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توجـه از دوره صـفوي درخـور است و تنها چهار نسـخه   شده ميمحسوب  ها ناشناختهبه  يابي دست هاي راهاز 
دوره صـفوي عقايـد، باورهـا و  هـاي مصـور   فالنامـه است كه سه نسخه آن به زبان فارسي اسـت.   مانده باقي
هـاي از نگـاره  »سازد اسكندر در برابر ياجوج و ماجوج سد مي«نگاره ا دهد. هاي رايج جـامعه را نشان مي سنت

است كه يـك موضـوع، دو م.)1550-1560( م.) و پراكنده1570-1580مشترك در دو نسخه فالنامه توپقاپي(
هاي مشترك موضوع و تركي نماديست از عقل و اعتدال.جداگانه دارد. اسكندر در ادبيات فارسي  كامالًتفسير 
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هدف اصلي پژوهش، بررسي عناصر حـاكم .اند زده رقمدر فال را  دخيل در دو نگاره، انجامي متباين از يكديگر

ها شده است. بنابراين چه عواملي در محتوا و عناصر بصـري بر نگاره هر فال بوده كه سبب تفاوت معاني فال
را موجـب شـده اسـت؟ روش تحقيـق، توصـيفي تحليلـي و معاني متضاد فال با موضـوع يكسـان   دو نگاره،

ها در عناصر حـاكم ها نشان دارند علت تفاوت معاني فال اي است. يافته به شيوه كتابخانهآوري اطالعات  جمع
خود را در جايگاه اسكندر دانسـته اسـت. ثبـات و تعـادل تصـوير نسـخه تهماسب شاهها پنهان است.  بر نگاره

، انـاراند روشنيمودي از فالنامه پراكنده، حضور دو پيامبر الهي خضر و الياس كه پيامبران راهبر در تاريكي و ن
ثباتي تصوير نسخه فالنامه توقاپي، حضور يمني فال در نسخه پراكنده داده و در مقابل بي و سپند خبر از خوش

قوم نااهل، آيه قرآني مبني بر فساد قوم ياجوج و ماجوج در زمين و اندازه بزرگ ديوان در نگاره، بديمني را در
فال به همراه داشته است.
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  مقدمه 
  

هاي مصور حـاوي تصـاوير جالـب و جـذابي از پيـامبران، ائمـه،        فالنامه
 يابي دست هاي راهو غيره يكي از  البروج منطقه عالئمفرشتگان، ديوها، 

نها سه نسخه فارسي از دربـار  است و ت شده ميمحسوب  ها ناشناختهبه 
كتـاب فالنامـه پراكنـده،     ها آناست. يكي از  مانده باقي ها آناز  صفوي

اسـت كـه در كتابخانـه توپقـاپي      اي نسـخه فالنامه درسدن و ديگـري  
ــده   ــه پراكن ــت. فالنام ــبوط اس ــيم.)  1550- 1560( مض ــاي ويژگ  ه

بـه قطـع بـزرگ و     تـوان  مـي دارد كـه از ايـن ميـان     فردي منحصربه
 حمايـت  عـدم آن و زمان پيدايي اثر در دوران پرهيزگاري و  غيرمتعارف

نيـز تنهـا    م.)1570- 1580( هنري اشاره كـرد. فالنامـه مـوزه توپقـاپي    
(بـاال و پـايين) يـك ربـاعي      هـايش  نگـاره در اطراف  نسخه ايست كه

  كه به مضمون فال اشاره دارد.   شده نوشته
، اسكندر مقـدوني در فالنامـه جايگـاه    اي افسانهدر ميان قهرمانان 

ــژه ــاندارد.  اي وي ــور هم ــي   ط ــنتي فارســي و ترك ــات س ــه در ادبي ك
 هـايي  نگـاره يكي از  است. است، نمادي از درايت و عدالت شده شناخته

اسـكندر در  « ي نگـاره  وع اسكندر در هر دو نسخه ديده شدكه با موض

 هـاي  نمونـه در تمـامي   تقريباً است. »سازد ميبرابر ياجوج و ماجوج سد 
يكسـان اسـت كـه در نگـاره      ها فالفالنامه با موضوع مشترك، معاني 

مذكور در دو فالنامه پراكنده و توپقاپي،يـك موضـوع ثابـت دو تفسـير     
انـد و چـه    ين عوامل بصري اين دو نگاره كدامجداگانه دارد. بنابرا كامالً
عناصـر حـاكم بـر     ؟اند دهكردر برداشت از فال به مخاطب ارائه  تأثيري

تركيب بصري تصاوير در راستاي انتقـال   تصوير در معاني فال چيست؟
  مفهوم چيست؟

اكثــر  بيــان كــرد در تــوان مــيدر ضــرورت انجــام پــژوهش 
 شـده  پرداختـه هـاي مصـور    هاي فالنامه نگارهبه بررسي  ها پژوهش

بر فال مرتبط بـا هـر نگـاره صـورت نگرفتـه       اي مطالعهاست ولي 
است. بررسي هر نگاره با فال مربوط به آن بـا توجـه بـه موضـوع     
اصلي فالنامه كه كاربرد اصلي آن كتابي براي فالگيري بوده اسـت  

. از سوي ديگر عناصر حاكم بر تصويرگري رسد ميضروري به نظر 
نسـبت بـه   ، نگـاه حـاكم بـر جامعـه آن دوران     موردمطالعهداستان 

  .سازد ميعناصر ديني را پديدار 
  
  
  
  پژوهش پيشينه .1

  نـسخ خطـي هسـتند كـه تــاكنون      از  ييها نمونههاي مـصور  فـالنامه
صورت گرفته است و تنها يـك كتـاب    ها آنتحقيقات كمتري در مورد 

  جامع درباره فالنامه تهماسبي وجود دارد.  
با اشاره » فردوس وجوي جستر د« در كتاب )2003كنبي (شيال 

 بـاال در مقابـل جمـع    هـا  نگاره دهد مي، احتمال ها نگارهبه قطع بزرگ 
معصـومه   .اسـت  پرداختـه  مـي  ها آنو نقال به شرح  شده مي داشته نگه

به اهميت و جايگاه  »فالنامه، كتاب پيشگويي« در كتاب )2009( فرهاد
دوره صفوي پرداخته و كتـاب فالنامـه    ويژه به اسالمفالگيري در دنياي 

فاطمـه   .را از سه جنبه متني، شكلي و مضموني بررسـي نمـوده اسـت   
 گـويي  پيشبررسي تطبيقي « در مقاله )2016هدايتي و محسن نورايي (

به بررسي اعتقاد بـه  » و غيرهيهوديت و مسيحيت  ،اسالمخرالزمان در آ
 اند كردهظهور در آخرالزمان را مطالعه  عالئممنجي در اديان مختلف و 

. انـد  برشـمرده قيامـت   هـاي  نشـانه و خروج قوم ياجوج و مـاجوج را از  
مضـامين و  « در مقاله )2016و حسن بلخاري قهي ( زاده مهديعليرضا 

فالنامـه   ي نسـخه در  (ص)معـراج پيـامبر   ي نگـاره نمادهاي شـيعي در  
بـه بررسـي توصـيفي     معرفي نموده و طوركلي بهفالنامه را  »طهماسبي

ــدايي   ــي فلســفه و پي ــارهتحليل ــامبر و  ي نگ ــراج پي ــيمع ــاي ويژگ  ه
معصـومه   .انـد  پرداختـه آن  نظيـر  بـي و عناصـر نمـادين    شناسي زيبايي

و موجـودات مـافوق    مطالعه تطبيقي ديوها« در مقاله )2012ابراهيمي (
بـه  » قزويني و بحيره فزونـي اسـترآبادي  المخلوقات  طبيعي در عجايب

از  در يكـي موجودات وهمي  هاي كاريبررسي تطبيقي سيما و خويش 
يعني عجايب المخلوقـات و   هاي نامهعجايب  ترين كهنو  مشهورترين
عبـدالكريم   تطبيق داده است.به نام بحيره را  متأخرتر اي نامهبا عجايب 

ــي ــيرازي ( آزار ب ــه )1998ش ــي آراء  « در مقال ــد و بررس ــارهنق  ي درب

مصـاديق   ي دربـاره به بررسي نظريه مفسـرين و مـورخين    »ذوالقرنين
ذوالقرنين و موقعيت جغرافيـايي تـاريخي سـفرهاي ذوالقـرنين اهتمـام      

ثـار  آ »سـازي  خيـالي « در مقالـه  )2005( مهـدي حسـيني   ت.اس داشته
در  )2005شـهروز مهـاجر (   .اسـت بـوده   موردنظرنقاشي مذهبي ايران 

به بررسي و معرفي نسخ خطـي   »، حال هنرمندانهخيال شاعرانه« مقاله
 مـيالدي 17و اوايل قرن  16مصور ايران و تركيه در قرن هاي  فـالنامه

كارشناسي  نامه پايان در )2014( پريسا طاهرخاني. را معرفي نموده است
» و اخبـار نامـه   طهماسبي شاهفالنامه  هاي نگارهبررسي تطبيقي « ارشد

از كتاب فالنامـه و اخبارنامـه را مقايسـه     هايي نگارهبه بررسي و تطبيق 
 كارشناسـي ارشـد   نامـه  پايـان در  )2012( ميـدي سـميه ح  ت.كرده اس

به تحليـل   »طهماسبي شاه فالنامه هاي نگاره تحليلي– توصيفي طالعه«
در راستاي القاي مفـاهيم داسـتاني    ها آنتصاوير و بررسي  بندي تركيب

  .  با موضوع داستان پرداخته است ها آنناليز عناصر بصري و تناسب آ
صورت گرفتـه تنهـا بـه بررسـي و تحليـل       هاي پژوهشدر اكثر 

موضـوع اصـلي    بـه  وفالنامه و يا خود كتاب اكتفا شده است  هاي نگاره
ي نشده اسـت و تـاكنون پژوهشـي    اين كتاب كه فالگيري است توجه

اين كتاب همراه با فال مـرتبط بـا آن صـورت     هاي نگارهبراي بررسي 
  نگرفته است.

  
 پژوهشروش . 2

قاله حاضـر ابتـدا بـه معرفـي     متوصيفي و تحليلي است.  پژوهشروش 
 بنـدي  تركيبو در گام بعدي نوع  داستان و زمينه پيدايي نگاره پرداخته

نحوه آرايش و پوشاك افراد حاضر در  در نگاره، كاررفته بهنگاره، عناصر 
مطالعـه   درنهايـت و  موردبررسـي عناصر و افراد  قرارگيرينگاره، نحوه 
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؛ تا با توجه به عناصر حاكم بر تصوير، معناي فـال  گيرند مينمادين قرار 
در بستر فرهنگي و اجتماعي آن دوران مشخص گردد و علـت تفـاوت   

يكسـان بـودن موضـوع آشـكار شـود. روش       رغـم  علـي  ها فالمعاني 
  .ست اي كتابخانهگردآوري اطالعات، اسنادي و 

  
  فالنامه. 3

ايران صفوي دوران بـه اوج رسـيدن مـذهب شـيعه در ايـران بـوده و       
هـا كـه داراي مضـامين مـذهبي هسـتند       شاهان صفوي براي فالنامـه 

 گيـري  شـكل توانسـته بـر    . ايـن امـر مـي   انـد  بودهاهميت زيادي قائل 
باشـد. همـين    تأثيرگـذار موضوعات مذهبي توسط هنرمنـدان آن دوره  

 تصويرسـازي و  تـأليف ميالدي سـبب   17و 16عالقه در شاهان قرون 
  .است گشتهچون فالنامه  اي مايه گراننسخ 

، خمسـه  تهماسـبي  شـاه چـون شـاهنامه    نظيـري  كم هاي نسخه
يـز بـه همـت    و غيـره ن  تهماسـبي  شـاه نظامي، ديوان حـافظ، فالنامـه   

نسـخه   .)Hamidi, 2014, p. 1( در آن دوره تهيـه شـد   تهماسـب  شـاه 
  اسـاس   از شاهكارهاي نفيس هنر شـيعي در دوره صـفوي، بـر   ، فالنامه

ـــهم اســالم، تشــيع و    مضــامين ـــايع م ــي، وق ــايي داســتانقرآن   از  ه
 اسـت  (ع) شـكل يافتـه   ائمـه اطــهار  هاي كرامتو   قرآن  هاي معجزه

)ibid. p. 199(.      اسـت كـه    اي دورهفالنامـه و احاديـث آن مربـوط بـه
 بسيار درگير تقوا و اخالص شد شاه بـه همـراه همسـران    تهماسب شاه

درسـت   ها فالو زماني كه  گرفت ميخود حتي براي اداره حكومت فال 
كه اين فال از جانب خدا آمـده   كردند ميبه خدا تعظيم  آمد درمياز آب 
  .)Taher khani, 2014, p. 20( است

  
  موزه توپقاپي فالنامه. 1- 3

است كه در كتابخانه توپقاپي مضبوط است. تاريخ خلـق ايـن    اي نسخه
اواخر قرن دهم هجري تخمـين زد. همچـون بـاقي     توان ميفالنامه را 
در سمت راست نگاره و در سمت چپ متن فال مرتبط با آن  ها فـالنامه

اي اسـت كـه در    داشت كه اين كتاب يگانه فالنامه قرار دارد. بايد توجه
 شـده  نوشـته آن اشعار و عباراتي بـه خـط نسـتعليق     هاي نگارهحواشي 

(بـاال و پـايين) يـك ربـاعي      ايـن نسـخه   هـاي  نگارهاست. در اطراف 
كه به مضمون فال اشاره دارد. در باالي صفحه هم آياتي از  شده نوشته

بـيش از   چراكـه  اسـت،  توجه قابلقرآن ضبط است. اين موضوع بسيار 
  مرتبط با آيات قرآني سراغ نداريم. اي نمونهاين 

نويسـنده مشخصـي    تـوان  نمـي مصور هاي  فـالنامههمانند ديگر 
 عبـداهللا يافت. اما در مورد فالنامه مـوزه توپقـاپي    ها فالبراي متون اين 

چنين تصور كرد كـه   توان ميبن عباس بيش از همه مورد ارجاع است. 
 ,Pour Akbar, 2017( رح نام وي به جهت كسب اعتبار ديني اسـت ط

p. 19(.  
  

  فالنامه پراكنده تهماسبي . 2- 3
 تهماسـب  شـاه يكي از دو نسخه فالنامه  عنوان بهكريستيان گروبر از آن 

ايـن فالنامـه از هـم     هـاي  برگه. گويا در ابتداي قرن بيستم كند ميياد 
اسـت. ابعـاد    شـده  فروختهمختلف  هاي مجموعهو  ها موزهو به  جداشده

 هاي برگهاست.  cm 59×44,5موجود از اين فالنامه در حدود  هاي برگه
 هـا  آنمتون فـالي كـه پشـت     اساس برتا حدودي  توان ميباقيمانده را 

را  هـا  آنترتيب و تطـابق   توان نمي درنهايتنوشته است مرتب كرد اما 

  كامل كرد.  
نگارگري  هاي شيوهو  بندي تركيباين فالنامه از جهت  هاي نگاره

آن كيفيت سـبكي   هاي نگارهو يكدست هستند و تكثر  توجه قابلبسيار 
فالنامـه مـوزه    هـاي  نگـاره اين فالنامه بـه   هاي نگارهبرخي  ثابتي دارند.

. )Pour Akbar, 2017, p. 20-21( توپقـاپي شـباهت بسـياري دارنـد    
آن  هـاي  بـرگ فاقد انجامه است و  تهماسبي شاهنسخه فالنامه  متأسفانه

جهـان پراكنـده اسـت.     هـاي  مـوزه و  داران مجموعـه  هاي كتابخانهدر 
كتاب مانع اطالع ما از نام تصـويرگران احتمـالي آن    هاي برگگسستن 

 هـاي  مقايسـه بـا بررسـي و    ›استوارت گـري ولـش  ‹شده است. اگرچه 
خمسـه و   ماننـد  عصـر  هم هاي مجموعهميان اين نسخه و با  شده انجام

تصاوير آن را منسوب به آقا ميـرك و عبـدالعزيز    تصويرسازيشاهنامه، 
اين كتاب را از طرفي ضعف بينـايي   نامتعارف. او همچنين ابعاد داند مي

شاه و از طرفي ديگر با توجه به عدم ارتباط ميان متن پشـت تصـويرها   
 Canby and( دانـد  مـي با نمـاد آن، نـوعي كـاربرد نقـالي و توصـيفي      

Thompson, 2003, p. 126(.  
  

  يـأجوج و مـأجوجو  ذوالقـرنين. 4
ــه ساخت و لقرنين اي ذواماجر، كريمآن قررج در مضامين مند ازجملـــ

ــبي سد ــهاي ررـ ــأجوجم تهاجم قوور آن از مجادم ايي مرـ ــأجوج ي  وم
به  هـا  اسـطوره و  هـا  افسانهاز وهي ـنبايخ با رتال طودر قومي كه ؛ ستا

  .يافتندي راه تفسيرو بي ي، ادهنرن متو
   :است آمدهبه اين شرح  سوره كهف در قرآن داستان ذوالقرنين در

 چيـزي  او از شـما  بـراي : بگـو . پرسند مي درباره ذوالقرنينو از تو 
  .)83( خوانم مي

كننـد.   در زمـين فسـاد مـي    ومـأجوج  أجوجيگفتند: اي ذو القرنين، 
هـا سـدي    خواهي خراجي بر خود مقرر كنيم تـا تـو ميـان مـا و آن     مي

 اسـت  دادهگفت: آنچه پروردگار من مـرا بـدان توانـايي     .)94برآوري؟ (
هـا سـدي    بهتر است. مرا به نيروي خويش مدد كنيد، تا ميان شما و آن

هاي آهن بياوريـد. چـون ميـان آن دو كـوه      براي من تكه .)95( برآورم
گداختـه   مـس : انباشته شد، گفت: بدميد. تا آن آهن را بگداخت؛ و گفت

نـه توانسـتند از آن بـاال رونـد و نـه در آن       .)96بياوريد تا بر آن ريـزم ( 
گفت: اين رحمتي بود از جانب پروردگار من و چـون   .)97( سوراخ كنند

كنـد و وعـده پروردگـار مـن      روزبريزوعده پروردگار من در رسد، آن را 
  .)98( استراست 

اي از ابهام قرار دارد و گـاه   موضوعات قرآني كـه در هـاله ازجمله
انـد، مـاجراي ذوالقـرنين و     هاي گوناگون به آن پرداخته مفسران با بيان

اوسـت. بنا بر نقل منابع، ذوالقرنين بـا نــسلي از    ويژه بعد شـخصيتي به
 مقابلـه بــرخاست و سـدي بـراي     كـه آشــوبگر بـود، بـه    نژاد تـرك

  جلوگيري از طغيان آنان ساخت. اما اكثريت در محل تولـد، نـام، عصـر   
ـ   اختالف  او يامبريپ و دين و ، سنت حيات  .Ebn Asir, 1970, p( ددارن

21, Gardezi, 1968, p. 282, Moghadasi, 1970, p .65-67( .
هـا او را فرزنـد پيرزنـى از روم معرفـي      اي از گـزارش  دسـته  حـال  نيباا

 نمـرود پس از مـرگ    كه  دانند اند و گروهي ذوالقرنين را فردي مي كرده
 شـده  نقل. همچنين در بعضى تواريخ افتي دستبن كنعان به حكمراني 

زيسته اسـت.   كه او سيصد سال پيش از ميالد يا در روزگـار فـترت مي
شناسـند   قديم و اصحاب نجوم، او را به اسـكندر مـي    انياننظر اير  در  اما

ــن دارا   ــرد و دارا ب ــل ك ــم را زاي ــك عج ــه مل ــاند   ك ــل رس ــه قت را ب
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، متر سانتي 49*59,4مكتب صفوي(قزوين)  احتماالًه.ق 957- 967 ،فالنامه پراكندهسازد مي(راست) اسكندر در برابر ياجوج و ماجوج سد : 1تصوير
  )Farhad & Bagci, 2009, p. 153( و طال روي كاغذ، كتابخانه چستربيتي،دوبلين آبرنگ

Fig. 1: (Right) Alexander Builds Damage to Gog and Magog, Diffused Phallnameh1550-1560A.D ‒ Probably Safavid School 
(Qazvin) 59.4 × 49 cm, Cloud and Gold on Paper, Chesterbite Library, Dublin. (Farhad and Bagci, 2009,153) 

 ساختار بصري حاكم بر نگاره (وسط): 2تصوير
Fig. 2: (middle) visual structure of the image 

  (چپ) ساختار قوس اسپيرال در نگاره: 3تصوير
Fig. 3: (left) spiral arc structure in the image 

  
)Moghadasi, 1970, p. 66(. در كـه  ذوالقرنين حقيقي شخصيت درباره 

از آن سـخن بـه    مسـلمانان  و مسـيحيان  ،يهوديـان  آسماني ايه كتاب
 ،هخامنشـي  سـردودمان كـوروش   .آمده، چنـدگانگي وجـود دارد   ميان

خسـرو   ،چـين شـي هـوان    ،اسكندر مقدوني ،خشايارشا ،داريوش بزرگ
هايي هستند كه جهت پيدا شدن  گزينه حمير ، يكي از ملوكيروانانوش

 ,Safavi(اسـت   شـده  انجـام  هايي بررسي ها آن دربارهذوالقرنين واقعي، 

305-1985, p. 303(. سوره كهف 95تا  82با تفسير آيات  ابوالكالم آزاد 

كه ذوالقرنين موصوف، كوروش هخامنشي  است آوردهداليل استواري 
در قــرآن   .)Abolklam Azad, 1330, summary of the book( است

ن بــه ميـان   سـخ و انـبياء هاي كهف در سوره ومأجوج يأجوجكـريم از 
ل (فصل اقيزح  كتاباز سفر تكوين)  10(فصل   آمده اسـت. در تـورات

ـ رؤ) و در كـتاب 39و  38  عنـوان  بـه هـا   ) از آن20  (فصـل   يوحنـا  ياي
و مــأجوج  جـوج  اسـت كـه معـرب آن     ادشدهي» مأگوگ«و » گوگ«

دو نــام، متعلـق بــه دو    ايــن    ، كـه  دهد مي  آيات قرآن گواهي. اسـت
است كـه مزاحمت شديدي براي ساكنان   قـبيله وحـشي خونخوار بوده

در تفسـير الميـزان   طباطبايي اطراف مركز سكونت خود داشتند. عالمه 
ـ كـه    كنـد  مــي   اسـتفاده  از مجموعه روايات گـروه يـا    ومـأجوج  أجوجي

شمال آســيا    ي نقطه  ترين هاي بـزرگي بـودند كـه در دوردسـت گـروه
 Alame( جـو و غـارتگر بودنـد    كردند. آنان مردمـي جنـگ   زنـدگي مي

Tabatabai, 1995, V13: p. 653.(  هـا از قبايـل    انـد آن  برخي نيز گفتـه
قفقاز به هنگام سفر كـوروش    مردم  اند كه وحشي نواحي مغولستان بوده

اقـدام بـه   نيـز    و او  كردنـد   ها را به آن مـنطقه، تقاضاي جلوگيري از آن
 ,Makarem Shirazi, 1996, V.12( كشيدن سد معروف ذوالقرنين نمود

p. 551(.  
 انـد  هاي ظهور دانسته از نشانه  را  ومأجوج أجوجيخروج (ص) پيامبر

(Majlesi, 1982, V.6, p. 303).  

  1توصيف نگاره فالنامه پراكنده: تصوير. 5
بـه سـه    توان مي اند شدهكه در آن تصوير  هايي پيكرهنگاره را بر مبناي 

  )1- 2قسمت تقسيم نمود: (تصوير 
در قسمت باالي  تقريباًحضرت خضرو الياس  اسكندر، هاي پيكره

در بـاالي سـر    برپاشـده . چـادر  انـد  شدهنشسته تصوير  صورت بهنگاره 
از نـوع   كـامالً  هايشـان  لبـاس ايشان و همچنين تزيينـات مربـوط بـه    

تزيينات مربوط به دوره صفوي است. ظرفي حاوي انار در جلـوي ايـن   
در كنـار ايـن سـه شـخص      هـايي  پيكـره اسـت.   قرارگرفتـه اشخاص 
 هـا  پيكرهاسپند دان قرار دارد. اين  ها آنكه در دست يكي از  اند ايستاده
كه ايـن موضـوع    اند شدهعمود در كنار يكديگر چيده  صورت بهو  بانظم

در قسـمت پـاييني    جاد حس سكون در اين قسمت شده است.باعث اي
و ديوهايي كه در حال انجـام بنـايي هسـتند بـه تصـوير       ها آدمنگاره، 
 كـه  درحـالي سـفيد و صـورتي و    قرمـز،  هـاي  رنگ. ديوها در اند درآمده
 كـه  درحاليمصالح و بنايي هستند و در پشت ديوار محصورند  جايي جابه
  .شود مييا حالتي از پشيماني ديده  آلودگي خوابنخوت و  ها آندر 

 هـاي  رنـگ فالنامـه داراي   هـاي  نگـاره اين اثر نسبت بـه ديگـر   
بيشـتر بـر ايـن     تـأثير است كه اين تيرگي مفرط را به دليـل   تري تيره

و همچنـين رنـگ زمينـه مشـاهده      شده ساختهدر ديوار  توان ميبخش 
تكـرار   هـا  نگارهه در پايين نمود. تيرگي ديوارها در چند سنگ افتاده شد

تصـوير را از ديـوان شـروع     يبند بيتركقوس اسپيرال كه شده است. 
گذار از ديوار تيـره بـه بخـش     تيدرنهاو  آورد يمنموده و بر تصوير باال 

ـ درنهابااليي كه رنگ سفيد چادر، هاله دور سر دو حضـرت و   كـوه   تي
  ).1- 3(تصوير شود يمتصوير 

مانند فرش موجود در نگـاره كـامالً از    عناصري برزاويه ديد ناظر 
. شـوند  مـي مشـاهده   رخ نـيم انسـاني بـا پاهـاي     هاي پيكرهباال است. 

اسـت.   هـا  انسانبراي ديوها كامالً مشابه  شده گرفتهدر نظر  هاي حالت



59 

  

  
 

ره 
نگا

ن 
تباي

ي م
عنا
ه م

الع
مط

»
وج

ياج
بر 
برا

در 
در 

سكن
ا

 
مي

سد 
ج 
جو
 ما
و

ازد
س

 «
پي
پقا
 تو
ه و

كند
پرا

مه 
النا

ه ف
سخ

دو ن
در 

 

تزيينـات در اكثـر    گونه اينكه  اند آويختهزينتي به خود  هاي حلقهديوها 
. ديوهـا  انـد  شـده  اسـتفاده فالنامـه   هـاي  هنگـار ديوهاي تصوير شده در 

  .اند شدهموجوداتي برهنه با يك دامن تصوير 
آميـزي شـده و    رنـگ  طالييآسمان به رنگ  ها نگارهمانند ديگر 

  است. شده گرفتهفضاي كمي براي آسمان در نظر 
  

  تحليل نگاره. 1- 5
متن فالنامه پراكنده فردي كـه در سـمت چـپ زيـر چـادر نشسـته را       

 بـاهم كسـي كـه تـاريخ و افسـانه را      كند مياسكندر ذوالقرنين معرفي 
مختلفـي را از   هاي شخصيتاست. نوشته و تصوير حوادث و  درآميخته

  تا به يك فال مصور مطلوب دست يابند. اند گرفتهمنابع سنتي وام 
در قران وقتي اسكندر به آخر جهان رسيد، با قبيله وحشي يـاجوج  

در كتب عهد عتيق هم آمده اسـت   ها آنشد كه در نام  رو روبهو ماجوج 
  .شوند ميآخرالزمان شناخته  هاي نشانهيكي از  عنوان بهو 

براي محافظت از جامعه متمدن در برابر ايـن موجـودات اسـكندر    
و در سـاخت آن عـالوه بـر مردمـان از     دستور ساخت سد آهنـي را داد  

اسكندر نيز مانند سليمان بر ديوهـا   چراكهنيز كمك گرفته است  ديوها
  است. شده دادهتسلط دارد كه در پايين تصوير هم نشان 

. انـد  نشسـته در اين نگاره دو پيامبر ديگر در كنار اسكندر زير چادر 
اسـت. او در    هبـرد  نـام حضرت خضـر   عنوان به ها آندر متن از يكي از 

در  كـه  هنگـامي حضـرت موسـي    ونشان نام بيراه نماي  عنوان بهقرآن 
 & Farhad( شـود  مـي درياها بود معرفي  هاي گاه ريزهم  وجوي جست

Bagci, 2009, p. 153(  به روزگـار سـير ذوالقـرنين در     اند گفتهو چنانكه
شهرها خضر همراه وي بود و با ذوالقرنين به چشمه زنـدگي رسـيد و از   
آن آب بخورد اما ندانست و ذوالقرنين و همراهان نيز ندانستند و جاويـد  

 در (Tabari, 1973, V.1, p. 277) .هنوز زنده اسـت  ها آنشد و به پندار 
در  را اوكـه   شود ميشاهنامه حضرت خضر تبديل به راهنماي اسكندر 

. نمايـد  مـي آب حيـات يـاري    وجـوي  جستسفر به سرزمين تاريكي و 
ولي حضـرت خضـر منبـع     گردد نميكامياب  وجو جستاسكندر در اين 

. اما دومين پيامبر الياس است؛ يكي ديگر از راهنمايـان  يابد ميابديت را 
سرزمين تاريكي. در هيچ بخشي از داستان اسـكندر   اسكندر در سفر به

با مالقات اسكندر با يـاجوج و   زمان همبه حضور اين دو پيامبر  اي اشاره
شخصـيت  . )Farhad and Bagci, 2009, p. 153(ماجوج نشـده اسـت   

 صـورت  بـه بـود   گرفتـه  شـكل اسكندر كـه در زمـان پـيش از اسـالم     
به آثار ادبي محبـوبي چـون شـاهنامه فردوسـي، خمسـه       شده دگرگون

راه يافت. هرچـه گذشـت قهرمـان ادبـي بيشـتر ماننـد        غيرهنظامي و 
امپراتـوري،   گـذار  بنيـان قهرمان ادبي پذيرفته شـد و اسـكندر در مقـام    

فرمــانرواي خردمنــد و هنرپــرور پــا بــه عرصــه گذاشــت. همــه ايــن  
بود و عـالوه بـر ايـن     استفاده قابلخصوصيات براي شاه اسماعيل اول 

شخصيتي تـاريخي و يكـي از قهرمانـان اصـلي      تنها نهاسكندر مقدوني 
 يادشـده بود، بلكه در قرآن از او با لقـب ذوالقـرنين    پسند مردمآثار ادبي 

است. مهم آن است كه اسـكندر در روايـت سـنتي ايرانـي، ميـراث دار      
را به ساسـانيان   شان ريشهه ك ها صفوي درنتيجهو  شود ميپادشاه ايران 

 ,Nazarli, 2011) آوردند مي حساب به، خود را خلف اسكندر رساندند مي

p. 35) .رابطه نجومي، نسبي و مـوقعيتي بـين شـاه اسـماعيل و      كشف
اسكندر، و گسترش الگـوي اسـكندر در آثـار ادبـي، شـرايطي فـراهم       

 درنتيجـه و  تـر  منطقيكه در تجسم اسماعيل به شكل اسكندر  آورد مي

  ). Nazarli, 2011, p. 36(باشد  پسندتر مردم
  مطرح كرد: توان يمدر تحليل نگاره چند موضوع را 

به بخش بااليي كـه رنـگ    شده شروعقوس اسپيرال از ديوان  .1
، شـود  يمـ كوه تصـوير   تيدرنهاسفيد چادر، هاله دور سر دو حضرت و 

ين دو پيـامبر كـه راهبـر    همراهي ا است. يمني خوشنشاني از بركت و 
و فضـاي   كارشـده به نيكي هستند و پشت زمينه كه بـه رنـگ سـفيد    

نبـوده اسـت و    ريتـأث  يبدر اين فال  زده رقمخرافاتي از نقش را هنرمند 
 بودن فال دارند. مني خوشبر  ديتأكهمگي 
نگاره اسـكندر را بـه همـراه دو فرزانـه در يـك       كه ازآنجايي« .2

، فال نگاره نيز به اسكندر و حضرت خضـر اشـاره   دهد ميصحنه نشان 
.  هـركس  بخشـد  ميخجسته را به فال گيرنده نويد  اي آينده و نمايد مي

مانند اسكندر ديواري در مقابل جـور و سـتم يـاجوج و مـاجوج سـاخته      
 Farhad( »است، مانند حضرت خضر آب حيات را كشف خواهـد كـرد  

& Bagci, 2009, p. 153(.  
ــاريخدر ادبيــات  .3 ـــام، و ت هــاي خـــضر و اليـــاس در كـــنار  ن

ايـن    و بـر   انـد  خضر و الياس را از اوليا دانسته، اند. عرفا  يـكديگر آمـده
اند. خضر راهبر مردمان در درياهـا و اليـاس رهبـر     كه هر دو زنده  باورند

، سالي يك بـار در عرفـات بـه هــنگام      ها باشد. اين دو ايشان در بيابان
بـه   .359pp. 1968, badi, A (Sur-(360  كننـد   ا ديـدار حـج يكـديگر ر  

نشان از  ينوع به تواند يمتصوير كشيدن اسكندر همراه با اين دو پيامبر 
رستگاري شاه صفوي در عرفات و مالقات با اين دو پيـامبر بـوده كـه    

بـوده و   وخـاك  آبقدرت رياست بر انـس و جـن را يافتـه  راهنمـاي     
   از شر و بدي در امان دارند.   توانند يممردمان خود را 

  بارزترين وجه تشابه خضر و الياس در ناپديد شدن و دسـتيابي بـه  
 دوركننـده آينـد و   . هــر دو در فــضا بـه پـرواز درمـي      است  جاودانگي

گرچـه  . كننـد  مـي   هاي عالم تكلـم  زبان همهاند و به  نيروهاي شيطاني
ال «اليـاس بـه     . نـام  در عمل زوج اوست  الياس همزاد خضر نيست اما

تـعبير گـشته يعني گياه مورد كه نماد جاودانگي است. خضـر در  » آس
اسـت. شـايد شـباهت نـام      شـده  ثبت» ايليا« صورت بهها  برخي نوشته

شده است كه شخصيت خــضر و    سـبب» اليـاس«و » اليا«با » ايليا«
هـاي عيـاري غالبـاً كنـار      نـام ايـن دو در قصـه    ل يابنـد اليـاس تـداخ 

بين با هم يا جداگانـه در   ها، اين دو پير روشن نامه يكديگرند. در اسكندر
. خـضر و  گشتگي راهـبرند و اسكندر را در گم  شوند مي  چند صحنه پيدا
هاي عياري بـه نـام دين حضور دارند كه امري منطقـي   الياس در قصه

  دينـي ماننـد سـمك عيـار     د. اما اين پيران در داستاني غيرآي به نظر مي
 ,Kia) رهاننـد  اند و چند بار سمك را از بند دشمن مي يزدان  فرستادگان

1996, p.111-113). 
چنين خوانشي ارائه نمـود كـه    توان ميدر بخت و اقبال اين نگاره 

روايات، احاديث و تفاسير سـعادت و   اساس برحضور دو راهنماي ديني 
بـوده اسـت. ايشـان بـا      مـدنظر رستگاري شاه صفوي در نمود اسكندر 

و حضـور در مجلـس انبيـاء الهـي توانسـته قـوم و        نشيني همتوجه به 
ايـن   تائيـد در امان بـدارد. در   ها ناپاكيو  ها بديسرزمين خود را از شر 

و عناصـر شـر در    موضوع عناصر نمادين خير در بخش بـاالي تصـوير  
روشن و تيـره بـه    هاي رنگكه  اند شدهبخش زيرين به تصوير كشيده 

و مكمل موضوع بـوده اسـت.    مؤيددر اين دو بخش نيز  شده گرفتهكار 
، بـر انـس   آمده مي حساب بهشاه صفوي مرشد كامل  ازآنجاكهاز طرفي 

  موضوع را به تصوير كشد. خوبي بهو جن فرمانروايي داشته و توانسته 
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هـاي   پيـروان آيـين  است.  14حاضر در نگاره  هاي انسانتعداد  .4
اي  اعداد مختلف، تقدس و احتـرام ويـژه    براي  شـيعه   مختلف ازجـمله 

انگيـز در   . هر يك از اين اعداد نماد يك واقعه ميمون يا حــزن اند قائل
نـگرش شـيعي است. اعـدادي همچـون پـنج، شـش، هفـت، دوازده،      

مقدس هسـتند كـه انــسان      از اعداد  هايي نمونه  غيرهچهارده، چهل و 
 Zal) مسلمان و شيعه، ناگفته از مدلول اين اعداد نمادين، بـاخبر اسـت  

et al., 2015, p. 151)     كه با توجه به تقدس اين عـدد در نـزد شـيعيان
  خير نگاره در نظر گرفت.   هاي عالمتآن را از  توان ميمسلمان 
است.  قرارگرفتهظرف اناري كه جلوي اسكندر، الياس و خضر  .5
 ديـن  اسـت. در  مشهود كامالً الة اديان پيروان در ميان ميوه اين تقدس

قـرآن   در .شـود  مـي يافتـه   انار نيز بهشت در خداوند بشارت به بنا اسالم
 آيـات  انعام سوره در ازجملهاست.  شده برده نام ميوه اين از بار سه كريم

 ديـد  از انـار  . ميـوة 67شـريفه   آيـه  الـرحمن  سوره و 141و  99 شريفه

 معصـومين  ائمـه  آن توسـط  خوردن و بهشتي است و مقدس مسلمانان

 & Adelzadeh) اسـت  شـده  توصـيه  ديـن  بزرگـان  و ) السالم عليهم(

Pashaie Fakhri, 2015, p. 363).  

اسپند داني كه در دست يكي از همراهان اسـكندر اسـت نيـز     .6
و ، گيـاهي مقـدس اسـت      در باور عامهاست. اسپند  مني خوشنمادي 

بـا دفـع زيـان و      داشـتن   همـراه   دودكردن، دورسرگرداندن يا صورت به
. اسپند دودكــردن  گردد يمسبب حفاظت از فرد يا تعلقات او  زخم چشم

ايـن گيـاه   مـردم رواج دارد. در ميان بسياري از كه هنوز   اسـت  رسـمي 
ـ و به،  جهان يها نيسرزمنزد مردم بسياري از  مسـلمانان، جايگـاه و    ژهي

ايرانيان اسفند را   بسيار كهن يها زماناز  .ارزش خـاصي داشـته اسـت
و بـراي آن نيرويـي آسـماني، شـفابخش و      پنداشتند يم  مقدس  گياهي

ـــصور  ــجـــادويي ت ــد يم  Jahanshahi Afshar & Madawi( كردن

Moshizi, 2017, p. 36(.  
  
  4. توصيف نگاره فالنامه توپقاپي: تصوير6

گر ساختن سد است اما بـدون اليـاس و    نگاره ديگري كه اسكندر نظاره
سد يـاجوج و  « عنوان خضر در نسخه توپقاپي فارسي است. اين نگاره به

بينـي فالنامـه پراكنـده، فـال      شود و برعكس پيش شناخته مي »ماجوج
  بيني. شدت بد است و ترس، خطر و شك را براي فال گيرنده پيش به

  

 

  

، نسخه فالنامه توپقاپي،سازدمياسكندر در برابر ياجوج و ماجوج سد (باال راست):4تصوير
 )Farhad and Bagci,2009, p. 34(ه.ش  977-987ايران، بين دهه  احتماالً

Fig. 4: (top right) Alexander Builds Barrier against Gog and Magog, Topkapi 
Fallnameh Version, Probably Iran, Between the Years 1569-1570 A.D (Farhad 

and Bagci, 2009, p. 34) 
 ساختار خطي در نگاره :5تصوير

Fig.5: Linear structure in the picture 
 ساختار خطوط نامتعادل در نگاره(باال چپ) :6تصوير

Fig.6: Structure of unbalanced lines in the image (top left) 
 ميزان سواد و بياظ در نگاره (پايين) :7تصوير

Fig.7: Illiteracy rate in the picture (bottom) 
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  .كند مي
اسـت.   شـده  نوشتهحواشي نگاره اشعار و عباراتي به خط نستعليق 

قصـايد ظهيـر فـارابي    در اطراف اين نگاره (باال و پايين) يك رباعي از 
  كه به مضمون فال اشاره دارد.   شده نوشته

  
و آخرش فناسـت  گيتي كه اولش عدم

بنياد چرخ بر سر آب است ازيـن قبـل  
 

در حق او گمان ثبـات و بقـا جفاسـت  
پيوسته در تحـرك دوري چـو آسـيات   

 

  

سوره كهف است: قـال اهللا   94بخشي از آيه در باالي صفحه هم 
(يـاجوج و   »ان ياجوج و مـاجوج مفسـدون فـي االرض   « وتعالي تبارك

  .)كنند ميماجوج در زمين فساد 
  

  . تحليل نگاره1- 6
بـه سـه    توان ميرا  اند شدهگه در آن تصوير  هايي پيكرهنگاره بر مبناي 

 رنـگ  تيـره آسـمان آبـي    قسمت تقسيم كرد. زاويه ديد از نيمرخ است.
 .گيرد برمياست و فضاي كمي را در 

در باالي تصوير حس سكون وجود دارد اسكندر سوار بر اسب بـه  
افراد فاقد تزيينـات اسـت    هاي لباس.  .شود ميهمراه دو مرد ناظر ديده 

نسبت به ديگر نگاره دارد. در قسـمت وسـط تصـوير     تري سادهو حالت 
مشـغول بنـايي    ها انسانو  ديوهاعناصر از تحرك بيشتري برخوردارند. 

 كــه درحــاليســفيد، نــارنجي و زرد  هــاي رنــگهســتند. ديوهــايي در 
بـراي   شـده  گرفتـه در نظر  هاي حالتمصالح و بنايي هستند.  جايي جابه

 هـاي  حلقـه ديوها در اين نگاره فاقد  است. ها انسانمشابه  كامالًديوها 
 اند درآمدهبرهنه و تنها با يك دامن به تصوير  صورت بهزينتي هستند و 

. در پايين تصـوير  شود ميديده  رمقي بيدر حالت ديوها نوعي رخوت و 
 صـورت  بـه ه كوچك و زيـاد  در انداز ها كوهقبيله ياجوج و ماجوج پشت 

وجـه  سـد هسـتند.    شـدن  سـاخته كه ناظر  اند درآمدهبه تصوير  رنگ بي
تمايزي در جنسيت اين موجودات در نظر گرفته نشده اسـت و همگـي   

 .اند شده ترسيم و فاقد پوشش نـر صورت به
 هـاي  رنـگ فالنامـه داراي   هـاي  نگـاره اين اثر نسبت بـه ديگـر   

، رنـگ  شـده  سـاخته در ديـوار   توان مياست كه اين تيرگي را  تري تيره
  زمينه، رنگ اسب و آسمان مشاهده نمود.

براي زمينه تصوير باعث برجسـته شـدن    شده انتخابرنگ آبي «
و عناصر موجـود بـر روي آن شـده اسـت و همچنـين       ها پيكرهبيشتر 

ن استفاده از نقاط تيره و روشن بر روي اين رنگ باعـث بافـت بخشـيد   
  .(Taher Khani, 2014, p. 78)» استبه اين قسمت شده 

  موضوعاتي بيان كرد.   توان ميدر تحليل معناي فال اين نگاره 
  عدم ثبات و پايداري دنياست. بر پايينمفهوم كلي ابيات باال و 

بـر تصـوير    شدت بهعنصر غالب در اين نگاره ديوار گرد است كه 
 شـود  مـي ديده  وسفيد سياهكه در نگاره  طور همان بعدازآنسايه افكنده 

 نـوعي  به. شايد قوسي شدن ديوار كند ميآسمان بر فضاي كار سنگيني 
بيت هم بايـد توجـه    به كند مي بيني پيشبودن كار و ترس را  نامتعادل

آن بـا چـرخ    نـوايي  هـم كرد كه معنايي دوباره در تصوير گـرد ديـوار و   
  ).5(تصوير آسياب دارد

رم كج ديوان، دسته بيل ديو، همه عدم ثبات را كه نگاره ف اين در
  ).6(تصوير رساند مي، كرده اشارهدر اشعار هم 

است تسـلط ديـوان    بررسي قابلموضوع ديگري كه در اين نگاره 
بر فضاي نگاره  است و همچنين آدميان سفيد قوم ياجوج و ماجوج كه 

  ).7(تصوير  كند مي توجه جلب
ريشه در   شايدجنس مذكر،  صورت بهترسيم قوم ياجوج و ماجوج 

 صـفوي عقايد فكري ـ مذهبي حاكم بر جامعه و نيـز نــقاشان عــصر     
  

  نسخه فالنامه پراكنده و توپقاپي در دو سازد ميمقايسه دو نگاره اسكندر در برابر ياجوج و ماجوج سد   :1جدول
Table 1: Comparison the images of Alexander Builds Barrier against Gog and Magog in two versions of, Topkapi Fallnameh & 

Diffused Phallnameh 
  

تعداد 
 هاي انسان

 حاضر در نگاره
The number 

of people 
present in 
the picture 

 بدن وتزيينات لباس 
موجودات و اشخاص 

 نگاره
Clothing decorations  
of the creatures and 

persons in the 
picture 

رنگ غالب 
 در نگاره

The 
dominant 
color in 

the picture

در  تأكيدقسمت مورد 
 نگاره

Highlighted in the 
picture 

عناصر 
 يمن خوش

 نگاره
The graceful 
elements of 
the picture 

در  حاضر عناصر
 نگاره

The elements 
present in the 

picture 

اشخاص حاضر در 
 نگاره

The persons 
Online in the 

Picture 

14 
14  

لباس اشخاص با 
 ديوها -تزيينات صفوي

  زينتي هاي حلقه
Safavid Dresses - 

Devils Ornamental 
Rings 

  ابي كمرنگ
Pale blue 

حضرت  - اسكندر
 حضرت الياس- خضر

Alexander - 
Prophet Jesus - 
Prophet Elias 

–ظرف انار
 داناسپند

Dish of 
pomegranate 

- spinach 

در حال  ديوهاي
 بنايي

Demons under 
construction 

 -اسكندر و همراهانش
–حضرت خضر 
 - حضرت الياس

در حال  هاي انسان
 ناظران صحنه –بنايي 

Alexander and his 
companions -  

Prophet Jesus - 
Prophet Elias -

Building people - 
Monitors 

4 
4 

لباس اشخاص فاقد 
ديوها فاقد  - تزيينات

  هرگونه حلقه زينتي
Outfits - Demons 
do not have any 
ornamental rings  

  ابي تيره
Dark blue 

در حال  ديوهاي
قبيله ياجوج و  -بنايي

 ماجوج
Under 

construction 
demons - the  Gog 
and Magog clans 

 

در حال يديوها
قبيله  -بنايي

 ياجوج و ماجوج
Under 

construction 
demons - the 

Gog and 
Magog clans 

 -اسكندر و همراهانش
 انسان در حال بنايي
Alexander and his 
companions - a 
man building 



  

شي
ژوه

پ
 

از  به دليل ماهيت انسان ـ حيواني اين قوم، نقـاش   رو ازاينداشته است. 
عـوام    ميـان   در  به دليل غلبه عقايـد مـذهبي    ماده  جنس  مـصورسازي
است؛ چـراكه بـدن فـاقد پوشش و عريان آنان در داسـتاني   پرهيزكرده

 . بـود  نمـي   فراوان هرگز از سوي مخاطبـان پـذيرفتني   احتمال بهقرآني، 
بيان اسـت آيـه قرآنـي     كه در اين بخش قابل ترين موضوعي شايد مهم

صورت روشن بـر كـادر    مربوط به فساد قوم ياجوج و ماجوج است كه به
شـده   نگاره مسلط است. همچنين اسكندر در نگاره بسيار سـاده ترسـيم  

است و از جالل و شكوهي كه در نگاره پيشين دارد خبري نيست. هـم  
جـود اسـكندر در نگـاره،    كناري اين موضوعات باعث گرديده عليرغم و

  معناي فال به ناخوش گرود.
  

    گيري نتيجه
  

پراكنده توپقاپي اسكندر همان ذوالقرنين است كه در قرآن از در فالنامه 
اين كتاب نيز اسكندر را ترسيم  هاي نگارهيكي از  شده است. برده ناماو 

كـه در دو نسـخه    سـازد  ميدر برابر ياجوج و ماجو سد  كه درحاليكرده 
دو معنـاي متضـاد را    كه درحاليفالنامه پراكنده و توپقاپي مضبوط است 

كه در مقاله بدان پرداخته شد. آنچه مهم است شخصيت شـاه   رساند مي
به تصـوير كشـيده شـده    صفوي در قالب اسكندر است كه در دو نگاره 

اصلي تحقيق است كه چه عامـل يـا عـواملي     سؤالاست. در پاسخ به 
با يـك موضـوع يكسـان شـده اسـت در       هايي فالسبب تفاوت معاني 

در فالنامه پراكنـده   سازد ميسد  ماجوج ونگاره اسكندر در مقابل ياجوج 
ذوالقرنين، يكي  عنوان بهبر اسكندر است كسي كه  تأكيدگفت  توان مي

بـراي حيـات جاودانـه     وجـويش  جسـت از حاكمان قدرتمند در قرآن و 
و در عصر صفوي نمادي از شـاه اسـماعيل اول بـوده     شود ميشناخته 

 هـا  آناست. حضور پيامبراني همچون خضر و الياس كه در قرآن نيز از 

است، گذار از قسمت حضور ديوان و تاريكي به سمت روشنايي  يادشده
انسـان در   14ن دو پيامبر و شـخص اسـكندر و همچنـين حضـور     و اي

اعداد در تشيع اسـت سـبب شـده تـا ايـن       ترين مقدستصوير كه جزو 
و مبـارك تبـديل شـود. در نسـخه توپقـاپي،       يمن خوشنگاره به فالي 

نگارگر بر روي ديوان، همچنين حضور دو موجود شرور يـاجوج و   تأكيد
 شوند ميوقوع آخرالزمان شناخته  هاي نشانهيكي از  عنوان بهماجوج كه 

مربوط به فساد ياجوج و  ي آيه، دهند ميسهمگين خبر  اي حادثهو از 
دارد، فرم كج  تأكيدكه به ناپايداري دنيا  اي رباعيماجوج در زمين، 

بودن فال اشـاره   بديمن، رنگ تيره نگاره همگي بر ها بيلديوان و 
اين موضوع را بـه ذهـن    تسؤاالدارد. خوانش اين آثار و جواب به 

متفاوت دو نگاره بـا   هاي پيكرهبر  تأكيدكه با تغيير  سازد ميمتبادر 
 هـا  فـال و معـاني   يابنـد  مـي مضمون مشـترك مفهـومي متفـاوت    

   .اند شده دگرگون
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