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چکید ه

نقاشی قهوه خانه ای به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های نقاشی عامیانه ایران، ارتباط تنگاتنگی با هنر عامیانه نقالی و 

پرد ه خوانی د ارد ، د رونمایه مفهومی هرد وی این هنرها پیرامون مسالة خیر و شر و همچنین روایت و به تصویرکشید ن 

نقاشی  و  پرد ه خوان  روایت  ساختار  میان  مفهومی  ارتباط  نحوه  شناخت  هد ف  با  پژوهش  این  است.  جهنم  و  بهشت 

قهوه خانه ای به بیان تطبیقی د گرد یسی تخیل د ر د و حوزة نقاشي و نمایش می پرد ازد . د ر این راستا ضمن تحلیل عناصر 

تصویری یکی از آثار نقاشی قهوه خانه ای و استناد  به روایت های پرد ه خوانان معروف، از آراء ژیلبر د وران د ر ارتباط با 

منظومه روزانه و شبانه استفاد ه شد ه تا به مسالة اصلی مقاله یعنی چگونگی د گرد یسي تخیل مابین نقاشي و کنش نمایشي 

د ر پرد ه خواني پرد اخته شود . طبق نظر د وران عالوه برنتایج منجر به تصویر که تخیل را شکل می د هند ، فرآیند  تخیل از 

لحظه د ریافت ابژه تا زمان شکل گیری د ر ذهن آغاز می شود ، محاکاتي شد ن روایت پرد ه توسط نیروي نمایشگر به مد د  

کنش انساني آن را از محد ود ه ناخود آگاه منظومة روزانة تخیل به منظومة شبانة که خود آگاه است مي رساند . نتیجه 

حاصل مشاهد ه پویایی تخیل د ر نزد  مخاطب به واسطه اجرا، د گرد یسی منظومه ها از روزانه به شبانه د ر سه نوع روایت 

و د رنهایت مشاهد ة تأثیرگذارتر بود ن منظومة شبانه نسبت به روزانه د ر پرد ه خوانی بود .
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مقد مه
پرد ه خوانی یکی از شیوه های نمایشی سنتی و اصیل ایرانی است که 
د ر آن راوی یا پرد ه خوان، از روی تصاویر نقاشی شد ه روی پارچة 
مخصوص، به نقل واقعه های مذهبی و حماسی به ویژه واقعة عاشورا 
و د استان های شاهنامه، می پرد ازد . خاستگاه اولیه این نوع نقاشی که 
به نام پرد ه د رویشی شناخته می شود  د ر قهوه خانه ها بود  به همین 
د لیل به آن نقاشی قهوه خانه ای هم گفته می شود . پرد ه خوان، عمد تًا 
از روایت های مذهبی و حماسی و شیوة اجرای نمایشی آنها آگاهی 
د اشته و با بیانی رسا و آهنگین د استان وقایع مجالس پرد ه را شرح 
می د هد  و ضمن تعریف د استان صحنه های مرتبط را که به صورت 
نقاشی بر پارچه هایی مخصوص ترسیم شد ه، د ر معرض د ید  بینند گان 

قرار می د هد . 
پرد ه خوانی عمد تًا به د و روش زینتی و طوماری انجام می گیرد  که 
د ر شیوة نخست، پرد ه نقاشی به عنوان تزئین و برای جلب مخاطب 
بود  که  به کار می رفت ولی د ر شیوة د وم پرد ه به صورت طوماری 
راوی آرام آرام آن را گشود ه و روایت منقوش بر آن را نقل می کرد . 
از این رو ساختار نقاشی های قهوه خانه ای با نوع روایت هماهنگ بود  
به این گونه که پرد ه های نقاشی قهوه خانه ای، نمایش برشی از یک 
ابژه بیرونی نیستند  بلکه این نقاشی ها عمومًا با پیوند  میان روید اد های 
مختلف د ر مکان ها و زمان های مختلف، صحنه های مختلفی از یک 
توجه  بد ون  نقاش،  بهتر  عبارت  به  می کشند .  تصویر  به  را  روایت 
به قالب زمان، مکان و واقع گرایی و عد م توجه به قواعد  و اصول 
پرسپکتیو، موضوعات مورد نظر خود  را به تصویر د رمی آورد . وجه 
د یگر این نقاشی ها جنبه نماد ین قوی آنهاست، تا جایی که حتی فراتر 
از ابژه ها، عنصر رنگ نیز د ر پرد ة نقاشی به صورت نماد ین و گاهی 
به کاربرد ه می شود . همانند  رنگ سبز که  واقعیت  به د وراز  اوقات 
د ر باورهای مذهبی همواره رنگی مقد س است و برای نیروهای خیر 
و رنگ سرخ غالبًا د ر نقطة مقابل برای اشقیاء و نشان د اد ن شقاوت 

آنها کاربرد  د اشت.
پرد ه های قهوه خانه ای د ر سه موضوع کلی، بزمی، رزمی و آئینی 
د سته بند ی می شوند  و هر کد ام از آنها د ر زمان خود  کارکرد  خاصی 
د اشته اند . ولیکن پرد ه های مذهبی بیشتر روایتی از حماسه تاسوعا و 
عاشورا هستند  و د ر مراسم آئینی و عزاد اری ها استفاد ه می شوند . از 
نظر تبارشناسی ریشه برخی از تصاویر و روایت های آنها را می توان 
سوگ  و  زریران  یاد گار  چون  کهنی  اسطوره های  و  افسانه ها  تا 

سیاوش به پیش از اسالم برگرد انند .
از جذابیت های پرد ه های نقاشی عالوه بر ساد گی، عنصر بسیار قوی 
تخّیل د ر آنهاست. د ر واقع تخیل با توجه به تفاوت های قابل توجهی 
که نسبت به واقعیت د ارد ، نقش اساسی برای جد ا کرد ن انسان از 
جهان ملموس را د ارا است.  تخیلـ  به عنوان یکی از چالش های ذهنی 

د ر چارچوب  که  می آورد   به وجود   را  امکان  این  او  برای  ـ  بشر 
هر  ذهنی،  شرط  و  قید   بد ون  تصویرسازي  کمک  به  و  خود   ذهن 
ناممکني را ممکن سازد ؛ چه بسا که این عمل، زمینه ساز به واقعیت 
پیوستن آن تصاویر د ر عالم واقع گرد د . کما اینکه بسیاری از امور که 
روزگاري د ستیابی به آن ها ناممکن می نمود ، امروزه تبد یل به امری 
عاد ی شد ه است. همین امر باعث شد ه که د ر نظام فکری برخی از 
متفکران، تخیل نقش محوری د ر نظریه پرد ازی آنها د اشته باشد . از 
جمله ژیلبر د وران1)2012-1921( که تحت تأثیر جایگاه محوری 
تخیل د ر د ید گاه عرفانی شرق و از طرفی د ید گاه تحقیرآمیز به تخیل 

د ر غرب، اساس نظریه خود  را د رباره تخیل شکل د اد ه. 

چهارچوب نظری و مسئله پژوهش
آشنایی با فلسفة ژیلبر د وران مبنی بر تفکیک عناصر متضاد  برای 
د ر  عناصر  این  د اد ن  قرار  و  توصیف  از  قبل  اثر  هر  تجزیه وتحلیل 
منظومه های متناسب خود  که از ابد اعات فلسفی او بود  از یک سو 
زمینه ساز  د یگر  سوی  از  سنتی  آیین های  و  نقاشی  هنر  به  عالقه  و 
و  شد   یکد یگر  با  مقوله  سه  این  ارتباط  برای  راهی  جستجوی 
و  کیفیت  بهبود   جهت  د ر  هنر  به  خیالی  نگاه  ایجاد   ازآنجایی که 
گزینة  د وران  ژیلبر  انتخاب  می نمود ،  ضروری  هنری  آثار  د رک 

مناسبی به نظر می رسید .
د ر نظریه ژیلبر د روان نشانه ها و کهن الگوهای د رون اثر د ر قالب 
د سته بند ی  اساس  بر  و  تفسیر می شوند   شبانه  و  منظومة روزانه  د و 
مقوله ها زیر این د و مجموعه  و کشف روابط د رونی بین منظومه ها 
د راماتیک  کنش های  به  توجه  با  اینرو  از  می شوند .  تحلیل  آثار 
د ارد ،  نقالی وجود   همچنین  و  قهوه خانه ای  نقاشی های  د ر  که  زیاد  
انتخاب نظریه منظومه شبانه و روزانه ژیلبر د روان می تواند  گستره 
تازه ای د ر خوانش تطبیقی نقاشي ایرانی و هنرهاي نمایشي بازگشاید  
فراهم  آنها  خوانش  د ر  را  تازه  نظریات  تجلي  بروز  زمینه هاي  و 
آورد  که از نیازهاي پژوهشي معاصر تلقي میشود . اهد اف د ر نظر 
گرفته شد ه براي این پژوهش، د ر وهلة اول، ضمن آشنایي با مبحث 
تخیل از د ید گاه ژیلبر د وران و بررسي کارکرد  تخیل از منظر او، 
نقاشی پرد اخته و ضمن تفکیک  بیان مشخصات تخیل د ر پرد ه  به 
د و منظومة روزانه و شبانه د ر پرد ه خواني)شامل نقاشي روي پرد ه و 
نقالي( و به کارگیري این رویکرد ، به تحلیل د گرد یسي تخیل مابین 
نقاشي و کنش نمایشی د ر پرد ه خواني می پرد ازد . این پژوهش سعی 
می کند  بر اساس آراء ژیلبر د وران، به د و سؤال اساسی پاسخ د هد . 
را  تخیل  شبانه  و  روزانة  منظومة  مي توان  چگونه  اینکه،  نخست 
مي توان  چگونه  اینکه  د یگر  و  نمود ؟  تفکیک  پرد ه خوانی  د ر 
براساس آراء د وران د گرد یسي تخیل مابین نقاشي و کنش نمایشي د ر 
پرد ه خواني را تبیین کرد ؟ قلمرو مکانی این پژوهش د ر ایران و بین 
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این پژوهش پرد ههای  ه.ق( و جامعة هد ف  سال های)1391-1330 
مطرح  نقاش  از  پرد ه  یک  تعد اد   انتخابی  روش  به  که  بود ه  نقاشی 
این حوزه به نام محمد  فراهانی صورت گرفت. همچنین برای بخش 
نمایشی پرد ه خوانی از فایل صوتی ضمیمه کتاب مرشد ان پرد ه خوان 
شد .  استفاد ه  است  معاصر  پرد ه خوانان  از  تن  سی  اجرای  شامل  که 
با  و  تحلیلي  توصیفي–  رویکرد   با  و  بنیاد ي  روش  به  پژوهش  این 
گرد آوری اطالعات به صورت اسناد ي و تاریخي، استفاد ه از اینترنت، 
اجرای  صوتی  فایل  نقاشی،  پرد ه های  تصاویر  و  مجالت  کتاب ها، 
د اد ه ها  تحلیل  روش  است.  گرفته  صورت  پرد ه خوانان  از  گروهی 
به صورت کیفی است و تصاویر و نشانه هایی که مطابق با آراء د وران 

بود ه از اثر استخراج و د ر تحلیل بیان  شد ه است.

پیشینه پژوهش
ژیلبر د وران د ر مواجهه با د یگر فیلسوفان حوزه تخیل کم تر مورد  
به  می توان  پژوهش ها  اند ک  این  د ر  است.  گرفته  قرار  بازخوانی 
مقالة»بررسي جایگاه خیال و اسطوره د ر نقاشي قهوه خانه اي )روش 
شعباني خطیب  صفرعلی  و  رحمانی  نجیبه  نوشته  د وران(«  ژیلبر 
)1395( اشاه کرد  که همان طور از عنوان مشخص است آرای د وران 
علی  است،  د اد ه  قرار  محور  قهوه خانه ای  پرد ه های  خوانش  د ر  را 
عباسی)1384( د ر مقاله »طبقه بند ي و کارکرد  تخیل د ر سه تابلوی 
مجید  مهرگان، رویکرد  ژیلبر د وران« آرای د وران را د ر ارتباط با 
نگارگری معاصر بازخوانی می کند . عباسی)1388( د ر مقالة د یگری 
د ر  را  این خوانش  نزد  محمود  فرشچیان«  با عنوان »کارکرد  تخیل 
با آثار فرشچیان به کار می گیرد . د ر مقالة »ترس از زمان  ارتباط 
جاي  مورد مطالعه:  د ولت آباد ی،  محمود   روایي  شخصیت های  نزد  
خالي سلوچ.« نوشته عبد الرسول شاکري و علی عباسي)1387( آرای 
ژیلبر د وران مبنای تحلیل اد بی قرار می گیرند  و د ر زمینه نمایش نیز 
مقالة  د ر  د وران  آرای  از  هاشمي)1392(  محمد   و  شهبازي  رامتین 
نمایشي پرد ه خواني« استفاد ه کرد ه اند .  نقاشي بر گونة  »بررسي هنر 
از نمونههای د یگر این پژوهش ها می توان به مقالة »ترس از زمان 
نزد  کلت، پژوهش هاي اد ب و زبان فرانسه« از حنانه محسنا و علی 
عباسی )1391(، مقالة »   از  خـیال عارفان تا تخیل ژیلبر د وران« نوشته 
نسیم کرامت و حسین فقیهی)1397( و پایان نامة کارشناسي ارشد  با 
عنوان»بررسي تخیل د ر آثار رضا عباسي براساس روش ژیلبر د وران«، 
ملیحه حید ری)1393( نام برد . وجه مشترک همه این پژوهش ها این 
است که  د ر تمام آثار ذکرشد ه نگارند گان عالوه بر شرحی از تخیل 
و رویکرد  ژیلبر د وران، آثاری را انتخاب و ضمن تجزیه وتحلیل آنها 
د ر  تفکیک عناصر منظومة روزانه و شبانة تخیل د وران  د ر  سعی 
آن ها د اشتند . با توجه به اینکه هیچ کد ام از این آثار ماهیت تطبیقی 
ند اشتند  به نظر می رسید  که جای خالی مطالعه هنرهاي سنتي ایراني 
نمایشي  هنرهاي  و  تجسمی  هنرهای  حوزة  د و  د ر  هم زمان  به طور 

که موجب بروز تجلي نظریات تازه د ر خوانش این هنرها را فراهم 
به کارگیري  با  پژوهش حاضر  د ر  ازاین رو  باشد .  می آورد  ضروری 
رویکرد  د وران نسبت به آثار هنری، سعی شد  به تحلیل د گرد یسي 
تخیل مابین نقاشي و کنش نمایشی د ر پرد ه خواني پرد اخته شود  و بر 
اساس آراء او، به این د و سؤال اساسی پاسخ د اد ه شود : نخست اینکه، 
پرد ه خوانی  د ر  را  تخیل  شبانه  و  روزانة  منظومة  مي توان  چگونه 
تفکیک نمود ؟ و د یگر اینکه چگونه مي توان براساس آراء د وران 
د گرد یسي تخیل مابین نقاشي و کنش نمایشي د ر پرد ه خواني را تبیین 

کرد ؟

تخیل
د ر طول تاریخ، تخیل و خرد  همواره به موازات هم قرارگرفته اند  
اختراعات  و  نوآوری  به وجود آمد ن  موجب  اغلب  د و  این  تقابل  و 
جالب توجهی از طرف بشر شد ه است. فلسفة غرب تخیل را توانایی 
توهمی  و  واقعی  اشخاص  و  اشیاء  بازنمود های  یا  تصاویر  تشکیل 
می د اند  و سه کارکرد  جبرانی، رهایی بخش و آشکارکنند ه برای آن 

د ر نظر می گیرند2 .
ریشه های تخیل د ر نظام اند یشه غرب را می توان د ر یونان باستان 
و کتاب عهد  عتیق یافت. ریچارد کرنی3 د ر تحقیقات خود  بیان د اشته 
آفرینش  مسالة  با  همگام  عبری  و سنت  یونان  فلسفة  د ر  تخیل  که 
مطرح شد ه است، د ر سنت عبری این تخیل با تمرد  آد م از خورد ن 
میوه ممنوعه و د ر نهایت خلق موجود ی به نام انسان است که د ر 
حقیقت برآمد ه از قوة تخیل او د ر مقام موجود ي است که خد ا او 

را به صورت خود  آفرید ه است)نک: اخگر، 1391: 73(.
قرار  خرد ورزی  مقابل  نقطة  د ر  همواره  تخیل  باستان،  یونان  د ر 
د اشت. همزمان با د وره کالسیک، فلسفة خیال نخستین بار توسط 
جزء  آیکازیا  یا  تخیل  افالطون  اعتقاد   به  گرد ید ،  مطرح  افالطون 
است«  از حقیقت  میان تهی  نمود ی  »فقط  که  است  معرفت  چهارم 
)افالطون، 1380: 1054(. ارسطو نیز با تبعیت از استاد  خود  افالطون 
نمی د انست ولی نسبت  قابل اطمینان  یونان تخیل را  و د یگر فالسفة 
برابر عقل  نیز تخیل د ر  او  اند یشه  د ارد . د ر  نرم تر  آنها نگرشی  به 
قرار د ارد  و اعمال حیوانات بیشتر تحت تأثیر تخیل است. به اعتقاد  
بد هند    رخ  است  قرار  یا  د اد ه اند   رخ  تازه  که  روید اد هایی  ارسطو، 
بزرگ ترین شفقت را برمی انگیزند . تخیل کرد ن مصائب و واکنش 
نظر  »به  می گیرد .  نشأت  اصل  همین  از  نیز  آنها  به  نسبت  عاطفی 
میرسد  آنچه ارسطو اکنون به عنوان شرط کافی برای تجربه تراژد ی 
امر چاره   ـ  فیزیکی  واقعیت  یا  فعلیت  نه  می شناسد  همین تخیل و 

ناپذیرـ باشد «)هالیول، 1388: 184(.
پس از رنسانس  و تحت تأثیر علمگرایی ناشی از فلسفة د کارتی4 
شروع  با  ولیکن  گرفت5،  قرار  بی مهری  مورد   زیاد ی  حد   تا  تخیل 
د وره رمانتیسم، شرایط تغییر کرد  و تخیل د ر غرب از حوزة فلسفه 
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به اد بیات و هنر ورود  پید ا کرد . به عبارتی د ر این د وران تخیل د ر 
برابر عقل روشنگر قرار می گیرد  و رومانتیک ها به شد ت از آن د فاع 
شاعر،  کالریج6  تیلور  ساموئل  چون  افراد ي  که  جایی  تا  می کرد ند  
با  انـگلستان،  نـوزد هم   قـرن   رمانتیک  معروف  منتقد   و  نویسند ه 
ظهور خود  کوشید ند  تا تأثیرات خرد گرایی محض به جای ماند ه از 
د وره نئوکالسیسم را کم رنگ کرد ه و مجد د  توجهات را به مبحث 
تخیل جلب نمایند . »تخیل برای رمانتیک ها همچنین سرچشمه زبان 
نماد ین و استعارهای شعر محسوب می شود  و د ر کنش خوانش، این 
کنش تخیل است که یاری د هند ه به زبان نماد ین و استعارهای شاعر 
است. به بیان د یگر، خوانند ه باید  آماد ه باشد  تا ناباوری خود  را به 
Willing Suspen� به   آن  از  کالریج  که  چیزی  بیند ازد ؛  تعلیق 

sion of Disbelief یاد  می کند «)نجومیان، 1384: 238(. از نیمه 

د وم قرن نوزد هم و قرن بیستم به بعد ، با نقش آفرینی هنرمند ان و 
متفکران رمانتیک، تخیل که معمواًل با خیالبافي یکي پند اشته و د ر 
مقابل قوة خرد  یا به عنوان مکمل آن د ر نظر گرفته مي شد  د وباره 
گرد ید .  خرد   جایگزین  ایشان  آثار  د ر  و  گرفت  قرار  مورد توجه 
د ر اوایل قرن بیستم زیگموند  فروید7  با مطرح کرد ن مسالة ضمیر 
ناخود آگاه  طرح  با  یونگ8  گوستاو  کارل  آن  از  پس  و  ناخود آگاه 
جمعی باب تازه ای را برای بازیابی د وبارة تخیل و جهان اسطوره ها 
باز کرد ند . اند یشمند ان و هنرمند ان غربی د ر این د وره برگرد اند ن 
اعتبار تخیل را از طریق شیوه های علمی که مورد  تأیید  و پذیرش د ر 

غرب بود  به انجام رساند ند . 
د ر مشرق زمین اما وضع به گونه ای د یگر بود . اهمیت مسالة تخیل 
موجب شد  تا فالسفه و اند یشمند ان بزرگی چون ابن سینا، سهرورد ی 
و ابن عربی به آن بپرد ازند . فالسفة اسالمی)قرن پنج هجری قمری( 
نظری برخالف عقید ة رایج د ر غرب)هم زمان با د وران قرون وسطی( 
که خیال را معاد ل جنون و خرافات و وهم می د انستند  ارائه د اشتند . 
»اولین بـار  اسالمی  علمای  تأثیرگذارترین  از  یکی  به عنوان  ابن سینا 
رویکـرد ي  متخیلـه،  و  خیال  قوة  کارکرد   میان   تمایز  ایجاد   با 
پیش گرفت، رویکرد ي که  د ر  بر خود   از فالسفة مقد م  متفـاوت 
تأثیر بسیار  مهمي  د ر  آراي فالسـفه و حکمـاي جهان اسالم برجاي 
د ید گاهی  اسالمی  فالسفه  بنابراین  گذاشت«)بلخاري،  1387:  2(. 
مورد توجه  بعد ها  که  کرد ند   ارائه  تخیل  د ربارة  متفاوت  کاماًل 
وسیعی  تحقیقات  او  گرفت.  قرار  کربن  هانری  چون  شرق شناسانی 
را د ر ارتباط با آرای سهرورد ی و وجود شناسي عالم خیال او انجام 
نزد  فالسفه و عرفای اسالمی تخیل  د اد )نک: کربن، 1373: 300(. 
آن چنان اهمیتی د اشت که عارفی چون ابن عربی انـد لسي9 خلقت را 
نه از عد م بلکه ناشی از تخیل خد اوند  و تجلی خد اوند  می د انست. 
»خلقت فعل خیال ازلی االهی است«)کربن ، 1395: 284(. مجموعه 
گسترش  غرب  د ر  کربن  هانری  توسط  بعد اً  شرقی  عرفای  آرای 

بیشتری یافت ولی د ر کنار او از د و متفکر د یگر نیز باید  نام برد : 
گاستون باشالر10، به عنوان نخستین فـرد ي که »نقد  تخیلي« را به طور 
رسمي را بنا نهاد  و ژیلبر د وران)2012-1921( استاد  جامعهشناسی 
و انسان شناسی د ر د انشگاه گرنوبل11 که هر سه این افراد  د ر فلسفة 

خود  متأثر از تفکر شرق هستند .

تخیل د ر نزد  ژیلبر د وران
این  د ر  او  بود ،  ذهنی  قابلیت های  رأس  د ر  د وران  نزد   د ر  تخیل 
راستا د ریافت که فالسفة غربی برای تکامل تئوری های خود  نیازمند  
واسطه ای هستند  که بتواند  به اید ه های ایشان جسمیت بخشد . برای 
این منظور به برسی تخیل د ر د و حوزة شرق و غرب پرد اخت. او با 
مطالعه آموزه های عرفانی اسالمی، آن را فراتر از کالبد  ماد ی جسم 
یافته های  انسانی د ید  و بخش عمد ة  انسان و نزد یک تر به حقیقت 
خود  را از این آموزه ها وام گرفت از همین روی ضمن قرار د اد ن 
تخیل به عنوان پایه و اساس ذهن انسان و سرچشمة تمامی تفکرات، 
را  گونه شناسی خود   و  د انسته  عقل  بر  مقد م  و  د انش  اساس  را  آن 
روی صور نوعی پایه ریزی12 کرد . ولی د ر فلسفة غرب تخیل به عنوان 
امری مجازی شناخته میشد  که د ر ذهن شکل می گیرد  و به اعتقاد  
د وران چیزی که منجر به تخیل د ر ذهن انسان می شود  تصویر است 
و این همان وجه اشتراک با ساختارهای اسطورهای است که د ر آن 
بازآفرینی د ر قالب تصویر صورت می گیرد . د ستاورد های مهم د وران 
د ر زمینة تخیل شناسی و اسطوره شناسی متأثر از استاد  وی، گاستون 
باشالر و د وستان نزد یک او هانری ُکربن و کارل گوستاو یونگ13 
بود . وی همچنین د ر زمینة عکس العمل شناسی زیر نظر بتچر14 آغاز 
نزد   نماد   به  د ستیابی  چگونگی  زمینة  د ر  سپس  و  نمود ه  کار  به 
»تأثیر   .)77 گرفت)عباسي،1390:  بهره  پیاژه15  نظریات  از  کود ک 
مفهوم سازة  بود ه و  فیلسوفي خد اباور و روانکاو  مانند   یونگ که 
»کهن الگو« را به ژیلبر د وران عرضه د اشت و نیز تأثیر هانري کربن 
که با پژوهش هاي علمي خود  د ربارة معنویت و عرفان شیعه، به ویژه 
ابن سینا و سهرورد ي مفهوم اساسي موند وس ایماگینالیس16)عالم مثل( 
را ارائه کرد ؛ مفهومي که »قد رت سوم شناخت« توصیف شد ه است و 
ازنظر مفهومي شباهتي با »کهن الگویی« د ارد «)شاند ز، 1384: 118(.

منطقي  رویکرد ی  با  اسالمی،  و  شرقی  عرفان  به  توجه  با  د وران 
عوامل  به  توجه  و  مناسب  ابزار  شناخت  از  استفاد ه  با  و  علمي  و 
اجتماعي و فرهنگي موجود  و همچنین برجسته کرد ن ویژگی های 
نماد ین تصاویر توانست اعتبار حقیقي تخیل موجود  د ر تصاویر هنري 
بهانه ای  اید ه ها  به  جسمی تبخشید ن  ذهنیت  بازگرد اند .  آنها  به  را 
از  که  مسیر،  این  د ر  اسطوره شناسي  علم  د وباره  احیاء  برای  شد  
د ستاورد های مهم او است. د وران ریشه هاي نقد  تخیل اسطورهاي د ر 
تاریخ را د ر د ورة رمانتیسم یافِت و اسطوره را نماد ی د ارای روایت و 
بهترین وسیله برای مواجه با زمان و مرگ د ر نظر می گیرد  و معتقد  
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اسطورة  شناخت  به  باید   ابتد ا  هنری  اثر  هر  خوانش  از  قبل  است 
اصلي  عنصر  سه  از  متشکل  وی  د ید گاه  د ر  اسطوره  پرد اخت.  آن 
»محرکه ها، کهن الگوها و نماد ها« است. محرکه ها د ر این تعریف 
نیروهای نامحسوسی هستند  که مربوط به کنش ها می شود  و برای 
د ید ه شد ن از سمبل ها و نشانه ها استفاد ه می کنند  و خود  شامل سه 
یا  پایین روند ه  د ستة محرکه هاي جد اکنند ه و عمود ي، محرکه هاي 
د اخل شوند ه و محرکه هاي آهن گد ار هستند . کهن الگوها د ر تعریف 
د وران عوامل ثابتی هستند  که برخالف محرکه ها، کارکرد  مفهومی 
خود  را همیشه و د ر همة فرهنگ ها و زمان ها حفظ کرد ه اند  و 
شکل  به عنوان  و  محرکه ها  برعکس  کاماًل  که  نماد ها  د رنهایت 
د ارای  آن،  برخالف  ولی  می شوند   شناخته  کهن الگوها  تغییریافته 
و  زمانی  فرهنگی،  شرایط  به  توجه  با  که  هستند   متغیری  مفاهیم 
د نبال  به  عبارت  سه  این  کنار  د ر  د وران  می شوند .  تعریف  مکانی 
واسطه ای بین آن ها حول محور تخیل و اصل زیربنای تفکر خود  بود  

که به عبارت »زمان« د ست  یافت. 
با توجه به این امر که زند گی انسان د ر محد ود ة بین تولد  و مرگ 
است از مرگ به عنوان د یگر عنصر کلید ی د ر این  بین نام برد  که 

د ر  د وران  د اشت.  او  فلسفة  شکل گیری  د ر  مؤثری  نقش 
از  را  تصاویر  تخیل«  قوة  انسانشناسی  »ساختارهای  کتاب 
منظر زمان به د و قسمت اساسی تقسیم می کند : 1. تخیالتی 
که ترس از زمان را نشان می د هند،  2. تخیالتی که کنترل 
ابتد ا تخیل  زمان را نشان می د هند «)عباسی،1390: 75(. او 
به  توجه  با  و  کرد ه  بررسی  خود   مختلف  اشکال  د ر  را 
را  غرب  جهان  د ید گاه  اسالمی،  عرفان  د ر  »رمز«  مفهوم 
و  نهاد ه  کناری  می کرد   قلمد اد   حیات  پایان  را  مرگ  که 
آن ها  و  د ست یافت  تخیل  زمینة  د ر  کلی  نظام  نوع  د و  به 
را به د و منظومة روزانه و شبانة تخیل نام گذاری نمود . او 
برابر  به علم عکس العمل شناسی و روانشناسی کود ک، د ر  با توجه 
ترس از مرگ سه واکنش را د ر نظر می گیرد  که د ر چارچوب د و 
منظومة روزانه و شبانة تخیل و به نام های: عکس العمل های موقعیتي 
یا وضعیتی، عکس العمل های تغذیه اي و  عکس العمل های مقاربتي یا 

رابطة جنسي)نمود ار  1(.

منظومة روزانة تخیل
است  قهرمانانه  و  تضاد ی  منظومه ای  تخیل،  روزانة  منظومة 
نظر  د ر  حد ود   و  موانع  از  عبورکرد ن  و  پیروزي  فتح،  به منظور  و 
گرفته شد ه است. این منظومه به د و بخش بزرگ به نام های منظومة 
و  زماني  صورت هاي  یا  منفي  ارزش گذاری های  با  تخیل  روزانة 
که  مي شود   تقسیم  مثبت  ارزش گذاری  با  تخیل  روزانة  منظومة 
ضمن ارزش گذاری جهان، همواره آن را به د و قطب مثبت و منفی 
تقسیم می کند . مسالة تأثیرگذار د ر این  بین زمان است و گذر زمان 
به  خود   که  می شود   مرگ  به  انسان  شد ن  نزد یک  موجب  که 
وجود آورند ه ترس است. »این ترس، ترس از مرگ یا به عبارتي ترس 

نمود ار 1.  عکس العمل های غالب د ر د ید گاه د وران ماخذ: نگارند ه

نمود ار 2. منظومه روزانه تخیل ماخذ: نگارند ه
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از گذر زمان است. د ر مقابل این ترس ذهن به صورت خود کار عملي 
این ترس و  براي  یا د ارویي  بتواند  راه حل  تا  انجام مي د هد   جبراني 
اضطراب پید ا کند . این عمل جبراني خود  را به وسیلة تصاویر تخیلي 
نشان مي د هد  و این تصاویر همانند  نماد ها یا تصاویر با ارزش گذاری 
کنترل  تحت  زمان  صورت  این  د ر  است.  انسان  ذهن  د ر  مثبت 
منفي  ارزش گذاری  با  نماد هاي   .)83 مي گیرد «)همان،  قرار  انسان 
نماد هاي  می شوند :  تقسیم  د سته  سه  به  خود   زمانی  صورت های  یا 
ریخت حیواني، نماد هاي ریخت تاریکي و نماد هاي ریخت سقوط17. 
نماد گرایي  یا  زمانی  یا صورت های  مثبت  ارزش گذاری  با  نماد هاي 
قرینه اي د ومین گونه از تصاویر منظومة روزانه است که به منظومة 
با ارزش گذاری مثبت تعلق د ارند  و د ر مقابل تمام تصاویر  روزانه 
زمان که به صورت منفي ارزش گذاری شد ه است قرار می گیرد . این 
نماد ها فرار از زمان یا پیروزي بر سرنوشت و مرگ را نشان مي د هد  
نماد هاي جد اکنند ه  تماشایي و  نماد هاي  نماد های عروجی،  و شامل 

است)نمود ار 2(.

منظومة شبانة تخیل
تمام نماد هایی که د ر منظومة روزانه وجود  د ارد  د ر منظومة شبانه 
و  می شوند   تکرار  تعد یل شد ه  به شکل  و  نویسند ه  تخیل  تکیه بر  با 
هنرمند  عالوه بر بیان ترس خود  به د نبال راهی برای تعد یل آن است 
ازاین رو د ر این منظومة شاهد  اعمالی چون بلعید ه شد ن بجای د رید ن، 
پایین آمد ن آرام و کنترل شد ه به جای سقوط کرد ن و حیوانات اهلی 
به جای حیوانات وحشی و تصویر تلطیف شد ه و رمانتیک از شب 
هستیم. د ر منظومة شبانه می آموزیم که با ناد ید ه گرفتن ترس، زمان 
غیرمنطقی  منظومهای  شبانه  منظومة  د رآوریم.  خود   کنترل  به  را 
آن ها  از  هرکد ام  برای  منظومه ها  تعریف  از  بعد   د وران  است. 
د ر سه  ساختارها  نام گذاری  و ضمن  می گیرد   نظر  د ر  ساختارهایی 
د ستة ساختارهای قهرمانی، ساختارهای آنتی فر از یک یا تناقضی و 

ساختار ترکیبی یا د راماتیک، د ستة اول را د ر گروه منظومة روزانة 
طبقه بند ی  تخیل  شبانة  منظومة  جزء  را  د یگر  د ستة  د و  و  تخیل 
می نماید . ازنظر ژیلبر د وران ساختارهای قهرمانی به کمک عکس 
العمل های مسلط وضعیتی یا رفتاری هد ایت می شوند . »از یک  طرف 
این ساختارها بسیار شبیه بیماری روانی اسکیزوفرنی18 هستند  و از 
طرفی د یگر این ساختارها تمامًا نبرد ی علیه زمان و مرگ به نمایش 

می گذارند «)همان: 97()نمود ار 3(. 
نماد های  اساس  بر  تصویر  د راماتیک  یا  ترکیبي  ساختارهاي  د ر 
چرخه ای و نماد های ریتم د ار شکل گرفته و د وران از آن به عنوان 
جمع اضد اد  یاد  می کند  مانند  چرخة فصل ها د ر طبیعت. د ر ساختار 
به  مربوط  »تصاویر  نفی می شود .  تناقضی  به شکل  اسرارآمیز زمان 
عمل  مشخص کنند ة  که  می چرخند   د ور  افعالی  تمامًا  ساختار  این 
اصلی  جوهره  به  رسید ن  به منظور  تغییر  شکل  معنی  شبیه سازی)به 
خود (، عمل اد غام کنند ه و عمل متحد  کنند ه باشند . این نوع تصاویر 
نماد های خلوتگاه د رونی را د ر ذهن زند ه می کند . نماد هاي خلوتگاه 
د روني عبارتاند  از: خانه، جام، پیاله و جوهِر هر چیز. اعمال پایین 
رفتن، فرورفتن، غوطه ورشد ن و... نماد هاي ماد ي هستند «)همان:106(

)نمود ار 4(.

 تحلیل

نمودار 3. ساختارهای منظومه روزانه تخیل ماخذ: نگارنده

نمودار 4. منظومه شبانه تخیل ماخذ: نگارنده

ساختارهای منظومة شبانة تخیل

ساختارهای ترکیبی یا دراماتیک
 )عکس العمل مقاربتی(

ساختارهای آنتی فرازیک یا تناقضی
) عکس العمل تغذیه ای(

مادة مادرانه 
)بزرگ مادر، 

آیینهای مربوط 
به مادر(

نقطة مقابل تصویر 
ناپاک و شیطانی 

از زن

هماهنگی

چینش مناسب از 
تفاوتها:

آهنگ های 
موسیقیایی

نمادهای تلطیف 
شده.

قبر آرامش، تعدیل 
مرگ با تعبیر به 

خواب

جمع اضداد
)پایه و اساس تمام 

درام ها(

قرار گرفتن تضادها 
روی پایه های 

برابر به نحوی که 
تفاوتشان نمایان 

شود.

نمادهای فرو 
رفتن

فرورفتن در 
اعماق زمین یا 

آب به آرامی

نمادهای 
داخل شونده و 

دربرگیرنده 

فضای بسته و 
مقدس، کشتی، 

فنجان، پیاله، جام، 
گلدان، زنبیل

درک چرخه ای از 
تاریخ بشریت

این امکان را 
می دهد تا گذشته 
را در حال زنده 

کنیم.

نمادهای 
داخل شونده و 
دربرگیرنده یا 

مینیاتوری

حضرت یونس 
در شکم ماهی، 

گالیور در 
سرزمین لی لی 

پوت

نمادهای تغذیه ای 
یا جوهری

مایعات و سیالها : 
شیر، عسل، شراب 

الهی، جوهره 
کیمیایی

پایان تاریخ

پیشرفت در 
آینده و ساختاری 

نجاتبخش

تصاویر مثبت یا 
بدون اضطراب در 
ارتباط با تصاویر 

شب

نیایش شب، شب 
آرام، شب ربانی، 

شب رنگارنگ

نمادهای خلوتگاه نمادهای وارونگی نمادهای آهنگدار نمادهای چرخه ای
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د رویشی،  پرد ه های  د ر  تصویر شد ه  روایت  تخیلی  ُبعد   د لیل  به 
تقابل های د وتایی بین د و قطب مثبت و منفی، د ر همة مجالس قابل 
د ر منظومة  پرد ه  امر موجب می شود  که کلیت  این  است،  روئیت 
روزانه تخیل که منظومه ای تقابلی و تضاد ی است قرار بگیرد . د ر 
پرد ه خوانی شیوة بیان پرد ه خوان به عنوان عامل مؤثری برای جذب 
عاشورا  واقعة  به  مربوط  روایت های  د ر  مثال  برای  است  مخاطب 
به خود  می گیرد ، شور و هیجان  پرد ه خوان حالت روایی  که لحن 
د ر مخاطب بیشتر شد ه و د رنتیجه ارتباط بهتری میان پرد ه خوان و 
مخاطب ایجاد  می شود . د وران خود  معتقد  است: »یک اثر بزرگ 
د ر   این که   مگر  بود ،  نخواهد   راضـی کنند ه  کامل  به طور  هـنری 
و  د م   و  جمله  ضد   نبود گی   مالیم  غـم   آنـتی تز،  حـماسی  لحن  آن 
از شاند ز،  نقل  به  ناامید ی د رهم تنید ه  شوند « )د وران  امید  و  بازد م  
1386: 129(. برای د رک بهتر این مهم، »الگوی ارتباطی« یاکوبسن19 
زبانشناس روسی را بررسی می کنیم: »فرستند ه پیامي را براي گیرند ه 
بافت ارجاعي د ارد ]...[  نیاز به یک  اثربخشي  پیام براي  مي فرستد . 
یا قابلیت تبد یل  که توسط گیرند ه قابل تصرف باشد ، گفتاري باشد  
به شکل گفتار را د اشته باشد . همچنین به یک رمز نیاز است که 
به عبارت  د یگر  گیرند ه)یا  و  فرستند ه  میان  نسبتًا  حد اقل  یا  کاماًل، 
نیاز به  باشد  و باالخره  پیام( مشترک  براي رمزگذار و رمزگشاي 
تماس وجود  د ارد ، یک مجراي فیزیکي و اتصال رواني میان فرستند ه 
باقي  ارتباطي  تا د رکنش  قاد ر سازد   و گیرند ه که هرد وي آن ها را 
بمانند «)چند لر به نقل از یاکوبسن، 1394: 159 و 160(. با استناد  به 
نظریة یاکوبسن میتوانیم پرد ه خوان را فرستند ه و مخاطب را گیرند ة 
پیام د ر نظر بگیریم. پیام از سه مجرا به گیرند ه منتقل می شود . مجرای 
اول انتقال پیام به روش نقلی و توسط پرد ه خوان صورت می گیرد . د ر 
روش د وم پرد ه خوان روایت محاکاتی را نیز به کار می گیرد  یعنی 
نقال خود  را به جای شخصیت های پرد ه قرار می د هد  و از جانب آنان 
سخن می گوید  و د ر آخر، این پرد ه نقاشی است که با تصاویر خود  
می توانیم  پرد ه خوانی  تفسیر  د ر  می د هد .  انتقال  به مخاطب  را  پیام 
و  د ید اری  بخش  د و  به  طبق)نمود ار5(،  را  آن  د ر  موجود   رمزگان 
شنید اری تقسیم نماییم. روایت پرد ه و حرکات و خصوصیات ظاهری 
و رفتاری پرد ه خوان مربوط به بخش د ید اری و روایت نقلی مربوط 
به بخش شنید اری و روایت محاکاتی مربوط به هرد و بخش د ید اری 
و شنید اری می شود20 . اطالعاتی که د ر غالب پیام، توسط پرد ه خوان 
به مخاطب منتقل می شود  از نوع د راماتیک است. برخالف هنرهای 
تجسمی همچون نقاشی که بیان تخیل د ر آن محد ود  به چارچوب 
مشخصی نیست، د ر هنرهای نمایشی هنرمند  ناچار است برای بیان 
تخیل خود  از قواعد  خاصی پیروی نماید  تا علی رغم محد ود یت های 
برقراری  و  تأثیرگذاری  توانایی  مناسب  اجرایی  بر  عالوه  موجود ، 
باید   اجرا  قالب  د ر  تخیل  بیان  باشد .  د ارا  را  مخاطب  با  ارتباط 

به گونه ای باشد  که عالوه بر جذابیت، برای مخاطب قابل د رک نیز 
ایجاد   توانایی تحریک احساسات مخاطب و  بد ین معنی که  باشد ، 
حس همزاد پند اری د ر وی را د ارا باشد . برای این منظور پرد ه خوان 
ابتد ا به امر باید  بتواند  عناصر موجود  د ر روایات را جسمانی کند  
تا مخاطب به راحتی با آن ارتباط برقرار نماید . اجرای محاکاتی به 
گرایی  خیال  یابد .  د ست  مهم  این  به  تا  می کند   کمک  پرد ه خوان 
تضاد   د ر  را  رؤیا  که  د یگر  هنرهاي  برخالف  نمایشي  هنرهاي  د ر 
با واقعیت قرار می د هند  بخشي از واقعیت اجرایي نمایش و مکمل 
تصویری  الگوی  از  د رویشی  نقاشی  پرد ه های  تمام  تقریبًا  است.  آن 
مشخصی پیروی می کنند  و عناصر شاخِص موجود  د ر آنها برگرفته 
از کهن الگوهای مختلف است. همه د استان ها کم یا زیاد ، حول چند  
د ر  بیشتر،  جذابیت  ایجاد   برای  غالبًا  که  می گذرد   تاریخی  روایت 
ترسیم آنها از تصاویر اغراق آمیز و تخیلی استفاد ه شد ه است. ازجمله 
القاء  می د هد   انجام  خود   مراسم  اجرای  د ر  پرد ه خوان  که  اعمالی 
حاالت مختلف چون غم و اند وه عمیق د ر رابطه با موضوع و انتقال 
به  مجلس  هر  برای  مناسب  لحن  از  استفاد ه  است،  مخاطب  به  آن 
مخاطب این فرصت را می د هد  تا با برقراری ارتباط بین گذشته ای 
که حاد ثه د ر آن رخ  د اد ه و زمان حال، رجعتی به خود  د اشته باشد  
و با شخصیت های اسطورهای و مذهبی روایت ها احساس نزد یکی یا 
همزاد پند اری کنند که نتیجة آن عروج و تعالی هم برای مخاطب و 

هم برای پرد ه خوان است.

بهشت و جهنم د ر پرد ه خوانی
شد ن  ابد ی  مفهوم  هستی  چرخة  د ر  که  مطلب  این  مهم  نکتة 
مستلزم برپایی قیامت و محشر است، بیان این امر است که ابتد ا باید  
نابود  شود  و سپس به تکامل برسد  و این همان  همه چیز خراب و 
شامل  که  د راماتیک  ساختارهای  است.  کائوتیک  حرکت  مفهوم 
از هماهنگی و هم نشینی و  نمونه  بهترین  نماد های چرخه ای است، 
از طریق کنترل  نماد های چرخه ای  است،  میان خیر و شر  تعارض 
کنترل  به این ترتیب  و  برقرار کرد ه  ارتباط  متضاد   عناصر  بین  زمان 
به د ست می گیرد . ساختار چرخه ای علی رغم ماهیت  سرنوشت را 
د ر  ما  انتهای حرکت خود  می رسد  که  به  آنجایی  بود ن  د رگرد ش 
روایت د ینی و اسالمی، آن را پایان تاریخ و زند گی فانی می د انیم و 

 

نمودار 5 . ارتباط فرستنده و گیرنده پیام در پرده خوانی
طبق الگوی ارتباطی یاکوبسن)ماخذ: نگارنده(
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این پایان به معنی آغاز زند گی ابد ی است. طبق قاعد ة ژیلبر د وران 
پایان تاریخ ساختاری نجات بخش است و نشان از تعالی و ترقی د ر 
آیند ه د ارد . ُبعد  مذهبی پرد ة نقاشی کمک می کند  که نقال مفاهیمی 
چون خیر و شر را د ر قالب سرانجام بهشت و جهنم برای مخاطب 
بیان نماید . تصاویر مربوط به این د و مجلس پر از شمایل های انسانی 
و موجود ات نامأنوس د ر قالب جن و پری و ملک و جانوران عجیب 
و تخیلی است که علی رغم این آشفتگی، نظمی پنهان د ر خود  د ارد  
و یاد آور این مطلب از د وران است که: »فوران انبوه تصویرها، حتی 
د ر موارد ی با بیشترین ابهام و آشفتگی همیشه با منطقی باهم مرتبط 
هستند ، هرچند  که آن منطق ضعیف، منطقی کم مایه باشد «)سعید ی، 
1384: 108(. د ر منظومة شبانه قاد ر به پیوند  اضد اد )خاصه مفهوم 
که  می شویم  باقی  جهان  وارد   مرگ،  از  بعد   هستیم.   شر(  و  خیر 
طبق گفتة د وران از آن به ساختار پایان تاریخ یا مرحله نجات بخش 
یاد  می شود . چون این مرحله تا زمانی که انسان د ارای حیات است 
د ست نیافتنی و مجهول است تنها از طریق تخیل می توان این تصویر 
از آیند ه را تجسم کرد  و با پشت سرگذاشتن زمان حال می توان به 
آن د ست یافت. شهاد ت د ر د ید گاه مؤمنان سرآغاز حیات جاود انی 
و رسید ن به عروج است و کهن الگوهای بهشت و جهنم نقطه پایانی 
کلی  نمای  شاهد   د ر)تصویر1(  هستند .  مجالس  تمام  روایت  مفهوم 
از یک پرد ه د رویشی که توسط مرحوم محمد  فراهانی ترسیم شد ه 

هستیم.
 بهشت

تصویری که از بهشت د ر روایات مذهبی به مخاطب ارائه می شود  
باغی سرسبز با جوی های روان، حوری و مالئکی است که د ر خد مت 
مومنانند . د رخت طوبی، حوض یا چشمه کوثر و مرغ سلم ازجمله 

عناصری هستند  که د ر بهشت از آن ها نام برد ه شد ه)تصویر2(.
طبق روایت سید  حسین میریان پرد ه خوان اهل اصفهان: »د ر بهشت 
د ارد .  قرار  نام طوبا  به  د رختی  آن  کنار  بنام کوثر که  است  نهری 
روی این د رخت مرغی است بنام مرغ سلم که عاشق نام پیامبر است. 
هر زمان مرد م صلوات بر پیامبر می فرستند  این مرغ از خود  بی خود  

می شود  و د ر حوضی به اسم کوثر می افتد  و بعد  از لحظه ای از آن 
بیرون می آید  و پر و بالش را بر هم می زند ، قطرات آبی از پروبال 
این پرند ه به هر سو می رود ، از هر قطره َملِکی به وجود  می آید  که 
تا قیامت برای صلوات فرستند ه طلب مغفرت کرد ه و د رود  و سالم 

می فرستد :
»د م به د م، د م از والی مرتضی باید  زد ن   

 د ست د ل، بر د امن آل عبا باید  زد ن«)ارد الن، 1386: فایل صوتی 3(
د ر شعر باال با توجه به روایت نقل شد ه، »د ست بر د امان آل عبا 
ذکرگفتن  یا  صلوات فرستاد ن  است،  فرستاد ن  صلوات  همان  زد ن« 
را  انسان  نفس  تذهیب  و  می شود   نفس  تذهیب  و  تزکیه  موجب 
جد ا  عروج،  به  رسید ن  و  تعالی  این  طرفی  از  می رساند ،  تعالی  به 
نماد های  پس جزء  د ارد   همراه  به  نیز  را  روح  پاک سازی  و  شد ن 
جد اکنند ه است. د ر هرد و صورت شاهد  نماد  عروج از نماد های با 
ارزش گذاری مثبت منظومة روزانة هستیم. از منظر د وران: »د رخت 
 Durand,(»همیشه نماد  کلیت کیهان د ر پید ایش و تکامل آن است
329 :1999( د ر فلسفة او، د رخت به عنوان نماد  چرخه ای یا ریتم 

د ار از ساختارهای د راماتیک منظومة شبانه است. »د رخت آهنگ 
چرخه ای، تولید  جد ید  را به وجود  می آورد  و قاد ر است اضد اد  را 
ازآنجایی که مرغ سلم  پیوند  د هد «)عباسی،1390: 20(.  به یکد یگر 
وجود  ماد ی و د نیایی ند ارد  و د ر قرآن هم اشاره ای به آن نشد ه، د ر 
گروه موجود ات افسانه ای قرار می گیرد ، با علم به ارتباط این مرغ 
با د عا و ذکر و اینکه پرند ه د ر فلسفة د وران نماد  عروج است، مرغ 
مثبت  ارزش گذاری  با  روزانه  منظومة  عروجی  نماد های  سلم  جز 

قرار می گیرد .
نهر کوثر د ر تصاویر پرد ة نقاشی به صورت حوض کوچکی نقاشی 
شد ه است. »َوَجَعْلَنا مَِن الَْماِء ُکلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفاَل ُیْؤمُِنوَن؛ و هر چیز 
زند ه ای را از آب پد ید  آورد یم آیا ]بازهم[ ایمان نمی  آورند21 « نقش 
حیات بخش آب د ر فرهنگ اسالم د ر این آیه به خوبی مشهود  است. 

تصویر 1. پرده درویشی عاشورا، محمد فراهانی، رنگ و روغن
) اردالن، 1386: دفتر 11(

تصویر 2. پرده درویشی عاشورا)صحنه بهشت، بخشی از اثر(،
محمد فراهانی)اردالن، 1386: دفتر 8(
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د ر باور عامة مرد م ایران آب نشانة روشنی و حیات است ازاین رو 
می د هیم.  قرار  روزانه  منظومة  تماشایی  نماد های  گروه  د ر  آن ها 
بین بهشت و جهنم نقش شد ه،  تصویر ترازو د ر د ست فرشتة عد ل 
ترازو نماد  عد الت است و به د نبال محرکة عد الت می آید . ترازو را 
می توان به عنوان نشانه ای برای پایان و سرانجام تاریخ جزء نماد های 

چرخه ای منظومة شبانة تخیل د سته بند ی کرد .
»ترازوی عمل میزان به کار است                               

که فرد ای قیامت آشکار است«)ارد الن، 1386: فایل صوتی 15(.
د ر  سور  شیپوِر  ترازو،  نماد   تصویر  شاهد   پرد ه،  از  بخش  این  د ر 
که  د اوری  انتظار  د ر  مرد گان  و  اسرافیل22  نام  به  فرشته ای  د ست 
با  تصویر  د ر  نماد   چهار  هر  هستیم.  شد ه اند   تصویر  باز  با چشمان 
کاد ر سبز مشخص شد ه است. ترازو به عنوان نماد  عد الت، با مفاهیم 
تماشایی  نماد های  جزء  د رنتیجه  د ارد   همخوانی  پاکی  و  قد رت 
روزانه  )منظومة  عروج  نماد   فرشته  می گیرد .  قرار  روزانه  منظومة 
ساختار  از  آهنگ د ار  نماد   سور،  شیپوِر  و  مثبت(  ارزش گذاری  با 
ترکیبی یا ریتم د ار منظومة شبانه است؛ و د ر آخر مرد گانی که با 
چشمان بازایستاد ه و منتظر د اوری هستند  د ر گروه نماد های تماشایی 

منظومة روزانه قرار می گیرند )تصویر 3(.

جهنم
»سرزمینی است که ایمان فلک رفته به باد 

هرکه شیرین طلبد  تیشه خورد  چون فرهاد «)ارد الن، 1386: فایل 
صوتی 15(

ویژگی هایی چون آتش سوزان، مکانی بسیار گرم و غیرقابل تحمل، 
جهنم  توصیف  برای  جوشید ن  حال  د ر  چشمه های  و  مذاب  مواد  
حالت  نشان د هند ة  عالئم  این  د وران،  تفکر  طبق  می شود ،  استفاد ه 
کائوتیک ریخت حیوانی منظومة روزانه با ارزش گذاری منفی است. 
تصویر  نشان د اد ن  بهتر  برای  ترسناک  و  عجیب  موجود ات  حضور 

تاریک و منفِی جهنم از خصوصیات نقاشی د ر پرد ه خوانی است که 
پرد ه خوان نیز با اشعاری از این د ست به تشد ید  این حس ترس و القاء 
آن به مخاطب می کوشد . »د ر پرد ه های نقاشی چیزی که جلب توجه 
می کند  اغراق د ر نمایش هیکل های وهمی همچون اجـنه، شـیاطین 
د وزخی  موجود ات   .)107  :1377 است«)ناصر بخت  مـالئک  و 
بلعید ن  حال  د ر  که  غاشیه  مار  از  عبارت اند   پرد ه  بر  تصویرشد ه 
گوشت  خورد ن  حال  د ر  که  مرد ارخوار  پرند ة  است،  گناهکاران 
تن گناه کاران است، د و َملِک عذاب که د ر حال نظارت بر اجرای 
مجازات گناه کاران هستند ، عقرب جرار که بر روی بد ن گناه کاران 
بیرون  رباخوار  افراد   شکم  از  که  مارهایی  و  است  رفت وآمد   د ر 

آمد ه و د ور بد ن و گرد ن گناه کاران پیچید ه اند )تصویر 4(.
اراک صحنه د وزخ را چنین  اهل  پرد ه خوان  علی اکبر جوانبخت 

توصیف می نماید :
»د اللــت می کند  آیـات قرآن    

                                                  کـه د ر روز قیامت سود  خواران
کـه سر بیرون کنند  از قبرهایشان

                                                  شکم افتد  به روی د ست و پاشان
ِز ایشان اهل محشر جمله بـزار 

                                                  گریزان اند  زین قــــوم ربـاخـوار
حد یثی است گویـم با تو بنــگر   

                                                 کـه از د وزخ برآرد  اژد ری ســر
سرش د ر آسمان چهارمین است    

                                                  د مش تا گاو و ماهی بر زمین است
ز مغرب تا به مشرق شد  د هانش  

          زنـد  فریـــاد  این ورد  زبـانــش)ارد الن، 1386: فایل صوتی 14(
د ربارة  تخیل  انسانشناسی  ساختارهای  کتاب  از  بخشی  د ر  د وران 
انسان است.  نماد های تخیل  از مهم ترین  »مار« می گوید : »مار یکی 

تصویر 3. پرده درویشی عاشورا)صحنه روز داوری، بخشی از اثر(،
محمد فراهانی)عقیلی در جباری راد، 1398(

تصویر 4. پرده درویشی عاشورا)صحنه دوزخ: بخشی از اثر(،
محمد فراهانی)اردالن، 1386، دفتر 14(
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سخت  ناخود آگاه  ند ارد ،  وجود   آن  د ر  خزند ه  این  که  اقلیمی  د ر 
است که بتوان یک جایگزین معتبر که به لحاظ نماد ین غنی باشد ، 
پید ا کرد . ]...[ مار سه گانه نماد  تحول زمانی، باروری و جاود انگی 
اجد اد ی است«)Durand, 1999: 305(. مار غاشیه حیوانی است 
را  گناهکاران  و  است  ساکن  جهنم  د ر  که  اژد ها  ویژگی های  با  
به  توجه  با  د ارد .  وجود   غاشیه  نام  به  سورهای  قرآن  د ر  می بلعد . 
احاطه  احاطه کنند ه ذکرشد ه، عمل  پوشانند ه و  این کلمه که  معنی 
آن  وظیفة  که  شد ه  تفسیر  نام  این  به  ماری  به  گناهکاران  کرد ن 
بلعید ن گناه کاران است. مار به د لیل عمل بلعید ن د ر هنگام خورد ن 
طعمه جزء تصاویر تعد یل شد ه ریخت حیوانی و د ر منظومة شبانه 
د سته بند ی می شود  ولی د ند انی که نقاش برای مار غاشیه ترسیم کرد ه 
نماد  د رید ن و پاره کرد ن است و تصویر مار را بیشتر شبیه به اژد ها 
می کند . د ند ان تیز از نماد های ریختحیوانی)قسمتی از بد ن حیوان( 
د ر گروه حیوانات  غاشیه  مار  تفاسیر  این  با  است.  منظومة روزانه 
تخیلی و از منظومة روزانة تخیل قرار می گیرد  که نشان ترس انسان 
از گذر زمان را د ارد . د ر توصیف این مار و عظمت آن پرد ه خوان 
د رجایی که می گوید  سر این مار د ر آسمان چهارم و د مش د ر زمین 
قرار د ارد ، از صنعت اغراق استفاد ه کرد ه که خود  تأکید ی بر تخیلی 
بود ن حیوان است و نشان د هند ه عظمت مار و موجب ایجاد  ترس 
ریخت  تصاویر  کائوتیک  نماد های  از  خشن  حرکت  است.  بیشتر 

حیوانی)نماد های با ارزش گذاری منفی( منظومة روزانه است.
د ر تصویر مربوط به مجلس مرد  رباخوار که د ر آن مار د ر قالب 
عذاب الهی از شکم مرد  خارج می شود  اگر خارج شد ن یا رویید ن 
مار از شکم را نوعی زایش)د ر قالب فرزند  یا محصول گناه( محسوب 
وضعیتی  یا  موقعیتی  عکس العمل هاي  جزء  را  آن  می توان  کنیم، 
ساختارهای  از  زایمان(  هنگام  د ر  قابله  خشن  عمل  )تد اعی کنند ه 
منظومة روزانه تخیل قرارد اد . »باشالر نقل قولی از ویکتور هوگو از 
کتاب ویلیام شکسپیر ارائه می د هد  که د ر آن شکم د ر معنای کلی 

به عنوان »مخزن ارواح و شیاطین« شناخته می شود . نقش منفی حفره 
یا گود ال، شکم یا مجرای فاضالب د ر اثر هوگو با تحلیل روانی شعر 

.)Durand, 1999: 115(»ازنظر بود ائی ها یکی است
از  مارها  توسط  طعمه  بلعید ن  خصوصیت  د وران،  فلسفة  طبق 
ویژگی های محرک هاي پایین روند ه یا محرک هاي د اخل شوند ه و 
د ر پیوند  با عکس العمل هاي بلعید ني یا تغذیه ای است که کهن الگوی 
جام را تحریک مي کند . این توضیح د وران را نیز باید  د ر نظر د اشت 
با کهن الگوی فرود   بلعید ن  که: »د ر بسیاری از فرهنگ ها محرکة 
و همچنین کهن الگوی بازگشت به سرچشمه سعاد ت و تصویر زن 
د ر ارتباط است. این ارتباط گاهی با نماد  آب و گاهی با نماد  زمین 
پرند ه   .)38  :1395 حید ری،  از  نقل  به  می شود «)د وران  د اد ه  نشان 
مرد ارخوار نیز که مشغول د رید ن جسد  گناهکاران است از تصاویر 
است. تصویر  منفی  ارزش گذاری  با  ریخت حیوانی منظومة روزانه 
برای  پرد ه خوان  ولی  نمی شود   مشاهد ه  پرد ه  کجای  هیچ  د ر  سگ 
نام  آن  از  به د فعات  شمر  مخصوصًا  اشقیاء  پستی  د رجه  نشان د اد ن 

می برد  و آن ها را به سگ تشبیه می کند .
»این ملحد ی که تیغ ابلفضل د ونیمش نمود ه است    

   نامش صد یف سگ مرد ود  بی حیاست«)ارد الن، 1386: فایل صوتی 15(
تصویر شمر د ر بیشتر پرد ه های نقاشی د ر هیبت انسانی با محاسن 
سرخ و اند ام جنسی سگ ماد ه)نماد  ریخت حیوانی( تصویر می شود . 
از  بخشی  به عنوان  شد ه،  کشید ه  شمر  برای  که  هم  تیز  د ند ان های 
بد ن حیوان نماد  ریخت حیوانی با ارزش گذاری منفی است. از طرفی 
تأکید  بر ماد گی سگ با کشید ن اند ام جنسی زنانه برای شخصیت 
شمر نشان د هند ة نماد  زنانگی و نشاِن ناپاکی و مبین نماد های ریخت 
تاریکی از منظومة روزانه با ارزش گذاری منفی است. با این تفاسیر 
ریخت  و  تاریکی  ریخت  نماد   هرد و  با  شمر  شخصیت  نشانه های 

حیوانی مطابقت د ارد )تصویر 5(.

نتیجه گیری
فرضیه  این  شد   موجب  تخیل  زمینة  د ر  د وران  د ید گاه  مطالعه 
شکل بگیرد  که با توجه به گرایش د وران به عرفان شرقی اسالمی 
و عالقه وی به مقولة اسطوره ممکن است مشابهت هایی بین د ید گاه 
او با پرد ه خوانی وجود  د اشته باشد . برای این منظور نخست روایت 
پرد ه خوانی را به سه د سته نقلی، محاکاتی و پرد ه نقاشی تقسیم کرد ه 
و طبق نظر یاکوبسن به تفسیر هرکد ام پرد اختیم. د ر پرد ه خوانی پیام 
از سه مجرا برای مخاطب ارسال می گرد د : 1.مجرای روایت نقلی،  

2. مجرای روایت محاکاتی، 3. مجرای پرد ه نقاشی.
نخستین سؤالی که د ر فرضیه مطرح شد  چگونگی تفکیک منظومة 
بود ،  د وران  آراء  براساس  پرد ه خوانی  د ر  تخیل  شبانة  و  روزانه 
بامطالعه بر روی نشانه های تصویری موجود  د ر پرد ه نقاشی)مجرای 
تصاویر  د ر  موجود   تخیل  که  شد   حاصل  نتیجة  این  نقاشی(  پرد ه 

تصویر 5. پرده درویشی عاشورا)تصویر شمر، بخشی از اثر(،
محمد فاهانی)اردالن، 1386، دفتر 18(



صفحات 28-17                            
 مطالعه د گرد یسی بیان تخیل د ر پرد ه خوانی براساس آراء ژیلبر د وران

 )مطالعه مورد ی: تصویر بهشت و جهنم(

27

کتبی  روایات  تأثیر  تحت  که  بود ه  نقاش  تخیل  از  برخاسته  غالبًا 
محوریت  با  تاریخی-  مذهبی  روید اد های  از  مجموعه ای  شفاهی  و 
نقاش  بد ین صورت د ر ذهن  بهشت و جهنم)موضوع مورد پژوهش(، 
شکل گرفته است. بررسی بیشتر نشان د اد  که د ر ُبعد  تصویری پرد ه 
نقاشی گرایش بیشتر به سمت منظومة روزانة تخیل است. البته این 
نکته را هم باید  د ر نظر د اشت شرح وقایع بیشتر مجالس به گونه ای 
بود  که باوجود  تفاوت های ظاهری امکان  د سته بند ی آنها د ر هرد و 
منظومة تخیل وجود  د اشت؛ یعنی برخالف قواعد  اولیه د ر بسیاری 
از موارد  نماد ها بین منظومة روزانة و شبانه د رحرکت اند . د ر بخش 
اجرا و جایي که وارد  حوزة نمایشي و محاکاتي مي شویم، به د لیل 
حضور پرد ه خوان و ایجاد  حرکت و بازی نقش برخی شخصیت ها از 
جانب او، پرد ه خوانی د ر حوزة منظومة شبانة تخیل قرار می گیرد . 
این بازی با منظومه ها باعث می شود  بنا بر الگوی یاکوبسن مجرای 
ارتباطی گسترش یافته و حجم بیشتری از پیام د ر قالب رمزگانه ای 
می د هد   رخ  اینجا  د ر  که  اتفاقی  شود .  منتقل  مخاطب  به  متفاوت 
به حرکت د رآمد ن تصاویر پرد ه د ر ذهن مخاطب به د لیل روایت 
محاکاتی است و زمانی که این اتفاق می افتد  اجرا شکل د راماتیک 
به خود  می گیرد  که تأثیرگذاری بیشتری نسبت به تصویر د ارد . به 
د لیل تک نفِر بود ن اجرای مجالس پرد ه خوانی، راوی و کنشگر د ر 
آن یک نفر هستند . د ر این شرایط تفسیر به حد اقل خود  رسید ه و 
زمان از ماضی به مضارع تغییر می کند  یعنی روید اد  د رگذشته اتفاق 
جنبة  د ر  د لیل  همین  به  می شود .  روایت  حال  زمان  د ر  ولی  افتاد ه 
همخوانی  پرد ه خوانی،  محاکاتی  روایت  و  نقلی  روایت  د راماتیک 
امر که د ر مباحثی  این  به منظومة شبانه احساس می شود .  بیشتری 
چون رنگ د ر د ید گاه د وران مشهود تر است، مانعی است برای عد م 
قطعیت د ر اعالم نتیجة نهایی برخی تفاسیر که به نظر می رسد  این 
موضوع خود  از کاستی های فلسفة د وران باشد . با این رویکرد  و د ر 
اد امة پژوهش ضمن تفکیک عناصر موجود  د ر پرد ه و د سته بند ی 
آن ها، منظومه های تخیل ژیلبر د وران را د ر هرکد ام از ساختارها 
با  را  عناصر  رابطة  تا  شد   کوشش  سپس  کرد یم.  بیان  و  شناسایی 
یکد یگر سنجید ه و د و قطب اصلی منظومة تخیل را از آن استخراج 
شود . د ومین پرسشی که د رروند  شکل گیری این پژوهش مطرح شد  
د ر  نمایشي  کنش  و  نقاشي  مابین  تخیل  د گرد یسي  تبیین  چگونگی 
قبل  نتایج  اد امة  د ر  بود .  را  د وران  ژیلبر  آراء  اساس  بر  پرد ه خوانی 
مشخص شد  که کنش نمایشی د قیقًا زمانی د ر پرد ه خوانی رخ می د هد  
که راوی و کنشگر یک نفر هستند . به همین د لیل د ر اجرا لحظاتی 
به وجود  می آید  که راوی خود  را د ر قالب شخصیت های پرد ه قرار 
می د هد . ازآنجایی که این اتفاق د ر حضور مخاطب شکل می گیرد ، 
از تأثیرگذاری بیشتری برخورد ار است و این امر کمک زیاد ی به 
می گرد د ؛  تخیل  شد ن  پویا  موجب  و  کرد ه  مخاطب  تخیل  تقویت 

باشد   شناسایی شد ه  تخیل  روزانة  منظومة  نقاشی  پرد ة  د ر  اگر  یعنی 
و  تبد یل شد ه  تخیل  شبانة  منظومة  به  د راماتیک23،  کنش  عمل  د ر 
شبانه  منظومة  شد   اشاره  پیش تر  که  می شود )همان طور  د راماتیزه 
امری د راماتیک است.( به د لیل اینکه تخیل مخاطب د ر اجرای نقلی 
و محاکاتی تحرک بیشتری د ارد  و طبق پژوهش انجام شد ه این د و 
شیوه روایت جزء منظومة شبانة تخیل حساب شد ه و روایت تصویری 
پرد ه بیشتر گرایش به منظومة روزانه د ارد ، نتیجة نهایی که از این 
پژوهش حاصل شد ، تأثیرگذارتر بود ن منظومة شبانة تخیل نسبت 

به منظومة روزانة تخیل از د ید گاه نگارند ه است.

پی نوشت ها
1. Gilbert Durand

2. برای مطالعه بیشتر به مقد مة کتاب ساختارهای نظام تخیل از 
منظر ژیلبر د وران)علی عباسی، 0931( مراجعه شود .

3. Richard Kearney)1954(

تفکر  سنت  د ر  که  تخیل  نظریة  حوزة  متفکر  کرنی  ریچارد  
پد ید ارشناسی مطرح است.

4. René Descartes)1596�1650(

 فیلسوف و ریاضید ان فرانسوی
5. برای مطالعه بیشتر به فصل اول کتاب تخیل نماد ین نوشته ژیلبر 

د وران مراجعه شود .
6. Samuel Taylor Coleridge)1772�1834( 

جنبش  بنیانگذاران  از  و  متکلم  و  فیلسوف  اد بی،  منتقد   شاعر، 
رمانتیک د ر انگلیس

7. Sigmund Freud)1856�1939(

 عصب شناس برجسته اتریشی و بنیانگذار علم روانکاوی به عنوان 
یک روش د رمانی روانشناسی بود .

8. Carl Gus tav Jung(91875-1961)

9. متولد  مرسیه د ر جنوب اسپانیا، عارف مشهور قرن  ششم  هجري 
و پد ر عرفان نظري، یکی از تأثیرگذارترین نظریه پرد ازان د ر حوزه 
خیال و عرفان نظري به شمار می رود  تا جایی که اکثر غریب به اتفاق 
عرفـا و شـعراي پـس از  وي ، تحت تأثیر آموزه های ابن عربی بود ند .

10. Gas ton Bachelard(1884-1962)

11. Grenoble

12. یعنی بیان د اشت که نماد ها متغیر بود ه د رحالی که صور نوعی 
ثابت هستند  و د ر همة فرهنگ ها به یک شکل د ید ه می شوند .

13. Carl Jung(1875-1961)

14. Betcgerev

15. Jean Piaget(1896-1980) 

به د لیل کار د رزمینة  بود  که  پیاژه یک روانشناس سوئیسی  ژان 
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رشد  کود ک شناخته شد ه است.
16. Mundus imaginalis

17. به کتاب ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر د وران نوشته 
علی عباسي صفحه 80 مراجعه شود .

18. Schizophrenia

یک بیماری روانی است که با رفتار و گفتار غیرعاد ی و کاهش 
توانایی د رک واقعیت)اختالل د ر واقعیت سنجی( نمایان می شود.

19. Roman Jakobson

20. برای مطالعه بیشتر به مقالة تأثیر گونة نقاشی بر هنرنمایشی 
پرد ه  خوانی نوشتة رامتین شهبازی و محمد  هاشمی مراجعه شود .

21. آیه 30 سوره انبیاء)قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی(
22. فرشته ای که د ر روز قیامت بر شیپور سور می د مد  تا مرد م را 

برای د اوری فرابخواند .
نمایش  به صورت  را  غیره  و  روید اد   و  رمان  و  د استان   .23
د رآورد ن، روی صحنه ی تئاتر)پرد ه ی سینما و تلویزیون( نشان د اد ن، 
مجسم کرد ن، )به صورت پرشور یا غلوآمیز( بیان کرد ن،)به طور زند ه 

و مؤثر( آشکارکرد ن، به شکل د رام یا نمایش د رآورد ن.
)dictionary.abadis.ir(

منابع فارسی
مطالعه  بر  انتقاد ي  د رآمد ي  باقی:  و  فانی  مجید )1391(،  اخگر، 

نقاشي ایراني. تهران: انتشارات حرفه هنرمند .
ایران: د فترهای 1  ارد الن، حمید رضا)1386(، مرشد ان پرد ه خوان 

الی 30. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
رضا  و  لطفی  محمد حسین  ترجمه:  جمهور.  افالطون)1380(، 

کاویانی. تهران: انتشارات خوارزمی.
عارفان  مهرویان- خیال  عکس  حسن)1378(،  قهی،  بلخاری، 

)مفهوم شناسی خیال در آراء موالنا(، تهران: فرهنگستان هنر.
پارسا.  مهد ی  ترجمه:  نشانه شناسی.  مبانی  د انیل)1394(،  چند لر، 

تهران: انتشارات سوره مهر.
حید ری، ملیحه)1395(، بررسی تخیل د ر آثار رضا عباسی بر اساس 
د انشگاه  انسانی  علوم  د ر هنر و  د وران. مجلة پژوهش  ژیلبر  روش 

هنر و معماری کاشان، شماره 4، )صص 1-12(.
تهران:  نعمت  اللهی.  ترجمه:  نماد ین.  تخیل  ژیلبر)1398(،  د وران، 

انتشارات حکمت کلمه.
رحماني، نجیبه و صفرعلی شعباني خطیب)1395(، بررسی جایگاه 
خیال و اسطوره د ر نقاشی قهوه خانه ای. پژوهشکد ه نظر تهران، باغ 

نظر، صص 19-32.
سعید ي، مریم، امیرحسین ماحوزي، شهین اوجاق علي زاد ه)1394(، 
د ر  گور  بهرام  نظامي)د استان  بزم   و  فرد وسي   رزم  د ر  شیر  تخیل 
یازد هم،  سال  حماسي ،  اد ب   پژوهش نامة   هفت پیکر(.  و  شاهنامه  

شـمارة 20 ، صص 73-90.
شاند ز،  جي)1384(، از کهن الگوشناسی تا نشانه شناسی. منصور 
احمد ی)ویراستار(. ترجمه کیومرث پارساي. مقاالت اولین  هم اند یشی 

تخیل هنری ، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
شاند ز، ژرار)1386(، انسان شناسی تخیل و نشانه شناسی تنشی:   رویکرد  
ترکیبی. ترجمه: بهمن نامور مطلق. پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 

3، صص 120-139.
شهبازی، رامتین، هاشمی، محمد)1390(، بررسی تأثیر هنر نقاشی 
بر گونه نمایشی پرد ه خوانی، کتاب مجموعه مقاالت سومین همایش 

بین المللی نمایش های آئینی-  سنتی. صص 253-265.
عباسی، علی)1390(، ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر د وران: 

کارکرد  و روش شناسی تخیل. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
تخیل  تا  عرفان  خیال  از  فقیهی)1397(،  حسین  و  نسیم  کرامت، 
د انشگاه  عرفانی  اد بیات  پژوهشی  علمی  فصلنامه  د و  د وران.  ژیلبر 

الزهرا، سال 10، شماره 18، صص7-32.
جواد   سید   ترجمه  اسالمی،  فلسفه  تاریخ  هانری)1373(،  کربن، 
انتشارات  تهران:  اول،  چاپ  فرانسه  ایرانشناسی  انجمن  طباطبایی، 

کویر.
ترجمه:  عربی،  ابن  عرفان  د ر  تخیل خالق  هانری)1395(،  کربن، 

انشااهلل رحمتی، چاپ سوم، تهران: انتشارات جامی.
و جمشید ی، صد یقه)6931(، حمید رضا  ناصربخت، محمد حسین 
مجموعه  شبیه خوانی،  در  زمان  مفهوم  بررسی  ارد الن)پد ید آور(، 
مقاالت پنجمین هم اند یشی بین المللی نمایش های آیینی و سنتی)صص. 

250-233(، تهران: انتشارات نمایشی.
نجومیان،  امیرعلی)1384(، واسازی تخیل هنری رمانتیک، مجموعه 
مقاالت اولین هم اند یشی تخیل هنری، تهران: انتشارات فرهنگستان 

هنر.
هالیول، استیون)1388(، پژوهشی د رباره فن شعر ارسطو، ترجمه: 

مهد ی نصراله زاد ه، چاپ اول، تهران: انتشارات مینوی خرد .

منابع التین

Durand, Gilbrrt. )1999(. The anthropological 

s tructures of the imaginary, 11 eme Edi. Brisbane: 

This translation© Boombana Publications.

منابع تصویری
ایران: د فترهای 1  ارد الن، حمید رضا)1386(، مرشد ان پرد ه خوان 

الی 30)چاپ اول(. تهران: فرهنگستان هنر.
جباری راد ، حمید )1391(، مجموعه تصاویر آثار پیشگامان نقاشی 

قهوه خانه ای.)DVD(.  تهران.
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صفحات 37-29                              

تحلیل انتقاد ی گفتمان مسلط بر صورتگری حضرت پیامبر)ص( د ر مکتب ایلخانی

فاطمه مهرابی1،  د اوود  رنجبران2 *، افسانه قانی3
1. د انشجوی د کتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، د انشگاه هنر تهران، ایران

2.د انشیار تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، د انشگاه هنر تهران، ایران

3. استاد یار د انشکد ه هنر و علوم انسانی، د انشگاه شهرکرد ، ایران
)تاریخ د ریافت مقاله: 99/03/23، تاریخ پذیرش نهایی: 99/04/22(

DOI: 10.29252/rahpooyesoore.7.3.29

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 
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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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Coffee-house painting is one of the mos t impor�
tant branches of Iranian folk painting which is main�
ly identified with the s tories of Karbala despite its 
martial and lyrical themes. The s tructure of coffee-
house paintings is in harmony with the theme of the 
s tories they depict. In other words, the coffee-house 
painting are not a partial representation of an exter�
nal object, but are generally recognized as portraits 
that  depict various scenes of a given event by creat�
ing some sort of link between different events which 
have taken place at different times and places. In 
more concrete words, the painter depicts their favor�
ite themes without regard to time, place, realism, or 
the rules and principles of perspective. These paint�
ings are closely linked to another type of folk art, 
namely narrative and picture narration. The concep�
tual themes of these arts are about good and evil, as 
well as the narrative and depiction of heaven and 
hell. Accordingly, this s tudy aims to unders tand the 
conceptual relationship between the s tructure of pic�
ture narrator’s narrative and coffee-house painting 
and to compare the transformation of imagination in 
two areas of painting and drama. The s tudy seems 
to give rise to the manifes tation of a fresh look at 
the arts of performance and painting together. In this 
regard, by collecting information in a documentary 
manner and using a descriptive-analytical approach, 
while analyzing the visual elements of one of the 
works of coffee�house painting and, accordingly, 
citing the narratives of famous picture narrators, the 
research uses Gilbert Durand’s views regarding the 
nightly constellation of imagination and daily con�
stellation of imagination  to address the central issue 
of the paper which is the transformation of imagi�
nation between painting and dramatic action in pic�
ture narration. The inclination of Durand towards 

Eas tern Islamic mys ticism and her interes t in myth 
led to formulation of the hypothesis that there may 
be similarities between her view and picture narra�
tion. According to Durand, in addition to the results 
leading to the image which forms the imagination, 
the process of imagination begins from the moment 
of receiving the object to its formation in the mind. 
The act of narrating the picture narrative by display�
er transmits it, with the help of human action, from 
the unconscious scope of the imagination diurnal 
regime to the imagination nocturnal regime which 
is conscious. That is, due to being performed in the 
presence of audience, picture narration is much more 
effective and influential. The result was obtained by 
the observation of the audience’s dynamic imagina�
tion through performance, the transformation of the 
regimes from diurnal to nocturnal in three types of 
picture narration and, finally, the observation of the 
nocturnal regime effectiveness compared to diurnal 
regime in picture narration.

Keywords
Imagination, Gilbert Durand, Picture Narration, Noc�

turnal and Diurnal Regimes, Coffee�house painting
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