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 های دوره صفویهای پیامبران در نگارهبازتاب اشعار مثنوی معنوی مربوط به داستان

 چکیده

 نیپس از اسالم است کهه ماهام یو حکمت پارس یکهن فارس یعرفان اتیادب یهاکتاب نیاز برتر یکی یمولو یمعنو یمثنو مسئله:بیان 

 یموجهود در مثنهو اتیهحکاشهود. محسهوب می .ق(ه ۱۱۳۵-9۰۷) هیدوره صهفو ههاینگاره یاصه  هایاز موضهوع یکی ی آنو ادب یعرفان

اسهتفاده از آن  یاسهت کهه مولهو یقرآن و احادیث و روایات ،هاسرچشمه این داستاناست.  یمولو یعرفان یهابیان اندیشه یبرا یادستمایه

بهر  یمبتنه یهنهر نگهارگرشناسهی جها کهه تبیهین زیباییاز آن بهره گرفته اسهت.ی القاءِ ماامین عرفان یپیامبران برا یهاداستان از کرده و

هایی از اشعار راستا با حکایات مثنوی، هنرمندان نگارگر صفوی نیز با برداشتبوده است، هم عالم مثالویژه عالم خیال یا به یعرفانهای آموزه

اند و های پیهامبران همهت گماشهتهویژه داسهتانهای دینی، بهههای عرفانی مولوی و تأثیر از آیات قرآنی به تصویرگری این داستانو اندیشه

سؤال . هاستی حکمی و عرفانی در این نگارهمعانمود ه فااسازی چندساحتی نگارگری، نشیو به انامبریپ یهاداستانماحصل بیان تصویری 

صهفوی نمهود  های زنهدگی پیهامبران دورههای مثنوی و معنوی داستاناص ی تحقیق به این شرح است که کاربرد چه عناصر بصری از نگاره

ماامین عرفانی و حکمی است؟

 هایبر داستان هی)با تک یدوره صفو هایدر نگارهدارندة بررسی مفاهیم موجود در اشعار مثنوی معنوی  بر هدف اص ی پژوهش در هدف:

 است. (یمولو یمثنو

ارتباط  یبررس صدد ، در(ی)اسنادی اصورت کتابخانهاطالعات به یگردآور وهیشپژوهش به روش توصیفی و تح ی ی و این ش: روش پژوه

های عصر صفوی با ماامین عرفانی و مذهبی مثنوی معنوی با تکیه بر کاربرد عناصر بصری و شیوه فااسازی در نگاره بین دو موضوع

 .های پیامبران استداستان

انعکاس فااهای  ،خیال در نگارگری با ماامین عرفانیهای پژوهش حاکی از این است که با توجه به ارتباط نزدیک قوهیافته :هایافته

دوره  یربه نگارگکه  است ی اسالمیشک متأثر از بینش عرفانیبهای دوره صفوی هنگاریی، کاربرد فرم یا صورت در دم بُعدنماعساحتی، چند

گر ها ج وهی در کنار ادبیات عرفانی در این نگارهایران ینگارگر چندساحتیاوج کمال و انسجام نظام و  دهیبخش یاژهیوم وا و مفهمعنصفوی 

.شده است
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 مقدمه
در  یعرفان نیموضوعات و ماامموالنا از شاعران بزرگ و عارفان راه پیموده جهان اسالم است که اشعار نغزی با 

تا با گشودن چشم  ، کوشیدرساند کمال به یمعنو یرا با مثنو یعرفان یمیشعر تع . او که باشدینثر م ایقالب شعر 

های نگارگران سعی بر آن دارند، که از احساس .ردازدبپو س وک  ریس یمبان بهباطن و دست یافتن به تصوف، عرفان 

بینند، ب که های خود استفاده نموده، موجودات و اشیاء را نه آنطور که میعرفانی و شهودی و نه مادی در نگاره

اند، بازنمایی کنند. این هنر، همان بهشت روی زمین را با تمام شان برداشت نمودههای شهودیآنچه از دریافت

گیرد؛ سازد. نگارگر از ماامین ادبی مایه میبخش خود ج وگر میها و الوان و اشکال مسرتو شادی هازیبایی

سازد، نمایاند، سخن شاعر یا نویسنده را به زبان خط و رنگ مجسم میها را باز میهای داستاناشخاص و صحنه

ات فارسی و هنر ایران، پیوند درونی و اما کار او بیشتر از مصورسازی در معنای متعارف آن است، چرا که، ادبی

دو بر اساس بینشی یگانه و ذهنی مشابه، دست به آفرینش  اند و هنرور و سخنور مس مان، هرهمخوانی ذاتی داشته

های این جهان، به عالم م کوتی نظر داشتند، هدفشان دست یافتن به صور مثالی و اند. آنان از خالل زیباییزده

ود. این دو شکل آفرینش هنری، نه فقط از لحاظ بینشی، ب که از لحاظ زیباشناسی نیز با درک حقایق ازلی ب

 اند. از این روی، در این پژوهشیکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند. صورخیالی در شعر فارسی و نقاشی ایرانی منطبق

های رورت بررسی ترسیم داستانها و مفاهیم ادبیات فارسی، ضها و آثار مصور با اندیشهبا فرض پیوستگی نگاره

صفویه، تنها یک نسخه منتخبات  از دوره گردد.های عصر صفوی مطرح میپیامبران از اشعار مثنوی مولوی در نگاره

 ل،یدل نیهم. بهشودیم یبوده و اینک در کتابخانه کاخ گ ستان نگهدار ریدو تصو یوجود دارد که دارا یمثنو

صفویه،  ةبا موضوعات عرفانی متأثر از مثنوی معنوی، از دور گر،ینسخ داستانی د ریتصاوعالوه بر این دو تصویر، از 

 یمثنو امبرانهیپ هایداستان یعرفان نیماام یشده است. پژوهش حاضر درصدد واکاو ستفادهجهت بررسی ا

 است. هیدوره صفو هایدر نگاره یمعنو

 

 روش پژوهش
اطالعات، اسنادی  یو روش گردآور ی یتح -یفیبوده و به روش توص یخیتار کردیبا رو ،یفیاین پژوهش از نوع ک

 باشد.یم دوره صفوینگاره  ۱۰پژوهش  نیا یای( انجام شده است. همچنین، جامعه آمار)کتابخانه
 

 پیشینه پژوهش
شته تحریر در نیامده است. با در خصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستق ی با این عنوان به ر

( ۱۳۸۷« )ساداتی زرینی و مراثی»اند. حال آثاری به بررسی عرفان اسالمی در نگارگری دوره صفوی پرداختهاین 

گیری هنر نگارگری مکتب هرات تیموری بررسی چگونگی تأثیرگذاری عرفان اسالمی در شکل»ای با عنوان در مقاله

معتقدند که نگارگری دوره صفوی در روند تکام ی خود از عوامل متعددی تأثیر اند و پرداخته« و تبریز صفوی

های ای به مثنوی معنوی و داستاناند که عرفان یکی از این عوامل است. با این حال در این اثر اشارهپذیرفته

مطالعه »ن نامه خود تحت عنوا( در پایان۱۳9۸« )کریمی»عرفانی مربوط به پیامبران نشده است. همچنین، 

 یمنظور طراح( بهق ۱۱ )قرن یدوم عصر صفو مهیدر ن یمعنو یمصور مثنو یهانگاره یهنر یهایژگیو

اما آنچه های هنری پرداخته شده است. ها از جنبههای مثنوی معنوی و تح یل نگاره، به مطالعه نگاره«ینگارگر
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 یهامربوط به داستان یمعنو یعه بازتاب اشعار مثنوکه این مطالعه را از مطالعات پیشین متمایز کرده است، مطال

 که تاکنون به آن پرداخته نشده است. باشدی میدوره صفو ی مثنوی معنویهادر نگاره امبرانیپ

 خمسه 

 اشعار مثنوی معنوی
تصوف  های معروف خود، اصول کمال روحی را مطابق آیینموالنا، بنیانگذار و پیر طریقت عارفانه مولویه، در مثنوی

پردازد که بیانگر عیوب دهد یا به نقل حکایاتی میگزنده ارائه میهایی روشن و غالباً کند و سپس، مثالتشریح می

مخت ف بشری است. اما شاعر، موازین اخالقی تصوف را مهمترین جنبه آثار خود محسوب کرده و از حکایات 

ادگی دریافت حقایق پیچیده عرفانی را ندارند، بهره برده پندآمیز، صرفاً در جهت تع یم و آموزش عامه مردم که آم

بهاست که تفا ی الهی باشد. بدین ترتیب، در ادبیات موالنا مشکالت و است. به عقیدة موالنا، تنها حکمتی گران

های واقعی بشر در جامعه، به مسائل معنوی عرفانی تحول یافته و نزدیکی روحی انسان را به درگاه احدیت رنج

فاعالتن/ [ای است کالن در شش دفتر، در بحر رمل مسدس مقصور یا محذوف مثنوی منظومه سازد.اهم میفر

هزار بیت سروده شده است. در میان متون و آثار کهن ادب فارسی دو اثر  ۲۶که در  ]فاعالتن/ فاع ن یا فاعالن

تأثیر ساختار و صورت قرآن کریم است ها )قطع نظر از محتوا( تحت ارزشمند وجود دارد که ساختار و صورت آن

آورد و سیر خطی یک مامون که شاخه شاخه و شعبه شعبه و داستان در داستان است و حرف در میان حرف می

، ۱۳۷۵)رومی، « دیوان حافظ»موالنا و « مثنوی معنوی»کند. این دو اثر عبارتند از یا معنی را تا غایت دنبال نمی

ی، ت بسیار مفصل و مشتمل بر مباحث مخت ف دینی، کالمی، ف سفی، اجتماعمثنوی کتابی اس. (۵-۶. صص

توان بر آن اطالق کرد. مثنوی لبریز از اسرار و حقایق حیات چه ع وم انسانی میروانشناسی، تصوف و اخالق و آن

زانفر، )فرورود، اما نسبت به حوادث زندگی هیچگونه نظم و ترتیبی در کار نیست است که با زندگی پیش می

گرچه مثنوی، دیوان اندیشه مولوی است، درباره فکر و اندیشه بحث مستقیم، مستقل و مجتمع . (۱۳۱، ص. ۱۳۸۷

گانه انی و ف سفی، در خالل دفترهای ششهای دقیق و عمیق کالمی، عرفتوان یافت. موالنا در ضمن بحثدر آن نمی

که گاه به موضوع فکر و اندیشه پرداخته و آن را از راه آثار و پیامدهایش به شیوه وصفی یا تمثی ی خود شکافته 

هدف  باشد.ها میرا آفریده که مناسب با داستان یاتصاویر ساده یاندیشة مولو. (۱9۰، ص. ۱۳۸۷)کسمایی، است 

نشان دادن  یداند برامی یاب که آن را مقدمه ،و طرح آن نیستتنها شناخت  یبردن حوادث داستان کارموالنا از به

 یهاتا به کمک آن اندیشه ،سازدمی یرمزها و اسطورها را شاعرانه متج  پیامبران، یهاو داستان. ابرتر یدنیا

قرآن  . پیوندهای پیدا و پنهان مثنوی با(۱۱، ص. ۱۳۷۴چترودی، )پورخالقی القا کند یعارفانه خویش را به آسان

ای که این گونهبه باشد،توان بر سه وجه توصیف کرد؛ یکی اثرپذیری صورت و ساختار مثنوی، از قرآن میرا می

ویژگی باعث گردیده موضوعات به بهترین وجه و جذابترین شکل به حسب اقتاای هر مورد قرار گیرند. سبک و 

متأثر از شیوه، شکل، زبان، بیان، سبک و سیاق  ساختار تودرتو و خوشه خوشه و گسسته نمای ظاهری مثنوی هم

های موالنا درباره قرآن است. وجه سوم نفوذ الفاظ و معانی آیات و عبارات قرآن است. وجه دیگر، آراء و برداشت

)خرمشاهی، باشد قرآنی در ادبیات مثنوی به پنج شکل تامین، برگرفتن، اقتباس، الهام گرفتن و اشاره داشتن، می

مری سوم ق قرن از کهع های تصوف، همسو با مذهب تشیهای عرفانی و شاخهپیدایش فرقه. (9-۱۳ص. ، ص۱۳۸۲

حاکمیت صفویه از راه تأکید  تحتیع سازی مردم برای پذیرش تشها نقش ک یدی در آمادهاین فرقهافزایش یافت. 

این تفاسیر ماامین قرآنی و با . (۱9۶، ص. ۱۳۸۴فر، )شایسته های روحانی و معنوی مذهب داشتندبر جنبه

 ها پرداخته است.های پیامبران یکی از موضوعاتی است که مولوی در مثنوی معنوی مکرر به آنمربوط به داستان
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 های نگارگری دوره صفویهشاخصه
های کارگاه نیتربالندههنر نگارگری، یکی از هنرهایی است که در دوره صفویه به اوج رشد و شکوفایی خود رسید و 

های و وضعیت نگارگری دوره صفوی به در بررسی شاخصه« فدوی»ی رونق گرفت. مصورساختن کتب ادب فارس

های تاریخی قبل از خود، پرداخته تفاوت سبک و سیاق نقاشی و تصویرسازی در عصر صفوی به نسبت به دوره

به کمال گذاشت. تجمل، تزیین و تذهیب  از هر نظر رو است. بر اساس دیدگاه وی، کیفیت آثار در این دوره

بندی اشکال در اوج توانمندی بود و بسیار استادانه و با محاسبه هوشمندانه، در حد اعتدال افزایش یافت. ترکیب

های مخت ف درباری و صورت گرفت و غنای رنگ در حد اعال قرار داشت. موضوع آثار نیز بخشی شامل صحنه

هنگام ج وس بر تخت، شکار، نبرد یا عیش و نوش است و بخشی دیگر شاهزادگان به دهنده تصاویر شاهان ونشان

، ص. ۱۳۸۶)فدوی، باشد های مذهبی، ادبی و تاریخی میها و داستاننامهها، معراجشامل تصویرسازی شاهنامه

زیادی ریشه در  . تعدد در ارائه چنین آثاری را باید در ع ل و عوامل مخت فی جستجو کرد. ع  ی که تا حد(۲۲

خصوص تأثیر  در« بینیون»ساختارهای سیاسی و رویکرد حمایتی حکومت صفوی از فاای هنری این دوره دارد. 

تر دربار صفوی، نسبت به تر و لطیفاین مؤلفه بر مقوله نگارگری در دوره صفوی بر وجودِ ذوق و س یقه غنی

های ها رو به کمال و موضوعات مقبول بود. صحنها، نقشهترین رنگها عالیدربارهای پیشین تأکید دارد. رنگ

های شاهنامه بوده و های مج ل طاقدار باغهای فراوان با پوشاک فاخر، برگرد غرفهزندگی درباری شامل پیکره

های حرکت، شکار ها به ایستایی گرایش دارند. با این وجود، توجه به گیرایی و شکوه فراوان در صحنهبندیترکیب

عالوه بر زرافشان کردن کاغذ و استفاده ابر و باد در صفحات متناوب  تصاویر زرم گنجانده شده است. در این دورهو 

کردند ها پر میهای گوناگون، حواشی صفحات را گاه با تشعیر حیوانات طالیی رنگ، یا درختان و شاخ و برگبا رنگ

فاسیر بخش مهمی از ماامین نگارگری در این دوره . با این ت(۲۸9، ص. ۱۳۶۷)بینیون، دی کتسون و گری، 

عنوان یک حامی متناسب با موضوعات درباری است. از سوی دیگر تنوع در تزیینات را نیز باید در وجود حکومت به

را از نظر دور داشت که در دوره  البته نباید این نکته. (۱۲۵، ص. ۱۳۸۴)شایسته فر،  انستمالی از هنر نگارگری د

صفوی نیز بخش مهمی از ماامین اص ی نگارگری در ارتباط مستقیم با مفاهیم و محتواهای مربوط به ادبیات و 

عرفان بوده است. در دوره صفوی و به فراخور گسترش ادبیات صوفیانه، ماامین جدیدی در حوزه نقاشی ظاهر 

شود. باً تصاویری از گفتگوی شاه با رهبر معنوی یعنی پیر و مرشد مشاهده میشوند. در اواخر دورة صفویه، غالمی

شود های باریابی مبدل شده و در شمار، به تعداد تصاویر شاه ترسیم میدرویش، به یکی از عناصر ضروری صحنه

های مجالس صوفیانه، تدریج صحنهآیند. بهها، پدید میو ماامینی چون نصایح صوفیانه و دیدار از مرد زاهد در کوه

سماع و وجد، دراویشی در حالت جذبه و ماامینی با شراب و عشق که مظاهر شناخت و معرفت الهی ت قی 

خود ای مردمی بهگری در سده شانزدهم میالدی/دهم قمری، ظاهراً جنبهشود. صوفیشدند، در آثار گنجانده میمی

های روستایی در نگارگری ظاهر شده و عالوه بر آن، ان و فعالیتورها و اعیاد و پیشهگیرد. تصاویری از جشنمی

ها شود و این امر تجسمی از اندیشه دینی برابری انسانتصویر شاه در بین رعایا و کشاورزان و صنعتگران ترسیم می

ی آرام و هایسازد و با ایجاد ترکیبناپذیر میدر نزد خداوند است. مسائل جدید، تغییر سبک نقاشی را اجتناب

-۱۳9، صص. ۱۳۸۱)آ. پولیکووا، گذارد انگیز و تصاویر محدود انسانی، تأثیری انفعالی بر بیننده باقی میخیال

. بنابراین در این دوره تاریخی، نزدیکی و ارتباط خاصی میان شاه در رأس ساختار سیاسی، رهبر صوفی یا (۱۳۸

رویکرد حکومت صفوی نسبت به مذهب، از آغاز دوره صفوی  عارف و هنرهایی چون نگارگری ایجاد شد. با توجه به

های مذهبی گیری رابطه معناداری میان ماامین نگارگری و سیاستخصوص از دوره شاه عباس شاهد شکلو به



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 های دوره صفویهای پیامبران در نگارهبازتاب اشعار مثنوی معنوی مربوط به داستان

  ۸۳-۷۶        11۴۰تابستان ، ۸2دهم، شمارهیازدوره  

71 

که  طوریهم نزدیک بودند، بهشدت بهحکومت صفوی هستیم. در این دورة هنر و مذهب همانند دورة پیشین، به

گرفت. اما اینبار، تحت حمایت و حراست حمایت سنتی دربار، مورد تشویق و پشتیبانی قرار میهنرها براساس 

نامه مذهبی به اوایل دوران اسالمی باز حاکمانی شیعی قرار داشت. اگرچه سابقه نوشتن زندگینامه و حکایت

دهم قمری و اوایل سده /های سده شانزدهم میالدیگردد، این آثار تحت نظارت صفویان پربارتر شد. نگارهمی

فر، )شایستهکند هفدهم میالدی/یازدهم قمری، داستان زندگی پیامبر و زندگی امامان را روایت و تصویرسازی می

بنابر آنچه در قرآن آمده، همه پیامبران الهی دارای ارج و قرب الهی  -. از آنجا که در دین اسالم(۱۳۷، ص. ۱۳۸۴

وع زندگی حارت محمد )ص( و امامان )ع(، شاهد اهمیت و توجه به مصورسازی هستند، در کنار پرداختن به موض

های ادبی صوفیانه که . از جم ه نسخه(۲۵، ص. ۱۳۸۶)صداقت، االنبیاء نیز هستیم داستان پیامبران الهی و قصص

ی است؛ بنابراین الدین روممحدودی مصور شده است، مثنوی معنوی، موالنا جالل در دورة صفوی کتابت و تا اندازه

واکاوی ارتباط میان ماامین عرافانی و نگارگری در این اثر ماهیت ارتباط هنر و عرفان را در این دوره آشکار 

 سازد.می

 

 های دوره صفویهای پیامبران در نگارهبازتاب اشعار مثنوی معنوی مربوط به داستان
باشد. تأثیری که قرآن کریم از جهت انعکاس احوال موالنا میآنچه در مثنوی از احوال و اسرار پیامبران بیان شده، 

شود. جای نهاده، تا حدی است که فهم درست مثنوی بدون آشنایی با قرآن حاصل نمیلفظ و معنی در مثنوی به

های با توجه به این تأثیرپذیری مثنوی، در این بخش به بررسی انعکاس اشعار موالنا از مثنوی معنوی، در نگاره

های موالنا از داستان پیامبران و برگرفته از پردازیم. اساس اولیه اشعار و برداشترجای مانده از دورة صفویه میب

شود. تعداد باشد که به ترتیب تقدم انبیاء از حارت آدم آغاز و به خاتم پیامبران حارت محمد ختم میقرآن می

های مصور دست آمده، مجموعًا پانزده تصویر از نسخهمبران بههایی که از دورة صفویه برگرفته از داستان پیانگاره

منتخبات »، «پنج گنج»، «هفت اورنگ جامی»، «االسرارمخزن»، «االنبیاءقصص»، «مرقع گ شن»، «السیرحبیب»

 مصور مثنوی در کاخ گ ستان، نیز اشاره شد، در نسخة گونه که در مقدمههمانباشد. می« خمسه نظامی»و « مثنوی

ها به داستان پیامبران اختصاص دارد. از این دوره، نسخة مصور دیگری از دو تصویر وجود دارد که فقط یکی از آن

های آن، دارای ماامینی غیر از داستان شود که مجموع نگارهنگهداری می« موزه ارمیتاژ»مثنوی معنوی در 

را  ایحکم آینه ،وجود وی نزد اهل نظر ،ی استنات ع ت غایئة کا آدم که حقیقتش در س سباشند. پیامبران می

فرشتگان بر  ةسجد. (۱۲۵، ص. ۱۳۷۴چترودی، )پورخالقی کنددارد که خداوند ذات خویش را در آن رؤیت می

ز و محبوب حق  ِکامالً عارفانه دارد آدم مظهر ع یاج وهسوره بقره  ۳۳تا  ۳۰با تأثیر از آیات آدم در شعر موالنا 

دهد تا بر آدم سجده کنند و این سجده ینهایت حق بر او تابیده و خداوند به فرشتگان دستور میاست زیرا نور ب

 ،فرشتگان برای آن سجده کردند که نور خدا را از وی طالع دیدند موالنابه عقیده . حقیقت آدم است هبازگو کنند

است که جامع و مظهر ذات  یحقیقت انسان آدمِ مسجود، .ک بودئبه جهت مظهریت حق تعالی معبود مال پس آدم

معنی انسان کامل در نظر . (۵۵ -۵۶، صص. ۱۳۷۴چترودی، )پورخالقی است یو صفات الهء و جمیع اسما

م نمودگار کهن و نمونة خداوندان دل است. حارت آد مولوی همین فرا رفتن از مقام فرشتگان و رسیدن به مرتبة

های الهی نهاده در وجود انسان و جوهر الوهیتی نخستین است. از طریق عشق و وصول به مرتبة فنا، که تحقق قوت

گردد و های ناشی از زیست عالم خاک، پاک میکه خداوند در وجود انسان به امانت نهاده است، از غبار کدورت
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تواند به شرط فع یت . بنابراین هر انسانی بالقوه انسان کامل است که میتواند همچون حارت آدم گرددانسان می

در  بخشیدن به این قوت، انسان کامل و بالفعل گردد و مقامی باالتر از فرشتگان پیدا کند و مسجود مالیک شود.

ابیات موالنا، السیر، داستان سجدة فرشتگان بر حارت آدم را تأثیر از آیات قرآنی و حبیب ةای از نسخنگاره

اند به غیر از شیطان که از جنیان سمت حارت آدم سر تعظیم فرود آوردهشاهدیم. همه فرشتگان به امر خدا به

ای تیره نشان داده شده است. حارت آدم با هالة نورانی دور سر مشخص شده است. این هالة بوده و با چهره

گردید و او را از دیگر موجودات متمایز نمود. این نگاره،  نورانی، همان نور الهی است، که در وجود آدم متج ی

حارت آدم )ع( را با توجه به آیات و روایات، در جایگاهی باالتر و برتر ترسیم نموده، که با اشعار موالنا نیز مطابقت 

دای های گرم فاای اطراف بنا در ترکیب با تزیینات هندسی اطراف آن و رنگ الجوردی آسمان و ردارد. رنگ

داستان نوح پیامبر نیز از دیگر . (۱)تصویر  اندو عرفانی را به نمایش گذاردهحارت آدم، فاایی کاماًل روحانی 

 یداند، عرفان کشفاو را مظهر عقل می «یعربابن» ینوح که عرفان نظرروایات موجود در مثنوی معنوی است. 

 یت و ثبات او در مقابل منکران دعوت هم از آنجا ناشکه استقام ،فنای نوح در صفات حق ةموالنا بیشتر به مرتب

که در مقابل قوم کفر  ،صبور است یدارد، رهبر و پیامبر انسان برگزیده رال ث که در قرآن م   نوح است، نظر دارد.

 داردیدست نیاورد و با این همه دست از دعوت بر نمبه ینهصد سال جز انکار مخالفان حاص  ،خویش ةپیش

ای وحدت در کالبد گر گونه. در نگارة مذکور، مرکزیت حاور نوح توانسته ج وه(۴۶-۴۷، ص. ۱۳۸۰کوب، )زرین

ها و االنبیاء، در نمایش ساختن کشتی نوح )ع(، افراد بسیاری از گروهدر نگارة دیگری از قصص فاایی نگاره باشد.

اند. ری هستند، در حال ساختن کشتی نشان داده شدههای مخت ف بشای از اقوام و نسلنژادهای مخت ف که نشانه

ای باالتر از همه افراد، در حال نظارت و راهنمایی ای آتشین، در نقطهای الجوردی و هالهحارت نوح نیز با جامه

نحوه ساختن کشتی، قرار گرفته است. نکته جالب توجه این نگاره زمینه آبی رنگ و غیرمتعارف زمین و 

ه آرامش و روح عرفانی را به این نگاره داده است. آرامشی که نشأت گرفته از ایمان راسخ افراد و هاست، کصخره

ها و های گرم لباسباشد. تااد بین رنگروح عرفانی و س وک معنوی راهنما و پیامبراشان حارت نوح )ع( می

غیر از افراد مشغول کار، دو هتر شدن و تحرک بیشتر در کارها گردیده است. برنگ سرد زمینه، موجب برجسته

رسد از جم ه کسانی باشند که به سرزنش نظر میاند که بهنفر در سمت راست تصویر، پشت حارت نوح ایستاده

، «نور روح الهی»نوح در شعر موالنا شخصیتی برتر از ماه و خورشید است. او  .(۲)تصویر  اندتهو استهزاء نوح پرداخ

دارند و آب صافی و عظمت ایشان مظهر رهبران آگاه و نستوهی است که در هدایت سالکان دست از تالش بر نمی

ای که در . ج وه(۳۶۴، ص. ۱۳۷۴چترودی، )پورخالقیگردد های نابخردانه مخالفان راهِ حق، آلوده نمیبا گِلِ گفته

ها از ها را از لذایذ دنیوی و دور بودن فکر و اندیشه آنخوبی فریفتگی انسانها به نمایش گذارده شده، بهاین نگاره

اهلل )ع( از پیامبران بزرگواری است که خدای تعالی دهد. ابراهیم خ یلکران الهی و انکار نااهالن نشان میقدرت بی

د، او را به عظمت یاد کرده و صفات پسندیده او را در قرآن ذکر آمده است. خداوند آن بیش از سایر انبیاء خو

ها، ذبح تنها فرزندش اسماعیل، حارت را بارها مورد امتحان و آزمایش قرار داد و یکی از بزرگترین و دشوارترین آن

فرزندی بود. امتحانی که حارت ابراهیم )ع( با قربانی کردن نفس خود در برابر خواست ها تنهایی و بیبعد از سال

و  ۱۰۲، صص. ۱۳۶۸)محالتی، رساند خداوند، از آن سرب ند شده و او را به درجات عالی و ب ند مرتبة الهی می

ای از دلباختگی و صفای وم مثنوی، نمونهسوره صافات در دفتر اول و د ۱۰۲-۱۰۳. موالنا با تأثیر از آیات (۱۶۴

آموزد که در راه عشق به مبدأ، از گذارد و به ابنای بشر میباطن ابراهیم نبی را در پیشگاه ایزدی به نمایش می

کند و از معرفی میباره او در تمام داستان خود ذبیح را اسماعیل  ل، زن و فرزند باید گذشت، در اینجان و ما
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ای از در نسخه .(۸۲، ص. ۱۳۷9)ابراهیمی، آورد آنچه در برخی از تفاسیر قرآن آمده، سخن به میان نمی براسحاق، بنا

ای از ذبح اسماعیل به نمایش االنبیاء نیشابوری محفوظ در کتابخانه م ی پاریس، از دورة صفویه، نگارهقصص

ای آتشین در حالی ششی سبز رنگ و هالهای سفید، پودرآمده است. در این تصویر حارت ابراهیم )ع( با عمامه

که خنجری در دست راست و سر اسماعیل را که بر روی زمین نشسته، در دست دیگر دارد، با نگاهی رو به آسمان 

های گشاده، قوچی را برای قربانی کردن به حارت نشان و جبرئیل ترسیم شده است. در مقابل او جبرئیل با بال

شاخص این تصویر،  .(۳)تصویر جام استعمل در حال ان ها، گویاید و پیچش بدن آندهد. حاالت چهره افرامی

همچون نقل داستان، شخصیت حارت ابراهیم )ع( است که مورد امتحانی سخت قرار گرفته و سرب ند از آن، مورد 

امروزه، تمامی افرادی که دهد. گیرد و خداوند نسب پیامبران را از نسل او قرار میرحمت و مغفرت الهی قرار می

بایست همچون ابراهیم و اسماعیل، نفس خود را قربانی کنند آورند میجا میهروند و حج ببه زیارت خانه خدا می

 .(۳۳، ص. ۱۳۸۶)صداقت، 

 

 

 

 
 السیر. سجده فرشتگان بر حارت آدم، حبیب .1تصویر 

 .۱۰۳، ص. ۱۳9۴محمدزاده و جواهری، منبع: 
 االنبیا، دوره صفوی. نگاره کشتی نوح، قصص .۲تصویر 

 .۸۴ص.  ،۱۳۸۵کاظم، : منبع
 

نقل حسد و رشک برادران یوسف، ترس یعقوب خویش را در  یعارفانه و اخالقی هاتعبیرات زیبا و اندیشه یمولو

 هقص .کندمیبیان خوبی سوره یوسف به ۱۵تا  9ها با تأثیر از آیات را از برادران یوسف و گرگ صفتی خود آن

سوره یوسف،  9۴و 9۳آیات  پیراهن یوسف هم که در نزد موالنا و در اشعار سایر شعرا از اشاره در قرآن کریم

 یدهد که بوینشان م در اشعار خود ی. مولو۱الهی استاز قرب  ایاز مژده وصل و نشانه یخود رمز ،مأخوذ شده

دیگران این  یکند اما برایپیراهن یوسف چشم یعقوب را که در اشتیاق و فراق کوشیده است روشن و بینا م

از  سوره یوسف، ۳آیه  حارت یوسف که در قرآن کریم ةقص .(۲۲۵-۲۲۶ .صص ،۱۳۷۵ موالنا،) خاصیت را ندارد

حد و عشق یبیی زیبا و شرف، یمردانگ منتها،یب یاشاره به پاک یدر مثنود. شویالقصص مآن تعبیر به احسن

 ،کندیراه پیدا می یوسف از طریق رویا به ق مرو کشف و وح از آغاز قصه، باشد.یپاک و خالصانه به حارت حق م

دست برادران داستان به چاه انداختن یوسف به بیند.یخود که آفتاب و ماه را با اختران به سجده خود م یرؤیای
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انگیزی واقعه را چنان والنا اندیشة عارفانه خود را بیان کند. موالنا با مهارت بسیار شگفتای است تا ممایهدست

از آن جهت که بعدها یوسف . (۲۲۰ .ص ،۱۳۷۵ موالنا،) گذاردکند که جای هیچ شک و ابهامی باقی نمیتصویر می

شود و تنها دلیل رهایی یادآور می رسد، رندانه مسألة عنایت حق راکند و به عزیزی مصر میاز چاه نجات پیدا می

جا موالنا با تصویری کوتاه و لطیف ضمن اشاره به این واقعه که داند. در اینمی« اذن پیر»حق و  یوسف را عنایت

کند و معتقد سوره یوسف، حال عارفان و زاهدان را مقایسه می ۱9در چاه برای یوسف افتاده است، بر اساس آیه 

یوسف از غم پایان کار فارغند، زیرا پایان کارشان را خداوند بر آنان روشن ساخته و فتح است که عارفان همچون 

ای از این تعابیر شاعرانه را در نگاره. (۴۰۱-۴۰۲، ص. ۱۳۷۴چترودی، )پورخالقی ها نوید داده استو ظفر را به آن

اورنگ، شامل اجزاء و تصاویر بسیاری های هفت توان دید. این نگاره، همچون دیگر نگارهیم ۱هفت اورنگ جامی

های مخت ف نگاره، هر کدام مشغول کار و فعالیتی فارغ از حاور فردی از افراد است. تمامی افراد کاروان در بخش

ها جوی آبی روان دار کهنسال در حالی که از میان آنهای سنگی قطعه قطعه و درختان گرهدر چاه هستند. صخره

کشاند. نقطه ای که یوسف جوان در چاه قرار گرفته میطه سمت چپ، چشم را به پایین و نقطهاست، از باالترین نق

توان آن را نمادی از حاور قوی و ها، درختی تنومند در باالی چاه است که میتعادل تصویر در مقابل این صخره

ی آتشین و نورانی متأثر از روح و اپر استقامت نیروی الهی در کنار یوسف جوان در قعر چاه دانست. یوسف با هاله

گونه که در شرح داستان آب، همان« دلو»وسی ه نور خداوند در او با راهنمایی فرشته الهی سعی در خروج چاه به

ای از حسن و زیبایی معنوی یوسف و بندی رنگارنگ تصویر، ج وهیوسف در قرآن و مثنوی آمده، دارد. ترکیب

خوبی این داستان را ای که بتواند بهدر آثار دورة صفویه، نگارهایش کشیده است. رسیدن به رحمت الهی را به نم

 ۱۴۸۷بوستان سعدی متع ق به مکتب هرات - «الدین بهزادکمال»ای از آثار به تصویر کشد، یافت نشد، اما نگاره

رانه، به تصویر کشیده فی شاعخوبی و به ظرافت زیبایی داستان را با توصیموجود است که به -قمری ۸9۳میالدی/

 است.
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 .۸۶. ص، ۱۳۸۵، کاظماالنبیا، دوره صفوی. منبع: قصص
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از پنج گنج جامی به تصویر « خایزل یدر مهمان وسفی» ةیوسف و زلیخا در نگارداستان توصیف زیبا و شاعرانه 

ای که بیشترین هدف آن به های مخت ف ترسیم شده است. نگارهدرآمده است که بارها توسط نگارگران دوره

دنیوی نمایش کشیدن حُسن، جمال و زیبایی ظاهری یوسف، در کنار روح عرفانی و نجیب او و در مقابل ظواهر 

های و سری پایین به نشانه ادب، ای آتشین، همچون دیگر نگارهباشد. یوسف زیباروی با هالهو طالبان آن می

احترام و نجابت او در مقابل نامحرمان، در سرسرای زلیخا و در مقابل زنان مصری که هر کدام مدهوش و بیخود 

این میان زلیخا در سطحی باالتر از زنان دیگر به این شود. در از خویش در حال بریدن دستانشان هستند دیده می

ها، دیوارها، طبیعت بیرون و حتی حاشیه زیبای نگاره، بیش بندی جامهنگرد. رنگصحنه و حاالت افراد با اندوه می

از پیش زیبایی روحانی یوسف را همچون تعابیر مثنوی در حاور آن جمع به نمایش گذارده است. نگارگر دو 

پوشاند که داللت بر وقوع حادثه در اندرونی دارد و در این فاا قانی نگاره را با تصویر طاق مانندی میگوشه فو

در نگارة دیگری از پنج گنج،  .(۵)تصویر  عنوان شخصیت اص ی ج ب شده استها به سمت یوسف بههمه نگاه

ای مشابه، که یوسف )ع( را در ایوان نماید. نگارهگان و افراد قصر زلیخا را موعظه و نصیحت مییوسف، ندیمه

بار او در مرکز و نقطه دید همگان قرار گرفته و دیگر دهد. این جمع زنان دربار نشان میطاقدار عمارتی زیبا در 

اند؛ به این شیوه، نگارگر او را در مرکز ثق ی جهت هدایت و راهبر اجزاء و ترکیب تصویر در اطراف او قرار گرفته

انگیز، عمارتی عنوان پیامبری راستین و برگزیده از سوی خداوند قرار داده است. باز هم طبیعتی دلها بهانسان

داستان زندگی حارت موسی نیز در های گرم، فاا را به بهشتی زیبا تبدیل کرده است. باشکوه و ترکیب رنگ

 داستان عصا ،ها اشاره شدهاز آن یبه تعداد یکه در مثنو یدر بین معجزات موسمثنوی معنوی اشاره شده است. 

از تبدیل و  اینمونه یدر نظر مولو یموس یعصا .است یناش یدارد که از مذاق عرفان یلطف خاص ،و ید بیاا

 سوره طه به شرح داستان تبدیل شدن عصا به اژدها ۲۱تا  ۱۷در آیات  کند.یتحول جماد را به حیوان تصویر م

مصاف با شر آماده  یبرا یاساس یعم کرد یبرا یموس یبه این ترتیب عصات. به اراده خداوند پرداخته شده اس

 یموس یدیگر دارد. عصا یعم کرد یدر دست مولو یموس یاما عصا رود.یفرعون م یسوبه یشود و موسیم

را . پس نفس و عالیق آن را باید ترک کرد و خوار شمرد و تن شود که باید آن را رها کرد و انداختیدرخت تن م

یق که نمود مادی و مظهر خارجی نفس و عالیق آن است، چون عصای موسی بر زمین ذلت و ریاضت افکند تا عال

دست از دیدیگاه موالنا در دفتر پنجم و ششم،  .(۶۱-۶۲، ص. ۱۳۶۴)پورنامداریان،  نفس تبدیل گردد و الهی شود

حق  یرد و این معجره تنها با قدرت و رضااست که او در مقابل فرعون و فرعونیان دا یآیت روشن دیگر یموس

که این واسطه و  ییابند و تنها زمانیخصوص اهل تن درنمهب ،اما لطف و نور حق را همه کس .گیردیصورت م

تج یگاه نور  ،وارها را صاف و آینهآورد و ق بینور حق چون نور موسی از جیب سر بیرون م ،پرده از بین برود

اش در نگارة دیگری از فالنامه، حارت موسی با دو معجزه. (۳۱۳، ص. ۱۳۷۴چترودی، )پورخالقی گرداندیم یایزد

 .(۶)تصویر  به نمایش گذارده شده است اند،هصورت عفریت و دیوان ظاهر گشتدر برابر جادوی جادوگران که به

اژدهایی که در مرکز تصویر در حال باشد. خوبی متأثر از تفسیر و شرح داستان میبندی اجزاء نگاره، بهترکیب

هاست و عصای حارت موسی )ع( بوده که به اراده خداوند تبدیل به اژدهایی ب عیدن ساحران و سحر و جادوی آن

ها کشیده به شکل حیوانات و عجوزههای مخت ف و بهوحشتناک شده و چهره ساحران در پایین تصویر در رنگ

ای آتشین، در حالی که دست راستش را پرتوی از نور فراگرفته، در با هاله تصویر درآمده است. حارت موسی )ع(

نقطه طالیی و مرکز دید قرار گرفته و جهت نگاه و حرکت تمامی افراد و اجزاء تصویر از جم ه درختان، فاای 

ن را به سوی او و معجزاتش کشیده شده و توجه همگاها و حتی ساحران در حال گریز، بهمعماری در پشت صخره
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بندی این نگاره با آنچه موالنا در شرح داستان در دفتر سوم بیان کرده، هماهنگ او ج ب نموده است. ترکیب

 باشد.می

 

 

 

 
ه.ق، 9۲۸یوسف در مهمانی زلیخا، پنج گنج،  .5تصویر

 .۵۳، ص. ۱۳۸۴رجبی، دوره صفوی. منبع: 

 .موسی و ساحران، فالنامه، دوره صفوی .6تصویر 

 .Farhad, 2010, p. 44منبع: 

 

عنوان پیغمبری رئوف و س طانی عادل و دادگستر و حکمرانی حکیم و فرزانه ثبت شده نام س یمان )ع( در تاریخ به

های فراوانی های بسیاری متنعم ساخت و موهبتاست. خدای تعالی س یمان را نیز مانند پدرش داوود، به نعمت

الطیر، ع م قااوت، حکمت و فرزانگی، تسخیر باد و جنیان، نت، ع م منطقبدو عنایت فرمود، مانند: نبوت، س ط

المقدس و هیکل و سایر انگیزی را مانند بیتدیوان و شیاطین. آن حارت توانست بناهای عظیم و مرتفع و شگفت

، ۱۳۶۸)محالتی، ها در سرزمین ف سطین و شامات موجود است، بسازد های بسیاری از آنآثاری که هنوز هم نمونه

اساس آنچه  بر یابد.یقصه ب قیس ج وه م یس طنت او در ط یمعنو هحشمت س یمان و جنب. (۲۲۸-۲۲9صص. 

ة نام، عنوان پیکد بهههددر شرح داستان س یمان و م که سبا، ب قیس، آمده؛  ۴۵تا  ۲۰در سوره نمل آیات 

کوچک پیک نگاه ه به چث او شودیباعث م است،مان که در نامه س ی ییهانکته ؛رساندیحارت را به م که سبا م

یس که پیام س یمان قب . (۵۲۰. ، ص۱۳۷۵)موالنا، . همچنین موالنا در ابیاتی به این داستان اشاره کرده است نکند

 از همه چیز خود در م ک سبا چشمی، کند در عزیمت به دیدار ویس یمان مشتاق م یاو را به درک ایمان و لقا

ب قیس از  داند.ی مینفسان یاز چنگال دیوها ییرها بخش را در دفتر چهارم، توصیفی در این یمولو پوشد ومی

 است؛ولی با این همه به تخت خویش همچنان دلبسته  ،گرددیو از شوق ایمان مست م شدهم ک و مال بیزار 

در این ابیات که . (۷۸-۷9، صص. ۱۳۸۰کوب، )زرین از تع قات یکباره میسر نیست ییداند رهایس یمان که م

خوبی مشهود است، آغاز تبدیل شدن های عارفانه آن نیز بهکاربردی زیبا و شاعرانه از این حکایت بوده و ج وه

گاهی عشق مجازی به حقیقی نشان داده شده است. نگارة زیبایی از هفت اورنگ، س یمان و ب قیس را در تخت
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ب قیس در کنار س یمان بر روی تخت و همه افراد با  .(۷)تصویر  کشیده استل فرشته الهی به تصویر زیبا در مقاب

بندی دیوارهای وار، قرار دارند. ترکیببندی زیبا و دیگر افراد حاضر در فرمی دایرهپوشش صفوی در یک ترکیب

های زیبای گیانگیز خداوند و نقوش طالیی حاشیه تصویر، از جم ه ویژرنگین و منقوش عمارت، طبیعت زیبا و دل

شود. این نگاره، گویی مج سی است که به بعد از خوبی دیده میهای دورة صفوی است، که در این اثر بهنگاره

باشد. وجود یک جفت سرو ب ند در پشت بارگاه حکایت ایمان آوردن ب قیس و ازدواج او با س یمان )ع( مربوط می

بار چهره نبی خدا، همچون ها دانست. این ت و پیوند میان آنیتوان نمادی از زوجو تخت س یمان و ب قیس را می

ای های مذهبی دورة صفوی، پوشیده شده است. بارگاه و تختی باشکوه، درکنار فرشتهها در نسخهبرخی از نگاره

ها در بارگاه الهی، دیوی در پشت عمارت و دیگر پرندگان، تأکیدی بر داستان س یمان و حاور همیشگی همه آن

 یشان دارد.ا
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 .9۲، ص. ۱۳۸۴آژند، جامی، دوره صفوی. منبع: 

االنبیاء، دوره نگاره حارت مریم و عیسی، قصص .8تصویر  

 .9۴، ص. ۱۳۸۴آژند، صفوی. منبع: 

 

در  یشود. عیسخدا و پیامبر او ظاهر می ههمواره بند ،مثل آنچه در قرآن کریم آمده ینیز در مثنو یعیسحارت 

ماند و او را از سایر انبیا یمس اهلل نامیده شده و از حیث والدت به آدم و از لحاظ فرجام حال به ادریقرآن روح

سوره  ۱9تا  ۱۶آیات که هم در قرآن  یدر قصه والدت عیس. (۲۸9، ص. ۱۳۶۸)محالتی،  متمایز ساخته است

خویش  یجانفزا را پیش رو یصورتاست، مریم در حال غسل کردن  یآمده وقت یمثنوم دفتر سوو هم در مریم 

اما فرشته حق او را از این اظهار  ،بردیو به حق پناه م کردهشدت وحشت هب ،بیند که گویی از زمین روییدهیم

بیماران  یموجب شفا یبخشد که در وجود عیسیرا م یهمان روح و نفخ ،دارد و عنایت حق به مریمیوحشت باز م

انگیزی است، که با کمک آن . این تصویر حاصل اغراق دل(۸۰۶، ص. ۱۳۷9)ابراهیمی،  شودیو حیات مردگان م

« ماهیان بر روی زمین»نهایت، مریم را همچون پاکی و عفت مریم نشان داده شده است. در این حالت اضطراب بی

زدند که از من دوری تراود، بر مریم بانگ میه از لبانش نور میدر حالی ک« امین حارت»ساخته است. این فرشته 



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 های دوره صفویهای پیامبران در نگارهبازتاب اشعار مثنوی معنوی مربوط به داستان

  ۸۳-۷۶        11۴۰تابستان ، ۸2دهم، شمارهیازدوره  

78 

ای از کتاب در نگاره .(۲۳۶-۲۳۷، صص. ۱۳۷۴چترودی، )پورخالقیمجو، زیرا من امین بارگاه الهی هستم 

موالنا از عیسی مسیح )ع(، در دفاتر چهارم و  .(۸)تصویر  ره شده استالنبیاء به موضوع حارت مریم اشاقصص

کند. تأثیری هم که ن ف س عیسی )ع( در تحقق معجزات ترین نمونه انسان کامل یاد میعنوان عالیثنوی، بهششم م

و کرامات منسوب به او دارد، از روح الهی او که در عین حال متامن مفهوم یکرنگی اوست، ناشی و تعبیری از 

بخشد و به هر به جسم مرده حیات میهمان تأثیر روحانی است؛ چنانکه آن ن ف س عیسوی که از افسون وی 

 . (۸۰۵، ص. ۱۳۷9)ابراهیمی،  گردد، نیز صورتی از همین روح عیسوی استرنجوری در رسد، موجب شفای او می

 

 

 

 
 اصحاب کهف، فالنامه، دوره صفوی.  .9تصویر

 .۱۰۲، ص. ۱۳۸۴، دآژنمنبع: 

.ق(، خمسه ه 9۴۶-9۵۰) نگاره معراج پیامبر .10تصویر 

 .۱۰۴، ص. ۱۳۸۴آژند، طهماسبی، دوره صفوی. منبع: 

 

سوره بقره و همچنین در باب عقاید صوفیان در قصه اصحاب کهف اشاره  ۷در تفاسیر قرآن کریم از جم ه آیه 

و حق  اند؛ حال مؤمنان بهرفتگان در غار در پناه خداوند، از گمراهی مصون و محفوظ بوده خوابکه روح به ۲شده

بینند، به عینه، مانند پناهندگان به غار هستند؛ همچنان که غار اهلل نیز، که چیزی جز خدا نمیعاشقان سیر الی

در  منان و عاشقان اهلل را، در کنف رحمت خود خواهد گرفت.کران الهی، مؤنگه داشت، الطاف بیها را محفوظ آن

شد مانند اصحاب کهف در همان حال خواب نگه داشته می کند، ارواح آدمیان همجا است، که موالنا آرزو میاین

مثنوی،  در دفتر اول .(۲۰۸، ص. ۱۳۷9)ابراهیمی،  ماندیا چون راکبان کشتی نوح از خطر طوفان ن فس محفوظ می

ها در غار و دانایی و توانایی خداوند در بازگرداندن سوره کهف به مدت حاور آن ۲۶و  ۲۵موالنا، با توجه به آیات 

کند والنا اولیای حق را به اصحاب کهف تشبیه میم .(۳۴. ، ص۱۳۷۵)موالنا،  روح دوباره به بدن، اشاره کرده است

)موالنا،  باشدسوره کهف می ۱۸شاره موالنا به این ابیات مربوط به آیه برند، اسر میکه در هر حالت در آرامش به

ی از در برگی از فالنامه، متأثر از مکتب قزوین و اصفهان، تصویر. (۲۰9، ص. ۱۳۷9)ابراهیمی،  (.۴۲۷ ، ص.۱۳۷۵

 ای سنگی و بزرگ است که درون آنمرکز تصویر شامل صخره .(9)تصویر  هفت تن اصحاف کهف موجود است
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ها را از دنیای ظاهر و در نگاهی دیگر از خوبی آنبندی این نگاره بهاند. ترکیبهفت مرد در کنار یکدیگر خفته

راستی این غار برای آنان حصاری است، تا از آنچه در دنیای فانی است به دنیای نفسانی جدا نموده است؛ گویی به

باشد. بر در این سبک میهای این بوده و یادآور تک نگاره ها برگرفته از مکتب اصفهاندور باشند. پوشش همه آن

جهت ویژه موالنا بهشود؛ موجودی که شاعران بهگونه که در نقل داستان آن نیز ذکر شده، سگی دیده میغار همان

. (۱۴۲. ، ص۱۳۷۵)موالنا، اند ن به جایگاهی برگزیده رسانیدهواالی انسانی و رسید همراهی مؤمنان، او را تا مرتبة

تصویر غ به دارد. آبی، یکی از  هایتصویر از نوع خاکستری آبی است که بر سایر رنگ کار رفته در اینهای بهرنگ

بندی و فااسازی این نگاره ترکیب که به آبی آسمان و آسمانی بودن نزدیک است. های عرفانی است چرارنگ

در قرآن آیاتی نقل شده که به مقام و جایگاه با عظمت و کیدی بر جنبه عرفانی دارد. صورت مارپیچ ح زونی تأبه

انگیز زندگانی حارت محمد )ص(، های زیبا و شگفتفرد پیامبر )ص(، اشاره شده است. یکی از داستانمنحصربه

فر آسمانی در آیه آن حارت دارد. بخش اول این س عروج آن حارت به آسمان است که نشان از جایگاه و مرتبة

المقدس و در سوره نجم آیات یعنی سیر از مکه و مسجدالحرام به مسجداالقصی و بیت اول سوره اسراء آمده است،

یازدهمین  ، قسمت دوم معراج یعنی سیر آسمانی نقل شده است. زمان معراج را بعد از سفر طائف در۱۸تا  ۱۳

کدام هیچ پیامبر )ص(،زیاد تصاویر معراج  مارش یندر ب» ..(۸، ص ۱۳۸۵رزسگای، )سال بعثت مشخص کرده اند 

ای یش بگذارند. حجاب چهره و هالهنمار را در این موقعیت خاص به بپیام روحانیت، از این تصویر ترتوانند بهینم

قرآن با درک و  تنبه این موضوع مهم و مطابقت م تهماسبشاه  از توجه کیکند حامیأللو ت برپیام سرکه دور 

موالنا نیز نه در غالب یک  .(۱۰)تصویر  (۲۰، ص. ۱۳۸۶فر، )شایسته «نقاش از این حادثه شگفت انگیز است تعقل

صورت پراکنده و در البالی دیگر ماامین و دفاتر مخت ف مثنوی، اشاراتی به معراج پیامبر )ص( داستان، ب که به

از شارحان مثنوی از  عای .(۲۶۰و  ۲۲۶ص. ، ص۱۳۷۵)موالنا، فانی س وک معنوی انسان، داشته است و شرح عر

را  (.۲۰. ، ص۱۳۷۵)موالنا،  یمثنوبیتی از دفتر اول . (9۱۷. ، ص۱۳۷۵)موالنا،  «محمد بن بحر الع وم»جم ه 

. (۱9، ص. ۱۳۸۱)نوری،  فرموده استها عبور دانند که در شب معراج به آسمانای از وجود پیامبر )ص( میکنایه

ع یا، برای مقامی برگزیده چون پیامبر اسالم )ص(،  مولوی در تمامی ابیات س وک معنوی و رسیدن به مرتبة

  (.9۵9و  ۶۳۸ص. ، ص۱۳۷۵)موالنا،  ای از سیر و س وک انسان کامل و باتقوا، به تصویر کشیده استعنوان نمونهبه

انگیز، دستمایه خوبی برای نگارگران دوران صفوی بوده تا این حاور را به زیباترین شکل این داستان و سفر اعجاب

نگاره مربوط به خمسه طهماسبی، رویای شیرین نگارگر با صور و تحرک تام تجسم . (۱۰)تصویر به تصویر کشند 

)شایسته  چنانکه باید بازنمایی شده استر و حرمتی وقات مبارک آن حارت در مرکز صحنه بایافته است. البته هیئ

. سیمای پیامبر اکرم )ص( به پیروی از سنت دیدنی محو گردیده؛ لیکن عموم فرشتگانی که (۱۵، ص ۱۳۸۶فر، 

های رسمی دارند. اند، حاالتی به دور از آییناز شکاف میان ابرها مشتاقانه به تکاپوی دیدار وجود مبارکش برآمده

های بیابان سبزی، های گ برگ رنگ، فخر و جالل خود را محفوظ داشته و نخلمحصور در میان تپهشهر مکه 

 ه تراکم های شاهنامه طهماسبی مسئهای نگارهیکی از مهمترین ویژگیاند. خنکی بخش خود را از دست نداده

ها ش وغ و پر تراکم از نقشمایهها و گریز از خالء نگارگران است که سعی در به تصویر کشید فاایی فاایی نگاره

ها سعی در پر کردن این فاای خالی داشته هایی از نقشمایهاند. لذا، نگارگر با تشکیل گروهو عناصر بصری داشته

واضح است که اگر در » .کنندمینقش مهمی در ایجاد تراکم فاایی ش وغ ایفاء ها است که در این بین، نقشمایه

 «کندپیروی نمی ۴شناسی گریز از خالءاز زیبایی حقیقتاًمینیاتوری، صحنه چندان پر از شکل نباشد، نقاشی 

(Papadopoulo, 1976, p. 189) .بندی ، ترکیبفرضیخطوط مارپیچ بندی با استفاده از در این نگاره، از ترکیب
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اند و تصویر پیامبر اکرم )ص( و بُراق در مرکزیت تصویر قرار گرفتهایجاد شده است. ح زونی یا مارپیچ ساده 

تمامی تصاویر براساس فرم منحنی ای است که گونهاند. فااسازی نگاره بهها ترسیم شدهفرشتگان در گرداگرد آن

از تحرک پراکنده بندی دو بُعدی و ایجاد فاایی پالن همچنین، نمایشدهد. عمق اثر را نشان می، بیای شکلو 

بندی، کاربرد عناصر اسالمی و فااسازی بندی پویا ایجاد کرده است. این شیوه از ترکیبدر کل نگاره ترکیب

 بر هنرمندان دوره صفوی است. های عرفانیاندیشه دهنده تأثیرهای دوره صفوی نشاننگاره

 

 نتیجه
ها و نگارگر با استفاده از ماامین ادبی داستانهنر نگارگری ایرانی همواره پیوستگی خاصی با ادبیات فارسی داشته 

های این جهان، به عالم م کوت نظر نمایاند. نگارگر، شاعر یا نویسنده از خالل زیباییرا با رنگ و خط، تصویر می

اند. هم منطبق شناسی صور خیال در شعر و نگارگری نیز برداشته و نه فقط از لحاظ بینش، ب که از لحاظ زیبایی

سه  کوچک اندازه گنجانده شود. یاپیرامون را در نگاره یاز دنیای بر آن شده که بازنمود یسع یگارگردر ن

 شود.یف میاز جهان واقع تعر یانتزاع یهاوجود ندارد فاا با نشانه ..(. و یکارسایه روشن )پرسپکتیو، یبعدنما

هم  ،هم عمق دارد ،است یفاا هم دو بعد، در نتیجه، کنندیدور یا نزدیک بودن را القا م شکل و رنگ، یهاج وه

های عصر صفوی و ماامین شناسی در نگارهمیان زیباییدر این تحقیق ارتباط  یکپارچه است و هم ناپیوسته.

های پیامبران )آدم، نوح، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسی، عرفانی و مذهبی مثنوی معنوی، با توجه به داستان

االنبیاء، السیر، مرقع گ شن، قصصهای مصور حبیبهای نسخهع( و حارت محمد )ص(( و نگارهس یمان، عیسی )

االسرار، هفت اورنگ جامی، پنج گنج، منتخبات مثنوی و خمسه نظامی، مورد بررسی قرار گرفته و در نتایج مخزن

امور و وقایع مخت ف  برد؛پیان مک ی،هر بخش فاایدر خاص و غالباً مستقل  یوقوع رویدادتوان به حاصل از آن می

و این نوع وحدت، توانسته  بیندیدر آن واحد م چیز را ههم ،آگاه یناظر یاما گوی، ندارند یو مکان یپیوستگی زمان

 است، یشک متأثر از بینش عرفانیکه ب یساحتچند یاین نوع فااساز ها ببخشد.است زیبایی مفهومی به نگاره

ذهن و دست نگارگر با ماامین ادبی آشنا  دهد.یرا نشان م یایران ینگارگر یزیباشناختاوج کمال و انسجام نظام 

خوبی آنچه را که شنیده و یا خوانده، در صفحاتی کوچک اما پرمحتوا به تصویر کشیده است؛ و هماهنگ بوده و به

برد. توان به ارتباط و پیوستگی تنگاتنگ ادبیات و نگارگری، حتی در ماامین عرفانی و مذهبی، پیاز این روی می

دم ع ،یساحتچند یعکاس فااهاان ،ی در نگارگریعرفان نیماامنشان داد که حاور پژوهش  هایافتهبنابراین، ی

ی مثنوی معنوی در هاهای برجسته نگارهیکی از ویژگی یدوره صفو هایکاربرد فرم یا صورت در نگاره ،ییبُعدنما

 دوره صفوی است.

 

 نوشتپی
دارنده  براجرا شد. این نسخه در  9۶۳-۱۵۵۵/9۷۲-۱۵۶۳های به سفارش ابراهیم میرزا در مشهد، هفت اورنگ جامی در بین سال .۱

شبیه خمسه  حدود زیادی باشد. این نسخه تانگاره و تزیین و تذهیب عالی و دست نخورده محفوظ در نگارخانه فریر، واشنگتن می ۲۸

ها را به هنرمندان های هفت اورنگ بدون رقم و امااست، ولی آن؛ نگاره(۱۴۸، ص. ۱۳۶۶)منشی قمی،  نظامی شاه طهماسب است

های بندیها یادآور ترکیبهای نگارهبندیاند. ترکیبل آقامیرک، میرزاع ی، مظفرع ی، قدیمی و شیخ محمد نسبت دادهنامدار این دوره مث

های شاخصی از نقاشی و طراحی مکتب قزوین ها نمونههای آنهاست. پیکرههای آنمکتب تبریز است و توازن و تناسب و تعادل از ویژگی

 .(Simpson, 1982, pp. 93-119) شودها برشمرده میبندی از خصوصیات آنههم ریزی و پختگی صحن است. در
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)شهر قدیمی یونان در غرب آناتولی( را در مغرب زمین « خفتگان سهر ا ف ُسس»به  بیزانسی داستان هفت تن پارسایان معروف منابع .۲

ها دِسیوی، هفت جوان اشرافی به قصد فرار از پرستش اجباری بتمیالدی و رو به پایان دوره امپراطوری  ۲۵۲اند. در سال منتشر ساخته

آن گور فرمان داد که دور ایشان را دیوار بگیریند. پس از چندین سده، کارگران  رحمانهاند امپراطور بیاختهس نخود را در غاری پنها

ه تدر آن محل بیتوشبی را  مینان به اینکهطچون فردی واحد، با ا ناآنیابند. شهیدان را خفته میسنگی را می شکافند و هفت تن 

)ا.م. کورکیان و اند دارند که به ایمان راستین مسیحیت پیوستهخیزند و با صدای ب ند در برابر عالمیان اعالم می، از خواب بر میاندکرده

 .(۲۲۶، ص ۱۳۷۷ژ.پ. سیکر، 

این مصراع ظاهر است در معراج آن سورور حارت محمد )ص( و عروج عیسی )ع( بر افالک و اگر از افالک، مراتب ع یا مراد گیرند،  .۳

 .(۱۰، ص. ۱۳۸۳)بحرالع وم،  رسدپس نیز ع یا را حاصل است که اجسام پاک ایشان خواص روح پیدا کرده، به مرتبه ع یا می
4. Escape from the Vacuum Aesthetic. 

 

 منابع
 . تهران: اسالمی.الدین محمد مولویشرح تح ی ی اعالم مثنوی جالل(. ۱۳۷9الدین. )ابراهیمی، میرجالل -

 . تهران: فرهنگستان هنر.مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد(. ۱۳۸۴آژند، یعقوب. ) -

 . تهران: ایران یاران.(مقدمه فرشید اقبال)با تفسیر عرفانی مثنوی معنوی(. ۱۳۸۳محمد. )بحرالع وم، محمدبن -

)ترجمه محمد ایرانمنش(. تهران: سیر تاریخ نقاشی ایران(. ۱۳۶۷بینیون، لورنس، دی کتسون، ج.ر.س. و گری، بازیل. ) -

 انتشارات امیرکبیر.

 ی.آستان قدس رضو: مشهد. پیامبران یهافرهنگ قصه. (۱۳۷۴. )دختمه ی،چترودیپورخالق -

 . تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.داستان پیامبران در ک یات شمس(. ۱۳۶۴نامداریان، تقی. )پور -

 )ترجمه زهره فیای(. تهران: روزنه.نقاشی و ادبیات ایرانی(. ۱۳۸۱پولیکووا، ز.ی. رحیموا. ) -

. تهران: تأثیر آیات قرآن در ادبیات مثنویقرآن و مثنوی: فرهنگواره (. ۱۳۸۲خرمشاهی، بهاءالدین و مختاری، سیامک. ) -

 نشر قطره.

 . تهران: موزه هنرهای معاصر تهران.شاهکارهای نگارگری ایران(. ۱۳۸۴رجبی، محمدع ی. ) -

 سسه مطالعات هنر اسالمی.ن: مؤفر(. تهرا)ترجمه مهناز شایستهنامهمعراج .(۱۳۸۵). رزسگای، ماری -

 الدین خرمشاهی(. تهران: ناهید.االبیات قوام)تصحیح، مقدمه و کشفمثنوی معنوی(. ۱۳۷۵الدین. )رومی، موالناجالل -

 .انتشارات ع می: تهران. بحر در کوزه(. ۱۳۸۰. )عبدالحسین ،کوبزرین -

 یهنر نگارگر یریگدر شکل یعرفان اسالم یرگذاریتاث یچگونگ یبررس(. ۱۳۸۷. )محسنی، مراث و دهیسپی، نیزر یسادات -

 .۱۰۵ -9۳(، صص ۷)۴، نگرهی. صفو زیو تبر یموریمکتب هرات ت

 . تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسالمی.هنر شیعی(. ۱۳۸۴فر، مهناز. )شایسته -

، اسالمیمطالعات هنر های خمسه شاه طهماسبی. (. جایگاه مامونی و زیباشناسی شعر در نگاره۱۳۸۶فر، مهناز. )شایسته -

 .۷-۲۲(، صص ۷)۴

(، ۷)۴، مطالعات هنر اسالمیاالنبیاء ابواسحاق نیشابوری. های قصص(. پیامبران اولوالعزم در نگاره۱۳۸۶صداقت، معصومه. ) -

 .۲۳-۴۶صص 

 . تهران: دانشگاه تهران.تصویرسازی در عصر صفویه و قاجار(. ۱۳۸۶فدوی، محمد. ) -

مجموعه مقاالت بر تارک افالک؛ موالنا در اندیشه مولوی (. مثنوی و کیفیت استفاده از آن. ۱۳۸۷الزمان. )فروزانفر، بدیع -
 نغمه نواندیش. :تهران به اهتمام محمدحسین مظفری(.)پژوهان ایرانی

صص االنب یاز نگاره ها یمنتخب لیتح (. ۱۳۸۵. )کاظم، مژده - سخه ق  ازدهمیقرن  لی)متع ق به اواخر قرن دهم و اوا اءین

  .۱۶۳ -۱۲۲، صص (۶۸)، رفص نامه هن ،(سیپار یمحفوظ در کتابخانه م  یهجر
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به )پژوهان ایرانیمجموعه مقاالت بر تارک افالک؛ موالنا در اندیشه مولوی (. اندیشه در مثنوی. ۱۳۸۷اکبر. )کسمایی، ع ی -

 قمی نغمه نواندیش. اهتمام محمدحسین مظفری( تهران:

)ترجمه پرویز مرزبان(. تهران: نشر فرزان روز.باغ های خیال(. ۱۳۷۷) ا.م. و سیکر، ژ.پ.کورکیان،  -

( ق ۱۱)قرن یدوم عصر صفو مهیدر ن یمعنو یمصور مثنو یهانگاره یهنر یهایژگیمطالعه و(. ۱۳9۸کریمی، سمیه. ) -
 ی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.دستعیدانشکده صنا (.گروه هنر ارشدنامه کارشناسی)پایانینگارگر یمنظور طراحبه

 تهران: انتشارات ع میه اسالمیه. .تاریخ انبیاء(. ۱۳۶۸محالتی، هاشم رسولی. ) -

، ج وه هنر .های سجده فرشتگان)ع( در نگاره شناسی پیکره آدم(. شمایل۱۳9۴محمدزاده، مهدی و جواهری، فائزه. ) -

 .9۷-۱۰۵(، صص۱۸)9

 هی ی خوانساری(. تهران: منوچهری.)تصحیح احمد سگ ستان هنر (.۱۳۶۶احمد. )قمی، قاضیمنشی -

 تهران: ققنوس.، و سوم دوماول، دفتر  ن،یشیپ ،یمعنو یمثنو (.۱۳۷۵) ،یروم نیالدجالل ،موالنا -

 . ساری: زهره.آیات، احادیث و لغات مثنوی معنوی(. ۱۳۸۱الدین. )نوری، نظام -

 )ترجمه احمدرضا تقاء(. تهران: فرهنگستان هنر.های عهد صفوی()نسخة نگاره نقاشی ایرانی(. ۱۳۸۴ولش، استوارت. ) -
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