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Abstract: 

The book of Fatahnameh is a source in which two different cultures 

and religions meet. This book provides an opportunity to discuss how 

signs and their meanings relate to each other in image. It seems that 

some of the visual cues used in the works along with the historical 

narrative are important in determining the identity of the paintings. In 

this research, an attempt is made to study and analyze the paintings of 

the book of Fatahnameh kept in the British Museum with a semiotic 

approach via the descriptive-analytical method using library resources. 

In this regard, the focus of the study was to employ the deconstruction 

theory in reading and analyze the drawings in question to understand 

the dual identity of the book. The aim was to achieve an understanding 

regarding the dual identity of the drawings in the book of Fatahnameh 

and the relation of the drawings of this book with the pictorial 

property of Safavid period painting. The factor or factors that lead to 

the production of dual identity in this work is a question that is 
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answered through the present research. Based on the findings of the 

study, Pargon, narrative, visual cues, and texture are the four factors 

that produce a dual identity in the work, and the role of Pargon and 

narrative was the most significant ones. 

Keywords: image; narrative; identity; Fatahnameh; Derrida's 

deconstruction theory. 

1. Introduction 
A visual work of art is a range consisting of various signs. When it 
comes to the identity of an image; The meaning of essence and truth is 
the meaning of its signs. In addition to the signs, it is important to pay 
attention to the historical narrative in the works and the confrontation 
between the two may have been involved in the production of 
different meanings and leads to the reconstruction of a different 
identity. In this regard, the role of dual confrontation in expressing and 
creating a dual identity in the book of Fathnameh  is also a point of 
discussion and strengthens the possibility of a relationship between 
the two. The problem is the confrontation between the narrative and 
the parergon as an external and internal factor in the painting. Jacques 
Derrida is a theorist whose name is familiar to most people in the 
semiotic debate today. He has developed the discussion of the 
semiotic system. The aim is to achieve how to give meaning to the 
dual identity of the paintings in the book of Fathnameh  and the sub-
purpose is to connect the paintings of this book with the pictorial 
features of Safavid period painting.  

Research Question What factor/factors has led to the production of 
dual identities in the paintings of the Fathnameh ? 

2. Literature Review 

So far, the study of Persian-Jewish works has received less attention 

from researchers. While in this field important works are preserved in 
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museums around the world. It seems that the most important problem 

and obstacle is, to a large extent, the lack of familiarity with the 

Hebrew language, which we also faced in the present article. Research 

has been done on Derrida's theory of deconstruction, some in the field 

of literature and some in the field of visual arts. 

3. Methodology 

This research is based on Derrida deconstruction theory and with a 

semiotic approach. This study seeks to achieve the purpose of the 

article, 7 works of which are available in the British National Library; 

It is examined semiotically. 

4. Results 

Parergon and narrative are closely related to each other and give 

meaning to the effect. Consistent with Derrida's deconstruction 

approach, with the difference between inside and outside of the work 

that we encounter with the dual identity in these paintings. To be more 

precise, here the opposition between inside and outside is tied to the 

concept of Parrgon. Sometimes several parergon or complementary 

pieces are seen in the work (Figure 2) and sometimes the parergon is 

not part of the work and does not have an appearance in the picture 

(Figure 2). Parergon's existence in Figures 1 and 5 has given them an 

Iranian identity and in Figures 2, 3, 4 and 6, it has found a Jewish 

identity. 
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 شناسیروایتفصلنامۀ دو

 385ـ352 ، صص1041بهار و تابستان ، 11، شمـارة 6 سال

 مقالۀ پژوهشی

DOR: 20.1001.1.25886495.1401.6.11.9.1 

های دوگانۀ نگاره بخشیشناختی تصویر و روایت آن در هویتتحلیل نشانه

 ا)نسخۀ موزۀ بریتانیا( با استفاده از نظریۀ واسازی درید نامهفتحکتاب 

 2 *فریبا ازهری، 1شهریار شکرپور

 (32/3/1044 پذیرش: 31/11/1211)دریافت: 

 

 چکیده
محل رویارویی دو فرهنگ و دین متفاوت است. این کتاب مجالی را جهت  نامهفتحکتاب 

ها با همدیگر در یک تصویر نها و معانی آدهی نشانهوگو دربارة نحوة ارتباطبحث و گفت

همراه روایت در کاررفته در آثار بههای تصویری بهرسد برخی از نشانهنظر میکند. بهفراهم می

شود با روش توصیفی ـ تحلیلی و ها مهم باشد. در این پژوهش، تالش میتعیین هویت نگاره

ی نسخۀ موزة بریتانیا با نامهفتحهای کتاب ای، نگارهآوری اطالعات و منابع کتابخانهجمع

سی دریدا بررسی و تحلیل شده است. در این امر، کاربست راهبرد واسازی شنارویکرد نشانه

های مورد بحث برای پی بردن به هویت دوگانۀ کتاب دریدا در خوانش و تحلیل نگاره

اقبالی پژوهشگران به این حوزه، ضرورت تحقیق در این زمینه دلیل کمپذیر بوده و بهامکان

های کتاب نگاره ۀدهی به هویت دوگانمعناة به نحو دستیابی پژوهش هدفگردد. احساس می

. است صفوی ةهای تصویری نگارگری دورهای این کتاب با ویژگیارتباط نگارهو  نامهفتح

                                                                                                                   
 .رانیا ز،یتبر ز،یتبر یاسالم یدانشگاه هنرها ،صناعی یهنرها ةدانشکدگروه هنرهای صناعی اسالمی،  ار،یاستاد .1
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. انجامدمی اثر اینعامل یا عواملی به تولید هویت دوگانه در پرسش تحقیق این است که چه 

های تصویری و بافت چهار ایت، نشانههای مقاله مشخص گردید پاررگون، روبراساس یافته

شود و نقش پاررگون و روایت از همه عاملی هستند که موجب تولید هویت دوگانه در اثر می

 تر است.پررنگ

 ، نظریۀ واسازی دریدا.نامهفتحتصویر، روایت، هویت، های کلیدی: واژه

 . مقدمه1

است. زمانی که از هویت های گوناگون متشکل از نشانهای هنریِ بصری گسترهاثر 

بر عالوهآن است.  هایمعنای ذات و حقیقت معنای نشانهبه ،آیدمیان میسخن به تصویر

نماید و احتماالً تقابل این دو در ها، توجه به روایت تاریخی در اثر نیز مهم مینشانه

ن در ای .گرددمیمنجر به بازسازی هویت متفاوت تولید معنای متفاوت دخیل است و 

نیز محل بحث بوده  نامهفتحراستا، نقش پاررگون در بیان و ایجاد هویت دوگانۀ کتاب 

 مسئله تقابل روایت و پاررگون. ندکاحتمال وجود رابطه بین این دو را تقویت میو 

 عنوان عامل بیرونی و درونی در نگاره است.به

فراد در بحث پردازی است که امروزه نام وی برای اغلب انظریه 1ادریدژاک 

دریدا با اصطالح » شناسی را توسعه داد.شناسی آشناست. وی بحث نظام نشانهنشانه

نیچه و  یاز آرا و است ساختارشکنی و در تشریح نقد متافیزیک غربی شناخته شده

 ةدستیابی به نحو اصلی این مقاله هدف .(Derrida, 1981: 8) «کندهایدگر پیروی می

ارتباط  آن تبیین است و هدف فرعی نامهفتحهای کتاب نگاره ۀمعنادهی به هویت دوگان

. راهبرد مقاله، استصفوی  ةهای تصویری نگارگری دورهای این کتاب با ویژگینگاره

های کید بر رویکرد واسازی در خوانش و تحلیل نگارهأبا ت ،شناسی از منظر دریدانشانه

و از منابع  است تحلیلی ـ صیفیروش تحقیق تو است. نامهفتحمورد بحث از کتاب 

رسد واسازی نظر میدریدا، به یواساز ۀ. با توجه به نظریشده استای استفاده کتابخانه

عنوان اثر به دهد تا نگاره را نه صرفاًبه ما اجازه می احتماالً در اثر هنری همچون نگاره
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به  ،پژوهش ایننیم. در بررسی ک ،بینیمراهی که با آن جهان را می منزلۀبلکه به ،نقاشی

چه عامل یا عواملی منجر به تولید هویت دوگانه در  که پاسخ خواهیم داد سؤالاین 

  ؟شده است نامهفتحهای نگاره

شناسی انجام شده این پژوهش براساس نظریۀ واسازی دریدا و با رویکرد نشانه

ی از میانه شکسته تواند تصویری از چیزواسازی می»طور کلی از نظر دریدا، است. به

مالکوم، )کوین« باشد و به فروپاشی و حتی ویرانی و نه تخریب صرف منجر شود

(. دریدا معتقد است که به جای اندیشیدن به واقعیت متعالی، باید بر متن 18: 1211

لر طور مستقیم با شخص از درِ سخن درآید )موسویکه متن خود بهچنانمتمرکز شد؛ آن

همچون یک  نامهفتحهای کتاب (. لذا خوانش و تحلیل نگاره52: 1218و پورمحمود، 

دنبال گردد. این پژوهش بهپذیر میمتن تصویری، براساس نظریۀ واسازی دریدا امکان

دستیابی به هدف مقاله، هفت اثر آن را که در کتابخانۀ ملی بریتانیا موجود است، از 

ها در سایت این کتابخانه در ارهشناسی بررسی کرده است. تصاویر نگلحاظ نشانه

ای استفاده شده دسترس است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه

شود تا به نحوة معنادهی به باعث می نامهفتحاست. توصیف و تحلیل این آثار از کتاب 

 های این کتاب پی برد. هویت دوگانۀ نگاره

 . پیشینۀ تحقیق2

ه درمورد آثار فارسی ـ یهودی کمتر مورد اقبال پژوهشگران بوده است؛ تا کنون مطالع

های سراسر دنیا موجود است. شاید درحالی که در این زمینه آثار مهمی در موزه

ِرو نیز این مسئله ترین مشکل و مانع ناآشنایی با زبان عبری است که در مقالۀ پیشمهم

قیقاتی انجام شده که بخشی در حوزة وجود داشت. دربارة نظریۀ واسازی دریدا تح

ها که ادبیات و برخی نیز در حیطۀ هنرهای تجسمی است. در ادامه به چند نمونه از آن

 شود. تا حدودی همسو با این پژوهش است، اشاره می
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رضوانی طی دو مقالۀ مشابه به تشریح نقد نظریۀ واسازی دریدا در آثار هنری شیبانی

هایی ناپذیری )پاررگون( در نقاشی نقد واساز بر نمونهتصمیممرزهای »پرداخته است: 

منظر دریدا: خوانشی از ناپذیری از مرزهای تصمیم»( و 1212« )از آثار تجسمی ایران

واسازی روایت، خوانش »به نام  یدیگر ۀ(. در مطالع1212)« آثار نقاشی علیرضا اسپهبد

با ورود متن به تصویر »کند که میالم رضوانی اعشیبانی «های هانیبال الخاصاز نقاشی

شود. همچنین هیچ حقیقت مطلقی در تفسیر انگیز مطرح مییک ابهام دوسویه و خیال

کند و آن را وجود ندارد و رویکرد واساز در هر قطعیتی از تفسیر آن وقفه ایجاد می

باط مابین تقابل به ارت ۀ مذکور،(. در مقال02: 1212رضوانی، شیبانی) «اندازدتعویق میبه

چالش ساختار و »در پژوهش دوتایی و روایت تاریخی و پاررگون پرداخته نشده است. 

(، حاصل 1214)آفرین، « معنا، خوانش واساز از نگارة بیرون آوردن یوسف از چاه

نشدنِ معنای ثابت از اثر نگارگری مربوطه ذکر و این نتیجه به کل آثار نگارگری تعمیم 

 داده شده است.

ای از اولی ترجمه .توان از دو مقاله نام بردمییهودی  ـ فارسی هایخهمعرفی نسدر  

و مترجَم  3ترستِژام دارمِ ۀنوشت «نووو نسخ خطی فارسی ـ یهودی» با عنوان ایمقاله

 منتشر شده است. نامه فرهنگستان( است که در مجلۀ 1286) گیالنیاحمد سمیعی

 «های خطی فارسی ـ یهودیرست تکمیلی نسخهفه»ای است با نام مقاله دیگری

بریتانیا پرداخته  ۀیهودی موجود در کتابخان ـ که به معرفی مختصر نسخ فارسی( 1115)

  است.

واسازی تقابل دوگانۀ حافظ/ زاهد در غزلیات »در حوزة ادبیات نیز، ابدالی در مقالۀ 

زدایی و با رویکرد بل(، غزلیات حافظ را با نگاه تقا1213« )حافظ، خوانش دریدایی

ها برمبنای سازِکارهای خود متن واسازی بررسی و ذکر کرده که واسازی این تقابل

میان آمده که خود دچار های ارتباطی سخن بهشود. در این پژوهش، از حلقهانجام می

 تواند مبنایی برای احراز هویت باشد. شود و نمیاختالل هویت می
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پرداخته شده  نامهفتحرد واسازی دریدا به هویت دوگانۀ کتاب در مقالۀ حاضر، با رویک

و با خوانش و تحلیل آثار به اهمیت روابط میان پاررگون، روایت تاریخی و تقابل 

 ها توجه شده است.دوتایی در نگاره

 . چارچوب نظری 3

 «مطرح شد دایبار توسط در نیاول یبرا یواساز ای deconstruction لغت»

با استناد به دریدا، معانی از طریق مرتبط بودن یک نشانه با (. 2: 1211م، مالکونی)کو

 ،دایاز نظر در»آید. دست میهای دیگر در اثر هنری )تصویر( همچون متن بهنشانه

 ان،ینجوم ی و)ابدال «دارد یغالب متن سرِ ناسازگار ییدرون متن با نظام معنا یهانشانه

 اینشان دادن تناقض  یعنوان مترادف براغلب بها یساختارشکن عبارت(. 38: 1213

 دا،یدر ۀگفتبه .(M.Balkin, 1996: 1) شودیاستفاده م تیموقع کیدر  یناسازگار

معنای تحلیل کند؛ بهو برای ما یک مسیر مشخص نمی ستیروش ن کی یساختارشکن

رنده معنای خوانش، کشف و زیر و رو کردن آن چیزی است که نگاهم نیست، بلکه به

آن را دانسته یا ندانسته در اثر خود پنهان کرده است. این همان بیرون کشیدن افتراق 

کاری هاست؛ یعنی واسازی یک ابزار برای برمال کردن این پنهانمعانی حاصل از نشانه

های مختلف متن )نگاره( به معانی پنهانی رسید. در شکنی الیهاست تا با ساخت

های تصویری شناسی دریدا، ابتدا نشانهه کمک دیدگاه نشانهخوانش واسازی نگاره و ب

شود. در این نظام خوانش، معانی حاصل از دیداری و غیردیداری تشخیص داده می

 گذارد. نمایش میای را در نگاره بههای تازهها داللتنشانه

که  ریتصاو یبندبیترک افتد،یدر آن اتفاق م تیکه روا یویگوراتیآثار ف یدر بررس

 است. تیحائز اهم تیفرد از اصل روا افتیست در درایو اش گوریعناصر ف یحاو

خطوط  ک،یدر اثر خود اعم از عناصر سمبل یاکار بردن عناصر نشانهنگارگر با به

 انیجر کیمخاطب را وارد  ،یاثر هنر کیعناصر مختلف در  انیم یذهن ایو  ینیع

عناصر است.  نیا انیقدرتمند م یروابط یایو گو استیکه پو کندیم یفکر
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و  یذهن یهاو خط هاکرهیو خطوط پ یافق ایو  یعنوان مثال خطوط عمودبه

 یجووها در جستکه چشم با دنبال کردن آن هاگوریجهت نگاه ف دیشا نیهمچن

ممکن است  ایآن باشد و  تیمختلف اثر و درک روا یهاقسمت انیتعامل م جادیا

 نیدر ا .ها باشدبا استفاده از نشانه میمفاه یسرکی نییو تب فیهنرمند هدفش توص

 کندیم یدهسامان ینحومختلف اثر خود را به یو اجزا یاعناصر نشانه ،صورت

که  یبعد ۀمسئل. مخاطب باشد یبرا یامیکند و حامل پ فیرا توص میمفاه نیکه ا

 نکهیست؛ اا دید یۀزاو ،به آن دقت کند دیخود با تیروا شبردیپ یهنرمند برا

. به اثر بنگرد گرید یینما کیاز  ت،یروا یۀبه قض ینگاه عاد یجامخاطب بتواند به

 ریتأث شوند،یم انیو ب رندیگیشکل م یانسان یهاگوریکه با حضور ف ییهاتیروا

: 1218 ،یازهر و همراه دارند )شکرپورمخاطبان به یرا برا یدیشد کیدرامات

145 .) 

 ریتصو یکل یهایژگیعناصر و درواقع و یمعنا ییدایپ خوانش، یبعد ۀدر مرحل

ها هم خواهد بود. تقابل کناردر  یتقابل یشناسنشانه یهاالمان یریوابسته به قرارگ

 ابدییدر کنار هم معنا م ایو  ة هم استکنندلیتکم یو گاه ستیتضاد ن یمعنابه شهیهم

اصل  یبرمبنا». شودیم دهید ،گرید یهمچون هر اثر تجسم ،زین یکه در آثار نگارگر

آن  ۀاز رابط یبلکه ارزش آن ناش ،ابدییقائم به خود معنا نم یانشانه چیها، هتقابل نشانه

تضاد در اطراف  کی ایجاد با نگارگر(. 21: 1215زاده، ی)مهد «است گرید یهابا نشانه

 یهاشانه به نشانهن نیخود ا ازو ب کندیم دیآن نشانه تول یبرا متفاوت یینشانه، معنا

درون متن از هم باز  یبالغ یساختارها ،یبه کمک واساز بنابراین .دهدیارجاع م گرید

ثابت  ییمعنا ۀمتن قادر به کنترل چرخ یدیکل میکه مفاه مشخص شودتا  شودمی

. (Selden & Widdowson, 2005: 169)د انینمامیها را تقابل یداریناپا یواساز .ستین

های نشانه ،یخیتار ۀنیزم ای/ قطعه مکمل، بافت 2پاررگون ی شده،معرف که یدر آثار

ی و روایت خیتار تیروا یی،دوتا یهاوجود تقابل تصویری دیداری و غیردیداری،

در این آثار، با دو نوع روایت تاریخی و تصویری )جاری  .ی شده استبررس تصویری
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که در  یزیپاررگون به هرچ» ،یاشنق قتیحقدر کتاب  دایدر ۀگفتبه بر اثر( مواجهیم.

ها، بهدر این نگاره  (.Derrida, 1987: 302)« اطالق شود ،قرار دارد هیو حاش رونیب

 دایدر ۀانیپساساختارگرا کردیروپردازیم. ها به روایت تصویری نیز  میواسطۀ نشانه

 تیتار هو(. ساخ14: 1213 ان،ینجوم ی ودارد )ابدال شیگرا تیبه نقدِ منطقِ هو شتریب

را  تیمرکز هو یاهیبلکه عناصر حاش کند،یرا آشکار م ینینشهیروند حاش فقطنه

 ۀجیاز نظر پنهان است. نت تیهو ۀکه در هنگام ارائ یتیواقع ؛دهدیم لیتشک

در  شهیهم یتیافسانه بوده و هر هو کی تیاست که خلوص هو نیا یساختارشکن

، 1در نمودار  (.Skempton, 2012: 279)ت آلوده اس یگریخود به د یقانون اساس

شده، با وجود هر چهار عامل گفته .رسم شده است قیتحق ینظر کردیرو اگرامید

های گوناگونی هم ایجاد خواهد شد و درنهایت های متفاوت و درپی آن تأویلخوانش

شود. بنابراین باید ساختار حاکم بر خوانش هویت کلی کتاب متغیر و دوگانه می

های متفاوت و درنتیجه ها برپایۀ خوانش متون چندوجهی باشد تا بتوان خوانشهنگار

دست خواهد و تفسیرهای متفاوت داشت که درنهایت هویت متغیر و دوگانه به تأویل

آمد. در این نوع خوانش، نگاره از ابعاد گوناگون توسط خواننده بررسی و رمزگشایی 

گردد. این معنای ضمنی به منی حاصل میشود و درپی آن یک یا چند معنای ضمی

ها اثبات و تعیین هویت کتاب منجر شده و روش مذبور به دستیابیِ عمق معنا در نگاره

توان با بحث هرمنوتیک و نبودِ معنای انجامیده است. این نوع از خوانش متن را می

 ثابت معادل دانست.
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 ی تحقیق )منبع: دریدا(. دیاگرام رویکرد نظر1نمودار 

 . بحث و بررسی2

 . جامعۀ یهودیان اصفهان در دورۀ صفوی و فعالیت هنری آنان1ـ2

. دهدیاصفهان را ارائه م یاز مکتب غن یکوچک شینما نامهفتحنسخه از کتاب  نیا

جز به یدربار یهنر نقاش ،یصفو ةثروت در دور شیدنبال افزابهکه  شودیگفته م

درپی آن  و یافت انتقال زین یاشراف یخصوص یهابه مجموعه یلطنتس یهاکتابخانه

هنر  رسدنظر میشد. اما به دیها تولکارگاه نیدر ا یهودی ی ـنسخ فارس یهامجموعه

 .داشت یهنر صفو یالشدن در البه یو مخف یبه نامرئ لیتما یلیبنا به دال یهودی

 رییتغ ،ناگون مصالحه داشتندگو یهاتیمل رشیدر پذ یصفو انند که اغلب شاهچهر

براساس گذاشت.  یدوران باق نیای را در هنر ادهم، ابعاد گسترده ةمذهب در ایران سد

بود که موجب  یشخص گیصدراعظم شاه عباس اول به نام محمدبروایات تاریخی، 
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 رییفرصت داده شده بود که مذهب خود را تغ انیهودیشد. به  رانیا انیمیفالکت کل

 بندیبه مذهب خود پا انیهودی. دیسر رسفرصت در زمان شاه عباس دوم به نیدهند و ا

ظاهر مسلمان اجبار به یاز رو هیبق ،دندیکه به اسالم گرو یاندک ةجز عدبودند و به

 در سال(. 213ـ311 :1164 ،یماندند )لو یخود باق یاجداد نیاما در باطن در د ،شدند

 نیمهاجرت کردند. در ا یبه خاک عثمان ای نده شدشتکُ زیتن از آنان ن نیق، چند 1438

 ن،یالدی. اما در زمان شاه صفرا نابود کرد مقدس آنان یهاکتاب ، حکومت وقتزمان

 (.  Taylor, 1995: 6د )ش دهیپارس به آنان بازگردان انیهودی یآزاد

( ، مکاتب و یهودی)معابد  هاسهیدر اصفهان از کن انیهودیاکثر  ،زمان نیدر ا

که  مینیبیدوران، م نیا ی. با درنظر گرفتن هنر دربارکردندیم یرویها پکتابخانه

روح و  کیدر دربار، شهر و کشور وجود داشته و متون مقدس با  یتنوع فرهنگ

 (.ibid., 81) شدیم یالگوبردار یاز اشعار فارس یگریجان د

به  یفارس کیالسک یهاشامل نسخه یهودی ی ـمصور فارس یهاکتاب ،دوره نیا در

و  ندیآیم رونیب یفارس اتیادب یاز سنت اصل ماًیها اغلب مستقاست. آن یخط عبر

 ی ـهودی ناتصویرساز(. ibid., 34)د کننیم انیب یرانیخود را به سبک ا یهاداستان

 شیآثارشان درپ یبه متن را برا بودنوابسته  یاغلب روش سنت یصفو ةدور یرانیا

 .گرفتندیم

متون  نیاز ا یاریبس رایز ؛است افتهیهنوز توسعه ن یفارس ی ـهودیطالعات م ةحوز

صورت پراکنده در سراسر جهان بدون فهرست و به یهاهمچنان در مجموعه

شناخته  تیرسمبه 11آثار در اواخر قرن  نیا تیاهم یول .اندخاک سپرده شدهبه

 ،شودیم یها نگهداردر آن ییهاتابک نیچن ۀکه نمون ایمهم دن یهاشد. از کتابخانه

 ۀکتابخان س،یکتب مقدس در پار یمل ۀکتابخان ا،یتانیبر ةموز ۀشامل کتابخان

 (.Moreen, 1995: 71) است هیروس یمل ۀو کتابخان یمطالعات شرق یتویستیان

 ینسخ نیچن یخصوص یهانقاط جهان در مجموعه ریو سا رانیهنوز هم در ا دیشا

 ینسخه از نسخ خط صد حدود ،لندن یمل ۀوزه و کتابخانباشد. در م داشتهوجود 



 1041 بهار و تابستان، 11، شمـارة 6سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

222 

 

نسخه را دربر  صد نیاز ا یکیموجود است که پژوهش حاضر  یهودی ی ـفارس

است. اشعار  یفارسی ـ هودیزبان آن  یول ،بوده یبه خط عبر نامهفتح. کتاب ردیگیم

 یاوم ساخته شده و ح 1020ق/  821 در حدود سال ،تیهزار ببا ده ،کتاب نیا

 ۀکتابخاندر  12240 ۀشناس ةبا شمار نامهفتحنسخه از  نی. ااست تیهودیاز  ییهاتیروا

 شده نوشته کتاب ةدربار ،کتابخانه نیا تیدر سا. (ibid., 72)موجود است  ایتانیبر یمل

 f.159v ۀصاحب آن در صفح فقطاثر وجود ندارد و  نیاز ا یاشناسنامه چیه که

کرده و ابعاد کتاب  افتیم در 1221مارس  1را در  یخط ۀکه نسخ کندیخاطرنشان م

 کهبوده  0یکتاب عمران اصفهان ةسندیشاعر و نو .(ibid., 72) س.م.م است 34*  8/38

از شاعران قرن  یکرده است. و انیب یرانیا ۀحماس کیرا همچون  یهودی یهاداستان

ل و فرزندش شاه او لیاسماع هدر دوران حکومت شا واست  یقمر ینهم و دهم هجر

 نامهفتحمانده که  یاثر برجا ی یازدهاست. از و ستهیزیطهماسب در اصفهان و کاشان م

شکل به انیهودیبا  مخالفت ،امیا نی(. در ا121: 1253اثر اوست )نتضر،  نیاول

 یکه خود عمران اصفهان یطورهب ؛بوده است یرو به فزون یرانیا ۀدر جامع یریچشمگ

(. 116: 1164 ،ی)لو کندمیاشاره  موضوع نیبه ا هوعوشهیتاب در ک شاردر اشع

ثروتمند و ساکن اصفهان  یفرد یعمران یمال یحام احتماالً ا،یتانیبر ةموز تیسا راساسب

کار خود را رها  یعمران ،درگذشت یو کهی بوده است. گفته شده زمان الدولهنیبه نام ام

م نام داشت و عالِ 5هودایر شد که خاخام اث نیا دیلتو یحام یگریکرد و بعدها فرد د

یازدهم یا اوایل  کتاب را اواخر قرن نیا یهایرسازیموزه زمان تصو نیبود. ا یهودی

 ی ـفارس یها و نسخ خط. از نظر محتوا، کتابزندیم نیتخمقرن دوازدهم هجری 

د مانن ،نوشته شده یبه زبان عبر ای .1: شودمی میتقس یاصل ۀبه دو دست یهودی

شاعران  یآثار اصل .3. ی بودو نظام یجام یاز سنت ادب گیرییی که با بهرههاترجمه

. اثر مورد بحث یو عمران اصفهان یرازیش نیمانند موالنا شاه یفارسی ـ هودی ۀبرجست

 6.ردیگیدوم قرار م ۀدر دست
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 ؛ناشناسهنرمند  کاغذ؛ روی بر جوهر مات، آبرنگمدیوم 

 محل نگهداری ق؛ 13 یا اوایل قرن 11اواخر قرن  تاریخ

 ؛ Or 13704, f. 15rدسترسی شمارۀ ؛ملی بریتانیا کتابخانۀ

 (www.bl.uk :منبع)

 نامهفتحهای کتاب . معرفی نگاره2ـ2

رنگی و یک طرح اولیه و ناقص(.  این کتاب حاوی هفت تصویر است ) شش تصویر

بر این تصاویر، ها هم ذکر نشده است. عالوهنام نگارگران مشخص نیست و در نگاره

خورد. مضمون چشم میالی متون بهها و حیوانات و پرندگان در البههایی از گلطرح

 های این کتاب حماسی ـ مذهبی است. نگاره

 دهد ز رودخانۀ اردن عبور می، کاهنان و کشتی را ا2جاشوآ .1نگارۀ 
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ای عبری است و در کتاب مقدس، جاشوآ از جاشوآ کلمه روایت تاریخی:

های اصلی است که دستیار حضرت موسی بود و بعد از رحلت ایشان، به شخصیت

ی ایمان از رهبری موساسرائیل بیبنی»رهبری قبائل اسرائیلی درآمد. گفته شده که 

سرپیچی کردند و از ورود به کنعان امتناع ورزیدند و یک نسل از آنان در صحرا هالک 

 (،Jos 24: 3)« از رود اردن گذشتند 8اسرائیل به رهبری یوشعشد. بعد از اینکه قوم بنی

مستقر شدند و در آنجا دوازده سنگ نمادین را که از اردن  1ای به نام گیلگالدر منطقه»

این (. Jos 4: 9)« هم نهاده، ستونی برافراشتند تا نماد ایمان به خدا باشد آورده بودند، بر

 دانستند.  مردمان یوشع را جانشین موسی می

ــان  » ــار جهانبـ ــه جبـ ــدت کـ  در آن مـ

 

ــان      ــون بیاب ــزم چ ــرد قل ــدرت ک ــه ق  ب

 

ــون     ــوم ملعـ ــن قـ ــنیدند ایـ ــو بشـ  چـ

 

 کــه رود نیــل شــد چــون ســنگ هــامون 

 

ــتند    ــا درگذشـ ــق از آنجـ ــر حـ ــه امـ  بـ

 

 «کشــــتی نشســــتندره آن حــــق بــــی 

 

 (334: 1253نتضر، ) 

شوند که به رهبری در تصویر مردمانی دیده می روایت تصویری )جاری بر نگاره(:

کنندة افراد دهندة رهبر و هدایتای عالئم تصویری است که نشانیک فرد )دارای پاره

توسط فیگورها کنند. مسیر سنگالخ است و حمل قایق است( از یک مسیر عبور می

شود و زمینه نیز مشاهده میدهد. موج آب در پسعبور این افراد از رودخانه را نشان می

 اسرائیل از رودخانه است.  یادآور داستان عبور قوم بنی

مربوط به دورة  نامهفتحهای : زمینۀ فرهنگی ـ اجتماعی و تاریخی تولید نگارهبافت

های یا به آن اشاره شده است و هم از ویژگیصفوی است. هم در سایت موزة بریتان

 شویم.تصویری همچون کاله قزلباش متوجه بافت می

پوش سبزرنگ در فیگور درخت زیتون، عمامه و کاله های تصویری دیداری:نشانه

های های آتش دور سر فیگور وسط، کاله صفوی قزلباش در پیکرهوسط نگاره، شعله

 شود.یپایین نگاره و قایقی که حمل م
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. تقابل 1شکل 

 دوتایی جهتی باال و

 )منبع:پایین 

 (نگارندگان

وجود دارد  گورهایکه در پشت ف یوارحرکت موج یو بصر یریلحاظ تصوبه 

کرده و به  لیرا تسه هاکرهیاردن است( جهت حرکت پ یانیطغ ۀاز رودخان یا)نشانه

قرار گرفته است.  14سمیاثر تحت واندال نیا ادیبه احتمال ز. قدرت جاشوآ اشاره دارد

 دیو شا اندیکاله قزلباش و صفو یدارا یاثر همگ نییپا فیدو رد یگورهایو ف هاکرهیپ

 یگذارچراکه در رنگ ؛وارد شده است گورهایف نیا ةکریو پ رهبه چه یجراحات عمداً

نسخه از کتاب  نیاچون  رودی. احتمال مشودینم دهید یبیآس نیچن هاسایر قسمت

 ةزمان با دورو هم یعیش یاقرار گرفتن در جامعهسبب و به شده دیتول رانیدر ا نامهفتح

  ده است.ش آن خدشه وارد ریصاوعمد به تبه ،یصفو

جهت حرکت فیگورها، اختصاص دو منطقۀ باال و  های تصویری غیردیداری:نشانه

  (.1پایین در نگاره )شکل 

 ییتناقض و تضاد معنا کدر این اثر، ی های دوتایی:تقابل

است که  لیاسرائیقوم بن نیا ؛ زیراشودیها مشاهده منشانه ۀواسطبه

در  یول ؛شودیاردن عبور داده م ۀجاشوآ از رودخان یبه رهبر

درآمده است و  شینمابه یافراد با کاله قزلباش صفو نیا ،ریتصو

، تقابل 1در نگارة  .)تضاد( شودیم دهید گورهایدر ف گانهدو تیهو

، و وار و کف رودخانه )جهتی(جهتی باال و پایین یعنی فرم موج

توصیف روایی رودخانۀ خروشان و طوفانی در تقابل تصویر آرام آن 

 )تضاد(. 

برکت  ،یروزیپ دیسمت چپ اثر نماد نو ۀدر گوش تونیحضور درخت ز: پاررگون

به  11شیدایو در کتاب پ داندیدرخت م نیرا نخست تونی. تورات درخت زاست و صلح

مکمل اثر  ۀقطع تونیدرخت زنگاره،  نیادر  (.Gen 8: 11) شده است هآن اشار

. شودیم ییشگویو قومش پ یموس یروزیبا آوردن آن در نگاره، پشود؛ زیرا یشناخته م
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کل  یحال با معنا نیاما درع ؛رانده شده هیحاشاز اثر، به یعنوان بخشعنصر به نیا

 .دیآیحساب ماز پاررگون به یجزئ یصفو یهاکاله نیدر ارتباط است. همچن ریتصو

 زنندهفت کاهن در جلوی دیوارهای اریحا شیپور می .2رۀ نگا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مور کرد أرا م یهودینوشار هفت کاهن  بنوشعی حه،یدر نبرد ار ی،تیبنابه روا روایت تاریخی:

 وارید نکهیخود بدمند تا ا پوریبچرخند و بر ش 13حایار یوارهایبه دور د پوریهمراه هفت شتا به

در  .(W.Gooding, 2016: 39) شد (کوی)جر شهر نیوارد ا لیاسرائیو بن تخیفرور حایار

. (ibid,. 28) نقل شده است وشعیو  12، داستان کالب36تا  34 یۀپنجم، آ ةوردر س زیقرآن ن

شهر  واریزنند و د ادیهمه بلند فر د،یشنویرا م 10شوفار یصدا یخواهد بود که وقت نیچننیا»

 (.Jos 6: 5)« ختیفرو خواهد ر

ــ» ــه ب ــرج گِ ــهر ب ــاروورد ش ــخت یب  س

 

ــ  ــهیز ت دهیتراش ــنگ  ش ــس ــت کی  لخ

 

 دیســـر هـــر بـــرج بـــر گـــردون رســـ

 

ــرج   ــردون ب ــو گ ــ چ ــت کش ــا قام  دهیه

 

ــک ــب در فلـ ــا دکواکـ ــهـ ــانشدهیـ  بـ

 

ــبانش    ــتم پاسـ ــرخ هفـ ــر چـ ــل بـ  زحـ

 

 ؛ناشناسهنرمند  ؛آبرنگ مات، جوهر بر روی کاغذمدیوم 

 محل نگهداری ؛ق 13 یا اوایل قرن 11اواخر قرن  تاریخ

 .Or 13704, f دسترسی ۀشمار ؛ملی بریتانیا ۀکتابخان

31v؛ (منبع: www.bl.uk) 
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ــ ــاهب ــ یج ــادان  کی ــوم ن ــار آن ق  حص

 

 « هفــت همچــون چــرخ گــردان  دهیکشــ 

 

 (316: 1253)نتضر، 

 فرد از نیسوم ر،یدر تصو وایت تصویری )جاری بر نگاره(:ر

 خود بوده و  (3)شکل  پوریدر ش دنیسمت چپ درحال دم 

 فرد به  نی. ادهدیرا نشان م دیوارحال با دست سمت  نیدرع

  .است ختنیدرحال فرور کهاشاره دارد  وارید یکج

 کرهیهفت پ، دیوار جریکو، شوفارهای تصویری دیداری: نشانه

 داده شده که د شی( نمالیاسرائیکاهنان و افراد بن یندگی)به نما 

وعده خداوند و روز هفتم  ةدهندها نشانبر شوفار هستند. تعداد نفرات آن دنیرحال دم

 بانی.های دیدهدیوار، برج کجی ،است لیائاسریشهر توسط قوم بنة محاصر

 دادن نشان در ولی دارد؛ وجود قرینگی اثر کلیت در های تصویری غیردیداری:نشانه

 و تزلزل حالت نوعی تناسبات، و گیریاندازه عمدی خطای واسطۀبه دیوار، استحکامات

 .شودمی حس دیوار در فروپاشی

 در صحنه  گورهایف یریگیجا ةنحو های دوتایی:تقابل

  ی(.جهت)( 2)شکل  شودیمالحظه م

 از اثر است وبانی؛ چراکه بخشی های دیده. برج1پاررگون: 

 همچون ستونی نقش مقاومت و ایستادگی را در استحکام 

 ها در حاشیۀ تصویر قرار گرفته و کند. اما برجاثر بازی می 

لحاظ برهم خوردن تعادل ها از اثر، نقصان آن بهکمتر مورد توجه است و با حذف برج

ترین دیوار تدافعی در جهان، دیمیعنوان ق. دیوار اریحا: این دیوار، به3گردد. نگاره مالحظه می

در اینجا مرز بین خطوط دیوار مشخص نیست و در تصمیم  .استبانی ههای دیدبرجدارای 

. برخی مواردی که در روایت 2کند. گیری مخاطبان برای مرزبندی تصویری اختالل ایجاد می

شود و درنظر گرفته میگردد نیز، حاشیه و مکمل اثر اثر وجود دارد اما در نگاره مشاهده نمی

پذیر نیست. یکی از این موارد تعداد روزهای محاصره اثر بدون وجود بخش مکمل توجیه

اسرائیل را شود؛ اما نگارگر هفت روز محاصرة شهر توسط بنیاست که ظاهراً دیده نمی

 )منبع: شوفار .3شکل

www.7dorim.com)  

جهتی، . تقابل دوتایی 2 شکل

 (: نگارندگان)منبع
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 تاریخ ؛ناشناس هنرمند ؛آبرنگ مات، جوهر بر روی کاغذ مدیوم

 ۀشمار ؛بریتانیا محل نگهداری ؛ق 13 یا اوایل قرن 11اواخر قرن 

 (www.bl.uk :منبع) ؛ Or 13704, f. 32rدسترسی

صورت نمادین در هفت پیکره نمایش داده و مورد بعدی، ویران شدن دیوار و معجزة به

عنوان قطعۀ مکمل در اثر حاضر نیست و ما ند است که در تصاویر آورده نشده و بهخداو

نمایش گذاشتن ناشیانه شویم. آوردن خطوط کج و بههایی متوجه حضور آن میواسطۀ نشانهبه

 تواند نشان و ارجاعی به این امر باشد. دستانه میو ظاهراً خام

  جنگدبل دیوارهای اریحا میجاشوآ سوار بر اسب سفید درمقا .3نگارۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روایت تاریخی: 

 راثیرا به م لیاسرائیبود که قوم بن یجاشوآ مرد ه،یاول انیحیاز نظر مس

جاشوآ  ل،یاسرائیآورد. از نظر مردمان بن ،موعود نیسرزم یعنیخود،  یخداداد

نجات داده و  یسیرا ازقبل توسط ع لیاسرائیبن ،ث مقدس بوده و خداروا
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. نمایش جهت حرکت 4شکل 

 (: نگارندگاندر نگاره )منبع

هتی چپ . تقابل ج5شکل 

 (: نگارندگان)منبع و راست

 ،لیاسرائیبن راز نظ .شمردندیخود برم یاکنون جاشوآ را وارث مقدس برا

 انشانیاز آنان اعطا و در م کیقوم به هر نیلذت بردن ا یکنعان را برا ،خداوند

 (. W. Gooding, 2016: 3) کرده است میتقس

و اشغال  ریوم از تسخد ۀمرحل نیبوده و ا حایار وارید یرانیاثر درست بعد از و نیا تیروا

 (.ibid., 60نبود ) ارتش یاصل ۀاز بدن شدنمجاز به جدا  یالهیقب چیه ،اول ۀاست. در مرحل

لحاظ عالئم به کرهیپ کیسوار بر اسب،  ةکریپ پنج از روایت تصویری )جاری بر نگاره(:

 ریکل تصو .درحال مبارزه است و زیمتما هیاز بق ،هم تکرار شده بود یقبل ریکه در تصو یبصر

  روایت تصویری منطبق بر روایت تاریخی است.جاشوآ و همراهانش دارد.  یروزینشان از پ

  های آتش، سرهای بریده روی زمین.دیوار جریکو، شعله های تصویری دیداری:نشانه

کادر و در  یباال تدر قسم های تصویری غیردیداری:نشانه

مشاهده  صورت متقارنو کج به یچند خط عمود ،وسط

 یجهت پر کردن فضا خطوط صرفاً نیا رودی. گمان مشودمی

را  ینگیقر ینوعبه توانیتعادل در آن باشد. م جادیاثر و ا یباال

(، 0شکل جهت حرکت فیگورها )، مشاهده کرد ریدر تصو

 ی. چندوجه یبندبیترک

 تقابل دوتایی جهتی چپ و راست در اثر های دوتایی:تقابل

(. تقابل خیر و شر نیز در اثر 5شود )شکل نیروی مخالف در فیگورها دیده می واسطۀ دوبه 

وجود دارد. جاشوآ و همراهانش نمایندگان خیر و مابقی فیگورها 

نماد شر هستند. تقابل خیر و شر بخشی از تقابل دوتایی 

آید. اگر جاشوآ و همراهانش نماد خیر شمار میسازی بهمکمل

ماد شر هستند و برعکس. تقابل سادگی و باشند، پس کنعانیان ن

نمایش گذاشتن دیوار جریکو با سادگی واسطۀ بهپیچیدگی به

های دیوار صرفاً با خطوط ساده، بندیتر و تقسیمهرچه تمام

 تنیدگی فیگورهاست. درمقابل پیچیدگی حرکت، کنش و درهم

ار جریکو است که قطعۀ مکمل اثر در این نگاره دیوار و خطوط باالی دیوپاررگون: 
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هنرمند  ؛آبرنگ مات، جوهر بر روی کاغذمدیوم 

 ؛ق 13 یا اوایل قرن 11اواخر قرن تاریخ  ؛ناشناس

 Orدسترسیۀ شمار ؛بریتانیامحل نگهداری 

13704, f.50 v ؛ (منبع: www.bl.uk)  

 بخشی، وجود آن تعادل را در صحنه حفظ کرده است.بر هویتعالوه

  کندجاشوآ در نبرد شرکت می .2نگارۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در قالب همان  2 نگارةشباهت به  لیدلبهروایت تاریخی: 

 .موضوع است

ی اثر قبل یریتصو اتیهمان خصوصروایت تصویری: 

 هم هیشب یجزئ یهاو با اختالف دشوی( مشاهده م2 ة)نگار

 6شکل واسطۀ عالئم بصری در جهت حرکت چشم به. است

 نشان داده شده است.  

های آتش دور سر شعلههای تصویری دیداری: نشانه

. جهت حرکت چشم در ۶شکل 

 (نگارندگاننگاره )منبع: 
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بل جهتی قطری . تقا۸شکل 

: )منبع و چپ و راست

 (نگارندگان

ها، همچون ها و پوششفیگور )هالۀ قدسی(، سرهای بریده روی زمین، دیوار جریکو، لباس

بندی آن بآثار قبلی، همه ایرانی است. ترکی

 ایرانی است.

فرم  های تصویری غیردیداری:نشانه

(، جهت 2)شکل وار در تصویر حرکت دایره

(، وجود 8حرکت و تعامل فیگورها )شکل 

 تقارن. 

حرکت متقابل های دوتایی: تقابل

(. در این نگاره نیز، همچون 8فیگورها و تقابل دوتایی جهتی )قطری( در اثر وجود دارد )شکل 

 سازی وجود دارد.ی، تقابل خیر و شر و تقابل دوتایی مکملاثر قبل

منزلۀ سازی برای یک مکان یهودی بوده و نیز بهعنوان هویتدیوار جریکو بهپاررگون: 

نگاره و دیوار های شود؛ اما درعین حال چنانچه، لباس پیکرهقطعه مکمل در اثر شناخته می

 گیرد.طور کامل هویت ایرانی میاثر به همراه متن عبری از اثر حذف گردد،مذکور به

 شودجاشوآ سوار بر اسب سیاه وارد جنگ می .5نگارۀ 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 
 

. حرکت ۷ شکل

 در نگاره ایدایره

 (نگارندگان )منبع:

 11اواخر قرن تاریخ  ناشناس؛هنرمند  کاغذ؛ روی بر جوهر مات، آبرنگمدیوم 

 Orدسترسی شمارۀ کتابخانۀ ملی بریتانیا؛محل نگهداری  ق؛ 13 یا اوایل قرن

13704, f.75 r ؛ (منبع www.bl.uk) 
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. حرکت ۹ لشک

 حلزونی در اثر )منبع:

 (نگارندگان

بود که  یموس گریبزرگ در کنعان از اهداف د مانیپمبارزه با دو همروایت تاریخی: 

امر  وشعیهنگام غروب آفتاب بود که » جاشوآ گذاشته شده بود. ةبرعهد

« آوردند و به داخل غار انداختند نییدرختان پا انیها را از مکرد و آن

(Jos 10: 27.) 

با  ،کتاب نیا یهانگاره گریدهمانند  ،جاشوآروایت تصویری: 

و  اهیگذاشته شده و سوار بر اسب س شینماخود به ۀدور عمام یاهاله

 یریرگو دنگاه تداوم ی، م بصرئعال ۀواسطبه .درحال نبرد است

  اند.. این دو روایت بر هم منطبقشودیم دهید 1شکل در  یچشم

همچون موج آب  وروشن  صورتی ،به رنگ قرمز یاتپههای تصویری دیداری: نشانه

 یو دارا بوده حضور خداوند ةدهنددر سمت چپ نشاننیز  دیخورشقرارگیری . خروشان

که نشانگر جاشوآ  دارد یهانیو ک یآسمان یصفت دیخورش ،گرید ییدر معنا ی است.انسان لیشما

 گریاز طرف د. به آن داده است یمقام نیو نقاش چن و گویای صحت اعمال و کردار اوست

به حکمرانان  دنیبخش تیمشروع یبرا ی بوده وزدیا به مفهوم فرّ یصفو ةنماد در دور نیا

رد دیگر، آتش از موا .کار رفته استبه در اثر یرانیا یدوباره نمادها یعنی شده است؛می استفاده

بلند  ایهزیدر نبوده و ها نامعلوم آن ةکه چهر است گوریفدور سر جاشوآ و تعداد دَه 

 .اندفرورفته

 .(1ی )شکل و حلزون چیحرکت مارپ وجودهای تصویری غیردیداری: نشانه

 ریدر سمت چپ تصو دیاطراف سرِ جاشوآ با انوار خوش ۀهاله و شعلهای دوتایی: تقابل

 نیا است، جاشوآ ۀوار با جهت حملموج ۀتپ یتقابل جهت ، مورد بعدیدارد یجهت ییتقابل دوتا

و  ریخ ییتقابل دوتا. شود روزیجاشوآ دارد که توانسته بر دشمنانش پ یامر نشان از قدرت باال

، )تقابل وحدت در کثرت( جاشوآ دربرابر انبوه دشمنان ۀتنکی ۀمقابل ،(انیشر )جاشوآ و کنعان

نشان  ،یصفو ةدر دور ،ذکا ییحی ۀگفتاز طلوع آن است. به یحاک دیخورش دیانوار شد

که شود یاما مالحظه م (.33: 1200)ذکاء،  است یدینظام سال و ماه خورش نمایانگر دیخورش

که با  گرددیدر اثر مشاهده م ییتضاد معنا کی یعنی ؛است ریچپ تصو تدر سم دیخورش

 است. یخیتار تیمطابق روا گرید از طرف و ض بودهدر سمت راست در تناق دیطلوع خورش
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 ؛ناشناسهنرمند  کاغذ؛ روی بر جوهر مات، آبرنگمدیوم 

 محل نگهداری ق؛ ۱۱ یا اوایل قرن ۱۱اواخر قرن  تاریخ

Or 13704, f. 85r دسترسی شمارۀ ؛ملی بریتانیا نۀکتابخا

  www.bl.uk( :منبع) ؛

 آن یمعنا رییاثر با تغ تیهو ،اثر است یۀدر حاش نکهیااباست؛ زیرا  دیخورش: پاررگون

  .شوددگرگون می

 شودجاشوآ سوار بر اسب جنگی خود در نبرد پیروز می .2نگارۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهندة اهداف موسی شود. جاشوآ ادامهمیدر این اثر دیده  5ادامۀ نگارة روایت تاریخی: 

و »شود. است که بخش دیگری از مرحلۀ سوم این اهداف برای اجرای قانون خدا انجام می

دستور داد بدن او  وشعی، دیو هنگام غروب خورش ختیرا تا عصر بر درخت آو 15یپادشاه آ

 (.Jos 8: 29« )آوردند نییرا پا

کتاب مقدس  یخیتار تیبه روا ،بیصلزجمله های تصویر، اویژگیروایت تصویری: 

 و منطبق با آن است. اشاره دارد
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 کاغذ؛ روی بر جوهر مات، آبرنگمدیوم 

یا اوایل  ۱۱اواخر قرن  تاریخ ؛ناشناسند هنرم

 ۀشمار ؛بریتانیا محل نگهداری ق؛ ۱۱ قرن

 :منبع) ؛ Or 13704, f.90vدسترسی

www.bl.uk) 

سر متصل به صلیب، وجود صلیب مسیحی/ یهودی، انسان بیهای تصویری دیداری: نشانه

درخت زیتون )که اشاره به هویت یهودی داشته و در تورات، این درخت اهمیت دینی دارد(، 

 نی.هاله و شعلۀ آتش دور سر، لباس ایرا

 وار. جهت حرکت فیگورها، جهت حرکت تپۀ موجهای تصویری غیردیداری: نشانه

واسطۀ جهت حرکت جاشوآ درمقابل فرم تقابل جهتی چپ و راست بهدوتایی: تقابل 

 .تقابل خیر و شر وار صخره،موج

نماد صلیبیِ خاصی است که مسیحی/ یهودی بوده و درصورت نبود آن در پاررگون: 

ها نیز، اثر ماهیت و هویت ایرانی خواهد داشت؛ چراکه لباس فیگورها و اسبنگاره، کل 

های این کتاب، دارای همچون سایر نگاره

 های صفوی و ایرانی است.ویژگی

صورت اثر کامل نیست. نگاره فقط به: 2نگارۀ 

از  آمیزی نشده است.و رنگی بوده یک خط

 های ظاهری آن کامالً مشخص است که اثرویژگی

شدة قبلی است. اما بسیار شبیه به دو نگارة معرفی

توان درمورد آن سخن چون این اثر کامل نیست، نمی

  گفت.

 

 

 

 هاشناسی نگاره. تحلیل تطبیقی و نشانه3ـ2

( نامهفتح یهانگاره نجای)در ا یعناصر مختلف آثار هنرباید بر  دا،یدر یواساز یۀبا توجه به نظر

 ریمواجه شدن با تصو ،یریتصو میچراکه تنها راه درک مفاه ؛کرد مرکزت یریمتن تصو ۀمثاببه

آن ارتباط برقرار  فهم یاثر برا کنندگاندیمخاطب و تول میان میطور مستقهمتن است تا ب ۀمثاببه
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داللت  یگریپس از د یکیدر کنار هم بر  کیبوده و هر یتوال یژگیو یدارا ریتصاو نیکرد. ا

و  دهدمی را کنار هم قرار ریاز تصاو ینشیچ یریتصو یهانظام یتوال ،تافیره نی. در اکندیم

 انیواحد را نما ایهو تک دریگمیدر کنار هم قرار  زیمرتبط با هر اثر ن اتیروا ،بیترت نیبه هم

ی منجر رونیبه صورت ب اتیروا نیهرکدام از ا یامر درون که علت تطبیق است. سازدیم

 یهاآن از جنبه یاجزا دیبا ریتصو یواساز ی. برامیمواجه رینوان تصوعکه ما با آن به شودمی

ظهور  به (ری)تصو روش خواندن متن نیشود. ا یبندگوناگون از هم جدا و دوباره سرهم

های این کتاب، با حذف هرکدام از (. در نگاره3شود )نمودار منجر می کتابۀ دوگان تیوه

ها، هویت ایرانی ـ یهودی است و اگر صرفاً شانهعوامل، شامل روایت تاریخی، بافت و ن

پاررگون از نگاره حذف شود، هویت کلی، ایرانی و یا یهودی خواهد بود. چنانچه هر چهار 

دو این بهگردد. چنانچه دوها بررسی شود، هویت ایرانی ـ یهودی محرز میعامل با هم در نگاره

آید. بنابراین پاررگون و دست میبه 1یج جدول ها بررسی شود، نتاعوامل در کنار هم در نگاره

روایت تاریخی تأثیر بسزایی در تعیین هویت نگاره دارد و در این میان اهمیت پاررگون از همه 

 ینقاش، نامهفتحدر کتاب  آید.شمار میبیشتر است و طبق گفتۀ دریدا، پاررگون مرکز هویت به

از زئوس  یهمانند سخن ؛اندیاسیق یاابطهر یدارا ،شاوندیدو هنر خو منزلۀبه ،و شعر

صامت. با توجه به زبان  یشعر یناطق است و نقاش ریکه گفته است: شعر تصو یدسیمونیس

گفت چارچوب شعر  دیبا هینظر نیبه ا ناب و زبان نینگارندگان به ا ییآشناناکتاب و  یعبر

جهات همانند  یدر برخ دو نیا یعنی ؛دشویمشاهده م ریسخن گفته که در تصو یاگونهبه

خوانش  یپنهان یهاهیدر ال یخیتار تیو روا ریتصو دا،یدر یهستند. حال با توجه به واساز

آن  یخیتار تیهمراه روارا به ریخوانش تصو دیمخاطب با یعنی ؛شودیم بیو ترک شیمتال

های شانهنموارد  ،دایدر یشود. در خوانش واساز ی نائلتا بتواند به درک نقاش کند یریگیپ

برای تبیین هویت  شد که در ادامه یبررس ریتصاو تیو روا نهیزم ایپاررگون، بافت  ،تصویری

    .گرفته استقرار  قیمورد تطب کلی کتاب،
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 هایاسرائیل با روایت. تطبیق روایت تاریخیِ سه هدف موسی در ارتباط با قوم 1ـ3ـ2

 جاری بر هر شش اثر 

دنبال اهداف به کنعان، نیبه سرزم لیدر مهاجرت قوم اسرائ یموس ،معتبر عبراساس مناب

اول رسانیدن قوم اسرائیل به  هدف .است تیها سه هدف حائز اهمآن نیبود که از ب یمتعدد

ل 
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 هویت نگاره

 ایرانی ـ یهودی 1

 ایرانی ـ یهودی 3

و  0، 2

6 

ها با بررسی دو عامل روایت در این نگاره

تاریخی و پاررگون، هویت کلی اثر یهودی است 

 و در بقیۀ حاالت ایرانی ـ یهودی.

در این نگاره با بررسی پاررگون در کنار بافت  5

اجتماعی، هویت کلی اثر ایرانی است و در بقیۀ 

 حاالت ایرانی ـ یهودی.

 : نگارندگان(منبع)
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ها به میراثشان بود. در هدف دوم، این قوم باید قانون خداوند را در سرزمین کنعان و معرفی آن

دلیل گناهان شرور خود رانده دادند. قبالً کنعانیان بهکردند و رواج میسرزمین کنعان اجرا می

ها نیز به روش هد که اگر آندشده بودند. خداوند از طریق موسی به مردمان هشدار می

ها را نیز بیرون خواهد راند. هدف سوم کنار گذاشتن قوانین قبلی و کنعانیان زندگی کنند، او آن

اسرائیل دستور داد که هر سه هدف را دنبال کنند. ها بود. موسی به قوم خود بنیاز بین بردن آن

ق کرد. در طی این مسیر، موانعی سر آمد و یوشع )جاشوآ( اهداف وی را محقولی عمر او به

کردند. مانع وجود داشت. مانع اول رودخانۀ سیالبی اردن بود که باید بر این مانع غلبه می

توانستند بعدی ایجاد قانون خدا در شهرهای مستحکم با دیوارهای اریحا بود و فقط زمانی می

پیمان انع سوم وجود دو همبه هدف دست یابند که مردمان آن شهر را اسیر یا نابود کنند. م

های روایت .(W.Gooding, 2016: 22)کردند بزرگ در کنعان بود که باید با آنان مبارزه می

طوری در هر شش اثر توضیح داده شد، تقریباً با روایت تاریخی موجود ها، جاری بر نگاره

لی کتاب در اند، مگر در مواردی که برخالف انتظار مخاطب که در قبال روایت کمنطبق

وجوی تصویر مرتبط با آن است، تصویری از آن روایت ساخته نشده باشد. این امر جست

ها دید و یک حالت بینامتنیت در توان در نگارهدهد که تمام وجوه روایت را نمیمی نشان

ایی تنهکند؛ چراکه باید به منابع دیگر برای تحلیل آثار رجوع کرد و بهتحلیل آثار را ایجاب می

عنوان یک ابژة هنری، بخش گوی روایت نیست؛ یعنی هرکدام از آثار بهدر کلیت خود پاسخ

کند و نه تمامیت آن را و اگر روایت تاریخی را از این ناچیزی از روایت کلی را بازگو می

تصاویر جدا کنیم، چندان برای مخاطب قابل فهم نخواهد بود. در تصاویر روایی، روایات 

بخشند و درصورت سو میودهی به اثر، به آن سمتبسیار مهمی دارند و در معنا تاریخی نقش

، 6و  5، 0، 2های ناآگاهی از روایت تاریخی، اثر از لحاظ معنا معلق خواهد بود. در نگاره

شود و تقریباً هر چهار اثر بسیار به هم شبیه است و از لحاظ جاشوآ درحال نبرد دیده می

شود. پس این روایت است اصر بصری، تفاوت چندانی در آن مشاهده نمیموقعیت مکانی و عن

شود و بخشد و معنا درصورت وجود و نبودِ آن دستخوش تغییر میکه به آن معنای جدید می

گذارد. مطابق با متفاوت خواهد بود؛ یعنی طبق گفتۀ دریدا، تفاوت بر ساختار معنا تأثیر می

ی و موانع آن در این کتاب تصویرسازی شده است. روایت تاریخی، سه هدف حضرت موس
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و مابقی آثار  2و  3های ، بخشی از هدف دوم و نه تمام آن در نگاره1هدف اول در نگارة 

روی آن است. اکثر موانع دستیابی به سه هدف حضرت دهندة هدف سوم و موانع پیشِنشان

  موسی در این کتاب تصویرسازی شده است.

 ر آثار مورد بحثپاررگون د. 2ـ3ـ2

کند، مفهوم گونه که دریدا در فلسفۀ کانت از آن بحث میترین مسئله درمورد واسازی، آنمهم 

صورت درون اثر هنری )نگاره( و یا ها، این مفهوم بهدرون و بیرون اثر است. در این نگاره

واجهه با شود و از تمایز و تفاوت این موارد است که مدرون قاب و بیرون قاب مطرح می

کند، با آن معنایی آید. معنایی که در درون شکل گرفته و رشد میهویت دوگانه در اثر پدید می

که در بیرون از این ساختار است، متمایز خواهد بود. تقابل درون و بیرون با مفهوم پاررگون اثر 

شود اشاره می طور که قبالً گفته شد، در پاررگون، به عنصری در نگارهگره خورده است. همان

که در حاشیه بوده و کمتر مورد توجه است؛ اما چنانچه  آن را از تصویر حذف کنیم، نگاره 

نوعی عنصر پاررگون دهد. بهکند و تغییر میبیند و مفهوم درونی اثر را زیر و رو میآسیب می

رسد؛ ظر میننقش ستون را در بنا و شاکلۀ اثر دارد. تشخیص پاررگون در نگاره کمی مشکل به

نظر دریدا، امکان دارد توان به آن پی برد. بهاما با بررسی روایت و خوانش و تحلیل می

پاررگون بخشی از اثر نباشد. به عبارت دیگر، گاه قطعۀ مکمل در داخل اثر نمود ظاهری ندارد 

وردن با آ 3(. در نگارة 3شود )همچون نگارة و گاهی نیز چندین قطعۀ مکمل در اثر رویت می

، کاله صفوی و درخت زیتون پاررگون 1شود. در نگارة هایی، قطعۀ مکمل اثر محرز مینشانه

، پاررگون دیوار جریکو است؛ چراکه با حذف آن، هویت کلی اثر عوض 0و  2است. در نگارة 

به اثر داده  تری، پاررگون خورشید است که وجود آن هویت ایرانی5خواهد شد. در نگارة 

ثر شمارة شش نیز، نماد صلیب قطعۀ مکمل است؛ زیرا وجود و یا نبوِد آن هویتی است. در ا

 دهد. متفاوت به نقاشی می

 های تصویری موجود در هر شش اثرنشانه. 3ـ3ـ2

یابد؛ یعنی تقابل درون و بیرون که مفهوم پاررگون با مفهوم درون و بیرون اثر )قاب( معنا می 

شده در پژوهش دا است. تقابل دوتایی در همۀ آثار معرفیهای دوتایی دریبخشی از تقابل
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، ها در قالب تقابل دوتایی در اثر گنجانده شدههایی که در این نگارهشود. نشانهمشاهده می

نشان  نامهفتحهای کنند. بررسی نگارهرابطۀ تنگاتنگی را بین معنا و بازنمایی هویت ایجاد می

بندی، دیداری و غیردیداری( موجود در آثار، با کمک گرفتن از ترکیبشناسی )دهد که عالئم نشانهمی

شود. در رنگ یا عالئم غیردیداری، منجر به هدایت بیننده درجهت دستیابی به هویت و ماهیت نگاره می

شده، دگرگونی هویت اثر است؛ زیرا بنابه های مطرحتقابل دوتایی در نقاشی ها واین اثنا، نقش نشانه

آید و یک نشانه با هویت ایرانی در شناسی تقابلی در کنار هم میهای نشانهناسی دریدا، المانشنشانه

، درخت زیتون که از 1گیرد. در نگارة ناسازگاری و در تقابل با نشانۀ دیگر با هویت یهودی قرار می

 ه، همچون کالها و نمادهای ایرانینمادهای یهودیت است و در کتب مقدس هم آمده، در کنار ویژگی

ها بر دیگری برتری ندارد تقابلکدام از جفتکه هیچصفوی، آورده شده و در تقابل با هم است؛ درحالی 

لباس ایرانی در تقابل با شوفار و دیوار جریکو و در  3و هریک موجودیت جداگانه در اثر دارد. در نگارة 

همانند نگارة قبلی است. در  0و است. نگارة های آتش دور سر در تقابل با دیوار جریکشعله 2نگارة 

وجود صلیب و درخت زیتون  6خورشید و آتش دور سر در تقابل با درخت زیتون و در نگارة  5نگارة 

آثاری توان نتیجه گرفت که تقابل درون و بیرون در ها میدر تقابل با آتش دور سر است. از این بررسی

های تصویری، روایت و بافت همه با هم در تصویر حضور داشته هشود که عناصر پاررگون، نشاندیده می

گردد و تقابل درون و بیرون ایجاد باشد. چنانچه هرکدام از این عوامل از نگاره حذف شود، معنا معلق می

شود و در نتیجه هویت متغیر نخواهد بود. از میان این عوامل، پاررگون هستۀ مرکزی هویت نمی

چراکه با حذف پاررگون از اثر، روایت جاری در متن با روایت تاریخی کتاب  شود؛تشخیص داده می

  گردد.مقدس دچار تناقض می

 های دورۀ صفویبا نقاشی نامهفتحهای کتاب ظاهری نگاره. شباهت 2ـ3ـ2 

 ةدور یهایکتاب با نقاش نیا یهانگاره یظاهر یهاشباهتۀ سیشده و مقاانجام یهایبررسبا  

ها در تالش نگاره نینقاشان ا آورده شده است. 3تایجی حاصل گردید که در جدول ی، نصفو

از  یامتون مقدس و درواقع در پشت هاله یهابا داستان قیرا در تلف شانیواقع یایبودند تا دن

، چنین با آنان یعیش ۀاز رفتار جامع نیگاه خشمگگه ای وبگذارند  شینمامقدسات خود به

 انیهودیجامعه درمقابل  یرفتار یسازنوع مشابهت کی ،گریبکشند. به عبارت د ریوتصبه آثاری را
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 یواساز یۀکتاب براساس نظر نیا ۀدوگان تیهو انگریه که بشدکتاب مقدسشان انجام  یهابا داستان

واحد و  ایدر جامعه یول ،متفاوت یدر بستر یو مذهب یآثار از نظر فرهنگ نیا دیتول .ستا دایدر

 طیبه شرا ،یلو ۀنوشت رانیا هودی خیتاراست. در کتاب  شدهانجام  ییایجغراف یمرزها از به دور

ظهور و ورود  نیمذهب اشاره شده است. بنابرا نیدر اصفهان و مخالفت با ا انیهودیسخت حضور 

های این کتاب با تأمل در نگاره .شودیم دهید نجایدر ا نیاز هر دو د یعناصر مختلف بصر

خاص منجر به افزودن  ییهاکتاب و آوردن نشانه یهمراه زبان عبربه یخیتار تیروام که یابیدرمی

 ی. در بررسدشیم یرانیاثر ا یکل تیهو ،بود نیا از ریبه اثر شده است و اگر غ یهودی تیهو

 نی(. در ا1 ةشده است )نگار سمیدچار واندال ریموارد تصاو یکه در برخ شودیها مشاهده منگاره

صورت  یهودی ۀاز طرف مخالفان جامع یدگیدبیآس نیکه ا دیآیبرم گونهنی، از شواهد ااثر

نمایش  امبرگونهیپ یتمثال و خاص یتیدس، نقاش، جاشوآ را با قنگاره نیچراکه در ا ؛است رفتهیپذ

وقت و  کومتشک مورد انزجار حیمسئله ب نیاست. ا انیصفو تیدرحال هدا نحوی کهداده، به

 یِو ادب یاافسانهی ـ حماس نیاز مضام یقیقرار گرفته است. درواقع تلف یعیش تیبا اکثر یاجامعه

  .یمها شاهدنگاره نیرا در ا یاسالمی ـ هودی
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 نگاره هانشانه

هاله و آتش دور سر جاشوآ که گویی 

 در ارتباط است.با پیامبران 
 6و  5، 0، 2، 1

 5 خورشید

 6و  5، 0، 2، 1 هانمایش پویایی حرکت انسان

کاله صفوی قزلباش و سرپوش و عمامۀ 

 سبز
1 

 6و  2 بندی چندوجهیترکیب

 5 حلزونی

 0 ایدایره

ها در تصاویر منقطع و همراه متن، متن

صورت حاشیۀ باال یا پایین و به

 دوستونی

 6و  5، 0، 2، 3، 1

 نگارندگان( :منبع)
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 . نتیجه 5

 نامهفتحکتاب  یهادر نگاره تیمشخص کردن تفاوت هو یبرا ابزاری دایدر یواسازنظریۀ  

و  تیتا ماه کندیو به ما کمک م است گذاراثر یدیتول یتفاوت بر ساختار معنا نیاست. ا

های تصویری و بافت در نشانه تاریخی، تیاررگون، رواپ. چهار عامل میابیها را درنشانه تیهو

های این کتاب منجر به ها در نگارهبندی آنایجاد هویت متغیر کتاب مهم بوده و سرهم

معنادهی به هویت دوگانه شده است. در بررسی هرکدام از این عوامل، معنا به سویی خاص 

شود و و وحدت هویت حاصل نمی گراید و از تجمع کل این معانی در کنار هم انسجاممی

گردد. اما های خوانش چندوجهی به دو سوی متفاوت منتهی میمعنای کل، از تعامل میان مؤلفه

تر است. عنصر پاررگون هستۀ مرکزی ها نقش پاررگون و روایت از همه پررنگدر میان آن

ی پیدا کردن های تصویری تشکیل شده است. از طرف دیگر براهویت است و خود از نشانه

دارند و به اثر  یارتباط تنگاتنگ تیپاررگون و رواپاررگون باید به روایت اثر رجوع کرد. 

 یمعنا ،یخیتار تیبه روا یتوجهبی وارتباط  نیا از یآگاهنا. با دهندیم ییمعنا یوسوسمت

است.  دایدر یواساز یۀدر نظر رونیهمان تقابل درون و ب نی. ادیآیدرم قیها به حالت تعلنگاره

دوگانه در  تیکه با هو ستاثر ا رونیدرون و ب نیاز تفاوت ب دا،یدر یواساز کردیرو با منطبق

با مفهوم پاررگون  رونیتقابل درون و ب نجایدر ا ،ترقیدق انی. به بمیشویها مواجه منگاره نیا

پاررگون  زین یشده و گاه یتمکمل در اثر رو ۀقطع ایپاررگون  نیگره خورده است. گاه چند

 1 یها(. وجود پاررگون در نگاره3 ةدر نگاره ندارد )نگار یو نمود ظاهر ستیاز اثر ن یبخش

  .ی بخشیده استهودی تیهو 6و  0، 2، 3ی هاو در نگارهداده  یرانیا تیها هوبه آن 5و 

ها مشخص شد که تصویرگری کتاب در دورة صفوی انجام شده و بافت فرهنگی و در بررسی

موجب شان، عامل با توجه به مناسبات چهار ، ایننیبنابرا هاست.خی هم وابسته به نشانهتاری

کتاب  نیآثار ا یاست. کل فضا ریآثار متغ تی. هوشوندیها منگاره نیدوگانه در ا تیهو دیتول

ها شده در نگارهدهگنجان یهابر نشانه هیبا تک و صرفاً است متفاوت بوده انیالشعاع دو جرتحت

ازجمله استفاده  ی،کتاب در موارد متعدد نیها ارتباط برقرار کرد. اآن یدرون یبا معنا توانینم

 یهابه نگاره اریبس ی،ارهیو دا یحلزون یبندبیترک و جاشوآ ةکریاز هاله و آتش دور سرِ پ

 حاکمانن ایفراوان م یهاوجود تنش لیدلبه، 1ة در نگار سمیاست. واندال هیشب یصفو ةدور
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از  ادیعباس اول و دوم، به احتمال ز خصوص در دوران حکومت شاهبه ان،یهودیو  یصفو

  پژوهش است. یهاافتهیاز  یکی هانجام شده ک یمذهب صفو یعیش ۀطرف جامع

 هانوشتپی

االصل است که شهرتش در عصر حاضر ِ جزایری(، فیلسوف فرانسوی3440ـ1124ژاک دریدا ) .1

 ای است که در حوزة ادبیات و هنر بیان کرده است.ستهدلیل نظریات برجبه
2. James Darmesteter (1849-1894), “Nouvveaux Manuscript's Judeo- 

person's”  
3. parergon 

 .است هودیشاعر بزرگ  نیدوم یرازیش نیبعد از شاه یعمران. 0

 .ستیدر دست ن یخیتار قیاطالعات دق شانیاز ا. 5

6 .www.blogs.bl.uk 

دار شد. نام او ابتدا . جوشوآ، دستیار موسی بود و بعد از مرگ موسی رهبری قبائل اسرائیل را عهده2

 یباختر ۀکفل حارس در کران یدر روستا وشعی ةمقبر .نامیداما موسی او را یوشع می ؛هوشه بود

و  لیاسرائیناز فرزندان ب ،تنخ است که بنابه تورات یهاتیبن نون از شخصوشعیرود اردن است. 

 ,W.Gooding) انجام شد یو یدهفرمانبه از رود اردن  لیاسرائیبود. عبور بن یموس نیجانش

2016: 3). 
8. Joshua 

1 .Gilgalکیلومتری شمال اریحا ای واقع در درة جردن، در شانزده، منطقه(www.kibbutzvisit.com). 

 شود.فته می. به مخدوش کردن عمدی چهره یا پیکره واندالیسم گ14

 نیشده بود. بنابرا دهیتازه چ تونیبرگ ز کیدر منقار او  نکیغروب نزد او آمد و ا کیکبوتر نزد. 11

 .(Gen 8:11) کم شده است نیدانست که آب از زمینوح م

 شود.گفته می (Jerichoو )شود و به انگلیسی جریکدیوار اریحا گفته می ،. به زبان عبری13

 یبررس یبرا یموسحضرت است که  یاز دوازده جاسوس یکی وفنایبن البک ،قیدر عهد عت. 12

  .(Num 14:24) کنعان فرستاد نیسرزم

 .شودیم دهینام (Shofarر )شوفا ،کنندیاز آن استفاده م انیهودیکه  یپوریش. 10

15 .king of Ai از پای  اسرائیل به سرزمین موعودیکی از دشمنانی بود که جاشوآ در راه رسانیدن بنی

 درآورد. در تورات به آن اشاره شده است.
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