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نگاره معراج در «فالنامه تهماسبى» در عهد صفوى و با بیانى نمادین، به روایت  تصویرِى شیعى از این واقعه مى پردازد. این 
نگاره، با ارائه تصویرى متفاوت از معراج، براى اولین بار از آیکون ترکیبى «شیر و خورشید» براى نمایش پیامبر(ص) و امام 
على(ع) بهره برده است. «آیکونولوژى» با اتخاذ رویکردى نظام مند، منطقى و چندوجهى، معانى نهفته در آثار هنرى را تفسیر 
مى  کند. این پژوهش با همین رویکرد به تحلیل سه مرحله اى جلوه هاى بصرى نگاره معراج مى پردازد. دو مرحله ِى نخست به 
توصیف و تحلیل «آیکونوگرافیک» نگاره مى پردازد و مرحله ِى سوم به تفسیر آیکونولوژى و شناسایى ارزش هاى نمادیِن مستتر 
در آن اختصاص دارد. در بررسِى نگاره ِى معراِج فالنامه، این پرسش ها مطرح مى شود: در بررسى آیکونولوژى، چه مواردى را 
به عنوان معناى پنهان و ارزش هاى نمادین آن مى توان مشاهده نمود و آیا با آیکونوگرافى نگاره، مى توان به شرایط خلق اثر و 
جهان بینى رایج دوره صفوى دست یافت؟ هدف پژوهش حاضر، بررسى آیکونولوژِى عناصر بصرى در این نگاره است. فرضیه ِى 
اصلِى پژوهش، تاثیرگذارى شرایط دوران صفوى بر بیان نمادین در نگاره هاست. شیوه ِى تحقیق، توصیفى-تحلیلى است و 
اطالعات به صورت کتابخانه اى و اسنادى گردآورى شده است. بررسى ها حاکى از این است که در شناخِت الیه هاِى معنایِى 
پنهان در نگاره، استفاده از راهکارِ آیکونوگرافى بسیار مؤثر است. مطالعه ى آیکونولوژى نشان مى دهد که آیکوِن ترکیبى «شیر و 

خورشید» در گذر زمان تداوم یافته و با تغییر ارزش هاى نمادین، در جایگاهى جدید به کار گرفته شده است.
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