متناظر با سه الیه متن، کنش 

گفتمانی و کنش اجتماعی هستند ، انجام می گیرد .
حال که اند کی به مبانی نظری روش فرکالف پرد اخته شد ، بهتر 
این  تا از  نیز به روش شناسی او د ر عمل پرد اخته شود   است قد ری 
گذر بتوان نمونه مطالعاتی نوشتار را مورد  تحلیل قرار د اد . سه سطح 
یاد شد ه د ر باال، د ر عمل سه مرحله تحلیل انتقاد ی یک گفتمان را 
است  ترتیب  این  به  سطوح  این  کاربست  روند   می کنند .  نمایند گی 
که هر متن مورد  بررسی د ر سه مرحله ای که به ترتیب زیر می آید  
روش شناسی  فرکالف  گرفت.  خواهد   قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  
متنی  با  هنگامی که  می کند ،  مطرح  متون کالمی  مبنای  بر  را  خود  
از جنس تصویر مواجهیم می توان همان مراتب توصیف متن کالمی 
را، این بار متناسب با  ویژگی های ساختاری تصویر به کاربست. از 
این نوشتار یک متن بصری است،  نمونه مطالعاتی مد نظر  آنجا که 
برای تحلیل یک  تبیین می شود  که مناسب  به گونه ای  شرح مراحل 

متن بصری باشد .
ویژگی های  مطالعه  شامل  که  است  توصیف  نخست،  مرحله   .1
بصری  عناصر  میان  روابط  بازنمایی،  شیوه  قبیل  از  متن  صوری 
تصویر، رنگ بند ی، بافت، کنتراست، فضا، عمق، ریتم و کلیشه های 
الزم  مرحله  این  د ر  که  موارد ی  د یگر  است.  تکرارشوند ه  بصری 
است مورد توجه قرار گیرند   ترکیب بند ی صوری و موضع و کنش 
سوژه د ر آن، ارجاعت بینامتنی مشهود  د ر اثر هستند . د ر این مرحله 
فرکالف از سه گونه ارزش نهفته د ر اثر هنری یا اد بی سخن می گوید  

که بد ین قرارند :
ارزش های تجربی، »رد پا و سرنخی از روشی به د ست می د هد  که 
د ر آن تجربه تولید کنند ه متن از جهان طبیعی یا اجتماعی بازنمایی 
اعتقاد ات سروکار د ارد «  با محتوا، د انش و  می گرد د  ارزش تجربی 

)فرکالف، 1379: 171(.
ارزش های رابطه ای، »رد پا و سرنخی از آن د سته روابط اجتماعی 
به د ست می د هد  که از طریق متن د ر گفتمان به مورد اجرا د رمی آید  
د ارد «  سروکار  اجتماعی  روابط  و  رابطه ها  با  رابطه ای  ارزش 

)فرکالف، 1379: 172(.
ارزش های بیانی، »رد پا و سرنخی از ارزشیابی تولید کنند ه از بخشی 
ارزش  است.  ویژگی  این  با  مرتبط  ارائه می د هد  که  را  واقعیت  از 
د ارد «)فرکالف،  سروکار  اجتماعی  هویت های  و  فاعل ها  با  بیانی 

.)172 :1379
2. مرحله د وم، تفسیر است که ترکیبی از محتوای متن و ذهنیت 

مفسر است. د ر این مرحله موارد ی چون فناوری های تولید  تصویر، 
ساخت های بیانی مورد  سنجش قرار می گیرد . همچنین د ر این مرحله 
عوامل تولید  یک اثر هنری یعنی طراح، سفارش د هند ه، تولید کنند ه، 
اثر معرفی می شود  و د ر مورد  هد ف  اثر، مخاطبان  تولید   نهاد های 
ایشان از خلق اثر سخن گفته می شود . د ر این مرحله الزم است از 
تفسیر مشارکین د ر تولید  اثر سخن گفته شود  و قد ری نیز به شرایط 
اثر  خلق  اجتماعی  و  فرهنگی  جغرافیایی،  سیاسی،  موقعیت های  و 
پرد اخته شود . این مرحله از تحلیل گفتمان شامل تحلیل  ویژگی های 

ژانر و سبک متن است.
3. مرحله سوم، تبیین بود ه و هد ف از انجام آن پرد اختن به گفتمان 
به عنوان بخشی از یک فرایند  اجتماعی است. د ر این مرحله از تحلیل 
تعامل  نوع  قد رت،  مناسبات  به  نسبت  گفتمان  به جهت گیری  باید  
گفتمان ها،  سایر  با  گفتمان  رابطه  قد رت،  مناسبات  با  آن  تقابل  یا 
فهم  و  د ریافت  نحوه  گفتمان،  اید ئولوژیک  ویژگی های  مهم ترین  
انجام این مرحله  گفتمان توسط مخاطبین پرد اخت. فرکالف برای 

سه شاخص قائل است که عبارت اند  از:
الف( موقعیتی، ب( نهاد ی، ج( اجتماعی )نامور مطلق، 1395: 242(.

فضای  اجتماعی  فرایند های  تبیین  امکان  به  تحلیل  از  سطح  »این 
برگزاری  همچون  هنری  روید اد های  تحلیل  جمله  از  هنری  کار 
موقعیتی(،  بزرگ)سطح  هنری  فروش  حراج  یک  یا  فستیوال  یک 
تحلیل محیط نهاد های آموزشی هنر و موزه ها)سطح نهاد ی( و تحلیل 
ما  برای  را  سازمانی(  اجتماعی)سطح  نظم  و  اید ئولوژی  ساختارهای 

فراهم می سازد «)ابوالحسن تنهایی، راود راد  و مرید ی، 1389: 17(.
حال که د ر حد  وسع این نوشتار به تبیین نظریه فرکالف د ر نظر 
نمونه  بر  آن  عملی  کاربست  با  اد امه  د ر  است  بهتر  شد ،  پرد اخته 
مطالعاتی این پژوهش چند  و چون قابلیت های آن د ر عمل نیز مورد  
سنجش قرار گیرد . به همین منظور پیش از هر چیز الزم است قد ری 

نیز به معرفی نمونه مطالعاتی این پژوهش پرد اخته شود .

 معرفی نمونه مطالعاتی
 نمونه مطالعاتی این نوشتار، تصویری از کتاب جامع التواریخ اثر 
خواجه رشید الد ین فضل اهلل همد انی است که ماجرای معراج حضرت 
پیامبر)ص( را بازنمایی می کند . معراج یکی از ماجراهای مهم زند گی 
پیامبر اسالم)ص( است که به واسطه ماهیت استعالیی که د ارد ، نزد  
مسلمانان و به طور خاص نزد  اهل تشیع از جایگاهی ویژه برخورد ار 
است.  د رآمد ه  نمایش  به  ایشان  تصویرگری  آثار  د ر  بارها  و  است 
نگاره معراج تصویر شد ه د ر این کتاب نیز یکی از اولین نگاره هایی 
این  تصویرگری  مکتب  است.  شد ه  ترسیم  موضوع  این  با  که  است 
د ر  و  بود   مغولی)ایلخانی(  مکتب  همان  یا  تبریز  اول  مکتب  نگاره 
ایرانی  و  بیزانسی  مغولی،  چینی،  مختلف  عناصر  از  آن  تصویرگری 
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این  مقد مه  د ر  ذکرشد ه  موارد   به  توجه  با  است.  شد ه  گرفته  بهره 
نوشتار و نیز با عنایت موضوع و شرایط اجتماعی ترسیم این نگاره، 
شرایط  که  شود   پرد اخته  بد ین  است  الزم  پژوهش  این  اد امه  د ر 
فرهنگی و اجتماعی خلق این اثر چگونه باعث شکل گیری آن به این 

صورت و با این محتوا شد ه اند .

تحلیل نمونه مطالعاتی
با توجه به موارد  مطرح شد ه د ر بخش روش شناسی د ر این بخش 
از نوشتار و د ر وهله اول باید  به توصیف نمونه مطالعاتی پرد اخت. 
است که  معتقد   بصری  متون  با  رابطه  د ر  فرکالف  گفته شد  خود  
این متون مترتب بر سه نوع ارزش تجربی، ارتباطی و بیانی هستند  
تأثیر تجربه تولید کنند ه متن  این میان ارزش تجربی، تحت  که د ر 
از جهان طبیعی یا اجتماعی شکل می گیرد  و د انش و باورهای مؤلف 
سروکار د ارد . از سویی ارزش ارتباطی یک متن بصری، بازگوکنند ه 
روابط اجتماعی آن متن است و د رنهایت ارزش بیانی یک متن نیز آن 
د سته از ارزش هایی هستند  که با هویت های اجتماعی متن د ر ارتباط 
بازتاب می کند   را  د ر سطح کالن  ارزش های مد نظر مؤلف  و  بود ه 

)فرکالف، 1379: 172-171(.
به این ترتیب د ر تحلیل نمونه مطالعاتی د ر این سطح باید  توصیف 
تجربی،  ارزش  سه  هر  به  که  کرد   سازمان د هی  به گونه ای  را  متن 
ارتباطی و بیانی آن پرد اخته شود . پیش تر نگاره معراج پیامبر)ص( د ر 
کتاب جامع التواریخ رشید ی به عنوان نمونه مطالعاتی نوشتار معرفی 
به  یاد شد ه  ارزش  سه  مبنای  بر  نوشتار  از  بخش  این  د ر  حال  شد ، 

توصیف این اثر پرد اخته خواهد  شد .
حضرت  معراج  روایت  از  صحنه ای  بازنمایی  به  نگاره  این 
پیامبر)ص( می پرد ازد  و با توجه به محد ود یت های تصویرگری بعد  
شاید   آن،  از  پیش  اجتماعی  نابسامانی های  و  آشفتگی ها  و  اسالم  از 
یکی از نخستین تصاویری باشد  که به بازنمایی این صحنه پرد اخته 
است. عناصر بصری به کار گرفته شد ه د ر این نگاره هریک متعلق به 

سنتی خاص از نگارگری های ایرانی، مانوی، چینی و بیزانسی بود ه که 
د ر اینجا به صورت تلفیقی به کار گرفته شد ه اند . د ر تصویرگری این 
صحنه متون مختلفی از سنت های مختلف نگارگری وام گرفته شد ه اند  
که بد ین قرارند : فیگورهای فرشته وام گرفته شد ه از سنت نگارگری 
بیزانس، فیگور براق که بنا بر توصیفات د ر د ست از این موجود ، به 
نظر می رسد  براق تصویر شد ه د ر اینجا نه براق توصیف شد ه د ر متون 
اسالمی که تصویری است مشابه با برخی موجود ات تصویر شد ه د ر 
آثار باقیماند ه از سنت نگارگری مغوالن. از جمله اختالف های این 
براق،  ند اشتن  بال  به  می توان  براق،  از  توصیفات موجود   با  موجود  
اشاره  زمین  رفتنش روی سطح  راه  و  انسان  مانند   د ست های  د اشتن 
کرد . همچنین د ر این تصویر د م براق خود  به صورت باالتنه موجود ی 
شواهد   بر  بنا  د ارد .  د ست  به  سپر  و  شمشیر  که  د رآمد ه  جنگاور 
چنین به ذهن متباد ر می شود  که د ر این تصویر آگاهانه یا ناآگاهانه 
جای براق با تمثال برج قوس عوض شد ه است و این بد ین معنی است 
که متنی از بافتار مغولی)نگاره های علم هیئت مغولی که نزد  ایشان 
جایگاهی ویژه د اشته( با متنی از بافتار اسالمی)براق( جایگزین شد ه 
است. همچنین فرشتگان تصویر شد ه د ر این نگاره آرایش مو و لباس 
بیزانسی د اشته و بی شباهت به فرشتگان نقش شد ه د ر سنت نگارگری 
مسیحی نیستند . سایر متون، یعنی تپه ماهورها و ابرها نیز متون وام 

گرفته شد ه از نگارگری چینی هستند .
د ر  که  گفت  می توان  تصویر  این  بصری  کیفیات  با  رابطه  د ر   
رنگ بند ی آن از یک پالت رنگی محد ود  به چند  پرد ه از رنگ 
فضاسازی  د ر  است.  استفاد ه شد ه  قهوه ای  از رنگ  پرد ه  و چند   آبی 
این نگاره، آسمان به صورت نیم طاقی از میانه کاد ر تا سمت راست 
با  به رنگ آن)الجورد ی( د ر مقایسه  با توجه  آن تصویر شد ه که 
آسمان د ورد ست د ر همین نگاره)نخود ی( به نظر می رسد ، این فرم 
کمانی و الجورد ی رنگ، تبیینی از فضای عرش باشد . سایر بخش های 
زمینه این نگاره نیز با تپه ها و ابرهایی که به سبک چینی و مغولی 
از  استفاد ه  با  تپه ها  این  طراحی  د ر  است.  شد ه  مزین  شد ه اند ،  کار 
پرسپکتیو به تصویر عمق د اد ه شد ه است که د ر تقابل با عرشی که 
د ر جلو کاد ر تصویر شد ه، چنین به ذهن متباد ر می شود  که مؤلف 
بر آن بود ه تا از طریق این تقابل و عمق نمایی د وری و گذر از جهان 
محسوس به معقول ماجرای معراج را نشان د هد . ترکیب بند ی این 
تصویر به گونه ای بود ه عناصر بصری به صورت متوازن و متناسب د ر 
د ر  پیامبر)ص(  فیگور حضرت  که  ترتیب  این  به  شد ه اند   ارائه  آن 
که  د یگر  سمت  د ر  فرشتگان  فیگورهای  و  محسوس  جهان  سمت 
نقطه ای که  است.  شد ه  نقش  است،  شد ه عرش  تصویر  همان سمت 
براق کتابی را د ر د ست گرفته و فرشته ظرف نوشید نی، گویی همان 
نقطه آغاز سفر به ملکوت اعال و ارتباط د و عالم است. کنشگران 
این تصویر فعال بود ه، به گونه ای که هم از حالت پای براق و هم از 

تصویر 1، نگاره معراج حضرت پیامبر )ص(، برگی از کتاب جامع التواریخ، 
مکتب تبریز اول،  محل نگهد اری کتابخانه د انشگاه اد ینبورو 

images.is.ed.ac.uk  :منبع



صفحات 37-29                              
بررسی سازوکار نظریه لحظه قطعی هنری کارتیه برسون

 با تأکید بر   تأثیر سوررئالیسم بر  نگاه هنری او

33

پوشش پیامبر)ص( حرکت راکب و مرکب مشخص است و همچنین 
با توجه به زاویه نگاه ایشان و براق به نظر می رسد  که مکالمه ای 
بین ایشان د ر جریان است. از سویی فرشته ها نیز فعال بود ه و د ر حال 

حرکت و استقبال از حضرت پیامبر)ص( هستند .
این  با توجه به مطالبی که د ر بخش توصیف گفته شد ، د ر  حال 
این  د ر  پرد اخته شود .  نمونه مطالعاتی  تفسیر  به  مرحله الزم است 
از  استفاد ه  با  معراج  روایت  از  تصویری  ارائه  برای  مؤلف  تصویر 
به کار  به گونه ای  را  بنیان های مختلف  از  متون مختلف  بینامتنیت، 
گرفته که بعضًا تغییر هویت د اد ه و از هم نشانی شأن تصویری جد ید  
خلق شد ه است. د ر فرایند  تولید  این اثر ساخت بیانی شکل د هند ه به 
آن، همانا مکتب نگارگری ایلخانی بود ه که د ر این مکتب د و تحول 
مهم د ر نگارگری ایرانی حاصل شد ، اول انتقال سنت های چینی به 
بنیان گذاری  د وم  و  شد   نگارگران  برای  نوینی  الهام  منبع  که  ایران 
 :1380 بود )پاکباز،  سلطنتی  کارگاه  کتابخانه  د ر  کارگروهی  سنت 
ماریا  توسط  مصور  انجیل های  از  مجموعه ای  د وره  این  د ر   .)60
نگارگران  و  یافت  راه  ایلخانی  د ربار  به  همسر هالکو  پالئولوجان 
مذهبی  عناصر  برخی  تصویرگری  د ر  به خصوص  را  ایلخانی  د ربار 
Blair, 1995: 47-(  چون فرشتگان و قد یسین تحت تأثیر قرار د اد

48(. همچنین د ر این د وره برای اولین بار بد ون وجود  موانع مذهبی، 

زند گی، اعمال و کارهای پیامبر اسالم به تصویر کشید ه شد )کونل، 
.)121 :1368

مکتب  د ر  شد   اشاره  که  چنان  و  ایلخانی  د وره  د ر  نگاره  این 
تبریز اول خلق شد ه است. د ر رابطه با موقعیتی که این نگاره د ر آن 
خلق شد ه است می توان گفت، زمانی که مغوالن ایران را فتح کرد ه 
و اند کی بعد  که حکومت ایلخانی را د ر آنجا تشکیل د اد ند ، نظامی 
به  »شمنی«  ماوراء الطبیعي  اید ئولوژی  و  »یاسائی«  سیاسی  اند یشه  با 
که  است  مسلم  همگان  بر  تاریخی  مستند ات  بر  بنا  آورند .  وجود  
به  سرزمین  این  د ر  را  چشمگیری  ویرانی  ایران  بر  مغول  استیالی 
وجود  آورد ه بود  که رفته رفته با روی کار آمد ن حکام ایلخانی و 
پس از آرام شد ن اوضاع، فرهیختگان، اند یشمند ان، د یوان ساالران و 
خاند ان های اصیل و شریف ایرانی کمر همت به بازسازی آن بستند  
و این گونه بود  که جنگ بین غالب و مغلوب از جنگ شمشیر به 

جنگ قلم بد ل شد .
د ینی  هنری،  فرهنگی،  لحاظ  به  ایران،  بر  مغول  حکومت  عصر 
اد یانی چون  التقاطی بود  که پرد اختن هم زمان به  و مذهبی عصری 
مانویت، بود یسم، آئین زرد شت، آئین یهود ، مسیحیت و اسالم د ر آن 
د وران طبیعی می نمود )Komaroff; Carboni, 2002: 105(. از 
اسالم پس  نشان می د هد  که  نیز  ایران  بر  تاریخ تسلط مغول  سویی 
د اد   اد امه  به حیات خود   این سرزمین، همچنان  به  از حمله مغول 
تأثیر آموزه های  نیز کم کم تحت  فرمانروایان مغول  پاد شاهان و  و 

این  د ر  که  پاد شاهی  اولین  شد ند .  مسلمان  و  قرارگرفته  اسالم  د ین 
میان به اسالم روی آورد  غازان خان بود  که د ر د وره حکومت او 
تبریز به جای مراغه به پایتختی برگزید ه شد  و مرکز علوم و هنر و 
تجارب اسالمی گرد ید )پرایس، 1364: 96(. پس از مرگ زود هنگام 
د ر  و  ایران شد   پاد شاه  الجایتو،  سلطان محمد  خد ابند ه  غازان خان، 
این د وران اوضاع د ین و مذهب بار د یگر آشفته شد  و فرصت طلبان 
هر یک، سعی بر آن د اشتند  تا سلطان را به جانب د ین خود  سوق 
الجایتو  و  خان  غازان  آورد ن  اسالم  برکت  از  د رنهایت  اما  د هند ؛ 
رشید الد ین،  عمرانی خواجه  و  علمی  نقشه های  از  ایشان  و حمایت 
خانقاه ها و مد ارس و مساجد  و حوزه های علمی و د ارالسیاد ه هایی 
تأسیس شد  که محل خلق آثاری د ر راستای تبیین و تبلیغ اید ه های 

حاکم بر زمانه بود .
زمانی  بازه  این  د ر  که  هنری  و  اد بی  متن  هر  شکل گیری  د ر 
نمونه  با  رابطه  د ر  که  بود ند   د خیل  متعد د ی  عوامل  می شد ،  خلق 
مورد بحث این نوشتار می توان به حاکم و اید ه های مذهبی و سیاسی 
نظام حکومتی، فرهنگ و حتی گاهی تجربه و سلیقه شخصی مؤلف 
یا کارگاه خلق اثر اشاره کرد . یکی از مشارکین برجسته خلق نگاره 
مورد بحث این نوشتار خواجه رشید الد ین فضل اهلل همد انی بود ه که 
یکی  است،  نگاره  این  د ربرد ارند ه  کتاب  مؤلف  این که  بر  عالوه 
حتی  نوعی  به  و  خود   زمانه  سیاسی  شخصیت های  برجسته ترین  از 
رنگ صد ق  بیشتر  آنگاه  گفته  این  است.  بود ه  آن  به  جهت د هند ه 
با تفحص د ر کتاب خواجه رشید الد ین، یعنی  به خود  می گیرد  که 
جامع التواریخ، مشخص می شود  که او طی د وره حکومت سه سلطان 
نیز به شمار می آید ،  این قوم  ایلخانی که مهم ترین اعصار حکومت 
اوضاع  توانسته  و  است  بود ه  حکومت  تئوریسین  یا  نظریه پرد از 
نظام تمرکزگرائی  ایران را سر وسامان بخشد . وی  آشفته و مشوش 
برقرار کرد   بار د یگر  بود ،  را که به شد ت مورد  تهد ید  قرارگرفته 
و کشور را د ر حد  امکان به روال عاد ی سوق د اد . او د ر این راستا 
و مذهب  د ین  انتخاب  د ر  می توانست  یافت که حتی  قد رت  چنان 
سلطان د خالت کند )بیانی، 1375: 600(. د ر د وران وزارت خواجه 
رشید الد ین، ایران به لحاظ فرهنگی نوزایی)رنسانس( را تجربه کرد . 
از این رو می توان گفت سطح موقعیتی که این اثر د ر آن خلق شد ه، 
بود  که امکان خلق آثار  التقاطی و د ر عین حال نوزاد   یک فضای 

مبتنی بر اید ه های زمانه را فراهم کرد ه بود .
حال که سطح موقعیتی خلق این نگاره تبیین شد ، د ر د ومین گام باید  
به تحلیل سطح نهاد ی آن پرد اخت. پیش تر گفته شد  که این نگاره 
د ر کتابخانه ربع رشید ی کارشد ه، بنابراین نهاد ی که این نگاره د ر 
آن کارشد ه، کتابخانه یک مجتمع فرهنگی بود ه و از این رو برای 
پرد اخت.  آن  توصیف  به  قد ری  ابتد ا  باید   آن  نهاد ی  سطح  ارزیابی 
»اولین  به بیان د یگر  یا  و  د انشگاهی  عظیم  مجتمع  یک  رشید ی  ربع 
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شهر د انشگاهی جهان« و د ر شرق تبریز بود  که به سال 699 هجری 
تأسیس شد   یعنی خواجه رشید الد ین فضل اهلل  بانی آن  قمری توسط 
و خیلی زود  مورد ستایش ایرانیان و سیاحان قرار گرفت و به عنوان 
یک آرمان شهر محقق، شناخته شد )کی نژاد ، باللی اسکویی، 1390: 
37-38(. خواجه رشید الد ین د ر ربع رشید ی، ابعاد  علمی و معنوی 
آموزش را به حد  اعالی آن رساند )کی نژاد ، باللی اسکویی، 1390: 
به  د رس هایی  تد ریس  محل  مجتمع  این  که  ترتیب  این  به   .)122
و  مغولی  عبری،  یونانی،  چینی،  ترکی،  عربی،  فارسی،  زبان های 
سانسکریت بود  و هزاران متعلم د اشته است)کی نژاد ، باللی اسکویی، 
نهاد ی  این مقد مه می توان گفت  به  با توجه  1390: 16-17(. حال 
تعالی،  منظور  به  که  بود ه  فضایی  خلق  شد ه،  آن  د ر  نگاره  این  که 
انسجام و باز زایی نظام فرهنگی و حتی عقید تی ایران پس از استیالی 
مغول به وجود  آمد ه بود . د ر این مجتمع آثاری که خلق می شد ، با 
هد ف خد مت د ر راستای گسترش عقید ه سازمان د هند ه به کلیت 

حکومت بود .
فضل اهلل  رشید الد ین  خواجه  التواریخ  جامع  کتاب  د ر  نگاره  این 
واقع شد ه و با توجه به این که د ر آن د وران، کتاب و به طور خاص 
کتاب های از این د ست صرفًا برای گروه خاصی از افراد  و د ر رأس 
آن حاکم،  مخاطب  می توان گفت  بنابراین  می شد ؛  تولید   د ربار  آن 
د سترسی  د ربار  کتابخانه  به  که  بود ه  اند یشمند انی  و  د رباریان 
د اشته اند ؛ بنابراین گروهی از مخاطبان این اثر مغوالنی بود ند  که د ر 
آن روز بر ایران حکومت می کرد ند  و گروهی د یگر مخاطبان ایرانی 
این د وره تصوف نیز رونق چشمگیری گرفته  و مسلمان بود ند . د ر 
بود  و به یکی از مؤلفه های شکل د هند ه به گفتمان حکومت ایلخانی 
ایلخانان بزرگ مغول  بد ل شد ه بود ند ، به طوری که د ر این د وران 
یعنی غازان خان و الجایتو و سلطان ابوسعید  توجه و تمایلی خاص به 
تصوف و اهل خانقاه د اشتند . د ر این د وره تصوف هم سلطه بیگانگان 
بر ایرانیان را توجیه می کرد  و هم محرومیت ها و فقر ماد ی ناشی 
از آن را برآمد ه از قضا و قد ر الهی جلوه می د اد ، اما د ر مقابل این 
روند  منفعالنه د ر مقابله با قد رت، تصوف باعث تحوالتی د ر خلق 
هنری، اخالق شد ه بود  که فرهنگ نقاد انه کمال جویانه ای را علیه 
تعصب های قومی و مذهبی تهد ید کنند ه ایلخانیان به وجود  می آورد  

)قربان نژاد ، 1387: 43(.
گروه د یگری که د ر شکل گیری آثار از این د ست د خیل بود ند ، 
خاند ان های سرشناس ایرانی بود ند  که د ر این د وره بیشترشان حامیان 
خاند ان ها،  این  از  یکی  می شد ند .  محسوب  هنرمند ان  و  هنر  اصلی 
خاند ان خواجه رشید الد ین فضل اهلل، وزیر غازان خان و الجایتو بود . 
از کتاب  نفیسی  استنساخ نسخه های مصور  او به طور خاص حامی 
خود  یعنی، جامع التواریخ بود )Boyle, 1971: 23(. مغوالن عالقه 
به  بی نظیری  ایشان فرصت  د اشتند  و همین عالقه  تاریخ  به  بسیاری 

رشید الد ین برای تألیف اثرش د اد . به نظر می رسد  د لیل تاریخ نگاری 
خواجه رشید الد ین کسب مشروعیت برای حکومت نوپای ایلخانی 
د ر عین حفظ هویت مغولی آن است)بیانی، 1378: 322(. با توجه به 
موضوع خاص این کتاب که تاریخ است، گروه د یگری از افراد  نیز 
د ر این د وره می زیستند  که چند  و چون تصویرگری این کتاب ممکن 
است تحت تأثیر حضور ایشان د ر جامعه و د ربار نیز بود ه باشد . این 
گروه که مورخین اخباری بود ند ، به ظاهر اخبار منقول توجه د اشتند  
و از این گذر نیز به مجموعه اخباری که د ر ارتباط با شمایل پیامبر 
)ص( نقل شد ه بود  نظر د اشته و متون و توصیفاتی از آن حضرت )ص( 
این چنین  نیست د ر خلق تصاویر  بعید   را منتشر می کرد ند  که هیچ 

د ستمایه خلق آثار قرارگرفته باشد .
بود   آثاری  و  »شمایل النبی«  کتاب  امر  این  د ر  ایشان  اصلی  مرجع 
که بعد ها به تقلید  از آن نوشته شد  و مرجعی از توصیفات کالمی 
جمله  از  بود .  پیامبر)ص(  توصیفات  و  فضایل  اخالق،  با  رابطه  د ر 
نوشته  »سنن النبی«  کتاب  د ر  که  موارد ی  به  می توان  توصیفات  این 
عالمه طباطبایی آمد ه، اشاره کرد . د ر این کتاب شمایل پیامبر)ص( 
به نقل از ابوهریره چنین وصف شد ه است: »آن حضرت هنگامی که 
بد ن  تمام  با  بنگرد   سرخود   پشت  یا  جلو  به سوی  می خواست 
آمد ه  همچنین  کتاب  این  د ر   .)16  :1379 »)طباطبایی،  برمی گشت 
گران قد ر  و  بزرگ  بسیار  وآله  علیه  صلی اهلل  خد ا  »رسول  است 
بود . د ر د ید گان عظیم و موّقر می نمود  و د ر د ل ها عزیز و گرامی 
بود . چهره مبارکش مانند  ماه شب چهارد ه می تابید  و د رخشان و 
نورانی بود . رنگ چهره اش سفید  مایل به سرخی بود . نه از الغری 
چهره ای  بود .  انگشت نما  فربهی  از  نه  و  می نمود   حقیر  د ید ه ها  د ر 
باریک و کمانی،  ابروانی  سپید  و نورانی، د ید گانی د رشت و سیاه، 
پیشانی مبارکش  قامتی معتد ل و میانه د اشت.  جمجمه ای بزرگ و 
اند کی  د ر سفید ی چشمانش  بود .  و کشید ه  باریک  بینی اش  و  بلند  
هموار  و  صاف  گونه هایی  و  پیوسته  ابروانی  می شد .  د ید ه  سرخی 
شانه ها  مفصل  بود .  بلند   د ستش  ساق های  د رشت،  مچ هایش  د اشت. 
بزرگ و خود  شانه ها پهن بود«)طباطبایی، 1379: 14(؛ که با نگاهی 
به سایر تصاویر موجود  از حضرت پیامبر د ر کتاب جامع التواریخ به 

نظر تأثیر چنین متونی د ر نگارگری این د وره مشهود  است.
این  به  تصویری  تولید   از  مشارکین  اصلی  هد ف  د وره  این  د ر 
متفاوت  عقید تی  نظام های  از  فرهنگی  متن  چند   هم نشانی  صورت، 
بود .  مخاطبان  به  شأن  مطلوبات  القای  راستای  د ر  و  هم  کنار  د ر 
این  تشکیل د هند ه  متون  مجموعه  به  کلی  نگاهی  با  که  به طوری 
نگاره به نظر می رسد ، نگارگر آن با انتخاب یک متن اسالمی)تمثال 
حضرت پیامبر)ص((، یک متن مغولی)کوکب قوس به جای براق(، 
کلیتی  تپه ها(  و  چینی)ابرها  متن  د و  و  بیزانسی)فرشتگان(  متن  د و 
یکپارچه را به وجود  آورد ه که تا پیش از آن د ر تاریخ تصویرگری 
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ایرانی نظیر ند اشته است و به این ترتیب این اید ه را مطرح کند  که 
د ر سایه نظام حاکم جد ید  همه گفتمان های ایرانی، اسالمی، چینی 
ند ارند .  هم  با  منافاتی  هیچ  و  بود ه  تعامل  د ر  یکد یگر  با  مغولی  و 
د ر واقع »علی رغم آنکه ایلخانیان، جانشینان چنگیز د ر ایران د ولتی 
سنی و تااند ازه ای سخت گیر تشکیل د اد ند ، برای نخستین بار، کشید ن 
تصاویر پیامبر )ص( را جایز شمرد ند  و قصد  آنان این بود  که آنان به 

یک سلسله اسالمی نسب می رسانند )عکاشه، 1380: 31(.
د ر گام سوم این پژوهش الزم است قد ری نیز به سطح سازمانی یا 
اجتماعی خلق نمونه مطالعاتی این پژوهش پرد اخته شود . د ر سطح 
سازمانی عوامل متعد د ی بر شکل گیری این اثر مؤثر بود ه اند  که از 
جمله آن ها می توان به نظام عقید تی حاکمان مغول و به طور خاص 
اند یشه های الجایتو به عنوان فرد ی که د ر رأس حکومتی بود  که این 

اثر د ر آن خلق شد ، اشاره کرد .
چنان که پیش تر نیز اشاره شد ، نگاره مورد  بررسی این پژوهش د ر 
ربع رشید ی خلق شد ه بود  و نیز ذکر شد  که همه د ستاورد های ربع 
پاد شاهان  خرد مند   وزیر  روشن فکری  و  د وراند یشی  ثمره  رشید ی، 
با خرد مند ی اش  بود  که  الجایتو  اینجا به طور خاص  ایلخانی و د ر 
را  د اشت  ایران  به  از آسیب هایی که حمله مغول  بسیاری  توانست 
این  اجرای  متولی  که  آنجا  از  کند .  احسن  به  تبد یل  یا  و  برطرف 
اثر یعنی خواجه رشید الد ین از نفوذ قابل توجهی د ر نظام حکومتی 
بستر  و  تصویر  این  که  کرد   اد عا  می توان  بود   برخورد ار  ایلخانیان 
بود ه  تعامل  د ر  و  همسو  خود   زمانه  قد رت  مناسبات  با  آن  حامل 
است. د ر تصد یق این اد عا می توان بار د یگر به وقایع روی کار آمد ن 

و تحول ایلخانیان و نقش خواجه رشید الد ین رجوع کرد .
خوارزمشاهی  سلسله  هجري  هفتم  قرن  اول  نیمه  د ر  مغول  قوم 
حاکم بر ایران را براند اختند  با این حال حتی پس از مد تی همچنان 
نسبت به تمد ن ایران بیگانه بود ند  و هیچ بهره و اطالعی از تمد ن 
ایران  بر  مغول  چیرگی   .)21  :1366 ند اشتند )زکی،  آن  فرهنگ  و 
از جمله  که  د اشت  همراه  به  این سرزمین  برای  را  بسیاری  تبعات 
آن می توان به ویرانی آباد ی ها و خرابی عمارت ها و ابنیه اشاره کرد  
گفتنی است د ر این د وران عد ه ای از فضال و اند یشمند ان نیز از ایران 
گریختند . بد یهی است که د ر چنین شرایطی انتظار رشد  و تعالی هنر 
و ارج نهاد ن به هنرمند  را نمی توان د اشت)قد یانی، 1384: 125(؛ اما 
پس از چند ی فرهنگ و تمد ن شرق، از ناحیه چین و فرهنگ و 
تمد ن غرب، از ناحیه ایران آن ها را تحت تأثیر قرار د اد  و از آن 
پس علم و اد ب و فنون و صنایع مورد توجه ایشان قرار گرفت و به 
فاتح  هالکوخان،  که  بود   زمان  این  »د ر  پرد اختند .  آن  از  حمایت 
بغد اد ، سلسله ای که همان سلسله ایلخانی ایران باشد  را د ر این کشور 
تأسیس نمود  و تا سال 736 هجري د وام آورد . این سلسله تحت نفوذ 
مد نیت و تربیت ایرانی واقع شد ه و این مد نیت اخالق آن ها را تهذیب 

این سلسله  با وجود   ولی  است.  نمود ه  اسالم  وارد   باالخره  و  کرد ه 
ایلخانی رابطه و عالقه خود  را با خویشان و خاند ان خود  که مغوالن 
خاور د ور باشد ؛ نبرید ه اند  و شاید  همین رابطه بود ه است که د وره 
آن ها را از حیث صنایع و فنون امتیاز د یگري د اد ه است)زکی، 1366: 
21(. پس از هالکو، جانشینان او غازان، الجایتو و ابوسعید  سعی د ر 
ترویج و توسعه فرهنگ جد ید  د اشتند  که از التقاط فرهنگ ایرانی، 
که  ایلخانی  پاد شاهان  بود .  آمد ه  وجود   به  بیزانسی  مانوی،  چینی، 
د ر  د اشتند   غیره  و  مسیحی  بود ایی،  مختلف  مذاهب  این  از  پیش  تا 
با آن د ر ساختار  این د وران اسالم آورد ند  و اصالحاتی نیز مطابق 
فرهنگی و سیاسی کشور به وجود  آورد ند . خواجه رشید الد ین د ر 
جامع التواریخ به تفصیل اصالحات غازانی را د ر جهت بهبود  اوضاع 
تغییرات مد نظر  تبیین کرد ه است. عمد ه  تاراج مغول،  از  پیش آمد ه 
این نوشتار د ر د وران حکومت الجایتو که پس از اسالم آورد ن به 
سلطان محمد  خد ابند ه تغییر نام د اد ، پد ید  آمد . الجایتو د ر کود کی 
مسیحی بود ، کمی بعد  و د ر د وران نوجوانی به آیین بود ا گروید  و 
به  نهایتًا  و  آورد   و مذهب حنفی روی  اسالم  به  د ر جوانی  بعد ها 
تد بیر خواجه رشید الد ین فضل اهلل به تشیع روی آورد . به این ترتیب 
می توان د ید  چگونه فرد ی چون خواجه رشید الد ین توانسته اثری را 
خلق و تصویرگری آن را به نحوی مد یریت کند  که همسو با جریان 
سیاسی و فرهنگی ای باشد  که خود  نقش عمد ه ای د ر شکل گیری آن 
د اشته است. رابطه این تصویر با گفتمان شکل د هند ه به آن علنی بود ه 

و د ر جهت تحکیم روابط قد رت د ر این گفتمان بود ه است.
از جمله مهم ترین  ویژگی های عقید تی شکل د هند ه به گفتمان خالق 
ایرانی،  باستان گرایی  اسالم گرایی،  تشیع، تصوف،  به  اثر می توان  این 
تقابالت  نیز  و  عوامل  این  بین  فرهنگی  تعامالت  مغولی،  فرهنگ 
این  د ر  خلق شد ه  تصاویر  که  آنجا  از  کرد .  اشاره  بینشان  فرهنگی 
از استیالی مغول  ایرانیانی د ریافت می شود  که پیش  گفتمان توسط 
مسلمان شد ه بود ند  و حاال با حکومتی سروکار د ارند  که حاکمیت 
آن با قومی مهاجم به نام مغوالن است. تجربه ویرانی و نا به سامانی 
که با حمله مغوالن بر ایران مستولی شد ، باعث احساس نوعی عد م 
پذیرش مغوالن به عنوان حکام جامعه ایرانی از سوی شهروند ان این 
جامعه شد . به همین جهت وزیران کارد ان و متفکران برجسته این 
اید ه هایی  با وارد کرد ن مؤلفه هایی چون تصوف و تأکید  بر  د وران 
چون تشیع باعث پد ید  آمد ن گفتمانی شد ند  که د ر سایه آن اضد اد ی 
چون فرهنگ مغولی و فرهنگی ایرانی اسالمی کنار آمد ند  و متنی را 
خلق کرد ند  که از سوی مخاطب ایرانی مسلمان تحت سلطه مغوالن 

قابل پذیرش بود .
راه کار  یک  از  مسلمان،  ایرانی  مخاطب  به  تصویر  این  ارائه  د ر 
برای  پیش تر  که  مؤلفه هایی  است.  شد ه  گرفته  بهره  بیناگفتمانی 
د ارند   را  آن  قابلیت  هریک  شد ند ،  نام برد ه  ایلخانی  گفتمان  تبیین 
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که د ر زمان-  مکانی د یگر خود  گفتمانی مجزا باشند . نامور مطلق 
وضعیتی  از  بیناتمد نی«  نظریه  و  »بینامتنیت  عنوان  با  مقاله ای  د ر 
این چنین سخن می گوید  که متونی برآمد ه از تمد ن های مختلف د ر 
متنی جد ید  کنار هم می نشینند  و به آثار بیناتمد نی موسوم می شوند . 
به  را  تمد ن ها  میان  ارتباط  چگونه  آنکه  براساس  بیناتمد نی  آثار 
آثار  و  گفتگویی  آثار  گروه  د و  به  تقسیم  قابل  می گذارند ،  نمایش 
چالشی هستند )نامور مطلق، 1395: 344-345(. با توجه به مفاهیم 
مطرح شد ه توسط نامور مطلق و همان طور که از نام گروه های فوق 
و  بیناتمد نی  آثار  زمره  د ر  نوشتار  این  مطالعاتی  نمونه  برمی آید ، 
تنظیم شد ه  به گونه ای  مناسبات بصری آن  قرار می گیرد  و  گفتگویی 
که از طریق گفتگوی بین مؤلفه های سازند ه گفتمان، از این تصویر د ر 

راستای ترویج و تأیید  مناسبات قد رت گفتمان بهره گیرد .

نتیجه گیری 
تأثیر گفتمان حاکم جامعه  با هد ف مطالعه  این پژوهش که  د ر 
طور خاص  به  و  ایرانی  نگارگری  هنر  بر  ایلخانی  د وره  د ر  ایرانی 
معراج  نگاره  اثر،  یک  گرفت،  صورت  پیامبر)ص(  صورتگری  بر 
پیامبر)ص( از کتاب جامع التواریخ رشید ی، به عنوان نمونه  حضرت 
مطالعاتی نوشتار انتخاب شد  و با روش تحلیل انتقاد ی گفتمان مورد  
بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی این نمونه مطالعاتی حاکی 
به  و  اول  تبریز  مکتب  نگارگری  شکل گیری  د ر  که  است  آن  از 
طور خاص آن د ست از نگاره هایی که د ر این د وره خلق شد ه و به 
بازنمایی حضرت پیامبر)ص( می پرد ازند  عوامل متعد د ی د خیل بود ند  
که از جمله آن ها می توان بد ین موارد  اشاره کرد : عد م پذیرش اولیه 
مغوالن از سوی ایرانیان به عنوان حاکمان این سرزمین موجب شد  این 
قوم به د و مقوله تاریخ نگاری و پیوند  با اسالم د ست بیاویزند  تا از 
گذر آن بتوانند  پشتیبانی و سابقه ای را بیابند  که ند اشتند  و از سویی 
برای حکمرانی به این سرزمین بد ان نیاز د اشتند . د ر د وران آغازین 
ممنوعیت  باشد ،  ایران  رسمی  مذهب  تشیع  آنکه  از  پیش  و  اسالم 
اما  می شد ؛  مواظبت  آن  بر  جد یت  با  که  بود   امری  تصویرگری 
چون  شیعه  مراجع  بخصوص  و  علما  برخی  موضع  تغییر  د رنهایت 
این  حرمت  شد ،  موجب  ایلخانیان  از  پیش  د وران  د ر  طوسی  شیخ 
خلق  زمینه های  و  گیرد   قرار  ترد ید   مورد   بسیاری  حد   تا  موضوع 
آثار نگارگری د ر د وره های بعد ی مهیا گرد د . از سویی نیز این قوم 
مذهب شیعه را پذیرفته و پیشه کرد ند  تا از قبال این تأیید  و پشتیبانی 
برخی علمای گران قد ر زمانه خود  چون خواجه  نصیرالد ین طوسی و 
عالمه حلی و پذیرش خیل عظیمی از مرد م این سرزمین را به د ست 
آورند . د ر این میان مغوالن با حمایت و رونق د اد ن به جریان تصوف 
از شکل گیری اید ه ای د ر ایران حمایت کرد ند  که حضور ایشان را 
ناشی از قد ر الهی می د انست و گرد ن نهاد ن به آن را وظیفه. به این 

ترتیب می توان گفت نوشتار پاسخ پرسش این پژوهش »چگونه مقوله 
تصویرگری پیامبر)ص( که تا پیش از این مقوله ای نارایج و حتی انجام 
آن نزد یک به احتیاط بود ، د ر گفتمان حاکم د وره ایلخانی به امری 
مغوالن  حکومت  د وره  د ر  که  است  قرار  بد ین  شد ؟«  بد ل  طبیعی 
ایلخانی بر ایران، حاکمان مغول با پذیرش برخی ارزش های ریشه د ار 
برخی  با  آن  هم نشانی  کنار  با  و  تشیع  و  اسالم  یعنی  سرزمین،  این 
گفتمان هایی  برخی  از  حمایت  با  نیز  و  خود شان  قومی  ارزش های 
متونی  تصوف،  می کرد ،  یاری  هد فشان  به  رسید ن  د ر  را  ایشان  که 
از د و تمد ن ایرانی- اسالمی و مغولی را برگرفته و د ر یک گفتمان 
از  هم  که  کرد ند   خلق  را  بیناتمد نی  و  بینامتنی  متونی  بیناتمد نی، 
جانب شهروند  ایرانی مسلمان قابل پذیرش بود  و هم به طور ضمنی 
ارزش هایی مبنی بر پذیرش مغوالن به عنوان حاکمان این سرزمین را 

بر ایشان القاء می کرد .
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Book of “Jame al-Tavarikh” by Khajeh Rashid al-
Din Fazlullah Hamedani  is one of the firs t books 
after Islam that s tarted to revolute Iranian painting 
to draw holy Prophet (Mohammad), after centuries. 
This book contains paintings on the subject of life 
and description of the Prophet and was written his to�
rically at an important point in the his tory of Iran and 
the cultural and social influences that Iranian society 
went through in this period can be seen in its picters. 
In this book, several drawings are dedicated to the 
portrayal of the Prophet of Islam , which a glance on 
it, it comes to mind how the subject of illus trating of 
the Prophet (PBUH), which was previously  unusu�
al and even done cautiously, became normal in the 
Ilkhan’s ruling discourse? The data required for this 
research were obtained by selecting a s tudy sample 
and observing and analyzing them in their compo�
nents, and the information required for their analysis 
was gathered by library s tudies. The s tudy sample of 
this research is a picture from “Jame al-Tavarikh” by 
Khajeh Rashid al�Din Fazlullah Hameda that repre�
sented the s tory of the ascension of the holly Proph�
et. This image is one of the firs t works in the Ira�
nian painting tradition with the subject of Ascension. 
Its s tyle of illus trating was the firs t Tabriz s tyle or 
the Mongolian (Ilkhani) style and in its illus tration, 
various Chinese, Mongolian, Byzantine and Iranian 
elements have been used. Finally, the answer to the 
ques tion of this research was possible through sam�
ple analysis with the method of critical analysis of 
Fairclough discourse. This analysis was performed 
according to the mentioned method in three levels, 
which are described )with considering empirical, 
communicative and expressive values), interpreta�
tion and explanation )which examines three situ�
ational, ins titutional and social indicators effective 
on forming the art work). The results of this s tudy 
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indicate that the Ilkhani government, by accepting 
some values   of Iran, namely Islam and Shi’ism, and 
along with its coexis tence with some Mongolian val�
ues, took texts from both Iranian�Islamic and Mon�
golian civilizations and used them in an inter civil 
discourse, inter textual texts ,They created an enter 
civilization that was acceptable both to the Iranian 
Muslim citizen and implicitly ins tilled in the Iranian 
citizens the values   of accepting the Mongols as the 
rulers of this land, and thus in categories such as the 
painting by choosing his torical subjects, especially 
his tory. Islam and its coexis tence with some Mongol 
values, is coming to the fore.

Keywords
Sanctity of Illus tration, Critical Analysis of Dis�

course, Tabriz S tyle, Jame al-Tavarikh.
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