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تاریخ دریافت مقاله:  90/12/3
تاریخ پذیرش مقاله: 91/3/24

 صفحات مقاله: 62 تا 49

مجموعه  از  انسان  خلقت  نگارۀ  در  نمادها  تطبیقی  شناسی  مفهوم 
القدس)ع( روح  و  مریم)س(  حضرت  دیدار  داستان  با  مثنوی   منتخبات 

از دفتر سوم مثنوی معنوی

چکیده:
بلند  مفاهيم  و  معاني  دربرداشتن  واالست كه ضمن  و  اصيل  هنري  ايراني  نگارگري 
به  را  نقش و رنگ  از تركيب سحرانگيز طرح و  نواز  بديع و چشم  عرفاني، جلوه هايي 
نمايش گذاشته و به مدد اكسير خيال، صورتي مثالي از زيبايي هاي بهشتي را جلوه گر 
ساخته است. با تأمل در تاريخ و خاستگاه اين هنر مي توان دريافت كه اگرچه نگارگري، 
هنري در خدمت كتاب آرايي و مصور ساختن مضامين و مجالس حماسي و عشقي و 
تزييني بدل نشده و همواره در تعامل و هم  به هنري صرفاً  حكمي بوده است، هيچ گاه 
معاني  و  عرفاني  مفاهيم  انتقال  برای  مجرايي  و  طريق  و  بوده  ادبي خويش  متن  با  نشيني 
باطني آن محسوب شده است و اين امر ميسر نخواهد بود، مگر به مدد زبانی مشترک و 
نمادين كه زبان معرفت قلبی و شهود خيالی هنرمند اديب و هنرمند نقاش است. بر اين 
اساس شناخت و درک صحيح اين هنر پرمايه همچون ديگر هنرهای اسالمی تنها از طريق 
آگاهی از قانون نمادها و رمزهای معتبر در سنت و تأويل آنها به مآل و اصل آغازين آنها 

ممكن می شود. 
نگارۀ خلقت انسان از نسخۀ خطی منتخبات مثنوی )1018/1610( كه روايتی تصويری 
از داستان ديدار حضرت مريم)س( و جبرئيل)ع( از دفتر سوم مثنوی معنوی است، يكی از 
نمودهای بارز اين رويكرد نمادگرايانه است كه پيوند و ارتباط عميقی با متن ادبی خويش دارد.

سؤاالت مقاله
1. مفاهيم عرفانی و مبانی زيباييشناسی مطرح شده در داستان، چه تأثيری در شكل گيری 

طرح ها، نقش ها و رنگ های نمادين نگاره داشته است؟
در  خيال چگونه  و  تمثيل  معرفتی چون  مفاهيم  و  و وجود  زيبايی  دربارۀ  موالنا  آراء   .2
رويكرد نمادگرايانه و مبانی زيبايی شناسانۀ نگارۀ خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی 

جلوه گر شده است؟
اهداف مقاله 

1-درک ضرورت شناخت فلسفۀ هنر و زيبايی شناسی اسالمی به منظور اعمال قضاوت 
هاي سنجيده تر و نقدهايي منصفانه تر دربارۀ نگاره های ايرانی. 

2-شناخت عناصر و عوامل مؤثر در اتخاذ رويكردهای نمادين توسط نگارگران و شكل 
گيری مشخصه های منحصربه فرد و متمايز نگاره ها.

3-شناخت چگونگی و ميزان تأثيرپذيري نگارگر از متون ادبي و نحوۀ بروز و تجلي معانی 
معرفتی و مبانی باطنی آن در آفرينش هنري.

کلیدواژگان
 نگارۀ خلقت انسان، مثنوی معنوی، زيبايی شناسی اسالمی، نمادشناسی.  
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مقدمه
ادبيات  نگارگری و  نشان می دهد كه هنر  ايران در دورۀ اسالمی  تاريخ هنر  مطالعۀ 
فارسی به دليل عنصر مشترک تخيل، برخورداری از روح تغزلی، رواج و تداوم سنت و 
هنر كتاب آرايی در كارگاه های هنری وابسته به كتابخانه های سلطنتی، دارای پيوندی 
درونی و هماهنگی و هم خوانی عميق و ديرپا بوده اند. اين تعامل و هم نشينی به ورود 
منجر شده و موجب شكل  نگارگری  به عرصۀ  ادبيات  از حوزۀ  مفاهيم عرفانی  و  مبانی 
مهم  كه  شده  آن  فرد  منحصربه  های  مشخصه  و  شناسي خاص  زيبايي  معيارهای  گيري 
ترين آنها پرهيز از طبيعت گرايی و عدم واقع نمايی است. به اين معنی كه هنرمند مسلمان 
هيچگاه درصدد بازنمايی سطحی ظواهر طبيعت با محدوديت ها، نواقص و عوارضی كه 
رؤيت مادی بر آنها هموار می سازد، نبوده است، بلكه »در عين توجه به زيبايی های اين 
جهان و هماهنگی و همدلی با طبيعت، همواره به عالم ملكوت نظر داشته و در پی كشف 

حقايق متعالی و شناخت زيبايی های فرامادی و راستين بوده است«. )اشرفی، 1367، 11(
الزمۀ دست يابی به چنين شناخت و معرفتی نيز صاف كردن لوح وجود از زنگارها 
و متعالی ساختن روح است. در اين صورت قلب و خيال هنرمند محل تابش انوار الهی 
و مكاشفات و معاينات روحانی و مدرک صور نورانی عالم ملكوت می شود. اين صور 
خيالی كه حامل حقايق الَزمان و المكان اند، در قالب های محسوس و قراردادی اشكال و 

الوان در عالم پديدارها ظهور می يابند و بنيان هنر و عالم هنری را شكل می دهند. 
درحقيقت نگارگری ايرانی مانند ديگر شاخه های هنر اسالمی بازتاب عالم ملكوت 
از  ليكن »سير  مثالی در جهان مادی است؛  تمثل حقايق و صور  در آينۀ خيال هنرمند و 
باطن و ذات پديده ها به ظاهر آنها و تجلی حقايق نامحسوس در محسوس، تنها از طريق 
تمثيل  با  هنرمند  مخيل  و كشف  معنا  عالم  عبارتی  به  است.  پذير  امكان  تشبيهات حسی 
پايه و اساس تمامی  پيدايی می رسد«. )مددپور، 1377، 96( درنتيجه  به ظهور و  تشبيه  و 
هنرهای اسالمی بر تمثيل گرايی و رمزپردازی است و عالم آنها، جهان نمادينی است كه 
در آن هر صورت و جلوه ای رمز و اشارتی از حقيقتی متعالی و فراحسی است و تنها طريق 

شناخت حقيقت و ماهيت آنها نيز بازگشت به مِآل و اصل آغازين نمادها است.
ايرانی مملو از رويكردهای نمادگرايانه در آفرينش بهشتی زمينی  تاريخ ادب و هنر 
است كه هر ذره از آن آيت و نشانه ای از حسن و جمال الهی است. يكی از نمودهای 
بارز چنين رويكردی مثنوی معنوی، اثر جالل الدين محمد بلخی است كه از دقيق ترين 
تمثيالت و لطيف ترين تشبيهات برای بيان عميق ترين مفاهيم و مبانی حكمی و عرفانی 
بهره برده است تا نردبانی به سوی بهشت موعود برافرازد. درواقع اين مصحف شريف يكی 
از منابع مستند از گنجينۀ ادب و عرفان فارسی است كه می توان برای شناخت حقيقت 
زيبايی و هنر به آن رجوع كرد. )نصر، 1380، 222( اين در حالی است كه علی رغم قابليت 
های بسيار آن در تصويرسازی های بصری و خلق مجالس عاشقانه و عارفانه، همواره از 
نظر هنرمندان و صاحبان كارگاه هاي هنري در مكاتب مختلف نگارگري دور مانده است. 
به تصوير كشيده است،  از مثنوی معنوی را  از معدود نسخه هاي خطي كه داستانی 
مجموعۀ منتخبات مثنوی است. كتابت اين نسخۀ وزيري كوچك، به خط نستعليق و به قلم 
شاه قاسم در سال 1018/1609 و در كتابخانه ی سلطنتی شاه عباس اول )1036/1627- 
996/1588(، در دورۀ نخست مكتب اصفهان، صورت پذيرفته است. )اثباتی، حسينی راد 
و ديگران، 1384، 361( تنها صفحۀ مصور آن از بخش مثنوی، نگاره ای با عنوان خلقت 
انسان است كه داستان ديدار حضرت مريم)س( با روح القدس)ع( را از دفتر سوم مثنوی 
معنوی به تصوير می كشد. فضای هنری حاكم بر خلق اين نگاره به طور فزاينده ای متمايل 
به بازنمايی طبيعت و متأثر از امور واقع است، ليكن ويژگی های بصری و معيارهای زيبايی 
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شناسی سنتی آن نشان از پيوند عميق نگاره با متن ادبی آن دارد. 
اشتياق  وجود  با  كه  است  آن  شده،  بررسی  پژوهش  اين  در  كه  ای  مسئله  درواقع 
روزافزون جامعۀ هنری دورۀ صفويه به مستندنگاری و گسترش رويكردهای واقع نمايانه، 
هنرمند اين نگاره تا چه حد تحت تأثير نگرش عاشقانه و عارفانۀ موالنا به زيبايی و وجود 
قرار گرفته و تا چه ميزان به قواعد و قالب های سنتی هنر خويش وفادار مانده است؟ در 
همين راستا، سعی شده است تا با مطالعه ای تطبيقی و نمادشناسانه، ميزان تعامل و هم نشينی 
نگارۀ خلقت انسان و متن ادبی آن و چگونگی ارتباط ميان مفاهيم عرفانی و مبانی زيبايی 
شناسی مطرح شده در داستان ديدار حضرت مريم)س( و روح القدس)ع(، با نورپردازی، 
اين  در  شود.  بررسی  نگاره  نمادين  های  رنگ  و  ها  نقش  ها،  طرح  معنوی،  فضاسازی  
پژوهش گردآوری اطالعات به صورت كتابخانه ای و انجام تحقيق و ارائۀ مطالب به روش 

توصيفی )تحليل محتوايی( صورت پذيرفته است. 

به  مریم)س(  بر  آدمی  صورت  به  القدس)ع(  روح  شدن  »پیدا  داستان 
سوم  دفتر  از  تعالی«  به حق  بردن  پناه  و  کردن  غسل  و  برهنگی  وقت 

مثنوی معنوی 
زبان  و  پديده ها  غير  هنر مجالی حقايق مطلق واليت  اسالمی،  در حكمت و عرفان 
به  و  زبان  اين  از  استفاده  با  معنوی  مثنوی  در  موالنا  است.  قلبی  و شهود  معرفت  نمادين 
كارگيری قصه و تمثيل تالش می كند تا حقايق را با از ميان برداشتن شكاف ميان جهان 
حسی و عالم ماورای آن بيان كند. به زعم او قصه چون پيمانه ای است كه می تواند حامل 
معانی متعالی تر از صورت ظاهر آن باشد. بنابراين شرط عقل آن است كه به مظروف نظر 

داشت، نه ظرف آن:
ای برادر قصه چون پيمانه ای است                           معنی اندر وی مثال دانه ای است            

دانۀ معنی بگيرد مرد عقل                                         ننگرد پيمانه را گر گشت نقل
)مولوی، 1382، دفتر دوم، بيت: 3623و3622(            

اين مثل چون واسطه  است اندر كالم                       واسطه شرط است بهر فهم عام
)همان، دفتر پنجم، بيت: 227(

داستان ديدار حضرت مريم)س( و روح القدس)ع( نيز تمثيلی است كه واسطۀ طرح 
پاره ای از مبانی معرفتی، به ويژه آراء عارفانۀ موالنا دربارۀ زيبايی می شود. حكايت به اين 
قرار است كه مريم)س( برای راز و نياز با خداوند متواضعانه از مردم كناره می گيرد و به 
ًّا«1  مكانی خالی و فارغ از هرگونه دغدغه می رود كه بنابر آيۀ 16 سورۀ مريم »َمَكانًا َشْرقِي
و براساس تفسير نمونه، همان »شرق بيت المقدس« است. )مكارم شيرازی ، 1373،  33( 
او برای پنهان ماندن از ديد اغيار و به منظور عبادت يا برای غسل و استحمام ميان خود و 
ديگران پرده ای می كشد.2 در اين هنگام فرشتۀ امين وحی، روح القدس)ع(، از جانب 
پروردگار به صورت جوانی بسيار زيبا و برومند بر او ظاهر می شود كه گويی مانند ماه يا 

خورشيد از مشرق طلوع كرده است. 
ديد مريم صورتی بس جان فزا                                  جان فزايی دل ربايی در خال           
پيش او بررست از روی زمين                                  چون مه و خورشيد آن روح االمين 

از زمين بررست خوبی بی نقاب                                آن چنان كز شرق رويد آفتاب  
لرزه بر اعضای مريم اوفتاد                                      كاو برهنه بود و ترسيد از فساد

صورتی كه يوسف ار ديدی عيان                            دست از حيرت بريدی چون زنان 
)مولوی،1382، دفتر پنجم، بيت: 3705تا3701( 

ظهور حضرت جبرئيل)ع( بر مريم)س( بر وجه تمثّل و در عالم مثال يا خيال منفصل 

مفهوم شناسی تطبيقی نمادها در نگاره های خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان ديدار حضرت مريم )س( و روح القدوس )ع( از دفتر سوم مثنوی معنوی

فاطمه کیانی/ حسن بلخاری قهی/محمد علی رجبی

1- َواْذُكْر فِي الِْكتَاِب َمْريََم إِِذ انتَبََذْت مِْن أَْهلَِها َمَكانًا 
ًّا )مريم: 16(. َشْرقِي

2- فَاتََّخَذْت مِن ُدونِِهْم ِحَجابًا... )مريم: 17(.
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صورت می پذيرد كه مرتبۀ ظهور حقايق مجرده در صورت ها و قوالب محسوس بدون 
برخورداری از وجود مادی و جسمانی است.3 دريافت و درک اين حقايق مثالی و پديده 

های برزخی نيز تنها از طريق خيال متصل و در وادی قلب ميسر می شود:
همچو گل پيشش بروييد آن ز ِگل                          چون خيالی كه برآرد سر ز دل

)مولوی، 1382، دفتر سوم ، بيت: 3706( 
درحقيقيت هر انسانی را از عالم مثال بهره ای است كه همان قوۀ خيال اوست كه به 
خيال متصل موصوف است. خيال در ساحت انسان شناسی يكی از قوای پنج گانۀ باطنی4  
است كه مدرک شیء محسوس پس از غيبت آن از حواس ظاهری است. به بيانی ديگر 
جايگاه و خزانۀ صورت خيالی اشياء بی حضور حسی آنهاست. )بلخاری، 1388، ص299( 
وجود قوۀ خيال در آدمی امكان ارتباط و اتصال او را به عوالم باالتر فراهم می سازد؛ زيرا 
به لحاظ وجودی و تكوين، خيال متصل پديد آمده از خيال منفصل و پيوسته با آن است. 

)حكمت، 1386، 244( 
بر اين اساس هريك از حقايق اعيان و ذوات و نفوس مجرده با صورت معين و خاصی 
كه در عالم مثال كسب می كند، می تواند بر ارباب شهود ظاهر شود. نزول وحی بر انبياء، 
ديدن رؤيای صادقه و الهامات غيبی توسط اولياء از اين نوع تجربيات شهودی است كه 

تمثّل جبرئيل بر مريم در هيئت مردی زيبا نيز از جملۀ آنهاست.
در اين داستان، جبرئيل)ع( با تمام اوصافی كه موالنا در شرح و بيان زيبايی او به كار 
با آن غمزه های عقل سوز، تنها جلوه و نمودی از حسن حقيقی و دليل و  برده است و 

گواهی بر آن زيبايی وصف ناپذير است: 
شاه و لشكر حلقه در گوشش شده             خسروان هوش بی هوشش شده            

صد هزاران شاه مملوكش به رق                صد هزاران بدر را داده به دق            
زهره نی مر زهره را تا دم زند                    عقل كلش چون ببيند كم زند            

من چه گويم كه مرا در دوخته است          دمگهم را دمگه او سوخته است            
دود آن نارم دليلم من بر او                        دور از آن شه باطل ما عبروا            

)مولوی، 1382، دفتر سوم، بيت: 3717تا3713(.            
زيرا در عرفان اسالمی حقيقت و اصل حسن و وجود، ذات حق تعالی است كه در 
حجاب عزت پوشيده و در پردۀ غيبت مستور است.5 چون آن وجود يگانه بنا بر اصل تجلی 
و نزول، در عين وحدت و تشخص خويش، در مراتب و عوالم هستی ظهور می يابد، منشاء 
پيدايش مجالی متعدد و مظاهر زيبای متكثر می شود.6 به اين اعتبار واجب الوجود كه خود 
واجد حسن و زيبايی مطلق است، مبداء حسن و مصدر جمال و ارجمندی )بهاء( می شود. 
در اين نظرگاه، عالم تماماً جلوه گاه و مجالی حضرت حق است. بر اين اساس اگر زيبايی 
ها و صور عالم محسوس فی النفسه و مستقل از ذات او در نظر گرفته شوند، غيراصيل و 
مجازی و عاريتی بوده و حجاب درک حقيقت می شوند )رحيميان، 1383، 116( و چون 
اتصال و اتصاف آنها به مبداء و مصدر وجود و زيبايی منظور شود، نه تنها سراب و باطل 
نما نيستند، بلكه خود مرآت و تذكاری بر حسن مطلق و آيت و نشان صنع الهی می شوند 
كه در كالبد جهان متواری و پنهان شده اند. آن چنانكه عزالدين كاشانی به نقل از احمد 
غزالی و در شرح سوانح العشاق او، می  فرمايد: »آيتی در صنع متواری است و حسن نشان 
صنع است«. )عزالدين كاشانی، 1376، 80( به عبارت ديگر عالم سراسر صنع خداست كه 
در آن هريك از مظاهر وجود به ميزان قرب و بعد خود نسبت به خورشيد حقيقت از نور 
حسن و جمال الهی منور شده اند. همان طور كه ابن عربی می  فرمايند: »العالم َصنَعَه اهلل« 
)ابن عربی، بيتا، 234( و »بِالَصنعَه َظَهَر الَحق فِی الُوجود« )عزالدين كاشانی، 1376، 517(. 

يعنی عالم نگارگری و هنر خداست و حق به واسطۀ  اين هنر در هستی ظهور می  كند:

3-در فلسفۀ سلسله مراتبی وجود، نزد عرفای اسالمی، 
چهارمين مرتبت از مراتب، ظهور خيال منفصل است. 
اين عالم، برزخ و حد واسط ميان عالم غيب و شهادت 
و جامع تمامی عوالم ديگر و حقايق تمامی اعيان است. 
كه  معنا  بدين  است.  تمثُّل  عالم  منفصل  خيال  عالم 
چون حقايق اعيان و نفوس مجرده از عوامل برين به 
مقاديری  و  قوالب، صور  نازل گردند در  منزلت  اين 
محسوس و عينی ظاهر می شوند )يثربی، 1377، 343(. 
در حقيقت عالم مثال يا خيال منفصل حلقۀ اتصال و 
ارتباط عالم ملك و ملكوت است و آنچه برقراری اين 
ارتباط را امكانپذير ساخته است وجود عالمی قرينه و 
متناظر با آن در وجود آدمی است كه آن را عالم خيال 

متصل نامند.
4-سبزواری در شرح مثنوی ديگر قوای مدركۀ باطنی 
را حس مشترک، خيال متصرفه، وهم و حافظه برمی  

شمارد. )بلخاری، 1387،  107(
است.  راز  و  سّر  زيبايی  عرفان  در  مناسبت  اين  5-به 
است.  ناپذير  بيان  و  ناشدنی  وصف  حقيقتی  يعنی 

)پازوكی، 1384، 30(
6-از ديدگاه عرفا وجود در اصل يك حقيقت واحد 
پاک  ذات  همان  كه  است  كثرت  از  منزه  واجب 
حضرت حق است و آنچه به صورت غير و ماسوی اهلل 
به نظر می رسد، چيزی جز مظاهر و تجليات آن وجود 
از  مراد   )112  ،1383 )رحيميان،  نيست.  مطلق  واحد 
تجلی، از خفاء و كمون به درآمدن ذات حق وآشكار 
شدن او در مقيدات و كثرات مشهود است )رحيميان، 
1383، 129( تا به اين مناسبت شناخته شود. اين شور 
و اشتياق برای ظهور زيبايی و تحقق عشق اساس ايجاد 
های  جلوه  و  نمودها  و  متعدد  عوالم  خلق  و  مراتب 

متكثر وجود را شكل می دهد.
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كل عالم را سبو دان ای پسر                     كاو بود از علم و خوبی تا به سر
قطره ای از دجلۀ خوبی اوست                   كان نمی گنجد ز پری زير پوست

گنج مخفی بد ز پری چاک كرد              خاک را تابانتر از افالک كرد
گنج مخفی بد ز پری جوش كرد              خاک را سلطان اطلس پوش كرد

)مولوی، 1382، دفتر اول، بيت: 2863تا2860(
بهر اظهار است اين خلق جهان                  تا نماند گنج حكمت ها نهان

)مولوی، 1382، دفتر چهارم، بيت: 3028( 
موالنا نيز چون ديگر عرفای مسلمان زيبايی های محسوس و عشق و اشتياق موجود 
ميان اجزاء و ذرات عالم مشهود را تنها پرتو و فروغی مختصر از حسن و جمال و عشق 
عرفان  و  حكمت  در  زيبايی  حقيقت  شناخت  مبانی  از  يكی  اصل  اين  و  داند  می  الهی 

اسالمی است كه در مثنوی معنوی نيز مطرح شده است:
خلق را چون آب دان صاف و زالل          اندر آن تابان صفات ذوالجالل 
علمشان و عدلشان و لطفشان                     چون ستارۀ چرخ در آب روان

پادشاهان مظهر شاهی حق                         فاضالن مرآت آگاهی حق
)مولوی، 1382، دفتر ششم، بيت: 3174تا3172( 

خوب رويان آينۀ خوبی او                        عشق ايشان عكس مطلوبی او
هم به اصل خود رود اين خد و خال          دايماً در آب كی ماند خيال

جمله تصويرات عكس آب جوست          چون بمالی چشم خود خود جمله اوست
)مولوی، 1382، دفتر ششم، بيت: 3183تا3181( 

آن جمال و قدرت و فضل و هنر               ز آفتاب حسن كرد اين سو سفر
)همان، دفترپنجم، بيت: 985(

البته نبايد از نظر دور داشت كه تنها دليل اين آفتاب عالم تاب خود اوست و سايه ها و 
نمودها نمی توانند شاهد و گواهی راستين بر آن وجود و حسن حقيقی باشند: 

خود نباشد آفتابی را دليل                         جز كه نور آفتاب مستطيل           
سايه كهبود تا دليل او بود                         اين بس استش كه ذليل او بود

)مولوی، 1382، دفتر سوم ، بيت: 3719تا3718(   
از آنجاكه صور زيبای ظاهر فی النفسه فاقد اعتبارند و محكوم به فنا، برای دريافت و 
درک حقيقت جمال و ارجمندی و قبول عشق و محبت الهی بايد از زيبای های مادی و 

عشق های مجازی گذشت و اين دومين اصل در فلسفۀ زيبايی شناسی عرفانی است: 
صورت ظاهر فنا گردد بدان                      عالم معنی بماند جاودان

چند بازی عشق با نقش سبو                      بگذر از نقش سبو رو آب جو
صورتش ديدی ز معنی غافلی                   از صدف ُدری گزين گر عاقلی

اين صدف های قوالب در جهان               گر چه جمله زنده اند از بحر جان
ليك اندر هر صدف نبود ُگهر                   چشم بگشا در دل هر يك نگر

)همان، دفتر دوم، بيت: 1020-1024(         
همان طور كه مريم)س( نيز در برابر زيبايی و دلربايی عقل سوز جبريل)ع( به آن حسن 

حقيقی و اصيل كه منشاء تمامی نمودها و جلوه های زيبايی است پناه می برد:
چون بديد آن غمزه های عقل سوز               كه از او می شد جگرها تيردوز

)مولوی، 1382، دفتر سوم، بيت: 3712( 
گشت بی خود مريم و در بی خودی           گفت بجهم در پناه ايزدی          

ز آنكه عادت كرده بود آن پاک جيب      در هزيمت رخت بردن سوی غيب          
چون جهان را ديد ملكی بی قرار                حازمانه ساخت ز آن حضرت حصار   

مفهوم شناسی تطبيقی نمادها در نگاره های خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان ديدار حضرت مريم )س( و روح القدوس )ع( از دفتر سوم مثنوی معنوی

فاطمه کیانی/ حسن بلخاری قهی/محمد علی رجبی
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دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ شماره شانزدهم / بهار- تابستان 1391

)مولوی، 1382، دفتر سوم، بيت:  3709- 3707(        
تنها اسباب شناخت و معرفت به آن حسن و وجود راستين قلب و خيال است و طريق 
وصول به آن، نيستی و فنا از هستی مجازی و اعتباری است؛ چراكه جهان تحقق صورت 
حقيقی و نورانی اين زيبايی فرامادی، نيستی و عدم و عالم مثال است. عالم عجايبی كه هم 
صورت ظاهری و مشهود دارند و هم از ماده و عوارض مادی مجردند. مانند هالل ماه نو 
كه هم هست و هم نيست )بلخاری، 1387، 137(، لذا درک اين عجايب كاری بس دشوار 
است و اين درک و شناخت ميسر نمی شود مگر به لطف و عنايت الهی و همت عارف 
در صافی ساختن آينۀ قلب و وسعت بخشيدن و تعالی دادن خيال خويش. به اين مناسبت 

جبريل)ع( خطاب به مريم)س( می فرمايد:
خود بن و بنگاه من در نيستی است            يك سواره نقش من پيش ستی است  

مريما بنگر كه نقش مشكلم                       هم هاللم هم خيال اندر دلم
)مولوی، 1382، دفتر سوم، بيت: 3773 تا3772(            

و هيچ آفتی در اين راه، بدتر از نبود شناخت و تشخيص ندادن حقيقت از پس پردۀ ظواهر 
محسوس و حجاب زيبايی های فريبندۀ جهان مادی نيست: 

آفتی نبود بتر از ناشناخت                         تو بر يار و ندانی عشق باخت
)مولوی، 1382، دفتر سوم، بيت: 3781(                      

از منظر موالنا بهترين راه برای در امان بودن از اين آسيب، طريقی است كه مريم برمی 
گزيند؛ يعنی دل كندن و گذشتن از صور زيبای مشهود و جستوجوی حقيقت حسن و 
وجود. اين اصل شالودۀ زيبايی شناسی عرفانی و ماهيت هنر اسالمی را شكل می دهد؛ 
هنری كه از زيبايی های طبيعی و نمودهای ظاهری می گذرد تا به حقايقی متعالی تر و 
جاودانه دست يابد. زيرا در هستی شناسی هنرمند مسلمان عالم محسوس، عالم نمودها و 
نمادهايی است كه همه رو به سوی حقيقتی واحد دارند و در تسبيح و طواف دائمی حول 

آن آفتاب حسن و وجودند.
شش جهت عالم همه اكرام اوست      هر طرف كه بنگری اعالم اوست

)مولوی، 1382، دفتر سوم، بيت: 3108(  
نمودگار چنين نگرش عاشقانه ای به هستی و وجود هنری است كه خود روشن ترين 
گواهی و زيباترين شهادت بر وجود و حقانيت خداوند است و مهم ترين رسالتش پاكيزه 
اين  از كدورت خودبينی و دوبينی و درک حقيقت وحدت وجود است.  ساختن روح 
بينش و رسالت مشترک مهم ترين عاملی است كه باعث وحدت و يكپارچگی جلوه های 
متنوع هنرهای اسالمی می شود. به ويژه اين پيوند و يگانگی ميان ادبيات عرفانی و هنر 
نگارگری عميق تر می شود؛ چراكه يكی راوی مكاشفات و مشاهدات روحانی در قالب 
تشبيهات و تمثيالت كالمی است و ديگری مصور اين روايات با نمادپردازی های بصری 
و رنگين. همان طور كه در نگارۀ خلقت انسان نيز هنرمند نگارگر با وجود گرايش های 
روزافزون به شيوه های جديد و نوظهور طبيعت انگارانه تالش می كند تا تجربيات عرفانی 
و معاينات روحانی شاعر و مبانی معرفتی او را در قالب ها و ساختارهای نمادينی كه سنت 
در اختيار او قرار داده است به شيوه ای امانت دارانه بازگو كند. زيرا شيوۀ هنری جديد كه 
فلسفۀ حاكم بر آن بازنمايی واقع گرايانۀ زيبايی های بی ثبات و ناپايدار زمينی و تالش 
هرچه بيشتر برای طبيعی نمايش دادن روزمرگی های جهان وقايع است، هرگز نمی توانسته 
بستری مناسب برای خلق جهان مثالی كه در آن ظهور و تجلی زيبايی روحانی و فرامادی 
چون جبرئيل بر قوۀ خيال و قلب صافی حضرت مريم تحقق می يابد به وجود آورد. بر 
اين مبنا هنرمند نگارگر در كوششی همدالنه با شاعر سعی می كند تا با همان زبان نمادين 

معتبر در سنت، عالم اين تجلی و ظهور را خلق كند
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مفهوم شناسی تطبيقی نمادها در نگاره های خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان ديدار حضرت مريم )س( و روح القدوس )ع( از دفتر سوم مثنوی معنوی

نماد شناسی نگارۀ خلقت انسان از مجموعۀ منتخبات مثنوی
در مطالعۀ اين نگاره با رويكردی انتزاعی از جهان واقع و فضاسازی مفهومی روبه رو 
می شويم. فضای تصوير از سه تراز بصری تشكيل شده است: شخصيت ها، بنا و طبيعت 
زنده. شخصيت های اصلی بزرگ تر از ساير عناصر تصويری بوده و به دليل نوع رنگ 
بندی آنها قدری جلوتر ديده می شوند. در مرتبۀ بعدی بنا و در تراز آخر طبيعت قرار دارد 
كه به دليل كوچك تر بودن صخره ها و درخت ها دورتر به نظر می رسد. در واقع با وجود 
هم سطح بودن عناصر تصويری نوعی حركت از سطح تصوير به عمق احساس می شود. 
به اين ترتيب فضای تصوير، هم دوبعدی است و هم عمق دارد؛ هم يكپارچه است و هم 
ناپيوسته. اين نوع فضاسازی نگاه بيننده را به درون تصوير می كشاند و از پايين و جلوی 
قاب تصوير با تناسبات عمودی و نوک تيز پيكره ها، صخره ها و درختان پيچان به درون و 
باالی تصوير هدايت كرده و توسط شاخ و برگ های مواج درختان از قاب تصوير خارج 
می سازد. اين مجموعه عوامل، فضايی مقعر را در ذهن مخاطب ايجاد می كند كه او را 
از جايگاه خود به عنوان ناظری بيرونی و غيرمنفعل خارج ساخته و به درون خويش می 
كشاند و به اين ترتيب او را به سير وسياحت در جهانی فرامی خواند كه در آن هر نقش و 
طرح و رنگی نشانه و رمزی از يك حقيقت برتر است كه دريچه ای به سوی فهمی عميق 
تر از جهان را در برابر او  می گشايد. »زيرا هر رمز و سمبلی7 يك امر حقيقی و وجودی 
است كه در عين ظهور در يك صورت مادی، راه به بينهايت دارد. ليكن بايد به اين مهم 
توجه داشت كه هنرمند سنتی ممكن است از سمبوليسم حاكم بر هنر خويش آگاه نبوده 
و اين روايتگری، صورتی خودجوش داشته كه از بطن ايمان و پايبندی او به سنت نشئت 

گرفته باشد.« )اعوانی،1375، 325(  

نمادشناسی نور و فلسفۀ عدم تشکیل سایه  
همان طور كه پيش تر اشاره شد ساحت ديدار حضرت مريم و جبرئيل، ساحت خيال 
و عالم مثال است كه همان عالم هنر اسالمی، به ويژه نگارگری ايرانی است. عالمی كه 
مآل و بازگشت هر طرح و نقشی در آن صورت  معلقۀ مثالی است و از آنجاكه اين صور 
از جوهری نورانی برخوردارند و خود منبع تابش و فيضان نور به جهان پيرامون اند، هنرمند 
سنتی تالشی برای سايه پردازی های تصنعی از خود نشان نمی دهد. زيرا صور نورانی عالم 
بنابراين  باشند،  ماده شده  به كدورت جهان  آلوده  نيستند كه  از جنس محسوسات  مثال 
محيط  و  شناورند  ملكوتی  فضايی  در  شفافيت  و  لطافت  نهايت  در  آنها  اند.  سايه  بدون 
پيرامون خود را غرق نور می سازند. از اين رو رنگ ها در نگاره های ايرانی اغلب بسيار 
درخشان و يك دست هستند. نور نه تنها تجلی بخش تمام اشياء است بلكه به رنگ ها 
نيز موجوديت و هويت می بخشد و هر رنگی نماد حالتی و مرتبه ای از نور است. اين نور 
هستی بخش، بنابر روايت قرآن شريف، نه غربی است و نه شرقی، بلكه از محور مركزی 
عالم می تابد و جهانی بدون سايه خلق می كند. به ديگر سخن در بهشت زمينی نگاره ها، 
همانند بهشت موعود و برخالف طبيعت خاكی، منبع نور واحدی وجود ندارد كه سايه 
توليد كند؛ بلكه نوری فراگير و بسيط، كه همان حضور همه جا گستر پروردگار است، 
َماَواِت  السَّ نُوُر   ُ آيۀ شريفۀ»اهللَّ عينی  را روشن ساخته كه مصداق  نمادين  اين جهان  سرار 

َوالَأْْرِض...«8 است.
در اين جهان نورانی حضرت مريم از جايگاهی ممتاز برخوردار است و هنرمند با شعله 
های فروزان و طاليی كه گرداگرد سر او گسترده ساخته است اين امتياز و برتری را نشان 
می دهد. به اعتقاد هانری كربن هيچ رنگی به اندازۀ رنگ طاليی نمی تواند تبلور نور را 
در نگاره های ايرانی بازنماياند. رنگی كه به دليل اليتغير بودن، نمايندۀ ذات جاودان حق 

7- واژۀ symbol معادل التين اصطالح نماد است و 
به علم مطالعۀ نمادها symbolism اطالق می شود. 
آندره الالند 1282/1867-  1382/1963( در قاموس 
فنی و انتقادی فلسفه، سمبل را اين چنين تعريف می 
غايب  چيزهای  يا  چيز  كه  محسوس  نشانۀ  هر  كند: 
متذكر می شود. )حسينی،  را  ای  مشاهده  غيرقابل  يا 

   )538 ،1384
8-خدا نور آسمان ها و زمين است... )نور: 35(
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تعالی است. )كربن، 1379، 195( وجود اين رنگ در شعله های سركش پيرامون سر مريم 
و در دستار و جامۀ او و در بال ها و شال دور كمر جبرئيل و در تزيينات بيت المقدس 
كه محفل و مجالی امر قدسی9 است و رنگ آميزی آسمان اليتناهی كه نمودگار عالم 
ملكوت است، نشانۀ حضور همه جاگستر حقيقتی است كه منبع هستی و زيبايی در جهان 

است و اين وجود بی دريغ، جهان نگاره را غرق نور و سرور ساخته است.

هم سطحی عناصر تصویری نگاره 
از آنجاكه هنرمند سنتی برای هيچ يك از پديده های عالم امكان، به اعتبار نمود و سايه 
بودن آنها، وجودی مستقل و قائم به ذات نمی شناسد، هيچ گاه با تأكيد بر زيبايی مادی 
و محسوس نمونه ای خاص به جلوه گر ساختن آن پرداخته است؛ زيرا برای او زيبايی به 
خودی خود هدف نبوده بلكه تنها وسيله ای برای درک و شناخت حقيقت وجود است و 
تنها به اعتبار آن وجود و حسن اصيل و جنبۀ رمزی بودن آن حائز اعتبار و اهميت است. 
)شوان،1390، 105( اين چنين رويكردی موجب می شود تا هنرمند نگارگر برای تمامی 
و  انسان  يگانگی،  و  همدلی  اين  درنتيجۀ  و  گيرد  نظر  در  يكسان  ارزشی  تصوير  عناصر 
طبيعت در سطوحی هم عرض يكديگر قرار می گيرند، بدون آنكه عاملی ميان آنان خلل 
و فاصله ايجاد كند. در نگارۀ خلقت انسان نيز اين هم جواری و هم عرضی ميان عناصر 
تصويری نمايان است؛ اما با اندكی دقت می توان به فضاسازی عمقی يا معقر آن نيز پی 

برد كه در باورهای عرفانی هنرمند ريشه دارد. 
در نزديك ترين سطِح تصوير، حضرت مريم)س( و جبرئيل)ع( قرار دارند كه در مقايسه 
با نسبت های طبيعی قدری بزرگ ترند و به واسطۀ رنگ های به كار رفته در البسه و متعلقات 
آنها نزديك تر و برجسته تر به نظر می رسند. اين برجسته نمايی های ظريف و استادانه حاكی 
از اهميت بيشتر پيكره ها در قاب تصوير است؛ زيرا مريم نمونۀ انسان كاملی10 است كه در سير 
كمالی معرفت، قابليت های وجودی خويش را پر كرده و آينۀ تمام نمای حضرت دوست شده 
است. به اين اعتبار خليفه و جانشين خداوند در زمين بوده و پای بر فرق افالک دارد )تعبير اخير 
با رنگ الجوردی كاشيكاری های زير پای او كه در گنبد مسجد نيز تكرار شده و نماد آسمان 

است تداعی   می شود(:
آدم اسطرالب اوصاف علوست                 وصف آدم مظهر آيات اوست

هر چه در وی می نمايد عكس اوست        همچو عكس ماه اندر آب جوست
)مولوی، 1382، دفتر ششم، بيت: 3139تا3138( 

از ديگر سوی جبرئيل نيز به عنوان يكی از ساكنان عالم اعال كه مجرد از غير و سرشار 
الهی  اين نگاره به صورت برجسته ترين نمودگار حسن و صنع  از حضور حق است در 
جلوه گر شده است. هنرمند اين تجرد و وجود عاری از تكلف ماده را با پيكره نگاری های 
ظريف و روحانی، به جای پيكره های ستبر و عضالنی هنر انسان مدارانۀ غربی، نشان می 
دهد؛ زيرا صورتگر عارف مسلمان، برتری انسان را در باطن و جان مصفای او می بيند نه 
در وجود جسمانی و نفسانی او. ازاين رو تمايلی به نمايش قدرت و زيبايی جسمانی انسان 
ندارد. در عوض او با خطوط منحنی و ظريف و پيرايش شده، به جای خطوط خشك و 
زاويه دار، به نمايش وجود فرامادی، سبك، شناور و بدون سايۀ انسان در فضايی تغزلی 
می پردازد؛ انسان هايی ملكوتی با صورت های نجيب، ساده و مطمئن و لب هايی بسته و 
خاموش درحالی كه تنها دست ها و خطوط مواج روايتگرند. به اين ترتيب هنرمند نگارگر 
به جای تجسدبخشی و شيبه سازی های بی اعتبار تالش می كند تا زيبايی قدسی و حقيقت 
باطنی جبرئيل و مريم را با سادگی، عمق و جنبۀ رمزی آن نشان دهد و اين عمق و بی 

پيرايگی از ويژگی های غالب هنر سنتی است. )شوان، 1390، 55(   

مطلقی  و وجود  همان حقيقت  قدسی  امر  از  9-مراد 
موجوديت  و  هويت  الوجودی  ممكن  هر  كه  است 
خويش را از آن به عاريت گرفته است. همان حقيقتی 
كه در قلب گاه ديانت و شريعت جای دارد و اصالت 

و حقانيت سنت را شكل می دهد. )نصر، 1380، 65(
و  ابن عربی  نزد  آفرينش  مراتبی  نظام سلسله  10-در 
ديگر عرفای وحدت وجودی، ششمين مرتبه از مراتب 
جامع  كه  دارد  تعلق  كامل  انسان  به  ظهور  و  هستی 
جميع عوالم و مراتب وجود و مظهر كامل صفات و 
اسماء الهی است )ابن عربی، 1386، 613(. آن چنان 
كه عالم به وجود وی تماميت و كمال يافته و اسرار 
آن و حقيقت حسن و محبت به واسطه ی او به منصه 

ی ظهور می رسد.
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مفهوم شناسی تطبيقی نمادها در نگاره های خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان ديدار حضرت مريم )س( و روح القدوس )ع( از دفتر سوم مثنوی معنوی

11-بنابر آيۀ 37 سورۀ آل عمران محراب برای مريم 
پناهگاه و مأمنی بود كه در آن به دعا و مناجات می 
ايستاد و فرشتگان از جانب پروردگار به او روزی بی 

حساب می رساندند. )بوركهارت، 1365، 97(
ْحَمُن َعلَی الَْعْرِش اْستََوی؛ خدای رحمان كه بر  12-الرَّ

عرش استيال يافته است. )طه: 5( 

امر  قرار گرفته است كه محل تجلی و حضور  المقدس  بيت  بنای  در دومين سطح، 
قدسی است. محراب مسجد چون پناهگاهی امن مريم را دربر گرفته و او را برابر زيبايی 
بنای  و  مريم  پيكرۀ  ميان  تناسبات  و  هماهنگی  طرفی  از  كند.11  می  حفظ  ظاهری  های 
بيت المقدس نيز اشارتی به هم جنسی و هماهنگی روحانی ميان آن دو است. پيكر مريم 
نوكتيز كه  از آن گنبد  پنجرۀ جناقی و پس  با  راستا شده و همراه  بنا هم  افراشتۀ  بدنۀ  با 
ساير  با  كه  كنند  می  ايجاد  را  باال  به  رو  است، حركتی  اليتناهی  و  بيكران  فضايی  نماد 
عناصر تصويری چون صخره ها و درختان مواج همراه شده و نگاه بيننده را به باال هدايت 
كرده و از محدودۀ قاب تصوير خارج می سازند. اين سير صعودی حكايت همان عروج 
روحانی انسان سالك از فرش به عرش است كه به بركت وجود انسان های كاملی چون 
حضرت مريم)س( كه حلقۀ اتصال ملك و ملكوت و واسطۀ فيض الهی بر جهانيان اند و 
در مسجد كه محفل تحقق اين چنين قرب بی واسطه ای است، امكان پذير می شود. عالوه 
بر تناسبات عمودی، اساس بنا بر قوس ها و طاق های جناقی است كه در عرفان و معماری 
اسالمی نمادی از عرش الهی است و آن مقام استوای رحمانيت حق12 و قلب عالم است. 
نبوی قلب مؤمن عرش خداست. )بلخاری، 1388،  بنابر حديث  اين در حالی است كه  
379( در اين نگاره نيز تناسب و تناظر مريم و بنای بيت المقدس نمادی از اين حقيقت 
است كه مسجد و انسان كامل هر دو محل نزول رحمت الهی و واسطۀ فيض و بركت بر 
عالميان اند و هركس به آنها پناه آورد، مشمول توجه و عنايت حق شده و ايمن می ماند.

در سومين و آخرين سطح نيز طبيعت قرار دارد كه در مرتبه ای نازل تر واقع شده است. 
بررسی نمادشناسانۀ آن در بخش مطالعۀ رنگ ها صورت خواهد پذيرفت.

نمادشناسی نقوش هندسی و ختایی نگاره
انتزاع گرايی در نگارگری با گذشتن از عوارض ظاهری اشياء، موجب شكل گيری 
و  خالی  فضای  اين  است.  شده  طرد  غير خداست،  هرآنچه  آن  در  كه  شود  می  فضايی 
منزه، مجالی برای ظهور صور حقيقی و ذوات پديده ها و محفلی برای تجلی امر قدسی 
فراهم آورده و گوياترين شهادت بر وجود خداوندی است كه در عين تنزيه و تعالی از 
صورت  و  خالی  فضای  قرارگرفتن  هم  كنار  است.  ساری  و  جاری  آنها  در  موجودات، 
منتزع اشياء به خوبی در نقوش هندسی، اسليمی و ختايی احساس می شود؛ )نصر، 1375، 
180( درنتيجه اين نقوش به عناصری قدسی بدل می شوند كه تمامی سطوح مساجد را می 
پوشانند. در نگارۀ خلقت انسان نيز هنرمند تمامی سطوح بيت المقدس را با نقوش هندسی 
و ختايی پوشانده است. صحن مسجد و بخشی از ديوار كه روح القدس را دربر گرفته، 
با نقوش هندسی آراسته شده اند كه نماد تجرد محض و وجود تنزيهی جبرئيل و محل 
تحقق امر قدسی است؛ زيرا نقوش هندسی انتزاعی ترين حالت از صور اسالمی است كه 
براساس تفكر و برداشتی تنزيهی از جهان و نفی كامل طبيعت و صورت مادی خلق شده 
نباتی  به طبيعت  تاحدودی  اين در حالی است كه صور ختايی  اند. )شوان،1390، 119( 
نزديك شده و برگرفته از آناند. بر اين اساس حضرت مريم)س(، علی رغم آنكه پشت 
به پنجره ای مشبك نشسته كه نمايانندۀ روح منزه و متعالی اوست، با ديوارهای منقش به 

صور ختايی احاطه می شود كه اشارتی به جنبۀ جسمانی او دارد.
از دايره ها و مارپيچ هايی ساخته شده كه فضا را درنورديده و تحت  نقوش ختايی 
نماد  مارپيچی  دواير و خطوط  اين  مركز كشيده می شوند.  و  به درون  ای شديد  جاذبه 
تجليات كثير و متنوعی هستند كه حول يك نقطه كه همان ذات پاک احديت و منشاء و 
مصدر وجود است می گردند و در اين سير سرانجام با آن وجود يگانه متحد می شوند؛ 
چراكه دايره خود استمرار حركت نقطه در فضا حول مركزی واحد است و اين تعدد و 
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دو  بر  مشتمل  هستی  دايرۀ  اسالمی  عرفان  12-در 
)يثربی، 1377،  است.  صعودی  قوس  و  نزولی  قوس 
مقام  از  پيوستۀ زيبايی و عشق  336( جريان مداوم و 
فرودين  جهان  تا  وجود  مظاهر  مراتب  در  احديت 
در قوس نزولی خلقت واقع می گردد كه آن را سير 
وحدت به كثرت گويند. )الهيجی، 1383، 9( دريافت 
و درک حقيقت حسن نيز با طی كردن مراتب و منازل 
سلوک در قوس صعودی معرفت به مدد نيروی عشق 
در  فناشدن  تا  سالك  و همت  خيال  قوۀ  واسطۀ  به  و 
نيستان وجود ميسر می  به  حضرت دوست و رسيدن 
اين عروج  به واسطۀ  شود )حكمت، 1386، 49( كه 
وجود  در  را  متكثر  های  جلوه  تمامی  حقايق  سالك 
رجوع  همان  اين  و  بيند  می  جمع  تعالی  حق  واحد 

كثرت به وحدت در اصطالح عرفاست.

تكثر درنتيجۀ حركت و جريان هستی و وجود شكل گرفته است. ازاين رو مارپيچ ها و 
دايره ها در هنر اسالمی نمادی از تجلی وحدت در كثرت و سير كثرت به وحدت اند:13 

همه از وهم توست اين صورت غير           كه نقطه دايره است از سرعت سير
)شبستری ، 1368، 31(              

نفی صور  با طرد و  ها  اسليمی ها و ختايی  نقوش هندسی،  جان سخن آن است كه 
محسوس و مادی اشياء خالق جهانی المكان و الزمان می گردند كه از سنگينی، انجماد و 
فسردگی جهان ماده فارغ است و تمامی ذرات آن در حال جوشش و جريانی دائمی حول 

مركز حسن و وجود مطلق اند. 

نمادشناسی رنگ نگاره
    رنگ های متنوع نگاره های ايرانی نمادی از تعدد و تكثر تجليات الهی اند كه همگی 
از نوری واحد نشأت گرفته و به آن منبع بازمی گردند. و چون اين نور واحد بر شيشه های 
تعينات و تقيدات بتابد وجود متكثر و رنگارنگ پديده ها را موجب شود: )انقروی، 1378، 

جلد 12، 350( 
شيشه های رنگ رنگ آن نور را                می نمايند اين چنين رنگين به ما           
چون نماند شيشه های رنگ رنگ              نور بی رنگت كند آن گاه دنگ          

)مولوی، دفتر پنجم، بيت: 990 - 989( 
و از آنجاكه در عرفان و هنر اسالمی رنگ سفيد نماد حقيقت ناب و متعالی است كه 
خود  ايرانی،  نگارگری  رنگارنگ  جهان   ،)89 )شوان،1390،  است  هستی  انجام  و  آغاز 
بارزترين تمثيل از اصل تجلی وحدت در كثرت و رجوع كثرت به وحدت است. چراكه 
نور سفيد چون به منشوری شيشه ای بتابد به رنگ هايی متكثر و متنوع تجزيه شده و چون 

اين رنگين كمان دوباره در كانونی متمركز شود، نور سفيد ايجاد می شود.
از ديگرسوی رنگ های درخشان و فرح بخش نگاره های ايرانی نيز بنابر اصل عدم 
آن  در  و رخدادها  اند كه حوادث  مثالی  روايتگر جهانی  طبيعت گذری  و  واقع گرايی 
اين  رنگين كمانی ساكنان  و سبزفام كه چون  آبی، كبود  های  پذيرد. كوه  می  صورت 
جهان خيالی را دربر گرفته است و آسمان طاليی كه بر تارک نگاره می درخشد خود 
گواهی بر اين ادعا است. به عبارتی ديگر »رنگ ها و نورها در نگارگری ايرانی، مثالی و 
واقعيت گريزند و به تعبيری نه جزء اثر كه تمامی اثرند... ]اين حس لطيف از رنگ و نور[ 
كه گاه به طبيعت نزديك و گاه دور می شود... متأثر از  جهش ها و درخشش های نورانی 
است كه بر قلب هنرمند مسلمان می تابد«. )بلخاری، 1388، 364( درحقيقت رنگ گزينی 
او نمايانگر حالتی خاص از آگاهی و بينشی درونی است كه به ذوات بی پايان و اليتغير 
نه تنها به لحاظ اشكال و فرم های  ايرانی  پديده ها راه دارد. به عبارتی ديگر نگارگری 
انتزاعی خود، هنری نمادين است، بلكه ما در نگاره ها با رنگين كمانی از تمثيالت نيز روبه 
رو هستيم. آن چنانكه در اين جهان ملون هر رنگ حامل و تجلی گر معنايی باطنی است و 
اشارتی است به ذات و ماهيت ازلی اشياء و نمايانگر مراتب وجود و روايتگر مراحل سير 
و سلوک است. بدين ترتيب كه »اگر سالك در مرتبۀ نفس لوامه باشد، نوری به رنگ 
كبود می بيند. زيرا نفس در اين مرحله هنوز با ظلمت پيوستگی دارد... و چون ظلمت نفس 
كمتر شود و نور روح زيادت گردد، نوری سرخ مشاهده شود و چون نور روح غلبه گيرد، 
نوری زرد پديد آيد و چون ظلمت نفس نماند نوری سپيد پديد آيد و چون نور روح با 
صفای دل امتزاج گيرد، نوری سبز پديد آيد و چون دل تمام صافی شود، نوری چون نور 
خورشيد با شعاع پديد آيد. پس آنگاه كه سالك به مرحلۀ شهود كامل برسد ديگر رنگ 

از ميان برمی خيزد و بی رنگی حاكم می شود«. )بلخاری، 1388، 369(

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

59

مفهوم شناسی تطبيقی نمادها در نگاره های خلقت انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان ديدار حضرت مريم )س( و روح القدوس )ع( از دفتر سوم مثنوی معنوی

خلقت انسان یا دیدار 
حضرت مریم)س( 
و روح القدس)ع(، 

هنرمند نامعلوم، 
منتخبات مثنوی، 

1018 ه.ق، موزۀ کاخ 
گلستان، تهران.
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بينش عرفانی مبتنی بر رنگ و نور تأثيری عميق بر نگارگر سنتی گذاشته، آنچنان كه 
تمام همتش پرده برداشتن از زيبايی های حقيقی و نمايش وطن آسمانی و همان خلقت 
اوليه و بسيطی بوده است كه از چشمان بشريت هبوط كرده و در ظلمت و كثرت جهان 
و  بينش  نوع  اين  نيز  انسان  خلقت  نگارۀ  در   )175  ،1375 )نصر،  است.  شده  پنهان  ماده 
نمادشناسی رنگی دقيق و سنتی به وضوح قابل مطالعه است.  همان طور كه پيش تر ديده 
او  است.  برخوردار  ممتاز  جايگاهی  از  نگاره،  در  و  داستان  در  مريم)س(،  شد حضرت 
انسان كاملی است كه به نهايت سير و سلوک رسيده و قلب صافی اش تجلی گاه انوار 
الهی است. از اين رو هنرمند نگارگر سعی دارد با رنگ طاليی و زرد زرين كه بهترين 
گزينۀ رنگی برای نمايش نور است، اتصال او را به منبع عظيم نور، حيات و جاودانگی 
و برخورداری از نهايت معرفت و حكمت نشان دهد؛ چراكه او در ساحت ديدار و مقام 
احسان  است. در اين مقام او هم شاهد حسن الهی و هم محسن بر عالميان است. بر اين 

اساس در نگاره بهصورت كانونی از نور و حرارت نشان داده شده است.
در مقابِل حضرت مريم)س(، جبرئيل)ع( قرار گرفته است كه ابتدا به صورت نمودی 
زيبايی و عشق  اين  نگاره  مريم ظهور می كند. در  بر  زمينی  و  زيبايی های محسوس  از 
مجازی با رنگ قرمز نشان داده شده كه رنگی داللت كننده بر شور و هيجانات ناپايدار 
است؛ ليكن در تدبيری خردمندانه هنرمند بال ها و صحن مسجد را كه به تمامی جبرئيل 
را در برگرفته  است، با رنگ سبز نشان می دهد. اين رنگ عالوه بر آنكه رنگ متضاد 
و مكمل رنگ قرمز است و ثقل و جلوۀ رنگ قرمز را مهار می كند، كاربردش در كنار 
رنگ قرمز حامل معنايی نمادين است. رنگ سبز رنگی بهشتی و متعلق به انبياء، اولياء و 
پاكيزگان است. اين رنگ بر شرافتی روحانی داللت دارد كه از كدورت و كثافت هر نوع 
شهوت و نفسانيتی پاک و منزه است. )آيت اللهی، 1383، 15( بر اين مبنا، رنگ آميزی 
بال های جبرئيل با رنگ سبز اشارتی بر آن معنويتی است كه انسان را از اسارت زيبايی 
ها و دلبستگی های زمينی نجات داده و به درک و دريافت زيبايی های روحانی و اصيل 
عروج می دهد. از طرفی تكرار اين رنگ در صحن مسجد كه ميان جبرئيل و مريم)س( 
حائل گشته است نماد همان عصمت و طهارتی است كه مريم را از آلوده شدن به كدورت 
جهان ماده در امان می دارد. اين در حالی است كه قسمت عمدۀ سطوح مسجد به رنگ 
سفيد درآمده است. اين رنگ كه نماد حق تعالی است، بستری را برای جريان و جوشش 
نقوش ختايی حول اين وجود حقيقی فراهم ساخته است. در قلب چنين مجلس و محفل 
عاشقانه ای مريم چون شمعی زبانه می كشد و می سوزد تا وجود و هستی مجازی خود را 

در شوق و شور و بندگی فنا سازد و به وجود حق باقی گردد.
در آخرين تراز تصوير، طبيعت قرار دارد كه به مثابۀ نمودی از حاالت و مراتب آدمی 
تقابلی است كه  و  تناظر  عالم و آدم  ميان  اسالمی  زيرا در عرفان  داده شده است؛  نشان 
براساس آن تمامی مراتب و منازلی كه در عالم وجود دارد در انسان نيز موجود است و 
برعكس. ازاين رو عرفا انسان را عالم صغير نامند در برابر جهان كه انسان كبير است. )ابن 
عربی، 1386، 613( بر مبنای چنين نگرشی در نگارۀ خلقت انسان نيز دشت و صخره هايی 
كه به رنگ كبود نشان داده شده اند، نشان از مرتبۀ نفسانی انسان دارند. وجود رهنمون 
هايی پنهان با سر انسان و حيوان و سايه پردازی هايی كه نشانۀ هويتی مادی است اين تعبير 
را پررنگ تر می سازد. درختان مواجی كه از دل خاک سر برآورده و با شاخه های پيچان 
خود در حال نيايش اند خود نمايشی از استمداد و تمنای رهايی از اسارت جهانی است كه 
ريشه هايشان را سخت در خود فرو برده است. در مقابل آسمان طاليی كه بر فراز نفس 
فرودست و زمينی گسترده شده است، نمادی از روح تعالی يافتۀ آدمی است كه می تواند 

آينۀ تابش انوار الهی شود و از كدورت جهان ماده رهايی يابد.

13-احسان يكی از مفاهيم بنيادين در عرفان اسالمی 
است كه دارای دو وجه و جهت است. آن وجه كه 
رو به سوی خلق دارد به معنای نيكی كردن و بخشش 
می كند  جلوه  با حق  معامله  در  كه  وجه  آن  و  است 
ربوبيت  حضرت  مشاهدۀ  با  است  عبوديت  »تحقق 
همان¬طور   )65  ،1383 )سعيدی،  بصيرت«.  نور  به 
است:  اكرم)ص( روايت شده  از حضرت رسول  كه 
است  آن  احسان  تراهُ:  كأنَك  اهلل  تَعبُُدُ  اَن  »اإلحسان 
می بينی.  را  او  بپرستی كه گويی  چنان  را  كه خدای 
به مفاد اين روايت، احسان را از منازل  با توجه  عرفا 
سلوک دانسته اند كه مراد از آن مقام كشف و مشاهده 
احسان  معنا  اين  در  عربی، 1386، 375(  )ابن  است«. 
عين حكمت و محسن حكيم و واسطه معرفت برای 

جهانيان است.
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جان سخن اين است كه نگارگر سنتی تالش می كند تا با كيميای طرح و نقش و رنگ انوار محبوس در كالبد 
زمينی موجودات را آزاد ساخته و ماهيت و جوهر نورانی آنها را آشكار سازد. در اين كيمياگری خردمندانه فضاسازی، 
نورپردازی و رنگ آميزی ها چنان در كنار هم و هماهنگ باهم قرار می گيرند كه انگار می خواهند با سادگی و زيبايی 

خود به سوی نور مطلق طيران كنند. )حسينی، 1388، 137(

نتیجه گیری
نگارۀ خلقت انسان، از نسخۀ خطی منتخبات مثنوی، يكی از معدود نگاره هايی است كه روايتگر يكی از داستانهای 
مثنوی معنوی است. فضای هنری حاكم بر آفرينش اين نگاره، با شتابی روزافزون متمايل به بازنمايی طبيعت و ثبت 
واقعيت است، ليكن هنرمند آن كه وارث قوانين صور و قوالب نمادين هنر خويش است در كوششی همدالنه با شاعر 
سعی می كند تا جهان مثالی تجلی و ظهور جبرئيل)ع( بر حضرت مريم)س( را بازآفريند. او كه شيوۀ هنری واقع گرايانۀ 
جديد را بستری مناسب برای تحقق امر قدسی كه جبريل نماينده و نمودگار آن است، نمی بيند با خلق جهانی منتزع 
و منزه از ماسوياهلل پايبندی خود را به سنت عدم واقع گرايی و طبيعت گذری اعالم می كند. در اين جهان هيچيك از 
عناصر از هويت و حقيقتی مستقل و قائم به ذات برخوردار نيست كه به تنهايی مورد توجه نگارگر قرار گرفته و بر زيبايی 
آن به ويژه آن نوع زيبايی محسوس و مادی كه هرگز در سنت هدف نبوده است تأكيد شود. به عبارتی هنرمند در اين 
رويكرد عرفانی هرگز سعی نمی كند، نگاه بيننده را با اغراق و اصرار بر زيبانمايی عناصر تصويری به شیء يا پديده 
ای معطوف كند. بلكه او با نمادپردازی های نور و رنگ و اشكال و فضاسازی های معنوی می كوشد تا پرده از حقايق 
اليتغير اشياء و پديده ها برداشته و عالمی را به نمايش گذارد كه تمامی اجزاء و پديده هايش در حضوری متواضعانه، 
هم دالنه و هم سطح جلوه ای از نور و حقيقت حسن و جمال ازلی را به نمايش گذاشته اند. در اين بهشت نمادين كه 
ديدار حضرت مريم)س( و جبرئيل در آن ميسر شده، وجود مقدس مريم چون خورشيدی تابان منبع نور و روشنی است 
و فضای اثر را مملو از نور و معنويت ساخته است. او كه از زيبايی های مادی و محسوس، گذشته و دل را متوجه حسن 
و محبت الهی ساخته است، خود قانون نمادها و اشارات را كه همه رو به جانب حقيقت حسن و وجود دارند، تأييد می 
كند. اين مطالعه نشان می دهد كه هنرمند نگارگر به خوبی توانسته است با قالب و محتوای داستان ارتباط برقرار كند و 
در فضايی همدالنه و به شيوه ای امانت دارانه مفاهيم و مبانی عرفانی مدنظر شاعر را كه در قالب تمثيالت كالمی مطرح 
شده است با استفاده از تمثيالت فرم و رنگ بازنماياند. نگارگر با تبعيت از اصل عدم تطابق با جهان واقع به نفی و طرد 
زيبايی های بی اعتبار و مجازی پرداخته است و اين چنين در سير و صعودی عاشقانه با هنرمند شاعر و حضرت مريم)س( 
همراه شده است. درج نكردن امضاء يا نشانه ای از او در اثر و گمنام ماندن هنرمند، خود ُگواهی بر نفی و طرد انانيت 
توسط او و فناشدن در حق تعالی است؛ زيرا وجود هنرمند در ساحت قدسی چونان نی ای است كه از نفسانيت خالی شده 
و از نفس نای زن لبريز است. در اين مقام او برای خود و هنرش در برابر خالق و صانع حقيقی و آفرينش الهی اعتبار و 

منزلتی نمی شناسد، جز آينه گردانی صنع و جمال الهی. همان طور كه پارسای دل سوختۀ بلخ می فرمايند:
ای از جمال حسن تو عالم نشانه ای            مقصود حسن توست  و   دگرها   بهانه ای 

نقاش را اگر ز جمال تو قبله نيست             مقصود  او  چه  بود  ز نقشی  و  خانه ای
ای صد هزار شمع نشته به اين اميد             گرد تنور عشق تو بهر زبانه ای  )مولوی، 1369، 1117(
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