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چکیده
پژوهش حارض با هدف مطالعۀ بینامتنی ُصَور ایستادۀ حرضت علی بن ابی طالب)ع( در آثار بازماندگان نقاشی 
قهوه خانه ای و در گسرتۀ متداخلی از حوزه های نقاشی، نقاشی قهوه خانه ای، نگارگری، پوسرت، تاریخ، و احادیث 
و روایات اسالمی نگاشته شده است. در این ُصَور، حرضت علی )ع( به تنهایی ایستاده اند و ذوالفقار را به همراه 
دارند. این پژوهش در تالش است باور عموم مردم مبنی بر رصفاً تاریخی بودن ارجاع پیکره ]فیگور[ و ذوالفقار 
امام علی )ع( در این ُصَور را به چالش بکشد. در این راستا، نگارنده، ُصَور ایستادۀ حرضت علی )ع( را از دوره 
معارص تا دوره قاجار شناسایی منوده، و آن ها را با بهره جسنت از رویکرد نظریۀ بینامتنی و ترامتنی ژنتی مورد 
پیامیش قرار داده و كوشیده  است نشان دهد این ُصَور، عالوه بر تاریخ، به متون تصویری پیشین نیز ارجاع 
دارند. طبق احادیث و روایات اسالمی، نخستین ُصَور ایستادۀ امیراملؤمنین )ع( هم در عرش الهی و هم در 
تابوت )صندوق( حرضت آدم )ع( موجود بوده اند. این ُصَور، به فرمان خداوند ایجاد شده اند، بنابراین اولین 
ُصَور امیراملؤمنین علی )ع(، قدسی بوده و انتخاب ذوالفقار به عنوان نشانۀ حرضت علی )ع( نیز قدسی بوده  
است. بر اساس این روایات و احادیث، می توان از ایستاده بودن پیکره و حضور ذوالفقار، تحت عنوان اصول یا 
پروتکل های ُصَور قدسی ایستادۀ حرضت علی )ع( یاد منود و نظر به رعایت این اصول در آثار بازماندگان نقاشی 
قهوه خانه ای، می توان ادعا منود این آثار در انتهای سلسله ای قرار گرفته اند که رأس آن به ُصَور قدسی امیراملؤمنین 
)ع( می رسد. بنابراین، ُصَور حرضت علی )ع( در آثار بازماندگان نقاشی قهوهخانه ای با متون تصویری و نوشتاری 
پیشین، رابطۀ بینامتنی رصیح و ضمنی، و بیش متنِی تقلیدِی درون نشانه ای و بینانشانه ای، و برگرفتگِی سبکی-

مضمونِی درون نشانه ای و بینانشانه ای دارند. مطالعۀ بینامتنی در این پژوهش، درون فرهنگی )بین ُصَور اسالمی( 
و بینافرهنگی )بین ُصَور اسالمی و ُصَور سایر ادیان(، و همچنین درون نشانه ای )بین ُصَور حرضت علی )ع( و 

بینانشانه ای( بین ُصَور حرضت علی )ع( )تصویری( و متون تاریخی، احادیث و روایات )نوشتاری( است.

واژه های کلیدی
بینامتنیت، ترامتنیت، حرضت علی بن ابی طالب )ع(، ذوالفقار، نقاشی قهوه خانه ای، ُصَور، تصویر.
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مقدمه
ایران جایگاهی ویژه  ُصَوِر1 حرضت علی )ع( در فرهنگ مردم 
دارند. این ُصَور به لحاظ موضوعی به دو دسته موضوعات روایی 
و غیرروایی قابل تقسیم هستند. ُصَور غیرروایی به لحاظ نوع 
پیکره حرضت علی )ع(، شامل دو نوع هستند: پیکره نشسته، 
در  سمیوسیس  نظریه  ارزیابی  به  پژوهش  این  ایستاده.  پیکره 
خصوص ُصَور ایستاده حرضت علی )ع( در موضوعات غیرروایی 
در اثر بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای می پردازد و میزان مرجعیت 
تاریخی این ُصَور را مورد بررسی قرار می دهد و در تالش است 
تُصَور عموم مردم از رصفاً تاریخی بودِن ارجاع این ُصَور را به چالش 
بکشاند. به عبارتی این پژوهش با روش نشانه شناسی و رویکرد 
ترامتنی2 ژرار ژنت3 بر آن است تک ارجاعی بودن این ُصَور ایستاده 
را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا، پژوهش از تصویر امام 
علی )ع( در اثر مهدی طالعی نیا )تصویر1( -یکی از بازماندگان 
نقاشی قهوه خانه ای- آغاز می شود. نگارنده به عنوان پیش منت این 
اثر، تعدادی ُصَور ایستاده حرضت علی )ع( را از دوره معارص تا 
دوره قاجار شناسایی می مناید. سپس آثار را بر اساس تاریخ خلق 
بینامتنی در  قرار می دهد. مطالعه  پیامیش  دسته بندی و مورد 
این پژوهش در گام اول، درون فرهنگی اسالمی می باشد. پس از 
دست یابی به نخستین منت تصویری موجود، در گام دوم به روش 
مطالعه بینامتنی درون فرهنگی و بینانشانه ای، گزارش های وجود 
ُصَور امام علی )ع( در متون نوشتاری اسالمی شناسایی می شود؛ 
به  حارض  حال  در  که  هستند  ُصَوری  به  مربوط  گزارش ها  این 
دالیل مختلف تصویری از آن ها در دسرتس نیست. سپس به روش 
مطالعه بینامتنی بینافرهنگی و بینانشانه ای، برای مشخص منودن 
پیش منت های تصویری در سایر ادیان به متون نوشتاری اسالمی رجوع 
می شود و در گام سوم به روش مطالعه بینامتنی درون فرهنگی 
و بینانشانه ای، برای مشخص منودن نخستین متون تصویری، به 
احادیث و روایات اسالمی )متون نوشتاری( رجوع می گردد. لذا در 
بخش اول کلیات تحقیق در قالب بیان مسئله و رضورت توجه به 
آن، سؤاالت و فرضیه تحقیق ارائه گردیده و در بخش دوم مفاهیم 
اساسی و پیشینۀ تحقیق بیان می گردد. در بخش سوم بدنۀ پژوهش 
در قالب چهار فصل کلِی بررسی بینامتنی درون نشانه ای، بررسی 
بینامتنی بینانشانه ای، بررسی بینامتنی بینافرهنگی بینانشانه ای 
و بررسی بینامتنی درون فرهنگی بینانشانه ای ُصَور ایستاده امام 
علی )ع(، و سپس ارجاع دوسویه و داللت دوگانه آن ارائه و در 

نهایت، نتیجه پژوهش مطرح می گردد.

1- کلیات تحقیق
الف-بیان مسئله و رضورت توجه به آن

عموم مردم بر این باورند که ُصَور ایستاده امیراملؤمنین)ع(، بر 
اساس ارجاعات تاریخی تصویر شده اند. این قرائت ناقص، تأکید 
بر برخی ابعاد شخصیتی ایشان را در پی داشته و سایر ابعاد را 
لحاظ نکرده است. عالوه بر این، از منظر مطالعات بینامتنی با 
توجه به تشابه غیر قابل انکار این شیوه ُمَصَورسازی در آثار ادوار 

مختلف تاریخی، ارجاع رصفاً تاریخی محل تردید است و بایستی 
مورد مداقه قرار گیرد.

ب-سؤال و فرضیه
سؤال اصلی پژوهش

ُصَور ایستاده امیراملؤمنین علی )ع( در موضوعات غیرروایی در آثار 
بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای به چه متونی ارجاع دارند؟

سؤاالت فرعی پژوهش
1.آیا پیکره ]فیگور[ و ذوالفقار حرضت علی )ع( در ُصَور ایستاده، 

بر اساس ارجاع به اَسناد تاریخی و روایی تصویر شده اند؟
2.آیا پیکره ]فیگور[ و ذوالفقار حرضت علی )ع( در ُصَور ایستاده، 

بر اساس ارجاع به متون تصویری پیشین تصویر شده اند؟
3.نخستین ُصَور ایستاده حرضت علی )ع( با ذوالفقار در دست 
ایشان، در چه زمان و مکانی، توسط چه کسی و با چه هدفی 

خلق شده اند؟

فرضیه اصلی پژوهش
ُصَور ایستاده حرضت علی )ع( در موضوعات غیرروایی در آثار 
بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای، بر اساس ارجاع به متون تصویری 
پیشین، مُصَور شده اند. و نخستین تصویر ایستاده حرضت علی 
)ع( با ذوالفقار در دست ایشان، به فرمان خداوند در عرش الهی 
و یا در بهشت ایجاد شده و با هبوط حرضت آدم )ع(، در تابوتی 
)صندوقی( -به همراه ُصَور سایر انبیاء- به زمین فرو فرستاده شده 

است. 

2- ادبیات تحقیق
الف-مفاهیم اساسی

دوسویگی
»دوسویگی در لغت آن است که عنرصی چندین وجه و جهت 
داشته باشد، به  گونه ای که نتوان با رصاحت در مورد آن سخن 
دوگانگی  و  دوسویگی  این   .)125  :1390 گفت«)نامور مطلق، 
موجب می شود تا یک نوشتار بتواند با گفتار غیر خود ارتباط برقرار 
کند. این ویژگی مهمی است که موجب ارتباط منت ها و به طور کلی 
ارتباط منت با غیر خودش می شود. به بیان دیگر، اگر منت فقط به 
روی خود باز می شد در سطح خوانش اول باقی می ماند )هامن: 
128(. ارتباطی که یک منت با بیرون برقرار می کند، هم دوسویگی 
را تبیین می کند و هم خوانش و ارتباط با منت پیشین را مشخص 
می کند. در واقع دوسویگی از نظر کریستوا4 با روابط بینامتنی 

ارتباط پیدا می کند )هامن:127(.

بینامتنیت5
یولیا کریستوا با ابداع اصطالح »بینامتنیت« در سال 1966 به طور 
)نامور مطلق،  کرد  راه اندازی  را  مطالعات  از  حوزه  این  رسمی 
گفته  متنی  هر  به  ژیونو  تعبیر  به  بینامتنیت   .)97  :1394
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می شود که خود را در پیوند با چندین منت قرار دهد )به نقل 
از نامور مطلق، هامن، 104(. هیچ گفته ای نیست مگر این که از 
گفته دیگری برگرفته باشد و هیچ قولی نیست مگر این که خود 
نقل قول دیگری باشد. هیچ نقشی خلق منی شود مگر این که 
آینه ای برای بازتاب نقش های دیگر باشد، نقش هایی که غالباً 
در نقشی نوین و در یک بازی پنهان و آشکار رشکت می کنند. 
با یکدیگر در هم می پیچند و  گفته ها در یک شبکه گفته ای 
پیوند می خورند. گفته ها و برگرفته ها و قول ها و نقل قول ها 
دارای رابطه و شبکه ای پیچیده هستند که موجب زایش منت های 
نو و حضور منت های پیشین در آن ها می شود. در پرتو چنین 
روابط تودرتویی است که میراث برشی از متنی به منت دیگر و 
از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد. بدون این روابط پیوند 
انسان یا جوامع انسانی با میراث نشانه ای خود از دست خواهد 
رفت. به همین دلیل یک منت وارث متام منت های پیش از خود 
است و در این خصوص تجربه منت ها در واقع تجربه متام جهان 

نشانه ای انسان است )نامور مطلق، 1394: 96(.

از بینامتنیت به ترامتنیت
ژنت گسرتده تر و نظام یافته تر از کریستوا به بررسی روابط میان یک 
منت با منت های دیگر می پردازد. مطالعات ژنت قلمرو ساختارگرایی 
باز و حتی پساساختارگرایی و نیز نشانه شناختی را در برمی گیرد 
و همین امر به او اجازه می دهد تا روابط میان متنی را با متام 
متغیرات آن مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. او مجموعۀ این 
روابط را ترامتنیت می نامد و در نخستین صفحۀ الواح بازنوشتنی6 
پس از بحث درباره نام گذاری این روابط و پیشنهاد واژه ترامتنیت 
مسئلۀ  این  که  می گویم  کلی  به طور  امروز  »ترجیحاً  می گوید: 
ترامتنیت، یا استعالی متنی منت است، که پیشرت به طور کالن چنین 
تعریفش کرده ام: هر چیزی که پنهانی یا آشکار منت را در ارتباط با 
دیگر منت ها قرار می دهد« )به نقل از نامور مطلق، 1395: 21(. ژنت 
این روابط را به پنج دستۀ بزرگ تقسیم می کند. از آن جا که این 
پژوهش به گونه اول و پنجم اختصاص دارد به توضیح اجاملی این 

دو گونه پرداخته می شود:

1-بینامتنیت7 بر اساس رابطه هم حضوری؛
2-پیرامتنیت8 بر اساس رابطه تبلیغی و آستانگی؛
3-فرامتنیت9 بر اساس رابطه انتقادی یا تفسیری؛

4-رسمتنیت10بر اساس رابطه گونه شناسانه و تعلقی؛
5-بیش متنیت11 بر اساس رابطه برگرفتگی )نامور مطلق، 1395: 25(

بینامتنیت ژنتی
هم حضوری  رابطۀ  یک  وسیلۀ  به  محدود  شیوهای  را  آن  ژنت 
میان دو یا چندین منت تعریف می کند، یعنی به طور اساسی و 
 .)Genette, 1982: 8( اغلب با حضور واقعی یک منت در دیگری
نامور مطلق در کتاب بینامتنیت: از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم 

به دسته بندی کالن بینامتنیت ژنتی می پردازد:

1.بینامتنیت رصیح و آشکار
بینامتنیت رصیح، حضور آشکار یک منت در منت دیگر است. در 
این نوع بینامتنیت مؤلف منت دوم در نظر ندارد مرجع منت خود را 
پنهان کند، به همین دلیل به نوعی می توان حضور منت دیگری را 

در آن مشاهده کرد )نامور مطلق، 1386: 88 و 89(.

2.بینامتنیت ضمنی و پنهان 
درست برعکس، عنرص مشرتک و هم حضور به روشنی و رصاحت 
بیان نشده است و منی توان به راحتی متوجه روابط هم حضوری دو 
منت شد )هامن، 1395: 38(. ناتالی پیگی-گرو12 به تأسی از ژنت 
در کتاب درآمدی بر بینامتنیت خویش به برخی از مهم ترین انواع 
بینامتنیت می پردازد و از چهار گونه تخصصی روابط هم حضوری 

یاد می کند که عبارتند از:
1.نقل قول13: »در رصیح ترین و لفظی ترین شکلش عمل سنتی نقل 

.)Genette, 1982: 8( »است )قول )با گیومه و با یا بدون ارجاع
2.ارجاع14: »ارجاع، مانند نقل قول، صورتی رصیح از بینامتنیت 
است، اما منت دیگر را بیان منی کند بلکه به آن ارجاع می دهد« 

.)Piegay-Gros, 1996: 48(
3.رسقت15: »در شکل کمرت رصیح و کمرت رسمی آن هامنا رسقت 
 Genette,( »است که عاریت بدون اعالم، ولی هم چنان لفظی است

.)1982: 8
4.تلمیح16: »بینامتنیت در کمرتین نوع از رصاحت و لفظ هامنا 
تلمیح است، یعنی گفته ای که نیاز به ذکاوت فراوانی دارد تا ارتباط 
میان آن منت و منت دیگری که رضورتاً بخش هایی را به آن باز 

.)Ibid( »می گرداند، دریافت شود

بیش متنیت
ژنت در تعریف بیش متنیت می نویسد: هر رابطه ای که موجب 
پیوند میان یک منت Bبا یک منت پیشینA باشد، چنان که این پیوند 
از نوع تفسیری نباشد. بر این اساس، منت اولیه پیشین »پیش منت«17 
)کنگرانی،  می شود  خوانده  »بیش منت«18  جدید  و  پسین  منت  و 
1388: 57(. به عبارتی حضور یک منت در شکل گیری منت دیگر را 
بیش متنیت می نامند به گونه ای که بدون این حضور، خلق منت 
اشتقاق  یا  برگرفتگی  براساس  بیش متنیت  باشد.  دوم غیرممکن 
استوار شده است. رابطۀ برگرفتگی بر دو دستۀ کلی تقلیدی19و 
تراگونگی20 تقسیم می شود )نامور مطلق، 1386: 5-94(. برگرفتگی 
را با توجه به این که چه عنرصی از پیش منت برگرفته شده است، 
می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: الف- سبکی ب-مضمونی 

ج-سبکی-مضمونی )شهابی راد و دیگران، 1393: 83(.

صورت
قاموس اللغة21:

صورت: شکل )ج( ُصَور. تصویر: صورت، متثال، نقش صورت اشیاء، 
یا اشخاص بر لوح یا دیوار و مانند آن. )ج( تصاویر )ابوحبیب، 

1408 ق: 218(.
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تاج العروس22:
تصاویر: متاثیل. صورت: شکل و هیئت )الزبیدی، 1414ق، ج 7: 

)114
صحاح اللغة23:

تصاویر: متاثیل )الجوهری، 1407 ق، ج2: 717(.
نهایۀ ابن اثیر24:

صورت در كالم عرب، به چند معنى آمده است. گاهى صورت به 
معناى ظاهرى كه چهره باشد، اطالق مى شود و گاهى به معناى 
حقیقت و هیئت چیزى گفته مى شود و گاهى به معناى صفت و 

خصوصیت چیزى )ابن اثیر، 1399ق، ج 3: 58(.
مفرداِت راغب25:

صورت: آن چه با آن در چشم ها نقش شود و چیزی که توسط آن 
از غیر، متییز داده شود )الراغب االصفهانی، 1412 ق، ج1: 497(.

اقرب املوارد26:
تصویری )مُصَور کرد(: برای آن صورت و شكىل قرار داد و آن را 
نقش و رسم کرد. )صورت(: شکل. و صورت به معناى هر چیزى كه 
به قصد هامنند كردن به ذات ارواح و غیره ساخته شود )رشتونی، 
1416 ق، ج 3: 247(. تصاویر: متاثیل جمع تصویرة. ُمَصِور: کسی 

که حرفه او تصویر است. ُمَصِور کائنات: الله )هامن، هامن جا(. 
اساس البالغۀ27 زمخرشى28:

ساخنت متاثیل: صورت گری آن ها، ُمَصَورسازی آن ها )الزمخرشی، 
1419ق، ج 1: 563(.

مصباح املنیر29 قیومى30:
ج  1428ق،  )القیومی،  است  )ُصَور(  آن  جمع  و  متثال  صورت: 

.)1:182
مجمع البحرین31طریحى32:

تصاویر: متاثیل. و »ُمَصَور« از اسامء باری تعالی است و او کسی 
است که همه موجودات را تصویر و رتبه بندی کرد و به هر چیزی، 
صورت خاص و هیئت منحرص به فردی داد که با آن تفاوت ها 
متییز داده شود )الطریحی، 1375ش، ج3: 369(. در دیگر كتاب هاى 
كتاب هاى  در  شده  نقل  كلامت  و  عبارات  مشابه  نیز،  لغوى 
یاد شده، آمده است. دو کلمه »صورت« ])ج( ُصَور[ و تصویر ])ج( 
تصاویر[، از ریشه فعل »صَوَر« به معنی ُمَصوَّر کردن، تصویر کردن، 
از  اعم  مجسمه،  غیر  و  مجسمه  دربرگیرنده  صورت گری کردن؛ 
عكس، نقش، نقاشی هستند كه اراده هر یك از این دو معنى، 
محتاج قرینه مقامیه یا مقالیه و… است، اّما از جهت جاندار و 
غیرجاندار بودن، بر هر دو اطالق می شود و ظاهراً، باید با قرینه 
مشخص كرد، چون صورت بر موجودات جاندار فراوان اطالق شده 
است. همچنین صورت می تواند بر بخىش از وجود صاحب صورت، 
اطالق شود. باید توجه داشت، عالوه بر این که احادیث، روایات 
و تاریخ اسالم از نقاشی انبیاء و امئه )ع( با عنوان صورت ])ج( 
ُصَور[ و تصویر ])ج( تصاویر[ یاد منوده اند، در زبان امروزین عرب، 
مانند زبان مردمان مرص، لبنان، حجاز، عراق و … و در نوشته هاى 
نویسندگاِن األزهر، لبنان و جرائد و مجالت آن ها نیز، صورت به 
معناى نقش، نقاشی و عكس است. بنابراین در این پژوهش، از 

این دو کلمه و مشتقات آن ها مانند »ُمَصِور« به معنی صورت گر 
و »ُمَصَور« به معنی نسخۀ صورت گری شده و... استفاده خواهد 

گردید.

ذوالفقار
تاریخی  گزارش های  و  روایات  و  احادیث  این شمشیر  مورد  در 
مختلفی وجود دارد. »ذوالفقار« نام شمشیر مخصوص رسول خدا 
بعضی  بر  اساس  که  بابویه، 1394: ج4، 419(  )ابن  است  )ص( 
روایات، جربئیل آن را آورد )النوری الطربسی، 1408ق: ج 3، 310( 
و رسول خدا آن را به امام علی )ع( داد )طربی،1390: ج3، 996(، 
و نقل شده: در روز بدر به نبی )ص( داده شد و آن را به علی 
)ع( اعطا کرد، سپس همراه امام حسن )ع( و امام حسین )ع( 
بود تا به مهدی )عج( رسید )املجلسی، 1403ق، ج 42: 57 و 58(. 
هشام بن محمد کلبی33 در االصنام34 می نویسد: از جمله آن چه 
عىل )ع( به دست آورده بود، دو شمشیر بود كه یىك از آن دو: 
»مخذم«، و دیگر: »رسوب« نامیده می شد. پیامرب اکرم )ص( آن 
دو شمشیر را به عىل )ع( بخشود. گویند كه یىك از آن دو ھامن 
»ذو الفقار« شمشیر عىل )ع( است )کلبی، 1364 :21 و22؛ الکلبی، 
2000م: 15(. آن چه ھشام در این كتاب راجع به ذوالفقار نوشته، 
قدیمی ترین مأخذى است كه به دست ما رسیده است. همچنین 
نقل شده جربئیل امر کرد که از بتی در یمن آهن بگیر، پس امام 
علی )ع( رفت و آن را شکست، و ُعَمِر آهنگر از آن، دو شمشیر 
»مخدم« و »ذوالفقار« را ساخت )املجلسی، 1403ق، ج 42: 57 و 
58(. عالوه بر این، نقل شده: از هدایای بلقیس به سلیامن )ع( بود. 
و نقل شده: در جنگ بنی املصطلق به او رسید؛ از عاص بن منبه 
حجاج سهمی که او را کشته بود )املجلسی، 1403ق، ج 42: 57 و 
58(. طربی می گوید این شمشیر متعلق به عاص بن منبه بوده که 
در جنگ بدر کشته شد و شمشیرش به حرضت محمد)ص( رسید 
و ایشان در جنگ احد، ذوالفقار را به علی )ع( داد )طربی،1390: 

ج3، 996؛ الطربی، 1879م، ج2: 424(.

و از امام رضا )ع( درباره ذوالفقار شمشیر رسول الله )ص( پرسیدند، 
فرمود: جربئیل با آن از آسامن فرود آمد، و از نقره بود و نزد من 
است)املجلسی، 1403ق، ج 42: 57 و 58؛ هامن: 65(. در تفسیر 
سدی از ابی صالح از ابی عباس در خصوص آیه »و أنزلنا الحدید«35 
نقل شده: خداوند، آدم )ص( را از بهشت در حالی فروفرستاد 
که ذوالفقار -که از برگ آس بهشتی خلق شده- با او بود. سپس 
نقل می کند: »فیه بأس شدید« پس آدم )ع( با آن با دشمنانش از 
جن و شیاطین می جنگید، و بر آن مکتوب بود: انبیائی که با آن 
می جنگند، نابود منی شوند، نبی بعد از نبی و صدیق بعد از صدیق، 
تا این که به امیراملومنین )ع( به ارث رسد، پس به وسیله آن، از نبی 
امی )ص( دفاع می کند و »و منافع للناس« برای محمد )ص( و 
علی )ع( است و »إن الله قوی عزیز« یعنی خداوند به وسیله علی 
بن ابی طالب )ع( از کیفر دادن به کفار بی نیاز است. و بسیاری از 
اصحاب گفته اند که مراد از این آیه، ذوالفقار است که از آسامن بر 
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نوع هم حضوریرسشت متنیمنبع متنیرصیح/ ضمنی

غیرلفظیعلمیپیرامتنیرصیحارجاع

لفظیعلمی/ هرنیمتنیرصیحنقل قول

غیرلفظیهرنیمتنی/ پیرامتنیضمنیتلمیح

لفظیعلمی/ هرنیمتنیضمنیرسقت

جدول 1: انواع بینامتنیت )نامورمطلق، 1395: 68(.

پیامرب )ص( نازل شد و آن را به علی )ع( داد )املجلسی، 1403ق، 
ج 42: 57 و 58(. همچنین نقل شده: نبی )ص( بر شاخه نخل، آب 

دهان انداخت، تبدیل به شمشیر شد )هامن: 57 و 58(. 

نقل شده وسط شمشیر ذوالفقار شبیه خط مهره های کمر بود 
)الصالحی الشامی، 1414 ق، ج7: 363(. در حدیث دیگری از امام 
صادق )ع( درباره وجه تسمیه آن آمده است:»آن شمشیر ذوالفقار 
نامیده شد؛ زیرا هیچ گاه امیراملؤمنین )ع( با آن به کسی رضبه 
نزده، مگر این که در دنیا از زندگی فقیر شد و در آخرت از بهشت« 
)املجلسی، 1403 ق، ج 42: 58(. ابن عصام نقل کرده که شمشیر 
امیراملومنین )ع(، ذوالفقار نام گرفت چون در وسطش از طرف 
طول، خطی داشت که شبیه خط مهره های کمر بود، و جربئیل با 
آن از آسامن فرود آمد، و حلقه آن از نقره بود و منادی از آسامن 
برای آن ندا داد: ال سیف إال ذوا الفقار و ال فتى إال علی )املجلسی، 
1403ق، ج 42: 66(. همدانی با واسطه از أبی عبدالله نقل کرده در 
روز احد اصحاب رسول الله شکست خوردند تا جایی که جز علی 
بن ابی طالب )ع( و أبودجانة با او باقی مناند و هرگاه طایفه ای به 
رسول الله )ص( حمله می کردند، علی )ع( به استقبال شان می رفت 
و آنان را پس می زد طوری که بیشرتشان کشته یا مجروح می شدند، 
تا جایی که شمشیرش شکست و به سمت پیامرب )ص( رفت و 
گفت: یا رسول الله مرد با سالح می جنگد اما شمشیر من شکسته 
است، پس پیامرب شمشیر خود، ذوالفقار را به او عطا کرد، پس 
هم چنان با آن از رسول الله )ص( دفاع کرد تا جایی که جربئیل 
نازل شد و گفت: »این نهایت فداکاری است که او از خود نشان 
می  دهد«. رسول خدا )ص( نیز گفت: »من از علی و او از من 
است .« سپس صدایی در آسامن شنیده شد: »السیف اال ذوالفقار و 
ال فتی اال علی« )املجلسی، 1403ق، ج 42: 66(. مفید با واسطه از 
مشیخته نقل می کند: روز احد صدای هاتفی را شنیدم که می گفت: 
ال سیف إال ذوالفقار و ال فتى إال علی )هامن: 66(. ابن مغازلی 
با استناد به نبی )ص( نقل می کند که روز احد صدای منادی ای 
را شنیدم که ندا داد: ال سیف إال ذوالفقار و ال فتى إال علی. ابن 
مغازلی با استناد به محمد بن علی الباقر )ع( نقل می کند: ملکی 
از آسامن در روز بدر ندا داد: ال سیف إال ذوالفقار و ال فتى إال 
علی )املجلسی، 1403ق، ج 42: 63(. همچنین از أبو عبدالله )ع( 
نقل است: پیامرب )ص( به جربئیل نظر کرد که بین زمین و آسامن 
بر تختی از نور نشسته بود و گفت: ال سیف إال ذوالفقار و ال فتى 

إال علی )هامن: 58(.

در فرهنگ عامه و ُمَصَورسازی های سنتی این شمشیر را غالباً به 
صورت شمشیری دارای دو شاخه و دو رس ترسیم می کنند. در برخی 
منابع نیز این تصویر تأیید شده است )ابن شهر آشوب،1392: ج3، 
45( ولی عمده منابع، چنین مطلبی را رد می کنند و آن را رصفاً 
دارای دو َدم و دو لبۀ تیز می دانند)موسوی بجنوردی، 1377: ج9، 

.)398

ب- پیشینه تحقیق
1- کتب

نویسنده  چهار  از  بینامتنیت  عنوان  تحت  کتاب  چهار  تاکنون 
 L’intertextualite متفاوت به رشته تحریر در آمده اند که به ترتیب
 ،CALS-CPST انتشارات  در   )2004( گوته36  روبرت  تألیف 
)Intertextuality (The New Critical Idiom تألیف گراهام آلن 
)2004( در انتشارات L’intertextualite ،Routledge تألیف سوفی 
 L’intertextualite  ،Flammarion انتشارات  در   )2002( رابو 
ماریه میگه-اوالنیه38 )1998( در  ناتالی لیامت لوتیه37 و  تألیف 
انتشارات Presses Universitaires de franche-Comte هستند 
و تنها کتاب آلن توسط پیام یزدانجو )1٣٨٠( به فارسی ترجمه 
شده است. همچنین سه کتاب تحت عنوان درآمدی بر بینامتنیت 
بینامتنیت  بر  درآمدی  ترتیب  به  که  تحریر درآمده اند  به رشته 
 Initiation ،تألیف بهمن نامور مطلق )1390( در انتشارات سخن
انتشارات  تألیف آن-کلر جیونو )2005( در   a l’intertextualite
Ellipses و Initiationa l’intertextualite تألیف ناتالی پیگی-گرو 
)1996( در انتشارات Dunod به چاپ رسیده است و دو عنوان 

اخیر به زبان فارسی ترجمه نشده است.

 Palimpsestes. La littérature )1982( ،Seuils )1987( کتاب های
Introduction a l’architextualite ،au second degré )1979( و 
)Figures III )1972 توسط ژرار ژنت نوشته شده و در انتشارات 
تا  ساختارگرایی  از  بینامتنیت  کتاب  رسیده اند.  چاپ  به   Seuil
پسامدرنیسم )1395( نوشته بهمن نامور مطلق توسط انتشارات 
سخن به چاپ رسیده است. کتاب درآمدی بر نشانه شناسی هرن 
)1382( نوشته محمد ضیمران در نرش قصه به چاپ رسیده است.

کتاب تصاویر االمام علی )ع) مراجعها و دالالتها التشکیلیه )2011( 
که نوشته شاکر لعیبی و در ریاض الریس الکتب دارالنرش به چاپ 
رسیده است، نخستین مطالعه در نوع خود بر روی تصاویر امام 
علی بن ابی طالب )ع(، مبتنی بر برخی از منابع و نسخه های خطی 



40
نرشیه مطالعات عالی هرن / دوره دوم/ شامره 2، تابستان 1399 Advanced Studies of Art Quarterly

.)URL 1( (.تصویر 1: تصویر ایستاده امام علی )ع)، مهدی طالعی نیاURL 2( تصویر 2: تصویر ایستاده امام علی )ع)، حجت الله شکیبا

تاکنون است. آن چه در این کتاب اهمیت دارد دلیل ایجاد، تاریخ و 
زیبایی شناسی گروهی از تصاویر است که علی بن ابی طالب )ع( را 
در طول و عرض جهان عرب ارائه می دهد: در هرن تونس، سوریه، 
مرص، به ویژه در قسمت رشقی جهان عرب، در میان شیعیان عراق، 
لبنان و مناطق بزرگ خلیج فارس و مناطق بزرگ قاره آسیا: ایران، 

ترکیه، افغانستان، پاکستان، هند و سایر کشورهای اسالمی. 

2- مقاالت
هرن،  نقدنامه  کتاب  در   )1391( »بینامتنیت)ها(«  مقاالت 
»گونه شناسی بیش متنی« )1391( در فصلنامه پژوهش های ادبی، 
»بینامتنیت نزد ژرار ژنت« )1388( در مجموعه مقاالت هم اندیشی 
هرن تطبیقی، »ترامتنیت مطالعه روابط یك منت با دیگر منت ها« 
نامور مطلق  دكرت  نوشته  انسانی  علوم  پژوهشگاه  در   )1386(
می باشند. مقاله »بیش متنیت روشی برای مطالعات تطبیقی هرن« 
)1٣٨٨( توسط منیژه كنگرانی در مجموعه مقاالت هم اندیشی 
هرن تطبیقی، فرهنگستان هرن به چاپ رسیده است. مقاله »تحلیلی 
بر نظریه های بینامتنیت ژنتی« )1395( توسط اسامعیل آذر در 

پژوهش های نقد ادبی و سبك شناسی به چاپ رسیده است.

بنابراین طی بررسی های انجام شده در وب سایت پژوهشگاه 
همچنین  و   )irandoc.ir( ایران  علمی  مدارک  و  اطالعات 
پایگاه اطالعات نرشیات کشور )magiran.ir( و نیز سایت نور 

)noormags.ir(، به کتاب، مقاله و سند خاصی که به طور خاص 
باشد، برخورد  پرداخته  این پژوهش  بررسی در  به مفهوم مورد 
نشد؛ به عبارتی تاکنون در زمینه بررسی دوسویگی ارجاعی ُصَور 
ایستاده حرضت علی )ع) در آثار بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای، 
کتاب، مقاله، تحقیق و یا پایان نامه ای در ایران نگارش نشده است. 
تحقیقات انجام شده تاکنون از یک سو در مواردی به موضوع 
بینامتنیت )تشابه روش تحقیق( و از دیگر سو در موارد محدودی به 
ُصَور حرضت علی )ع( در ادوار تاریخی مختلف )تشابه موضوعی( 
پرداخته اند. بنابراین این موضوع در مطالعات هرنی در ایران و 
جهان و در دانشگاه ها موضوعی جدید است و کار در مرز دانش 

محسوب می شود و می توان در پژوهش دکرتی به آن پرداخت.

3- دوسویگی ارجاعی ُصَور ایستاده امام علی )ع(
»یکی از پرسش های جدی در خصوص هرن نزد یونانیان و به طور 
کلی متام متدن ها و فرهنگ های مؤلف این بوده که تصاویر هرنی 
از کجا ناشی می شوند؟ پاسخ های گوناگونی نیز به این پرسش 
داده شده است. سه پاسخ مهم و کلی عبارت اند از: میمسیس39 و 
پوئسیس40 و سمیوسیس41. میمسیس هرن را بازمنایی یک واقعیت 
بیرونی می داند که می تواند از عامل واقعیت و محسوس تا عوامل 
دیگر چون مثل و مثال را در بربگیرد. اما پوئسیس بر این باور 
است که هرن در فرایندی خالقانه و بدون نیاز به واقعیتی از پیش 
مشخص بازمنایی و آفریده می شود. سمیوسیس یا نظریه نشانه ای 
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.)URL 4( تصویر 3/ب: تصویر ایستادۀ امام علی )ع)، حسن اسامعیل زاده .)URL 4( تصویر 3/الف: تصویر ایستادۀ امام علی )ع)، حسن اسامعیل زاده

بر این باور است که اثر هرنی و حتی تاریخی بیش از آن که متأثر 
از واقعیت بیرونی یا خالقیت درونی باشد متأثر از منت های دیگر 

است« )نامور مطلق،1390: 264(. 

از شناخته شده ترین ُصَور در هرن اسالمی، ُصَور حرضت علی )ع( 
هستند. این ُصَور به لحاظ موضوعی به دو دسته موضوعات روایی 

و غیرروایی قابل تقسیم است:
1.روایی: این دسته خود شامل دو نوع روایت وقایع تاریخی و 

روایت وقایع غیرتاریخی یا فرا تاریخی می شود: 
-روایت وقایع تاریخی مربوط به روایت اتفاقات زمان حیات 
حرضت علی )ع( نظیر والدت در کعبه، جنگ های بدر و احد 

و خندق، غدیر و... است.
-روایت وقایع غیرتاریخی یا فراتاریخی نظیر روایت کرامات 
و معجزات ایشان، داستان جوامنرد قصاب، شفا دادن بیامران، 
سیراب کردن شیعیان از حوض کوثر در روز رستاخیز و... است. 
از  بعد  یا  از والدت  قبل  به  مربوط  عموماً  وقایع  نوع  این 

شهادت ایشان، جهان متافیزیکی، برزخ، قیامت و... می شوند.
2.غیرروایی: در این نوع، هیچ روایتی وجود ندارد و تصویر امام 
علی )ع( گاه تنها و گاه همراه با حسنین )ع(، قنرب، سلامن، گه گاه 

با پیامرب )ص( و... هستند.

ُصَور غیرروایی به لحاظ نوع پیکره حرضت علی )ع(، شامل دو 

نوع هستند:
-پیکره نشسته: در این نوع، ُصَور امام علی )ع( گاه تنها و گاه 
همراه با حسنین )ع(، قنرب، سلامن، پیامرب )ص(، حرضت فاطمه 

زهرا )س( و... هستند. 
-پیکره ایستاده: در این نوع، ُصَور امام علی )ع( اغلب تنها و 
ندرتاً همراه با شیر، فرشتگان یا حرم ایشان در نجف هستند. 

در این پژوهش به ارزیابی نظریه سمیوسیس در خصوص تصویر 
ایستاده حرضت علی )ع( در موضوعات غیرروایی در اثر یکی 
از بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای می پردازیم )تصویر1( و میزان 
مرجعیت تاریخی این تصویر را مورد بررسی قرار می دهیم42. از 
نکات قابل توجه این تصویر عالوه بر نوع پیکره، حضور ذوالفقار 
است. ُصَور حرضت علی )ع( به لحاظ موضوعی، از جنبه ای دیگر، 
به دو دسته موضوعات جنگی و موضوعات غیرجنگی قابل تقسیم 

است: 
1.موضوعات جنگی به عنوان منونه شامل جنگ های بدر، احد، 

خندق، نهروان، جمل، صفین و... هستند.
2.موضوعات غیرجنگی به عنوان منونه شامل مباهله، غدیر، حدیث 

کساء و... است. 

در موضوعات جنگی، دلیل وجود ذوالفقار مشخص است ولی در 
موضوعات غیرجنگی، سؤال برانگیز است. جالب توجه است که 
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ُصَور غیرروایی حرضت علی )ع( جزء موضوعات غیرجنگی هستند. 
هدف پژوهش حارض، همچنین، بررسی چرایی حضور ذوالفقار و 
میزان مرجعیت تاریخی این حضور در ُصَور ایستاده است. پرسش 
این است که آیا در خلق این ُصَور، تنها ارجاع ممکن در مورد 
ذوالفقار، ارجاع تاریخی )میمسیسی( است؟ آیا ذوالفقار در این 
ُصَور به جز ارجاع تاریخی، ارجاع دیگری )سمیوسیسی( ندارد؟ 
پژوهش حارض در تالش است باور عموم مردم در این خصوص 
را به چالش بکشاند، نه از این جهت که تاریخ نویسی آن را زیر 
سؤال بربد بلکه به این جهت که بررسی کند آیا ارجاعات دیگری 
می تواند برای آن وجود داشته باشد؟ بدین منظور این پژوهش 
از رویکرد بینامتنی میان این اثر و آثار مشابه و مرتبط در ادوار 

مختلف تاریخی استفاده می کند. 

الف- ترشیح ُصَور ایستاده امام علی )ع(
از  تن  چند  توانسته  است  میدانی  مطالعه  طریق  از  نگارنده 
بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای را در دوره معارص شناسایی کند. 
پورفرزانه45،  محمدرضا  عقیلی44،  سید جواد  میرزاعلی شفائی43، 
سید محمدرضا حسینی46، مهدی طالعی نیا47 از جمله آنان هستند. 
از میان آثار این نقاشان، تنها تعداد محدودی تصویر ایستاده از 
حرضت علی )ع( وجود دارد و به دلیل محدودیت های تحقیق 
اثر طالعی نیا )تصویر 1( در پژوهش قرار می گیرد. تصویر ایستاده 
حرضت علی )ع( در اثر ایشان، در حالت تنها، چهره تنها، چهره 
به صورت سه رخ و مایل به سمت راست و بدن متام رخ است. 
شمشیر حامیل شده است و جهت آن از چپ به راست است یعنی 
رس شمشیر سمت چپ تصویر و انتهای آن سمت راست تصویر 

است. یک دست حرضت، روی قبضه48 شمشیر است. 

با ُمَصَورسازی این تصویر، یک شبکه متنی در خصوص این اثر 
شیعی و پیام های آن شکل می گیرد. این شیوه ُمَصَورسازی موجب 
شده که در دوره معارص در اذهان بسیاری مخاطبان، منتقدان 
از  قدرت مند و جنگنده  مسلامن و غیرمسلامن، تصویری رصفاً 
حرضت ایجاد شود. هر چند تأکید بر هیبت، جالل، قدرت بدنی 
مافوق طبیعی حرضت علی )ع(، از طریق ذوالفقار و نوع پیکره، 
برگرفته از احادیث، روایات و تاریخ است اما این پژوهش تالش دارد 
با روش بینامتنی وجوه دیگر این امر را نیز مطالعه مناید. لذا این 
سؤال را دنبال می کند که آیا ُمَصَورسازی بر اساس اسناد تاریخی و 
روایی بوده است؟ یعنی ُمصِور بر اساس اسناد تاریخی به این نتیجه 
رسیده است که حرضت علی )ع( همواره شمشیر خویش را به 
همراه داشته اند حتی در مواقعی که در جنگ نبوده اند؟ در پاسخ 
می توان گفت که هر چند تاریخ و احادیث و روایات، حرضت علی 
)ع( را صاحب ذوالفقار دانسته اند اما هیچ یک به رصاحت بیان 
نکرده اند که این شمشیر، غیر از زمان جنگ نیز همراه ایشان بوده 
است. همچنین بر اساس مطالعات نگارنده بر روی نقاشی های 
سنتی، مسئله متأثر بودن هرنمندان سنتی از یکدیگر و در حقیقت 
این  در  لذا  است.  مطرح  نیز  تصویری  پیش متنی  از  متأثربودن 

مرحله، مطالعه تصویر حرضت علی )ع( در آثار هرنمندان نسل 
قبلی رضوری است.

ب- ارجاع ضمنی ُصَور ایستاده امام علی )ع( 
1-بررسی بینامتنی درون فرهنگی و درون نشانه ای49 ُصَور 

ایستاده امام علی )ع(
از میان نقاشان نسل قبلی که به شیوه سنتی نقاشی می کنند، 
یک تصویر ایستاده از حرضت علی )ع( می یابیم که متعلق به 
حجت الله شکیبا50 )تصویر 2( است. تصویر ایستاده حرضت علی 
)ع( در اثر ایشان، در حالت تنها، چهره به صورت سه رخ، بدن سه رخ 
اما چهره به سمت راست و بدن به سمت چپ مایل است. شمشیر 
حامیل شده است و جهت آن از چپ به راست است یعنی رس 
شمشیر سمت چپ تصویر و انتهای آن سمت راست تصویر است. 
دو دست حرضت روی قبضه شمشیر است. اثر طالعی نیا بسیار 
مشابه اثر شکیبا است ولی در خصوص متأثر بودن ایشان از شکیبا 
اطالعاتی در دست نیست. در خصوص این سؤال که آیا شکیبا، این 
تصویر را با آگاهی از اسناد تاریخی و روایی تصویر منوده است نیز 
اطالعی در دست نیست ولی احتامال مراجعه به آثار نسل قبلی 

می تواند موثر باشد.

در میان نقاشان نسل قبلی، دو تصویر ایستاده از حرضت علی 
)ع( اثر حسن اسامعیل زاده ]اسمعیل زاده[51 )تصویر 3( می یابیم. 
ایشان از نقاشان قهوه خانه ای و از شاگردان استاد محمد مدبر52 
هستند. ُصَور ایستاده حرضت علی )ع( در اثر ایشان، در حالت 
تنها، چهره به صورت سه رخ، بدن سه رخ اما صورت به سمت راست 
و بدن به سمت چپ مایل است. در یکی شمشیر حامیل شده 
است و جهت آن از چپ به راست است یعنی رس شمشیر سمت 
چپ تصویر و انتهای آن سمت راست تصویر است و یک دست 
حرضت روی قبضه شمشیر است و در دیگری حرضت علی )ع( 
بر ذوالفقار تکیه زده اند. بنابراین، اثر شکیبا و طالعی نیا بسیار 
مشابه آثار اسامعیل زاده هستند. تا اینجا آثار سه نسل از نقاشان 
سنتی در دوره معارص بررسی شد و بررسی ها نشان داد که این 
شیوه ُمَصوَّرسازی پیکره ایستاده همراه با ذوالفقار، رصفاً بر اساس 
منابع تاریخی و روایی نیست بلکه ارجاعات رصیح و ضمنی به 
پیش منت های موجود نیز هست و لذا ارجاع تاریخی تنها ارجاع 
و  نیست  قهوه خانه ای  نقاشی  بازماندگان  آخرین  آثار  بر  حاکم 
فرضیه رصفاً میمسیسی بودن این ُصَور رد و فرضیه سمیوسیس در 
این خصوص تأیید می گردد اما به دنبال پاسخ به این سؤال که اگر 
این ارجاع رصفاً تاریخی نیست پس چه ارجاع دیگری بر اثر حاکم 

است پژوهش را به شیوه بینامتنی ادامه می دهیم. 

اکنون این سؤال وجود دارد که اثر اسامعیل زاده -به عنوان پیش منت 
اثر طالعی نیا و شکیبا- بر اساس چه پیش متنی خلق گردیده است؟ 
از آن جا که اسامعیل زاده از شاگردان مدبر بوده، در این مرحله 
آثار مدبر و هم دوره وی، حسین قوللرآقاسی53، مورد بررسی قرار 
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.)URL 5( تحت تأثیر یحیی نصیری )تصویر 4: مجموعه ای از برخی پوسرتهای ُصَور ایستادۀ امام علی )ع

می گیرند، لیکن در متام ُصَور غیرروایی بازمانده از ایشان، حرضت 
علی )ع( در حالت نشسته هستند، بنابراین پیش منت اسامعیل زاده 
را در جای دیگری باید جست و جو منود. مدبر و حسین قوللرآقاسی 
هر دو از شاگردان علیرضا قوللرآقاسی54 هستند؛ در این مرحله 
بررسی آثار ایشان و حتی پدر و استاد ایشان آقا مصطفی کاشی پز 
رضوری است ولی متأسفانه نگارنده تاکنون موفق به یافنت ُصَور 
حرضت علی )ع( از این دو استاد نشده  است، اما آشنایی مدبر، 
قوللرآقاسی و اسامعیل زاده با فردی به نام یحیی نصیری در تاریخ 
گزارش شده است )سیف، 1395: 124(. متاسفانه اطالعات زیادی 
پیرامون این نقاش در دست نیست فقط می دانیم که هم دوره 
حسین قوللرآقاسی، مدبر و اسامعیل زاده بوده و در نقاشی نسبت 
به ایشان، گرایش بیشرتی به رئالیسم و پرسپکتیو داشته است. هر 
نصیری در زمره نقاشان قهوه خانه ای ذکر نشده لیکن  چند نام 
ارتباط وی با نقاشان قهوه خانه ای و تأثیرش بر برخی از این نقاشان 
در گرایش به پرسپکتیو ذکر گردیده است، بنابراین به نظر می رسد 
که بررسی آثار نصیری می تواند رس نخی برای یافنت سایر ارجاعات 

باشد.

در دوره پهلوی در منازل، بازارها، حسینیه ها، تکایا، مساجد و... به 
پوسرتهایی از ُصَور ایستاده حرضت علی )ع( برمی خوریم )تصویر 
4( که به تعداد زیاد چاپ و تکثیر شده  است و تاکنون نیز در ایران 
و در برخی کشورهای مسلامن مانند عراق، ترکیه، لبنان، افغانستان 
نیز توسط  قرار می گیرد و منونه های دیگری  استفاده  و... مورد 
نقاشان مختلف، از روی آن ها استنساخ، چاپ و تکثیر شده  است. 
ایجاد این منونه پوسرتها را به چاپ خانه های ایران نسبت می دهند 
و نخستین نقاش را یحیی نصیری55 می دانند. از آن جا که اثر نصیری 
را تاکنون نیافته ایم، به پوسرتهای ملهم از اثر ایشان استناد می کنیم. 

ُصَور ایستاده حرضت علی )ع( در این پوسرتها، در حالت تنها، 
چهره به صورت سه رخ، بدن سه رخ اما عموماً صورت به سمت 
راست و بدن به سمت چپ مایل است. این پوسرتها دو گونه است: 
حرضت علی )ع( با ذوالفقار و حرضت علی )ع( بدون ذوالفقار. 
در مورد اول، در برخی شمشیر، حامیل شده است و جهت آن از 
چپ به راست است یعنی رس شمشیر سمت چپ تصویر و انتهای 
آن سمت راست تصویر است و در برخی دیگر تکیه حرضت )ع( 
بر شمشیر است. با توجه به این که منونه تصویر ایستاده از حرضت 
علی )ع( از قوللرآقاسی و مدبر در دسرتس نیست، به نظر می رسد 
نقاشان بعدی، حتی شاید هرنمندان مدرنیست معارص نظیر جواد 
حمیدی )تصویر 8(، تحت تأثیر نصیری و احتامالً پوسرتهای وی 

بوده اند.

نگارنده، برای یافنت پیش منت های اثر نصیری، به جست و جو در 
دوره قاجار می پردازد. در دوره قاجار تنها چند تصویر ایستاده 
می یابد که متعلق به اسامعیل جالیر56 هستند، بنابراین یکی از 
آن ها در پژوهش قرار می گیرد )تصویر 5(. هر چند در این اثر 
ذوالفقار در دست حرضت علی )ع( وجود ندارد ولی با توجه به 
شباهت سایر عنارص به اثر نصیری، به نظر می رسد پیش منت اثر 
نصیری بوده57 و بنابراین این اثر کهن ترین صورت ایستادۀ بازمانده 

از حرضت علی )ع( است. 

مشابهت غیر قابل انکار ُصَور ایستاده علی )ع( در آثار تصویری 
نشانه وجود  بی شک  معارص،  دوره  تا  قاجار  دوره  از  خلق شده 
نوعی ارتباط است. وجود این مشابهت موجب دگرگونی اساسی 
در تحلیل آثار بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای می شود. اگر تا پیش 
از این تََصّور می شد که ذوالفقار و پیکره ایستاده در این ُصَور رصفاً 
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.)URL 6( تصویر 5: صورت ایستاده امام علی )ع)، اسامعیل جالیر، دورۀ قاجار
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به انعکاس واقعیت می پردازد اکنون مشخص شد که به جهانی 
نشانه ای و به عبارتی به منظومه ای نشانه ای ارجاع می دهند که 
موجودیتی مستقل از واقعیت دارد. این جهاِن نشانه ای بیش از 
تأثیر گذاشته است. جهان  ایستاده  ُصَور  بر خلق  جهان واقعی 
می شوند،  متولد  منت ها  آن  در  که  منت هاست  »جهان  نشانه ای 
رشد می کنند و جای خود را به نسل دیگری از منت ها می دهند 
و همواره تأثیر خود را بر نسل های بعدی هامنند ژن های متنی 
حفظ می کنند. عنارص این جهان با قوانین بینامتنی به هم پیوند 

می خورند و با یکدیگر تعامل دارند« )نامور مطلق، 1390: 285(.

در ُصَور ایستاده امیراملؤمنین )ع(، پیکره ایستاده حرضت به صورت 
تنها، بدن سه رخ و صورت سه رخ است لیکن عموماً رس در جهت 
مخالف بدن است و به این صورت گردشی در رس و گردن قابل 
مشاهده است. از دیگر نکات قابل توجه، حضور ذوالفقار است. 
از تنها بودن، ایستاده بودن بدن، سه رخ بودن بدن و رِس پیکره 
و حضور ذوالفقار می توان تحت عنوان اصول، آداب و رسوم یا 
منود  یاد  )ع(  علی  امام  ایستاده  ُصَور  ُمَصَورسازی  پروتکل های 
)جدول 1(. همچنین از عبای قهوه ای و عاممه سبز می توان تحت 
عنوان اصول صورت گری کلیه انواع ُصَور حرضت علی )ع( یاد منود. 
در این هرن سنتی، اصول و پروتکل ها، یا سینه به سینه از استاد 
به شاگرد منتقل می شده اند یا در مواردی که نقاش خودآموخته 
بوده و استاد نداشته، با تقلید از اثر گذشتگان حفظ و رعایت 

می شده اند.

بر اساس نظریه بینامتنیت که »هیچ نقشی خلق منی شود مگر این که 
باشد«)نامور مطلق،1390:  دیگر  نقش های  بازتاب  برای  آینه ای 
96( قاعدتا پیش متنی برای اثر جالیر نیز موجود بوده است، ولی 
متاسفانه نگارنده تاکنون نتوانسته  است تصویر تکی ایستاده از 
حرضت علی )ع( از ابتدای اسالم تا دوره قاجار بیابد. الزم به ذکر 
است که پیش از دوره قاجار و زند، احتامال ُمَصَورسازی ُصَور حرضت 
علی )ع( روی بوم و یا برای استفاده در منازل و... مرسوم نبوده 
و به نسخ خطی محدود می شده است. در نسخ خطی نیز بیشرت 
ُصور، روایی بوده و بنابراین منونه های حضور تنهایی حرضت علی 

)ع( بسیار اندک اند. در این اندک منونه ها، پیکره حرضت علی )ع( 
به صورت نشسته است. گزارش های تاریخی و منونه های باقی ماندۀ 
ُصَور نشسته حرضت علی )ع( از دوره آل بویه و سلجوقی به این 
سو وجود دارند و این نوع ُصَور، مشهورترین و بیشرتین ُصَور 
امیراملؤمنین )ع( هستند. اعتقاد بر این بوده که ُصَور نشسته از 
روی نسخه یا نسخه هایی مصّور شده  است که از روی ایشان در 
زمان حیات شان نقاشی شده اند )میرخواند، 1270:1065و 1066(. 
ُصَور نشسته )تصویر 6 ]و تصویر 7[(، به لحاظ چهره، نوع البسه، 
رنگ ها، فرم ذوالفقار و... قطعاً پیش منت ُصَور ایستاده هستند ولی 
چون پژوهش بر یافنت پیش منت های پیکره ایستاده متمرکز است از 
پیش منت های جزئیاِت اثر رصف نظر می شود. بنابراین جست و جو 
دنبال  به  و  پایان می رسد  به  این مرحله  در متون تصویری در 
یافنت سایر پیش منت های احتاملی به متون نوشتاری اسالمی رجوع 

می شود. 

2- بررسی بینامتنی درون فرهنگی و بینانشانه ای58ُصَور 
ایستاده امام علی )ع(

از آن جا که طبق اسناد یاد شده، قدیمی ترین ُصَور موجود ایستاده 
امیراملؤمنین علی )ع( مربوط به دوره قاجار هستند، در این بخش 
از مطالعه، به دنبال یافنت ُصَور مقدم تر احتاملی، به متون نوشتاری 
رجوع می کنیم. در کتب و اسناد تاریخی، مواردی از وجود ُصَور 
حرضت علی )ع( پس از ظهور دین مبین اسالم گزارش شده اند، 
به عنوان مثال شیخ علی ربّانی خلخالی59 به قرن پانزدهم هجری 
قمری در اّم البنین علیها السالم الّنجم الساطع فی مدینة النبّی 
سلیامن  می نویسد:   )129 ق:   1428 الخلخالی،  )ربّانی  األمین60 
آن  بر  که  داشت  عثامنی، شمشیری  ترک های  پادشاه  قانونی61، 
تصویر علی بن ابی طالب )ع( بود. همچنین عبد الجبار الرفاعی62به 
قرن پانزدهم هجری قمری در معجم ما كتب عن الرسول و أهل 
بیته63 )الرفاعی، 1371 ش، ج6: 121 و 122( و احمد تیمور باشا64در 
قرن چهاردهم هجری قمری در التصویر عند العرب )باشا، 2020م: 
51( می نویسند: بر شمشیرهای عضد الدوله65 و رکن الدوله66 و 
آلب ارسالن67 و ملک شاه68، تصویر علی بن ابی طالب)ع( بود. 
عالوه بر این، شیخ علی منازی69 به سال 1403 هجری قمری در 

رس سه رخ، ایستادهتنها بودنذوالفقارنام مُصَور
بدن سه رخ

گردش زاویه رس 
نسبت به بدن

عبای قهوه ایعاممه سبز

++++++حامیل کردهطالعی نیا )تصویر 1(

++++++حامیل کردهشکیبا )تصویر2 (

++++++حامیل کردهاسامعیل زاده )تصویر 3(

++++++تکیه  زده بر ذوالفقار

پوسرتهای ملهم از
اثر نصیری )تصویر4 (

++++++حامیل کرده

++++++تکیه زده بر شمشیر

++++++بدون شمشیر

+--+++بدون شمشیرجالیر )تصویر 5(

جدول 1: بررسی اصول ُمَصَورسازِی ُصَور ایستاده حرضت علی )ع( )نگارنده(.
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رس سه رخ، ایستادهذوالفقارنام مُصَور
بدن سه رخ

گردش زاویه رس 
نسبت به بدن

عبای قهوه ایعاممه سبز

+++++حامیل کردهطالعی نیا )تصویر 1(

+++++حامیل کردهشکیبا )تصویر2(

+++++حامیل کردهاسامعیل زاده )تصویر 3(

+++++تکیه زده بر ذوالفقار

پوسرتهای ملهم از 
اثر نصیری )تصویر 4(

+++++حامیل کرده

+++++تکیه زده بر شمشیر

+++++بدون شمشیر

+--++بدون شمشیرجالیر )تصویر 5(

جدول 2: بررسی اصول ُمَصَورسازِی ُصَور ایستادۀ حرضت علی )ع( )نگارنده(.

مستدرك سفینة البحار70)النامزی، 1418، ج6: 390(، شیخ عباس 
قمی71 به سال 1344هجری قمری در سفینة البحار و مدینة الحکم 
و اآلثار72 )القمی، 1344، ج 5: 192(، عالمه محمد باقر مجلسی73به 
قرن یازدهم و دوازهم هجری قمری در بحار األنوار74 )املجلسی، 
1403ه، موسسه الوفاء، ج 41: 150( و عبدالحمید بن هبةالله ابن 
ابی الحدید75 به قرن هفتم هجری قمری در رشح نهج البالغة76 )ابن 
ابی الحدید، 1404 ق، ج1: 28 و 29( نقل می کنند که پادشاهان 
ترک و دیلمی تصویر شمشیر به دست امیراملؤمنین علی )ع( را 
بر شمشیرهای خود مصّور می کردند و بر شمشیر عضد الدوله 
بن بویه و پدرش رکن الدوله و ارسالن و پرسش ملک شاه، تصویر 
علی بن ابی طالب )ع( بود که به وسیله آن تفأل بر نرص و پیروزی 
می زدند. هر چند در این اسناِد تاریخی گزارشی مبنی بر نشسته یا 
ایستاده بودن تصویر حرضت علی )ع( ذکر نشده لیکن به دلیل تنها 
بودن حرضت در این ُصَور و همچنین حضور ذوالفقار، می توانند 
به عنوان پیش منت ُصَور ایستاده دوره قاجار مطرح است. نخستین 
گزارشات ُصَور امیراملؤمنین )ع( بعد از اسالم، مربوط به دوره آل 
بویه و سلجوقی هستند و مطالعه بینامتنی درون متون نوشتاری 
اسالمی به دنبال ُصَور امیراملؤمنین)ع( پس از اسالم، در اینجا به 

پایان می رسد.

3- بررسی بینامتنی بینافرهنگی بینانشانه ای77 ُصَور 
ایستاده امام علی )ع( 

در پاسخ به این سؤال که آیا ُصَور حرضت علی )ع( موجود در 
آثار دوره بوئیان و سلجوقیان، پیش متنی تصویری در پیش از اسالم 
دارند یا خیر، به جست و جوی گزارش هایی از ُصَور حرضت علی 
)ع( در سایر ادیان می پردازیم. جالب توجه است که در کتب و 
اسناد تاریخی اسالمی، مواردی از وجود ُصَور ایستاده حرضت علی 
)ع( در بیرون از فرهنگ اسالمی نیز گزارش شده است. به عنوان 
مثال، شیخ علی منازی به سال 1403 هجری قمری در مستدرك 
سفینة البحار )النامزی، 1418، ج6: 390(، شیخ عباس قمی به سال 
1344هجری قمری در سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار )القمی، 
1344، ج 5: 192(، عالمه محمد باقر مجلسی به قرن یازدهم و 
دوازهم هجری قمری در بحار األنوار )املجلسی، 1403ق، موسسه 

الوفاء، ج 41: 150( و عبدالحمید بن هبةالله ابن ابی الحدید به 
قرن هفتم هجری قمری در رشح نهج البالغة )ابن ابی الحدید، 
1404 ق، ج 1:28 و 29( آورده اند: »پادشاهان فرانسه و روم در 
کلیساها و خانه های عبادت شان، تصویر علی بن ابی طالب )ع( را 

مُصَور می کردند«. 

همچنین احمد بن موسی ابن طاووس78 به قرن هفتم هجری قمری 
در بناء املقالة الفاطمیة فی نقض الرسالة العثامنیة79 می نویسد: »و 
خرب شگفتی آوری به ما رسید از مردی به نام مفرج فرنجی که در کاخ 
برخی پادشاهان حضور دارد؛ از او در مورد امیراملؤمنین )ع( و بقیه 
]ابوبکر، عمر و عثامن[ پرسیدم. در مورد بقیه، چیزی منی دانست 
اما گفت امیراملؤمنین )ع( نزد ما در کلیساها تصویر شده است و 
صورتش را فقط در ایتالیا می توان به دست آورد که صورت مردی 
بدون عاممه و زره پوشیده است« )ابن طاووس، 1411 ق: 155(. 
عالوه بر این، جواد شّب80 در أدب الطّف أو شعراء الحسین)ع)81 
در  أمیراملؤمنین علی بن ابی طالب )ع(  ُصَور  از  یکی  از  خرب 
کتابخانه ای در یونان می دهد که به عالمه سید محمد قزوینی82 
هدیه می شود )شرّب، 1409 ق، ج8: 233(. این گزارش های تاریخی، 
بسیار شگفت انگیز به نظر می رسد و این سؤال را ایجاد می کند که 
چطور ُصَور حرضت علی )ع( در فرانسه، روم، ایتالیا و یونان گزارش 
شده است؟ ُصَور امیراملؤمنین )ع( بر اساس چه پیش متنی در این 
کشورها مُصَور شده اند؟ برای یافنت پاسخ این سؤاالت جست و جو 

را در منابع تاریخی اسالمی ادامه می دهیم.

در تاریخ اسالم، ماجرایی طوالنی از دیدار امام علی )ع( با فردی 
به نام جاثلیق، به نقل از سلامن فارسی وجود دارد که به »خب 
جاثلیق« مشهور است. خالصه خرب بدین رشح است که سلامن 
فارسی روایت می کند: مردی به نام جاثلیق، بزرگ نصاری، با عده ای 
از مسیحیان، از روم نزد ابوبکر آمدند، در حالی که وی در مسجد 
بود. مسیحیان از ابوبکر سؤاالتی کردند که از جواب دادن عاجز 
ماند. جاثلیق گفت: کسی را معرفی کنید تا من سؤاالت خود را از 
او بپرسم. من به دنبال علی بن ابی طالب)ع( رفتم، در حالی که 
ایشان در منزل بودند. ماجرا را رشح دادم و از ایشان خواستم به 
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مسجد بیایند. حرضت علی )ع( وارد مسجد شدند، مرد نرصانی 
گفت: آن چه از این پیرمرد پرسیدم )و او از جواب عاجز ماند( از تو 
می پرسم، آنگاه سؤاالت خود را مطرح کرد و حرضت علی )ع( یک 
به یک پاسخ دادند. در پایان گفت و گویی طوالنی، جاثلیق گفت: 
به خدا سوگند راست گفتی، من شهادت می دهم که الاله االاللّه و 
محمداً رسول اللّه )صلی الله علیه و آله( و این که تو )یا علی( وصی 
پیامرب )ص( و سزاوارترین مردم به جایگاه او هستی، آنگاه همراهان 
او نیز مسلامن شدند. جامعت حارض در مسجد، به هم تربیک 
گفتند، چون علی )ع( با دالیل و برهان محکم خویش توانسته 
بود غبار ذلت و زبونی را از آنان برطرف مناید. سپس به علی )ع( 
گفتند: ای ابوالحسن! خدا به تو جزای خیر دهد که توانستی حق 
از آن،  ادا کنی. سلامن روایت می کند که پس  پیامرب خویش را 
مسیحیان از مسجد بیرون آمدند و مردم هم متفرق شدند. وقتی 
مسیحیان می خواستند مدینه را ترک گویند، در حالی که مسلامن 
شده و در حق علی )ع( دعا می کردند، برای خداحافظی نزد آن 
حرضت آمدند، حرضت علی )ع( هم از خانه بیرون آمدند و با آنان 
نشستی صورت دادند. در انتهای نشست، حرضت علی )ع( گریه 
رس دادند، و آن جامعت هم با ایشان گریستند، و در حالی که با 
آن حرضت وداع می کردند، گفتند: شهادت می دهیم که تو وصی، 

 .)URL 7( ،تصویر 6: صورت نشسته امام علی )ع)، اسامعیل جالیر، دوره قاجار

تصویر 7: هاکوپ هوناتانیان، صورت حرضت علی بن ابی طالب )ع).

 - تفلیس   ،1809 )زاده   ]Hakob Hovnatanyan[ هوناتانیان  هاکوپ 
درگذشته 1881، تهران(، ملقب به »رافائل تفلیس«. از او به عنوان بنیان گذار 
مکتب مدرن هرن نقاشی ارمنی و از استادان نگارگری، چهره پردازی یاد می کنند.

به  خاصی  عالقه  و  گرایش  عمر،  پایانی  سال های  در  هوناتانیان  هاکوپ 
نقاشی های رشقی، به ویژه ایرانی پیدا کرد. این شیوۀ هرنی برای او و مردم 
قفقاز تازگی داشت. هوناتانیان پس از مواجهه با رکود اقتصادی آن روزهای 
تفلیس، به دالیل اقتصادی و به منظور کسب تجربه های جدید، در سال 1865 
)1239( رهسپار ایران شد و در خانه دخرتش در تربیز اقامت کرد و پس از یک 
سال اقامت در تربیز، به تهران عزیمت منود. در تهران نخست به نام نقاش به 
دربار نارصالدین شاه قاجار معرفی شد و سپس، با تجربه چندین ساله ای که 
در نقاشی چهره داشت، به کشیدن تصویر نارصالدین شاه پرداخت. با مرگ 
نقاش باشی دربار، میرزا ابوالحسن غفاری معروف به صنیع امللک، نارصالدین 
شاه پس از بازدید از این نقاشی، لقب نقاش باشی دربار را به او اهدا و او را به 
دریافت نشان نایل کرد. هاکوپ هوناتانیان، در 1881 )1299( در تهران چشم 
از جهان فروبست و در کلیسای گئورگ مقدس واقع در دروازه قزوین تهران 

به خاک سپرده شد.

بنا بر روایتی، زمانی که نقاش در تربیز زندگی می کرده  است، خواب منا می شود 
و سپس شامیل حرضت علی )ع( را می کشد. این نقاشی را یکی از اولین 
آثار موجود هاکوپ در ایران می داند. در این نقاشی، حرضت علی )ع( قبای 
قهوه ای بر تن و دستاری سبز بر رس دارند. دست راست خود را بر روی غالف 
شمشیر ]ذوالفقار[ قرار داده، در دست دیگر تسبیحی گرفته اند و بر روی 
حصیری که روی تخت انداخته شده، نشسته اند. نقاش تحت تأثیر نقاشی های 
امام  باالی رس  نور دور رس، دو فرشته که  ترسیم هاله  بر  مسیحی، عالوه 
حلقٔه گلی را نگه داشته اند، کشیده  است. بخش باالی شامیل دارای قوس 
تزیینی است که دور تا دور نقاشی را فراگرفته. این اثر در اندازه 103×72 
سانتی مرت، بدون تاریخ و امضا، در گنجینه هرنهای تزئینی اصفهان نگه داری 
می شود. به نظر می رسد این اثر متعلق به شامیل خانه نارصالدین شاه بوده 
و پس از مرگ او، به دست حاجی محتشم السلطنه می رسد. برخی معتقدند 
وجود تابلویی با ابعاد کوچک تر از این اثر با قاب زرین املاس نشان در موزه 

جواهرات ملی ایران، دلیل ارتباط این دو اثر با دربار نارصی ست.
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قمری در إقبال األعامل)ط- القدیمة(93 )السید بن طاووس، 1409 
ق، ج 1: 508( روایت کرده اند: روزی که آدم )ع( از بهشت به زمین 
هبوط کرد، خداوند صندوقی را با او پایین فرستاد که در آن ُصَور 
انبیاء از اوالد آدم )ع( بود، خانه هایی به تعداد پیغمربان داشت، و 
آخرین خانه اش از یاقوت قرمز، خانه تصویر محمد )ص( بود، و در 
برابر او علی بن ابی طالب )كرَّم الله وجهه( قرار داشت که شمشیر 
برهنه ای بر دوش داشت و بر پیشانی اش نوشته بود: این برادر و 

پرس عموی اوست که مؤید به یاری از جانب خداست.

نگارنده تاکنون، گزارشی مبنی بر این که مسلمین ُصَور حرضت 
علی )ع( را از روی ُصَور مذکور نزد مسیحیان ُمَصَورسازی کرده 
باشند، دریافت ننموده لیکن با توجه به آگاهی مسلمین از وجود 
این ُصَور، داشنت الهاماتی از آن بعید به نظر منی رسد، زیرا شواهد 
کارفرمایان مسلامن  به سفارش  نقاشان مسلامن  نشان می دهد 
برای مجموعه های خصوصی شان از روی تصاویر مذهبی مسیحی 
نسخه برداری می کرده اند )عکاشه و دیگران، 1384: 10( و ممکن 
است ُصَور امام علی )ع( نیز جزء این تصاویر بوده باشد. همچنین 
از نظر برخی مورخان، تصاویری که میان رسیانی های یعقوبی 
هرن  و  بیزانس  کالسیک  میراث  میان  اتصال  حلقه  داشته،  رواج 
مسیحی و هرن تصویری در رشق اسالمی بوده  است؛ زیرا نقاشان 
رسیانی یعقوبی که از مسیحیان رشقی شمرده می شدند، نخستین 
هرنمندانی بودند که به فاتحان مسلامن روی آورده و هرن خود را 
در اختیار آن ها نهاده اند. انگیزه آن ها در این کار، ناخرسندی از 
حاکامن بیگانه در قسطنطنیه و بیزاری آن ها از بدعت گزاری های 
کلیسای دولتی بوده است. گفته شده که حاکامن مسلامن، همواره 
هرنمندان حرفه ای پیرو کلیساهای رشقی را مورد عنایت و حامیت 
خود قرار می داده اند )عکاشه،1380: 54( و ممکن است ُصَور امام 
علی )ع( را همین هرنمندان برای مسلمین استنساخ منوده باشند. 
لیکن این امکان نیز وجود دارد که مسلمین از روی چهره خود 
حرضت علی )ع( در زمان حیات ایشان یا اندکی پس از آن، این 
پیش منت های دیگری  این که  یا  باشند  ُمَصَورسازی منوده  را  ُصَور 

وجود داشته باشد که اکنون سندی از آن ها در دست نیست. 

ُصَور  بینانشانه ای94  درون فرهنگی  بینامتنی  بررسی   -4
ایستاده امام علی )ع(

برای یافنت سایر گزارش های ممکن موجود از ُصَور امام علی )ع(، 
شیخ  می کنیم.  دنبال  اسالمی  نوشتاری  متون  در  را  جست و جو 
علی منازی به سال 1403 هجری قمری در مستدرك سفینة البحار 
)النامزی، 1418، ج6: 390(، نبیل الحسنی 95 در قرن پانزدهم هجری 
قمری در هذه فاطمة صلوات الله علیها96 )الحسنی، 1434 ق، ج 
2: 216(، اسامعیل انصاری زنجانی97 به قرن پانزدهم هجری قمری 
در املوسوعة الكبى عن فاطمة الزهراء)ع)98 )األنصاری الزنجانی، 
1428ق، ج 3: 144( )هامن، ج 3: 129(، سید محمد باقر موسوی99  
به قرن چهاردهم هجری قمری در الكوثر فی أحوال فاطمة بنت 
النبی األعظم )ع) )املوسوی، 1428 ق، ج2: 408(، محمد بن عباس 

امام و برادر رسول خدا )ص( هستی، و صفات و ُصَور تو در نزد ما 
موجود است، و طولی منی کشد که پس از این قریشی ]ابوبکر و 
عمر[ منایندگانی به روم، نزد پادشاه، اعزام خواهند شد، و ما ُصَور 
پیامربان )ع(، تصویر پیامرب شام )ص(، دو فرزند تو حسن و حسین 
)ع( و فاطمه )س( سیده زنان عاملین بعد از مریم بتول )س( را به 
آنان ارائه خواهیم داد، و این یادبودها نزد ما محفوظ خواهند بود، 
ما وقتی خدمت پادشاه رسیدیم، از نور هدایت و برهانی که در 
قلب ما به ودیعت نهادی، او را با خرب خواهیم کرد، و کرامت و 
صرب و شکیبایی در برابر مصائبی که بدان مبتالشده ای را برای او 

بیان خواهیم منود.

در  قمری  هجری  پانزدهم  قرن  به  زنجانی83  انصاری  اسامعیل 
الزنجانی،  )األنصاری  الزهراء)ع)84  فاطمة  عن  الكبى  املوسوعة 
1428ق، ج 19: 103(، شیخ علی منازی به سال 1403 هجری قمری 
در مستدرك سفینة البحار )النامزی، 1418، ج6: 396(، شیخ عباس 
قمی به سال 1344هجری قمری در سفینة البحار و مدینة الحکم 
و اآلثار، حسین بن محمدتقی نوری طربسی85 به قرن سیزدهم و 
چهاردهم هجری قمری در نفس الرحمن فی فضائل سلامن )النوری 
الطربسی، 1411ق: 511(، عالمه محمد باقر مجلسی به قرن یازدهم 
و دوازهم هجری قمری در بحار األنوار )املجلسی، 1403ه، موسسه 
الوفاء، ج: 30 81( و حسن بن محمد دیلمی86 به قرن هشتم و نهم 
هجری قمری در إرشاد القلوب87 )الدیلمی، 1412 ق، ج 2: 174( 

»خرب جاثلیق« را به طور کامل، با اندک تفاوت لفظی، آورده اند.

در حقیقت، »خرب جاثلیق«، گزارش وجود ُصَور امیراملؤمنین علی 
)ع( در میان مسیحیان روم، پس از وفات پیامرب اکرم )ص( و در 
زمان خالفت ابوبکر است. با توجه به سندیت این خرب نزد مسلمین، 
مشخص می شود که ُصَور موجود نزد مسیحیان در صدر اسالم یا 
هامن ُصوِر موجود در فرانسه، روم، ایتالیا، یونان و... و یا پیش منِت 
آن ُصَور هستند. در مقطع حارض، این سؤاالت وجود دارد که ُصَور 
حرضت علی )ع( در میان مسیحیان روم که هم زمان با ایشان در 
کشوری دیگر زندگی می کردند، دین و آیین دیگری داشتند و امام 
علی )ع( را ندیده بودند، چه می کردند؟ آن ها این ُصَور را از کجا 
آورده بودند؟ آیا مسلمین این ُصَور را به آن کشورها برده بودند؟ 
این ُصَور بر اساس چه پیش متنی خلق شده است؟ و اساساً این که 
مسیحیان چه نیازی به این ُصَور داشتند؟ در این مقطع به احادیث 

و روایات اسالمی مراجعه می کنیم.

فضائل  در  قمری  هجری  پانزدهم  قرن  به  معاش88  ابو  سعید 
امیراملومنین علی بن ابی طالب علیهامالسالم فی القران الكریم89 
)ابو معاش، 1389، ج 10: 85(، عالمه محمد باقر مجلسی به قرن 
یازدهم و دوازهم هجری قمری در بحار األنوار )املجلسی، 1403ه، 
موسسه الوفاء، ج21: 315(، شیخ أبو جعفر حر عاملی90 به قرن 
یازدهم هجری قمری در إثبات الهداة91 )الحر العاملی، 1422 ق، 
ج 2: 227(، عىل بن موىس سید بن طاووس92به قرن هفتم هجری 
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ابن جحام100 به قرن چهارم هجری قمری در تأویل ما نزل من 
القرآن الكریم فی النبی وآله )ص)101 )ابن جحام، 1420 ق، ج1: 
358(، شیخ أبو الحسن مرندی102 به قرن چهاردهم هجری قمری 
در مجمع النورین103 )املرندی، 1381: 51(، شیخ عباس قمی به سال 
1344هجری قمری در سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار )القمی، 
1414 ق،ج 5: 191(، شیخ عبد اللّه بحرانی104 به قرن دوازدهم 
هجری قمری در العوامل، اإلمام الحسین105 )البحرانی، 1407 ق،ج1: 
475(، محمدرضا قمی مشهدی106 به قرن دوازدهم هجری قمری 
در تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب107 )قمی مشهدی،1423ق، 
یازدهم و دوازدهم  سید هاشم بحرانی108 به قرن  ج 12: 482(، 
هجری قمری در مدینة معاجز األمئة اإلثنی عرش و دالئل الحجج 
عىل البرش109 )البحرانی، 1413 ق، ج 2: 437(، همچنین در البهان 
فی تفسیر القرآن110 )البحرانی، 1415 ق، ج 5: 198(، عالمه محمد 
باقر مجلسی به قرن یازدهم و دوازهم هجری قمری در بحار األنوار 
)املجلسی، 1403ه، دار االحیاء الرتاث، ج 18: 410( )هامن، ج 18: 
302(، سید عبد الحسین رشف الدین111 به قرن دهم هجری قمری 
در تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العرتة الطاهرة 112)رشف الدین، 
1409 ق، ج 1: 605(، سید رشف الدین اسرتآبادی نجفی113 به قرن 
دهم هجری قمری در تأویل اآلیات114 )األسرتآبادی النجفی، 1409 
ق، ج 2: 625( ، شیخ عّز الدین حلی115 به قرن هشتم هجری قمری 
)الحلی، 1370 ق، 125( )هامن، 1382 ش، 222(  املحترض116  در 
روایت منوده اند که رسول اکرم )ص( در شب ارساء، در قاب قوسین 
أو أدىن، تصویر علی بن ابی طالب )ع( را دیدند و بر ایشان وحی 

نازل شد که فاطمه )س( را به ازدواج او در آور و او را ولی و وصی 
خود قرار ده.

حائری مازندرانی117 به قرن چهاردهم هجری قمری در شجرة طوىب 
)الحائری املازندرانی، 1385 ق، ج 1: 196(، شیخ عباس قمی به 
سال 1344هجری قمری در سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار 
)القمی، 1414 ق،ج 5: 191؛ هامن، ج5: 190 و 191(، همچنین 
در قرن چهاردهم هجری قمری در نفس املهموم فی مصیبة سیدنا 
باقر  محمد  عالمه   ،)445 ق:  )القمی،1421  املظلوم118  الحسین 
مجلسی به قرن یازدهم و دوازهم هجری قمری در بحار األنوار 
)املجلسی، 1403ه، موسسه الوفاء، ج 18: 304(، شیخ عّز الدین 
املحترض )الحلی، 1370  الحلی به قرن هشتم هجری قمری در 
ق، 147-146( )هامن، 1382 ش، 255-256(، با اندکی تفاوت از 
قول امام صادق )ع(، و ایشان از قول اجداد طاهرین شان)ع( نقل 
می کنند که پیامرب اکرم )ص( فرمودند: شبی که به آسامن ها برده 
شدم، در آسامن پنجم نگاهم به تصویر حرضت علی )ع( افتاد. 
پس گفتم: ای جربئیل، دوست من، این صورت کیست؟ جربئیل 
گفت: ای محمد! چون مالئکه شوق زیادی به دیدن حرضت علی 
)ع( داشتند، به خداوند عرضه داشتند که پروردگارا! هامنا فرزندان 
آدم)ع( در دنیا، از نگاه به صورت حرضت علی )ع( که دوست 
حبیب تو و جانشین و وصی و امین حبیب تو، محمد)ص( است، 
لذت می برند؛ پس ما را هم هامن گونه که اهل دنیا از صورت او 
لذت می برند، بی نصیب مگردان. پس خداوند متعال هم از نور 

ُصَور امام علی )ع( نزد مسیحیان و یهودیان

تصویر امام علی )ع( در یونان

ُصَور امام علی )ع( در روم و فرانسه و ایتالیا

ُصَور امام علی )ع( نزد جاثلیق

ُصَور ایستاده امام علی )ع( نزد 
حرضت دانیال )ع(

ُصَور ایستاده امام علی )ع( در
 تابوت حرضت آدم )ع(

ردیف: تاریخ
ستون: دین

قرن 15 ق
)جمهوری اسالمی(

قرن 13 و 14 ق 
)پهلوی و جمهوری اسالمی(

قرن 12 و13 ق )قاجار(

قرن 7 تا 12 ق

قرن 7 ق

قرن 4 تا 7 ق

قرن 1 تا 4 ق

قرن 7 م/ 1 ق
)ظهور اسالم(

قرن 6 ق. م.

هبوط آدم )ع( از بهشت

ُصَور امام علی )ع( نزد مسلمین

ُصَور ایستاده امام علی )ع( در آثار بازماندگان 
نقاشی قهوه خانه ای

ُصَور ایستاده امام علی )ع( در نقاشی قهوه خانه ای در 
دوره پهلوی و جمهوری اسالمی

ُصَور ایستاده امام علی )ع( در در دوره قاجار

ُصَور نشسته امام علی )ع(

ُصَور نشسته امام علی )ع(

ُصَور نشسته امام علی )ع(

ُصَور نشسته امام علی )ع(

ُصَور امام علی )ع( در عرش الهی

ُصَور ایستاده امام علی )ع( در تابوت حرضت آدم )ع(

جدول 3: کرونولوژی تقریبی ُصَور امام علی )ع) در طول تاریخ )نگارنده(.
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برای علی )ع( می نویسم«. 

این روایت را با اندکی تفاوت أحمد رحامنی همدانی120 به قرن 
پانزدهم هجری قمری در اإلمام علی بن أبی طالب )ع)121 )الهمدانی، 
1417 ق: 129(، سعید ابو معاش به قرن پانزدهم هجری قمری 
در فضائل امیراملومنین علی بن ابی طالب علیهامالسالم فی القران 
الكریم )ابو معاش، 1389، ج 1: 411(، سید محمد تقی مدرسی122 
به قرن پانزدهم هجری قمری در اإلمام عىل علیه السالم: قدوة و 
أسوة )املدرسی، 1431ق،ج 1: 153(، شیخ عزیز الله عطاردی123 
به قرن پانزدهم هجری قمری در مسند اإلمام الرضا124 )عطاردی، 
1413 ق، ج1: 137(، شیخ أبوالقاسم خزعلی125  به قرن پانزدهم 
هجری قمری در موسوعة اإلمام العسكری)ع)126 )الخزعلی ، 1426 
ق، ج 6: 142(، شیخ عباس قمی به سال 1344هجری قمری در 
سفینة البحار و مدینة الحکم و اآلثار )القمی، 1414 ق، ج 5: 191( 
)القمی، 1414 ق، ج5: 190 و 191(، عالمه محمد باقر مجلسی 
به قرن یازدهم و دوازهم هجری قمری در بحار األنوار )املجلسی، 
شیخ  ج18: 353(،  هامن،  39: 109؛  ج  الوفاء،  موسسه  1403ه، 
أبو جعفر حر عاملی به قرن یازدهم هجری قمری در الجواهر 
السنیة127 )الحر العاملی، 1402ق: 197( و شیخ صدوق128به قرن 
چهارم هجری قمری در عیون أخبار الرضا)ع)129 )ابن بابویه، 1404 
ق، ج 1: 139( ذکر منوده اند. برای روشن تر شدن مطلب باید پرسید: 
لزوم وجود شمشیر، به دست ملکی در آسامن که رصفاً برای زیارت 
فرشتگان خلق شده، چیست؟ آیا قرار است این ملک با کسی 
بجنگد؟ آیا قرار است به کسی حمله یا از خود دفاع کند؟ مسلامً 
پاسخ منفی است. این روایت ترصیح بر نشانه بودن ذوالفقار در 

ُصَور امیراملؤمنین )ع( دارد.

ج. ارجاع دوسویه و داللت دوگانۀ ُصَور ایستاده 
امام علی )ع(

هامن طور که مالحظه شد ذوالفقار در دست تصویر حرضت علی 
از طریق  تاریخی  ارجاع  یکی  است:  ارجاع  گونه  دو  دارای  )ع( 
میمسیس و دیگری ارجاع بینامتنی از طریق سمیوسیس. این دو 
گونه ارجاع باعث شده این اثر از یک منت رصیح و تک الیه خارج و 
به یک منت ضمنی و چند الیه تبدیل شود. به عبارت دیگر، موضوع 
فقط نقل تاریخی نیست، بلکه این خوانش تاریخی، خوانش سطح 
نخست آن است. در سطح نخست بر اساس روایات، احادیث و 
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--+++-+++اطالع از حدیث ُصَور حرضت علی )ع( در عرش

--+------اطالع از حدیث ُصَور حرضت علی )ع( در تابوت حرضت آدم )ع(

+++++++++تأیید متأثر بودن نقاشان قهوه خانه ای از استاد خویش یا سایر نقاشان قهوه خانه ای

جدول 4: نتایج مصاحبه با استادان شفائی، عقیلی، چلیپا، پورفرزانه، حسینی و طالعی نیا )نگارنده(.

مقدس خود تصویری برای آنان آفرید. و تصویر حرضت علی )ع( 
شبانه روز در میان آن هاست و آن ها هم او را زیارت می کنند و هر 

صبح و شام به متاشایش می نشینند و او را نگاه می کنند.

بنابراین اولین ُصَور امیراملؤمنین علی )ع( در تابوت حرضت آدم 
)ع( وجود داشته است و طبق اسناد اسالمی، این تابوت، نسل به 
نسل به فرزندان حرضت آدم به ارث می رسیده )املجلسی، 1403 
ق، موسسه الوفاء، ج 90: 110( و حرضت دانیال )ع( اولین شخصی 
بوده که از روی این ُصَور استنساخ منوده اند )مایل هروی، 1372، 
267 و 268( و ُصَور موجود نزد مسیحیان روم )خرب جاثلیق(، از 
روی ُصَور حرضت دانیال )ع( استنساخ شده بود )هامن: هامن جا؛ 
القمی، 1414 ق،ج 5: 190(. بنابراین ُصَور موجود در تابوت حرضت 
آدم )ع(، پیش منت ُصَور گزارش شده از حرضت علی )ع( در نزد 
مسیحیان روم است. به نظر می رسد خلق این ُصَور، مقدم بر خلق 
ُصَوری باشد که پیامرب )ص( در معراج زیارت منودند زیرا طبق منت 
حدیث، ُصَور امام علی )ع( در عرش، در زمان زندگی حرضت علی 
)ع( بر زمین خلق شده  است، اما ُصَور موجود در تابوت در زمان 
حرضت آدم )ع( خلق شده است. شکی باقی منی ماند که اولین 
ُصَور حرضت علی )ع(، الهی و قدسی119 بوده است و از آن جایی 
که این ُصَور، به فرمان خداوند ایجاد شده و غیرجنگی بوده  است، 
ذوالفقار، نشانه امیراملؤمنین علی )ع( است و خداوند متعال آن را 
از  به عنوان نشانه آن حرضت )ع( تعیین منوده است. و هدف 
ایجاد این ُصَور، عالوه بر زیارت مولی علی )ع(، لذت بردن از دیدن 
صورت ایشان و رفع دل تنگی، ذکر نشانه های ایشان بوده است؛ 
کام این که مسیحیان روم از روی این ُصَور، امامت و بر حق بودن 
ِوصایَت حرضت علی )ع( را برای نبی اکرم )ص( تأیید منودند. اما 
روایتی دیگر نیز وجود دارد که نشانه بودن ذوالفقار برای علی بن 
ابی طالب )ع( را تائید می مناید. رسول اکرم )ص( می فرمایند: »شبی 
که خداوند متعال مرا به معراج برد، در دل عرش الهی ملکی را 
دیدم که در دستش شمشیری از نور بود و آن را حرکت می داد 
هامن گونه که حرضت علی )ع( ذوالفقار را حرکت می داد و مالئکه 
هر وقت مشتاق صورت حرضت علی )ع( می شدند به صورت این 
ملک نگاه می کردند. به خداوند عرض کردم: پروردگارا! این، برادر 
و پرس عمویم علی بن ابی طالب )ع( است؟ خداوند فرمود: یا 
محمد! این ملک را به صورت علی )ع( خلق کردم تا در دل عرش 
مرا عبادت کند و ثواب تقدیس و تسبیح این ملک را تا روز قیامت 
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 .)URL 8( ،(تصویر 8: جواد حمیدی، صورت حرضت علی بن ابی طالب )ع

تاریخ، ذوالفقار در دست حرضت قرار داده شده است که تأکیدی 
بر قدرت بدنی و جنگاوری ایشان دارد. نوع پیکره حرضت )ع( 
در  دارد.  ایشان  مردانگی  و  هیبت، جالل  بر  تأکیدی  همچنین 
سطح دوم، خوانش از داللت های رصیح گذر می کند و مربوط به 
داللت های ضمنی نگاره و ارجاعات نگاره به متون تصویری پیشین 
)قبل و بعد از اسالم( است )جدول 2(. در این سطح روابط ترامتنی 
خود را نشان می دهد و خوانش در جهان نشانه ای صورت می گیرد. 
در چنین خوانشی می توان ادعا کرد که تاریخ نگاری موضوع اصلی 
نیست، بلکه مضمون این ُصَور، تأکید بر الهی بودن و قدسی بودن 
ُصَور امیراملؤمنین علی بن ابی طالب )ع( است. و هدف از ایجاد 
این ُصَور، زیارت و ذکر موالی متقیان حرضت علی )ع( و همچنین 
ذکر نشانه ها و صفات ایشان است که از مهم ترین این نشانه ها 
ذوالفقار است؛ ذوالفقاری که در منابع شیعه و سنی حدیث "ال 

ال  و  ذوالفقار  إال  سیف 
)املجلسی،  علی«  إال  فتى 
1403ق، ج 42: 63؛ احمد 
ابن  از  نقل  به  حنبل  بن 
جوزی، 1376 ش: 34( در 
شده  نقل  آن  خصوص 
نشانه  ذوالفقار،  است. 
تصویری انحصاری حرضت 
نه  یعنی  است  )ع(  علی 
تنها در طول تاریخ اسالم، 
ادیان  متام  تاریخ  در  بلکه 
این  اسالمی(  اسناد  )طبق 
نشانه انحصاراً به حرضت 
علی )ع( اختصاص داشته 
و برای هیچ شخص دیگری 
این  است.  نشده  گزارش 
نشانه تصویری، خودبه خود 
علی  امیراملومنین  حضور 
)ع( را تداعی می کند و با 
ایشان رابطه مجازی دارد؛ 
یعنی حتی وقتی ذوالفقار 
حرضت  ولی  دارد  حضور 
ندارند،  حضور  )ع(  علی 
حضور  از  مجاز  ذوالفقار، 
بنابراین  و  است.  حرضت 
ایستاده  ُصَور  خوانش 
بدین  )ع(  امیراملومنین 
رشح خواهد بود: آن مرد 
عرب، که صاحب ذوالفقار 
عمو،  پرس  برادر،  است، 
داماد، وصی و ولی پیامرب 
خاتم، محمد مصطفی )ص( هستند، اوست که مؤید به یاری از 
جانب خدا است و به وسیله ذوالفقار، از نبی امی )ص( و دین او 
دفاع می کند. شمشیری چون ذوالفقار و جوامنردی هم چون علی 

)ع( وجود ندارد.

پاره ای  ذکر  بحث،  شدن  روشن تر  برای  مرحله،  این  در  اما 
توضیحات رضوری به نظر می رسد. آیا در این نوع مطالعه، بایستی 
مطلع بودن تک تِک ُمُصَوران ُصوِر ایستاده حرضت علی )ع( از 
احادیث و روایات ُصَور حرضت )ع( در عرش و تابوت حرضت 
گردد؟  محرز  آثار  ارجاع  بودن  ترامتنی  تا  شود  ثابت  )ع(  آدم 
در پاسخ باید گفت، با توجه به این که در نقاشی قهوه خانه ای 
استاد  به روش  آموزش  به طور کلی صورت گری سنتی، شیوۀ  و 
شاگردی بوده و آموزه ها سینه به سینه از استاد به شاگرد منتقل 
می شده اند، به تبع، در متامی ُصَور ایستاده امیراملؤمنین )ع( نیز، 
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خود آموخته هستند(، و همچنین مطالعات گسرتده دینی دارند، 
به نظر می رسد آموزه ها به ایشان منتقل شده و آگاهانه نقاشی 
می کنند. همین مورد کافی است برای این که احتامل به آگاهی 
عده ای از هرنمندان سنتی ادوار قبلی از این احادیث بدهیم. استاد 
عقیلی نیز به دلیل ارتباط نزدیک با استاد بلوکی فر و استاد شفایی 
به دلیل مطالعات گسرتده دینی، از این متون مطلع بوده و آگاهانه 
صورت گری می کنند. اما استادان اسامعیل زاده و طالعی نیا رصفاً 
الهام تصویری دارند که این نیز بینامتنی است. بنابراین، اثر جالیر 

به هر ترتیب بینامتنی است.

نتیجه گیری
چنان که ذکر شد، بینامتنیت رصیح، حضور آشکار یک منت در منت 
دیگر است. در این نوع بینامتنیت مؤلف منت دوم در نظر ندارد 
مرجع منت خود را پنهان کند، به همین دلیل به نوعی می توان 
حضور منت دیگری را در آن مشاهده کرد. اما در بینامتنیت ضمنی 
و پنهان عنرص مشرتک و هم حضور به روشنی و رصاحت بیان نشده 
است و منی توان به راحتی متوجه روابط هم حضوری دو منت شد. 
بنابراین ُصوِر ایستاده حرضت علی )ع( در آثار بازماندگان نقاشی 
قهوه خانه ای، رابطه بینامتنی رصیح و ضمنی، با متون تصویری و 
نوشتاری پیشین دارد. این ُصَور، ارجاع به/ تلمیح به ُصَور تابوت 
حرضت آدم )ع(، روایات و احادیث مربوط به ُصَور حرضت علی 
)ع( در عرش الهی و نسخ ُمَصّور شده از روی خود حرضت علی 
)ع( در زمان حیات شان دارد. همچنین، ذکر شد که بیش متنیت بر 
اساس برگرفتگی یا اشتقاق استوار شده است و رابطۀ برگرفتگی بر 
دو دستۀ کلی تقلیدی و تراگونگی تقسیم می شود. بنابراین ُصوِر 
حرضت علی )ع( در آثار بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای، رابطه 
بیش متنی تقلیدی با متون تصویری و نوشتاری پیشین دارد. عالوه 
براین ذکر شد که برگرفتگی را با توجه به این که چه عنرصی از 
پیش منت برگرفته شده است، می توان به سه دسته کلی تقسیم 
کرد: الف- سبکی ب-مضمونی ج-سبکی-مضمونی، بنابراین ُصوِر 
حرضت علی )ع( در آثار بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای، رابطه 
برگرفتگی سبکی-مضمونی با متون تصویری و نوشتاری پیشین 

دارند.

عامل  وجود  بر  پژوهش  این  در  گفت  می توان  جمع بندی،  در 
نشانه ای و تأثیرات آن بر ُمَصَورسازی ُصَور امیراملؤمنین )ع( تأکید 
شد. نظریه عامل نشانه ای بر این اعتقاد است که جهانی وجود دارد 
که از نشانه ها و منت های فرهنگی ترکیب یافته است و شبکه ای 
وجود دارد که این منت ها را به هم پیوند می دهد. این شبکه بر 
اساس قانون بینامتنی عمل می کند. این عامل که به موازات جهان 
محسوس و واقعی در جریان است، جهان نشانه ای است که فضا، 
قوانین و ویژگی های خاص خود را دارد و فرایند و زندگی این جهان 
دارای استقالل نسبی از جهان بیرون از خود است. این پژوهش 
کوشید وجود و تأثیرگذاری این جهان را در خلق یکی از مهم ترین 
و  تاریخی  ارجاع  به  که  اثری  دهد،  نشان  اسالمی  فرهنگ  آثار 

مسئله متأثر بودن نقاش از اثر و اطالعات استاِد خویش مطرح 
است. در صورت خودآموخته بودن نیز، مسئله متأثربودن از آثار 
سایر صورت گران مطرح می شود. بر این اساس، حتی اگر شاگرد یا 
هرنمنِد خود آموخته، از محتوای اثری که مبدأ الهام قرار می دهد 
مطلع نباشد، چون به لحاظ ظاهری و فرمی از پیش متنی تصویری 
به شیوه سنتی الهام گرفته، اثرش به منِت تصویرِی پیشین ارجاع 
اولین منت تصویری که متام تصاویر  بایستی  تنها  بنابراین  دارد. 
به آن ارجاع دارند، شناسایی شود. طبق بررسی ها، اولین تصویر 
ایشان  جالیر است و  از اسالم، متعلق به  ایستادۀ موجوِد بعد 
در  اما منی دانیم  بوده  دارالفنون  مدرسه  از  نقاشی  هرن آموخته 
نقاشی سنتی استادی داشته یا خیر، و منی دانیم از احادیث آگاهی 
داشته یا خیر، اما، حتی با این که ممکن است خلق این تصویر 
انواع ُصَور  ابداعی باشد، باز هم، به سایر  به لحاظ فرِم پیکره 
امیراملؤمنین )ع( -اعم از روایی و غیرروایی- بعد از اسالم ارجاع 
دارد و این پیش منت هاِی تصویرِی اسالمِی اثِر جالیر، از یک سو 
به به نخستین ُصَور امام علی )ع( در تاریخ اسالم، یعنی ُصَور 
ایشان در عرش یا ُصَور کشیده شده از روی خود حرضت علی 
)ع( در زمان حیات شان ارجاع دارد و از دیگر سو به پیش منت هاِی 
تصویرِی غیر اسالمی و از آن جا به نخستین ُصَور امام علی )ع( در 

تاریخ، یعنی ُصَور ایشان در تابوت حرضت آدم )ع( ارجاع دارد.

در این راستا، نگارنده مصاحبه ای با پنج تن از بازماندگان نقاشی 
قهوه خانه ای و یکی از استادان مطلع ترتیب داده  است. چنان که در 
جدول 3 قابل مشاهده است، استاد شفایی، مهندس عقیلی و استاد 
حسینی، از حدیث ُصَور امام علی )ع( در عرش، مطلع هستند و 
نظر استاد حسینی این است که استاد بلوکی فر نیز مطلع بوده و 
قویاً احتامل می دهند که استاد مدبر )که از کودکی تغزیه خوان نیز 
بوده و بنابراین از روضه ها و بسیاری از احادیث مطلع بوده است( 
و استاد قوللر آقاسی )به دلیل قرابت با استاد مدبر( نیز مطلع 
بوده است. اما استاد پورفرزانه و استاد طالعی نیا بی اطالع هستند 
و نظر کاظم چلیپا130 این است که استاد اسامعیل زاده نیز احتامالً 
بی اطالع بوده اند. همچنین، به جز استاد شفایی، سایر استادان از 
حدیث ُصَور حرضت علی )ع( در تابوت حرضت آدم )ع( اظهار 
بی اطالعی می کنند. اما جملگی این استادان بر متأثر بودن نقاش 
قهوه خانه ای از استاِد خود یا سایر نقاشان قهوه خانه ای یا مُصَوران 
ادوار قبلی در ایجاد عموم آثار، اتفاق نظر دارند )مصاحبه نگارنده 
با استادان شفایی، عقیلی، پورفرزانه، حسینی، طالعی نیا و چلیپا، 
28 و 29 اردیبهشت 1399(. بنابراین، این مصاحبه، سندی بر تأیید 
توضیحات پیشین است. ُمَصور می تواند از طریق یادگیری از استاد، 
در  و...،  نقالی  سخرنانی،  روضه،  جلسات  در  یا رشکت  مطالعه 
جریان مفاهیم و محتوای آثار قرار گیرد. اما در صورت عدم اطالع 
از مفهوم، نیز می تواند از طریق یادگیری از استاد یا الهام تصویری 
از آثار پیشین، اثری بینامتنی خلق کند. با توجه به این که استاد 
تنها هرنمندی  بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای،  از میان  حسینی 
هستند که این هرن را از استاد بلوکی فر آموخته اند )سایر بازماندگان، 
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ارجاع  که  ثابت شد  گام نخست  است. در  میمسیسی معروف 
ُصَور ایستاده حرضت علی )ع(، تاریخی نیست یا رصفاً تاریخی 
نیست بلکه سمیوسیسی است. در گام دوم ثابت شد ُصوِر حرضت 
علی )ع( در آثار بازماندگان نقاشی قهوه خانه ای با متون تصویری 
و نوشتاری پیشین، رابطه بینامتنی رصیح و ضمنی، و بیش متنی 
تقلیدی درون نشانه ای و بینانشانه ای، و برگرفتگی سبکی-مضمونی 
درون نشانه ای و بینانشانه ای دارد. این موضوع، ارجاع تاریخی را 
به ارجاع ترامتنی تغییر داد و این اثر را به یک منت بینامتنی مبدل 
ساخت. بینامتنیت داللت پردازی را به همراه آورد و منت مذکور 
را به متنی چندالیه و چند معنا تغییر ماهیت داد. در گام سوم 
ثابت شد که که ُصَور ایستاده حرضت علی )ع( قدسی هستند، و 

ذوالفقار، نشانه قدسی حرضت علی )ع( است.

ایستاده  ُصَور  اولین  که  شد  آور  یاد  باید  بیشرت،  توضیح  در 
امیراملؤمنین علی )ع( هم در عرش الهی و هم در تابوت حرضت 
آدم )ع( گزارش شده  است. این ُصَور، یا مستقیامً یا توسط اهل 
عرش، به فرمان خداوند ایجاد شده ، بنابراین اولین ُصَور امیراملؤمنین 
نشانه  عنوان  به  ذوالفقار  انتخاب  و  است  قدسی  و  الهی  )ع( 
حرضت علی )ع( نیز، الهی و قدسی است. سپس، تابوت حرضت 
آدم )ع( به فرزندان ایشان به ارث رسیده و از روی ُصَور موجود 
بدین ترتیب  و  استنساخ شده  )ع(  دانیال  حرضت  توسط  آن  در 
رسم استنساخ از روی ُصَور انبیاء و اوصیاء پایه گذاری شده است. 
بنابراین ُصَور موجود در نزد مسیحیان روم )خرب جاثلیق(، ارجاع به 
ُصَور تابوت حرضت آدم )ع( دارد. و ُصَور گزارش شده موجود در 
فرانسه، روم، ایتالیا، یونان و... ارجاع به ُصَور موجود نزد مسیحیان 
روم دارد. هر چند نگارنده تاکنون، گزارشی مبنی بر این که مسلمین 
ُصَور حرضت علی )ع( را از روی ُصَور مسیحیان ُمَصَورسازی کرده 
باشند، مشاهده ننموده  است، لیکن به دلیل آگاهی مسلمین از 
این ُصَور، داشنت الهاماتی از آن ها بعید به نظر منی رسد. همچنین 
خلق ُصَور از چهره حرضت علی )ع( در زمان حیات ایشان نیز 
گزارش شده است. و به هر تقدیر، بر اساس روایات و احادیِث ُصَوِر 
حرضت علی )ع( در عرش الهی و ُصَور ایشان در تابوت حرضت 
آدم )ع(، می توان از ایستاده بودن پیکره و حضور ذوالفقار، تحت 
عنوان اصول یا پروتکل های ُصَور قدسی ایستاده حرضت علی )ع( 
یاد منود، و نظر به رعایِت این اصول در آثار بازماندگان نقاشی 
قهوه خانه ای، می توان ادعا منود این آثار در انتهای سلسله ای قرار 

دارند که رأس آن به ُصَور قدسی امیراملؤمنین)ع( می رسد.
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در رشق با نام سلیامن قانونی می شناسند. از آن جهت به قانونی مشهور شد 

که سیستم قضایی امپراتوری عثامنی را به کلی بازسازی کرد.
62. ) متولد 1333 ش یا 1954 م(. عراقی، مسلامن، شیعه.

63. معجم ما كتب عن الرسول و أهل البیت صلوات الله علیهم، مجموعه اى 
یازده جلدى است كه به معرىف آثارى مى پردازد كه درباره پیامرب گرامى اسالم 
و اهل بیت طاهرین آن حرضت )صلوات اللّه علیهم( نگاشته شده است. در این 
معجم از حدود ىس هزار اثر اعم از كتاب، پایان نامه، مقاله و... در این موضوع، 

كه به زبان هاى مختلف نگاشته شده نام مى برد.
64. احمد بن اسامعیل بن محمد تیمور، معروف به تیمور پاشا )1871- 1930 

است كه با توجه به جنبه ادىب، اعجاز بالغى و لغوى قرآن را نشان دهد.
28. زمخرشى با نام كامل محمود بن عمر بن محمد بن عمر خوارزمى، 
مشهور به جارالله زمخرشی )476، 538 ق(. ایراىن، مسلامن، اهل سنت، 
معتزلی مذهب، مفرس، لغت شناس، ادیب، زبان شناس، خطیب برجسته، از 
بزرگان مذهب حنفى و معتزىل، از بنیان گذاران ادبیات عرب و از متكلامن 

و مفرسان.
29. املصباح املنیر فی غریب الرشح الكبیر للرافعى، یك فرهنگ لغت عرىب به 
عرىب است كه مؤلف آن به صورت گزینىش در انتخاب واژگان عمل كرده است. 
وى در این اثر، كلامت غریب رشح الوجیز رافعى را جمع آورى كرده و تعدادى 
از لغات و الفاظ مشتبهه به آن اضافه كرده است. مؤلف در این كار از هفتاد 
كتاب كمك گرفته است و در سال 734ق آن را به امتام رسانده است. مؤلف، 
کتاب را به هدف توضیح کلامت غریب برای رشح الوجیر رافعی تألیف کرده 
است؛ لذا لغات موجود در آن بسیار محدود است. بر همین اساس در ابتدای 
کتاب، مخاطب خود را کسانی می داند که در ادبیات عرب قوی باشند و آن را 

یک معجم علمی معرفی می کند.
30. احمد بن محمد مقرى قیومى)وفات 770 ق(. مرصی، مسلامن، لغوی.

31. این کتاب، در موضوع لغت به تدوین معاىن لغات غریب قرآن و احادیث 
امئه طاهرین)ع( پرداخته و روایاىت را كه از طریق شیعه امامیه روایت شده 
و ناشناخته مانده به زبان عرىب توضیح داده است.این اثر در موضوع خود 

ىب نظیر و داراى جایگاه ویژه اى است.
32. شیخ فخرالدین بن محمد بن عىل بن احمد بن عىل بن احمد بن طریح، 
مشهور به فخرالدین طریحى نجفى )وفات 1085 ق(. عراقی، مسلامن، فقیه، 

محدث، ادیب و لغوى
33. ابومنذر هشام بن محمد بن سایب كلبى )متوفاى 204 یا 206ق(. عراقی، 
مسلامن، شیعه، نسب شناس معروف كوفه، برخى از منابع او را هم عرص 
امام موىس كاظم)ع( و فرزندش امام رضا)ع( دانسته اند و در برخى از كتب 
هم وى را از صحابۀ امام صادق)ع( و شیعه دانسته اند.. کتاب هاى هشام از 
مهم ترین مصادر و منابعى است كه مورد اعتامد مى باشد و منابع اسالمى 
از آثار آن دو نفر فراوان نقل كرده اند.. برخی آثار: کتاب فتوح فارس، کتاب 
الجمل، کتاب النهروان، کتاب مقتل أمیراملؤمنین)ع)، کتاب مقتل الحسین)ع)، 

کتاب قیام الحسن)ع).
34. این کتاب، نخستین اثر كهن و منت اقدمى است كه درباره تاریخ پرستش 
و اعتقادات عرب قبل از اسالم نگاشته شده است. این كتاب به طور مرشوح 
و مفصل، پیرامون بت هاى عرب جاهىل و قبایىل كه آن ها را مى پرستیدند 
و نحوه پرستش شان و اسامى و اماكن آن ها بحث مى كند. نویسنده در این 
كتاب، مرشوحا بت پرستى را پس از حرضت آدم )ع( و نوح )ع( در بین اعراب 
بیان مى مناید و همچنین در این كتاب ریشه پرستش بت مورد تحقیق و بررىس 

قرار گرفته و علل آن بازگو شده است.
35. سوره حدید )57(، آیه 25:لََقْد أَرَْسلَْنا رُُسلََنا ِبالْبَیَِّناِت َوأَنْزَلَْنا َمَعُهُم الِْكتَاَب 
َوالِْمیزَاَن لِیَُقوَم النَّاُس ِبالِْقْسِط َوأَنْزَلَْنا الَْحِدیَد ِفیِه بَأٌْس َشِدیٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس 

َولِیَْعلََم اللَُّه َمْن یَْنرُصُُه َورُُسلَُه ِبالَْغیِْب إِنَّ اللََّه قَِویٌّ َعِزیٌز
Robert Gauthier.36

Nathalie Limat-Letelier.37
Marie Miguet-Ollanier.38

Mimesis .39
Poesis .40

Semiosis .41
42. سایر انواع ُصَور، در رساله دکرتی نگارندۀ مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.
43. میرزا علی شفایی یا میرزا اصالن، )متولد 1327(. ایرانی )روستای خشکناب 

هریس(، مرشد، پرده خوان، نقاش قهوه خانه ای خودآموخته.
44. )متولد 1315(. ایرانی، نقاش قهوه خانه ای، مجموعه دار نقاشی قهوه خانه ای.

45. )متولد 1339(. ایرانی )تربیز(، نقاش قهوه خانه ای دارنده مدرک درجه یک 
هرن در رشته نقاشی خیالی نگاری )قهوه خانه ای(.

46. )متولد 1348(. ایرانی )تهران(، نقاش قهوه خانه ای، شاگرد استاد بلوکی فر 
از سال 1365.

47. )متولد 1352(. ایرانی، نقاش قهوه خانه ای.
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م(. مرصى، مسلامن، ادیب، پژوهشگر و مورخ. 
65. )936 – 983 م(. یکی از امرای خاندان آل بویه در ایران و عراق، بزرگرتین 

امیر این خاندان، قرن چهارم هجری قمری.
پرس بویه  به ابوعلی  ُمَکّنٰی  به رکن الدوله و  دیلمی ملقب  حسن   .66
اولیه آل  امرای  از  یکی  قمری.  هجری  چهارم  و  سوم  قرن  م(،   976-898(

بویه در ایران و عراق.
67. دومین شاه از سلسله سلجوقی )420- 465 ق( قرن پنجم هجری قمری.

68. )1055- 1092 م( قرن پنجم هجری قمری. پرس و جانشین آلب ارسالن، 
بزرگرتین پادشاه سلجوقی.

69. آیت الله حاج شیخ عىل منازى شاهرودى )متولد 1294- 1364ش(. ایرانی، 
مسلامن، شیعه، از عاملان متقى، محدثان فاضل، حافظان قرآن، مربیان اجتامع 

و مؤلفان پركار نیمه دوم سده چهاردهم هجرى.
70. مستدرك سفینة البحار یا السفینة الكاملة، مكمل مطالب و روایات كتاب 
سفینة البحار و مدینة الحكم و اآلثار شیخ عباس قمى است و به زبان عرىب، 

در سال 1403ق، نوشته شده است.
عباس  به شیخ  مشهور  القمی،  ابوالقاسم  بن  محمدرضا  بن  عباس   .71
قمی معروف به محدث قمی )1294-1359ق(. ایرانی )قم(، مسلامن، شیعه، 

عامل و محدث. برخی آثار: مفاتیح الجنان، منتهی اآلمال.
72. سفینة البحار و مدینة الحكم و اآلثار، مهم ترین و معروف ترین اثر پیرامون 
كتاب بحار االنوار عالمه مجلىس و در واقع تدوین موضوعى و تلخیص آن و 
یك دائرةاملعارف مخترص است كه به زبان عرىب و در سال 1344ق نوشته شده 
است. محدث قمى دریافته بود كه بسیارى از مطالب بحار األنوار در مورد و 
باب مناسب خود نیامده است، از این روى به تألیف این مجموعه پرداخته تا 

پژوهندگان را در رسیدن به مقصود یارى رساند.
به عالمه  مشهور  مجلىس،  مقصودعىل  بن  محمدتقى  بن  محمدباقر   .73
ایرانی)اصفهان(،  ق(.   1110یا111  )1037یا1038-  ثاىن  مجلىس  مجلىس و 
مسلامن، شیعه، فقیه، محدث، متکلم و شاعر متخلص به مشتاق، شیخ االسالم 
و از دانشمندان بزرگ اواخر حکومت صفوی. برخی آثار: حلیة املتقین، زاد 

املعاد.
74. بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمئة األطهار، مشهورترین، مهم ترین و 
مفصل ترین اثر علمى محمدباقر مجلىس، مجموعه ای گسرتده از احادیث 
امامیه است و گاه به »دائرة املعارف بزرگ احادیث شیعه« لقب گرفته است. 
این کتاب توسط جمعی از علام به نام های هدایت الله مسرتحمی، علی اکرب 
یزدی، محمدباقر  مصباح  بهبودی، محمدتقی  غفاری، محمدباقر 
محمدکاظم  شیرازی،  ربانی  خرسان، عبدالرحیم  محمودی، محمدمهدی 
میاموی، ابراهیم میانجی، یحیی عابدی زنجانی و عبدالزهراء علوی تصحیح 

و تحقیق شده است.
75. ابن اىب الحدید، عزالدین ابوحامد عبدالحمید بن هبةالله بن محمد بن 
محمد بن محمد بن حسین بن اىب الحدید مداینى، )586-656 ق(. عراقی 
)مداین(، مسلامن، مرشبی میان تسنن و تشیع، فقیه شافعى و اصوىل معتزىل، 

دانشمند، شاعر، ادیب.
76. رشح نهج البالغة البن اىب الحدید، به زبان عرىب، مفصل ترین رشحى است 
كه بر نهج البالغه نوشته شده و مورد قبول مسلمین هم واقع گشته است. ابن 
اىب الحدید، رشح خود را در سال 644ق، رشوع كرده و در سال 649ق، به امتام 
رسانده. وى، كتاب خود را براى مؤیدالدین بن علقمى، وزیر عباسیان نگاشت 
كه بسیار مورد عنایت و توجه این وزیر شیعى واقع شد و هدایاى فراواىن به 
او داد. با توجه به تاریخ وفات ابن اىب الحدید كه سال 656ق، است، وى، رشح 

خود را 7 سال قبل از وفات؛ یعنى در اواخر عمر، به پایان رسانده است.
77. درون متون نوشتاری اسالمی.

78. سید  جامل الدین، احمد بن موىس بن جعفر بن طاووس حسینى حىل، 
ملقب به ابن طاووس و مشهور به فقیه اهل بیت، )وفات 673ق( ، برادر سید 
بن طاووس، از نوادگان امام حسن مجتبى و امام سجاد علیهام  السالم. ایرانی، 

مسلامن، شیعه، عامل بزرگ قرن هفتم هجرى
79. این كتاب، به زبان عرىب و درباره اثبات شایستگى حرضت امیراملؤمنین، 
عىل)ع( براى امر امامت و رد پاره اى از شبهاىت است كه توسط برخى از بزرگان 

اهل سنت در این مورد و هم در مورد مذهب تشیع مطرح شده است.

نگارش  با  وی  نویسنده،  شاعر،  شیعه،  مسلامن،  عرب،  معارص.  دوره   .80
کتاب أدب الطّف أو شعراء الحسین)ع) مشهور شد.

81. أدب الطف أو شعراء الحسین)ع) من القرن األول الهجری حتی القرن 
الرابع عرش، مشتمل بر رشح حال و منونه اشعار بیش از پانصد شاعر است که 

درباره امام حسین)ع( به عربی شعر رسوده اند.
به عالمه  قزوینی مشهور  عبدالوهاب  بن  محمد  میرزا  عالمه   .82

قزوینی )1256 – 1328ش(. ایرانی، ادیب، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران.
83. )وفات 1388ش(.

عربی  زبان  به  جلدی  پنج  و  بیست  است  مجموعه ای  کتاب  این   .84
درباره حرضت زهرا )س( نوشته اسامعیل انصاری زنجانی. 

85. میرزا حسین بن محمد تقی نوری طربسی معروف به محدث نوری، 
خاتم املحدثین، عالمه نوری، میرزای نوری و حاجی نوری )1320 - 1254 ق(. 
فرزند محمد تقی محدث نوری مازندرانی طربسی، نؤه علی محمد مازندرانی 
طربسی مستوفی )محدث و چهره رسشناس علامی شیعه در قرن چهاردهم 
ایرانی، مسلامن،  نوری بود..  پدر همرس شیخ فضل الله  و  دائی  و  هجری( 
شیعه، فقیه، مفرس و شاعر.  برخی آثار: لؤلؤ و مرجان در رشط پله اول و 
دوم منب روضه خوانان، نجم ثاقب در احوال امام غایب علیه السالم، مستدرك 
الوسائل، دار السالم فی ما یتعلق بالرؤیا و املنام، جنة املأوی فی ذكر من فاز 
بلقاء الحجة علیه السالم، او معجزته فی الغیبة الكبی، کشف األستار عن وجه 
الغائب عن األبصار، رخسار پنهان ترجمۀ کشف االستار عن وجه الغایب عن 

االبصار، وسایل الشیعه و مستدرکها.
)دیلم  ایرانی  )وفات 841ق(.  دیلمى  الحسن  اىب  بن  ابومحمد، حسن   .86
گیالن(، مسلامن، شیعه، عارف، عامل، محدث، كامل، از بزرگان فقه و حدیث 

و عرفان. 
علی  امیراملؤمنین  فضائل  و  سنت  و  قرآن  مواعظ  حاوى  کتاب  این   .87

علیه السالم)ع( و اهل بیت پیامرب)ص( مى باشد.
88. )وفات 1431ق(. مسلامن، شیعه، نویسنده.

89. این کتاب، رشح و تفسیری است بر آیاتی از قرآن کریم که در شأن و 
منزلت امام عىل)ع( نازل شده است.

90. محمد بن حسن بن علی بن محمد بن حسین، معروف به شیخ ُحّر 
عاملی، صاحب وسائل )1033 - 1104ق(، نسب وی با 36 واسطه به حر بن 
یزید ریاحی می رسد. خاندان وی به »آل حر« شهرت داشتند. لبنانی، مسلامن، 
شیعه، محدث بزرگ، فقیه دانشمند، صاحب تألیفات ارزش مند و گران بها، 

شیخ االسالم و زعیم شیعه. برخی آثار: وسائل الشیعه.
و  حال  رشح  در  املُْعِجزات   َو  ِبالنُّصوص  الُهداة  إثْباُت   .91
وارده  روایت های  طریق  از  اثبات امامت و والیت معصومین )ع( 

و معجزات صادره از آنان است. 
92. سید   رىض الدین، عىل بن موىس بن جعفر بن طاووس )589-664ق(، از 
نوادگان امام حسن مجتبى و امام سجاد علیهام السالم. ایرانی، مسلامن، شیعه، 
عامل بزرگ. برخی آثار: اللهوف علی قتلی الطفوف، كشف املحجة لثمرة املهجة.

93. إقبال األعامل یا اإلقبال باألعامل الحسنة فیام یعمل مرة فی السنة، کتاب 
ادعیه و اعامل سال و زیارات معصومین علیهم السالم. کتاب حارض شامل 
اعامل یازده ماه از سال است.اعامل ماه رمضان نیز، به خاطر اهمیت این ماه، 
در کتاىب دیگر با نام املضامر آمده كه توسط مصنف همراه با اقبال در یک 
مجموعه عرضه شده است. ابن طاووس این کتاب را همراه با 8 جلد دیگر به 

عنوان تتمۀ مصباح املتهجد شیخ طوىس نوشته است.
94. درون فرهنگ اسالمی و درون متون نوشتاری.

95. نبیل حسنی )متولد: 1965م(. ساکن کربال، مسلامن، شیعه، پژوهشگر 
معارص، سال ها با معاونت پژوهشی عتبه حسینی در کربال همکاری داشته 
و حاصل این همکاری ده ها کتاب است که بیشرت آن ها را انتشارات عتبه 
حسینی منترش کرده است. برخی آثار: الجامل فی عاشوراء: دراسة جاملیة 
وصفیة لواقعة الطف، املولود فی بیت الله الحرام: علی بن أبی طالب)ع) أم 
حكیم بن حزام، اإلسرتاتیجیة الحربیة فی معركة عاشوراء بین تفكیر الجند 
و تجنید الفكر، االنرثوبولوجیا اإلجتامعیة الثقافیة ملجتمع الكوفه عند اإلمام 
الحسین)ع)، الشیعة و السیرة النبویة بین التدوین و االضطهاد: شیخ كتاب 
السیرة محمد بن إسحاق أمنوذجاً، تکسیر األصنام بین ترصیح النبی و تعتیم 
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فی تعیین اإلمام من طریق الخاص و العام.
109. كتاىب درباره معجزات امئه دوازده گانه شیعه به زبان عرىب است.

110. این کتاب، از مهم ترین  تفاسیر روایی شیعه  است. نویسنده در این تفسیر 
به موضوعات  فقهی، قصص ، احادیث نبوی و  کریم،  تناسب آیات قرآن  به 
فضایل  اهل بیت)ع( اشاره کرده است . بحرانی اخباری است و تفسیر وی با 

این رویکرد نوشته شده است. 
111. سید رشف الدین علی حسینی اسرتآبادی، متوفای اواخر قرن دهم هجری.

112.  آیات و روایاتی که در مدح اهل بیت پیامرب صلی الله علیه و آله وسلّم و 
ذم و نکوهش دشمنان آنان هستند، در این کتاب گردآوری شده اند.

ایرانی،  )وفات:940ق(.  اسرتآبادى،  حسینی  عىل  رشف الدین،  سید   .113
مسلامن، شیعه، عامل، فقیه.

114. تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العرتة الطاهرة در موضوع فضایل 
اهل بیت پیامرب)ع( تألیف شده است.

115. حسن بن سلیامن ِحلّی)به احتامل متوفای 802ق به بعد(. مسلامن، 
شیعه، از علامی قرن هشتم و از شاگردان شهید اول است. او در زمره سلسله 
وی  کتاب  مشهورترین  آثار:  برخی  دارد.  قرار  سجادیه نیز  راویان صحیفه 
منتخب یا مخترص بصائر الدرجات است که احادیثی در فضائل و مناقب اهل 

بیت)ع( را دربردارد.
اثبات آن که محترض)یا شخص در آستانه مرگ( در  116. کتابی است در 
حال احتضار، پیامرب و امامان علیهم السالم را به چشم خود می بیند. وی در 
این کتاب، آرای شیخ مفید را رد کرده زیرا شیخ مفید احادیث مرتبط با این 
موضوع را به تأویل برده است. نویسنده در این اثر به ذکر مطالب متنوعی، 
مخالفانشان،  از  برخی  طعن  و  بیت و شیعیان آن ها  مناقب اهل  چون 
پرداخته است. از این کتاب به املحترض و مایراه فی حال االحتضار، و مناقب  
االمئه نیز یاد شده است. این رساله، به همراه الرجعة و مخترصالبصائر، از 
منابع مجلسی در تألیف بحار االنوار بوده است. املحترض در 1330ش/1951 

در نجف، به تحقیق محمدعلی اردوبادی غروی، به  چاپ رسید.
117. العالمه الكبیر الشیخ محمدمهدی الحائری مازندرانی )1293-1385ق( 

ایرانی، مسلامن، شیعه، محدث، از عاملان قرن چهاردهم قمری. برخی آثار: 
معالی السبطین.

118. نام کامل کتاب، نفس املهموم فی مصیبة سیدنا الحسین املظلوم و یلیه 
نفثة املصدور فیام یتجدد به حزن العاشور است که ماجرای وقوع یافته بین 
سپاه عمر بن سعد و حسین بن علی بن أبی طالب را در روز دهم ماه محرم 

سال 61 هجری قمری بیان می کند. 
119. منسوب به قدس، مربوط به عامل باال، مربوط به عامل مجردات، ملکوتی. 
هم چنان که حدیث قدسی، به حدیثی گفته می شود که خدا فرموده است 
لیکن بیرون از قرآن، ُصَور قدسی نیز ُصَوری هستند که با واسطه یا بی واسطه 

به امر خداوند خلق شده اند.
از  شیعه،  مسلامن،  ایرانی،  )1318-1383ش(.  رحامىن همداىن،  احمد   .120
افاضل گویندگان و نویسندگان معارص تهران. برخی آثار: فاطمة الزهراء)س) 

بهجة قلب املصطفى)ص).
121. این کتاب، به زبان عربی و در مناقب امیراملؤمنین و برتری ایشان بر 

سائر مردم و زندگانی ایشان نوشته شده است.
122  . آیة الله العظمى السید محمد تقی املدرسی) دام ظله( )متولد 1366ق- 
کربال(. مسلامن، شیعه، مرجع تقلید، محقق، مؤلف، مدرس، اندیشمند، محقق، 

نویسنده. برخی آثار: تفسیر من هدى القرآن.
123. شیخ عزیزالله ُعطاردی قوچانی )1307- 1393 ش(. ایرانی، مسلامن، 
شیعه، دانشمند محقق و نویسندگان معارص، رئیس مرکز فرهنگی خراسان، 

مدیر انتشارات عطارد.
124. شیخ عزیز الله عطاردی در این اثر، آن چه را که از امام هشتم علی بن 
موسی الرضا علیه الّسالم در کتب مختلف توسط امئه حدیث و قدمای اصحاب 
امامیه نقل و روایت شده گردآوری کرده است. از این رو کتاب چون دیگر 
کتب حدیثی مشتمل بر احادیث ثقه، صحیح، حسن، ضعیف و مرتوک بود 
که تشخیص هر یک بر عهده اهل فن یعنی فقها و اصحاب جرح و تعدیل 

می باشد.
125. شیخ ابوالقاسم خزعىل )1304 –1394ش(. یکی از تدوین کنندگان قانون 

البخاری، خدیجة بنت خویلد أمة جمعت فی إمراة.
96. هذه فاطمة صلوات الله و سالمه علیها: و هی قلبی و روحی التی بین جنبی 

النبی املصطفی)ص(.
97. )وفات 1388ش(.

98. هامن گونه که اشاره شد این کتاب مجموعه ای بیست و پنج جلدی به 
زبان عربی درباره حرضت زهرا )س( نوشته اسامعیل انصاری زنجانی است 
و متامی ابعاد زندگی و شخصیت حرضت فاطمه زهرا )س( را در بر گرفته 
است. مؤلف در نگارش کتاب به بیش از سی هزار منبع مراجعه کرده است. 
روش تألیف موسوعه بر اساس موضوعات مربوط به حرضت زهرا است که 
طبق یک تقسیم بندی جامع به سه بخش کلی تقسیم شده است: حرضت 
زهرا )س( قبل از این عامل، حرضت زهرا)س( در این عامل، حرضت زهرا)س( 

بعد از این عامل. 
99. سید محمدباقر موسوى همداىن )1304-1379ق(. ایرانی، مسلامن، شیعه، 

فقیه، مجتهد، محقق، استاد حوزه، مرتجم تفسیر املیزان.
الله  عبد  أبو  املاهیار  بن  مروان  بن  علی  بن  عباس  بن  محمد   .100
البزاز معروف به ابن الجحام، )قرن چهارم هجری قمری(. مسلامن، شیعه، 
محدث. برخی آثار: تأویل ما نزل فی أعدائهم، تأویل ما نزل فی شیعتهم، قراءة 
أمیراملؤمنین، الناسخ واملنسوخ، قراءة أهل البیت، املقنع فی الفقه، التفسیر 

الكبیر، الدواجن، األُصول، األوائل.
101. این کتاب، تأویل آیاتی از قرآن است که در مورد پیامرب )ص( و آل ایشان 

نازل شده است.
102. )وفات حدود 1349 ق و 1352 ق(. مسلامن، شیعه، عامل.

103. کتاب مجمع النورین و ملتقی البحرین، رشحی است بر زندگی حرضت 
فاطمه زهرا )س( که به زبان عربی تدوین شده است.در این کتاب مولف با 
استناد به منابع مختلف شیعه و سنی، ضمن بیان گوشه هایی از زندگی پر بار 
حرضت زهرا )س(، فضایل، کرامات، و ویژگی های اخالقی و عبادی ایشان را 
برشمرده است.ازدواج، جایگاه حرضت زهرا )س( نزد رسول الله، جریان سقیفه، 
خطبه های حرضت زهرا )س(، جریان فدک، آتش زدن در خانه و بیعت گرفنت 
از علی )ع(، روابط وی با عایشه و نحوه شهادت آن حرضت، از دیگر مطالب 

کتاب است.
104. املتبحر الشیخ عبد الله بن نور الله البحرانی اإلصفهانی )وفات: 11٣٠(. 

بحرینی، مسلامن، شیعه، محدث و متکلم.
و  العلوم  عوامل  کتاب  بحرانی،  مالعبدالله  عالمه  تالیف  مشهورترین   .105
املعارف موسوم به جامع العلوم و املعارف و االحوال من االیات و االخبار 
و االقوال است، این اثر گرانسنگ همچون بحاراالنوار، از شاهکارهای آثار 
شیعه بوده، حجمی بیشرت از بحار االنوار دارد. کتاب عوامل، شامل موضوعاتی 
در توحید و نبوت، احوال مرگ، برزخ، احوال عامل، خلق، ساموات و ارض، سایر 
اصول عقاید، رشح احوال پیامربان، پیامرب گرامی اسالم و امئه اطهار علیهم الّسالم 
با استدالالت فراوان درباره صحت اعتقادات امامیه و روایات فراوان فقهی 
است. العوامل، اإلمام الحسین علیه السالم جلد هفدهم از این دایره املعارف 

بزرگ است.
106. میرزا محمد قمى مشهدى، )تاریخ دقیقى از وفات او در دست نیست، 
لیكن مى توان از تاریخ تألیفات متعددش حدس زد كه وى تا حدود سال 
1125ق زنده بوده است(. ایرانی، مسلامن، شیعه، ادیب، محّدث، فقیه، مفرس، 

عامل.
107. مصنف، در بیان انگیزه خود از نگارش این تفسیر، مى فرماید: در گذشته 
حاشیه اى بر تفسیر زمخرشى و حاشیه اى بر حاشیه شیخ بهایى بر تفسیر انوار 
التنزیل بیضاوى نگاشتم، پس از آن به فكر افتادم كه تفسیرى تألیف كنم كه 
هم شامل ارسار تنزیل باشد و هم شامل روایات منقول از امئه اطهار)ع(. این 

تفسیر به زبان عرىب نگاشته شده است.
 – 1040ق  تا   1030 سالهاى  بین  بحراىن )تولد:  سید   هاشم  عالمه   .108
از فقها و مفرسین شیعه قرن  شیعه،  مسلامن،  بحرینی،  وفات: 1107ق(. 
دوازدهم قمری. برخی آثار: ینابیع املعاجز و أصول الدالئل، اإلنصاف فی النص 
علی األمئة اإلثنی عرش آل محمد صلی الله علیه و سلم األرشاف، البهان فی 
تفسیر القرآن، حلیة األبرار فی أحوال محمد و آله األطهار علیهم السالم، مدینة 
معاجز األمئة اإلثنی عرش و دالئل الحجج علی البرش،غایة املرام و حجة الخصام 
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اساسی جمهوری اسالمی )مناینده سمنان در مجلس خربگان قانون اساسی(، 
عضو سابق شورای نگهبان برای 20 سال، عضو برجسته جامعه مدرسین و 

مناینده مجلس خربگان.
سید  آقایان  وىل عرص)عج(،  مؤسسه  علمى  گروه  توسط  کتاب،  این   .126
محمد موسوى، عبدالله صالحى، مهدى اسامعیىل و سید ابوالفضل طباطبایى، 
تحت ارشاف سید محمدحسینى قزوینى به زبان عرىب تدوین شده است و 
دربردارنده آن چه از امام حسن عسکری)ع( - در گفتار و كردار - صادر شده، 
همچنین آن چه از دیگران - كتب آسامىن، انبیا، امئه)ع( و شخصیت هاى شیعه 
و سنى - در شأن و منزلت ایشان وارد گردیده است، مى باشد؛ به عبارت دیگر، 
معجم متامى امورى است كه به امام عسكرى)ع( مربوط مى باشد. این اثر، 

گسرتده ترین و جامع ترین كتاب موجود در مورد حیات امام یازدهم است.
127. الجواهر الَسِنّیة فی األحادیث القدسیة، گردآوری احادیث قدسی برای 
نخستین بار است. »حدیث قدىس« عبارت است از كالمى كه پیامرب اكرم)ص( 

از خداوند متعال نقل مى كند و در آن تحدى و اعجازى وجود ندارد.
128. ابوجعفر محمد بن عىل بن حسین بن موىس بن بابویه قمى، معروف به 
شیخ صدوق و ابن بابویه )305 -381ق(. ایرانی، مسلامن، شیعه، از بزرگ ترین 
محّدثین قرن چهارم هجری. برخی آثار: من الیحرضه الفقیه از کتب اربعه شیعه. 
129.عیون أخبار الرضا علیه السالم )تصحیح الجوردی )، مفصل ترین و معتربترین 
ایشان  نیز سخنان  كتاب در مورد جوانب مختلف زندگاىن امام رضا )ع( و 
در موضوعات مختلف است. كتاب به زبان عرىب و در قرن چهارم هجرى 
نوشته شده است. زماىن كه صاحب بن عباد دیلمى، وزیر وقت و حاكم شیعى 
آن دوران در مدح و ستایش امام رضا )ع( اشعارى را مى رساید و آن را به شیخ 
صدوق )ره( هدیه مى دهد، وى نیز كتاب حارض را به پاس زحامت صاحب بن 
عباد دیلمى به نگارش درآورده و به او هدیه مى دهد. در بیان اهمیت كتاب، 
مى توان به این نكته اشاره كرد كه این اثر، از جمله كتاب هاى معترب شیعه است 

كه بسیارى از مسائل مربوط به فقه شیعه در آن بیان شده است.
130. ایرانی، )متولد 1336ش(. نقاش، دکرتای پژوهش هرن از دانشگاه شاهد، 

هیأت علمی دانشگاه شاهد، فرزند استاد حسن اسامعیل زاده.

فهرست منابع
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آفرینشهای هرنی نیاوران.
ابن بابویه، محمد بن علی، )1394(، من ال یحرضه الفقیه، ترجمه: محمدجواد 

غفاری، دارالکتب االسالمیه.
ضیمران، محمد، )1383(، درآمدی بر نشانه شناسی هرن، چاپ دوم، تهران: 

نرش قصه.
طربی، محمد بن جریر )1390(، تاریخ طربی، چاپ هشتم، ترجمه: قاسم 

پاینده، تهران: اساطیر.
تهران:  تهامی،  ترجمه: غالمرضا  اسالمی،  نگارگری   ،)1380( ثروت،  عکاشه، 

سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه هرنی.
کلبی، هشام بن محمد، )1364(، االصنام، ترجمه: سید محمدرضا جاللی، چاپ 

دوم، تهران: نرش نو.
مایل هروی، نجیب، )1372(، کتاب آرایی در متدن اسالمی، دیباچه دوست 
محمد گواشانی هروی، مشهد: موسسه چاپ و انتشار آستان قدس رضوی.

موسوی بجنوردی، محمد کاظم، )1377(، دائره املعارف االسالمیه الکربی، جلد 
9، تهران: مرکز دائرة املعارف بزرگ اسالمی. 

میرخواند، محمد بن خاوند شاه، )1270(، روضه الصفا، بی جا: بی نا. 
نامور مطلق، بهمن، )1390(، درآمدی بر بینامتنیت، چاپ دوم، تهران: انتشارات 

سخن.
-----------، )1395(، بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم، جلد دوم، 

تهران: سخن.

ب/عربی
ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبةالله، )1404 ق(، رشح نهج البالغة، جزء 1، 

قم: مکتبة آیت الله املرعشی النجفی)ره(.
ابن اثیر، مبارک بن محمد، )1399ق / 1979م(، النهایة فی غریب الحدیث و 

األثر، بیروت: املكتبة العلمیة.
ابن بابویه، محمد بن علی، )1404 ق(، عیون أخبار الرضا)ع( ، مصحح: العالمه 

الشیخ حسین االعلمی، جزء 1، بیروت: مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
ابن جحام، محمد بن عباس، )1420 ق(، تأویل ما نزل من القرآن الكریم فی 

النبی و آله)ص(، جزء 1، تحقیق :فارس الحسون، قم: الهادی.
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Abstract
The aim of the present research was to intertextual study of the standing images of Hazrat 
Ali ibn Abi Talib (AS) in the works of the survivors of coffee house painting and have been 
written in an overlapping range of painting, coffee house painting, miniature, poster, Islam-
ic history, hadith, and narration. Imam Ali (AS) stands alone and carries Zulfiqar with him, 
in these images. This study seeks to challenge the public’s belief that the reference to the 
figure and Zulfiqar of Imam Ali is purely historical. In this regard, the authors have identified 
the standing images of Imam Ali (AS) from the contemporary period to the Qajar period, 
and they have surveyed with the approach of intertextual and transtextual theory of Gen-
ette. They have tried to show that these images, in addition to history, refer to previous 
pictorial texts. According to Islamic hadiths and narrations, the first standing images of 
Imam Ali (AS) existed both in the Divine Throne and in the coffin of Prophet Adam (AS). 
These images were created by the command of God, so the first images of Imam Ali (AS) 
were spiritual, and the choice of Zulfiqar as a sign of Imam Ali (AS) was also spiritual. Ac-
cording to these hadiths and narrations, the standing figure and the presence of Zulfiqar 
can be mentioned as the principles or protocols of the standing images of Imam Ali (AS) 
and considering the observance of these protocols in the works of the survivors of the cof-
fee house paintings, It can be claimed that these works are located at the end of the series 
that its head reaches to the spiritual images of the Imam Ali (AS). Thus, the images of 
Imam Ali (as) in the works of the survivors of the coffee house painting have the explicit and 
implicit intertextual, imitation hypertextual, and the stylistic-thematic derivation relationship 
with the pictorial and written previous texts.

Keywords
Intertextuality, transtextuality, Hazrat Ali Ibn Abi Talib (AS), Zulfiqar, coffee house painting, 
image. 
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