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چکیده
فالنامۀ طهماسبی از معدود آثار هنری ایرانی است که از کنار هم قرار گرفتن اطالعات منابع متعدد و ایدئال ایران ی
اسالمی (شیعی و صوفی) فراهم آمده است .تعدد و تکثر مبادی شکل دهنده به محتوای ای ن کت ا ب ه قل ث اث ری
انجامیده که به لحاظ عناصر دیداری ،اثری متکثر و ترکیبی شمرده میشود .از آنجا ک ه ت ی ل هن ری عام ل اساس ی
تجلی امر معقول در محسوس است ،مطالعۀ چگونگی شکلگیری معنا در آثار هنری ،از گ رر رو ه ای مبتن ی ب ر
تحلیل ت یل به قوبی میسر میشود .یکی از رو های تحلیل مبتنی بر ت یل ،رو مطرحشده توس

یلب ر دوران

است که در این پژوهش برای تحلیل نگارهای از کتا فالنامۀ طهماسبی به کار رفته است .دادههای موردنیاز برای این
پژوهش از طریث مشاهدۀ تصو یر و تجز یۀ آن به اجزا تشکیلدهندها و اطالعات موردنیاز برای تحلیل آن ،از طری ث
مطالعات کتاب انهای فراهم آمده و درنهایت ،به رو ت یلشناسی دوران تجز یه و تحلیل شده است .نتایج حاکی از
آن است که هنرمند موردنظر این نوش تار ب رای ب ه تص و یر کش یدن موض و ص حرای محش ر از هم ۀ س اقتهای
دوازدهگانۀ تبیینشده توس دوران استفاده کرده تا مطلو قود ،مضمون جاودانگی را با تأکید بس یار در اث ر متجل ی
کند.

کلیدواژهها :نگارگری ،فالنامۀ طهماسبی ،ت یل هنری ،ساقتارهای ت یل ،یلبر دوران.

* .تاریخ وصول3111/22/31 :؛ تاریخ تصو یب نهایی.3111/20/37 :
 . 0نویسنده مسئول.
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Functions of Imagination in Illustration of Tahmasebi's
Fālnāmeh Based on Gilbert Durand’s Viewpoints: A Case
Study: Resurrection Day
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Abstract
Tahmasebi Fālnāmeh is one of the few Iranian works of art that bring together
information from various sources and Iranian-Islamic ideals (Shiite and Sufi). The
multiplicity of sources shaping the content of this book has led to the production of a
work that is variegated and hybrid in its application of visual elements. Since artistic
imagination is a crucial factor in the embodiment of reason in the tangible, it is
possible to study how meaning is shaped in works of art through techniques inspired
by the analysis of imagination. In this paper, one of the methods of imaginationoriented analysis proposed by Gilbert Durand has been adopted to analyze an
illustration in Tahmasebi Fālnāmeh. The research data was obtained by observing and
decomposing the image into its components. Also, the information required for
analysis was also attained from library research before applying Durand’s imagination
method of analysis. The results indicate that the artist of the illustration has drawn on
all twelve structures explained by the Durand to express the theme of immortality in
his portray of Resurrections Day.
Keywords: Painting, Tahmasebi Fālnāmeh, Artistic Imagination, Structures of
Imagination, Gilbert Durand
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مقدمه
قلث هنری ،بهقصوص در گسترۀ هنر اسالمی ،کنشی است که انجام آن بیبهره از ت یل میسر نیست .اگ ر
همسو با حکمای اسالمی در حالت اعم ت یل ،آن را کنش واسطی برای پیوند زدن امر معق ول و محس وس
در نظر گیریم ،آنگاه ت یل همان کنش کلیدی در قلث هن ری اس ت ک ه در نظرگ اه س نتگرایان «ص ورت
ب شی به امر معقول» تبیین شده است .از دیرباز پژوهشگران و اندیشمندان م تلفی در حوزههای م تل
فلسفه ،عرفان ،روانشناسی و غیر آن به تحلیل ماهیت ت یل و کارکرد آن پرداقتهاند ک ه نظری ات برق ی از
ایشان همسو و قابل تطبیث با مفهومی از ت یل است که در ایران اس المی و در راس تای قل ث هن ری ب هکار
گرفته شده است .یکی از نظریاتی که واجد چنین شرطی است ،نظریۀ یلبر دوران 0در با ت یل است ک ه
اگرچه طرح و تبیین آن بهطورکلی به قود دوران تعلث دارد ،اما زمینههای شکلگیری آن وامدار دو تنی است
که پژوهشهایشان پیرامون مقولۀ قیال کم و بیش وامدار متون ایران باستان و ایران اسالمی است .ای ن دو
تن گاستون باشالر 2و هانری کربن 3اند که در ادامه به تأثیر آنه ا در تش کیل نظری ۀ دوران بیش تر پرداقت ه
قواهد شد.
از سویی با توجه به نقش ت یل در این همانی امر معقول و محسوس در س نت حکم ت اس المی و ب ا
نگاهی به مجموعۀ غنی آثار هنری ایرانی اسالمی چنین به نظر میرسد ک ه قل ث اینهم ه ،وامدار س نت
فلسفی ریشه دار و عظیمی در با ت یل است .اگرچه امروزه بر اساس متون حکمی اطالعات کافی درب ارۀ
ماهیت ت یل در هنر اسالمی در دست است ،آنگونه که باید دربارۀ کارکرده ای عملی اتی آن بح ش نش ده
است .یک مجموعه از آثار هنری که برآمده از متنی کالمی است ک ه ق ود مت أثر از من ابع متع ددی چ ون
حکمت ایرانی ،حکمت اسالمی ،معارف شیعی و تصوف است ،کتا فالنامه طهماسبی است .این کت ا
با دربرداشتن مجموعهای از نگارههای مبتنی بر ت یل و درعینح ال مت أثر از مب انی نظ ری متکث ر ،پیک رۀ
مناسبی برای پرداقتن به این پرسش در با ت یل هنری است که اگر همسو با دوران بپریریم ،ت یل عام ل
فعلیت امر معقول در امر محسوس بوده و قود مترتب بر ساقتارهایی متعدد است .آنگ اه س اقتارهای ب ه
فعلیت رسیدن امر معقول در امر محسوس برای قلث نگارههای کتا فالنامه طهماسبی کدماند و کاربست
آنها در آفرینش این اثر چگونه موجب شکلگیری معنا در آن میشود؟
هدف از انجام این پژوهش تحلیل کارکردهای ت یل در شکلدهی به آث ار هن ری ب همنظور درک نق ش
ت یل در آفرینش هنری و یا به عبارت دیگر ،چگونگی اینهمان کردن امر معقول و محسوس است .ب دیهی
1. Gilbert Durand (1921-2012).
2.Gaston Bachelard (1884-1962).
3. Henry Corbin (1903-1978).
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است از گرر چنین مطالعهای میتوان به درک میزان قابلیت فهم اندیشههای برآمده از پارادایم 0س نتگرایانۀ
ایران (در قالب اثر هنری) بر مبنای اندیشههای برآمده از پارادایم سیانتیسم 2دوران متأقر (نظری ۀ فلس فی
روانکاوانۀ یلبر دوران) دست یافت .با توجه به موارد مطرحشده در این ب ش بهت ر اس ت ق دری نی ز ب ه
چندوچون پژوهشهای انجامشده در این راه پرداقت تا از طریث یافتهها و مح دودیتهای آنه ا بت وان ب ه
بینشی درست برای طی مسیر این پژوهش دست یافت.
پیشینۀ پژوهش
تاکنون پژوهش های متعددی در با ت یل از منظر حکمای ایرانی و یا اندیشمندان غیرایرانی انجام شده که
بهطور صریح یا ضمنی میتوانند پژوهشهای پیشینۀ این نوشتار محسو شوند .از جمله پژوهشهایی ک ه
با استفاده از نظریۀ دوران و بهمنظور تحلیل آثار هنر اسالمی انجام ش دهاند ،ب هطور قالص ه عبارتان د از
مقاله «واکاوی الیههای معنایی در نگارههای فالنامۀ نس ۀ طهماسبی با رویکرد آیکونولو ی» نوشتۀ س عید
اقوانی و فتانه محمودی که در شمارۀ  99مجلۀ هنرهای زیبا ـ هنرهای تجسمی به چاپ رس یده و ب ا رو
توصیفی تحلیلی ،نگارههای فالنامۀ طهماسبی را با رو آیکونولو ی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه
رسیده که وجود مضامین دینی و قرآنی و همچنین فراوانی این مضامین نسبت به دیگر مضامین در کت ا از
آن رو بوده که فالنامه کتابی منطبث بر سنت است اره و در نتیجه از نظر شر بدون اش کال اس ت و در کن ار
چنین جوازی دیگر مضامین غیردینی نیز فرصت حیات یافتهاند .مقالۀ دیگری با عنوان «نماد و نمون قدمگاه
در تاریخ شرق ،با تاکید بر نگارۀ قدمگاه فالنامۀ تهماسبی» توس ناهید جعف ری دهک ردی و س یده م ریم
ایزدی دهکردی نگار شده که در شمارۀ  98مجلۀ هنرهای زیبا ـ هنرهای تجسمی به چاپ رسیده اس ت.
این پژوهش چنانکه از عنوان آن پیداست به بررسی نماد قدمگاه در فالنامۀ طهماسبی پرداقته و در نهای ت
به این نتیجه رسیده که نگارۀ قدمگاه فالنامۀ طهماسبی ،به تقلید از نمونههای بودایی کشیده شده است؛ ولی
در آن از نمادهای اسالمی نیز استفاده شده است .همچنین مقالهای با عنوان «بررسی تاثیر متون ش یعی ب ر
شمایلنگاری از امام علی( ) در نگارههای فالنامۀ تهماسبی» توس زهرا شاقالنی پور ،قشایار قاضیزاده و
پرویز حاصلی نوشته شده که در شمارۀ  32مجلۀ مطالعات هنر اسالمی چ اپ ش ده و در نهای ت ب ه ای ن
نتیجه رسیده که امام علی ( ) جایگاه ویژهای در فالنامۀ طهماسبی داشته و تحلیل مضامین علوی این کتا
حاکی از تقدس ،شجاعت و کرامت امام و تاثیرپریری کل کتا از متون ش یعی اس ت .دیگ ر پیش ینۀ ای ن
1. Paradigm
2. Scientism
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در زن دان و حض رت ی ون و م اهی از

فالنامۀ شاهتهماسبی» توس آرزو پایدارفرد ،مهدی محمدزاده و حسن بل اری قه ی در ش مارۀ  99مجل ۀ
شیعهشناسی به چاپ رسیده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که نشانه – معناشناسی گفتمانی باع ش
ارتباط برقرارکردن بیشتر و درک کاملتر بسیاری از متون گفتمانی مرتب با نگ ارگری م یش ود و پادگفتم ان
الهی می تواند به واسطة زندان تاریک و کنش پیامبر با زندانیان ،پادکنشی تعلیقی را بروز دهد و همسویی ب ا
ماهی بزرگ و پ از آن رهایی از دهان ماهی و جس مانۀ درق ت ک دو ،پادتنش ی شوش ی را آش کار کن د.
همچنین مقالهای با عنوان « بررسی مضامین و نمادهای شیعی در نگارۀ معراج پیامبر صلی الله علی ه و ال ه
در نس ۀ فالنامۀ تهماسبی» توس علیرضا مهدیزاده و حسن بل اری قهی در ش مارۀ  69مجل ۀ بـا ظرـر
منتشر شده است .نتیجۀ این پژوهش بدین قرار است که نگارۀ مع راج فالنامـۀ طهماسـبی از نظ ر کیفی ت و
ویژگیهای زیباییشناقتی و عناصر به کاررفته در آن بیانگر تاثیر زمینه و فضای فکری جامعۀ صفوی و نقش
بینش حامیان در تولید آثار و ظهور عناصر نمادین در آنهاست.
ویژگی مشترک پژوهشهای مرکور آن است که همه فالنامۀ طهماسبی را پیکرۀ مطالعاتی قود قرار داده
و بیشتر بر تأثیر گفتمان تشیع بر شکلگیری این کتا متمرکز بودهاند .تقریبا در ه ی ی ک از پژوهشه ای
انجام شده به تأثیر ت یل بر شکلگیری این کتا پرداقته نشده است .از این رو نوشتار حاضر ب ر آن اس ت
تا از گرر توجه به ساقتارهای ت یل ،چندوچون شکلگیری معنا در یک برگه از این کت ا را م ورد تحلی ل
قرار دهد.
روش پژوهش
آرا یلبر دوران دربارۀ ت یل که در کتا ساختارهای اظسانشناسی قوۀ تخیـ ،مدممـه بـر ه الگوشناسـی
عمومی او و در سال 3111م منتشر شد ،حاصل تحقیث و پژوهشی بود که در سال 3112م و بهعنوان رسالۀ
دکتریا انج ام داده ب ود .دوران در ای ن کت ا ب ر آن ب ود ت ا رو انسانشناس ی پژوهشه ای باش الر
بهقصوص در آقرین کتا او از مجموعه کتا های چهارگان ها پیرام ون چهارعنص ر را کام لتر کن د.
اهمیت این ماجرا نزد دوران ازآن رو بود که باشالر معتقد بود «که هی چیزی سرمنشأ تصویر نیست؛ بلکه
تصاویر شاعرانه و تصاویر هنرمندانه سرمنشأ همهچیز می توانند باشند .باشالر ن س تین کس ی ب ود ک ه ب ه
اهمیت ت یل در اندیشۀ علمی پی برد» 0.در مقدمۀ این نوشتار در کنار باشالر از اندیشمند دیگری نام ب رده
شد ،کربن ،که سهمی قابلتوجه در شکلگیری این نظریه ن زد دوران داش ت .باش الر و ک ربن ک ه ب هنوعی
 .0بهمن نامور مطلث« ،باشالر بنیانگرار نقد ت یلی» ،پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر ،شمارۀ .53 :) 3131( 1

451

تاریخ و فرهنگ

شمارۀ 401

شکلدهنده به مبانی نظری دوران در با ت یل بودند ،ب ش عمدهای از مطالعات قود پیرامون ت یل را بر
مبنای متون کالمی ایران باستان و ایران اس المی س امان داده بودن د .عباس ی در ای ن رابط ه معتق د اس ت
«فیلسوفان غربی ازجمله هانری کربن و یلبر دوران نیز به بررسی عرفان شرقی پرداقتند و با جدی دی را
در ت یل گشودند .هانری کربن پژوهش های علمی قود را با معنویت و عرفان شیعه آغ از ک رد .در ادام ه،
اندیشههای ابنسینا و سهروردی را مورد مطالعه قرار داد .او همچون ابنعربی بر این باور اس ت ک ه ت ی ل
دارای هستی است .ت یل از نگاه او دنیایی دیگر است؛ ت یل وهم نیست» 0.درحقیقت میت وان گف ت ک ه
این مطالعات هانری کربن بر روی اشراق در شرق بود که تفک ر دوران را در م ورد مفه وم و جایگ اه ت ی ل
متحول کرد.
در کنار اینها ،دوران آبش ورهای فکری دیگری برای تبیین نظریها داشت که ازجملۀ آنها میتوان به
یونگ ،آثار سارتر 2و رو شناسی لوی استروس 3در مردمشناسی ساقتگرا و نظریۀ س میوتی  6گرم

اس5

اشاره کرد .در حقیقت دوران «با الهام از باشالر و یونگ ،ی نشانهشناسی از تصاویر و نمادها را با تکیه ب ر
مقوالت ماهوی توس

نقشهای کهنالگویی توسعه میدهد»9.

او در کتا ساقتارهای انسانشناسی ت یل ،به طریقی ساقتگرا و مبتنی بر توصی معنای تص اویر،
ً
نمادهای صوری و اسطورهها را مورد تحلیل قرار داد و یک طبقهبندی مشابه و درعینحال ،کامال متفاوت از
باشالر ارائه کرد؛ زیرا او ت یل هر مؤل را الهامگرفته از عناصر اربعه و گرههایی قاص میدانس ت ک ه ن ه
ِ
جمعی یونگ بودند؛ گرههای جدیدتری که قود باشالر آنها را
های
گره
نه
و
فروید
(فردی)
روانی
عقدههای
ِ
ِ
ِ

گرههای فرهنگی مینامید 9.بهاینترتیب که تمامی تصاویر برآمده از ذهن آدمی در قلث هنری را طبقهبندی
ً
و ساماندهی کرد و فهرستی نسبتا کامل و سازمانیافتهای از محرکههای ساقتاری و کهنالگویی را ارائه داد
ً
که قود آن را به دو منظومۀ روزانه و شبانه تقسیم کرد و نهایتا بر اساس س اقتارهای مبتن ی ب ر محرک هها و
عک العملهای روانی بشر که در حیطۀ هریک از این منظومهها رخ میدهد ،ساقتارهای تجل ی ت ی ل را
تبیین کرد .در ادامۀ این ب ش به چندوچون ساماندهی مدنظر او و نحوۀ بروز هر ساقتاری که او تبیین کرد،
پرداقته قواهد شد.
 .0علی عباسی ،ساختارهای ظرام تخی ،از منرر ژ یلبر دوران (تهران :علمی و فرهنگی.33 ،) 3112 ،

2. Jean-Paul Sartre
 Claude Lévi-Strauss .3مردمشناس فرانسوی (2221 3123م).
4. Semiotics.
 Algirdas Julien Greimas .5پژوهشگر و منتقد ادبی لیتوانیایی (3112 3137م).
.9مریم پیردهقان ،بررسی تحلیلی ظدش عناصر اربعه در فلسفۀ قمیم و بازظمایی آن در هنرهای اسالمی ،پایاننامۀ کارشناس یارش د ،اس تاد راهنم ا :محم دتقی
پیربابایی ،فاطمه اکبری ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،دانشکدۀ هنرهای کاربردی (.1 ،) 3111
.9علی عباسی « ،یلبر دوران ،منظومۀ شبانه ،منظومۀ روزانه» ،تاب ماه ،شمارۀ .323 :) 3132( 07
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یلبر دوران در راستای تبیین عملیاتی نظریه قود در رابطه با ساقتارهای ت یل از یک طبقهبندی مبتنی
بر روانشناسی و بهطور قاص روانشناسی کودک استفاده میکند و با عنایت به دستهبندی چهارگانه باش الر
میکوشد یک طبقهبندی م تص به قود و بر اساس الیههای روانی و جهانشمول انسان ارائه ده د 0.او ب ا
اعتقاد به اینکه ،هر کودک در بدو تولد و پیش از تم اس ب ا فرهن گ مول د او ،از الی های روان ی و جه انی
بهرهمند بوده که او را برای درک و پریر فرهنگهای م تل سازگار میکند ،نظریۀ قود را بر اساس اولین
الیههای روانی آدمی و پیش از پریرفتن ارز های فرهنگی تبیین میکند .او با مبنا ق رار دادن دس تاوردهای
علم عک العمل شناسی ،مجموعهای از حرکات و ستهای عک العملی را م ورد تحلی ل و دس تهبندی
قرار میدهد تا با شناسایی شبکۀ گرههای تثبیتش ده و فرافکن ی آنه ا روی اش یام مح ی ادراک ی ،فراین د
نمادین شدن آنها نزد آدمی را مورد تحلیل قرار دهد و بهاینترتیب ،رابطۀ میان درونمایههای کهنالگویی و
نمادهایی را که تجلیات همشکل یا دوقطبی دارند ،درک کند 2.بهاینترتیب ،دوران به ضب قوانینی نائل ش د
که بر اساس آن ،یک هستۀ سازماندهنده ،مجموعهای از نمادهایی را شکل میده د ک ه تص اویر همس و و
سازگار با ماهیت هسته را قلث میکند.
بر اساس علم عک العملشناسی ،آدمی از بدو تولد و تا پایان حیات در مواجهه ب ا تم ام وق ایعی ک ه
برای او یادآور ترس از مرگاند ،سه نو عک العمل دارد که عبارتاند از:
≠ عکسالعمل موقعیتی در مقابله با قطرات روزمره ؛
≠ عکسالعمل تغذیهای در مقابله با گرسنگی؛

≠ عکسالعمل مقاربتی در مقابله با انقراض نسل.
دوران با توجه به این نکته که علم روانکاوی بر اساس برقی ش واهد ب ین دو عک العم ل تذری های و
مقاربتی پیوندی قابلتوجه قائل شده ،این دو عک العمل را در یک دسته ق رار داده و تقس یمبندی جدی دی
ارائه میدهد که دستههای آن تحت دو عنوان منظومۀ روزانۀ ت یل و منظومۀ شبانۀ ت یل ش ناقته میش وند.
در ادامه به تبیین هریک از این منظومهها پرداقته قواهد شد.
منظومه روزانه تخیل؛ بر اساس عک العمل موقعیتی یادشده در باال و در مقابله با قطرات روزمره از
قبیل ظلمات ،حیوانات و حیوانیت ،سقوط ،گرر و از دست رفتن زمان شکل گرفته اس ت .ای ن منظوم ه ب ا
ویژگیهایی چون ایستادگی ،طلب تعالی ،پاکی ،نور ،بیمرگی ،جاودانگی ،فتح ،عب ور از موان ع مش ص
1. Christian Chelebourg, Henri Mitterand, L'imaginaire littéraire : des archétypes à la poétique du sujet (Paris : Nathan,
2000), 60.
2. Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire: introduction à l'archétypologie générale (Paris: Duond,
1992), 54-55.
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می شود و بر همین اساس منظومۀ قهرمانانه یا بستر اعمال قهرمانی شناقته میشود 0.همانطور که گفته شد
این منظومه در تقابل با برقی از ارز های منفی و در طلب برقی از ارز های مثبت شکلگرفته است .به
همین جهت دوران از دو گروه نمادی س ن میگوید که پیرامون این هسته شکل میگیرند؛ اول نمادهای ب ا
ارز گراری مثبت و دوم نمادهای با ارز گراری منفی .هریک از این گروهها قود به چند زیرگروه تقسیم
میشوند که بهطور قالصه در جدول زیر آمده است.
جدول  :3نمادهای با ارز گ راری مثب ت و منف ی در منظوم ۀ روزان ۀ ت یالت یلب ر دوران (منب ع:
نگارنده)
نمادهای با
ارزشگذاری

مصادیق

مثبت
نمادهای ری ت
جداکننده

پیکان ،شمشیر بران،
عصای سلطنتی و مانند
آنها

نمادهای با
ارزشگذاری منفی

مصادیق
حیوان ،جنبوجو و

نمادهای ری ت

حرکت ،وحشیگری،

حیوانی

قشونت و حمله و مانند
آنها
نمادهای چرقهای،

نمادهای ری ت

قورشید ،چشم ،کالم

نمادهای ری ت

نمادهای زنانه ،عادت

تماشایی

الهی و مانند آنها

تاریکی

ماهیانه ،قون ،ناپاکی،
آ سیاه ،کوری و مانند آنها

تعالی ،عروج ،اوج ،بال
نمادهای ری ت

پرنده ،فرشته ،مرد بسیار

نمادهای ری ت

عروجی

بزرگ یا نرهغول و مانند

سقوطی

آنها

سقوط ،سرگیجه ،سنگینی،
ً
لهشدگی ،گناه و قصوصا
گناه قوردن گوشت
حیوانات ،هبوط و مانند
آنها

منظومۀ شبانۀ تخیل؛ بر اساس عک العملهای تذریهای و مقاربتی یادشده و در مقابله با تهدیدهایی
چون مرگ بر اثر گرسنگی و انقراض نسل بشر شکلگرفته است .دوران قود دربارۀ این منظومه بر ای ن ب اور
1. Mitterand Chelebourg, L'imaginaire littéraire : des archétypes à la poétique du sujet, 61.
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است که تمام تصاویری که در منظومۀ روزانه حضور دارند و ذک ر آن رف ت ،در منظوم ۀ ش بانه ه م یاف ت
میشود؛ البته با این تفاوت که ترس در آنها بسیار کمتر ،کمرنگتر و تلطی ش ده اس ت 0.منظوم ۀ ش بانه
برقالف منظومۀ روزانه مبتنی بر اعم ال قهرمانان ه نب وده و بیش تر معط وف ب ه آرام ش ،ق وا  ،راحت ی،
استراحت است 2.بهاینترتیب می توان گفت که در منظومۀ شبانه برقالف منظومۀ روزان ه ،نماده ای ارز
مثبت و منفی با یکدیگر در تقابل نبوده و بلکه از قطبی به قطب دیگر در حالت حرکتی چرقهای و پیون دی
است.
تا بدین جا مبانی نظری دوران برای طرح س اقتارهای ت ی ل م دنظر تبی ین ش د .دوران ب ر مبن ای
عک العملهای سهگانۀ موقعیتی ،تذری های و مق اربتی و تجلی ات نم ادین و بصریش ان از س ه س اقتار
زیرمجموعۀ دو منظومۀ شبانه و روزانه نام میبرد که بدین قرارند:
≠ ساقتارهای ری تپریشی یا قهرمانی؛
≠ ساقتارهای اسرارآمیز یا تناقضی؛
≠ ساقتارهای ترکیبی یا دراماتیک.

عباسی نسبت میان این ساقتارها و عک العملهای یادش ده را چن ین تبی ین میکن د« :درون ای ن دو
منظومه ،عک العملهای غالب گونههای م تلفی را از نموده ای جه ان تولی د میکنن د .ای ن نموده ای
جهان ،ساقتارهای ت یل و «الگوهای هنجاری»ای را تعری میکنن د ک ه همش کلیها می ان تص اویر را
تعیین میکند و اصول پویای سازماندهی ت یل را شکل میدهند» 3.هریک از ساقتارهایی که دوران ب دین
ترتیب مطرح میکند ناظر بر چهار ساقت جزئیاند که در ادامه تشریح میشوند.
ساختارهای ر یخت پریشی یا قهرمانی؛ به کمک عک العمل موقعیتی هدایت میشود .این ساقتار
ناظر بر چهار ساقتی است که بسیار شبیه نشانههای بیم اری اس کیزوفرنی هس تند و درواق ع در پ ی ارائ ۀ
تجلیاتی از نبرد برضد گرر زمان و مرگاند .این چهار ساقت عبارتاند از:

≠ ایدئالسازی؛ در قالب دور شدن بسیار از واقعیت و قطع رابطه با واقعیت .در این س اقت ف رد از

جهان کنار میکشد و تنها میشود و جهان را همچون پادشاهی با قدرت مطلث از باال نگاه میکند6.

≠ جداسازی؛ بهصورت نگاهی بریدهبریده به جهان .واقعیتها در این ساقت از هم جدا ب وده ،از

محی

اطرافشان بریده شدهاند و ظاهر مکانیکی به قود میگیرند5.

.0عباسی ،ساختارهای ظرام تخی ،از منرر ژ یلبر دوران.31 ،
2. Durand, Les structures anthropologiques de l'imaginaire: introduction à l'archétypologie générale, 220.
.3عباسی ،ساختارهای ظرام تخی ،از منرر ژ یلبر دوران.15 ،
.6همان.13 ،
.5همان.323 ،
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≠ هندسۀ اغراقشده ،قرینهسازی ،بزرگنمایی؛ در قال ب اش کال و فرمه ای اغراقش ده .در ای ن

ساقت میلی برای قرینهسازی و فرا ارز گراری فضا وجود دارد که به بزرگنمایی برق ی از اش یا و گ اهی
حرف زمان منجر میشود0.

≠ تضاد؛ در قالب ارائه تفکرات متضاد .در این ساقت بیشتر به تقابل فکری تأکید میشود و مس ئلۀ

اصلی تقابل فکرها و نزا

تفکرها است2.

ساختارهای اسرارآمیز یا تناقضی؛ به کمک عک العمل تذری های ه دایت میش وند .ای ن س اقتار
سعی دارد تا به شکلی تناقضی زمان را نفی کند .عباسی دربارۀ این ساقتار معتقد است :این ساقتار ش امل
اعمال شبیهسازی ،ادغام و اتحاد میشود 3.این ساقتار ناظر بر چه ار س اقتی اس ت ک ه ب هنوعی ی ادآور
نمادهای قلوتگاه درونیاند .این چهار ساقت عبارتاند از:

≠ تکرار؛ در قالب تکرار یک کنش ثابت یا تک رار در تفس یری واح د روی اش یام گون اگون (ب هطور

قاص پناهگاه) 6و یا تصاویر ظرف و مظروف ،در هم داقل شدن یا داقل شدن در فضاهای تودرتو (بهطور
قاص قلوتگاه)5.

≠ وابستگی فرد به جهان؛ در قالب ریسمان ،چیزهای لزج و چسبنده ،چسب ،ادغام ،جم عکردن و

پیوند نمود پیدا میکند .در این ساقت جزئیات بهطور دقیث توصی میشوند و هدف تلطی

تفاوته ا و

شکاف میان اشیام و موجودات است9.

≠ واقعیت حسی؛ در قالب برتری حضور رنگها نسبت به اشکال ،میل ب ه احس اس موج ودات از

فاصلۀ بسیار نزدیک و یا حتی ح

کردن درون موجودات تا سرحد به دست آوردن جوهرۀ آنها9.

≠ مینیاتورسازی؛ بهصورت توصی موشکافانۀ جزئیات و برقراری پیوند با آنه ا ،مینیاتورس ازی و

کوچکسازی اشیام نمود پیدا میکند8.

ساختارهای ترکیبی یا دراماتیک؛ آقرین مجموعۀ ساقتارهای طرحشده توس

دوران اس ت ک ه ب ه

کمک عک العمل مقاربتی هدایت میشوند .این ساقتار سعی دارد تا ب ا بهرهگی ری از طبیع ت چرق های
زمان با او یکی شود و آن را بپریرد .در این ساقتار بین اضداد از طریث عامل زمان ارتب اط برق رار میش ود.
 .0همان.321 ،
 .2همان.320 ،
 .3همان.321 ،
 .6همان.333 ،
 .5همان.331 ،
 .9همان.337 ،
 .9همان.331 ،
 .8همان.322 ،
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این پیوند بهنوعی کنترلکنندۀ زمان یا کنترلگر سرنوش ت نی ز محس و میش ود 0.ای ن س اقتار چ ون دو
ساقتار پیشین ناظر بر چهار ساقتی است که در ادامه معرفی میشود:

≠ هماهنگی؛ در قالب چینشی از تفاوتها و تناقض کنار یکدیگر و تولید ریتم.

≠ جمع اضداد؛ بهصورت قرار دادن اضداد روی پایههای برابر و نمایان ساقتن تفاوتهایشان.

≠ درک چرخهای؛ این ساقت الهام گرفته از گستر و توسعۀ تاریخ بش ریت ب ر اس اس ی ک درک
چرقهای شکل میگیرد.

≠ پایان تار یخ؛ به صورت نشان دادن پیشرفت در آینده ،توص یفی پرش ور و جان دار از آین ده نم ودار

میشود.
حال که آرا دوران در مورد ساقتارهای ت یل در نظر و در حد وسع این نوشتار شرح داده شد ،اکنون در
عمل بر پیکرۀ مطالعاتی این پژوهش پیاده میشود تا چندوچون بهکارگیری عمل ی آن ه م از ای ن راه تبی ین
شود .پیکرۀ مطالعاتی این پژوهش نگارههای کتا فالنامۀ طهماسبی است که معرفی و تحلیل نمونههایی از
آن در ادامه میآید.
معرفی پیکرۀ مطالعاتی
پیکرۀ مطالعاتی این نوشتار کتا فالنامه طهماسبی یا فالنامۀ امـام ععفـر صـادع

از آث ار دورۀ ص فوی

است که در زمان شاه طهماسب و در مکتب قزوین به سال 157ق قلث شد 2.نگارههای فالنامۀ طهماسـبی
علیرغم آنکه بعد از شاهکارهایی چون شاهنامۀ طهماسبی و خمسۀ طهماسبی کارشدهاند ،ط رح و قلم ی
سادهتر دارد و عده ای براین باورند که این امر در پی زهد اقتیار کردن شاه طهماسب ص ورت گرفت ه اس ت.
نگارگری آثار این نس ه منسو به آقامیرک و قواجه عبدالعزیز کاشانی است 3.نوشتار این کت ا ب ه ق
مالک دیلمی ،قوشنوی

نامی دربار طهماسب است که با قلم نستعلیث و به شیوۀ دو دانگ جل ی نگاش ته

شده است .برقی از روایتهایی که در این کتا به تصویر کشیده شدهاند ،عبارتاند از :سجدۀ فرش تگان
بر آدم و حوا ( ) در بهشت ،به ت ت نشستن سلیمان و بلقی  ،داوری اق روی ،دی ر مین ا ،دج ال ،اوی
قرنی و شتر پیامبر (ص) ،قدمگاه امام رضا ( ) ،تابوت امام علی ( ) و  . ...کتابی که امروز با عنوان فالنامۀ
طهماسبی شناقته میشود و در نقاط م تل دنیا بهصورت پراکنده نگه داری میش ود ،ب ال بر  52نگ اره
دارد که جملۀ این نگاره ها ،مجموعه ای از مضامین ت یلی م تل را در کنارهم گردآورده و ارائه میدهند.
 .0همان.322 ،
 .2پوراکبر ،آر  .فالنامۀ شاه طهماسبی (تهران :مؤسسۀ تألی  ،ترجمه و نشر آثار هنری متن.32 ،) 3111 ،
3. Sheila Canby, “Royal Persian Paintings”, London, The Burlington Magazine, Vol.141, No.1159 (1999): 639.
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در این پژوهش یک نگاره از این کتا « ،صحرای محشر» ،به ش یوۀ تص ادفی ب ه عن وان نمون ۀ مطالع اتی
انت ا شده و مورد تحلیل قرار قواهد گرفت .ب ش عمدهای از نگارههای ای ن کت ا در ح ال حاض ر در
کتاب انۀ درسدن 0تحت عنوان نس ۀ  E445نگهداری میشود که نمون ه مطالع اتی ای ن نوش تار را نی ز در
بردارد.
تحلیل نمونۀ مطالعاتی
نمونۀ مطالعاتی این نوشتار چنانکه گرشت ،نگارۀ «صحرای محشر» است .ای ن نگ اره ک ه تص ویر آن در
ادامه آمده به بازنمایی صحنۀ داوری در روایت روز محشر پرداقته است.

تصویر  )3نگارۀ «صحرای محشر» ،کتا فالنامۀ طهماسبی ،آبرنگ روی کاغر
(منبع :پوراکبر ،فالنامۀ شاه طهماسبی.)31 ،
1. Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden.
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نگارۀ مورد بررسی که تصویر آن در باال آمده ،چنانکه از عنوانش پیداست ،ماجرای روز داوری و ص حرای
محشر را به نمایش می گرارد .با نگاهی کالن در وهلۀ ن س ت م یت وان س ه ناحی ۀ مج زا را در ای ن اث ر
تش یص داد :ب ش باالیی ،ب ش میانی و ب ش پایینی .ب ش پایینی این نگاره زمینهای سیاه رن گ دارد و
در آن نقشمایههای متعددی به تصویر کشیده شده است .از جملۀ این نقشمایهها میتوان به فیگور ا ده ا،
عقر  ،موکل دوزخ ،چند فیگور انسانی ،تابوت و زبانههای آتشی که تقریب ا تم ام س طح ب ش پ ایینی را
پوشش دادهاند ،اشاره کرد .در این ب ش فیگور موکل دوزخ به ترتیبی ترسیم ش ده ک ه ب ش ی از آن نی ز در
ب ش میانی دیده میشود .با توجه به سنت بهکارگیری پرسپکتیو مقامی در نگارگری ایرانی ،به نظر میرس د
این بزرگنمایی فیگور موکل در پی دلیلی است که پرداقتن بدان در ب ش تحلیل ضروری بهنظر میرسد.
در ب ش میانی این تصویر نیز که زمینۀ قاکی رنگ دارد و گویی صحرا به معن ای دقی ث کلم ه را ب ه
نمایش گراشته عناصر م تلفی ترسیم شده که به ترتیب از ای ن قرارن د :در ب اال ت رین ناحی ۀ ای ن ب ش
تصویر یک قورشید تابان (به واسطۀ تاکید صوری بر اشعههای آن) ترسیم ش ده اس ت .کم ی پ ایینت ر از
قورشید و در وس این ب ش ،فرشتهای ایستاده که ترازویی در دست دارد که در زیر کفههای آن مجموع ه
َ
ای از نقشمایههای رقعهمانند ری ته و به نظر میرسد این رقعهها نامۀ اعمال و این فرشته ملکی اس ت ک ه
وظیفۀ توزین و سنجش اعمال حسنه و سیئه را به عهده دارد .در سمت راست نگاره فرشی پهن شده و ف ردی
روی آن نشسته که صورت پوشیده و هالهای نورانی به گرد چهره دارد ،در سمت راست این فرد پرچمی س بز
و نیمی از فیگور یک فرشته نیز ترسیم شده است و در سمت چپ آن فردی دیگر ب ا چه رۀ پوش یده و هال ۀ
نورانی ایستاده و گویی در حال مکالمه با اوست .با توجه به پوشیده بودن چهره این دو فیگور میت وان یق ین
حاصل کرد که این دو تن معصوماند و با توجه به جایگاهی که در آن حضور دارند (جایگاه شفاعت :سمت
راست فرشتۀ داور) میتوان گفت این دو رسول قدا (ص) (فیگور نشسته) و امام علی ( ) (فیگور ایس تاده)
اند .در سمت چپ فرشتۀ داور ،یک فیگور فرشته حضور دارد و وسیلهای مانند شیپورهای امروزی در دست
دارد و بر همین اساس می توان یقین حاصل کرد که او اسرافیل است و این شیم صور اوست .در ناحیۀ چپ
تصویر مجموعهای از فیگورهای انسانی تصو یر شدهاند که برقی بر بدنشان آتش و عقر دارند و یا برقی
به صورت حیواناتی چون گراز و  ...محشور شدهاند .در مقابل در سمت راست مجموع های از فیگوره ای
انسانی معمولی حضور دارند که برقی نشسته و برقی در حال برقاستن از قبورند.
در نهایت ب ش باالیی تصویر ،زمینهای سبز رنگ دارد و باغی را به تصویر کشیده که در میان ه آن ی ک
سرو ترسیم و از پای آن جوی آبی روان است .در دو سوی این سرو مجموعهای از فیگورهای انسانی حضور
دارند که همگی هالۀ نورانی دارند؛ ولی برقالف دو فیگور منور ب ش میانی ،چهرهشان پوشیده نیست .ب ر
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این اساس ،میت وان گفت :این فیگورها از معصومان اسالم نبوده و گویا انبیا و اولیا ان د .همچن ین در کن ار
این فیگورها ،نوری به تنهایی بدون فیگور ترسیمشده ،که بنا بر فرهنگ اسالمی ،مفهومی تحت عنوان «ن ور
فاطمه» 0را به نمایش میگرارد .در سمت چپ این ب ش نیز دو کوشک و دو فیگور زنانه ترسیم شدهاند که
به نظر میرسد همان حوریهای موعودی باشند که در متون اسالمی از آنها یاد شده است .اینک در ادام ۀ
این ب ش از نوشتار با توجه به مبانی نظری مطرحشده در ب شهای پیشین به تحلیل ساقتارهای ت یل در
این نگاره پرداقته قواهد شد.
در ن ستین ب ش از تحلیل این نگاره به منظومۀ روزانه و ساقتارهای ری تپریشی یا قهرمانی پرداقته
قواهد شد و سعی بر آن است تا مصداق هر یک از زیرساقتها در نگارۀ مورد بررسی شناسایی و معرف ی
شود.
جدول  )2تحلیل ساقتارهای ری تپریشی یا قهرمانی در نگارۀ «صحرای محشر» (منبع :نگارنده).
زیرساقت

مصادیث در نگاره

تصویر

ایدئالسازی در این تصویر حضور دیوها ،فرشتگان،
مردگ ان محش ور ،هال ههای تق دی ،
نمادهایی از ایدئالسازیاند که در ای ن
ساقت شکل میگیرد و باعش میش ود
نگاره از واقعیت دور و ب ه ف را واقعی ت
نزدیک شود.
جداسازی

در ای ن نگ اره بهش ت ،دوزخ و مح ل
داوری در قالب س ه منطق ه از یک دیگر
جدا شده و در هر کدام وقایع قاص آن
منطقه در حال وقو است.

.0برای آگاهی بیشتر رک  :محمدباقر مجلسی ،عالء العیون :تاریخ چهارده معصوم
.317

 ،بهتحقیث علی امامیان (قم :سرور،311 ،351 357 ،01 ،) 3132 ،
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هندسه

در نگارۀ موکل دوزخ با جثه بسیار بزرگ

اغراقشده،

در قیاس با س ایر عناص ر ترس یم ش ده

411

قرینهسازی ،است .وجود ت رازو ب هعنوان الم انی از
بزرگنمایی

میل به قرینهسازی ش ناقته میش ود .از
سویی در موض و اص لی نگ اره یعن ی
روز محشر ،نکتۀ جال بتوجهی وج ود
دارد و آن اینکه در ب ش میانی نگاره که
هم ان روز داوری اس ت ،قورش یدی
وجود دارد که گ واهی ب ر روز ب ودن در
محل داوری اس ت ،ام ا در ب شه ای
بهشت و دوزخ ،هی نشانهای مبنی ب ر
گرر زمان وجود ندارد که این نیز برآمده
از بیزمانی و ابدی بودن ای ن دو مح ل
است و گواهی بر ح رف زم ان در ای ن
ب شهای نگاره.

تضاد

روز داوری ش اید یک ی از بهت رین
تجلیات کنار هم نش انی افک ار متض اد
باشد .در این نگاره نیز چون روایتهای
موجود دربارۀ روز محش ر ،دوزقی ان و
بهشتیان ه ر دو در محله ای م تص
قود به تصویر کشیده شدهاند و عدهای
نی ز در میان ۀ تص ویر در انتظ ار تعی ین
سرنوشتشان هستند.

در دومین ب ش تحلیل نمونۀ مطالعاتی به منظومۀ شبانه و ساقتارهای اسرارآمیز یا تناقض ی در آن پرداقت ه
میشود که نتایج حاصل از تحلیل این ساقتار در ادامه و در جدول زیر آمده است.
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جدول  )1تحلیل ساقتارهای اسرارآمیز یا تناقضی در نگارۀ «صحرای محشر» (منبع :نگارنده)
مصادیث در نگاره

زیرساقت

در این تصویر برای نمایش کثرت بهش تیان
و دوزقیان ،تعداد ایشان با کنشه ایی ک ه
دارن د (مص احبت و مع ر ب ودن) در
پناهگاه ایشان (بهشت و دوزخ) تکرار شده

تکرار

اس ت .همچن ین در ب شه ایی از نگ ارۀ
مردگ ان در ح ال حش ر از ت ابوت ی ا
مزارهایشاناند که ای ن نی ز بهمثاب ۀ رواب
ظرف و مظروفی است که در این ساقت از
ت یل رخ مینماید و ب هنوعی ب ه قلوتگ اه
اشاره دارد.
در نگارۀ مورد بررسی ،ریس مانهای می زان
اعمال نمادی از وابستگی فرد به جهانان د؛

وابستگی فرد
به جهان

به این معنی که اعم الی ک ه ف رد در جه ان
انجام داده اینجا و در این میزان ،سرنوشت
او را تعی ین میکنن د و از طری ث هم ین
ریس مان اس ت ک ه او ب ه جه ان متص ل
میشود.
در نگاره ،دوزقیان بسیار نزدیک به موکالن
دوزخ (دو فیگ ور ب نفش و ن ارنجی) و
بهشتیان بسیار نزدیک ب ه یکدیگرن د .تن و

واقعیت
حسی

رنگی در کل نگ اره بس یار باالس ت و ی ک
ً
پالت رنگی نسبتا کامل در تصویرس ازی آن
به کار گرفته شده است.

تصویر
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در این نگاره عناصر و عوام ل م تلف ی ب ه
شیوۀ مینیاتوری و ریزنقش کار ش دهاند ک ه

مینیاتورسازی

ازجمله آنها میتوان ب ه برق ی از مردگ ان
محشور ،گلها و تزئین ات معم اری اش اره
کرد.

در سومین و آقرین ب ش از این تحلیل به بررسی منظومۀ شبانه و ساقتارهای ترکیبی ی ا دراماتی ک در
نگارۀ صحرای محشر پرداقته میشود.
جدول  )1تحلیل ساقتارهای ترکیبی یا دراماتیک در نگارۀ «صحرای محشر» (منبع :نگارنده)
زیرساقت مصادیث در نگاره
هماهنگی یا ریتم در ای ن نگ اره در نقش مایۀ
اسرافیل و در قالب موسیقی برآمده از صور او
مشهود است .این آلت از یک ص ور ب زرگ و
هماهنگی

مجموعهای از صورهای کوچکی که کنار هم
چیده شدهاند به وجود آمده اس ت .همچن ین
در ای ن نگ اره دو قط ب متض اد بهش تیان و
دوزقیان کنار هم ق رار دارن د ک ه نم ودی از
ساقت هماهنگی است.
در نگاره میزان همان پایهای است که دوران از
آن صحبت کرده است و اضداد ب ر مبن ای آن
از هم جدا میش وند .اض داد در ای ن نگ اره

جمع
اضداد

چنانکه گفته شد همان ا اص حا بهش ت و
دوزخاند.

تصویر
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در صحنهای که ای ن نگ اره ب دان میپ ردازد،
تاریخ بشریت در جهان مادی به پایان رسیده
و زندگی نوین او در جهان فرا مادی آغاز شده
درک

است .حشر برقاستن از گور و تابوت به گونۀ

چرقهای

نمادهایی از پایان یک تاریخ و آغاز زندگیای
نویناند.

پیشرفت در آینده در این تصویر با نم ایش دو
محل بهشت و دوزخ و ساکنان آنها بهقوبی
نشان داده شده اس ت .در ای ن نگ اره ه ر دو
پایان
تاریخ

گروه بهشتیان و دوزقیان ،پ از آنکه تکلی
شان در محکمۀ عدل اله ی مش ص ش ده،
تاریخشان به پایان رسیده و زندگی نوینش ان
در بهشت و دوزخ آغاز شده است.

حال با توجه به مواردی که در بررسی نگارۀ «صحرای محشر» مطرح شد و ب ا توج ه ب ه مب انی نظ ری
دوران میتوان گفت :در شکلدهی به این نگاره هر سه ساقتار قهرمانی ،اسرارآمیز و دراماتیک دقیل بوده و
در هر ساقتار نیز تمام زیرساقتهای تشکیلدهندۀ آن فعال بوده و مطلبی را در جهت کم ال نگ اره تبی ین
میکردند .اهمیت چنین موضوعی ازآنرو است که چنانکه گرشت ،هریک از این س اقتها در تط ابث ب ا
یک عک العمل روانی انسان مطرحشده است و نیز گفته شد ک ه ه ر ی ک از ای ن عک العم ل برآم ده از
مواجهۀ آدمی با ترس از مرگ و گرر زماناند .ب هاینترتیب میت وان گف ت :هری ک از س اقتارهای م رکور
مبتنی بر ساقتها و نمادهایی است که در برقورد با ترس آدمی از مرگ و گ رر زم ان ش کلگرفتهاند .نی ز
گفتۀ برقورد با این ترس به دو صورت میسر است :اول :مقابلۀ سریع و صریح (در قالب منظومۀ روزان ه) و
دوم :مقابلۀ لطی و ضمنی (در قالب منظومۀ شبانه) .اما چنانکه بررسی شد و مشهود است ،در این نگ اره
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هر دو صورت برقورد با منتها کمالشان (استفاده از همۀ زیرساقتها) به کار گرفته شدهاند ،ازاینرو ،باید
دید نگاره در پی تبیین چه مطلبی بوده که تمامی ساقتهای ت یل را به کار گرفته است؟
با نگاهی به موضو نگاره ،صحرای محشر و مضمون آن ،بیمرگی ،قیلی زود به ذهن متب ادر میش ود
که در این نگاره ،مؤل درصدد به تصویر کشیدن بزرگترین ترس پنهان روانی قود و تمام ابنام بشر ،یعن ی
ترس از مرگ بوده است .از سویی برای َتع ُّین این تصویر باید روایت صحرای محشر را دس تمایۀ ک ار ق ود
قرار میداده است .ازاینرو ،در عین پرداقتن به مضمون باید ظرفیتهای موضو نیز مدنظر قرار میگرف ت
که در اینجا مؤل هنرمندانه تمام ابزارهایی که بهطور روانی برای مقابله با ترس از مرگ داشته ،در نم ایش
بی مرگی به تصویر کشیده است .در این نگاره هنرمند صفحه را به سه ب ش تقسیم کرده و ب ا رن گ آمی زی
زمینۀ آن ها با سه رنگ سیاه ،قاکی و سبز ،دو نماد سقوط و عروج را به قوبی و در مقاب ل ه م ب ه نم ایش
گراشته است .در دو ب ش عروجی و سقوطی نگارگر با به کار گرفتن نمادهایی چون حرکات کائوتیک اهل
دوزخ و شعله های آن ،موکالن و ا دهای دوزخ ،تاریکی دوزخ ،سقوط دوزقیان ،افتادن و حال بد ایش ان در
مقابل در بهشت با وجود نمادهایی چون تعالی افراد ،گیاهان ،رودقان ه ،روش نایی ،هال ههای ن ور و ح ال
قو ایشان ،برقورد سریع و صریح قود با مرگ را در قالب منظومۀ روزانه ب ا ارز ه ای منف ی و مثب ت
نشان داده است .اگر مرگ و قلود را دو قطب مقابل یک پارهق در نظر بگیریم ،بیمرگی ب ه معن ای قل ود
نیست و ناپایی نیز به معنای مرگ نیست.

شکل  )3تقابل مضامین نگارۀ «صحرای محشر» (منبع :نگارنده)
به همین جهت اگر بحش تقابل انسان میرا با مرگ مطرح باشد ،برای رسیدن به جاودانگی ،برقورد باید
ً
از نو صریح و در قالب منظومۀ روزانه باشد .اما هنگامیکه بحش تقابل ب ا م رگ ص رفا ب رای رس یدن ب ه
بیمرگی است ،این برقورد میتواند نهچندان قوی و در قالب نمادهایی چون حضور فرشتگان (ک ه حی وان
نیستند) برآمده از دل قاک ،داوری ،عروج و هبوط نسبی (روی ق قطری از ب اال چ پ ب ه پ ایین راس ت
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ب ش صحرای محشر) صورت گیرد .بنابراین ،میتوان گفت :هنرمند مؤل اثر در این نگاره با قائ ل ش دن
دو وضعی که در تقابل با مرگ پیش میآید ،یعنی بیمرگی و قلود و با ابتنا به روایت روز داوری در صحرای
محشر ،تمام ساقتارهای ت یل را با هوشمندی در یک اثر به کار گرفته و اثری را قلث کرده که ب ا توج ه ب ه
مضمون آن ،بیمرگی ،ظاهرا عملکردی ایدئال داشته است.
نتیجه
کتا فالنامۀ طهماسبی ازجمله آثاری است که در نظام ایرانی اسالمی و با ابتنا به گفتمانهای ح اکم ب ر
دورۀ صفوی شکل گرفت .وجود آبش ورهای ایدئال گوناگون در این دوره باعش غنای بعد معقول این کتا
شد که تجلی این غنا در بعد محسوس کتا در قالب تصاویر ،نمادها و جلوههای بصری متنو و متکثر رخ
نمود .شکلگیری این تجلیات محسوس به واسطۀ ت یل و بر مبنای امور معقولی صورت گرفته ک ه ذک ر آن
رفت .در این پژوهش ساقتارهای ت یل در نگارۀ «صحرای محشر» از کت ا فالنامـه طهماسـبی ب ا رو
یلبر دوران مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهند که در این نگاره که بهطور قاص در پی بازنم ایی
مضمون بیمرگی بو ده است ،هنرمند برای مقابله با م رگ دو طریق ۀ ص ریح و ض منی را ب رای مواجه ه ب ا
موضو (صحرای محشر) اقتیار کرده بود .بهاینترتیب ،هنرمند یک فضای دو ساحتی قلث کرده است ک ه
در یک ساحت آن بی مرگی (ص حرای محش ر) برق رار ب ود و در س احت دیگ ر قل ود (بهش ت و دوزخ).
بهاینترتیب ،اگر بر مبنای نظر دوران ترس از مرگ را قویترین محرک برای قلث هنری بدانیم ،در نبود مرگ،
انسان دو مواجه ه ب ا سرنوش ت ق ویش دارد ،اول :بیمرگ ی و دوم :ج اودانگی .در ای ن می ان ،بیمرگ ی
منفعالنهتر و جاودانگی هدفمندتر است و هر فردی با ات اذ هر طریث میتواند به مقابله با م رگ و متعاق ب
آن قلث هنری بپردازد .در این نگاره هنرمند با هر دو رویکرد مقابلۀ صریح و ضمنی به قلث هنری پرداقت ه
و حاصل کار تصویری است که در راستای انتقال معنای نهان قود همۀ ساقتهای ت یل را به کار گرفته
است.
پرسش اصلی این پژوهش بدین قرار بود که ساقتارهای به فعلیت رسیدن امر معقول در امر محس وس
برای قلث نگارۀ «صحرای محشر» کدماند و کاربست آنها در آفرینش این اثر چگونه موجب ش کلگی ری
معنا در آن میشود؟ و پاسخ به آن پیشتر بهطور ضمنی مطرح شد؛ اما بهطور قالص ه میت وان گف ت :ب ه
فعلیت رسیدن امر معقول در امر محسوس برای قلث یک اثر هنر اسالمی از طریث س ه س اقتار قهرم انی،
اسرارآمیز و دراماتیک صورت میگیرد که در اینجا چنانکه گفته شد ،به جهت آنک ه مض مون اص لی ای ن
ً
نگاره ،بیمرگی در صحرای محشر ،دقیقا در تقاب ل ب ا مض مون ش کلدهنده ب ه س اقتارهای ت ی ل دوران
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(مرگ) بود ،هنرمند با بهکارگیری همزمان هر سه ساقتار نهایت سعی قود را (بهطور ناآگاهانه و در قال ب
به کارگیری همه نمادهای تقابل با مرگ) به کار گرفته تا چنان اثری را قلث کند که این مضمون را ب ه ق وبی
نشان دهد.
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