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  چكيده

و  دواركننـده يامكند كه گـاهي   سنتي تبليغي عمل مي عنوان بهقرآن با زبان تمثيلي خود در شرح سرگذشت پيامبران، 
ي پيام وحي از سوي يك پيامبر است،  واسطه بهگاه بازدارنده است. گفتمان قرآني كه آيين گفتگوي خداوند با بندگان 

پـژوهش حاضـر    كند. هاي پيامبران را فراهم مي هاي پيامبران امكان تحليل گفتماني نگاره اي از داستان با ذكر گنجينه
پردازد. بنـابراين   ي صفويه كه الگوي آزمون حضرت موسي در آن بروز كرده مي نامه فالنگاره از  2به تحليل گفتماني 

بـروز    پژوهش اين است: ابعاد گفتماني آزمون حضرت موسي در برابر سـاحران، چگونـه در دو نگـاره    سؤالترين  مهم
هـا، روش   ي حاضر بـا اسـتناد بـه قـرآن در تحليـل پيـام نگـاره        ر مقالهكرده و عامل دريافت چه معاني شده است؟ د

معناشناسي - ي متن قرآن در نگاره، تحليل نشانهها ساخت ژرفاز نوع قرآني است كه براي دست يافتن به » گفتمان«
يـي  ي رودررو دهـد، صـحنه   اي بوده است. نتايج نشان مـي  انتخاب شده است و گردآوري اطالعات به روش كتابخانه

حضرت موسي(ع) و ساحران در دو نگاره، با نمايش دو معجزه در هر نگاره، قدرت و حقانيت الهي را بـر اسـاس نظـام    
بنـدي،   ها و ايجاد تركيب هاي تصويري چون جايگيري شخصيت كند. همچنين تمامي شاخصه گفتماني پاد آشكار مي

بروز الگوي آزمون، فضاي تنشي ناشـي از آزمـون را    زاويه ديد و ايجاد جهت حركت، افق ديد يا ديد فضايي در جهت
ي دوم، معناي پيروزي نهايي بـا قـدرت الهـي     ايجاد كردند كه در نگاره اول، معناي تقابل و جدال در تقابل و در نگاره

از  ي اول، ي پادگفتمان الهي بروز آشكارتري داشت. الزم به ذكر است، براي دريافت معناي گفتمان در نگاره واسطه به
ي  واسـطه  بـه ي دوم، معنـا   مربع معناشناسي گريماس استفاده شد تا اين تقابل در نگاره بهتر مشخص شود و در نگاره

   (نگاه) و افق ديد آشكار شد. ي قدرتمند اژدها در تعامل با عوامل بصري زاويه ديد جسمانه
  

  واژگان كليدي:
  .معناشناسي - ساحران، نگارگري، نشانه هاي پيامبران، حضرت موسي (ع) و گفتمان قرآني، داستان
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  مقدمه
  

كنـد، بـيش از    خداوند در قرآن با گستردگي موضوعاتي كه مطـرح مـي  
در نگـارگري دينـي نيـز     .1همه، در پي رساندن انسان به هدايت اسـت 

تنهـا بـا تحليـل عميـق مـتن      هاي پنهاني از معاني وجود دارد كه  اليه
شـود.   بعد پنهان متن، يعني هـدف و پيـام مـتن آشـكار مـي      نگارگري

 ي بنابراين ضرورت پژوهش حاضر عـالوه بـر لـزوم تحقيـق در حـوزه     
ــه نگــارگري بــه دليــل كمبــود تحقيقــات   نشــانه شناســي و معناگرايان

تـرين موضـوعات    تخصصي، نياز به بررسي جامع و دقيق يكي از مهـم 
دارد كـه در ايـن راسـتا،     نگارگري يعنـي نگـارگري داسـتان پيـامبران    

ترين منبع قابل استناد، قرآن است. پايبنـدي نگـارگران در تصـوير     مهم
بيشتر بر مخاطبان قرآن،  يرگذاريتأثهاي پيامبران، جهت  كردن روايت

  كند. ضرورت پرداختن به اين موضوعات را روشن مي
ـ تحل قابلشناسي در دو نوع متن  معنا - نشانه الزم به ذكر است،  لي

(ثابت) و گفتماني (در حال تغيير) كه به دليل آنكـه   شده گفتهمتن  است:

- و در جرياني پوياست، نظـام نشـانه  قرآن از جهت كشف معاني، سيال 
معناشناسانه پژوهش از نوع گفتماني خواهد بود كه گفته پـرداز خداونـد   

هاي واجد تحليل  است و گفته قرآن است و نظام گفتماني معنادار، نگاره
ر اساس قصص قرآن است. بنابراين پژوهش حاضر بـه روش تحليـل   ب

ــاره ــاحران را   گفتمــان، نگ ــي حضــرت موســي(ع) و س ــاي رودرروي ه
قرار دهد و براي حصول به اين امـر، ابعـاد گفتمـاني بـروز      يموردبررس

شـود و پـس از    تحليـل مـي   مـوردنظر كرده در متن قرآن و در داستان 
گفتماني دو نگاره بـا توجـه بـه     2رافتاهاي گفتماني متن، ب شناخت نظام

فضاســازي، زاويــه ديــد و ايجــاد جهــت حركــت عناصــر، جــايگيري  
بندي گفتمـاني مشـخص    هاي اصلي و در صورت لزوم، رنگ شخصيت

معناشناسي گفتماني و اطالعات از منـابع  - شود. روش تحقيق، نشانه مي
  اي استخراج شده است. كتابخانه

  
  
  
  پيشينه تحقيق. 1

معناشناسـي نگـارگري بسـيار    - تعداد مكتوبات در حوزه نشانه ازآنجاكه
 واقـع  بههاي پيامبران  مبحث تحليل گفتماني نگاره ژهيو بهاندك است و 
ي حاضـر   و پژوهشِ پژوهشگران قرار نگرفته اسـت. مقالـه   موردمطالعه

ـ و بـه جزو اولين مقاالتي است كه به مطالعات گفتماني نگـارگري و    ژهي
 (Kurucan & Erol, 2011)كتـاب  امـا پـردازد.   هاي پيامبران مي نگاره

Dialogue in Islam   به روايت تصـوير   اءياالنب قصصو همچنين مقاله
و كتاب تحليـل عناصـر ادبـي و     (Hosseini, 2005) از مهدي حسيني
در جهـت   ,Parvini) (1998 هاي قرآن از خليل پروينـي  هنري داستان

آشنايي بـا سـاختار داسـتان پيـامبران در قـرآن از منـابع مفيـد اسـت.         
ــانه    ــر حميدرضــا شــعيري در نش ــات دكت ــين مجموعــه مكتوب همچن

ــداري ــاد  (Shairi, 2016) معناشناســي گفتمــاني و دي در شــناخت ابع
هاي متعدد و روايت داستاني و آثار تجسـمي راه گشـا    گفتماني در زمينه

از » خـدا و انسـان در قـرآن   «ي كتـاب   بود. الزم به ذكر است مطالعـه 
معاصر، توشيهيكو ايزوتسو كه به سخن گفتن خداونـد بـا    شناس اسالم

ي  گفتماني مقالـه پردازد در رويكرد  آن با انسان مي ي واسطه بهپيامبر و 
. همچنـين مقـاالت   )Izutsu, (1995 مهمي داشـته اسـت   ريتأثحاضر 

تحليل نگاره بارگاه كيومرث اثر سلطان محمد بر اساس الگوي كنشـي  
 & Ahmadpanah) و مربع معناشناسي گريماس از احمدپناه و جبـاري 

Jabbari, 2014) ،ها در تحليل گفتمـاني سـوره كهـف    نقش پادگفتمان 
 )1ي قـرآن ( شـناخت  زبان يها پژوهشفريده داودي مقدم و ديگران در 

(Davudi Moghadam et al., 2017)شناختي گفتمـاني   ، تحليل نشانه
الـدين   از حديث شـريفي و نجـم   تنشي)  الگوي سوره الرحمن (مبتني بر

، از (Sharifi & Najmedin, 2014) در پژوهشنامه تفسير و زبان قـرآن 
شناسـي فرآينـدهاي گفتمـاني     كرامت قرآنـي؛ نشـانه   كرامت جاهلي تا

و علـوم  در قرآن از رهنمـا و ديگـران در فصـلنامه الهيـات     » كرامت«
معناشـناختي  - ، تحليـل نشـانه  (Rahnama et al., 2013) )2اسـالمي( 

از شـريفي و   نظريه گـرمس  اساس برگفتمان روايي ضحاك و فريدون 
از  (Sharifi  et al., 2016) )5ديگـران در فصـلنامه ادبيـات حماسـي (    

  ي داستان پيامبران يا نگارگري هستند. مكتوبات گفتماني در حوزه
  
  مباني نظري تحقيق . 2

هاي اخير كـاربرد زيـادي    هاي پژوهش كيفي كه در دهه يكي از روش
داشته، تحليل گفتمان است. تحليل گفتمـان كـه در زبـان فارسـي بـه      

گفتـار ترجمـه شـده اسـت در     ليـل  سخن كاوي، تحليـل كـالم و تح  
منـد سـاختاري،    ماعي و انساني و در مطالعات نظـام هاي علوم اجت رشته

 كاركردي و فرآيند توليد و محتواي گفتار و نوشتار كاربرد داشـته اسـت  
)Qajari, 2013, Preface(.  

خداوند خالق و عالم با علم بركـاركرد زبـان و گفتـار ايـن ابـزار را      
است. خداوند در آيات بسياري از قـرآن بـه    كاربرده بهبراي هدايت بشر 

بـا  اشاره كرده اسـت؛   مان آيين گفتگو براي هدايت انسانگفتمان يا ه
بـه روشـى    ها آن حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با

كه نيكوتر است، استدالل و منـاظره كـن! پروردگـارت، از هـر كسـى      
يافتگـان   راه او گمراه شده است و او به هدايتداند چه كسى از  مى بهتر

 عنـوان  بـه ). در ايـن گفتمـان، جايگـاه پيـامبر     125(نحـل/  داناتر است
كـه در   گونه آني گفتگوي خداوند با بندگان حائز اهميت است،  واسطه

راي قـومش از  دهنده ب و بيم دهنده بشارتآيات بسياري از قرآن، پيامبر، 
ي پيـامبر، هـدايت و روشـنگري     وظيفه شود و طرف خداوند معرفي مي

 يسـو  بـه مردم يا به تعبيري دعوت با گفتماني پسنديده با رعايت حـق  
 حقـايق ( تـا  را، جز به زبان قومش، نفرستاديم ما هيچ پيامبرىخداست؛ 

  ).14(ابراهيم/ سازد آشكار ها آن براى )را
گفتمـان،   ليوتحل هيتجزمعناشناسي، ابزاري براي - نشانهطرفي،  از

اي كه ابتدا سطوح مختلف مـتن مشـخص    متن يا كالم است به شيوه
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گيـرد و   قرار مي موردبحثشود و آنگاه رابطه سطوح متن با يكديگر  مي
معناشناسـي، زبـان را    - نشـانه  درواقـع آيـد.   كليـت معنـايي پديـد مـي    

اي از سـاختارهاي   داند بلكه آن را مجموعـه  ها نمي اي از نشانه مجموعه
پنهـاني   يفراسـاختار داند. موضوع اصلي ايـن علـم، روابـط     معنايي مي

). Abbasi & Firoozjani, 2012, p.168(كند  است كه معنا را توليد مي
معناشناسـي ادبيـات،   - . نشـانه 1دكتر حميدرضا شعيري در سه كتـاب،  

ــي   ــان ادب ــل گفتم ــه و روش تحلي ــتجز. 2نظري ــوتحل هي ــانه لي - نش
هــا و  معناشناســي ديــداري، نظريــه - نشــانه. 3معناشناســي گفتمــان و
معناشناسـي  - ني انساني و احساسات را در نشـانه كاربردها نقش بعد درو

معناشناسي متـون، از  - داند. بر اين اساس، تحليل نشانه حائز اهميت مي
هـاي وابسـته بـه     ها و جسـمانه  منظر نگاه دروني و بيروني با شخصيت

  .اند يبررس قابلها  شخصيت
 يگـرا  سـاخت  يشناسـ  نشانهدر نشانه معناشناسي قرآن با عبور از 

و نشـان دادن مسـير حركـت     يدارشناسـ يپد يشناسـ  نشـانه محض به 
آثـار، فرصـت    شناسـانه  معرفتاستعاليي، عوامل  يها نشانهبه  ها نشانه

قـرآن از ايـن    يهـا  قصـه . كه با تحليـل  ابدي يمبروز و ظهور بيشتري 
را تحليل كـرد   ها درون داستانگفتماني  يها نظامانواع  توان يمديدگاه 

ـ قابلو به تبيـين   متعـالي و  زبـاني آن و روشـن شـدن معـاني      يهـا  تي
 Davoudi( پرداخـت  هـا  قصههاي ها و گفتار نهفته در كنش يها آموزه

Moghadami, 2014, p.177.(    بافـت  حليـل  پـس از ت بر ايـن اسـاس
هـاي تصـويري و    از قـرآن، نشـانه   موردنظرهاي  گفتماني داستان نگاره

گفتماني مـتن   انواعها نيز سبب آشكار شدن  عوامل بصري كه در نگاره
هـا و كشـف روابـط معنـادار در      نگـاره  يها ساخت ژرفشدند، با تحليل 

  .  آيد مي دست بهها  نگاره
  

  هاي تمثيلي از منظر قرآن روايت يا داستان. 3
خداوند در قرآن با اسـتفاده از تمثيـل، معـاني عميـق و اساسـي چـون       
تقوي، پيروي نكردن از شيطان، تمسـك جسـتن بـه خداونـد و يـاري      

 چراكـه كنـد.   را در قالب طرح داستان مطـرح مـي  غيره طلبيدن از او و 
 بـه  و معـاني  از يبـردار  پرده در كه است بياني يها جلوه از يكي تمثيل

 ايفـا  بسـزا  نقشـي  ،فهـم  قابـل در قالبي ساده و  يقحقا تصوير درآوردن

 كنـد  مـي  گمـان  كـه  دهد يم قرار تأثير تحت چنان را و شنونده كند مي

كنـد   مشـاهده مـي   نزديـك  از را حـوادث  و دارد حضور ماجرا در شخصاً
)Nagibzadeh, 2006, p.70.(  سه ويژگي، مخـتص تمثـيالت   بنابراين

. عـاري  2هـاي آن   و شخصـيت هـا   . واقعي بودن داستان1: قرآن است
 Kamali( هـا  آن. عدم وجـود مبالغـه و غلـو در    3 يپرداز اليخبودن از 

Baniyan et al., 2014, p.150يالت قرآن يا بـه شـكل   ). همچنين تمث
مشـخص   و يـا نـاظر بـه شخصـيتي بـا خصـلت       3شوند عام مطرح مي

و ) (ع(ع) و ابـراهيم   و يا در قالب داستان پيامبران چون موسي 4هستند
غير انبياء چون ذوالقرنين، اصحاب كهف، اصـحاب القريـه، صـاحب دو    

ـ غهـاي   داسـتان  درباغ، مالئكه و جنيان  ـ انب ري  شـوند  مطـرح مـي   يائي
)Parvini, 1998, p.85.(  

برخى پژوهشـگران معتقدنـد اگـر قـرآن كـريم در بسـيارى از       «
 هاى گذشتگان، عناصر اصلى قصه، چون زمان، مكان و شـرايط  داستان

است كـه قـرآن در    رو ازآنكند،  طبيعى، اجتماعى و سياسى را ذكر نمى
گويى روشى برگزيده است كـه بهتـر بـه هـدف و مقصـد برسـد،        قصه

بازشناساندن واقعيـت صـرف و وقـايع تـاريخي دقيـق       درصدد آنكه يب

، ممكن اسـت در راه رسـيدن بـه مقصـد خـويش يعنـى       رو نيازاباشد، 
 ,Tabataba'i( بهـره گرفتـه باشـد   » مثَل«هدايت آدميان به سعادت از 

166-1651995, pp.هاي رايـج ميـان مـردم     هاي قرآني، با مثل ). مثل
ي تشـبيه،   هاي قرآنـي، تمثيـل هسـتند و بـر پايـه      متفاوت است. مثل

هـا تشـبيه حقـايق     ، مثـل درواقعاند.  استعاره، مجاز و كنايه شكل گرفته
p.et al.ani Bani ,2014 ,138-( است لمس قابلعقلي به امور حسي و 

هـا   ، دعـوت انسـان  5ترين هـدف داسـتان در قـرآن    مهم) بنابراين 139
  ).Hosseini, 2005, p.114-115( است يآموز عبرتخداوند و  يسو به
  
  انواع گفتمانقرآني و    هاي ساختار داستان. 4

چتمن در كتاب داسـتان و گفتمـان، يـك مـتن روايـي را متشـكل از       
هـا و   گفتمان و داستان را متشـكل از رويـدادها و شخصـيت   داستان و 

 25در قـرآن، نـام   ). Chetman, 2011, p.9( داند تعامالت داستاني مي
؛ خداونـد  هاسـت  نياتعداد پيامبران بيش از  ازآنجاكهپيامبر آمده است و 

فرمايند كـه سرگذشـت برخـي     مي 6164و نساء/ 78هاي غافر/ سوره در
قرآن در داسـتان   گفته شده و برخي گفته نشده است.ن پيامبران در قرآ

پيامبران، يك متن گفتماني روايي است كه هم داستان و هـم گفتمـان   
گفته شد، خداوند در قرآن در پي  تر شيپ كه چنان آندر آن جريان دارد. 

 چراكـه خـاص نيسـت    طور بهها  مشخص كردن زمان و مكان داستان
هـا، زمـان و اعـداد و     ها، مكـان  انسانبر نام  ديتأكهدف قرآن، بيش از 

هـاي قرآنـي سـه     بر هدايت است. بر اين اساس در داستان ديتأك غيره
ــداد و گفتگــو. در بيشــتر   عامــل برجســته وجــود دارد: شخصــيت، روي

مربـوط اسـت نقـش     مؤمنـان كه مستقيماً به پيـامبران و   ييها داستان
شخصيت اصلي يا پيامبر در پيشبرد داستان، غالب اسـت و گفتمـان در   

هـا   چنين داستاني به آيين گفتگوي شخصيت اصلي با ديگر شخصـيت 
در  درواقـع پـردازد.   بازدارنـده مـي   يهـا  تيشخصـ ، و دهنده ياريچون 

داستان پيامبران، شخصيت اصلي يا واسطه پيام با به همراه داشتن پيام 
 ي كننـده  افتيدر( رود يمهاي متفاوت  شخصيت يسو بهعوت خداوند، د

پيـام از خـود نشـان     كنندگان افتيدرهايي كه  پيام) و بر اساس خصلت
  كند. دهند، گفتگو و تعامل مي مي

كه خداونـد   گزار كنشدر داستان پيامبران، ساختار روايي با حضور 
عامـل بازدارنـده كـه     معمـوالً است و كنشگر اصلي كه پيامبر اسـت و  

ــد اســت و كنشــگر    ــر خداون ــنش تســليم در براب ــر ك مخــالف و منك
در داسـتان حضـرت موسـي و    شود.  پيامبر مشخص مي ي دهنده ياري

كنش محور، تنش محور و پـاد   از نوع گفتماني بروز كرده نظامفرعون، 
چگونگي بـروز  گفتمان است كه در ادامه شرح داده خواهد شد و سپس 

معناشناسـي گفتمـاني،   - نشـانه  تحليل ها، با گفتماني در نگاره اين انواع
  شود. مشخص مي

  
  تجويزي–گفتمان كنشي. 1- 4

نظام گفتماني تجـويزي در زيرمجموعـه نظـام كنشـي گفتمـان قـرار       
سـازد كـه در    مواجه مـي  يگزار كنشگيرد. اين نوع گفتمان ما را با  مي

كنشـگر را وادار بـه    تواند يمموقعيتي برتر نسبت به كنشگر قرار دارد و 
ي كنشگر در قبول كنش و يا  انجام كنش كند. كه البته خواست و اراده

). خداوند در قـرآن  Shairi, 2016, p.24( است رگذاريتأثعدم قبول آن، 
عهـد و پيمـان    صـورت  بـه تجويزي خود را با بندگان  - ي كنشي رابطه

كند و خواستار آن است كه انسان يا بـه شـكلي    بيان مي ها آنبستن با 
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    .بهتر بندگانش، تنها او را به خدايي برگزينند
  
  گفتمان تنشي. 2- 4

در برخي موارد گفتمان كنش محور تبـديل بـه گفتمـان تـنش محـور      
ارزشي كه پيـامبر   نظام  بهي دروني افراد نسبت  شود. در اينجا رابطه مي

گفتمان از حالتي بيرونـي و   درواقعشود.  كند، مالك گفتمان مي بيان مي
و اشخاص بر اساس شناخت درونـي، حـاالت و    شده  خارج شده فيتعر

ادراكي و عاطفي خود نسبت بـه نظـام ارزشـي اخالقـي     - فرايند حسي
گفتمان تنشي دو جريان يكي متعلق بـه  دهند.  پيامبر، واكنش نشان مي

يـاي بيرونـي را   حاالت روحي و عاطفي كنشگر و ديگري متعلق بـه دن 
دهد. فضاي تنشي بـر دو محـور فشـاره و     باهم قرار مي يختگيآم درهم

گستره استوار است. فشاره، عناصر كيفي و عاطفي هستند و گستره بـر  
). Shairi, 2016, p.38-39( گيـرد  پايه شناخت دنياي بيرون شكل مـي 

شـود كـه عوامـل     در داستان پيامبران، فضاي تنشي زماني ايجـاد مـي  
بازدارنده به جهت حسي دروني با فشـاره عـاطفي قـوي چـون تـرس،      

ي شناختي و عقالني تفكر در پيام دعـوت   از گستره غيرهخشم، غرور و 
عامل بازدارنده، كـنش ضـد ارزشـي از خـود      عنوان بهپيامبر دور شده و 

  دهند. بروز مي
  
  پاد گفتمان. 3- 4

گفتمان مبتني بـر پـاد حمايـت الهـي از     هاي داستان پيامبران،  در نگاره
دهد كه پيـامبر بـراي اثبـات حقانيـت      يك پيامبر است و زماني رخ مي

هاي خود به درخواست قوم يا گروهي از مـردم و يـا حـاكم داراي     گفته
ـ  قدرت، بايد نشانه  هـا  دلد از ميـان  اي از طرف خداوند ارائه كند تا تردي

العاده و بـيش از تـوان    چيزي خارق آن نشانه بايد مطمئناًبرداشته شود. 
انساني پيامبر باشد تا، قلوب داراي ترديد ايمان آورند. بنـابراين، معجـزه   

افتـد. در اينجـا    پيامبر اتفاق مي ي واسطه بهيا معجزاتي از طرف خداوند 
كنـد و در درون نظـام    پاد با ايجاد ديوار دفاعي و چتر حمايتي عمل مي

ي معجـزه   انكار يا تسـليم، پـاد گفتمـان ارائـه    ارزشي بر مبناي گفتمان 
ـ درنهاتوسط پيامبر براي هدايت و ايمان و   يسـو  بـه تسـليم قـوم    تي

  خداوند اتفاق بيافتد.  
لغت به معناي ضعف و نـاتواني   ازنظري عجز  در زبان عربي، ماده

براي صدق ادعـاي   العاده خارقو نقيض حزم است. معجزه، امري ست 
ه همـه از انجـام آن نـاتوان باشـند. در قـرآن،      نبي بـه اذن خداونـد كـ   

براي اثبات رسالت آنـان بـوده    شده دادهمعجزاتي كه به پيامبران نسبت 
، درسـتي  جـه يدرنتراستگويي پيامبر و  ي دهنده نشاناست و آن اعمال 

  ).Parcham, 2010, p.24-26 -27( وحي الهي بوده است
  
  ديني متون مصور. 5

مطالعه انواع متون ديني مصور در عالم اسالم سـه   دكتر گونزل رندا در
 - 3داليـل الخيـرات    - 2ها  حليه - 1: خ مصور ديني قائل استگروه نس
هاي پيامبران. گروه سوم يعنـي نسـخ مصـوري چـون جوامـع       داستان

، سيرالنبي، انبيا نامه، اءياالنب قصص، اهللا فضلالتواريخ خواجه رشيدالدين 
هـاي مصـور، حـاوي     ايـن نسـخه   غيره هسـتند. نامه و  ، معراجنامه فال

هـاي مختلـف زنـدگي پيـامبران انجيلـي و قرآنـي        تصاويري از بخش
زنــدگي حضــرت محمــد(ص) اســت. ايــن نســخ برگرفتــه از  ازجملــه
ـ االنب قصـص اثر ثعلبـي و   اءياالنب قصص فارسـي نوشـته نيشـابوري     اءي

الصـفاي ميرخوانـد،     آثار ادبـي و دينـي ديگـر چـون روضـة      همچنين
، فضـولي  زبـان  تـرك السـعدا شـاعر    و حديقهالعشاق گازرگاهي  مجالس

، معـراج  التواريخ ، زبدة التواريخ ، مجمعالتواريخ جامع همچنين آثار الباقيه،
هـاي پيـامبران    هايي از داستان نامه و كليات حافظ آبرو نيز حاوي نگاره

 هاسـت  نامـه  فـال  هاي قرآني، كي از منابع تصويرگري داستاني .هستند
هـاي ادبـي و    زنـدگي شخصـيت   يآسـا  معجـزه كه شامل رويدادهاي 

پيامبران انجيلي و قرآني و امامان شيعه اسـت. نگـارگري نسـخ مصـور     
در قرن شانزدهم هم در محافل صـفوي و هـم در محافـل     ها نامه فال

اين كتـاب  ). Renda, 2006, p.149-151( است شده يمعثماني انجام 
پيشگويي، تركيبي از تصاوير نادر به همراه متـون علمـي در رابطـه بـا     

  .  ، فال و پيشگويي استايرؤخواب و 
 نگـارگري شـده   بـرگ  تـك و تعـدادي   چند نسـخه  ها نامه فالاز 

به سـفارش  ي صفوي  در دوره نامه فاليكي از اين نسخ باقيمانده است. 
ي خطـي، شـامل طيـف     نسـخه اين نگارگري شده است.  تهماسب شاه

هـاي صـور    وسيعي از تصاوير شامل: قصص قرآنـي، سـيارات و نشـانه   
. فلكي مرتبط با زندگي و كـردار قديسـين و پيـامبران اسـالمي اسـت     

ب تبريـز  متعلق به مكت احتماالًنگاره دارد و  73 يتهماسب شاه ي نامه فال
هـاي   نگـاره هاي  ري ولش با مقايسه چهرهيا قزوين است و استوارت ك

و نسـخه  ) Farhad, 2010, p.44( دانـد  ميرك مـي آقا را آنآن، نگارگر 
از  نسـخه  يـك  ديگر در زمان شاه احمد اول عثماني تهيه شـده اسـت.  

(نسـخه عثمـاني و نسـخه     محفوظ در موزه توپقاپي اسـتانبول  ،نامه فال
 (نسخه صـفوي) موجـود   و مجلدي در كتابخانه درسدن آلمان صفوي)
هاي پراكنده از اين دو نسخه در موزه فريـر و   همچنين تگ برگاست. 

مـوزه متروپـوليتن   و  مؤسسـه اسميتسـونين    متعلـق بـه  گالري سـاكلر  
 هنـر . الزم به ذكر است دكتر معصومه فرهاد دكتراي شود نگهداري مي

از دانشگاه هـاروارد و مسـئول بخـش اسـالمي مـوزه فريـر و        ياسالم
) به چـاپ  2009( به زبان انگليسي نامه فالساكلر واشنگتن كتابي با نام 

ي  نامـه  فـال هـاي هـر دو    از نگاره يتوجه قابلرسانيده است كه بخش 
در ايـن كتـاب    نامه فالهاي  از نسخه ييها برگ تك و و عثمانيصفوي 

  وجود دارد.  
  
  تحليل گفتماني داستان حضرت موسي(ع) با فرعون . 6

در ميان پيامبران، حضرت موسي(ع) به جهـت سـخن گفـتن مسـتقيم     
خداوند با او از ديگر پيامبران متمايز است. به همـين دليـل اسـت كـه     

اند يعني كسـي كـه خـدا ايـن      داده» اهللا ميكل«متكلمان به موسي لقب 
 p.208 ,1995سـخن گفـت (  شرف را بـه او ارزانـي داشـت كـه بـا او      

Izutsu,    بعضي از آن فرستادگان را بر بعضي ديگـر برتـري داديـم. در .(
عضـي از  ي ب ميان آنان كسي است كه خدا با او سـخن گفـت و درجـه   

كـه رودررويـي     هـر دو نگـاره  ). 253(بقـره/ 7 ايشان را بـاالتر قـرار داد  
تـا   19در آيات  است،(ع) و ساحران را به تصوير كشيده  حضرت موسي

 82تـا   1از سوره اعراف و آيـات   141تا  94شعرا و آيات  ي از سوره 54
  سوره طه ذكر شده است.  

پس از شرح داسـتان بـر اسـاس آيـات قـرآن و يـا بـه عبـارتي         
  شود؛ ها و پي رنگ مشخص مي هاي درون داستان، شخصيت گفتگو

رت با گفتگوي خداوند بـا حضـ  » دعوت«در آيات مذكور، گفتمان 
شـود؛ شـروع داسـتان     (راوي : حضرت محمد(ص)) آغاز مي (ع) موسي

يعني خداونـد و شخصـيت اصلي(كنشـگر)،     گزار كنشبا گفتماني ميان 
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ي علـم و دانـايي و كمـال     در مرتبـه  گـزار  كنشحضرت موسي است. 
(فرعـون)   خواهد كه به سراغ انكاركننده مطلق از كنشگر يا محرك مي

ه الزم است موسي براي ابـالغ پيـام دعـوت،    /شعرا). چراك10برود (آيه
باالترين مقام جامعه را آگاه سازد و پيام دعوت خداوند را بـه او برسـاند.   

كنـد و   حضرت موسي با خداوند درباره ترس از انكار دعوتش گفتگو مي
ادراكي يعني ترس را بيان - در اينجا گفتمان به شكلي يك تنش حسي

ضـعف كنشـگر شـده اسـت. بنـابراين      كند. حالتي دروني كه باعث  مي
دهنـده   موسي براي غلبه بر ترس و بيان راسخ، از خداوند طلـب يـاري  

 شـود  به موسي وارد داسـتان مـي   دهنده ياري عنوان بهكند و هارون  مي
 - ). مجدد ترس در جريان گفتمـاني تنشـي از نـوع حسـي    13- 11(آيه 

گفتمـاني   خداونـد در  ) و14(آيـه  شـود  ادراكي باعث نگراني موسي مـي 
بـه كنشـگر اطمينـان     گـزار  كـنش  درواقعگويد.  حمايتي با او سخن مي

به سراغ نظـام ضـد ارزش بـرود،     هاي او كه اگر با نشانه دهد يمكامل 
  ).15(آيه  حامي و پشتيبان موسي است
ـ تعامل ميان كنشگر و  بـا انكاركننـده اصـلي يعنـي      دهنـده  ياري

شود و كـنش   (خداوند) آغاز مي فرعون براي شناخت نظام ارزشي جديد
شود براي انتقال نظام گفتماني تعاملي ساده به نـوع   موسي، محركي مي

تنشي از سوي فرعون يعني بر پايه تحريـك عاطفـه در درون موسـي.    
در موسـي  » حـس ديـن  «بـروز   تعامل با عامل بازدارنده، باعث درواقع
ايـن فرعـون   كند كـه   به موسي يادآوري مي ،فرعون كه يزمانشود  مي

بوده است كه در دوران كودكي موسـي از او نگهـداري كـرده و بـه او     
، فضـاي گفتمـاني تحريكـي    محبت بسيار روا داشته است و اين گفتگو

 فضــاي تنشــي شــناختيمجــدد،  ازآن پــس). 18كند(آيــه  ايجــاد مــي
او شـكل  در » ندامت«يادآوري اشتباه موسي و ايجاد حس  ،ي واسطه به
). با وارد شدن به نظام كنشـي بـر پايـه ارزش و حـق،     19(آيه  گيرد مي

هاي هم سو چون گفتمان تنش محور با به رخ كشيدن قـدرت   گفتمان
توسـط   گـزار  كـنش شود و از طرفـي معرفـي    مي آشكارتوسط فرعون 

موسي و باز رويكرد تنشي تهديد فرعون در به زنـدان انـداختن موسـي    
ـ درنهادرون اوسـت، و   كه ناشي از فضاي خشم و تزلزل در ، حـس  تي

شـود   ) ايجاد ميلياسرائ يبنترديد در مخاطبين (اطرافيان فرعون و قوم 
  ).  /شعرا29آيه كه حقيقت با كيست؟ (

با تغيير زمان و مكان داسـتان، مـدل آزمـون در گفتمـان دعـوت      
گيرد. در آزمون، ابتدا عامل بازدارنده يـا فرعـون بـا بشـارت و      شكل مي

شــان، وارد جـدال بــا كنشــگر و   ن در برابــر پيـروزي مـژده بــه سـاحرا  
گفتمان به كمـك نظـام   يا پادشود. در اينجا حمايت الهي  مي گزار كنش

، گـزار  كنشي معجزه از جانب  آيد و كنشگر يا محرك با ارائه ارزشي مي
، حجت خـود  گزار كنشبراي اثبات حقانيت پيام دعوت و حقيقت وجود 

كنـد.   وحي و دعوت، بر همگـان تمـام مـي   را براي رسانيدن كامل پيام 
ي تصور مار، موسـي وارد فضـاي تنشـي     پس از كنش ساحران در ارائه

ترسـد. معجـزه تبـديل     كند مارها واقعي است و مـي  شود، خيال مي مي
و دسـتي كـه از گريبـان     بلعـد  يمـ را  زيچ همهعصا به ماري بزرگ كه 

شـود كـه در    ي مـي ا ، همان آيـت و نشـانه  ديآ يمموسي، نوراني بيرون 
ابتداي داستان خداوند وعده آن را به موسـي داده بـود. در برابـر چنـين     

كه از توان بشر خارج اسـت، فضـاي گفتمـاني ارزش     العاده خارقعمل 
فضـاي  ي آن اسـت.   دهد و تسليم، نتيجه محور با بيداري درون رخ مي

و  كساني كـه بـاور  فرعون و جويانه براي  ي درك حقيقت تنشي بر پايه
، شـده  يطلب منفعتخواهي و  ي، قدرتطلب جاهشان تبديل به  اعتقاد قلبي

نـد و  د، ايمـان آور قدرت الهـي را ديدنـد  ساحراني كه  امااست.  ريتأث يب
آزمون هاي  ها يا ابژه جسمانه چراكهايمان آورندگانيم  نگفتند ما نخستي

مشخص كرد كـه موسـي،    كامالًساحران  چون سحر، جادو، عصا و مار
كند بلكه از نيروي عظـيم ديگـري جـز     را دنبال نميهنر ساحري آنان 

سـاحران در الگـوي آزمـون     جهيدرنتسحر دست به آزمون زده است و 
. فرعـون، همچنـان   8اولـين ايمـان آورنـدگان بودنـد     موسي و فرعون،

باقي ماند تـا در ادامـه آيـات داسـتان، سرنوشـت او  بعـد از        انكاركننده
ي  شود كه انفصال او بعـد از ارائـه   ديگر، مشخص مي يا معجزهي  ارائه

منجر بـه   تيدرنهامعجزه و تكرار آن و همچنان انكار و تكذيب دعوت 
و حـذف او و يـارانش از نظـام ارزشـي      گزار كنشنزول عذاب از جانب 

 بافـت ساختار داستان حضرت موسي و فرعـون و  ، 1در جدول  شود. مي
  است. شده ارائهگفتماني آن 

يا ابتالء آمده است، شـامل   9»فتنه«در قرآن، آزمون كه به معناي 
شود و در اين آزمـون، عـاملي بازدارنـده و ضـعيف      ها مي ي انسان همه

 64در آيـه   كـه  چنـان  آنكنـد.   كننده چون شيطان، ايفـاي نقـش مـي   
ي اسراء درباره وارد شدن ايـن كنشـگر بازدارنـده از ايمـان از راه      سوره

را  هـا  آناز  هركـدام شده است:  ديتأكشراكت در مال و فرزندان انسان 
 هـا  آنات را بـر   سواره و پياده توانى با صدايت تحريك كن! و لشكر مى

هـا   با وعده گسيل دار! و در ثروت و فرزندانشان شركت جوى! و آنان را
 دهـد  نمى ها آناى به  كن! ولى شيطان، جز فريب و دروغ، وعده سرگرم

/اسراء). بنابراين آزمون، سنگ محك است بـراي مشـخص شـدن    64(
فريب (دهخدا، ذيل واژه محـك).  عيارِ ناب و حق بودن در برابر جعل و 

بنابراين آزمون، تقابل و جـدال ميـان خيـر و شـر اسـت و در داسـتان       
گفتمـان آزمـون، تقابـل ميـان      درواقـع از حضرت موسي(ع)،  موردنظر

ارزش و ضدارزش، تسليم و انكار، حمايـت الهـي يـا عـذاب را روشـن      
ساخت. معناشناس روايت و مبدع مربع معناشناسي روايت، معتقد اسـت  

بـا   درواقـع سـازند.   هاي متضاد در روايت، معناهاي بنيادي را مـي  مقوله
هـاي متضـاد، معنـا بـروز پيـدا       از قطـب  قرار دادن جهان در ساختاري

هـاي   كند. مربع معناشناسي گريمـاس بـا حركـت در ميـان تقابـل      مي
ـ تجزدر روايت و رسيدن بـه كليـت معنـايي بـه      شده مطرح ـ وتحل هي  لي

در  گرفتــه شــكلپــردازد و در شــناخت معنــاي  ســاختارهاي ژرف مــي
 ,Ahmad Panah & Jabariرساند( ها ياري مي ساختارهاي بصري نگاره

2014, p.87     بافتار گفتماني دعوت موسـي طبـق مربـع معناشناسـي .(
گريماس در تقابلي آشكار به تسليم و يا انكار قوم منجر شـد. همچنـين   
بر اين اساس در تضادي ديگر، فرعون پس از آزمون پيشنهادي خود و 

ـ ي از سـاحران و  ا عـده تسليم  ي خداونـد، ايمـان   سـو  بـه  لياسـرائ  يبن
ـ چ هراز هر مال و ثروت و رفاه و » محروم«آورندگان را  كنـد   ي مـي زي

خداونـد   كـه  يدرحـال ي باالتر از او نيسـت.  گزار كنشاعتقاد دارد  چراكه
هـا   را وارث تمـام آن نعمـت   لياسرائ يبنفرمايند كه  گفتار، مي ازآن پس

هاي معنـايي بـر    مربع معناشناسي گريماس و تقابل 1كرديم. در نمودار 
  است. ذكرشدهاساس آن در داستان حضرت موسي و فرعون 

  
ي رودررويي حضرت  نگاره 2. تحليل گفتماني 7

  موسي(ع) با ساحران 
صفوي با موضوع حضرت موسي(ع)،  نامه فال شده شناختههاي  از نگاره

ي حضرت موسي(ع) با ساحران و تبديل عصاي آن حضـرت   به مناظره
  ). در نگاره شماره1نوراني ايشان اشاره دارد (تصوير به اژدها و دست 
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  )حضرت موسي(ع) و فرعون (نگارندگان: تحليل عناصر داستاني بر اساس بافت گفتماني داستان 1جدول 
Table 1: Analysis of story elements based on discourse text of Prophet Musa (AS) and Pharaoh's story   

  

داستان 
رودررويي موسي 

با فرعون و 
  ساحران

  68 – 10آيات 
  سوره شعراء

  
: در ي موارد رنگ

دو نگاره 
رودررويي موسي 

با ساحران 
 مشهود است

  
The story of 
Moses with 

Feron and the 
witches 

Verses 10-68 
/ Sura 

Shaerah 
 
 

Colored 
items: Two 
episodes in 

front of 
Moses are 

evident with 
the witches 

 Character  شخصيت
  كنشگزار
Actor  

كنشگر(محرك)
Actuator 

 ياري دهنده
Helper 

 'Moses بازدارنده اصلي
brother: Harun  

 Sub-inhibitor  بازدارنده فرعي(رقيب)
(competitor)  

  خداوند
God  

  حضرت موسي
Moses  

برادر موسي :
  هارون

Moses' 
brother: 
Harun

  فرعون
Feron  

  ساحران
Witches 

 Story plot  پيرنگ

رفتن موسي و 
برادرش به سوي 

 فرعون
Moving on to 
Moses and his 

brother 
towards 
Feron 

-(حسييادآوري
ادراكي و 

عاطفي) فرعون 
براي دور كردن 
  او از ابژه ارزشي
 تهديد فرعون
reminded 
(sensory-
perceptual 

and 
emotional) of 
Feron to get 

away from the 
value object 

Feron 's 
threat to test 

between 
Moses and 
the witches

آزمون ميان 
  موسي و ساحران
Test between 
Moses and 
the witches 

ارائه دو 
 معجزه

Provide 
two 

miracles 

ايمان آوردن 
  ساحران

Believing 
in 

magicians 

و  حركت موسي
بني اسرائيل به 
سوي نيل و 
فرعونيان در 
 تعقيب آنها

Movement of 
Moses and 

the  people of 
Israel  of 

toward the 
sea of Nile 

and Feron in 
pursuit of 

them 

ارائه معجزه موسي 
و نجات تسليم 

شدكان و هالكت 
 انكاركنندگان
 (فرعونيان)

Presentation of 
the miracle of 
Moses and the 

salvation of 
surrender and 
destruction of 
deniers (feron) 

 Conversation  گفتمان

 گفتمان تجويزي
Prescriptive 
Discourse  

 گفتمان تنشي
Supportive 

tension 
discourse  

 پادگفتمان
Supportive 
discourse  

 گفتمان تنشي (عاطفي)
Supportive tension 

discourse 
)emotional(  

  گفتمان تنشي
tension 

discourse 
)emotional  

نظام ارزش محور 
  در گفتمان

Value-based 
system in 
discourse  

فرمان خدا به 
 موسي
God's 

Commandme
nt to Moses  

گفتگوي موسي 
 با خدا

Talk to Moses 
with God  

استجابت
خواست موسي و 
حمايت خدا از 

 موسي
The will of 
Moses and 

the support of 
God from 

Moses 

يادآوري محبت فرعون به 
  موسي

 (حس دين)
Remembrance of the 

love of  Feron  for 
Moses  

يادآوري اشتياه 
  موسي

 (حس ندامت)
Remembranc
e of Moses' 

passion 
Sense of 

(repentance) 

معرفي خداوند 
توسط موسي به 

عنوان يگانه قدرت 
 مطلق
The 

introduction of 
God by Moses 

as the only 
absolute power  

  گفتمان تنشي
tension 

discourse  
  پادگفتمان

Supportive 
discourse  

  گفتمان تنشي
tension 

discourse  

گفتمان تجويزي و 
  پادگفتمان

Prescriptive Discourse 
and  Supportive 

discourse 

    

انكار فرعون و 
تهديد او در 
زنداني كردن 

  موسي
Denial of 

Pharaoh and 
his threat to 

imprison 
Moses 

آزمون و ارائه دو 
معجزه از سوي 
موسي براي 
  اثبات حقانيت

Test and offer 
two miracles 
by Moses to 

prove the 
truth 

گفتگوي فرعون
براي محروم 
كردن ايمان 

آورندگان از هر 
گونه نعمت و 

آسايش و 
  سالمت

Pharaoh's 
conversation 
to deprive 
believers of 

any blessings 
and health

سخن خداوند درباره وارث 
بودن بني اسرائيل بر 

  هرگونه نعمت
God's word about the 

inheritance of the 
Israelites for any 

blessing 
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 هاي تقابلي در داستان حضرت موسي(ع) و فرعون (نگارندگان) مربع: چپ) مربع معناشناسي گريماس و راست) 1نمودار 
Diagram 1: Left) Grimas semantics square Right) the opposite square in the story of Prophet Moses (a) and Feron   

  
، حضرت موسي(ع) سوار بر اسب در بخـش پـايين و سـمت راسـت     1

 كـامالً ي دست نوراني ايشـان   معجزه كه يدرحالداده شده كادر نمايش 
آشكار است. دست راست ايشان، تبديل به خورشيدي تابان شده اسـت  

ويژه خورشـيد و   و چون نمايش ستارگان و سيارگان منظومه شمسي به
است. فرعون، سوار بـر اسـب در بـاالترين    صفوي  يها نامه فالماه در 

بخش تصوير سمت چپ واقع شده است و انگشـت حيـرت بـر دهـان     
گر گفتگـوي   در باالي كادر، نظاره ها كوهگزد. لشكريان نيز در پشت  مي

ميـان حضــرت موسـي و ســاحران هســتند. هـارون در تصــوير ديــده    
سـت و  ميان ساحران آشـفته، ولولـه انداختـه ا    شود. حس ترس در نمي

حيوانـات وحشـي بـراي آرام كردنشـان      ساحران درحال تازيانه زدن بر
   هستند.

تعادل رنگي دقيقي ميان سه بخش فضـا برقـرار اسـت. آسـمان     
الجوردين، بخش مياني فضا كه صورتي رنگ است و موقعيت حضرت 
موسي(ع) و معجزاتشان قرار دارند با نمايي از يكي از ساحران و بخـش  
پايين كادر كه آبي روشن است و محل قرارگيري ساحران كه سوار بـر  

نگـاره بـيش از هـر چيـز،      ظـاهراً ند. حيوانات و در حالت تشويش هست
(ع)  كنـد. فرعـون و موسـي    موسي(ع) و فرعون را آشكار ميجدال بين 

هاي اصـيل و نجيـب قـرار گرفتنـد      هر دو بر پشت اسب مانند صفوي
هاي عجيـب و بـدون بـاالپوش در تـالش      ساحران با چهره كه يدرحال

عصـاي موسـي بـه اژدهـاي      چراكـه براي حفظ تعادل خـود هسـتند   
رود و  جادوگران مـي  سمت بهتبديل شده است كه حريصانه  يقرمزرنگ

كه اين حريصـانه حملـه    دانستند يم. ساحران هاست آندر حال بلعيدن 
كــردن مــار كــار يــك ســاحر نيســت بلكــه واقعيــت دارد. در برخــي  

هاي پيامبران كه با توجه بـه عـدم پـذيرش حقانيـت پيـامبر از       گفتمان
شـود، عامـل    دعوت، تبديل به جـدال مـي   سوي مخاطب انذار، گفتمانِ

شـود. در   براي اثبات حقانيت پيامبر دخيل مـي » معجزه«واسطي به نام 
اني و نقـيض  لغت به معناي ضعف و ناتو ازنظري عجز  زبان عربي، ماده

براي صـدق ادعـاي نبـي بـه      العاده خارقست  حزم است. معجزه، امري
اذن خداوند كه همه از انجام آن ناتوان باشند. در قرآن، معجزاتي كه بـه  

براي اثبات رسالت آنان بوده است و آن اعمال  شده دادهپيامبران نسبت 
، درسـتي وحـي الهـي بـوده     جهيدرنتراستگويي پيامبر و  ي دهنده نشان

بنـابراين، معجـزه پيــامبر،    .)Parcham, 2010, p.24, 26-27( اسـت 
 ي واسـطه  به، هي از يك پيامبر است كه در نگارهپادگفتمان يا حمايت ال

ي اژدهـاي   دور سـر پيـامبر، دسـت روشـن و جسـمانه      شعله مقـدس 
  نمود پيدا كرده است. رنگ سرخ

  

  
  

: نگاره رقابت حضرت موسي(ع) و ساحران فرعون، برگرفته از فالنامه 1تصوير 
. آبرنگ كدر وطاليي 1560- 1550ايران،قزوين،دوران صفويه مفقود شده، 

سانتي متر. گرداورنده براسچتيين ،گنوآآ. انتشار: پالس گالرا  44×59بروي بوم 
 (Farhad, 2010, p.44)   .2007، توكاتليان 2003، تامپسون اند كمبي 1970

Fig. 1: Representation of the Prophet Moses (as) and the worshipers 
of Pharaoh, taken from the missing felonism, Iran, Qazvin, Safavid 
dynasty 1560-1560. Dark opaque watercolor on canvas 59 x 44 cm. 

Broschatin, GNOA. Release: Plus Galera 1970, Thompson and 
Combi 2003, Toktolian 2007 
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، روايت فرعون ساحران بايي حضرت موسي(ع) رودررو: نگارگري 2تصوير 
دوره صفويه، موزه  احتماالًي، تهماسب شاه نامه فالابواسحاق نيشابوري، 

 (Farhad, 2010, p.59)توپقاپي استانبول. 
Fig. 2: Painting on the face of the Prophet Moses (pbuh) with 

Pharaoh's followers, narration of Abu Ishaq Neishaburi, Falnama of 
Shah Tahmasebi, probably the Safavid period, Istanbul Topkapi 

Museum.  

  
متعلق به مكتب نگارگري اصـفهان   احتماالًكه  2در نگاره شماره 

هاي شـورانگيز و طراحـي    پردازي و استفاده از رنگ ست، ويژگي حجما
ي نگارگري مكتـب اصـفهان را    ها و دستارها مشخصه ها و چهره لباس

ي  ي باالي كادر نگارگري به روايت معجـزه  سازد. متن كتيبه آشكار مي
ـ شكافته شدن دريا توسط حضرت موسي(ع) بـراي عبـور     لياسـرائ  يبن

ي پايين كادر نگارگري نيز اين مطلب  متن كتيبه اشاره دارد و همچنين
و مـنْ معـه    و أَنْجينا موسـى آمده است :  كه چنان آن. كند يمرا تصديق 
 هرچنـد . ما موسي و تمام كساني كه با او بودند نجـات داديـم.   أَجمعينَ
مسـتقيم بـه روايـت معجـزه حضـرت       طـور  بهسوره شعرا)  65اين آيه(

 68تـا   61موسي(ع) در شكافته شدن دريا اشاره ندارد اما سـياق آيـات   
ـ تأكسوره شعرا بر اين معجـزه و روايـت داسـتان      كـه  يدرحـال دارد.  دي

ي يـد بيضـي و    ي دو معجزه ي بر اساس متن مربوط به ارائهرسازيتصو
ـ    ا كـاله  تبديل عصاي حضرت موسي به ماري بزرگ اسـت. فرعـون ب

پادشاهي در دورترين بخش باالي كادر و سمت چپ و حضرت موسي 
ي نـوراني دور سـر    هالـه . اند درآمدهبه تصوير  ها تپهو يارانش در پشت 

ي بـه  خـوب  بـه حضرت موسي و درخشش خورشيد گونه دسـت ايشـان   
هايي انسان گونه و حيوان گونـه و   تصوير درآمده است. ساحران با چهره

تالش براي مغلوب كردن حضرت موسي هسـتند امـا   مار به دست در 
ي حضرت موسي اسـت بـه    در مركز كادر، ماري اژدها گونه كه معجزه

رنگ نارنجي مشخصي جلوه كرده كه با بلعيدن يكي از ساحران، غلبـه  
عامـل سـخن    4. در تحليـل،  كند يماعجاز موسي بر ساحران را روايت 

  هستند: صورت نيبدگفتن خداوند 
بـر   شـدگان  ميتسـل حقانيت سخن خداوند و نجات . پيام دعوت: 1

ي پيـام خداونـد،    . واسـطه 3. فرسـتنده پيـام: خداونـد    2سخن اوسـت.  
ي پيام، فرعون و ساحران دربـار او   . گيرنده4(ع) است و  حضرت موسي
   ).2هستند (تصوير 

  
بر اساس انواع   هاي تصويري دو نگاره . شاخصه8

  گفتماني داستان
ترين عوامـل تصـويري دو نگـاره كـه در بـروز انـواع گفتمـاني         مهماز 

آمــدن  وجـود  بــههـا و   داسـتان اهميـت دارنــد، جـايگيري شخصــيت   
بـا   هـا  آنهاي مهم و ارتباط  يا ابژه رگذاريتأثهاي  ي، جسمانهبند بيترك

ها چون عصا، درخـت سـرو كـوهي، ديـد فضـايي و جهـت        شخصيت
 حركت است.

  
  بندي . تركيب1- 8

هـاي توليـد محتـوا، فضاسـازي اسـت كـه        ترين شاخصـه  از مهميكي 
ي بـر اسـاس   بند بيترككند.  ي بروز ميبند بيتركبيشترين نمود آن در 

ها و  ها، جايگيري شخصيت رويداد داستاني و چگونگي تعامل شخصيت
 نيتـر  شـده  شـناخته شـود.   ي مشـخص مـي  بند بيتركحركات آنان در 

بندي اسـپيرالي، مثلثـي، مربعـي و     در نگارگري، تركيب ها يبند بيترك
و بررسـي عناصـر داسـتان و انـواع      1خطي است. با توجه بـه جـدول   

، طبـق مـوارد رنگـي    مـوردنظر گفتماني در كل داسـتان، در دو نگـاره   
جدول، عناصر اصلي و پي رنگ و گفتمان كه گفتمان حمايت الهـي يـا   

ي هـا  شاخصـه ارائه معجزه است، مشخص شد. بنابراين در رسيدن بـه  
  تصويري نيز اين عوامل در دو نگاره حائز اهميت هستند.

، بـا در نظـر گـرفتن حركـت دوار تمـامي عناصـر،       1در نگـاره شـماره   
گرفته شد كه با طراحي ايـن   نظر دري اسپيرالي در نگاه اول بند بيترك
ي حلزوني يـا مـارپيچ از سـربازان تـا فرعـون و سـاحران و       بند بيترك

ـ تركر و اژدهاها در اين حضرت موسي و ساح  ي قـرار گرفتنـد.  بنـد  بي
بـا تقابـل دو مـار     گـرا  دروني بيشمار و ها تيشخصبا  گرا برونحركتي 

بزرگ و همچنين حركات شديد دست و سر ساحران و وحوشي كه بـر  
آن سوارند، فشردگي و پر بودن فضا و ريتم چرخشي رنـگ در سـطوح   

كند، يك فضـاي   اعي ميمتفاوت رنگي پالن اول كادر كه جنبش را تد
  الف و ب).- 3كند (تصوير  تنشي را القا مي

گسـتره عناصـر در سـطح     هرچقـدر طبق الگوي تنشي گفتمان، 
شـود   تـر القـا مـي    تر ارائه شوند، فشاره يا محتواي پيـام، ضـعيف   وسيع

)Mostafavi et al., 2013, p.24 ي اسـپيرالي كـه همـه    بند بيترك). در
ي و درسـت  به، محتواي پيام دعوت شوند يمي ديده بند بيتركعناصر در 
). امـا زمـاني   2جدال مشهود است (نمـودار   صرفاًو  شود ينمقدرت القا 

هـاي   بـا شخصـيت   تـر  بسـته ي اسپيرالي وارد فضـاي  بند بيترككه از 
، طبق مربـع معناشناسـي گريمـاس،    ميشو يممحوري داستان و نگاره 

، عناصـر اصـلي در كـادر    اًصـرف شـود و   ي تصويري آشكار ميها تقابل
گيرند، محتوي پيام دعوت و تالش فرعـون بـه جهـت     تركيب قرار مي

  شود. مخالفت با نظام ارزشي از موضع قدرت و ثروت آشكارتر مي
، نمودار و نگـاره سـمت راسـت، گفتمـان     6بنابراين طبق تصوير 

ارتبـاطي بـين    ها نگاهو  ها جهتكنشي يا تعاملي كه با حاالت دست و 
ايجاد كرده است، تعامل يا كنش ميان عناصـر بـه شـكل     ها تيشخص

ي بنـد  بيتركجدال را مشخص كرد. اما گفتمان تنشي با محدود كردن 
  آشكارتربه تركيبي بسته، تقابل ميان موسي و فرعون و دو اژدها را 
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ي اسپيرالي بند بيتركبر اساس  1شماره  نگارهالف: آناليز -  3تصوير 
 (نگارندگان)

Fig. 3-A: Analysis of Tiger 1 based on spiral composition  
  

  
  

جدال موسي با ساحران كه سطوح  1ب: آناليز رنگي نگاره شماره - 3تصوير 
فضاي تنشي كه حاكي از رخ دادن حادثه ايست را به تصوير  پرجنبشرنگي 

 كشيده است (نگارندگان)
Fig. 3-B: Color Analysis Figure 1 Moses' controversy with witchcraft 
depicts the colorful surfaces of the movement of the tidal atmosphere 

indicating the occurrence of an accident. 
  
. دست متعجب فرعون در برابـر دسـت نـوراني موسـي. كـاله      كند يم

پادشاهي فرعون در برابر شعله مقدس دور سر موسي، دو اژدها در برابر 
هم و همه عوامل قرينه در ايجاد محتواي تقابل در برابر پيام دعـوت را  

بـروز داده   تـر  قيعماين تقابل، مفهوم آزمون را بهتر و  درواقع. رساند يم
    خورده هم بهي تنها توسط ساحر سوار بر مار بزرگ يا اژدها است. قرينگ

  
  

بندي دو نگاره  : نمودار گفتمان تنشي جهت استفاده در تركيب 2نمودار 
 (نگارندگان)

Diagram 2: Tension discourse diagram for use in dual-image 
compilation  

  
 نمايشگر جايگاه متزلزل او در پيام دعـوت باشـد كـه    تواند يماست كه 

سـاحران بـه نظـام ارزشـي موسـي روي       درواقـع بعد از ارائـه معجـزه،   
هسـتند. بنـابراين در گفتمـان تـنش      آورنـدگان و اولين ايمان  آورند يم

هـاي اصـلي محـدود شـد،      گستره عناصر به شخصيت كه يزمانمحور 
، مفـاهيم در تقابـل همـان مفهـوم     4در تصـوير   شده ارائهطبق جدول 

آزمون ارزش و ضد ارزش، معجزه و سحر، پادگفتمان الهـي يـا قـدرت    
تـر   كه محتواي پيـام دعـوت پروردگـار اسـت، آشـكار      ريپذ زوالمادي 

  ).4نمايش دادند (تصوير 
ـ ترك، 5در نگاره دوم و تصوير  ـ دا صـورت  بـه ي بنـد  بي بـا   وار رهي

اسـت كـه در مركـز و     درآمـده به نمايش  زيمركزگرو  گرا برونحركتي 
اما در محيط و در حركتـي بيرونـي    شود ينمدرون كادر، عناصري ديده 

بنـدي جـاي    چهار عامل موسي، فرعون، اژدهـا و سـاحران در تركيـب   
. با توجه به ابعاد اژدها و نزديك بودن به ديـدن مـا، در نگـاره    رنديگ يم

بندي و فضاسازي كه در افـق   يبعامل تصويري ترك نيتر كينزددوم 
ي كه بر ايـن  ديتأكي اژدهاست. بنابراين با  ديد مخاطب است، جسمانه

اسـت، ايـن عامـل     شـده   سرخافق ديد و بزرگي و رنگ  ازلحاظعنصر 
ي الهـي در ظـاهر سـاختن     بر آزمون به معجزه ديتأكتصويري، بيش از 

در ايـن نگـاره جايگـاه     درواقـع دارد.  ديتأكاژدها توسط حضرت موسي 
ـ رؤاز تقابـل   تـر  محسـوس پادگفتمان الهي و قدرت برتر  شـود   مـي  تي

  ).5(تصوير 
  

 . زاويه ديد يا ديد فضايي2- 8
در نگاره اول، موسي در افق ديـد مـا قـرار دارد امـا فرعـون در ميـان       

ا قـرار دارد و  ي اصلي در باالترين جايگاه و بـاالي ديـد مـ   ها تيشخص
را پنداشـت  يمـ اين عامل، قدرت و حاكميت او و اينكـه خـود را خـدا    
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فالنامه شاه  نگاره دوم جدال حضرت موسي و ساحران، كردن افق ديد به دو شخصيت اصلي، : مقايسه آناليز تركيب بندي به شكل اسپيرال و با محدود4تصوير 
 )تهماسبي (نگارندگان

Fig. 4: Comparing the analysis of composition in the form of a spiral and by limiting the horizons of sight to the two main characters, the 
second graph of the controversy of Prophet Moses and the witches, Falnama of Shah Tahmasbi  

  
سـازد، بنـابراين، بـراي ايـن شخصـيت، قـدرت و        ي نمايان مـي خوب به

  مقامش منصوب به خودش بود و به پادگفتمان الهي اعتقاد نداشت.
 مـؤثر بسـيار   يبند بيترك يريگ شكلدر نگاره دوم، زاويه ديد در 

، جهت ديـد فضـايي را تعيـين    ها تيشخصعنصر نگاه در  درواقعاست. 
و در اين نگاره، نگاه فرعون در باالترين جايگاه و افق ديـد بـه    كند يم

ـ تركموسي است و نگاه موسي به اژدها بنابراين زاويـه ديـد،     يبنـد  بي
آن اژدها يا گفتمـان حمـايتي خداونـد     رأسكه در  كند يممثلثي ايجاد 

اژدهـاي   ينـوع  بـه قرار دارد كه تضاد رنگي اژدهـا بـه ديگـر عوامـل،     
از مگين به نمايش گذاشته است و در اينجـا بـا گـذر    ، خشرا رنگ سرخ

فضاي تقابلي، معنايابي نگاره، معجزه يا حمايت الهي از يـك پيـامبر را   
    ).5(تصوير  داند ها مي باالتر از تمامي قدرت

  
  معناسازهاي  جسمانه. 3- 8

جسمانه، جسمي است كه با جسم فيزيكي متفاوت است. جسمانه بـين  
بـين صـورت و    وآمـد  رفـت گيـرد و   قرار مـي  دو سطح صورت و محتوا

هـاي فيزيكـي    هاي معناساز به كنش سازد تا كنش محتوا را ممكن مي
 شـود  تبديل نشوند. احساس و ادراك سـوژه روي جسـمانه سـوار مـي    

)Shairi, 2016, p.270(.  
اژدها در نگـاره اول، پوشـش    جز به رگذاريتأثهاي  از ديگر جسمانه

. لباس فرعون برگرفته از مصر هاست تيشخصمتفاوت موسي با تمامي 
امـا   انـد  درآمـده پوشيده با نژادي تيره از آفريقا به نمايش  و ساحران نيمه

ايـن امـر    درواقـع تنها موسي است كه لبـاس صـفوي بـه تـن دارد و     
ي مطابقت نظام ديني حكومـت صـفويه بـا نظـام ارزشـي       دهنده نشان

ي بـا پيـامبر   نـوع  بـه ه موسي است و جايگاه دين در حكومت صفويه ك
ي كرده اسـت. همچنـين در نگـاره دوم كـه فضـا      همزادپندار موردنظر

و چهـره عجيـب و غيـر بـاور      رنـگ  سـرخ ي اژدهاي بـزرگ   واسطه به
سـرو كـوهي    درخت تكيك  وجود، رسد يمي به نظر رواقعيغساحران، 

در باالي كادر عالوه بر گفتمان سنت نگارگري قزوين يا تبريز، فضـاي  
يـي  گرا واقعيي يا گرا عتيطبي نوع بهكه  گرداند يبرمرا به نگاره  باور قابل

  دهد. و درك نشان مي باور قابلرا به همراه دارد و اعجاز پيامبر را 
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ي، دوره طهماسب شاه نامه فالو ايجاد جهت، نگاره دوم جدال حضرت موسي با ساحران از » نگاه«بر عامل  ديتأكي سه وجهي با بند بيترك: آناليز 5تصوير 
 )(نگارندگانصفويه 

Fig. 5: Three-dimensional composition analysis with emphasis on the "look" and the direction of creation, the second picture of the 
Prophet Moses' controversy with the witches from the phallemic of Shah Tahmasebi, Safavid era  

  
    گيري نتيجه

  
هاي مهمي را آشـكار سـاخت كـه     بافت گفتماني داستان و نگاره، تقابل

هــاي معنــادار داســتان حضــرت موســي از قــرآن و  بــا مطالعــه نشــانه
هـا، رويـدادها و گفتگـو و بـا در نظـر گـرفتن        شخصـيت  ي واسـطه  به

هـاي مـتن    ها و القاها در نظام گفتماني، نشـانه  ها، تجويز ها، تنش كنش
ـ تجزتصويري نيز آشكار شد. در فرايند  ـ وتحل هي هـا،   گفتمـاني نگـاره   لي

در تحليل، عوامل فرعي كـه در روايـت مطـرح     هرچقدرمشخص شد، 
ي عوامـل نگـاره، درك    سـتره است، حذف شود، بـا محـدود كـردن گ   

هاي بـروز كـرده در معنـاي پـاد،      فضاي تنشي و ميزان قدرت جسمانه
شود. در تحليل دو نگاره اين نتيجه حاصل شـد كـه در    بيشتر درك مي

ي پس از گفتمان پيـامبر بـا    هاي پيامبران، نگارگران نتيجه بيشتر نگاره
امـد را، بـه   انج امت كه به پذيرش يا عدم پذيرش گفتمانِ دعـوت مـي  

اند. با بررسي مدل آزمون در هـر دو نگـاره، ايـن نتيجـه      تصوير كشيده
حاصل شد كه نگاره اول، گفتمان تنش محور را با تقابل ميـان موسـي   

هـاي متضـاد ارزش و ضـدارزش بـه تصـوير       و فرعون و ايجاد قطـب 
ي دوم بـا بـروز قدرتمنـد     درآورده است و فضـاي تـنش محـور نگـاره    

ـ تأكبر پادگفتمـان و قـدرت مطلـق خداونـد      رنگ سرخاژدهاي  دارد.  دي
از تقابـل دو   فـرد  منحصـربه فضاي گفتماني نگاره اول، موقعيتي  درواقع

شخصيت ارزشي و ضد نظام ارزشي خداوند را بـه نمـايش درآورد كـه    
كنـد و   يهمزادپنـدار  توانـد  يممخاطب با هر يك از اين دو شخصيت 

كـه حمايـت الهـي را     يفـرد  منحصـربه ي دوم، فضاي گفتماني  نگاره
بـا شخصـيتي كـه     يهمزادپنـدار داند، بـروز داد و   قطعي و قدرتمند مي

ـ آ يمـ اش  اي قدرتمنـد بـه يـاري    ي تسليم، جسـمانه  واسطه به و يـا   دي
شخصيتي قدرتمند و صاحب جاه كه تمـامي نيروهـايي كـه بـه خـود      

بنـابراين بـر    توسط، حمايت الهي بلعيـده و نـابود شـدند.    داد يمنسبت 
اساس بافت گفتماني دو نگاره جـدال حضـرت موسـي بـا سـاحران از      

، در رودررويي دو شخصيت اصلي نيسـت  صرفاًصفوي، تقابل،  نامه فال
يك نگاره با محـدود كـردن كـادر، دو شخصـيت روبـروي هـم قـرار        

ي دوم با محدود كردن كـادر دو شخصـيت اصـلي     گرفتند اما در نگاره
 ي واسـطه  بـه رفتند و هر يك در يك پـالن كـادر   روبروي هم قرار نگ

ارتباط برقرار كردند و همين موارد در مقاله بـا عوامـل    باهمعنصر نگاه 
، بـا توجـه   رسـد  يمبصري شرح داده شد كه تقابل متن وقتي به نگاره 

. يـك تقابـل   كنـد  يمبه عوامل بصري متفاوت، معناهاي متفاوت ايجاد 
اژدهـا   ي واسـطه  بـه ادگفتمـان را  و يـك تقابـل پ   شـود  يمجمع اضداد 

ي هنرهـاي اسـالمي الزم اسـت     بر پژوهشگران حـوزه  .كند يمآشكار 
پيـامبر و تحليـل    ي واسطه بهها  كه با درك ارتباط ميان خداوند و انسان

ويـژه داسـتان پيـامبران بـه      ي نگارگري دينـي بـه   معناشناسانه - نشانه
بروز دهنـد و بـيش از   معاني سيال و پوياي در حال ايجاد شدن، امكان 

تحليل زيباشناسانه فرم و رنگ و ساختار، بـا ديـدي معناشناسـانه و بـا     
ميـق بـه   هاي خداوند در قرآن نگاهي جـدي و تحليـل ع   درك گفتمان

ز هنـر و  ا رگذارتريتأثتاكنون ابزاري  چراكه نگارگري ديني داشته باشند
ارها و و هنـوز انـذ   نشـده  شـناخته انسـان   درك زيبايي بـر روح و جـان  

هاي آينده تا دستيابي بـه   هاي خداوند براي جوامع بشري و نسلتبشير
 كـه  چنـان  آنهدايت قلوب و حركـت در صـراط مسـتقيم ادامـه دارد.     

ــته ــازي   نگــارگران گذش ــي از تصويرس ــرزمين، درك عميق ــن س ي اي
داستان پيامبران و ماهيـت انـذار و    ژهيو بههاي قرآن  هاي داستان نگاره

  اند. ها داشته تبشيري اين نگاره
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1. »مأَقْو ىلَّتى هى لدانَ يهذَا الْقُرْءفرماينـد:   خداونـد مـي  اي ديگر  كند. و يا در آيه ترين و و استوارترين طريق هدايت مي همانا اين قرآن، خلق را به راست» إِنَّ ه

 ... »و كُلِّ شَيياناً لبت تابالْك كلَيشْرى نَزَّلْنا عب ه ومحر و دىه و مين  ءلسلْمو هـدايت  در آن اسـت و  چيـز  همـه  كـه (توضـيح)   و نازل كرديم بر تو كتابي »ل 
 .است براي مسلمانان بشارت و رحمت

2. Context 
خشـكند   روند اما بعد از مـدتى مـى   آن گياهان زمين سرسبز و درهم فرو مى لهيوس بهفرستيم و  به آبى تشبيه كن كه از آسمان فرو مى ها آنزندگى دنيا را براى  .3

  45كهف/  توانا است. زيچ هركنند و خداوند بر  را به هر سو پراكنده مى ها آنبادها  يا گونه به
و در آن  )10( ;دهـيم  او را در مسير دشوارى قـرار مـى   يزود به )9و پاداش نيك (الهى) را انكار كند، ( )8( نيازى طلبد، بىاما كسى كه بخل ورزد و (از اين راه)    .4

و  )13و آخرت و دنيـا از آن ماسـت، (   )12هدايت كردن بر ماست، ( نيقي به )11سودى نخواهد داشت! ( كند، اموالش به حال او هنگام كه (در جهنم) سقوط مى
  14- 8. ليل/)14( مده كشد بيم مى را از آتشى كه زبانه مى من شما

بيشـتر بـر روايـت يـا      شـده  گرفتـه كلمه قَصص كه واژه قصـه از آن   درواقعاي از قرآن نيز هست؛  ي قَصص معرفي شده كه نام سوره در قرآن داستان با كلمه .5
در قرآن برخـي متعلـق    شده گفتهگرفته در گذشته است. وقايع  گرفتن يا داستان پي رويدادي واقعي در زمان گذشته داللت دارد. قصه در لفظ عربي به معني پي

كـه مـا    هاست آباديشهرها و  هاي داستان اين ازوحصيد.  قَائم منْها لَيكع نَقُصه الْقُرَى أَنْباء منْ لكذَبه گذشته دور است كه در قرآن از آن به انباء تعبير شده. 
چون داستان اصـحاب كهـف و برخـي متعلـق بـه دوره       100) هود/اند رفته ازمياناند (و  كنيم؛ كه بعضي (هنوز) برپا هستند، و بعضي درو شده براي تو بازگو مي

 كُنْـت  وإِنْ الْقُـرْآنَ  ذَاحنُ نَقُص علَيك أَحسنَ الْقَصصِ بِما أَوحينَا إِلَيك هفرمايند: ن سوره يوسف خداوند مي 3در آيه  چنانچهمتأخر كه به اخبار تعبير شده است. 
 .مسلّماً پيش از اين، از آن خبر نداشتي كنيم؛ و بر تو بازگو مي - كه به تو وحي كرديم- ما بهترين سرگذشتها را از طريق اين قرآن الْغَافلينَ.  لَمنَ قَبله منْ

 اى معجـزه  نداشـت  حـق  پيامبرى هيچ و ;ايم نكرده بازگو تو براى را گروهى و بازگفته، تو براى را آنان از گروهى سرگذشت ;فرستاديم رسوالنى تو از پيش ما .6
  ).78كرد(غافر/ خواهند زيان باطل اهل آنجا و ;شد خواهد داورى بحق شود، صادر) آنها مجازات براى( خداوند فرمان كه هنگامى و بياورد خدا بفرمان جز

لُ و    )253... . (بقره/ 		تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اللّه و رفع بعضهم درجات .7 نْ قَبـ مـ ك لَيـع منَاهصقَص لًا قَدسرو     مه صـنَقْص لًا لَـم سـر
 كلَيعكَلَّمو اللَّه وسا ميمايـم؛ و خداونـد بـا     ايم؛ و پيامبراني كه سرگذشت آنها را بيان نكرده و پيامبراني كه سرگذشت آنها را پيش از اين، براي تو باز گفتهى تَكْل

 ).164(نساء/ (و اين امتياز، از آن او بود) موسي سخن گفت
 50شعراء/ .8
   2عنكبوت / ايم رهاشان كنند و هيچ امتحانشان نكنند؟ خدا) آورده آيا مردم چنين پنداشتند كه به صرف اينكه گفتند ما ايمان (به .9

  7. كهف/گر است زينت و آرايش ملك زمين قرار داديم تا مردم را امتحان كنيم كه كدام يك عملشان نيكوتر خواهد بود ما آنچه را كه در زمين جلوه
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