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  ترویجی مقاله

  
  فالنامه َطهماسبیدر  %شناسی مقام والیت امام علی  نشانه

  
  

  ١مرضیه تراجی
   2السادات افضل طوسی عفت

  
  

 دهیچک
های مصور دوران صفویه است که حاوی مضامینی چون  ، یکی از نسخهفالنامه َطهماسبی
ل به نیکی و بدی امر به استعانت به الطاف اهل بیت است. این نسخه در تفأل به شیعه و تأوی

مصور شد. شاه َطهماسب با یاری علمای شیعه و  یزمان حکومت شاه َطهماسب صفو
ها را برای انتقال  و عالمه مجلسی، یکی از بهترین راه محّقق َکَرکِی چون رهنمایی بزرگانی 

با حمایت از  یرو و دانست. از این بیت، می اهلمفاهیم مذهبی، آراستن متون به تصاویر 
فراهم ساخت. شاه َطهماسب بر آن بود که با مضامین  برای توسعه تشیع  هنرمندان، فضا را 

تفکر و بینش شیعه را در سراسر ایران  %مام علیشیعی و تجسم بصری امامان به خصوص ا
ت: مضامین شیعی در ن پرسشها پاسخ داده شده اسین مقاله به ایم بخشد. در ایتحک
در نسخه  %یها و نمادهای والیت امام عل کدام است؟ نشانه فالنامه َطهماسبیهای  نگاره

های مقاله، هدف زیر موردنظر بوده است: شناسایی و  چگونه است؟ در پاسخ به پرسش
. روش %های والیت امام علی براساس مضامین شیعی و نشانه فالنامههای  تحلیل نگاره

ها و نمادهای  آوری مطالب و تحلیل نگاره ای و جمع این مقاله به صورت کتابخانه تحقیق در
  شیعی به روش توصیفی است.

 :هاواژه کلید
  .ی، نگارگری، قرآن کریم، شاه طهماسب صفو%فالنامه َطهماسبی، شیعه، ِامام علی
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  مقدمه 
فال یعنی شگون و  ).۱۵۰۹گویی است (عمید،  فال به معنای طالع و بخت و پیشگویی و غیب

های کهن از فال و توسل  های نهانی یا فراطبیعی. در تاریخ نمونه بینانه از راه و روش بینی خوش پیش
بینی  های فال ترین نمونه به دنیای غیب جهت فائق آمدن بر امور متداول در دست است. از کهن

کردند و  ودند و به او افتخار میست را بسیار می» شَمش«َنام برد که آنجا » سیپار«توان از شهر  می
ران ی). در ا۱۲بینی را رونق بسیار بخشیده است (لیک،  گویی و فال پنداشتند که وی هنر غیب می

آبادی  استر بُِحیِره فُزونِی مورد توجه بوده است. نسخه خطی  یریز موضوع فالگین یدوره اسالم
ب اَلَمخلوقات و یمدِبن جاَجَرمی و َعجااالَحرار ُمَح  ُموِنسهایی چون  ) و کتاب۳۲تا  ۲۸باب (
ینی  ق اَلموجوداتیَدقا های مصور درباره فالگیری و  ) نمونهبخش شیخ یهودی و جزیره رامی(َقزو

هایی دربردارنده آداب فال گرفتن و شگون و یمن مراسمی چون  ها، کتاب بینی است. فالنامه طالع
تا استخاره با نام انبیاء » قرآنی«های  ع فال از فالازدواج و امر خیر و تولد هستند. در ایران انوا

دهد،  یو ائمه اطهار نیز در دست است که نشان م $موجود است. روایاتی از پیامبر اسالم
طور مثال در جریان برخورد مسلمانان با کفار مکه در سرزمین  گرفتند. به مسائلی را به فال نیک می

کفار مکه به سراغ   به عنوان نماینده یل بن عمروسهخوانیم: هنگامی که  می» حدیبیه«
گاه گردید، فرمود  $پیامبر یعنی از نام سهیل » قَْد َسُهَل َعلَْیُکْم أَْمُرُکْم «آمد و حضرت از نام او آ

  ). ۲۰۳شود (مازندرانی،  زنم که کار شما سهل و آسان می من تفأل می
یر فالنامه یه ترسیم  تصاو اند از فضای اعتقاد دوران صفوی نشأت  شدههایی که در دوران صفو

شدند. رواج  ها جهت پیشکشی به دربار عثمانی فرستاده می گیرند و حتی بسیاری از این فالنامه می
یه، فصل جدیدی در ترسیم صور و شمایل امامان شیعی و اهل بیت  شیعه گرایی در دوره صفو

یه گشود. تقریبًا همه پژوهش یان رفته رفته از شناسی به این نک های صفو ته اشاره دارند که صفو
  ). ۴۵گرایش پیدا کردند (آژند،  َعَشرّی  یِاثنشریعتی حالت آیین صوفیانه به جریان فقاهتی و 

یه  پژوهش حاضر مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای و مداقه در منابعی است که تاریخ دوره صفو
یه نوشته  ی چند درباره فالنامهو مبانی اعتقادی آن دوران را در مدنظر دارد. مقاالت های دوره صفو

فالنامه نگاری مصور عصر صفوی در  استمرار سنت هنری فالنامه یها شده است. از جمله مقاله
 َ ) و مقایسه تطبیقی نگاره ۱۳۹۴(عصار کاشانی،  فالنامه َطهماسبیو مقایسه آن با  حمدُسلطان ا

های ذکر شده بر  ). ساختار پژوهش۱۳۹۴زاده،  (مهدی فالنامه َطهماسبیو  َخمِسه ِنظامیمعراج 
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های یک نگاره مشترک در هر دو نسخه  های عثمانی و صفوی یا مقایسه مؤلفه مبنای مقایسه فالنامه
، مضامین کلی فالنامه از قبیل قصص فالنامه َطهماسبی) در مقاله ۱۳۸۳است. مهدی حسینی (

را مورد بحث قرار داده است. در این  های نگارگری نسخه های نبرد و ویژگی قرآنی، صحنه
فالنامه های ساختاری و بصری  ها، نگارندگان به تشریح خصوصیات نگارگری و ویژگی پژوهش

یر آن با سایر نسخه َطهماسبی اند. در  ای مشترک اهتمام ورزیده های مشابه و یا نگاره و بررسی تصاو
مادهای مرتبط با والیت شیعه مورد و ن %های مقام والیت ِامام علی رو، نشانه پژوهش پیش
، %علی شناسی عناصر مرتبط به ِامام های فالنامه و نشانه رد و با تحلیل نگارهیگ یبررسی قرار م

شود. با توجه به  واکاوی می %علی، جهت نمایش مقام والیی ِامام یاهداف مسلط دوران صفو
ق کتابت و نگارگری کتب مذهبی چیرگی مذهب در دوران صفوی و تأثیر مستقیم آن که باعث رون

یابی آن در  ها و مقاالت، نگارندگان به بررسی مقام والیت و ریشه شد، عالوه بر تفحص در کتاب
یه کتاب های دینی نیز پرداخته کتاب  شناسی همچون های معتبری در حوزه شیعه اند. در دوران صفو

 ق/١٠٥٩( َروَضُة الُمّتقین ش)،١٠٤٩ ق/١٠٨١( نینورالثَقلَ  ،ش)١٠٣٥/  ق١٠٦٧( ِبحاُراالَنوار
توان گفت حضور اندیشمندان بزرگ شیعی و حمایت شاه  طور کلی می نوشته شد. به ش)١٠٢٨

   د.یشمار آ بهایی از اعتقادات شیعی آن دوران  نمایه َطهماسبیسبب شد که فالنامه  َطهماسب

  نگاهی به تحوالت سیاسی و هنری عصر صفوی
ر جامعه، ظهور شاه اسماعیل از طبقه صوفیان و تثبیت مذهب نقطه آغاز تحول مذهبی د

شیعی بود. بدیهی است ظهور شاه اسماعیل که از همان ابتدا رهبری سیاسی و مذهبی و برخاسته 
ع مشروعیت یشد، به مذهب تش یخوانده م »الله لیوَ «از طبقه صوفیان بود و از سوی پیروانش 

  ). ۲۳سیاسی بخشید (سیوری، 
  

  یای در حال توسعه صنعت تبدیل جامعه کشاورزی به جامعه  اقتصادی
که شاه در رأس حکومت و روحانیون، درباریان، صنعتگران و کشاورزان  ینظام  اجتماعی

  های دیگر هرم قرار داشتند. در قاعده
  صوفیان و روحانیان یابی افتن مذهب تشیع و قدرتیرسمیت   مذهبی
نیروهای قزلباش، بیرون راندن ُازبکان و  تشکیل دولت مستقل، منسجم شدن  سیاسی

  َاتابکان از مرزهای داخلی، جنگ و صلح با عثمانی
  م جدول: نگارندگانیتنظ
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های فراگیر شدن شیعه، ظهور تصوف به عنوان نهاد رسمی حکومتی در  ترین مؤلفه یکی از مهم
یه بود. از آن یان و نه هواداران قزلباش آن دوران صفو ها، آشنایی چندانی با تشیع جا که نه خود صفو

ای شیعی مستقل و قدرتمند  فقاهتی نداشتند، برپایی چنین نهادی که بتواند آنها را در ایجاد جامعه
رو همکاری پادشاهان  پذیر نبود، از این یاری کند، بدون مشارکت فقها و علمای شیعه امکان

ز شد. در نتیجه این تعامل منظور تحقق بخشیدن به چنین هدفی آغا عه بهیش یصفوی با علما
های عربی به ایران دعوت شدند و همکاری و استقبال علما و حمایت از  علمای شیعه از سرزمین

  ). ۱۶۷ ر گذاشت (کدیور،یسازی نهاد مذهبی تأث دولت شیعه صفوی در بهینه

   یصفو عیتش
در اعالم  یصفو لیسماعشاه ِ میرا وابسته به تصم رانیا یتحوالت اجتماع خیتار ،پژوهشگران

از  رانیا: «دیگو باره  نیدر ا یمطهر ی. مرتض)۲۶ ،یوری(س دانند یم ۹۰۷ در سال  َعَشرّی  یِاثن عیتش
 جاً یتدر رانیکه در ا یا به اندازه عیبوده است. تش یتر مناسب نیزم عیبذر تش یبرا یگرید ی هر نقطه

را در  شیخو ی گشته و گم دیسازگار د عیشروح خود را با ت یرانینفوذ نکرد. ا یگرید ینفوذ کرد در جا
 یعیش یطیمح هماسب که درَط شاه  ل،یسماعاپس از فوت شاه  .)۱۳۸ ،ی(مطهر افتیاسالم 

 تیآن تعصب و جد میو گسترش و تعم عهیمآب بود و نسبت به ش مقدس یبود، پادشاه افتهیپرورش 
و  عهیمذهب ش جیدر گسترش و ترو گرانیاز د شیب یو شده. چنان که گفته داداز خود نشان  یاریبس

در  انیمذهب صفو یسن گانیهمسا .)۶۱ ان،ی(جعفر دیآن اهتمام ورز یدتیعق یکردن مبان نهینهاد
مستقر و جاافتاده بهره  ینینهاد د کیهمواره از خدمات  ش،یمذهب خو عهیش بیمصاف با رق

 نیدر چن .کردند یو بدعت متهم م را به الحاد و ارتداد انیمتعدد، صفو یو با گرفتن فتاو گرفتند یم
 نهاد جادیا ازمندین بان،یرق یبه رد اتهامات مذهب ییپاسخگو یبرا زین یدولتمردان صفو ،یطیاشر
 ران،یو استقرار آن در کل ا عهیتوسعه ش یبرا یرسم ینهادها نیا .)۲۱ ،ی(آغاجر بودند یرسم یعیش
 هن نیکردند. بنابرا تیحما یعیش اتیروانقل  و تیمناقب اهل بذکر  نیبا مضام ییها کتاب فیتأل از

کتب  نیاز ا یکی. دیگرد هیته یعیش نیبا مضام یبلکه نسخ مصور دنگاشته ش یتنها کتب مذهب
  .مصور و مکتوب شد َطهماسب  است که به سفارش شاه َطهماسبی فالنامه

   رانیفالنامه در ا نهیشیپ
 وهیش نیا در دست است. ییشگویپ واستخاره و  به تفأل پادشاهان توسلاز  یمتنوع یها تیحکا

 و در دوره بودج یرا رانیدر ا یباستان یها از دوره انیگو بیکتاب و توسل به منجمان و غ یتفأل از رو
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جهت استخاره به شمار  یمنبع مهم ی، قرآن در ممالک اسالمیدر دوره اسالم افت.یادامه  زین یاسالم
است که به زبان طنز و هجو نگاشته شده  یزاکان دُعِبی جوَ رمُ فالنامه  ،یرانیا یها از فالنامه یکی. رفت یم

 ییاست که در زمان فرمانروا اَبوَمْعَشِر َبلْخی بیجاعَ کتاب  ای تِحیرَ کتاب  ای لهانبُ ال گریاست. کتاب د
 استخاره به و یکتاب درباره اخترشناس یعربدر بغداد نوشته و مصور شد. متن  ریالَج حمد اَ لطان ُس 
 آور یشگفت یها و اجنه و داستان امبرانیپ یها چون قصه ینیکتاب با مضام یها است و نگاره اءیانب

   .)۴تا  ۱ ریفال وجود دارد (تصاو امرتبط ب یریمصور شده است. در هر صفحه کتاب تصو
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َ  قیقادَ  یفاالَحرار  ُموِنس«و فال  ینیب در حوزه طالع یگرید کتاب ُمَحمدِبن  اثر» الشعارا
. شدهـ.ق در اصفهان سروده  ۷۴۱سال  دراست که  َبدر جاَجَرمی معروف بهجاَجَرمی  نِدیلدرابَ 

در که  وانید نیا پرداخته است. ینجوم ینیب او در اشعار خود عالوه بر نکات پندآموز به فال و طالع
از موجودات  یرینگاره است که تصاو ۳۳فصل و  ۲۹در مجموع شامل  ،مصور شد رازیمکتب ش

 ات،یحکا ح،ینسخه شامل نصا نیبردارد. اشعار ا احشام و انسان را در ،یو صور فلک یالیخ
 ،ینی(حس و احشام است نیزم دیخر ایو وقت سعد جهت معامله  یاحکام نجوم و صور فلک

ها  اند و در آن شده میبه چند بخش ترس ییفضا یبند مینسخه با تقس نیا یها همه نگاره .)۱۲۱
  .)۷تا  ۵ ریها وجود دارد (تصاو و گل واناتیو ح یاز صور فلک یریتصاو
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  فالنامه َطهماسبی 
یان با حج م. علت توجه شاه َطهماسب به یها  روبرو هست»فالنامه«م وسیعی از در دوره صفو

افتن آن ی یبه فال، برا یشاه و توسل به و یفالنامه و دستور تهیه چندین نسخه نفیس را گم شدن انگشتر
بود. به  محّقق َکَرکِی ). شاه َطهماسب از لحاظ فکری مرید عالمان بزرگی چون ۲۶اند (پوراکبر، دانسته

در راه  )َکرَکِی ( یثان محّققبعد از خواجه َنصیرَالدین طوسی هیچ کس مانند « )۳۰۶( وملونوشته ر
ن سخن شاه یداشت شیعه  اظهار سعی و کوشش نکرده است. ا اعتالی مذهب شیعه و مراسم گرامی

شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از «مشهور است که گفت:  یَطهماسب خطاب به کرک
هستید و من یکی از حکام شما هستم و امر به نهی شما  $اشید، زیرا شما نایب ِامام َالَزمانب من می

یج تشیع در ایران اهتمام ورزید، او قواعد و رسائل و کتاب یکرک ).۴/۴۴۰ (دوانی،کنم  می های  به ترو
جاری شد فرمان مبارک شاهی « یزیادی درباره اخالق اهل بیت و مظلومیت تشیع نوشت. به نوشته و
دانیم و زنده کردن مراسم دین سید  که بلند گردانیدن پرچم شریعت نبوی را از بنیادهای کامکاری می

آیین شماریم. ما نگهبان  می .مام زمانرا از جمله مقدمات ظهور ا میُرالمؤِمنینروش اپیامبران و 
  ). ۴۱۰(جعفریان، » هستیم .مقتدای مردم نایب امام زمان ،میُرالمؤِمنینا

 »رکیآقام« یمصور شد و ظاهرًا نگارگران دربار یقمر یهجر ۹۴۷در سال  یطهماسبفالنامه 
ن فالنامه به دلیل پراکندگی اوراقش یا. )Welch, 95(آن بودند  یاصل رگرانیتصو »زیَعبدالَعز«و 
» ذهبیصرفًا م«ن اثر به عنوان نمونه درخشانی از نگارگری یز مشهور است. این »فالنامه پراکنده«به 

های شدید مذهبی روی  ای که به پرهیزکاری و گرایش به سفارش شاه َطهماسب صفوی در دوره
). وی عالقه زیادی به مصورسازی مضامین شیعی داشت و ۴۴آورده بود، کتابت شد (حسینی، 

یه شد. این تحوالت در  به  فالنامه َطهماسبیباعث  تحوالتی در روش مصورسازی دوره صفو
ها و تمهیدات  است. کاهش جهان سه ُبعدی به دو ُبعدی، طیف گسترده رنگ گر جلوه یخوب

یر با شکوفه های مردم در  های ریزنقش و گروه های گل و بوته تجسمی و پرکردن فضای تصو
یر با رنگ پالن های  های گرم و لباسهایی به رنگ قرمز تند و نیلی و کاشی های مختلف تصو

ی منقوش و تپه شود. اکثر  دیده می فالنامه َطهماسبیهایی است که در  ژگیهای صاف از جمله و
اند بلکه  ای برای پیشگویی و تفأل بوده اند نه تنها وسیله هایی که در تاریخ مصور شده فالنامه

های این فالنامه از  شدند. نگاره راهنمایی جهت شروع امر خیر یا واسطه رستگاری محسوب می
گری بسیار قابل توجه و یکدست هستند، برای مثال برخالف های نگار بندی و شیوه جهت ترکیب

). شکل و ۲۲های این فالنامه کیفیتی یکسان دارند (پوراکبر،  های دیگر اکثر نگاره های فالنامه نگاره
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 گرفته و برگ روبه روی شمایل و ترتیب اوراق به این صورت بوده که یک طرف، نوشتار فال را دربرمی
ها روی یک طرف کاغذ و سفید  ترسیم نگاره«. استثنای دیگر این کتاب داشته است آن، نگاره مرتبط قرار

). برخی از محققان ۲۳بودن پشت آنهاست که خالف رسم نگارگری دوره صفوی است (حسینی، 
  ).Welch, 95( است %همچون ِولش معتقدند که متن این فالنامه منسوب به امام جعفر صادق

   مه طهماسبیفالنا در %جایگاه حضرت علی
است و زندگانی ایشان از » َعَشرّی  یِاثن«شیعه  یها تیترین شخص از مهم %حضرت علی

رغم دارا بودن صفات  علی %ترین مضامین در نگارگری ایرانی بوده است. حضرت علی  محبوب
پسندیده چون عدالت، شجاعت، پرهیزکاری، طبق روایات قامتی مقبول و مناسب داشت و رنگ 

گون بود، ریشی سفید و چشمانی درشت و کثیرالتبسم بود. با گردنی دراز مانند  ندماش گ چهره
هایش به شیر شباهت داشت و در راه رفتن شبیه  های پهنی داشت که استخوان فام شانه ابریق نقره

پیامبر بود و از نظر نیروی بدنی و قوای جسمی طوری بود که باعث شگفتی همگان بود (طبری، 
ای علی، خدا را نشناخت جز من و تو و مرا نشناخت جز «اند:  فرموده $حمدمُ حضرت  .)۱۴۶

   .)۲۷۳(مجلسی،» خدا و تو و تو را نشناخت مگر خدا و من
فرصتی را فراهم آورد تا نگارگران این دوره  %ه حضرت علیارادت شاه َطهماسب به تشیع و ب

 فالنامه َطهماسبینکته جالب توجه در در فالنامه جایگاه این حضرت را واالترین حد قرار دهند. 
ها  در نگاره $است که در جایگاهی برابر با حضرت ُمحمد %مقام ارجحیت حضرت علی

یر   .)۸قرار گرفته است (تصو

 
  

دوره صفویفالنامه َطهماسبخم، رید غدی: ع۸ ریتصو  )۲۳، منبع: (پوراکبر، هی، 
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هماسب باشد که حضرت لوژی دوران شاه َط بازتابی از ایدئو ، فالنامه َطهماسبیرسد به نظر می
شمارد و در سلسله مراتب شیعی، مقامی در  را به مثابه مظهر حقانیت شیعه برمی %علی

ها  در نگاره %حضرت علیقائل است.  یبرای و $حمدشایستگی و همسانی با حضرت مُ 
اند.  کرده ترسیم $حمدای از روحانیت و خلوص را داراست که او را همسان به حضرت مُ  درجه

و پیامبران و  %و حضرت علی $اورهای مذهب تشیع و زندگی پیامبردر این نسخه عقاید و ب
هماسب به حضرت اند. نسخه فالنامه بازتاب عالقه شدید شاه َط  حتی روایات مذهبی ترسیم، شده

علی هر  با آل«سأله اصرار ورزیده است که ای به ُعبیدخان ُازبک به این م است زیرا در نامه %علی
  ).۷۸(پارسادوست،  »که در افتاد، برافتاد

  فالنامه طهماسبی  در %نمادهای امام علی
  درخت طوبی -۱

های ریزنقش، در مرکز  ها و شکوفه ای با گل درختچه فالنامه َطهماسبیهای  در بسیاری از نگاره
یر یا در نقطه کانونی نگاره دیده می یر  تصو الیت در شیعه اشاره این درخت به شجره و .)۹شود (تصو

اِلحاِت ُطوبییالَِّذ «آمده است  ۲۹در سوره رعد آیه  قرآندارد. واژه طوبی در  لَُهْم   َن آَمنُوا َو َعِملُوا الَصّ
ترین  اند، پاکیزه اند و کارهای شایسته انجام داده : کسانی که به خداوند ایمان آوردهَو ُحْسُن َمآٍب 

در نماد والیت امیرالمؤمنین و خاندان مطهر ایشان است.  درخت طوبی .»ها خواهد شد نصیب آن
المنتهی رسیدیم. روی  در شب معراج به درخت سدره«در آمده است:  $روایتی به نقل از پیامبر

کردم:  سؤال َجبرئیلاز آن نوشته بود: به راستی من پروردگار یکتا هستم که جز من خدایی نیست. 
ِبی َطاِلبَعلِ «وزیر و جانشینم کیست؟ گفت: 

َ
از آنجا گذشتم، تا آنکه در فردوس فرود ». % ّی ٱْبن أ

ای  بود. در بهشت، کاخ و کاشانه %و تنه آن، در سرای علی آمدم و درخت طوبی را دیدم که ریشه
 ییبه نوشته طباطبا .)۸/۱۹۶ای از درخت طوبی در آن هست (مجلسی،  نیست، جز آن که شاخه

باشد و در خانه  می $اش در منزل رسول خدا هشت که ریشه) طوبی درختی است در ب۱۱/۴۹۸(
فرماید:  می یطوبدرباره درخت  $حمدای از آن وجود دارد. حضرت مُ  هر یک از مؤمنین شاخه

 %رد و درخت طوبی مهریه حضرت فاطمهخو علی نخستین کسی است که از درخت طوبی می
   .)۱۷/۳۸ است که در منزل علی قرار دارد (مجلسی،

و خاندان  %نقطه اوج ارادت شاه َطهماسب به حضرت علی فالنامه َطهماسبیهای  ارهدر نگ
های ریزنقش به  ها و گل ها و درختان آراسته به انواع شکوفه شود. حضور درختچه وی مشاهده می
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نمادی از والیت  های بهشتی، های آن در غرفه احاطه درخت طوبی در بهشت و گسترش شاخه
  است.  %حضرت علی

  
  

ب۹ ریتصو درخت طو  )۲۹: (پوراکبر، ، منبعهی، دوره صفویفالنامه َطهماسب، ی: 

  خورشید -۲
برانگیزترین نمادها در هنر اقوام کهن نقش خورشید است. خورشید به واسطه نور  یکی از تأمل 

ها مورد تعظیم و تکریم بوده است. پیش از آن که حضرت  و عظمت همیشه در نزد انسان
ای علی برخیز و «اظهار داشت:  %گردد، در جمعی خطاب به علی گ حنینآماده جن $رسول

از قبرستان بقیع وارد شو و هنگامی که خورشید طلوع نمود با وی  ای به همراه اصحاب در گوشه
به همراه بعضی از اصحاب به قبرستان بقیع وارد شد و خورشید را مخاطب  %علی .»سخن بگو

را  %علیخورشید نیز جواب سالم حضرت  .»ده خداوند و مطیع اوسالم بر تو ای آفری« :قرار داد
الُم َعل«داد:  هِ  یا َاخا كیالَسّ ٍد َرُسوِل الَلّ پس از آن ُعمر و َابوبکر و  ».حجة اللهو وصیه و  ُمَحَمّ

یا «آمدند و گفتند:  $را شنیده بودند به سوی رسول خدا  مهاجر و انصار که سخن خورشید
ییم انسانی است مانند ما، ولی خورشید او را خطاب کرد می %علیدرباره  ما َرُسوِل اللَّهِ  در ». گو

حضرت فرمود: راست گفت: » ای باطن«و » ای ظاهر«شنیدیم که خورشید گفت: «ادامه گفتند: 
 %امام رضا). ۱۶۵داند (صالحی،  او کسی است که علم مرا ظاهر کند و همه سّر پنهان مرا می

امام مانند خورشید فروزان است که نورش عالم را فراگیرد «فرماید:  امامت می درباره مقام والیت و
ها و دیدگان به آن نرسد. امام آتش روشن  ای که دست و خورشید در افق (اعال) قرار دارد، به گونه
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گشتگان، و وسیله گرما برای هر که از آن گرما خواهد و راهنمای  ها، ابرار هدایت گم بر بلندی
  ). ۲۸۶اهها است. هر که از او جدا شود هالک شود (کلینی، هالکت گ

با توجه به ارادت به مولی موحدین عالوه بر ترسیم هیکل ایشان در  فالنامه َطهماسبیهنرمندان 
فالنامه، نمادهای مرتبط به ایشان که همان خورشید است را در سایر صفحات فالنامه ترسیم 

یر فالنا ۱۳اند. در نگاره شماره  کرده شعاع نورانی ترسیم شده که در  ۱۲) خورشیدی با ۱۰مه (تصو
ْرِض «حال تابیدن به صفحه است. خورشید به معنای 

َ
ماواِت َو اْأل ُه ُنوُر الَسّ است که نماد » الَلّ

  تجلی حضور خداوند و والیت مطلقه شیعه است.
  

 
  

در نگاره شقهی: نقش خورش۱۰ریتصو دوره صفویماسبفالنامه َطهن، ید بن حسیکردن ز د    )۱۳، منبع: (پوراکبر، هی، 

  شیر  -۳
نماد شیر از دیرباز در فرهنگ اساطیری ایرانیان پرمعنا بوده است. شیر مظهر میترا، خورشید، 
گرما و تابستان و پیروزی و شجاعت، سلطنت، قدرت و نور و آتش است. پادشاهان باستانی نبرد 

). شیر سمبل پاسداری و ۶۱دانستند (جابز،  طبیعی میبا شیر را قدرت و غلبه بر نیروهای مافوق 
خویی  ها بود و درنده گاهها و قصرها و آرامگاه محافظت است. همچنین شیر نماد نگهبان پرستش

  ). ۷۸کوپر،  آور بود ( او مانع تأثیر زیان
نماد محافظت از والیت و شجره طیبه شیعی است. شیر  %در مذهب تشیع حضرت علی

و شجاعت است و شیرهای سنگی را روی مزار جوانان که با شهامت و شجاعت نماد دالوری 
بعدی ارتباط نماد شیر با عالئم نجومی است که آن را مرتبط با   دادند. نکته شدند، قرار می کشته می

دانند. در دوره اسالمی نقش شیر به عنوان مظهر شجاعت باقی ماند و چون  َسد) میاُ ماه مرداد (
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یژهایرانیان جا   ای برای نماد شیر در اساطیر قائل بودند آن را در شکل نوینی عرضه کردند.  یگاه و
است. در زمان شاه عباس اول پرچم  %، شیر نماد حضرت علیدر نگارگری دوره صفوی
های مختلف بود. همچنین بیرق دو زبانه با نقش شیر ایستاده با دم  رسمی شیر و خورشید به رنگ

). شاه ِاسماعیل دوم برای ۳/۴۵۶د بر فراز آن از نمادهای این دوره بود (دهخدا،َعَلم کرده و خورشی
نخستین بار نماد شیر و خورشید را به رنگ طالیی به روی پرچم ایران سوزندوزی کرد. این پرچم 

نشانگر نظام سال و ماه » نشان خورشید«تا آخر دوره صفوی نیز درفش رسمی ایران بود. 
های مشهور  و برگرفته از نشان» شیر خدا«در آن اشاره به امام علی » رنشان شی«خورشیدی و 

است. شمشیر در دست شیر نیز همان ذوالفقار است  »اسدالله الغالب«شیعی و باورهای والیی 
، شیری از سمت چپ کادر $معراج حضرت رسول فالنامه، ۲۳). در نگاره شماره ۱۷(ذکاء، 

یر می ب توجه تفاوت این نگاره فالنامه طهماسبی با سایر شود. نکته جال وارد فضای تصو
کید بر مقام شیر  $عدم نمایش حضرت محمد  های دوران صفوی و عثمانی و فالنامه و تأ

یر است. یال شیر با شعاع%(حضرت علی های نورانی و هاله آتشین مزین شده و این  ) در تصو
یر  کید بیشتری بر اسدالله (گرما و آتش) دارد (تصو   .)۱۱تأ

  
  

در نگاره معراج حضرت محمدی: نقش ش۱۱ ریتصو دوره صفویفالنامه َطهماسب، $ر   )۴۰، منبع: (پوراکبر، هی، 
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  علم (بیرق)  -۴
بیرق نماد و عالمت بوده که بر «نویسد:  دهخدا در لغتنامه درباره معنی کلمه علم (بیرق) می

یان باالی عمارات دولتی نصب کنند. در دوره اسالمی اهمیت خاصی ب رای لوا و بیرق قائل بودند. امو
). از دوره ۳/۳۰۱(دهخدا،» بردند بیرق سفید و عباسیان بیرق مشکی و شیعیان بیرق سبز به کار می

های مختلف و  هایی با نوک باریک با رنگ شاه َعباس به بعد بیرق رسمی شیر و خورشید بود و بیرق
  کردند.  ای از قرآن و ذوالفقار منقش می ههای قیمتی وجود داشت که روی آن را با آرای پارچه

یه عمدتًا رنگ پرچم ها (بیرق) سبز یا قرمز بود. سبز رنگ شیعه و قرمز رنگ  در دوره صفو
بود و روی » الله«ها آیاتی مرتبط با فتح و نصرت یا کلمه  های روی بیرق مایه قزلباشان بود. نقش

داشت در رأس سپاهیان خود و در زیر درفش ای ن شاه اسماعیل عالقه«بیرق نوک باریکی داشت. 
ای سبزرنگ بر آن نقش بسته  آلوده نوک تیز یا همان ذوالفقار بر روی پارچه ایران که شمشیر خون

ها،  ). بر نوک بیرق۱۲شد، به دشمن حمله کند (بیانی،  بود و پیوسته پیشاپیش شاه حمل می
های  قالی صفوی نبود و گاه تعداد شرفهشباهت به نقوش  شد که بی صورتی ترنجی شکل ساخته می

) معتقد است: ۱۲۸( تن آل عبا بود. آنه ماری شیمل رسید که نماد پنج ها به پنج عدد می این ترنج
عالمت پنج یا دست انسان در میان مسلمانان بسیار مطلوب است، در فرهنگ اسالمی این شکل «
و  %و دو پسرشان حسن %اطمه، علیست پنج تن یعنی محمد، فنام دارد. این د» دست فاطمه«

های شیعه و مورد احترام فراوان اهل تسنن نیز هستند نشان  ترین شخصیت را که مهم %حسین
یر »دهد می ) درباره اهمیت بیرق و درفش در دوره صفوی گوید: ۴۳۹( ). شاردن۱۲ (تصو

ها یا  به روی این درفش اند. های گرانبها ساخته شده ها نوک باریک دارند و با پارچه های آن درفش«
  ). ۴۳۹کنند (شاردن،  را نقش می %یا شمشیر دو سر حضرت علینویسند  ای از قرآن می آیه

شود  هایی وجود دارد که نماد شیعه محسوب می ها و کتل بیرق فالنامه طهماسبیهای  در نگاره
یان قوت قلبی برای سربازان قزلباش  ها در جنگ ها و پرچم این بیرق در نبر با ازبکها و های صفو

یر    ).۱۳عثمانیها بود (تصو
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درفش و عالمت عزادار۱۲ریتصو دوره صفوی: علم و    سرا یموزه توپقاپ ه،ی، 
 www.oronoz.com منبع:

 )۶۱ه، منبع: (پوراکبر،ی، دوره صفویفالنامه َطهماسب: نقش درفش،  ۱۳ر یتصو

ُة األرض -۵   داَبّ
یر جانداری عظیمفالنامه َطهماسبی ۱۷ماره در نگاره ش الجثه با انگشتری در دست دیده  ، تصو

یر  شود که آدمیان و جانوران از دیدن او انگشت به دهان مانده می ُة األرض). واژه ۱۴اند (تصو  از داَبّ
ْم أَْخَرْجنا لَُهْم ِإذا َوقََع الَْقْوُل َعلَْیِه «آیه مبارکه سوره َنمل اخذ شده و اشاره صریح به رجعت دارد: 

ْرِض ُتَکِلُّمُهْم أََنّ الّناَس کانُوا ِبآیاِتنا ال ُیوِقُنونَ 
َ
ًة ِمَن اْأل هنگامی که فرمان ). «۸۲ه یآ (نمل،» َداَبّ

ها تکلم  کنیم که با آن هایی را از زمین خارج می عذاب آنان صادر شود و قیامت نزدیک شود جنبنده
کنند  برخی گمان می». آورند ات ما یقین ندارند و ایمان نمیگوید: مردم به آی کند و می می
شخصی مجهول در آخرالزمان است. اما احادیث و روایات معتبر بر صحت این امر  األرض داَبّةُ 

نار است. امام باقر از  که قسیم جنت و %د که او کسی نیست به جز حضرت علیدهن گواهی می
شود جز  ها نمی نده بهشت و دوزخم، کسی وارد آنمن تقسیم کن«نقل کرده که:  %حضرت علی

م گزارشگر گذشتگان، جز رسول براساس تقسیم من. منم فارق اکبر، منم پیشوای آیندگان، من
که صراط به  گیرد. او و من در یک صراط مستقیم هستیم. جز این کسی بر من پیشی نمی $اکرم

http://www.oronoz.com
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سخن جداکننده حق و  -۲بالیا و وصایا  علم منایا و -۱نام اوست، به من شش فضیلت داده شده: 
با که  دابَُّة األرض -۶صاحب عصا و مسیم  -۵فرمانروایی کل  -۴ها  صاحب رجعت -۳باطل 

). در ۷۵/ ۴ ، تفسیر صافی،۹۷/ ۴،  نینورالثَقلَ  ؛۲۰۹/ ۳مردم سخن خواهم گفت (تفسیر برهان، 
و مشاهده کردند جد شدند وارد مس $آمده است: روزی رسول اکرم %روایتی از امام صادق

ست. حضرت پای مبارک های مسجد را زیر سرش بالش کرده و خوابیده ا شن %که امیرالمؤمنین 
برخیز، یکی از اصحاب گفت: آیا ما  األرض داَبّةُ را حرکت دادند و فرمودند: ای  %حضرت علی

تصاص دارد. او همان همدیگر را با این نام بخوانیم؟ فرمود به خدا سوگند که این نام به او اخ
فرمود: ای علی چون آخرالزمان فرا رسد  %است. سپس خطاب به حضرت علی األرض داَبّةُ 

سازد و در دست تو مسیمی آهنی و انگشتری است که  خداوند تو را در زیباترین صورت ظاهر می
  ). ٤/٦٤٧و تفسیر صافی،  ٣٩/٢٤٣، (مجلسی» کنی گذاری می دشمنانت را با آن عالمت

ُة األرض لمانان شیعه و سنی همگی بر خروجمس در آخرالزمان اتفاق نظر دارند. از نظر  داَبّ
ُة األرضسنت  اهل ای از جنبندگان زمین است. اما شیعیان معتقدند که او حضرت  جنبنده داَبّ
و  ه شریفه نقل شده، او قادر به سخن گفتن استیکه در آ» ُتَکِلُّمُهْم «است، زیرا بنا بر فعل  %علی

  حیوان قادر به تکلم نیست. 

  انگشتر -۶
ری به مرد نیازمند توسط سوره مائده یا همان آیه والیت، از داستان صدقه دادن انگشت ۵۵آیه 

الحجه در تاریخ اسالم روز  گوید: بیست و یکم ذی که در حال نماز بود، سخن می %حضرت علی
الةَ َو یقِ یَن یَن آَمنُوا الَِّذ یَرُسولُُه َو الَّذِ کُُم اللَُّه َو یِإنَّما َولِ «نزول آیه والیت است.  ْؤُتوَن الَزّکاةَ َو یُموَن الَصّ

همانا ولی شما فقط خدا و پیامبرش هستند و همچنین آنان که ایمان آوردند، نماز » ُهْم راِکُعونَ 
یق انگشتری عق %در روایات آمده است که حضرت علی دهند. گزارند و در حال رکوع زکات می می

  ). ۳۲، یکرد (صالح را برای حرز و و در امان ماندن از دشمنان و بالها در دست می
ر انگشتری در دست چپ دارد. در روایتی از پیامب األرض دابَّةُ  فالنامه َطهماسبیدر نگاره 

علی! انگشتر در دست چپ کن که این فضیلتی است از خطاب به حضرت علی آمده است: یا
ی آفریدگان مقربش. انگشتر سلیمان نیز از نمادهای نبوت است که به سوی خدای عزوجل برا

است و در هنگام  .یعیان این انگشتر نزد حضرت َمهدیامامان شیعه رسیده است. به باور ش
  ظهور آن را همراه خواهد داشت.
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دوره صفویفالنامه َطهماسب: دابه االرض، ۱۴ر یتصو   )۷۵، منبع: (پوراکبر، هی، 

   ترازو -۷
نماد نماد ترازو ترسیم شده است. در یکی  فالنامه َطهماسبی ۶۳و شماره  ۳۸در نگاره شماره 

) ترسیم شده است. ۱۵یر ، داستان قضاوت و داوری واپسین در صحرای محشر (تصوها از نگاره
اند.  ان ایستادهدر کنار ایش %اند و حضرت علی در زیر بیرق والیت نشسته $حضرت محمد

ای از اولیا و مقدسین در مقام  ترازوی سنجش اعمال آدمیان را بر دوش دارد. عده، فرشته داوری
هستند   ای ها نیز از زن و مرد به انتظار لحظه اند. فوج فوج انسان شاهدان در باالی کادر قرار گرفته

روند و گناهگاران در اعماق  که مورد قضاوت قرار گیرند. نیکوکاران با آرامش به سمت بهشت می
در کنار فرشته قضاوت است.  %د. نکته جالب توجه حضور حضرت علیسوزن هنم در آتش میج

در تاریخ شیعه و بسیاری از کتب تسنن بر این واقعیت صحه گذاشته شده است که مقام عدالت 
علی در مسجد  )٤٤٦( دیالحد یابن أب به نوشته های ایشان بوده است. ترین ویژگی امام از مهم

بود و گروهی از مردم نیز بودند، چون علی برخاست، یکی از حاضران از او به  نزد عمر نشسته
نسبت تکبر و خودبینی داد. عمر گفت: برازنده کسی چون اوست که خود را  بدی یاد کرد و به او
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شد، او همچنان در  اسالم برافراشته نمی بزرگ بداند، به خدا سوگند اگر شمشیر او نبود، عمود
  .ت است و نیز در سابقه و شرافتقضاوت سرآمد ام

وت به یمن فرستاد، گفتم: یا مرا برای قضا $پیامبر گوید: یدرباره خود م %امام علی
و از قضاوت آگاه نیستم. پیامبر فرمود: م که من سن کمی دار فرستی در حالی الله، آیا مرا می رسول

گاه دو طرف در برابر تو  . هردارد خداوند قلب تو را هدایت خواهد کرد و زبانت را استوار می
تر  نشستند، قضاوت مکن تا سخن هر دو را بشنوی، این برای روشن شدن قضاوت نزد تو شایسته

  ). ١٨٧مجلسی، ( است

  
  

در قضاوت واپس۱۵ر یتصو دوره صفویفالنامه َطهماسبن، ی: نقش ترازو   )۷۸، منبع: (پوراکبر، هی، 

  نتیجه
یه تشیع مذهب رسمی شد ترین حادثه در تاریخ مذهبی ایران رخ داد.  و بزرگ در دوره صفو

تفکرات دینی و رشد اقتصادی و یکپارچگی عقیدتی، باعث رونق بخشی به نقل و ترسیم 
ها بیانگر بینش و  های تصویری این کتاب هایی با مضامین قرآن و ائمه اطهار شد. ویژگی کتاب

ه خصوص پررنگ ور مضامین شیعی و بادراک هنرمندان از الگوهای موردپسند جامعه بود. حض
ها در این دوره به روشنی  های فالنامه های مرتبط با ایشان در نگاره و نشانه %بودن نقش امام علی

ترین وجوه تمایز این فالنامه با سایر  از مهم فالنامه َطهماسبیمضامین شیعی  دیده می شود.
های  رشد نهادی مرتبط، شخصیتهای ادوار دیگر است. با گسترش تفکر شیعی و  فالنامه
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ی ظهور یافتند و زمینه را برای بسط تشیع سمجل همالعَو  محّقق َکَرکِی  چونای همچون  برجسته
فراهم کردند. شاه طهماسب با برکشیدن روحانیت شیعه به جای طبقه صوفیان، زمینه تحقق و 

ه و همچنین مکتوبات د َطهماسب به فال و استخاریتثبیت حکومت را فراهم ساخت.  اعتقاد شد
، عرصه را برای نمایش روایات شیعی و آگاهی یسمجل همالِ عو  محّقق َکَرکِی علمایی چون 

های واالی دینی و مذهبی در  کرد. اعتقادات شیعی و احیای مجدد ارزش بخشیدن به مردم مهیا 
ید، درخت های ایشان همچون خورش به وضوح آشکارست و نگارگران از نشانه فالنامه َطهماسبی

کید بیشتری بر والیت امام  طوبی و ترازو بهره جسته و امتداد نسل ایشان تا ظهور  %علیاند تا تأ
  الزمان داشته باشند.  حضرت صاحب

  منابع 
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