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Abstract
Objective: The current research, explains the relation between the concepts of illuminated
arrays with the text of Quran and the mysticism texts of Iran. In other words, the main concern
of this research is the discovery of the possible origin of arrays such as, ornamental loop
(shamseh), oval medallion (Toranj), frontispiece (sarloh), frieze (katibeh), margin, cornice
(shorafeh or sharafeh), as well as their relationship with Islamic and Iranian mysticism and its
relevance to the content of the Quran.
Approach/ Research method: This is an applied research that based on inductive method and a
descriptive and analytical approach that evaluates the Quran's Illumination arrays.
Findings: The abundance of related words in the Qur'anic text is very interesting. Words are
associated with the lighting, include 8 items: 1- Noor (light) with 43 items; 2- Shams (Sun) with
32 cases; 3- Ghamar (moon) with 27 items; 4- Najm (star) with 13 cases; 5- Kowkab (star) with
3 items; 6- Ziya (brilliancy or light) with 3 items; 7- Mesbah (Lamp) with 3 cases; 8- Meshkat
(kind of lantern or light) with 1 item. Also the words are associated with the nature, include 2
items: 1- Bahr (sea) with 41 items and 2- Shajare (Tree) with 27 items. On the other hand, some
words have both this world meaning and other world meaning such as Ghalam (pen) with 2
items; and some words are not tangible to humans and related to the hereafter, such as Tuba
(name of tree in Paradise) with 1 item. Not only the count of Qur’anic words related to
Illumination arrays, but also the deep mystical concepts of these words in mystical texts of Iran
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shows a close connection between the arrays of illumination and the Qur'anic content. But this
connection was indirect and presented in the context of abstract motifs. In the meantime,
mystical texts are the best decoder of this hidden connection.
Conclusion: Regarding the frequency of Qur’anic words related to Illumination arrays as well
as matching the mystical meanings of these words with Iranian mysticism, it can be said that the
illuminator is inspired by the Qur'anic text to the depiction of illuminated arrays and by adapting
these patterns to Iranian-Islamic mysticism, and they are chosen abstract shapes and arrays so
that way for realization and expression of the mysterious manifestation of Holy Quran.
Keywords: Illuminated arrays, Islamic and Iranian mysticism, Quran
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چکیده
اهداف :پژوهش حاضر به تبیین نسبت میان مفاهیم آرایههای تذهیب با متن قرآن و عرفان ایران میپردازد .به عبارت دیگر ،دغدغة اصلی این
پژوهش کشف سر منشأ احتمالی آرایههایی مانند شمسه ،ترنج ،سرلوح ،کتیبه ،حاشیه و شرفه و همچنین ارتباط مفاهیم آنها با عرفان ایرانی-
اسالمی و تناسب آن با محتوای قرآن است.
روش/رویکرد پژوهشی :این پژوهش از حیث هدف ،کاربردی است و به روش استقرایی و رویکرد توصیفی  -تحلیلی آرایههههای تهذهیب
قرآن را مورد ارزیابی قرار میدهد.
یافتههای پژوهش :نه تنها شمار واژگان قرآنی مرتبط با آرایههای تذهیب ،بلکه مفاهیم عمیق عرفانی این کلمات در متون عرفانی ایران نیز
نشان از ارتباطی تنگاتنگ و رازگونه میان آرایههای تذهیب و محتوای قرآن دارد ،اما باید گفت که این ارتباط غیرمستقیم بوده و در بستر نقوش
تجریدی ارائه شده است .در این میان متون عرفانی بهترین رمزگشای این ارتباط پنهان هستند.
نتیجهگیری :با توجه به بسامد باالی واژگان قرآنی مرتبط با آرایههای تذهیب و همچنین تطبیق معانی عرفانی این واژگان با عرفهان ایرانهی
میتوان گفت که مذهّبان در به تصویرکشیدن آرایههای تذهیب از متن قرآن الهام گرفته و با تطبیق این الگوها بها عرفهان ایرانهی -اسهالمی،
اشکال و آرایههای تجریدی و انتزاعی را در جهت تفهیم و تجلی رازگونه کالم وحی برگزیدهاند.
کلید واژهها :آرایههای تذهیب ،عرفان ایرانی اسالمی ،قرآن
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مقدمه

هر تفکری پس از پیدایش به شیوه خاص هنری شکل مییابد که میتووا بوا برسیوی ژیی ویهوای ن هنور ژ
انطباق ن با تفکر ،به کنه ن تفکر پی برد ژ همه ساز ژ سمزهای مختلف ن سا ایوتخرا کوردا الوو پیودایش
هنرهای مختلف ژ یبکها ژ مکتبهای هنری سا بیش از هر چیز میبایست تابعی از اندیشهای دانست کوه بور
جامعه حاکم ایتا به خصوص هنرها دس پیدایش خود قطعا مدیو تفکوری هسوتند کوه زمینوه پیودایی ن سا
فراهم نژسدندا بی شک ییر تحول ژ کشف هنرها منطبق با ییر تفکرهای تاسیخی اعم از تفکوری کوه بور بنیواد
اندیشههای دینی به ژجود نمدهاند یا تفکرهای غیردینی ژ فلسفی ایتا از نکات بسویاس ططیوف ایوس ایوت کوه
ایالم به عنوا نخریس ژ کاملتریس دیس دس ظهوس ژ تحقق کامال ژ تماما به ژجوه هنوری نمایوا شوده ایوت ژ
اعجاز ن ژجه هنری ن ایتا متأیفانه اهمیت ن از ایس جهت مغفول مانده ایت ،چه ایوس کوه عیویمتوریس
مخلوق خداژند «قرن کریم» میزا ینجش هنر ایتا بیشک ننچه پس از پیدایش ایالم به عنووا هنرهوای
ایالمی تجلی یافتهاند مستقیما تحت تأثیر تفکر ایالمی ژ به ژییه تحت تأثیر کلمات ،یاختاس ژ فحوای قرننوی
شکل رفتهاند (نعیمایی ،8731 ،صا )4-7ا
دس تفکر ایالمی ییر ژجود از ظاهر به یوی باطس جهت مییابد ،بوه ایوس ونوه کوه هنرمنود ایوالمی دس
نگاسههای خیالانگیز خود از عاطم کثرت ،کمال حسس سا دس جمال ژ جالل اطهی سژشوس موییابودا دس ژسای ایوس
تفکر ،هنرمند مسلما مفهوم کیفی سنگ ،فرم ژ فضا سا دس عاطم تصوس به دژس از حواس ظاهر دس مییابدا جووهر
حقیقی سا از عاطم باز و میکند ژ همیس امر هنر ایالمی سا به دژس از عاطم ظاهر ژ جسمانی نموداس میکندا
مفهوم کیفی فضا دس هنرهای بصری به علت پیوند ن با عاطم ملکوت بیش از توجه بوه عواطم ظواهر ایوت
(عسگری ژ اقباطی ،8731 ،صا )43ا چرا که هنر تذهیب سا باید مرهو ژ منبعث از رایش ژ ایما هنرمنودا
مسلما به کالم خدای تعاطی دانست که ا ر چنیس ایمانی نمیبود هر ز هنر ظریف ،باسیک ژ دقیق تذهیب دس
تمد ایالمی به ایس لوست سشد ژ نمو پیدا نمیکرد (مایل هرژی ،8711 ،صا )13ا سفته سفتوه عالقوه مفور
مسلمانا به قرن ژ همچنیس عشق به تجمل ،هنرمندا سا بر ن داشت تا دس تذهیب ن دقت بیشتری به کواس
برند ژ دس نتیجه ایس نثاس از یواد ی بیورژ نمود ژ جنبوه تزئینوی بوه خوود رفوت (بورزیس ،8741 ،صا )71ا
همچنیس ترس از عدم جواز دخول هر چیز زائدی به متس قرن  ،تذهیب سا محل تأمل قراس میدادا همیس تورس
توأم با احترام (هیبت) بود که جریا سشد تذهیب سا دس مجاسی لحیحی یووق داد ژ نیول بوه ن نتیجوهای سا
تضمیس کرد که همگا بر لحت حیرتنژسش متفقاطقول هستندا
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بسیاسی از خطاطا ژ شماسی نه اندک از مذهبا  ،قرن سا از اژل تا به نخر از بر داشوتندا اموا ن عودهای
هم که تمام ن سا از بر نداشتند با نیات چنا مأنوس بودند که جزء ینفک طبیعتشا شوده بوودا شوون  8دس
ایس باسه چنیس می وید :نیات قرن لرفا یخنانی برای انتقال افکاس نیست؛ بلکه به یک معنا هرکدام موجوودی
ژ قدستی تعویذی هم هستا سژح مسلما همواسه تنیده از دیتوسات دینی ایت؛ با ایس دیتوسات کاس مویکنود،
مینیاید ،میزید ژ میمیرد (طینگز ،8733 ،صا )38ا
تذهیبهای قرننی ،از یک یو به منیوس تزئیس قرن ژ از یوی دیگر بورای تجسوم معنویوت ،بور لوفحات
کامل نقش میبستندا ا ر چه تذهیب یبب تزئیس لفحات قرن میشد اما همواسه یعی بر ایس بود کوه نیوات
قرن دس مرکز توجه قراس یردا به همیس یبب هنرمندا تذهیب کاس ،همواسه یعی داشتند تا نقوش تذهیب سا
به ونهای ترییم کنند که نگاه مخاطب سا به یوی نیات متوجه یازد ژ مجموعه نقوش ،زمینهیواز معنویوت ژ
اطوهیت متس باشدا از ایس سژ تذهیب دس خدمت نیات بود ژ یبب برجستگی ژ نمود هر چه بیشوتر نیوات قورن
میشد (ماه ژا  ،8734 ،صا )811ا
به هرحال د یلی از ایس قبیل عاقبت بر ژیواس خطاطا نیک فائق نمد ژ ایشا سا قانع کرد که تزئینوات
به ژاقع میتواند ابزاس مفیدی برای افزایش تأثیراتی باشد که ایشا میخوایتند بوا خو پدیود نژسنود (طینگوز،
 ،8733صا )31ا هنر تذهیب سژز به سژز دس تکامل بود؛ زیرا به هما نسبت که به خوشنویسی توجه مویشود،
فس نسایش ژ تذهیب قرن نیز موسد عالقه بزس ا ژ امرا بود تا جاییکوه دس نقوا مختلوف ایورا  ،بوه خصووص
خرایا  ،مراکزی برای تعلیم ژ پرژسش عالقهمندا به ایس فس به ژجود نمدا دس ابتدا خطاطوا  ،کواس توذهیب سا
به عهده داشتند؛ ژطی به تدسیج تقسیم کاس بیس هنرمندا سژا یافت (کاس ر ژ یاسیخانی ،8731 ،صا)11ا
قدیمیتریس اثری که از هنر تذهیب باقی مانده سا ،تنها سژی قرن های قر یوم هجری به بعود مویتووا
مالحیه نمودا ایس قرن های نفیس که غاطبا به دیتوس یالطیس ژ امرای ژقت تهیه میشد یعی می ردیود کوه
به طرز بسیاس عاطی نسایش رددا شاید بتوا تاسیخ نسایش ژ تذهیب قرن سا همزما با نوشوتس ن دانسوت بوه
ایس معنی که نخست به منیوس تعییس نشا های یریوسه ،نیه ،جزء ژ یجده ،ن سا به نوعی تزئیس میکردهانود
(برزیس ،8741 ،صا )71ا به عباست دیگر دس ابتدای دژسا ایالمی از هنر تذهیب بیشتر برای نسایوش ژ توزئیس
نسخههای قرننی بهره جستهاند ژ پیویته نیات اطهی سا دس حصاسی زیبا ژ شگفت انگیز نگاه داشوتهانودا پوس از
تکمیل خ  ،نقا سژی حرف ژ عالیم پایا نیات سا به زس مینوشتند (کاس ر ژ یاسیخانی ،8731 ،صا )13ا اموا
دس عصر لفویه که حکمت ژ عرفا با دیس نمیخته شد ژ مراکز بزسگ فکری ژ عرفانی سترش یافوت ،توأثیرات
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ایس تفکرات به ژایطه سابطه یفاسشدهند ا ژ هنرمندا دس ایس عرله جلوه بیشتری یافت (علیپوس ژ مراثی،
 ،8731صا )13ا
روش پژوهش

پیژهش پیشسژ از نوع تحقیق کیفی بوده ژ به سژش ایتقرایی ژ با سژیکرد تولیفی  -تحلیلی لوست رفته ژ
اطالعات از طریق منابع کتابخانهای ژ اینترنتی جمعنژسی شده ژ ردنژسی تصاژیر به لوست میدانی (مراجعه
حضوسی به موزه قرن کریم تهرا ) بوده ایتا

پرسشهای پژوهش

پیژهش حاضر دسلدد ایت به ایس پریشها پایخ دهد:
8ا یر منشأ نسایههایی مانند شمسه ،ترنج ،یرطوح ،کتیبه ،حاشیه ژ شرفه چه میتواند باشد؟
1ا چه استباطی بیس نسایههای موسد ایتفاده دس تذهیب ژ محتوای قرن ژ عرفا ایرانی ژجود داسد؟

پیشینه پژوهش

لدیقی الفهانی ،نجاسپوس جباسی ژ خواجه احمد عطاسی ( )8731دس پیژهشی با عنوا «تطبیق تذهیبهای
یه نسخه از قرن های دژس قاجاس با تأکید بر ژیی یهای بصری ن ها» ابراز میداسند که ژیی یهای تزئینی
تذهیب دس دژسه قاجاس برای ادغام عنالر بصری دس یک ژحدت کلی برای ایجاد یک کل ژاحد ایتا تزئیس ژ
تذهیب پرکاس دس قرن های دژسه قاجاس مختص به لفحات افتتاح نبوده ژ شامل لفحات فهریت ژ دعای
نغازیس ژ تزئینات مختصر لفحات پایانی نیز میشودا همچنیس دژسیکرد از فضای خاطی ژ بهره یری
سترده سنگ طالیی ژ سنگهای مکمل متضاد ،ایتفاده از تحریرهای مشکی برای تفکیک نقوش تزئینی که
موجب ژضوح ژ سژشنی بیشتر نثاس میشود ژ فضایازی هنرمندانه ژ خالقانه نقش ،سنگ ژ ترکیببندی توی
هنرمندا مُذَّهِب دژسه قاجاس؛ موجب پیدایش یبک بسیاس مجلل ژ کماطگرای ایس دژسه شده ایتا
یامانیا ژ پوسافضل ( )8731به «تحلیل ژ تطبیق نسایههای تذهیب نسخ خطی مکتب شیراز تیموسی ژ
نل اینجو» پرداخته اند که نتایج تحقیق حاکی از ن ایت که تذهیب لفحات افتتاحیه نسخ نل اینجو بر پایه
نقشمایههای تصویری ذشته شکل رفته ایت ژ یاختاس یاده هندیی ،غلبه سنگ طال ژ نقوش انتزاعیتری
از ل ژ بوته دس ن ها مشاهده میشود ژ دس کتیبهها ژ یاختاس لفحات دیباچه ،خ بر تذهیب برتری داسدا دس
طوحهای افتتاحیه مذهب تیموسی ،یاختاس هندیی پیچیده ،موجب شده ایت فضای طوحها به یطوح کوچکی
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تقسیم شود ژ متنایب با ایس یاختاس ،ظرافت دس جنبههای فرمی ژ کاسبست تکنیک اجرایی ژ سنگی متمایز
نمود پیدا کند؛ به ونهای که دس کتیبهها ژ لفحات دیباچه ،تذهیب بر نوشتاس غلبه داسدا تذهیب ایس طوحها با
تغییرات چشمگیر دس ترکیببندی ژ فرم نسایهها همراه شد که به شکل یری یاختاسی نیاممند از ترکیب
نقوش هندیی ژ نقوش ل ژ بوته دس تذهیب مکتب شیراز دس نیمه اژل یده نهم هجری منتهی شتا
هوشیاس ژ میرزاخانلو ( )8731دس برسیی «ژیی یهای یاختاسی قرن تاشی خاتو » (همزما با نل اینجو
دس فاسس) محفوظ دس موزه پاسس شیراز به نتایج ذیل دیت یافتهاند :هنرمندا نوع تذهیب سا متنایب با
ژیی یهای خوشنویسی اثر (خ

محقق) دس نیر رفتهاند تا لفحهنسایی ژ ترکیببندی نهایی به ترکیبی

هماهنگ ژ موزژ تبدیل شود ،همچنیس ایتفاده از یاختاس هندیی به منیوس یاماندهی نقوش تذهیب ایس
قرن اسزشمند قابل توجه ایتا
پوساحمد ( )8731دس پیژهشی با عنوا «مطاطعه تطبیقی سنگهای به کاس سفته دس قرن های چاپی دژسا
قاجاس ژ پهلوی با قرن های خطی پیش از ن » اذعا میداسد که مشابهت سنگهای ایتفاده شده دس قرن های
چاپی با نمونههای خطی قابل توجه ایتا سنگهای جوسد ،طالیی ،یفید ،قرمز ژ یبز دس قرن های چاپی
همچنا یادنژس نسخههای خطی دژسا تیموسی ژ لفوی هستند زیرا بیشتر به تبعیت از قرن های خطی ایس
دژسهها به ژییه لفوی ،لفحات نغازیس کتاب خود سا با سنگهای مذکوس مینسایتند که دس نمونه چاپ افُست از
سژی خ احمد نیریزی به یال  8744به خوبی نشکاس ایتا دس نتیجه با توجه به فالله رفتس از شیوههای
ینتی یاخت سنگ ژ کاسبرد سنگهای طبیعی ،همچنا هنرمندا لفحات قرن های نفیس سا با سنگهای
مصنوعی ژ شیمیایی مینسایتندا
پایداسفرد ،شایستهفر ژ بلخاسی ( )8738دس «برسیی ژ تحلیل زیباییشنایی قرن های دژسه لفویه»
موجود دس موزههای ایرا عنوا کردند که دس دژسه لفوی سیزهکاسی همراه با حفظ کیفیت نقش ژ سنگ،
ایتفاده از تمام امکانات لفحه برای چیدما نقوش ژ سنگها ،تحریر ژ نیم دس قرن  ،زسافشا یاختس بیس
یطوس ،ترجمه فاسیی به خ نستعلیق ژ سنگ شنجرف ،ایتفاده از سنگهای پرلالبت ژ نسام ،نسایش لفحات
قرننی دس استبا با مفاهیم نیات به شکل تنزیهی (با تأکید بر کاسکرد نوس) از ژیی یهای قرن های لفویه دس
ایس پیژهش ایتا
خزایی ( )8718دس پیژهشی با عنوا «اسزشهای هنری قرن منحصر به فرد ابس بواب دس کتابخانه
چستربیتی» ابراز میداسد که قرن ذکر شده یکی از قدیمیتریس قرن هایی ایت که به خ نسخ موجود ایت
ژ بنا بر جستجوهای ژی ،ایس پیژهش دسباسه تنها مصحف بر جای مانده از کاسهای ابس بواب میباشدا همچنیس
ایس قرن مهمتریس اثر هنری ایت که از حکومت شیعی نل بویه بر جای مانده ژ داسای عنالری از قبیل
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نژسد ایم امام علی (ع) دس لفحه اژل قرن  ،فریتاد یالم ژ دسژد بر نل محمد (ص) دس لفحه پایانی ژ
ایتفاده از تقسیمبندیهای  81ژ  84انه دس تذهیب لفحات که دس فرهنگ شیعه داسای معنا ژ مفهوم خالی
هستند ،همگی بیانگر یک اثر هنری کامال شیعی هستندا ذکر ایس نکته ظریف ضرژسی به نیر میسید که
تقریبا دس قرن های دهه هشتاد شمسی به ایس یو شاهد هستیم که نام مباسک حضرت امیر (ع) پس از نام
حضرت سیول (ص) دس شمسه ابتدای قرن ها نقش میبنددا اما با توجه به تحقیق عاطمانه خزایی دسمییابیم
که ایس ینت (به ظاهر نویس) دس قرژ یوم ژ چهاسم هجری قمری دس دژسه زعامت نل بوییه کامال سژا داشته
ژ نشا دهنده عشق ژ اسادت خاطصانه ایرانیا شیعه به خاندا عصمت ژ طهاست ایتا
هما طوس که از نیر ذشت دس پیژهشهای پیش فته اغلب به مسائلی همچو تطبیق ژیی یهای
بصری قرن ها ،تحلیل ژ تطبیق نسایههای تذهیب نسخ خطی ،ژیی یهای یاختاسی قرن  ،مطاطعه تطبیقی
سنگ قرن های چاپی ژ قرن های خطی ،تحلیل زیباییشناختی قرن ژ همچنیس اسزشهای هنری قرن موسد
مالحیه ژ مداقه قراس رفته ایتا دس هیچیک از پیژهشهای انجام شده به مفاهیم نسایههای تذهیب اشاسهای
نشده ،دس حاطیکه طزژم تحقیق دسباسه مفاهیم نسایههای موسد ایتفاده دس تذهیب ژ استبا ن ها با عرفا ایرانی
ایالمی ژ تنایب ن با متس قرن ضرژسی بوده ایتا ایس پیژهش فتح بابی دس ایس زمینه میباشد ژ ایس نکته
ژجه تمایز تحقیق پیش سژ دس مقایسه با پیژهشهای لوست رفته قبلی ایتا

بیان مسئله

هنر تذهیب دس کناس خوشنویسی ژ نقاشی ایرانی ،یه سکس اللی دس چرخه هنر کتابنسایی ایرا دس دژسا
ایالمی به شماس مینید؛ با ژجود ن که ایرانیا از پیشگاما پیدایش ،سژا دهند ا ژ برتریس پدیدنژسند ا
ن بودهاند ،جایگاه ایس هنر دس میا دیگر هنرها ژ اهمیت تویعه ژ پیشرفت ن کمتر موسد توجه محققیس
غربی 8قراس رفته ایتا دس همیس زمینه ژ با تأملی بر مجموعه کتب ،سیا ت ژ مقا ت منتشرشده دس جها
(دس چند دهۀ اخیر) دسباسه هنر ایالمی ژ هنر ایرانی ،دسمییابیم که سژیکرد اکثر پیژهشگرا هنر ایالمی بیش
از همه متوجه خوشنویسی ژ نقاشی ایرانی بوده ژ مسائلی همچو پیشینه ژ خایتگاه تذهیب ،مکاتب تذهیب
ژ ژیی ی هر دژسه تاسیخی ،یاختاس ژ ترکیببندی ،مبانی طراحی ،تکنیکهای اجرایی ،هنرمندا ژ یبک کاس
ننا ژ نقد تحلیلی مستقل دسباسه ایس هنر ،کمتر به لوست تخصصی ژ علمی برسیی ژ تجزیه ژ تحلیل شده ژ
متأیفانه دس ایرا نیز عموم نثاس منتشرشده دس زمینه تذهیب ،کتب نموزشی بودهاند که فاقد اطالعات تاسیخی

8ا و حتی محققین ایرانی
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ژ تحلیلی دقیق دس موسد ایس هنر اسزشمند هستندا از طرفی مسئله پیدایش تذهیب همگام با تویعه
خوشنویسی ژ به ژایطه تزئیس کالم اطهی ژ شکوفایی ن دس جغرافیای فرهنگی ایرا  ،سا میبایست از
چشماندازی تولیفی تحلیلی ژ فسشنایانه دس حوزه نسخهشنایی ژ نموزش هنر دس ایرا مطاطعه نمودا
سژشهای شناخت پدیدهای چو هنر تذهیب ،به ژییه قاطبها ژ مکاتب مختلف ن سا باید تا ننجا که میشود،
موشکافانه نقد ژ برسیی کرد (معتقدی ،8731 ،صا )11ا
دس میا پیژهشهای لوست رفته دس حوزه تذهیب ژ تزئینات قرننی اکثریت قریب به اتفاق پیژهشها
شامل مقایسه ژ تحلیل جزئیات نقوش قرن ها ،تحلیلهای زیباییشناختی ،سنگشنایی ،ژیی یهای
زیباییشنایانه اجزای نقوش ژ شنایایی شیوههای لفحهبندی ژ کادسبندی تذهیب شته ژ از ایس حیث
بیشتریس بسامد سا داسایتا دس مطاطعات لوست رفته تأمل دس یر منشأ ژجودی نسایههای تذهیب نییر
شمسه ،ترنج ،یرطوح ،کتیبه ،حاشیه ژ شرفه ژ سیشهیابی استبا ایس نسایهها با محتوای قرن ژ متو عرفانی با
ژجود اهمیت بسیاس ،نادیده انگاشته شده ایتا بی تردید مطاطعات انجام شده مسائل بسیاسی سا پایخ فته ژ
امی مؤثر دس زمینۀ معرفی چند ژ چو تذهیب ادژاس مختلف بوده ایتا اما ،پیجویی مفاهیم نسایههای
تذهیب ژ سیشهیابی یرمنشأ ژجودی ن ها جای خاطی پیژهشهایی از ایس قبیل سا دس میا مطاطعات اسزنده
ذکرشده به ژضوح نشا میدهد ،چرا که ایجاد استبا منطقی ژ ژثیق بیس نقوش تذهیب با متو عرفا ایرانی
ژ تنایب ن با محتوای قرن تا حدژدی دشواس مینمایدا دس ایس سایتا برسیی نسایههای تذهیبهای قرننی ژ
تعمق دس شیوهها ژ الوطی که یبب تقویت معنویت ژ قدایت قرن شده ،دس خوس برسیی ژ تأمل ایتا به ایس
منیوس دس ایس پیژهش به مطاطعه سابطه میا محتوای قرن کریم ژ نسایههای تذهیب از جمله ترنج ،شمسه،
یرطوح ،کتیبه ،حاشیه ژ شرفه پرداخته شده ژ دس ایس میا برای دسیافت هرچه بهتر ایس استبا  ،از منابع
عرفانی (که خود مقتبس از کالم ژحی هستند) ایتفاده شده که مبنای تفحص دس پیژهش پیشسژ ایت تا پی
ببریم که تذهیبکاسا به چه طریقی از نقوش تذهیب برای ترییم ژ تجسم مفاهیم قدیی بهره رفتهاندا
معنای لغوی تذهیب

تذهیب دس طغت به معنای زساندژد کرد ژ طالکاسی ایت ژ دس عرف نسخهنسایی ،به نقوشی فته میشود،
منیم ،که با خطو مشکی ژ نب طال کشیده ژ تزئیس شده باشند ژ سنگ دیگری دس ن به کاس نرفته باشدا
ممکس ایت طالیی که دس تذهیب به کاس میسژد داسای سنگهای ونا و باشد ،به طوسی که ژقتی زس خاطص با
مقادیری نقره ژ مس به کاس برده شود سنگ ن زسد ژ یبز ژ یرخ مینماید ،اما ایس به ن معنی نیست که دس
تذهیب از اطوا دیگر هم ایتفاده میشده ایت؛ زیرا ا ر غیر از طال ،مثال جوسدی یا دیگر اطوا دس نقوش
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مذکوس به کاس سژد ،دس عرف مذهبا به ن ترلیع می ویند نه تذهیب (مایل هرژی ،8731 ،صا )134ا دس
ژاقع تذهیب نسایش لفحات کتب خطی ایت با نقشمایههای انتزاعیا دس هنر ایرانی ایالمی ایس ونه تزئیس
از حیث پیچید ی طرحها ژ هماهنگی سنگها به اژ سییده ایت (پاکباز ،8731 ،صا )813ا دس لوستیکه دس
هر یک از نقش ژ نگاسهای مربو به نسخهها ژ مرقعات یوای نب طال ،از شنگرف ،جوسد ،یفیدنب ،زنگاس،
ییلو ،زعفرا ژ غیره به کاس سفته باشد ،ن نقش سا مرلّع می ویند ژ عمل ن سا ترلیع ،به خالف نقش
مذهب که دس ن فق نب طال به کاس میسژدا از ایس سژ هر نقش مرلّع ،مذهب هم هست دسحاطیکه هر نقش
مذهب ،مرلع نیست (مایل هرژی ،8731 ،صا )131ا
سیر تاریخی تذهیب

دس موسد اشاعه هنر تذهیب دژ دید اه ژجود داسد -8 :برخی از محققا اشاعه هنر تذهیب سا دس ایرا مربو
به دژسا قبل از ایالم میدانند ژ شواهد ن ها کتاب اسژنگ مانی ژ کشف اژساق توسفا دس بالد ترکستا شرقی
دس چیس میباشد (کاس ر ژ یاسیخانی ،8731 ،صا )11ا مانی ایرانی عقاید خود سا قسما به ژییله نقاشی سژا
میداد ژ هنر نقاشی دس ژاقع جزء ژ سکس نئیس اژ شناخته میشد ژ زینت ژ نسایش کتب میهر معجزه بود
نئیس اژ بود (مایل هرژی ،8717 ،صا )817ا بنابرایس میتوا ایتنبا کرد که ایرانیا قبل از ایالم ن اهی
خوبی از کتاب داشتهاند ژ ن سا با اسزش میشمردهاند چرا که ن ها سا دس کتابخانههای یلطنتی نگهداسی ژ
احتما تذهیب میکردهاند (پوستر ،8713 ،صا )17ا از یویی عنالر یاهی ژ ل ژ بته بخش مهمی از
موزاییککاسیها ،چبریها ژ یریتو های یایانی سا تشکیل میدهند ،به ونهای که دس بقایای قصر نیشابوس
ژ کاخ تیسفو ایس نمونهها سا میتوا بازیافتا حتی مانویا به ایتفاده از نقوش یاهی ژ ل ژ بته دس کتاب
نساییهای مذهبیشا تأکید داشتند ژ الال تزئیس یاهی از ژیی یهای هنر مانوی بودا ایس تزئینات دس دژسه
ایالمی هم به نوعی ادامه یافت (نژند ،8711 ،صا )713ا  -1برخی دیگر از محققا ژ مذّهبا به عرفانی بود
ایس هنر اعتقاد داسند ژ سیشههای هنر تذهیب سا دس ظهوس ایالم میدانند ژ حضرت علی (ع) سا ژاضع ایس هنر
ذکر کردهاند (کاس ر ژ یاسیخانی ،8731 ،صا )11ا انتساب اختراع نقش ایلیمی یا ایالمی به حضرت علی (ع)
بسیاس مهم ایتا ایس مسئله هنگامیکه پیرژا حضرت علی (ع) یعنی لفویا شیعی دس ایرا به قدست
سییدند ،امری تاسیخی شدا دس حقیقت ،الطالح ایالمی دس تضاد با دژ مفهوم دیگر یعنی ترکی یا سژمی
بیزانسی ژ ختایی چینی ایت (پوستر ،8713 ،صا )811ا دس میا نقاشا دژسه لفوی؛ لادقیبیکافشاس
(341ها قا 8183-ها قا ) از هنرمندا برجسته مکتب قزژیس ژ اژایل مکتب الفها بودا ژی عالژه بر نقاشی،
دس شعر ژ خطاطی ژ موییقی ژ نویسند ی هم دیت داشت (نژند ،8738 ،صا )881ا اژ سیاطه منیوم
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قانو اطصوس سا برای تعلیم نقاشی ژ تئوسی ن نوشت تا خوانند ا بدژ مراجعه به ایتاد؛ بتوانند ایس فس سا از
ساه خواند بیاموزندا اژ دس تنییم مطاطب نیری خود دس باب فس نقاشی نهایت دقت سا انجام میدهد که چیزی
از قلم نیافتدا ن نیریه ای که دس پس ایس سیاطه نهفته ژ فس نقاشی سا فراتر از جها خاکی برده ،هما
نیریهای ایت که بیشتر نقاشا ژ هنرمندا دس پی ساهیابی به ن بودند ژ منشأ دس عرفا ایالمی داشت یعنی
حرکت از لوست ژ سیید به معنی ژ جوهره پدیدهها (نژند ،8738 ،صا)881ا نکته قابل مالحیه دس سیاطه
لادقی بیک ،نموزش هفت الل نقاشی ایرا ایت که امرژزه تقریبا به دیت فراموشی یپرده شده ایتا اژ
الول کاس نقاشی سا هفت الل میداند که فرژع بسیاس داسد ژ ایس فرژع بستگی به میزا ایتادی ژ مهاست
نقاش دس بهرهیابی از ایس هفت الل داسد (نژند ،8738 ،صا)884ا منشأ ژ مصدس شماسی از ایس هفت الل پس
از ایالم مهیا شده بود ژ کافی بود بازیازی ژ بازکاژی ن اهانه ژ همه یویه دس قاعدهبندی ن لوست یردا به
نیر میسید که ایس قاعدهبندی از یده هفتم هجری به بعد که هنرمندا دس محوس توجه قراس می یرند،
مشرژعیت مییابد ژ دس تذهیب ژ تصویر ژ سیانههای هنری دیگر از جمله کاشیکاسی ژ قاطیبافی ژ معماسی ژ
غیره جلوه پیدا میکند (نژند ،8737 ،صا )1ا به نیر میسید دس طراحی تذهیبها از «شیوهای بنیادیس»
پیرژی میشد که عباستند از هفت الل نقاشی (پوستر ،8713 ،صا )814ا ایس الول عباستند از :ایالمی
(ایلیمی) ،ختایی (خطایی) ،ابر ،فرنگی ،ژاق ،8نیلوفر ژ بند سژمی یا ره (نژند ،8738 ،صا)884ا غیر از ایس
هفت قاعده ،الطالحات فنی دیگری ژجود داسد که دس متو به ن ها برمیخوسیم ژ هنوز هم دس سژز اس ما
شناخته شدهاندا برخی از الطالحات هنر تذهیب ،دس ژاقع جایگاهشا سا دس نسخ خطی نشا میدهند؛ مانند
دیباچه ،عنوا ژ یرطوح (پوستر ،8713 ،صا )811ا
ما دس ایس پیژهش به برخی از ایس الطالحات ژ نسایهها ژ مفاهیم دسبر یرنده ن ها میپردازیم که عباستند
از :شمسه ،یرطوح ،کتیبه ،ترنج (ژ نیمترنج ژ یرترنج) ،حاشیه ژ شرفها

آرایههای تذهیب
الف .شمسه

شمسه شکلی ایت مدژس ،مذهب ،مرلع ژ مشابه تصویر خوسشید که شعاعهایی از اطراف ن یاطع شده ژ
غاطبا کتابنسایا پس از لفحه بدسقه ابتدای کتاب ،دس ظَهر (پشت) لفحه اژل ترییم میکردند ژ دس ژی ن
 .8در فرهنگهای مختلف مخفف واقواق« ،واق» آمده که درختی است موهوم و افسانهای که بامداد و بهار و شامگاه ،خزان کند و گویند ثمر و بار آن درخت
به صورت آدمی و حیوانات دیگر باشد و سخن کند .واق یا «واک» نام پرندهای هم هست و صدای وزغ را نیز واق میگویند .از معانی این اصطالح آنچه برای
ما اهمیت دارد؛ شکل میوه درخت افسانهای واق است که به صورت انسان یا حیوان بوده است و این نوع صورتکها را میتوان در نگارههای بازمانده از تاریخ
ایران بازنگریست (آژند ،8939 ،ص.)861-864 .
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مطاطبی مانند نام مؤطف ژ غیره سا ذکر میکردند (کاس ر ژ یاسیخانی ،8731 ،صا)34ا نیمشمسه :ا ر چند
شمسه دس حاشیه کتاب یا دس کناس نقش اللی بیاید ،ن ها سا با خطی کوتاه به یکدیگر ژلل میکنند،
دس ایس لوست شمسهها ،شرفه نداسند (کاس ر ژ یاسیخانی ،8731 ،صا )31ا استبا بنیادیس شمسه ژ نوس از
مواسد غیرقابل اغماض دس مباحث نمادیس ژ عرفانی بوده ژ نوس نیز دس عرفا ایرانی ژ ایالمی از جمله عنالری
ایت که معانی متکثری یافته ژ جزء ژاژ ا کلیدی ژ پربسامد عرفا ایالمی ایت که نشا از اهمیت با ی
ایس ژاژه ژ مفاهیم ن دس کالم ژحی ایت ژ عاسفا ژ یاطکا نیز به بهتریس ژجه از ن یود جستهاندا از ایس سژ
ژاژ ا قرننی که با سژشنایی مرتب هستند ،ایتخرا شده ژ موسد توجه قراس رفتهاند (نگاه کنید به جدژل )8
ژ همچنیس مفاهیم عرفانی ن ها موسد برسیی قراس رفته ایت (نگاه کنید به جدژل )7ا

8

دس ایس میا یکی از نیات بحث انگیز با ظرفیت تفسیرپذیری با دس قرن که بسیاسی از محققا ژ
مفسرا سا به اسائه نیر ژاداشته ،نیه  71یوسه نوس ایتا معنای ظاهری نیه ،نوعی تشبیه ژ با توجه به
معادلهای نوس دس قرن  ،نوعی ایتعاسه مفهومی سا دس قاطب کال ایتعاسه نشا میدهدا از یوی دیگر ،بنای
تشبیه ژ ایتعاسه دس ایس نیه ،تشبیه امری معقول ژ انتزاعی به محسوس نیست؛ زیرا «اهلل» ژاقعیت مسلم ژ
جاژدانه عاطم ایت ا رچه نامحسوس ایت ،ژجود خاسجی داسد ژ فرض امر مجرد لرف برای «اهلل» نادسیت
ایتا به عباست دیگر ،مستعاسٌ طه حقیقت یاسی ژ جاسی دس زند ی مایت که از شدت ظهوس پنها ایت ژ
خود به ناچاس از زبانی ایتعاسی برای معرفی خود بهره می یردا دس ایس نیه ،برخالف ایتعاسههای دیگر دس حوزه
بالغت ،مستعاسٌطه اَجلی از مستعاسٌمنه ایتا از یوی دیگر ،ایس نیه به نیریه معالر ایتعاسه که یک ژجه ن
جهانی بود ایتعاسهها ،به دطیل تجربههای مشترک ندمیا ایت ،نزدیک ایت؛ زیرا کل هستیهای محسوس
ژ نامحسوس سا حقیقت سژشس اطهی فرا رفته ایت ،حتی ا ر عدهای کوسکوسانه ایس نوس نشکاس سا انکاس کنند
(حجازی ،8731 ،صا )11-11ا همچنیس دس بیس  884یوسه قرن کریم که از حیث طغات مد نیر ما موسد
فحص قراس رفتند 13 ،یوسه ژاجد طغات موسد نیر بودند ژ از ایس میا یوسه نوس ژ خصولا نیه  ،71از حیث
فراژانی ژ تنوع طغات 1ستبه اژل سا داسا بوده که دس بیس نیات پیژهش حاضر کمنییر ایت ژ همچنیس خود یوسه
نوس هم از حیث فراژانی طغات (همانند یوسه انعام) داسای  81ژاژه ایتا متس نیه بدیس شرح ایت« :خدا نوس
(ژجودبخش) نیما ها ژ زمیس ایت دایتا نوسش به مشکوتی ماند که دس ن چراغی باشد ژ ن چراغ دس
میا شیشهای که تألطؤ ن  ،ویی یتاسهای ایت دسخشا ژ سژشس از دسخت مباسک زیتو که با ن که شرقی

8ا نور ،شمس ،قمر ،نجم ،کوکب ،مصباح ،ضیاء ،مشکوه (نگارندگان).
 .2شامل لغات :نور ( 1مورد) ،کوکب ،مشکوه ،مصباح و شجره (نگارندگان).
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ژ غربی نیست (شرق ژ غرب جها بدا فرژزا ایت ژ بین که نتشی زیت 8ن سا برافرژزد خود به خود
جهانی سا سژشنی بخشد که پرتو ن نوس بر سژی نوس قراس رفته ژ خدا هر که سا بخواهد به نوس خود هدایت کند
ژ ایس مثلها سا خدا برای مردم (هوشمند) میزند ژ خدا به همه اموس دانایت»ا

1

از یوی دیگر ،قرن بر خالف دیگر متو  ،از یک یوو متنوی ایوت «خوانوا» (متنوی کوه خواننوده سا بوه
بازنمایی معنایی ژاحد سهنمو مییازد) ،ژ از یوی دیگور«نویسوا»( ،متنوی بوا زبوانی بویپایوا ژ متکثّور کوه
تعیّسناپذیر ایت) ،ژ شاید بر ایاس تقسیمبندی نیوات بوه محکموات ژ متشوابهات بتووا نیوات محکوم سا بوه
ونهای«خوانا» ژ نیات متشابه سا «نویسا» به شماس نژسد (حجازی ،8731 ،صا 7)11ا

ب .ترنج ،سرترنج و نیم ترنج

ترنج شکلی ایت ترنج مانند داسای پیچ ژ خم که ژی ن سا با نقوش مینسایتند ژ اهی نیز بر زمینه موذهِّب
یا مرلّع ن نام کتاب ژ امثال ن سا مینوشتند (سهنوسد ،8711 ،صا )781ا ترنج نیز به طوس ژییع برای نشوا
داد ترنج تزئینی مرکزی که اغلب به لوست بیضی ایت ژ دس جلدیازی یا فرش کاسبرد داسد ایتفاده میشوود
(پوستر ،8713 ،صا )13ا یرترنج دس ژاقع طوزیهای کنگرهداسکوچکی ایت که دس قسمت با ژ پاییس ترنج قراس
رفته ایت (کاس ر ژ یاسیخانی ،8731 ،صا )811ا اهی یرترنجها با خطوطی به ترنج ژیطی ژلل میشوود
ژ اهی نیز جدایت (عزیزی ،8731 ،صا )883ا سژی ترنج ممکس ایت یرترنج قراس یرد که به شوکل بیضوی
ن بادامک نیز فته میشود (پوستر ،8713 ،صا )813ا نیم ترنج :هر اه ترنج کاملی سا دژ نیمه کنند ،هر یوک
سا نیمترنج می ویندا نیم ترنجها دس با ژ پاییس ترنجها ژ یرترنجها قراس رفته ژ حاطت قرینهای پیودا مویکنود
(عزیزی ،8731 ،صا  )883ا دس کتاب هنر خ ژ تذهیب قرننی از ترنج سژ بوه بوا تعبیور بوه دسخوت (طینگوز،
 ،8733صا )37ژ ترنج سژ به پاییس تعبیر به قلم (طینگز ،8733 ،صا  )34شده ایتا طذا کلمات قرننی همچو
قلم ،شجره ژ طوبی که با ترنج (سژ به پاییس ژ با ) مورتب انود ایوتخرا شوده (نگواه کنیود بوه :جودژل  )1ژ
همچنیس مفاهیم عرفانی ن ها موسد برسیی قراس رفته ایت (نگاه کنید به :جدژل )7ا

7ا زیت :روغن زیتون (حییم ،8911 ،ص)924 .
 .2نور91 :
 .9ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که تقسیمبندی آیات مورد تفحص به دو بخش آیات محکمات و آیات متشابهات ،خود مجال فراخ دیگری را
میطلبد و به هیچ روی منظور نظر پژوهش حاضر نیست .در این مجال صرفاً دستهبندی کمّی لغات و مفاهیم عرفانی آنها مطمح نظر قرار گرفته است.
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ج .سرلوح و کتیبه

یرطوح به شکلی فته میشود هندیی ،مزّیس به نقوش مذهّب یا مرلّع که دس قسمت فرازیس نخستیس لوفحه
نسخه میکشیدهاند (مایل هرژی ،8731 ،صا)131ا یرطوح لفحه یا لفحات نغازیس اغلب نسوخههوای خطوی
مُذَهّب داسای شکل هندیی شبیه به محراب ژ ایوا  ،مزیس به خطو منیم هندیی یا ل ژ برگ بوه سنوگ زس
ژ یا سنگهای دیگر ایت (کاس ر ژ یاسیخانی ،8731 ،صا )34ا یرطوح ا ر تک باشد ن سا یرطوح یواده ژ ا ور
دژ یرطوح کناس هم دس دژ لفحه مقابل کشیده شده باشد ن سا یرطوح مزدژ مینامندا اه دس قسومت پواییس
یرطوح ،متصل به ن کتیبهای میکشیدهاند که دسژ ن عنوا ژ غیره مینمده که به ایس نوع یرطوح ،یورطوح
کتیبهداس ویند (سهنوسد ،8711 ،صا )781ا به بیا دیگر یرطوح دژ انه یا مزدژ از دژ لوفحه سژبوهسژی هوم
تشکیل شده که میانه ن ها سا به تمامی تذهیب میکردند ژ بیواض حاشویههوا سا نیوز بوا کنگورههوایی توزئیس
میکردندا دس ایس شیوه بخش میانوه توذهیب سا -کوه نوشوتههوا دس ن قوراس داسد -بوه نب زس یوا سنگوی دیگور
میپوشاندندا یپس نخستیس عباستهای اثر سا به سنگهای ونا و ژ اهی نیز به ییاهی دس میانه ایس بخوش
مینوشتند (لفری نق قلعه ،8731 ،صا )781ا
یرطوحه دس ژاقع دسیچهای ایت که چشمها سا به دنیای متس کتاب فرا مویخوانود (مایول هورژی،8717 ،
صا )883ا اه یرطوحهها لفحه بست ،یعنی دژ لفحه کامل متناظر هم قراس می رفت ژ واه دس یوک لوفحه
اکتفا میشدا ایس یرطوحهها از طرفی جنبه احترام ژ تقدس سا داسد که کتاب سا عزیز ژ ایوتواس نگوه داسد ژ هوم
خواننده سا سژی رایش زیبایی هنر نقاشی تحریص ژ تشویق کند تا ببیند دس متس ن چیست؟ (مایول هورژی،
 ،8717صا)811ا یرطوحه یوسه متشکل از نام یوسه ،تعداد نیات ن ژ کلمه مکیه یا مدنیه که حکایت از محل
نزژل ن داسد ،که همه تعمدا به خطی غیر از خ موتس قورن نوشوته مویشوود ژ معموو دس قوابی عوری

ژ

مستطیل شکل قراس می یرد ژ دژس ن مفصال با طوال ژ سنوگهوای دیگور نسایوته مویشوود ژ زمینوه ن داسای
ایلیمی ایت (طینگز ،8733 ،صا)37ا
کتیبه دس الوطالح نسوخهنسایوا شوکلی سا وینود مسوتطیل ونوه ،کوه دژ طورف ن بوا نویمدایورههوا ژ
سبعدایرههای کوچک نسایته شده باشدا مذهّبا از ایس شکلها دس یریوسههای قرن (برای نسخههای قرن ) ژ
یرفصلها (برای نسخ دیوا ها ژ غیره) ایتفاده میکردهاند (مایل هرژی ،8731 ،صا )311ا برخی از کتیبههوا
دس داخل خود شکل مستطیل با یر رد به نام بازژبند کوه دژ یور ن تورنج ایوت داسنود ،ایوس نووع کتیبوه سا
بازژبندی ویند (سهنوسد ،8711 ،صا )783ا
همچنیس تقسیمبندی ژ کوتاه ژ بلند بود کتیبهها به موضوعات مختلفوی بسوتگی داشوت ژ بوا یولیقه ژ
ابتکاس نقاش یا مذهّب تغییر میکرد؛ مانند کتیبوه ذژزنقوهای ژ بازژبنودی (عزیوزی ،8731 ،صا)811ا مفواهیم
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مرتب با یرطوحه ژ کتیبه ژ د یل ایتفاده از نیات یوسه ژاقعه دس کتیبوههوای ابتودایی قورن نیوز بوه لووست
خالله دس جدژل  7نمده ایتا
د .حاشیه و شرفه

حاشیه عباست ایت از کناسههای یه انه ژ بعضا چهاس انه لفحات نسوخه کوه یوا بیواض (یوفید) ایوت ژ یوا
ملحقات ژ مطاطب اضافی بر ن نوشته شده ایت (سهنوسد ،8711 ،صا )781ا شورفه عبواست ایوت از خطوو
باسیک ژ نازکی ایت که غاطبا با جوسد ژ اهی با شنگرف دس قسمت بیرژنی شمسه ژ دیگر نقشهوای هماننود
ن [دس انتهای بخشهای مذهب حاشیه] کشیده میشود ،مانند سشتههای نوس که از جسومی نووسانی مونعکس
میشود (کاس ر ژ یاسیخانی ،8731 ،صا )31ا یعنی میتوا چنیس فت که فرمها ژ حرکات کنگرهداس حواشی
مذهِّب قرن که هنرمند نگاس ر ن سا به تصویر میکشد به نوعی یادنژس دسیای ابدیت کالم اطهی ایتا ذکر ایوس
نکته ضرژسی به نیر میسید که بنا بر قسمتی که شرفه به ن اطحاق می ردد میتواند معوانی متفواژتی سا اطقوا
کند؛ به عنوا مثال ،دس اطراف شمسه به عنوا عنصر مکمل شمسه ،تداعی ر شعاع نوس ایت ژ ا ر دس اطوراف
حواشی مذهّب موسد ایتفاده قراس یرد ،به عنوا عنصر مکملِ حاشیه تداعی ر یواحل ژ دسیایوتا همچنویس
ژاژه بحر دس قرن باسها تکراس شده که نشا از اهمیوت بوا ی ایوس پدیوده دس کوالم ژحوی ژ خیورات ژ برکوات
ونا و دنیوی ن برای انسوا هوا داسد ژ از ایوس سژ اهمیوت بوا یی نیوز دس عرفوا ایرانوی ژ بوه خصووص دس
اندیشههای جالل اطدیس موطوی بلخی داشته ایتا همچنیس تمامی ترکیبات مختلف بحر از متس قرن ایتخرا
شده (نگاه کنید به :جدژل  )1ژ مفاهیم عرفانی مختلف ن موسد برسیی قراس رفته ایت (نگاه کنید به :جودژل
)7ا
دس جدژل  7ژ نمود تصویری نسایههای تذهیب ،از تصاژیر نسخه خطی قرن دژسه لفوی محفوظ دس مووزه
ملی قرن کریم تهرا ایتفاده شده ایت .ایس مصحف شریف به شوماسه اموواطی  811دس بخوش توا س عموومی
نمایشگاه موزه دس معرض دید عموم قراس داسد ژ به دطیل فخامت ژ نفایت به شماسه  811دس فهریت نثواس ملوی
نیز ثبت شده ایتا نسخه مذکوس متعلق به دژسه لوفوی بووده ژ بوا عنووا «قورن بوا سقوم افوزژده عبوداطقادس
حسینی» ثبت ردیده (شوسبختانه بدژ ذکر تاسیخ کتابوت) ژ همچنویس داسای جلود سژغنوی ژ انودسژ معورق
ایت ،بدیس معنا که عالژه بر طال ،جوسد ژ مشکی ،سنگهای دیگری نیز دس تذهیب ن به کاس سفته ژ از ایس سژ
مرلع خوانده میشودا ابعاد مصحف شریف نیز  11دس 41یانتیمتر ایتا
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جدول  .8بسامد لغات نور ،ضیاء ،مصباح ،مشکات ،قمر ،شمس ،نجم و کوکب در متن قرآن کریم (مستخرج از
تارنمای تدبر [جستجوی لفظی قرآن] و انطباق دادهها با کشف اآلیات قرآن کریم چاپی)(طرح جدول از نگارندگان)
نام سوره و شماره آیه

کلمه

النورُ -النورِ -نورٌ -نورَ -بقره( 219 :دو مورد) -نساء -894 :مائده -81 :مائده -86 :مائده -44 :مائده -46 :انعام-8 :
نور

نورٍ -لنوره -نوراً -نورٍ-

انعام -38 :انعام -822 :اعراف -819 :توبه( 92 :دو مورد) -یونس -1 :رعد-86 :

بنورِ -نورِهِ -نورَهُ

ابراهیم -8 :ابراهیم -1 :نور( 91 :پنج مورد) -نور( 44 :دو مورد) -احزاب -49 :فاطر– 24 :

و مشتقات

زمر -22 :زمر -63 :شوری -12 :حدید -3 :حدید -89 :حدید -21 :صف( 1 :دو مورد)-

 49مورد

تغابن -1 :طالق -88 :نوح86 :

ضیاء

نورِهِم -نورُهُم

بقره -89 :حدید -82 :حدید -83 :تحریم1 :

نورَنا

تحریم1 :

نورِکُم

حدید89 :

ضیاء

یونس -1 :انبیاء – 41 :قصص98 :

 9مورد
مصباح

مِصباحٌ  -بِمَصابیحَ

نور -91 :فصلت -82 :ملک1 :

 9مورد
مشکوه

کمشکوه

نور91 :

 8مورد
القَمَرَ -القَمَرِ -القَمَرُ

انعام -99 :انعام -36 :اعراف -14 :یونس -1 :یوسف -4 :رعد -2 :ابراهیم -99 :نحل-82 :

قمر و

انبیاء -99 :حج -81 :عنکبوت -68 :لقمان -23 :فاطر -89 :یس -93 :یس -44 :زمر-1 :

مشتقات

فصلت -99 :قمر -8 :الرحمن -1 :نوح -86 :مدثر -92 :قیامه -1 :قیامه -3 :انشقاق-81 :

 29مورد

شمس2 :
قمراً

فرقان68 :

لِلقَمَرِ

فصلت99 :

شمس

الشَمسَ

بقره -211 :انعام -91 :انعام -36 :یونس -1 :یوسف -4 :رعد -2 :ابراهیم -99 :نحل-82 :

و مشتقات

الشَمسِ

اسرا -91 :کهف -89 :کهف -16 :کهف -34 :طه -894:انبیا -99 :حج -81 :فرقان-41 :

 92مورد

الشَمسُ

عنکبوت -68 :لقمان -23 :فاطر -89 :یس -91 :یس -44 :زمر -1 :فصلت -99 :ق-93 :
الرحمن – 1 :نوح -86 :قیامه -3 :تکویر – 8 :شمس8 :

نجم

شَمساً

انسان89 :

لِلشَّمسِ

نمل -24 :فصلت99 :

النجوم -النجم

انعام -39 :اعراف -14 :نحل -82 :حج -81 :صافات -11 :طور -43 :واقعه-91 :

89مورد
کوکب
 9مورد

مرسالت -1 :تکویر -2 :نحل -86 :نجم -8 :الرحمن -6 :طارق9 :
کوکب کوکباً

نور -91 :انعام -96 :یوسف4 :
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جدول  .2بسامد بحر ،شجره ،طوبی و قلم در متن قرآن کریم (مستخرج از تارنمای تدبر[جستجوی لفظی قرآن] و
انطباق دادهها با کشف اآلیات قرآن کریم چاپی) (طرح جدول از نگارندگان)
نام سوره و شماره آیه

کلمه
بَحرَ

بقره -14 :بقره -864 :مائده -36 :انعام -13 :انعام -69 :انعام -39 :اعراف-891 :

بحر و

بَحرِ

اعراف -869 :یونس -22 :یونس -34 :ابراهیم -92 :نحل -84 :اسرا -66 :اسرا-69 :

مشتقات

بَحرُ البحر

اسرا -94 :کهف -68 :کهف -69 :کهف -93 :کهف( 843 :دو مورد) -طه -99 :حج-61 :
نور -44 :شعرا -69 :نمل -69 :روم -48 :لقمان -29 :لقمان -98 :شوری-92 :

 48مورد

دخان -24 :جاثیه -82 :طور -6 :الرحمن24 :

شجره

البَحرَینِ

کهف -64 :فرقان – 19 :نمل – 68 :الرحمن83 :

البِحارُ

تکویر -6 :انفطار9 :

البَحرانِ

فاطر82 :

أبحُرٍ

لقمان29 :

الشجرةَ

بقره -91 :اعراف -83 :اعراف -24 :اعراف( 22 :دو مورد) -ابراهیم -24 :ابراهیم-26 :

الشجرةِ

اسرا -64 :طه -824 :مومنون -24 :نور -91 :قصص -94 :لقمان -29 :صافات-62 :

و مشتقات
 29مورد

طوبی

صافات -64 :صافات -846 :دخان -49 :فتح81 :
الشَجَرَ – الشَجَرِ-الشَجَرُ

نحل -84 :نحل -61 :حج -81 :یس -14 :الرحمن -6 :واقعه12 :

شَجَرَ

نسا61 :

شَجَرَها

نمل64 :

شَجَرَتَها

واقعه92 :

طوبی

رعد23 :

8مورد
قلم

قلم -8 :علق4 :

القَلَمِ

 2مورد

جدول  .9مفاهیم عرفانی مرتبط با آرایههای تذهیب (طرح جدول از نگارندگان)
آرایه تذهیب

نمود در عرفان
آفتاب

معانی عرفانی
حیات -وجود -دانش -حقیقت وجود و هستی/آفتاب جالل :تابش انوار جبروت
الهی (سجادی ،8919 ،ص /)49 .کمال و عدم تناهی (لینگز ،8999 ،ص)91 .

شمسه

خورشید

نشان وحدت -حقیقت نور خدا -ذات احدیت (همان ،ص)994 .

ماهِ روی

تجلیات انوار الهیِ دائم (همان ،ص)632 .

نور

بنیاد عرفان و حکمت مشرق زمین (همان ،ص-)998 .
اسمی از اسماء اهلل ،تجلی خداوند به اسم الظاهر ،نور قلوب عارفین به توحید
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حق(همان ،ص/)992.
انوار هدایت :الهامات غیبی و تجلیات/انوار غیوب :انوار تابنده از عالم غیب
(سجادی ،8962 ،ص)98 .
چراغ

عقل فعال /چراغ دل :دل روشن به نور معرفت (سجادی ،8919 ،ص)942 .

مصباح

اولیاء اهلل -فیض حق و روح و نفس ناطقه در کالبد انسانها (همان ،ص)926 .

مشکات

ابزار اصلی انتقال نور زیرا که نور و مشکات وقایه و نگهبان یکدیگرند و هر
کدام بدون دیگری ظاهر نمیشوند (همان ،ص)912 .

ضیاء

روشنایی-روئیت اشیا بعین حق (سجادی ،8962 ،ص)984 .

کوکب الصبح

انوار تجلیات حق در مرتبه تنزالت(سجادی ،8919 ،ص)692 .

مه و مهر

اشاره به کثرت (همان ،ص)994 .
درخت :ماهیت نامتناهی قرآن -نتایج تالوت قرآن محدود به این عالم نیست
و در بهشت به مؤمن میرسد -قرآن کتابی در زمره کتابهای دیگر نیست-
اندیشة کمال -نیل به کمال با امکان رشد مکانی و زمانی به این معنی که
کمال آن باز است و بسته نیست -عامل رجوع به مبدا -احتراز از تحدید ساحت

ترنج مرکزی

سرترنج

درخت/

نامتناهی الهی -تجلی پر رمز و راز نامتناهی در متناهی (لینگز،8999 ،

رو به باال

شجره

ص)94-99.
شجره :فکر مشغول به امور روحانی /شجره مبارکه :شجره موسی ،شجره
معرفت (سجادی ،8919 ،ص/)431 .
شجره طوبی :اصول معارف ،اخالق حسنه (همان ،ص ،)431 .خوشبو ،پاکیزه
(همان ،ص ،)116.نفس کلی ،ظل حق تعالی یا فیض حق (همان ،ص/)912.
مقام طوبی :مقام انس به حق (همان ،ص)116.

سرترنج

قلم :نشان دهنده جهت نزول قرآن (وحی) -تمثیل نوشت افزار ملکوتی قرآن و

روبه

ایزار تعلیم وحی (لینگز ،8999 ،ص /)94 .اولین مخلوق خداوند :واسطة صور

پایین

قلم

علمیه بر نفوس و ارواح (اترک ،8919 ،ص /)68-64.قلم اعلی :قلم اول یعنی
همان واحدیت خداوند ،نفس کلی (سجادی ،8962 ،ص)912 .
حضرت تفصیل ،خامهای از نور (سجادی ،8919 ،ص)919 .

یم

دریای هستی -رحمت واسعه حق -هستی مطلق -وحدت وجود -مقام ذات و
صفات بی نهایت حق (سجادی ،8919 ،ص)819-816.
بحر مقام وحدت و امواج بحر مقام کثرت (همان ،ص /)819.بحر جود :دریای

حاشیه

بحر

بخشش حق ،بحر ظهور :مظاهر حق (همان ،ص /)819.بحر هستی :تجلیات
قدسی الهی ،اناهلل و انا الیه راجعون (همان ،ص/)811.بحر عطا :فیض دائم
حق ،بحر محیط :نور نامتناهی ،دل مؤمن و انسان کامل (همان ،ص/)911 .
بحر بالشاطیء :دریای امن بی ساحل و بیپایان ،سُکر و تحیر ،حالی که آن را
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پایان نیست (همان ،ص)813 .
دریای نور :جهان وجود برای رهایی از شرک (همان ،ص /)813 .دریای نجات:
دریا

دارای پنج کشتی خوف ،رجاء ،زهد ،معرفت ،توحید (همان ،ص )911 .قبض و
بسط مؤمن (همان ،ص)911 .
دریای هالک :دارای پنج کشتی حرص ،ریا ،اصرار بر معاصی ،غفلت ،قنوط
(ناامیدی) (همان ،ص)914 .

ساحل

به سیر نزولی وحی از مرتبه باطن خفی (کتاب مکنون) به ظاهر حکایت
میکند ،ابدیت کالم الهی (لینگز ،8999 ،ص)91-94.
دلیل استفاده از شرفههای (مشکی ،قهوه ای یا آبی) به جای رنگ طال :مذهّب

شرفه
----

مایل نبوده صدایش از صدای قرآن باالتر رود لذا از این گونه صراحتها
اجتناب ورزیده تا موجب تجسم زودرس خیال نگردد و روح از ادامة تعمّق در
جهت مطلوب بازنماند( لینگز ،8999 ،ص)96 .
نشان از ظرفی مادی (چهارگوش) که وحی در آن ریخته شده است ،نشان

کتیبه
مرتبط با عدد 4

دهندة بعد ملکوتی متن (لینگز ،8999 ،ص /)91 .آیات  14-99سوره واقعه که
در کتیبههای پیشانی و تحتانی قرآنها عمدتاً مورد استفاده قرار میگیرد :تأکید
بر طهارت و پاکی قرآن و لزوم طهارت ظاهری و باطنی تالوتکننده قرآن
دارد (لینگز ،8999 ،ص)91-94.
به سان دریچهای که چشمها را به دنیای متن کتاب فرا میخواند (مایل

سرلوح دوگانه
شبیه پیشانی،

هروی ،8919 ،ص)883 .

دریچة ورود

جنبه تقدس و احترام جهت استوار و عزیز نگه داشتن قرآن (همان ،ص)824.

به متن کتاب

نتیجهگیری

دس تمامی پیشینههای مذکوس به سابطه بیس نسایههای تذهیب ژ متو عرفانی ایرانی ژ محتوای قرن علیسغم
اهمیت فراژا  ،اشاسه ای نشده ژ تنها پیژهش حاضر به ایس مهم پرداخته ایتا طذا با توجه به مواسد عنوا شده
نتایج پیژهش حاضر به ایس شرح عنوا می رددا
شمسه بیانگر نوس خدایی ژ اطهی ایت که با پرتوافکنی نامنتهای خوسشید دس ایس عاطم قرابت داسدا دس
یرطوح لفحه افتتاحیه نسخه لفوی مذکوس دس جدژل  7نیز شاهد شمسه هشت پر هستیما دس استبا

با

ایتفاده فراژا از عدد هشت دس تذهیب میتوا چنیس فت که مردم بایتا به د یل کامال سیاضی به عدد
هشت عالقه داشتند ژ ن سا عددی مهم ژ یعد میدانستند (شیمل ،8731 ،صا)838ا همچنیس سابطه عدد
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هشت با بهشت دس تمام اعصاس ادامه یافته ایت ،مسلمانا اعتقاد داسند که هفت دژزخ ژ هشت بهشت ژجود
داسد؛ زیرا سحمت خدا از غضبش پیشی رفته ایت8ا ایس مفهوم سا میتوا دس عنوا هشت بهشت دید که
باسها دس ادبیات فاسیی به چشم میخوسد (شیمل ،8731 ،صا)831ا به نیر میسید تجلی مفهوم بهشت با
ترییم شمسه هشت پر محقق شده ژ به نوعی دعوتی تلویحی ژ سمز ونه از تالژتکنند ا قرن ایت تا دسی
بگشاید جهت سیید به بهشت نعیم اطهیا
دس قرن کریم باسها به نوس اشاسه شده ژ حق تعاطی سا نوسحقیقی ژ مطلق دانسته ایت ژ خدا نوس
ژجودبخش نیما ها ژ زمیس ایت به طوسی که هنرمند با ترییم ترنج مرکزی به سنگ طالیی دسلدد نمایش
مشکوه اطهی ایت که ژقایه ژ نگهداس نوس ایت ژ نوس نیز بدژ ژجود مشکات معنی خود سا از دیت میدهد ژ
دس ژاقع زم ژ ملزژم یکدیگرند ژ ترنج مرکزی زسیس نیز به مثابه مشکوه سژشنی بخشی ایت که نوس ن به هر
یو منعکس می ردد ژ همه ا سا از برکات کالم ژحی بهرهمند ژ سژشس مییازدا به نیر میسید که هنرمند
با ایتفاده بیشتر از طال دس تذهیب خود به نوعی دسلدد ایت تا چراغ یا عقل فعال سا دس تالژتکنند ا
سژشس یازد تا هر کسی با تالژت قرن بتواند مصباح دل خویش سا لافی بخشد تا علم ژ حکمتی سا که دس
ذاتاش مکنو اند ظاهرتر رداند؛ به عباست دیگر ،ایتفاده بسیاس از طال دس لفحات قرن ها به نحوی بیانگر
نوسی ایت که به کمک ن از تاسیکی شرک سهایی یابیم ژ دس ایس میا شرفههای اطحاقی به شمسهها دس اطقای
معانی پیش فته نقشی محوسی داسندا
دس استبا با یرترنجهایی که سژ به یمت با داسند ،میتوا

فت که نشا دهنده کمال ژ عدم تناهی ژ

ییر لعودی ژ سجعت به مبدأ هستند ،کاسکردی که دس دسخت نیز دیده میشود ژ میل به کمال نامتناهی دس
ن باز ژ بیانتهایتا همچنا که دسخت سا شاخها ژ میوههایت ،فکر سا نیز شاخههایت ژ دس ژاقع هنرمند
مذهب دسخت معرفت سا بازنمایی میکند که با نب فکر نبیاسی میشود ژ مخاطبا سا به تفکر ژ تعقل دس نیات
اطهی فرا میخواند ژ بر ایس نکته تأکید داسد که «ا ر همه دسختا سژی زمیس قلم شوند ژ دسیا مرکب شود باز
کلمات خدا پایا نمییابد»1ا ایس ترنجها اشاسه به کلمه «شجره طیبه» (که سیشههایش دس زمیس ایتواس ژ
شاخههایش دس نیما  )7نیز داسند ژ به نوعی نشا از ایس داسند که نتایج عمل دنیوی تالژت قرن که بهتریس
کالم ایت (کلمه پاکیزه ای که به دسختی زیبا تشبیه شده) با عاقبت انسا استبا مستقیمی داسد ژ ترنج دس
اینجا عامل سجوع به مبدأ (نخرت) محسوب میشودا دس ژاقع تداعی ر ایس ایت که نتیجه ژ ثمر اعمال مؤمس

 .8یا من سبقت رحمته غضبه( :دعای جوشن کبیر :فراز( )24نگارندگان)
 .2لقمان29 :
 .9ابراهیم24 :
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دس ایس دنیا به یا میوههایی ملکوتی دس دنیای دیگر به دیت اژ خواهد سییدا یرترنجهایی که سژ به پاییس
داسند میتوانند تمثیلی از قلم به مثابه نوشتافزاس ملکوتی ژ تنها ابزاس انتقال ژحی تلقی شده ژ همچنیس
تداعی ر ییر نزژطی نیات (به لوست ژحی) باشد چرا که دس عرفا ایرانی قلم عباست ایت از ژاحدیت خداژند
ژ تعبیر به خامه نوس شده ژ تأکید بر ایس موسد که خداژند با قلمی از نوس بر دلهای ندمیا «کتب فی قلوبهم
ا یما  »8سا نوشته ایتا بنابرایس هنرمند مذهب همچو یاطکی ن اه ژ متعهد دسلدد یادنژسی ایس نکته به
مخاطبا قرن ایتا
حاشیه که دس بیرژ قسمت اللی لفحه قراس می یرد تنها یک نحو بیا ایت ژ دس ژاقع حاشیه دس
ماژسای متس قراس می یرد ژ از برای سجعت به مبدأ ایتا به عباست دیگر ،یادنژس ایس ایت که تالژت قرن
یرنغاز عملیِ حرکتی بیمنتها ژ یرنغاز موجی ایت که عاقبت دس یاحل ابدیت نسام می یرد ژ با تر از همه
ایس که یاحل با حاشیه نموده میشود که همه حرکات نقاشی  -دس ترنج ژ شرفهها ژ بر هها ژ پیچ ژ تاب
ایلیمی -سژ به ن داسدا یعنی هنرمند مذهب با تصویر کشید فرمهای کنگرهداس متداخل ژ متخاس دس بخش
حواشی قرن ژ دس ادامه با کشید شرفههای اغلب جوسدی سنگ میخواهد دسیای هستی ژ سحمت ژایعه
حق سا بازنمایی نماید ژ به همیس دطیل هنرمند مذهّب مایل نبوده لدایش از لدای قرن با تر سژد ،بنابرایس
از به تصویر کشید شرفه به سنگ طالیی اجتناب ژسزیده ژ سنگهایی همچو قهوهای ،مشکی ژ نبی سا
بر زیده تا موجب تجسم زژدسس خیال نگردد ژ سژح مخاطب از ادامۀ تعمّق دس جهت مطلوب بازنماندا دس ایس
میا مو داس ژ کنگره داس بود حاشیه ژ غلبه انواع تناطیته سنگ نبی بر دیگر سنگها دس تداعی کرد عنصر
دسیا هنرمند سا یاسی میدهدا همچنیس هنرمند مذهب با به تصویر کشید حاشیه دس لدد اطقای ایس مفهوم
ایت که جها ژجود ژ عاطم ژ ندم همه یک ژجود ایت ژ ن دسیای هستی ایت با اموا

ونا و ا اموا عیس

دسیایند دس عیس حال که غیر دسیایند ژ موجودات ژ کثرات ،اموا ایس دسیای ژجود هستند ژ ایس کثرات
مینمایند ژ نمیپایند ژ یرانجام همه اموس به دسیا باز شت میکنند هما طوس که فرمود «اناهلل ژ انا اطیه
ساجعو »1ا ایس یادنژسی باز شت به مبدأ دس تمامی لفحات قرن به ژایطه ضرباهنگ موجی شکل متداژم
حاشیه ژ همچنیس تنوع یکی دس میا (به ژایطه کوتاهی ژ بلندی یا کوچکی ژ بزس ی) شرفهها دس بخش
بیرژنی حاشیه دائما دس حال تکراس ژ تذکاس ایت که همه از اژییم ژ به یوی اژ باز می ردیما
شکل متداخل ژ متخاس بخش حاشیه میتواند نمودی از خوف ژ سجاء یا قب

ژ بس یاطک مسلما

باشد که طحیات بیم ژ امید خویش به دس اه خداژند متعال سا به تصویر کشیده ژ ایس طریق سا پایانی نیستا

 .8مجادله22 :
 .2بقره816 :
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اما نکتهای که دس ایس جا ضرژسی به نیر میسید ایس ایت که دس اغلب نسخ قرننی ،نسایش لفحات ژ یاختاس
کلی ژ طراحی تذهیب لفحات با یکدیگر متفاژت بوده ژ هنرمند مذهب دس هر لفحه ،هنرنمایی بیبدیل ژ
متفاژت با دیگر لفحات قرن سا اسائه کرده ایتا چنیس به نیر میسید از ننجاکه عاطم ژ ندم همه یک حقیقت
ایت که به لوس ونا و متلبس می شود ژ همچنیس حضرت حق یبحانه ژ تعاطی دس هر نفسی به تعیس دیگر
ظاهر میشود ژ دس هر ن به شأنی دیگر متجلی می ردد ژ دس هر نفسی متجلی ایت به تجلی دیگر ژ دس
تجلی اژ تکراس نیست؛ بنابرایس هنرمند مسلما دس پی اطگو یری از تکراسناپذیری تجلیهای بی کرا خداژندی
ایت ژ به ایس منیوس تجلی های متفاژتی از هنر خویش سا دس هر لفحه اسائه میکند که به نوعی ابراز اسادت
ایت به یاحت عییم قرن ژ از طرفی نمایش توانمندی هنری خویشا
کتیبه های پیشانی ژ تحتانی موسد ایتفاده دس لفحات یرطوح ژ همچنیس قطع قرن ها که عمدتا
مستطیل شکلاند ،نمادی از عدد چهاس ژ اشاسه به بهشت اعلی داسند ژ نمادی از محملی مادی هستند که نیات
اطهی غیرمادی ژ سژحانی سا به ندمیا عرضه میکنندا
یرطوحهها با تزئ ینات مضاعف ژ زیبایی که داسند ژ نسبت به بقیه لفحات نسخ خطی از نفایت ژ فخامت
بیشتری برخوسداسند چرا که به مثابه دسیچهای هستند که چشمها سا به دنیای متس قرن فرا میخوانند ژ از
یوی دیگر اطقاءکننده جنبه احترام ژ تقدس قرن اند تا قرن عزیز ژ ایتواس نگه داشته شود ژ هم خواننده سا به
جهت رایش به زیبایی هنر نقاشی تحریص ژ تشویق کند تا ببیند دس دیگر لفحات قرن چه مطاطبی نمده
ایت؟
دس مجموع ژ بنا بر مطاطب فوق ژ با توجه به شواهد ژ قرایس ،یر منشأ احتماطی نسایههای تذهیب ،متس
قرن بوده ایت چرا که تمامی نسایههای تذهیب که ژجهه نمادینی از برخی میاهر ایسجهانی دس طبیعت نییر
نوس ،دسیا ،دسخت ،خوسشید ،ماه ،یتاسه (نجم ،کوکب) ژ سژشنایی؛ ژ برخی میاهر ن جهانی نییر دسخت طوبی؛
ژ همچنیس میاهری که هم داسای معانی ملموس ایس جهانی بوده ژ هم داسای معانی ن جهانی هستند که
چندا برای انسا ِ مادی نشکاس نیستند ،نییر قلم ،مصباح ژ مشکوه؛ که اغلب داسای بسامد با یی دس متس
قرن هستند ،واه ایس مدعایت (نگاه کنید به :جداژل  8ژ )1ا
همچنیس به نیر میسید که هنرمند مذهب ،همچو عاسفی یاطک ژ خاضع از ایس میاهر ژ جلوهها
اطگوبرداسی کرده ژ اطهام رفته ژ دس ایس سایتا از منابع عرفانی دس فهم هرچه بیشتر ژ بهتر ایس مفاهیم یاسی
جسته ژ دس نهایت دس انتقال ن ها توی

نسایههای تذهیب ژ به تصویر کشید کالم اطهی دس قاطبی سازنمیز،

تجریدی ژ مقدس از موفقیت مطلوبی برخوسداس ردیده ایت؛ چرا که هماهنگی دس فرم ،قاطب ژ محتوا دس نسخ
خطی قرننی موسد تأیید لاحبنیرا ژ قرن پیژها ایتا دس نهایت طینگز چه زیبا فته ایت که« :هدف کلی
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تذهیب تذکاسِ بُعد عاطیتر یا عمیق تر متس ایت ژ ژجود هنر قدیی بدژ عنصر ساز محال ایتا تقیّد به
سازنطود ی ژ بلکه ابهام ،با همه ظهوسی که داسد ،ننچه فرژ میپوشد بیش از ن ایت که عیا میکند»ا
دس پایا ایس نکته فتنی ایت که قرن ژ معانی باطنی بیکرا ن دسیایی بیمنتهایت که هر کس با
توجه به ظرفیت دسژنی خود میتواند از ن بهره برد ،هما طوس که مو نا میفرماید :نب دسیا سا ا ر نتوا
کشید /هم به قدس ذسهای باید چشیدا

تشکر و قدردانی

نگاسند ا ژظیفه خود میدانند که از مسئول محترم امیس اموال موزه ملی قرن کریم تهرا  ،یرکاس خانم
فرژغ کایب به ژایطه دس اختیاس ذاشتس تصاژیر نسخه خطی قرن یپایگزاسی نمایندا همچنیس اجر معنوی
پیژهش حاضر به سژح شهید بزس واس ،اکبر دطیری هوجقا تقدیم می رددا
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