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چكيده
نگارگري به عنوان هنري که در دوره پيشامدرن همواره در خدمت شاهان و حاميان قدرتمند بوده، رسانه اي 
براي بازنمايي پديده ها تحت تاثير گفتمان هاي غالب است. در اين پژوهش که با هدف واکاوي تاثير گفتمان هاي 
مسلط بر تصويرگري شخصيت مولوي در نسخه ثواقب المناقب به منظور رسيدن به درکي بهتر از سازوکار  هاي 
نقاشانه و تاثير و تاثر آنها در مواجهه با جريان  هاي فرهنگي و اجتماعي صورت گرفت، کليت پژوهش حول 
پاسخگويي به اين سؤال ها شکل گرفت که: ١. نگاره هاي نسخه ثواقب المناقب تهيه شده در مکتب بغداد عثماني، 
از چه موضوعي و از چه موضعي سخن مي گويند؟ و ٢. آرايش عناصر بصري در اين تصاوير چگونه شکل 
گرفته و پيام ايدئولوژيک در اين آثار چگونه بيان تصويري پيدا کرده است؟ روش تحقيق توصيفي- تحليلي 
است و شيوة جمع آوري اطالعات كتابخانه اي است. اطالعات بدست آمده در اين پژوهش بر مبناي نظريه تحليل 
گفتمان فرکالف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  نتايج چنين است كه موضع حاميان نسخه ثواقب المناقب و 
به تبع آن توليدکنندگان و تصويرگران اين نسخه، ميانجيگري بين دو گفتمان تشيع و تسنن بوده و موضوعي که 
کتاب سعي دارد بدان پرداخته و آن را برجسته کند، نقش شگرف و انکارناپذير مولوي در برقراري تعامل بين دو 
گفتمان مذکور است. در اين راه ترکيب بندي استعاليي نگاره ها، جايگاه مولوي در هر نگاره، نسبت اندازه هاي او به 
ساير افراد، کل تصوير و حتي نسبت سر به تن او، بهره گيري از رنگ هاي نمادين ازجمله عناصر بصري اي بودند 
که هنرمندان به کار گرفته تا بر علو درجه مولوي، نقش مؤثر وي در گفتمان هاي تصوف، تشيع و تسنن، جايگاه 

او نزد همگان تأکيد کنند که همه اين ها حامل پيام ايدئولوژيک سيادت مولويه و به حق بودن ايشان هستند. 
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مقدمه
نگارگري که به مثابه هنري درباري همواره در خدمت شاهان 
به تصويرکشيدن  ابزاري براي  و حاميان قدرتمند بوده، 
متوني است که رسانه هاي اصلي دربار و يا حاميان اين 
هنر هستند. اين هنر که در قرن دهم هجري در نقاط مختلف 
بغداد در کارگاه هاي  استانبول و  مانند  سرزمين عثماني 
هنري رواج داشت، بستري براي توليد انواع متون ادبي و 
هنري با کارکردي ايدئولوژيک بود. يکي ازجمله متوني که در 
اين دوره و در شهر بغداد خلق شد نسخه «ثواقب المناقب» 
اثر عبدالوهاب همداني بود. ويژگي خاص اين کتاب که آن 
را مورد توجه اين نوشتار قرار داده ارائه تصويري ويژه 
از مولوي است که نظير آن در ساير متون مصور مشهود 
نيست. عالوه بر تصوير خاصي که اين کتاب از مولوي 
ارائه داده ويژگي هاي خاص بصري آن نظير ترکيب بندي 
(بهره گيري از ترکيب بندي استعاليي و پرسپکتيو مقامي)، 
طراحي البسه (استفاده نمادين از رنگ ها، تأکيد بسيار و 
شخصيت هاي  بازنمايي  و  سرپوش ها)  انواع  بر  دقيق 
خاص (نظير مولوي، حسام الدين چلبي، پيامبر (ص)، ائمه 
(عليهم السالم)، سلطان سليم، معين الدين پروانه و ديگران)، 
همه و همه گواه آن است که در اين اثر نظامي خاص برقرار 
است و در پي تبيين امر ويژه اي است که بايد به تفصيل بدان 

پرداخته شود.
اما به طور خاص، همان طور که پيش تر اشاره شد، يکي 
از شخصيت هايي که در نسخه ثواقب المناقب مکتب بغداد 
به طور خاص، در همه صحنه هاي حضورش از ديگران 
متمايز شده، مولوي است. او که الگو و خداوندگار فرقه 
عام  نزد  احترام  قابل  و  ستوده  است شخصيتي  مولويه 
کتاب  اين  در  و  بوده  عثماني  امپراتوري  در  خاص  و 
به نحوي تصوير شده که گويي مرکز عالم است. هم با 
پادشاهان و امرا در ارتباط است، هم با پيامبر (ص) و ائمه 
(عليهم السالم) و قديسين، همواره در مرکز صحنه و يا در 
مکاني فرادست نسبت به سايرين قرار دارد. پيکربندي او 
به گونه اي است که همواره بر بزرگي و تمايز او تأکيد دارد. 
چنين توجه و تمرکزي بر اين شخصيت نزد مولويان کامًال 
طبيعي مي نمايد، اما پرداختن به آن در بستري شيعي چون 
بغداد قرن ده هجري و اهدا آن به سلطان مراد سوم (که از 
مولويان نيز نبوده) در بستري سني چون استانبول همان 

قرن جاي تأمل دارد.
نکته شايان توجه ديگر در مورد اين متن زمينه کلي تهيه 
آن است. اين کتاب در شهري توليد شده که پايتخت نيست 
و از اين رو زير نظر مستقيم دربار نبوده، از سويي نيز 
به لحاظ مذهبي در تقابل با حکومت مرکزي است؛ اما در 
بطن آن اثري توليد مي شود که حامي درباري نداشته و در 
عين حال به دربار و شخص شاه هديه مي شود. همه اين ها 
در کنار هم اين ايده را به ذهن متبادر مي کند که اثري که 
در چنين مجالي تهيه مي شود، از موضوعي ويژه سخن 

حکومت  با  تعاملي  يا  تقابلي  کنشي  در  احتماال  مي گويد. 
بوده و در اين راستا از امکاناتي بهره مي برد که بايد مورد 

تفحص قرار گيرد.
در اين پژوهش که با هدف واکاوي تاثير گفتمان هاي مسلط 
بر تصويرگري شخصيت مولوي در کتاب ثواقب المناقب 
به منظور رسيدن به درکي بهتر از سازوکار  هاي نقاشانه 
تاثير و تاثر آنها در مواجهه با جريان  هاي فرهنگي و  و 
اجتماعي انجام مي شود، مجموعه اي از برگه هاي مصور 
اين کتاب که تصويري از مولوي را در بردارند به عنوان 
و  تحليل  مورد  تا  انتخاب شده  پژوهش  مطالعاتي  پيکره 

بررسي قرار گيرند.
سوالهاي اين پژوهش بدين قرار است: ۱. نگاره هاي نسخه 
از چه  بغداد عثماني،  تهيه شده در مکتب  المناقب  ثواقب 
موضوعي و از چه موضعي سخن مي گويند؟ ۲. آرايش 
عناصر بصري در اين تصاوير چگونه شکل گرفته و پيام 
ايدئولوژيک در اين آثار چگونه بيان تصويري پيدا کرده 
است؟ اهميت و ضرورت انحام پژوهش حاضر  به جهت 
درك جريان غالب خلق هنري در محل و مقطعي خاص از 
تاريخ فرهنگي را ميسر مي کند و در همين راستا مي توان 
به درکي از نحوه مواجهه مشارکين توليد اثر با گفتمان  هاي 
غالب زمانه شان رسيد، که اين همانا هدف غايي از مطالعه 

تاريخ هنر است. 

روش تحقيق 
پژوهش حاضر با روشي توصيفي- تحليلي انجام خواهد 
گرفت و شيوه گردآوري اطالعات آن مطالعات کتابخانه 
اي بوده است. جامعه آماري اين پژوهش نگاره  هاي نسخه 
کتابخانه مورگان نيويورک از نسخه ثواقب المناقب است. 
نگاره  هاي اين کتاب ۲۹ عدد بوده که از اين ميان تعداد ۱۵ 
نگاره به شيوه غيرتصادفي و قضاوتي، به عنوان نمونه  هاي 
مطالعاتي پژوهش انتخاب شدند، معيار انتخاب اين نمونه  هاي 
حضور فعال مولوي در آن ها است. در نهايت نيز پس از 
واکاوي نمونه  ها و حصول اطالعات الزم، تجزيه و تحليل 
داده  هاي پژوهش بر اساس نظريه فرکالف به صورت كيفي 

انجام خواهد شد.

پيشينه تحقيق
پنج  انجام شده اند،  تاکنون  به پژوهش هايي که  با مروري 
پژوهش به طور خاص در ارتباط با نوشتار حاضر بوده 
و به نوعي پيشينه اي براي آن محسوب مي شوند. در اين 
مجال به معرفي و بررسي مختصر اين پژوهش ها پرداخته 
خواهد شد تا از گذر موارد مورد توجه و مغفول آن ها بتوان 

مسيري درست و دقيق براي پژوهش حاضر پيدا کرد.
نخستين پيشينه پژوهش حاضر، مقاله اي با عنوان «فرم 
گرايي نگاره هاي نسخه ثواقب المناقب شاهکار نگارگري 
مکتب بغداد قرن دهم هجري» است که توسط علي اصغر 

تحليل انتقادي گفتمان مسلط بر بازنمايي 
المناقب  ثواقب  نسخه  در  مولوي 

(برمبناي نظريه فرکالف) / ٥٩-٧٣



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۶۱

فصلنامة علمي نگره

جواني و ديگران در سال ۱۳۹۷ نگارش شده و در مجله 
مطالعات هنر اسالمي، شماره ۲۹، به چاپ رسيده است. 
اين پژوهش با تمرکز بروي فرم گرايي کتاب ثواقب المناقب، 
نسخه مورگان و با تکيه بر آراء کاليو بل انجام شده و در آخر 
بدين نتيجه رسيده که فرم هاي ساده، بهره گيري از فرمت و 
الگوهاي قراردادي، پالت رنگي متوسط، ترکيب بندي پويا و 
الگوپذيري از شاخصه هاي مکاتب نگارگري ايران و عثماني 
در آثار اين کتاب ديده مي شوند. دومين نوشتار پيشينه براي 
پژوهش حاضر مقاله اي با عنوان «تصوير زندگي مولوي 
در نگاره هاي ثواقب المناقب» است که در سال ۱۳۹۶ توسط 
فاطمه ماه وان نگارش و در سومين همايش متن پژوهي 
ادبي ارائه شده است. اين مقاله به نسخه مورگان از اين 
کتاب پرداخته و شيوه شخصيت پردازي موالنا در نگاره ها 
را در آن تحليل کرده است. پژوهش مذکور درنهايت بدين 
نتيجه رسيده که چهره نگاري موالنا، شمس و حسام الدين 
نگاره ها  در  تثبيت شده اي  تصويري  شاخصه هاي  چلبي 
دارد که آنان را به خوبي به مخاطب بازمي شناسد. ديگر 
پژوهش انجام شده در اين حوزه مقاله اي با عنوان «نقش 
ايرانيان در توسعه مکتب کتاب آرايي بغداد عثماني» است 
که توسط فرزانه فرخ فر در سال ۱۳۹۵ نگاشته شده و در 
مجله مطالعات تاريخ اسالم، شماره ۳۰، به چاپ رسيده 
بر  ايرانيان  تأثيرات  واکاوي  هدف  با  پژوهش  اين  است. 
مکتب نگارگري عثماني به اين نتيجه رسيده كه حضور و 
فعاليت استادان ادب و هنر ايراني در بغداد، تاثير بسياري بر 
شکل گيري و گسترش مكتب کتاب آرايي بغداد و نوع آرايش 
کتاب ها در عصر حاكميت عثمانيان داشته است. چهارمين 
پژوهش در زمره پيشينه هاي پژوهش حاضر مقاله اي با 
عنوان «مکتب نگارگري بغداد با تأکيد بر مضامين شيعي» 
بوده که در سال ۱۳۸۸ توسط مهناز شايسته فر نوشته 
شده که در مجله مطالعات هنر اسالمي، شماره ۱۰، به چاپ 
رسيده است. اين پژوهش درنهايت بدين نتيجه دست يافته 
که در مکتب بغداد عثماني مصورسازي کتب با مضامين 
شيعي تحت تاثير افکار و انديشه هاي هنري هنرمندان و 
حاميان شيعي مذهب صفويان صورت گرفته است؛ که اين 
مسئله به طور خاص با آرا فرخ فر که پس از او به طور 
جدي در قالب يک رساله دکتري به بررسي اين مسئله و 
ساير مسائل مرتبط با نگارگري عثماني پرداخته در تضاد 
پايان نامه  اين حوزه  در  انجام شده  پژوهش  ديگر  است. 
کارشناسي ارشدي با عنوان «تحليل تطبيقي و بينا رشته اي 
متن و تصوير در کتاب ثواقب المناقب» است که در سال 
۱۳۹۶ توسط نسرين حجازي و با راهنمايي محمود فتوحي 
رودمعجني در دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده و به 
بررسي روابط متن و تصوير در کتاب ثواقب المناقب نسخه 
مورگآن که همانا نسخه منظور اين پژوهش است پرداخته و 
با رويکردي انتقادي به فرقه مولويه در قرن دهـم متن ثواقب  
المناقب را با نگاره هاي آن به صورت تطبيقي مورد مطالعه 

قرار داده است. اين پژوهش درنهايت بدين نتيجه رسيده 
که روايات متني ثواقب  المناقب، بسيار غني تر و پربارتر 
مضمون  انتقال  در  نگارگر  و  بوده  تصويري  روايات  از 
و محتواي متن چندان موفق نبوده است. اينک باتوجه به 
مواردي که در اين مجال مورد بررسي قرار گرفت، مي 
توان به تحليل پيکره مطالعاتي پژوهش پرداخت، اما پيش 
از آن، الزم است قدري نيز به معرفي پيکره مطالعاتي اين 

پژوهش پرداخته شود.

مباني نظري: تحليل گفتمان فرکالف
با توجه به مواردي که در بخش  مقدمه اين نوشتار مطرح 
شد، بهترين روشي که مي تواند ياريگر اين نوشتار را در 
راستاي دست يابي به هدفش و پاسخگويي به پرسش هاي 
اساسي اش باشد، روش تحليل گفتمان فرکالف است. در 
حاضر  پژوهش  براي  روش  اين  گزينش  چرايي  تبيين 
در  متعدد دخيل  تحليل عوامل  در  آن  قابليت  به  مي توان 
شکل گيري يک متن ادبي و هنري، نظير تحوالت فرهنگي 
و اجتماعي زمانه خلق اثر اشاره کرد. روش فرکالف به 
واسطه آنکه ذاتًا در پارادايمي پساساخت گرايانه طرح شده 
قابليت آن را دارد که در عين توجه به متن، فرامتن ها را 
نيز از نظر دور نمي دارد و در سويه هاي موازي همه اين ها 
را مورد تحليل و بررسي قرار مي دهد؛ اما پيش از تبيين 
روش فرکالف الزم است در اينجا نخست به تعريف گفتمان 
پرداخته شود تا در ادامه منظور اين نوشتار از به کارگيري 

اين واژه به روشني مشخص باشد.
از منظر فرکالف، گفتمان مجموعه  به هم تافته اي از سه 
و  توزيع  (توليد،  گفتماني  کنش  اجتماعي،  کنش  عنصر 
مصرف متن) و متن است و تحليل يک گفتمان خاص، تحليل 
هر يک از اين سه عنصر و روابط ميان آن ها است. فرکالف 
در راستاي تبيين نظريه خود فرضيه اي را طرح مي کند بدين 
قرار که ميان ويژگي هاي خاص متون و شيوه هايي که با 
هم پيوند مي يابند و تعبير مي شوند با ماهيت عمل اجتماعي 
 .(Fairclough, 2010, 131) پيوند معناداري وجود دارد
نامور مطلق عناصر اصلي گفتمان فرکالف را در رابطه اي 
اليه اي و تودرتو با نموداري به صورت شکل ۱ تبيين کرده 

است.
فرکالف در تبيين روش خود بر اين باور است، گفتمان يا 
هر کنش گفتماني به طور هم زمان سه سطح را دربر دارد. 
سه سطح مذکور نزد وي بدين شرح به کار گرفته مي شود: 
سطح اول، گفتمان به مثابه متن؛ سطح دوم، گفتمان به مثابه 
تعامل بين فرآيند توليد و تفسير متن و سطح سوم، گفتمان 
به مثابه فضاي كنش (Fairclough, 2010, 132). به همين 
ترتيب، تحليل گفتمان مدنظر فرکالف در سه سطح توصيف، 
تفسير و تبيين که متناظر با سه عنصر متن، کنش گفتماني و 

کنش اجتماعي هستند، انجام مي گيرد.
در رابطه با روش شناسي تحليل گفتمان فرکالف در عمل 



و در رابطه با آثار بصري هنري۱، روند کاربست سطوح 
يادشده به اين ترتيب است که هر متن موردبررسي در سه 
مرحله اي که به ترتيب زير مي آيد مورد تحليل و بررسي 

قرار خواهد گرفت.
۱. مرحله نخست در تحليل فرکالف، توصيف است که شامل 
بررسي ويژگي هاي صوري متن از قبيل شيوه بازنمايي، 
روابط ميان اجزا بصري تصوير، ترکيب بندي، رنگ بندي، 
نحوه به کارگيري عناصر تجسمي (بافت، كنتراست، فضا، 
عمق، ريتم) و کليشه هاي بصري تكرارشونده است. در اين 
مرحله همچنين الزم است با هوشياري به موضع اثر هنري 
و کنش سوژه در آن و نيز ارجاعت بينامتني مشهود در اثر 
پرداخته شود. در اين مرحله فرکالف از سه گونه ارزش 

نهفته در اثر هنري يا ادبي سخن مي گويد که بدين قرارند:
که  هستند  ارزش هايي  از  دسته  آن  تجربي،  ·ارزش هاي 
تجربه مؤلف اثر از جهان طبيعي يا اجتماعي را بازنمايي 
مي کند و به نوعي با محتوا اثر و دانش و اعتقادات مؤلف آن 

سروکار دارد (فرکالف،۱۳۷۹، ۱۷۱).
اثر  ارزش هاي  از  ديگري  دسته  رابطه اي،  ·ارزش هاي 
هستند که مجموعه روابط اجتماعي که از طريق متن در 

گفتمان اجرا مي شوند را نمايندگي مي کند (همان، ۱۷۲).
ارزش ها  گروه  آخرين  و  سومين  بياني،  ·ارزش هاي 
با  که  مي دهد  ارائه  را  واقعيتي  از  توليدکننده  ارزشيابي 

فاعل ها و هويت هاي اجتماعي سروکار دارد (همان).
که  است  تفسير  فرکالف،  گفتمان  تحليل  دوم  مرحله   .۲
تركيبي از محتواي متن و ذهنيت مفسر است و شامل تحليل 
ويژگي هاي ژانر و سبك متن مي شود. در اين مرحله مواردي 
مانند شيوه هاي خلق تصوير و ساخت هاي بياني آن مورد 
بررسي قرار مي گيرد. عالوه بر آن در اين مرحله عوامل 
توليد يک اثر هنري يعني طراح، سفارش دهنده، توليدکننده، 
نهادهاي توليد اثر، مخاطبان اثر معرفي شده و در مورد 
هدف ايشان از خلق اثر بحث مي شود. در اين مرحله الزم 
است از تفسير مشارکين در توليد (عوامل توليد) اثر سخن 
گفته شود و قدري نيز به شرايط و موقعيت هاي سياسي، 

جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي خلق اثر پرداخته شود.
۳. مرحله سوم در روش فرکالف تبيين است و هدف از 
انجام آن پرداختن به گفتمان به عنوان بخشي از يک فرايند 
اجتماعي است. در اين مرحله بايد به جهت گيري گفتمان 
نسبت به مناسبات قدرت، نوع تعامل يا تقابل آن با مناسبات 
قدرت و رابطه آن با ساير گفتمان ها، مهم ترين ويژگي هاي 
ايدئولوژيک گفتمان، نحوه دريافت و فهم گفتمان توسط 
سه  مرحله  اين  انجام  براي  فرکالف  پرداخت.  مخاطبين 

شاخص قائل است که عبارت اند از:
·موقعيتي (مانند رويدادهاي هنري همچون برگزاري يک 

فستيوال يا يک حراج فروش هنري بزرگ)
·نهادي (مانند محيط نهادهاي آموزشي هنر و موزه ها)

·اجتماعي (مانند ساختارهاي ايدئولوژي و نظم اجتماعي) 

(نامور مطلق، ۱۳۹۵، ۲۴۲ و ابوالحسن تنهايي و ديگران، 
.(۱۷ ،۱۳۸۹

حال که در حد وسع اين نوشتار به تبيين نظريه فرکالف در 
نظر پرداخته شد، بهتر است پس از بررسي پيشينه پژوهش، 
در ادامه با کاربست عملي آن بر پيکره مطالعاتي اين پژوهش 
چندوچون قابليت هاي آن در عمل نيز موردسنجش قرار 

گيرد. 

معرفي پيکره مطالعاتي
نيز  آن  عنوان  از  چنان که  پژوهش  اين  مطالعاتي  پيکره 
پيداست، نسخه «ثواقب المناقب اوليا اهللا» است. اين کتاب 
«مناقب  نسخه  از  تازه اي  تحرير  و  تلخيص  اصل  در  که 
العارفين» افالکي۲ است نوشته عبدالوهاب بن جالل الدين 
محمد همداني است. ثواقب المناقب مشتمل است بر مقدمه، 
ُنه ذکر و خاتمه است و هر ذکر آن در چند باب به شرح 
مناقب يکي از منسوبان يا جانشينان مولوي و البته خود او 
اختصاص يافته است. اين کتاب در سال ۹۴۷ هجري قمري 
و در زمان اقامت عبدالوهاب همداني در مولوي خانه مصر 

تأليف شده است (نوشاهي، ۱۳۸۰، ۶۲).
نسخه اي که از اين کتاب به طور خاص مورد توجه پژوهش 
حاضر است، نسخه کتابخانه مورگان نيويورک است. اين 
نسخه در سال ۹۹۹ هجري قمري مثني برداري و مصور 
شده و به سلطان مراد سوم۳ اهدا شده و نهايتًا در سال 

تحليل انتقادي گفتمان مسلط بر بازنمايي 
المناقب  ثواقب  نسخه  در  مولوي 

(برمبناي نظريه فرکالف) / ٥٩-٧٣

شکل ١. ارتباط عناصر تشکيل دهنده گفتمان فرکالف، مأخذ: نامور 
مطلق، ١٣٩٥، ٢٣٣.

١.احمد بن اخي ناطور افالکي عارفي، 
از شاگردان  و مريدان  شيخ  جالل  الدين 
  عارف  نواده  مولوي  (قرن هشتم هجري 

قمري).
سلطان  دوازدهمين  سوم،  ٢.مراد 
 ۱۵۹۵  –  ۱۵۴۶) عثماني  امپراتوري 

ميالدي).
 John) مورگان،  پيرپونت  جان   .٣
سرمايه دار،   (Pierpont Morgan

هنري  مجموعه دار  و  َخير  بانکدار، 
آمريکايي.



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۶۳

فصلنامة علمي نگره

۱۹۱۱ ميالدي توسط جان مورگان۱ خريداري و حفظ شد. 
نسخه درکل ۲۹ نگاره دارد و ابعاد صفحات آن ۱۴۵ در 
۱۱۵ ميلي متر است. از ميان ۲۹ نگاره اين نسخه، تعداد ۱۵ 
نگاره مستقيمًا با شخصيت مولوي مرتبط بوده و مولوي 
در آن ها حضور فعال دارد. اين پانزده نگاره (تصاوير ۱ تا 
۱۵) که در ادامه تصوير و عنوان آن ها معرفي خواهد شد، 
پيکره مطالعاتي اين نوشتار را تشکيل مي دهند و در ادامه 

مورد تحليل قرار خواهند گرفت.

نگارگري مکتب بغداد
شهر بغداد به عنوان يکي از بزرگترين شهرهاي جهان اسالم، 
در طول تاريخ بارها بستر خلق آثار بي نظير هنري بوده 
که در اين ميان، کتاب آرايي و نقاشي آن شهرت جهاني 
دارد. در تاريخ نگارگري مکاتب مختلفي با نام مکتب بغداد 
شناخته مي شوند که هريک به برهه اي خاص از زمان و 
دوران حکومت دول مختلفي تعلق دارد و به تبع ويژگي  هاي 
منحصر به خود را دارد. اين پژوهش چنان که از عنوان آن 

تصوير ١. حسام الدين چلبي، صفحه ١٥٤ 
www.themorgan.org :مأخذ

تصوير ٢. تشييع جنازه مولوي، صفحه ١٢٤ 
مأخذ: همان.

تصوير ٣. حسام الدين چلبي در يک رويا، 
صفحه ١٥٦ مأخذ: همان.

تصوير ٤. مدرسه حالويه، صفحه ٣٤ ،مأخذ: 
همان

مي کند،  زنده  را  حمزه  مولوي  تصوير ٥. 
صفحه ٢٩ مأخذ: همان

مأخذ:  تصوير ٦. هيوالي آب، صفحه ٦٣ 
همان

معبر  شهر  اين  آنکه  دليل  به    .١
کاروان هايي بود که از عثماني به سمت 

خليج فارس مي رفتند.



نيز پيداست بر نسخه ثواقب المناقب متمرکز است که از 
محصوالت مکتب بغدادي است که در قرون ۱۰ و ۱۱ هجري 
قمري در اين شهر و تحت حکومت عثمانيان شکل گرفت. 
"فعاليت مکتب کتاب آرايي بغداد عثماني در فاصله سال  هاي 
۹۸۲ تا ۱۰۱۵ ق./۱۵۷۴ تا ۱۶۰۶م. يعني دوران حاکميت سه 
حکمران عثماني به نام  هاي علي پاشا (حک: ۱۰۰۷-۹۸۲ ق./ 
۱۵۹۸-۱۵۷۴ م.)، کوچک حسن پاشا (حک: ۱۰۰۷-۱۰۱۲ 
ق./ ۱۶۰۳-۱۵۹۸ م.)، پسر وزير سوگلو (صوقللي) محمد 
پاشا، و يوسف پاشا (حک: ۱۰۱۵-۱۰۱۲ق./ ۱۶۰۳-۱۶۰۶ 

مکتب  اين  در  (فرخفر، ۱۳۹۵، ۱۴۷).  گرفت"  م.) صورت 
کتب و آثار مختلفي نظير حديقه الشهدا،  سير النبي، مقتل 
آل الرسول و نفحات االنس جامي اشاره کرد (محمودي، 
۱۳۹۷، ۳-۴). فرخفر، خزايي و حاتم در مطالعه اي در باب 
نگاگري عثماني در مورد ويژگي  هاي اين مکتب چنين مي 
گويند: "در بررسي نسخه  هاي مصور عثماني نيمه نخست 
قرن دهم هجري، تاثيرات واضحي از دستاورد  هاي ايران 
مشهود است. در برخي موارد اين شباهت  ها تا بدان حد 
پيش رفته که گوياي اقتباس و الگوبرداري مستقيم از نسخ 

تصوير ٧، ساخت يک مدرسه علميه، صفحه 
٨٣ مأخذ: همان.

تصوير ٨، سگان در يک بازار، صفحه ٦٦ 
مأخذ: همان.

مأخذ:  صفحه ١٨  قديس،  سه  تصوير ٩، 
همان.

تصوير ١٠، مولوي گوش هايش را مي گيرد، 
صفحه ٢١ مأخذ: همان.

تصوير ١١، گاو فراري به پاي مولوي مي افتد، 
صفحه ١٠٧ مأخذ: همان.

تصوير ١٢، روزي در حمام گرم، صفحه ٩٠ 
مأخذ: همان.

تحليل انتقادي گفتمان مسلط بر بازنمايي 
المناقب  ثواقب  نسخه  در  مولوي 

(برمبناي نظريه فرکالف) / ٥٩-٧٣



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۶۵

فصلنامة علمي نگره

مصور ايراني و نشانگر قلم هنرمندان ايراني در اجراي اين 
فلمينگ  آثار است" (فرخ فر، خزايي و حاتم، ۱۳۹۱، ۲۴). 
است،  معتقد  و  داشته  ايده  اين  با  همراستا  نظري  نيز 
حضور مداوم ايرانيان در اين شهر و اين مکتب باعث شده 
ويژگي  هاي اين مکتب بيش از آن که وام دار سنت نگارگري 
 Flemming,) ترک باشد به نگارگري ايراني شبيه است
89 ,1996). لذا مي توان گفت به لحاظ صوري، ويژگي  هاي 

اين مکتب تا حد زيادي مشابه ويژگي  هاي مکتب نگارگري 
صفوي (تبريز) است که معاصر و در نزديکي ايشان در 

جريان بود (جعفري دهکردي، ۱۳۹۸، ۸۷).

تحليل پيکره مطالعاتي برمبناي روش فرکالف
اينک  شد،  معرفي  پژوهش  اين  مطالعاتي  پيکره  که  حال 
در بخش  پيش تر  پرداخت. چنان که  آن  تحليل  به  ميتوان 
روش شناسي نيز اشاره شد، روش فرکالف در سه سطح 
قابل اجرا است که در اين مجال نيز با همان ترتيب ياد شده 

به کار گرفته خواهد شد.
مرحله نخست: توصيف؛ با توجه به موارد مطرح شده در 
تبيين روش اين پژوهش، در اين بخش از نوشتار و در 
وهله اول بايد به توصيف پيکره مطالعاتي پژوهش پرداخت. 
در نگاره هاي مورد بررسي اين پژوهش که پيش تر معرفي 
شدند، شخصيت مولوي به ترتيبي بازنمايي شده که عظمت 
او را ايجاب مي کند و شيوه آن غيرواقع گرايانه است. در 
ترکيب بندي اين آثار، عناصر تشکيل دهنده تصوير عمدتًا 
در راستاي عمودي کنار هم قرارگرفته اند و به نوعي کليت 
اين آثار بر راستاي قائم شکل گرفته اند. در رنگ بندي اين 

خاکي  سبز،  نارنجي،  آبي،  رنگ هاي  از  بيشتر  نگاره ها، 
استفاده شده و ساير رنگ ها کمابيش در جاي جاي تصاوير 
و بسته به مقصود هنرمند به کار گرفته شده اند. رنگ گذاري 
اجزا در اين نگاره ها به ترتيبي بوده که بافت خاصي را ايجاد 
نکرده است و عمدتًا مجاورت رنگ هاي مختلف کنتراست 
و ريتمي را در اين آثار پديد آورده است. از آنجا که اين 
است،  پيشامدرن  نگارگري عثماني  کتاب محصول سنت 
در نگاره هاي آن خبري از عمق واقع گرايي (سايه روشن 
اقتضا  همين سنت  مقابل  در  اما  نمي آيد؛  به چشم   (... و 
مي کند که تبديل متن کالمي کتاب به متن بصري نگاره ها از 
خالل برخي کليشه هاي بصري صورت گيرد که برخي از 
مهم ترين آن ها در اين کتاب عبارت اند از: پرسپکتيو مقامي، 
انواع پوشش گياهي، ابرهاي چيني، انواع تزئينات معماري، 

انواع تزئينات البسه و ... .
پيش تر در شرح مرحله نخست روش تحليل گفتمان گفته 
اين مرحله سه دسته ارزش تجربي، رابطه اي و  شد، در 

بياني نهفته در اثر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ارزش هاي تجربي؛ در اين مجموعه که نگارگر يا نگارگران 
آن مشخص نيستند، ارزش هاي تجربي را بايد از طريق 
نشانه هايي جستجو کرد که برآمده از مواجهه هنرمندان 
خالق اثر با جهان طبيعي يا اجتماعي است. در اينجا انواع 
نقش مايه هاي گياهي (نظير درختان، گل ها، پوشش گياهي 
زمين)، انواع نقش مايه هاي تزئيني معماري، ساختار بناهاي 
و  ماه  ابر،  (نظير  طبيعي  نقش مايه هاي  انواع  معماري، 
ستاره، کوهستان)، البسه اي که به تن شخصيت ها است، 
سرپوش هايي که هر يک به جايگاه اجتماعي افراد ارجاع 

قطب الدين،  و  مولوي  مباحثه  تصوير ١٣، 
صفحه ٣٨ مأخذ: همان

تصوير ١٤، نديم سلطان سلجوق، صفحه ١٤ 
مأخذ: همان.

تصوير ١٥، مجلس وضع موالنا، صفحه ١٥ 
مأخذ: همان.



مي دهند، همه و همه محمل هايي براي ارزش هاي تجربي 
به طور خاص  متن کالمي  در  آن که  که علي رغم  هستند 
به متن  به واسطه تجربه هنرمندان  بدان ها اشاره نشده، 

بصري واردشده اند.
ارزش هاي رابطه اي؛ اين دست ارزش ها چنان که پيش تر 
روابط  از  مجموعه اي  بازنماينده  يا  نماينده  شد،  اشاره 
اجتماعي هستند که از طريق متن بصري نگاره ها در گفتمان 
اجرا مي شوند. در اين نگاره ها، رنگ بندي البسه و به طور 
با تمرکز بر دو رنگ خاص  خاص لباس هاي مولوي که 
آبي الجوردي و کبود تصوير شده و نيز انواع سربندهاي 
مولويان (انواع سکه ساده، استوادار، دستاردار) و ساير 
افراد که با سربندهاي متفرقه ترسيم شده اند ديگر عاملي 
است که در زمره ارزش هاي رابطه اي اين مجموعه قلمداد 

مي شود.
در واقع با نگاهي به تاريخ طراحي پوشاک به خوبي مي 
توان دريافت که طراحي، دوخت، تزئينات و رنگ هر لباس 
کارکردي ويژه در بازنمايي شخصيت هر فرد در اجتماع 
داشته و دارد. توجه به البسه موالنا و تزئينات آن (تصوير 

۱۶)، تمايزش را از اغلب اشخاص تصوير شده در نگاره  ها 
نشان مي دهد. در مورد سربند  ها نيز اين قضيه برقرار است 
که هر قطعه لباس وراي کارکرد پوششي اش، کارکردي 
اجتماعي داشته و به طور آگاهانه توسط هر فرد به کار 
گرفته مي شود تا هم جايگاهش در اجتماع در رابطه با ديگر 
افراد را با آن مشخص کند و هم مناسباتش با گفتمان حاکم 

را تبيين کند.
چنان که در تصوير ۱۷ پيداست مولوي همواره سکه ساده و 
دستار به سر داشته که در تصاوير با اندازه، رنگ و يا نوع 
از سرپوش سايرين متمايز شده است. برخي از مهم ترين 
اين  نگاره هاي  در  منقوش  سرپوش هاي  پرتکرارترين  و 
متن در تصوير ۱۸ آمده که با مطالعه هريک از آن ها به 
طور جداگانه مي توان به ارجاعات آن ها به شخصيت هاي 
مشاغل  يا   ... و  رومي  عجم،  عرب،  از  اعم  صاحبانشان، 
مختلف پي برد؛ که اعمال همه اين ها در تصوير چنان که 

گفته شد در زمره ارزش هاي رابطه اي طبقه بندي مي شود.
ارزش هاي بياني؛ در اين نگاره ها عناصر مختلفي چون 
درآمده اند،  ارزش ها  دست  اين  خدمت  به  ترکيب بندي 

تصوير ١٦. البسة موالنا در نگاره هاي مختلف نسخة ثواقب المناقب.مأخذ: نگارندگان.

تصوير ۱۷. سرپوش هاي موالنا در نگاره هاي مختلف نسخه ثواقب المناقب، مأخذ: نگارندگان.

تحليل انتقادي گفتمان مسلط بر بازنمايي 
المناقب  ثواقب  نسخه  در  مولوي 

(برمبناي نظريه فرکالف) / ٥٩-٧٣



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۶۷

فصلنامة علمي نگره

به طوري که در اغلب آن ها بهترين جايگاه به لحاظ محل توجه 
بصري (مرکز کادر) و يا ارزش دهي مکاني (باالترين فرد 
نسبت به ديگران) به مولوي و اصحاب او اختصاص يافته 
است. در ترکيب بندي هاي نگاره هاي اين کتاب که در تصوير 
۱۹ آمده است خطوط آبي راستاهاي غالب عمودي در متن 
را نشان مي دهد که با پيکرهاي ايستاده، بناهاي افراشته، 
سازه هاي محرابي، شيرواني و شرفه ها در تصوير اعمال 
شده است و به نوعي فضاي استعاليي يا فرارونده را در متن 
بصري پديد آورده است. در اين تصوير همچنين خطوط 
قرمز نمايانگر جايگاه و اندازه شخصيت مولوي نسبت به 
ديگران و کل متن است که با مروري بر تصاوير معلوم 
مي گردد عمدتًا در مرکز يا فرادست حاضر بوده و نسبت 
اندازه هاي او با ديگران و کل تصوير قابل تأمل و بيش از حد 

معمول براي ساير افراد (شخصيت هاي فرعي) است.
در نگاره هاي پيکره مطالعاتي پژوهش با قياس نسبت سر 
و تن مولوي با ساير شخصيت هاي حاضر در نگاره يک 
نکته به وضوح به چشم مي آيد (تصوير ۲۰) و آن اين که در 
اين نگاره ها نسبت سر به تن مولوي در قياس با سايرين 
بزرگ تر و غيرقابل اغماض است، البته اين ويژگي محدود 
به مولوي نبوده و براي ساير نزديکان او يا معصومان 
نيز بسته به جايگاهشان مشهود است؛ اما آنچه مسلم است 
آن است که در تصويرگري اين نسبت نيز سلسله مراتبي 

وجود دارد که در خدمت بازنمايي ارزش هاي بياني است.
مرحله دوم، تفسير، با نگاهي به منابع موجود در مورد 
مکتب نگارگري بغداد عثماني خيلي زود معلوم مي شود که 
اطالعاتي از هنرمندان تصويرگر اين مکتب در دست نيست، 
از اين رو در حلقه مشارکين توليد اين اثر جاي يک يا چند 
فرد که در اينجا تحت عنوان هنرمندان صورتگر شناخته 
مي شوند، خالي است؛ اما به استناد پژوهشي که حجازي 
در باب مکتب بغداد و تصويرگري نسخه ثواقب المناقب 

کتاب،  اين  مصور  هنرمندان  مي رسد  نظر  به  داده  انجام 
شيعه مذهب بوده اند، چراکه در برخي صحنه هاي منتخب 
(عليهم السالم)  شيعه  ائمه  کتاب  اين  تصويرگري  براي 
(حجازي،  شده اند  تصوير  نيکويي  به  و  داشته  حضور 

.(۱۱۹ ،۱۳۹۶
 اما در رابطه با ديگر اعضاي حاضر در اين حلقه مي توان 
چنين ادعا کرد که مسئله قدري پيچيده تر از يک رابطه ساده 
بين سفارش دهنده و هنرمند است. از اين رو پرداختن به 
پيش تر  چنان که  مي نمايد.  ضروري  اثر  اين  توليد  بستر 
اثر محصول  اين  اشاره شد،  پيکره مطالعاتي  در معرفي 
بغداد  شهر  است.  بغداد  شهر  در  کتاب آرايي  کارگاه  يک 
به واسطه موقعيت جغرافيايي خاصي که داشت در طي 
سال هاي قرن دهم هجري هم مورد توجه حکام عثماني 
بود۱ و هم حکام صفوي۲ و در اين راه حاکميت آن مدام 
بين اين دو گروه دست به دست مي شد. در زمان نگارش 
تحت  شهر  اين  المناقب  ثواقب  کتاب  از  مورگان  نسخه 
سلطه عثمانيان بود اما فضاي اجتماعي و فرهنگي آن در 
دست مسلمانان شيعه مذهبي بود که کار حکومت را براي 

حکمرانان عثماني دشوار کرده بود.
تزئين  و  نسخه برداري  دوره  در  بغداد  حاکم  پاشا  علي 
کتاب ثواقب المناقب (مورگان) بود که از سوي عثمانيان 
به حاکميت منطقه گماشته شده بود اما عالوه بر مديريت 
بالد تحت فرمانش، درگير نبرد با صفويان نيز بود. در اين 
دوره دولت مرکزي عثماني براي برقراري امنيت در منطقه 
و افزايش توجه به مذهب تسنن يک مرکز مذهبي، مولوي 
خانه، در اين شهر تأسيس کرد که اگرچه در ظاهر مرکزي 
براي تجمع درويشان فرقه مولويه بود، اما در باطن هدف 
آن افزايش جماعت سني مذهب در شهر به منظور تعديل آرا 
سکنه شيعه مذهب اين شهر بود. با نگاهي به آثار توليد شده 
در اين قرن در شهر بغداد، کتاب  هايي چون غرائب الصغار 

تصوير ۱۸، سرپوش هاي ساير شخصيت ها در نگاره هاي مختلف نسخه ثواقب المناقب، مأخذ: نگارندگان.

 
معبر  شهر  اين  آن که  دليل  ١.به 
کاروان هايي بود که از ايران به سمت 
کربال و عربستان (سرزمين حج (مکه و 

مدينه)) مي رفتند.
٢. ٩٨٢-١٠٠٧ هجري قمري.



هجري   ۹۶۵) عارفي  نامه  سليمان  قمري)،  هجري   ۹۲۰)
قمري)، سليم نامه شکري (۹۳۱ هجري قمري)، يک نکته 
به خوبي نمايان مي گردد و آن اينکه هيچ يک از آثار توليد۱ 
شده در اين شهر حامي دولتي يا دربازي نداشته اند و بنا 
بر تحقيقات فرخ فر در اين حوزه عمده اين آثار به سفارش 
تکيه درويشان مولويه يا همان مولوي خانه تأسيس شده در 

بغداد تهيه شده اند (فرخ فر، ۱۳۹۵، ۱۴۸).
مولوي به واسطه انديشه ها و جايگاهي که نزد مردم قونيه 
داشت، به يک شخصيت آرماني و فرا طبيعي بدل شد که 
آرمان ها و ميراث معنوي اش، شکل دهنده به نظامي اعتقادي 
بود که رفته رفته با علو درجات مولوي نزد ايشان به فرقه اي 
مذهبي به نام مولويه بدل شد. عده اي سلطان ولد فرزند 
موالنا را مؤسس اين فرقه مي دانند. از اولين افرادي که از 
نزديکان مولوي به اين فرقه پيوستند حسام الدين چلبي بود 
که با مديريتش توانست انسجام و رونق خاصي به دستگاه 
طي  ولد  سلطان   .(۷۷۷  ،۱۳۶۲ (افالکي،  ببخشد  فرق  اين 
سي سال خالفت بر اين فرق آداب ورسوم جديد بسياري 
مولويه  ترويج  براي  توانست  درنهايت  و  نهاد  بدعت  را 

مروجان و خلفاي قدرتمند و کارداني را تربيت و رهسپار 
مناطق مختلف کند و در کمتر از پانصد سال و در قرن 
هشتم هجري آرا و عقايد موالنا نزد اخالفش چنان دگرگون 
مي شود که ديگر اثري از سادگي در آن ديده نمي شود و 
رسمًا به ابزاري براي اعمال قدرت و سلطه بدل مي شود 
(فتوحي وفايي، ۱۳۹۱، ۴۷). در اين ميان علي رغم همه اين 
قلمداد  فرقه، جمعيتي مذموم  اين  که  نبود  تغييرات چنان 
نيز  نزد خواص  که  عامه  نزد  نه تنها  برعکس  بلکه  شود، 
مورد توجه و حمايت بودند. در اين دوره مولويان از سوي 
پادشاهان عثماني حمايت شده و براي مشايخ آن ها مقرري 
ساالنه منظور مي شد (رياحي، ۱۳۶۹، ۵۵). در زمان توليد 
نسخه مورگان از کتاب ثواقب المناقب، فرخ چلبي در رأس 
فرقه قرار داشت که در همين دوران پوست نشيني (خالفت) 
وي اختالفات داخلي بين چلبيان فرقه باال گرفت و موجب 
دخالت حکومت عثماني در روابط آن ها شد (گولپينارلي، 
۱۳۶۳، ۱۵۵-۱۵۶). به سبب همين اوضاع نابسامان داخلي 
و دخالت حکومت فرخ چلبي براي تثبيت جايگاه خود و يا 
ابراز ارادت خود به حکومت مرکزي کتاب ثواقب المناقب 

تصوير ۱۹، ترکيب بندي هاي نگاره هاي پيکره مطالعاتي پژوهش در نسخه ثواقب المناقب، مأخذ: نگارندگان.

تحليل انتقادي گفتمان مسلط بر بازنمايي 
المناقب  ثواقب  نسخه  در  مولوي 

(برمبناي نظريه فرکالف) / ٥٩-٧٣

١. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه 
به پژوهش  هاي پيشينه همين نوشتار 

مراجعه کنيد.



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۶۹

فصلنامة علمي نگره

نسخه مورگان را به سلطان مراد سوم تقديم کرد.
دليل اهدا اين نسخه را نيز مي توان در دو چيز جستجو 
کرد: اول تبليغ (که علي رغم جايگاه محکم مولويان فعاليتي 
پيوسته از سوي ايشان بود) و دوم عالقه بسيار سلطان 
مراد سوم به هنر نقاشي. باربر در مورد او چنين آورده 
است که بيشتر زمانش را به نقاشي مي گذرانده و کتابي 
به نام مهارت نامه تأليف کرده که خود نيز آن را مصور 
کرده و پيوسته در حال تشويق ديگران به تنسيخ کتاب هاي 

مطلوبش بوده است (باربر، ۱۳۶۵، ۵۹).
مرحله سوم: تبيين، اينک در اين مجال بايد به تحليل سه 
سطح موقعيتي، نهادي و اجتماعي توليد اثر پرداخت که به 

ترتيب بدين قرارند:
سطح موقعيتي: اين اثر در موقعيتي خلق شده که فرخ 
چلبي، خليفه مولويان، در گيرودار نزاع داخلي با هم کيشان 
خود بوده و از سويي وظيفه نظارت بر مولويان شهري 
آشفته (به لحاظ شرايط سياسي و اجتماعي) چون بغداد را 
نيز به عهده داشته است. وي در اين دوره حامي خلق اثري 
مي شود که با تقديم آن با پادشاه وقت قصد دارد جايگاه 

خود در خالفت مولويان را ثبات ببخشد.
يا  و  کتاب آرايي  کارگاه  يک  در  کتاب  اين  نهادي:  سطح 
لواي  تحت  که  و مصور شده  نسخه برداري  کتابخانه اي 
سويي  از  و  نبوده  عثماني،  يعني  منطقه،  غالب  حکومت 
نيز با توجه به هزينه هاي گزاف اين هنر مسلم است که 

تحت حمايت مردم و جماعت شيعه مذهب نيز نبوده است. 
 aاز سويي نيز به استناد پژوهش هاي پيش تر انجام شده
اين قدر مسلم است که تدارک اين کتاب يک حامي قدرتمند 
داشته و آن  هم فرقه مولويه است که خود در دوره خلق اثر 
به عنوان يک نهاد مذهبي در حکومت عثماني صاحب صدا و 

جايگاه خاص خود بود است.
سطح اجتماعي: پيش تر بدون اشاره به عنوان خاصي، در 
بخش تفسير به تشريح سطح اجتماعي توليد اين اثر پرداخته 
شد، اما به طور خالصه مي توان آن را چنين جمع بندي کرد 
که در زمان خلق اين کتاب شهر بغداد به لحاظ سياسي در 
گيرودار تجربه نزاع بين حکومت صفوي و عثماني يعني 
يک حکومت شيعي و سني بود. از سويي به لحاظ اجتماعي 
مردم اين شهر شيعي مذهب و متوليان شهر سني مذهب 
هستند از اين رو قسمي از نزاع و نافرماني نيز در بافت 
اجتماعي درون شهر نيز ديده مي شود؛ و همه اين ها در 
حالي بود که کل شهر و منطقه در مالکيت دولت عثماني 
بود. اينک از جمع بندي اين سه سطح مي توان به نموداري 

مانند شکل ۲ رسيد:

و  نهادي  موقعيتي،  مختلف  سطوح  ارتباط   ،۲ شکل 
مأخذ:  المناقب،  ثواقب  در بستر خلق نسخه  اجتماعي 

نگارندگان.
نتيجه رسيد که در  اين نمودار مي توان بدين  از بررسي 

تصوير ۲۰، نسبت سر به تن مولوي در نگاره هاي مختلف نسخه ثواقب المناقب، مأخذ: نگارندگان



نتيجه
به بحث در مورد پرسش هاي  بايد  بررسي شده  استناد همه موارد  به  پژوهش  از  اين بخش  در 
پژوهش و نتيجه گيري پرداخت. داده  هاي مورد نياز براي پاسخگويي به پرسش  هاي اين پژوهش از 
طريق مطالعه ميداني و تجزيه تصاوير نسخه ثواقب المناقب در چند سطح فراهم آمد. در اين مطالعه 
ويژگي  هاي فرمي، رنگي، ترکيب بندي، عناصر و نسبت  ها با محوريت توجه به شخصيت مولوي مورد 
بررسي و تحليل قرار گرفت و شرايط الزم براي قضاوت و پاسخگويي به پرسش  هاي پژوهش را 
فراهم آورد. در اين نوشتار دو پرسش اساسي شکل دهنده به مسير پژوهش بودند که بدين قرارند: « 
نگاره هاي نسخه ثواقب المناقب تهيه شده در مکتب بغداد عثماني، از چه موضوعي و از چه موضعي 
سخن مي گويند؟ آرايش عناصر بصري در اين تصاوير چگونه شکل گرفته و پيام ايدئولوژيک در 
اين آثار چگونه بيان تصويري پيدا کرده است؟ «. در پاسخ به پرسش اول بايد گفت چنان که بررسي 
شد، موضع حاميان کتاب و به تبع آن توليدکنندگان و تصويرگران، ميانجيگري بين دو گفتمان تشيع 
و تسنن است و موضوعي که کتاب سعي دارد بدان پرداخته و آن را برجسته کند، نقش شگرف و 
انکارناپذير مولوي در برقراري تعامل بين دو گفتمان مذکور است و در اين راه از جلوه  هاي بصري 
يا مضموني متعددي استفاده شده که هريک به نحوي بر اين ميانجيگري و کيفيات آن تاکيد دارند. در 
اين نگاره  هاي اين کتاب پيامبر (ص)، سلطان و خليفه نمايند اهل سنت و امامان معصوم (ع) نماينده 
شيعيان هستند که در فضاهاي مختلف کنار يکديگر تصوير شده اند و به اين ترتيب هنرمندان فضايي 

نابسامان سياسي و اجتماعي شهر بغداد، دولت  شرايط 
عثماني براي برقراري ثبات در اين منطقه دو نهاد قدرت 
را در اين شهر به کار مي گمارد، اول علي پاشا که وظيفه 
برقراري نظم سياسي شهر را در تقابل با تهديدات خارجي 
به عهده داشته و دوم مولوي خانه که وظيفه برقراري نظم 
فرهنگي در تقابل با فضاي تفکر شيعي حاکم بر شهر را 
به عهده داشته است. در اين ميان مولوي خانه که خود 
فرقه مولويه است که خود  به طور مجزا تحت حاکميت 
درگير نزاع داخلي بين چلبي هاست و خليفه اين فرقه که 
اينک بين دو نزاع درون فرقه اي و نزاعي اجتماعي در شهر 
بغداد چاره کار خود را در يک چيز مي بيند و آن ميانه روي 
است. به اين ترتيب که هنرمندان شيعي را به کار مي گيرد 
تا اثري در مورد مولوي (شخصيت مورداحترامي که به 
طور خاص به دولت يا مذهب مرتبط نيست) پديد آورند و 
ماحصل اين همکاري را به حامي قدرتمند خود که شيفته 
هنر نيز هست تقديم مي کند. به اين ترتيب همه وظيفه خود 
را در شهر بغداد به انجام رسانيده و هم با هديه اي که به 
شاه مي دهد از عواقب نزاع داخلي درون فرقه خود (که شاه 

اجازه دخالت در آن را دارد) در امان مي ماند.
اثر  در  شده  تصوير  مضامين  مطالعه  با  ميان  اين  در 
مي توان به وضوح متوجه حضور ميانجي گر مولوي شد. 
در نگاره هاي اين اثر مولوي در کنار پيامبر (ص) و ائمه 
(عليهم السالم) و اوليا به همان ترتيبي حضور دارد که در 
کنار سالطين و امرا. از سويي نيز با تنظيم نسبت سر و تن 

او به طور خاص و تأکيد بر فيگور او، متمايز از ديگران و 
شايسته جايگاه ميانجيگري معرفي شده است. به اين ترتيب 
اين کتاب عالوه بر دو رسالت پيشين خود يعني مصالحه 
بين جماعت شيعي و حکومت سني و تثبيت جايگاه فرخ 
چلبي رسالت ديگري نيز دارد و آن تبليغ ارزش هاي رايج 
در گفتمان تصوف (مولوي) است که اين مهم به واسطه 
تبيين  مولوي  براي شخصيت  که  کارکردهايي  و  جايگاه 

شده انجام مي شود.  

شکل ٢. ارتباط سطوح مختلف موقعيتي، نهادي و اجتماعي در بستر 
خلق نسخه ثواقب المناقب، مأخذ: نگارندگان.

دولت عثماني

شهر بغداد

حکومت 
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فرقه مولويه

كتاب 
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مردم شيعه

مولوي 
خانه
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بينامتني و بيناگفتماني شکل داده اند که مخاطبان مختلف با نگاه کردن به آن مطلوب خود را در آن 
مي يابند. در اين نگاره  ها مولوي هم با پيامبر (ص) نشست و برخواست دارد (تصوير 3، حسام الدين 
چلبي در يک رويا)، هم با سالطين و بزرگان (تصوير 1، حسام الدين چلبي)؛ هم با قديسان سر و کار 
دارد (تصوير 9، سه قديس) و هم با مردم عادي زندگي معمول دارد (تصوير 12، روزي در حمام 
گرم)، انسان  ها و حيوانات به او متوسل مي شوند (تصوير 11، گاو فراري به پاي مولوي مي افتد)، هم 
با حيوانات طبيعي سر و کار دارد (تصوير 11، گاو فراري به پاي مولوي مي افتد) و هم با موجودات 
فراطبيعي (تصوير 6، هيوالي آب)، هم مي ميرد (تصوير 2، تشييع جنازه مولوي) و هم مي تواند 
مرده را زنده کند (تصوير 5، مولوي حمزه را زنده مي کند).  در پاسخ به پرسش دوم نيز چنان که 
در بخش تحليل پيکره مطالعاتي نيز اشاره شد، ترکيب بندي استعاليي نگاره ها، جايگاه مولوي در هر 
نگاره، نسبت اندازه هاي او نسبت به ساير افراد، کل تصوير و حتي نسبت سر به تن او، بهره گيري 
از رنگ هاي نماديني چون الجوردي، بهره گيري از پوشش هاي خاص و متناسب با موقعيت اجتماعي 
هر فرد ازجمله عناصر بصري اي بودند که هنرمندان خالق آثار هوشمندانه به کار گرفته بودند تا بر 
علو درجه مولوي، نقش مؤثر وي در گفتمان هاي تصوف، تشيع و تسنن، جايگاه او نزد همگان تأکيد 
کنند. در واقع اين شيوه  هاي ويژه بازنمايي به نقش ميانجيگري که در پاسخ به پرسش قبل به آن 
اشاره شد کيفيت و تاثيرگذاري دوچندان بخشيده است.  ويژگي  هاي ميانجيگري در نظر گرفته شده 
براي مولوي به حيات او و به تبع آن اين کتاب کيفيتي بينامتني و بيناگفتماني بخشيده که در راستاي 
هدف واالتري است. هدف واالي اين نحوه بازنمايي، همانطور که اشاره شد، پيوند بين گفتمان شيعه 
و سني در آن شرايط تاريخي است. مولويه در اين برهه تاريخي به عنوان نهادي که از قدرت کافي 
براي سلطه گري بي چون و چرا برخوردار نيست تنها راه را برداشتن تفرقه و يافتن هم پيمان مي 
بيند. در بستري که مولويه سعي دارد خود را در آن تثبيت کند دو قطبي حضور دارند که جز يک 
مبدا واحد (قرآن و پيامبر (ص))، نقطه اشتراک ديگري ندارند و فقط با وارد کردن يک شخصيت 
ثالث و بي طرف مي توان ميان آنها موانست برقرار کرد. در راستاي وارد کردن شخص ثالث نيز 
هيچ انتخابي نمي تواند بهتر از مولوي باشد، چرا که عالوه بر برقراري اين ارتباط، کارکرد بزرگتري 
خواهد داشت و آن هم مشروعيت بخشي به ايشان بود. درنهايت مي توان چنين جمع بندي کرد که 
 همه اينها در کنار ويژگي  هاي بصري يادشده، به نوعي حامل پيام ايدئولوژيک سيادت مولويه و به حق 

بودن ايشان هستند.

منابع و مآخذ
ابوالحسن تنهايي، حسين، راود راد، اعظم، مريدي، محمد رضا، 1389، تحليل گفتمان هنر خاورميانه: 
بررسي شکل گيري قواعد هنري در جامعه نقاشي معاصر ايران، جامعه شناسي هنر و ادبيات، دوره 

2، شماره 2، پاييز و زمستان 1389، صفحه 7-40.
افالکي، شمس الدين احمد، 1362، مناقب العارفين، تصحيحات، حواشي و تعليقات: تحسين يازيجي، 

تهران، دنياي کتاب.
باربر، نوئل، 1365، فرمانروايان شاخ زرين؛ از سليمان قانوني تا آتاتورک، ترجمه عبدالرضا هوشنگ 

مهدوي، تهران، نشر گفتار.
جعفري دهکردي، ناهيد، 1398، نگاره و نگاشته فضولي؛ ميراث مشترک بينافرهنگي شرق. پژوهش 

نامه گرافيک نقاشي، 2(3)، 85-98.
جواني، علي اصغر، مظفر، فرهنگ، فرخ فر، فرزانه، محمودي، اکرم، 1397، فرم گرايي نگاره هاي نسخه 



ثواقب المناقب شاهکار نگارگري مکتب بغداد قرن دهم هجري، مجله مطالعات هنر اسالمي، بهار، دوره 
14، شماره 29، 144-171.

حجازي نسرين، 1396، تحليل تطبيقي و بينا رشته اي متن و تصوير در کتاب ثواقب المناقب، پايان نامه 
کارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر شريعتي.

رياحي، محمدامين، 1369، زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني، بيجا، پاژنگ.
با تأکيد بر مضامين شيعي، مجله مطالعات هنر  شايسته فر، مهناز، 1388، مکتب نگارگري بغداد 

اسالمي، بهار و تابستان، شماره 10، 59-76.
فتوحي، محمود، وفايي، محمد افشين، 1391، تحليل انتقادي زندگينامه هاي مولوي، مجله بخارا، سال 

پانزدهم، شماره 90-89، مهر، 29-53.
فرخ فر، فرزانه، خزايي، محمد، حاتم، غالمعلي، 1391، نگارگري عثماني با رويکرد به دستاوردهاي 
نيمه نخست قرن دهم هجري)،  ايران  نگارگري  نگارگري عثماني و  (بررسي تطبيقي  ايران  هنري 

نشريه هنرهاي زيبا- هنرهاي تجسمي، 4(49)، 19-30.
فرخ فر، فرزانه، 1395، نقش ايرانيان در توسعه مكتب کتاب آرايي بغداد عثماني، مجله مطالعات تاريخ 

اسالم سال هشتم، شماره 30، پاييز، 139-158.
فرکالف، نورمن، 1379، تحليل انتقادي گفتمان، مترجمان فاطمه شايسته پيران، شعبان علي بهرام 
پور، رضا ذوق دار مقدم، رامين کريميان، پيروز ايزدي، محمود نيستاني، محمدجواد غالمرضا کاشي، 

ويراستاران محمد نبوي و مهران مهاجر، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه.
گولپينارلي، عبدالباقي، 1363، موالنا جالل الدين، ترجمه: توفيق هاشم پور سبحاني، تهران، بي جا.

متن  همايش  المناقب، سومين  ثواقب  نگاره هاي  در  مولوي  زندگي  فاطمه،1396، تصوير  وان،  ماه 
پژوهي ادبي (نگاهي تازه به آثار موالنا)، تهران.

مکتب  مورگان،منتخب  کتابخانه  ااهللا  اولياء  المناقب  ثواقب  مصور  اکرم،1397،نسخه  محمودي، 
نگارگري بغداد قرن دهم و يازدهم هجري،همايش ملي جلوه  هاي هنر ايراني اسالمي در فرهنگ،علوم 

و اسناد،رشت.
نامور مطلق، بهمن، 1395، بينامتنيت از ساختارگرايي تا پسامدرنيسم، تهران، سخن.

نوشاهي، عارف، 1380، ثواقب المناقب اولياءاهللا: مأخذي فراموش شده درباره موالنا و مولويه، مجله 
معارف، دوره هجدهم، شماره 3، مرداد، 58-74.

Fairclough, Norman, 2010, Critical Discourse Analysis: the Critical Study of 

Language, New York: Routledge.

Felmming, B, 1996, Turkish Religious Miniatures and Album Leaves, Dreaming 

of Paradise, Islamic Art from Collection of the Museum of Ethnology, Rotterdam: 

Materill & Snoech.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/53#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/50#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/54#, Retrieved July 3,2021.

تحليل انتقادي گفتمان مسلط بر بازنمايي 
المناقب  ثواقب  نسخه  در  مولوي 

(برمبناي نظريه فرکالف) / ٥٩-٧٣



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۷۳

فصلنامة علمي نگره

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/35#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/34#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/38#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/41#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/39#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/32#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/33#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/46#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/43#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/36#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/30#, Retrieved July 3,2021.

https://www.themorgan.org/collection/treasures-of-islamic-manuscript-

painting/31#, Retrieved July 3,2021.



Scientific Quarterly Journal                                           Faculty of Art Shahed University 

Spring  2023 - NO 65

/241        Abstract 11

Critical Analysis Of The Dominant Discourse On The Representation Of Rumi In The 

Book Thawāqib-i Manāqib (Based On Fairclough Theory)
Fatemeh Mehrabi, PhD Student in Analytical and Comparative History of Islamic Art, Art University of Tehran, Tehran

Sayed Saeed Sayed Ahmadi Zavieh,Associate Professor of Faculty  of Theories and Art Studies, Art University of Tehran, Tehran

Received: 2021/06/30  Accepted: 2021/04/11

As an art that has always served powerful kings and patrons in the pre-modern period, painting 

is a medium for representing phenomena influenced by dominant discourses. This art, which 

was popular in art workshops in different parts of the Ottoman Empire in the tenth century AH, 

such as Istanbul and Baghdad, was a platform for producing various literary and artistic texts with 

ideological functions. One of the texts created during this period in the city of Baghdad was the 

book «Thawāqib-i Manāqib» by Abdul Wahab Hamedani. This article considered a unique feature, 

which is presenting a particular image of Rumi, which is not evident in other illustrated texts. This 

book produced in a city that was not the capital and therefore not under the direct supervision of 

the court; on the other hand, it was religiously opposed to the central government; But inside it, a 

manuscript produced that has no royal patron and at the same time was given as a gift to the court 

and the king himself. These whole events bring an idea to mind that a work produced on such an 

occasion is about a particular subject. Probably in a confrontational or interactive action with the 

government and a particular discourse that should explore. For this purpose, this study analyzed 

the effect of dominant discourses on the depiction of Rumi,s character in Thawāqib-i Manāqib. 

The whole study based on answering this question: 1. What is the subject of the paintings of the 

Thawāqib-i Manāqib manuscript, prepared in the Ottoman Baghdad school, and from what position 

Do they speak? And 2. how is the arrangement of visual elements, and how is the ideological 

message expressed in these works? The present study conducted by descriptive-analytical method, 

and the method of data collection was library studies. The statistical population of this research is 

the paintings of the Morgan Library of New York version of the book Thawāqib-i Manāqib. The 

paintings of this book were 29, of which 15 drawings were selected non-randomly and judiciously 

as study samples of the study; the criterion for selecting these samples was the active presence of 

Rumi in them. The information obtained in this study was analyzed based on Fairclough,s theory of 

discourse analysis. Finally, it concluded that the position of the book,s supporters and its producers 

and illustrators are a mediation between Shiite and Sunni discourses and the subject that the book 
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tried to address. Rarely, Rumi,s extraordinary and undeniable role in establishing interaction 

between the two discourses, and in this way, several visual or thematic effects are used, each of 

which emphasizes this mediation and its qualities somehow. In this book, the Prophet (PBUH), 

the Sultan, and the Caliph represent the Sunnis, and the Imams (AS) represent the Shiites, and 

they are depicted in different spaces next to each other artists have formed intertextual and inter-

discourse spaces with different audiences. By looking at it, they find themselves in it. In these 

paintings, Rumi is sitting and standing with the Prophet (PBUH) as well as with the sultans and 

nobles; He deals with saints, he has an everyday life with ordinary people, humans and animals 

resort to him, he deals with natural animals and supernatural beings, he both dies and can bring 

the dead back to life. Slowly These mediating features have given Rumi,s life and, consequently, 

this book an intertextual and interdisciplinary quality that is in line with a higher goal. The lofty 

goal of this mode of representation, as noted, is the link between the Shiite and Sunni discourses in 

those historical contexts. At this historical juncture, Rumi sees, as an institution that does not have 

enough power for absolute domination, the only way to remove division and find an ally. In the 

context in which Rumi is trying to establish himself, two poles have no common point other than 

a single origin (the Quran and the Prophet (PBUH)), and only by introducing a third and neutral 

character can one remain between them. In order to bring in a third party, no choice can be better 

than Rumi because in addition to establishing this relationship, it will have a more significant 

function, and that was to legitimize him. Finally, it can be concluded that all of these, along with the 

mentioned visual features, somehow carry the ideological message of Rumi,s sovereignty and his 

rightness. The transcendental composition of the paintings, Rumi,s position in each painting, the 

ratio of his dimensions to other people, the whole image and even the ratio of his head to the body, 

the use of symbolic colors such as azure, the use of special coatings appropriate to each person,s 

social status, including visual elements some artists created clever works to emphasize Rumi,s 

degree, his influential role in the Sufi, Shiite, and Sunni discourses, and his place with everyone.

Keywords: Painting, Ottoman Baghdad School, Discourse Analysis, Fairclough, Sawaqib Al-

Manaqib, Rumi.
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