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 ادبیات فارسی بین عرفان اسالمی و نگارگری ایران یا واسطهنقش 

 

 1هادی بابائی فالح

 

 

 چکیده

که باعدث   یا گسترد  یوستگیپنگارگری اصیل ایرا  پیوستگی غیر قابل انماری با ادبیات فارسی دارد. 

کنند. ارتباد عمی  ادبیات فارسی )مخصوصداً   یگشار نامآ  را تصویرسازی کتب ادبی نیز  یا عد شد  

اسد . عرفدا    شعر( با نگارگری باعث انتقال مفاهیم عرفانی نهفته در شعر بده فضدای نگدارگری شدد      

موجود در آثار ادیبا  اوش ذوقی همچو  سعدی و وافظح از شری  نگارگرا  دلسدواته و آگدا  وارد   

آشنایی و عالقمندی برای نگارگرا  به عرفدا    یلدل بهفضای نگارگری شد  و به اوتمال زیاد این امر 

اس . این موضوعح یعندی  اسالمی و اشرام آنا  به ظرایف ادبی و هنری موجود در ادبیات فارسی بود  

نقش ادب فارسی در ایااد ارتباد بین نگارگری و عرفا  اسالمی موجب تدوین مقاله واضر شد  اس . 

ادب  یا واسدطه و با روش توصیفی و تحلیلی قصد اثبات نقش  یا کتابخانهموضوعی که در یک تحقی  

فارسی در ایااد ارتباد بین نگارگری و عرفا  اسالمی را داشته اس . این تحقی  با مراجعه به مطالدب  

این موضدوع بده    یابی یشهرگفته شد  توسط اندیشمندا  این ووز  دربار  وجود عرفا  در نگارگریح و 

در وقدوع ایدن تالدی    ادبی دیگدر   یها گونهنتایای از قبیل اثبات اهمی  بیشتر شعر فارسی نسب  به 

دس  پیدا کرد  اس . همچنین مطالب ارائه شد  دربار  وجود ارتباد بین عرفا  اسالمی و نگارگری از 

 هدای  یشده راین سه عنصدر تأکیدد دارد. ارتبداشی کده بددلیل       ای یشهرشری  ادبیات فارسیح بر ارتباد 

 .مشترک فرهنگی و هنری ایااد شد  و سرمنشأ و هدم مشترکی داشته اس 

 عرفا  اسالمی -ادبیات فارسی -نگارگری -هنر ایرا واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

اسالمیح دنیدایی از معرفد  و   -و ترکیبات نگارگری اصیل ایرانی ها فرمح ها رنگدر پس  رسد یمبه نظر  

و ظرایف عرفدانی و الهدی در نگدارگری هدم بدا کمدک        ها نمتهاشارات عرفانی نهفته باشدح و درک این 

معتقدند که نقاشا  ایرانی متدأثر از عرفدا و شداعرا  عدارم مشدرب       یا عد فارسی میسر باشد. ادبیات 
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 (.40ح 2230)گودرزیح  اند بود 

پژوهش واضر شد  اس . هدم از این تحقی  بررسی نقش ادبیدات فارسدی    یریگ شملاین امر باعث  

شری  ارائده تعریدف از عرفدا ح     بعنوا  واسطه بین نگارگری و عرفا  اسالمی بود  اس . این تحقی  از

بحث دربار  آ  آغاز شد ح و سپس وجود عرفا  در ادبیات فارسی مورد پژوهش قرار گرفته اس . بحث 

تممیلی این  یها بخشدربار  وجود عرفا  در نگارگری و نقش ادبیات فارسی در تالی عرفا  در آ  از 

 یا کتابخانهکه با بازاوانی  باشد یم. روش تحقی  این مقاله به شیو  توصیفی و تحلیلی باشند یممقاله 

اسناد و مدارک مربود به موضوعح به شمل فعلی درآمد  اس . برای اثبات وجود عرفا  در نگارگری آ  

 هم از شری  ادبیات فارسی به سراغ آراء و نظرات محققانی همچو  سید وسین نصرح محمد مدددپورح 

فعلدی تددوین و ارائده     مقالده که برآیند نظرات این محققدا  در غالدب    یما رفتهمحمد علی رجبی و ... 

 گردید  اس .

 تعریف عرفان

 یهدا  گدرو  : اندد  شدد  جریانات و مماتب موجود در قلمرو تفمرات اسالمی عمالً به چهار گرو  تقسدیم   

وفه. دکتر سدید یحیدی یثربدی در ابتددای     شامل متملمینح فالسفه مشاءح فالسفه اشراق و عرفا یا متص

که تصوم و عرفا  یک مفهدوم کلدی و    دارد یمبیا  « تعریف عرفا »و در ذیل « عرفا  نظری»کتاب 

(. مفهومی که بر مصادی  گوناگو  اشالق شد  اس . تعاریف عرفا نیدز از  33ح 22:4عام اس  )یثربیح 

ئل مربدود بده آ  همانندد توویددح فنداح عشد  و       عرفا  متنوع اس ح زیرا عرفا در تعریف عرفا  و مسا

 .اند گرفتهمحب ح فقرح ااالص و رضاح در مواردی موقعی  ااص مخاشب را در نظر 

اولیه با اصطالوات رسمی و عناوین اساسی و فن و روش تعریف که  یها دور نمته دیگر اینمه عرفای  

چندانی نداشدتند. همچندین اظهدارات    بعدها در مراول مختلف سیر تصوم و عرفا  پدید آمد آشنایی 

مختلدف   ها زما از مراول سیر تماملی تصوم قرار دارندح در همه  یا مرولهافراد براساا اینمه در چه 

 بود  اس .

مردمانی که ادای را بر همه چیز بگزینند و ادای : »گوید یمذوالنو  مصری دربار  صوفیا  و عارفا    

ابن سینا نیز بعنوا  یدک فیلسدوم مشدائیح در نمدط نهدم اثدر        (.31)هما ح « ایشا  را بر همه بگزیند

عرفا ح با جداسازی ذات از شدواغل  : »گوید یمدر مورد عرفا  چنین « األشارات و التنبیهات»معروفش 

آغاز شد  و با دس  افشاند  به ماسوا ادامه یافته و با دس  شستن از اویش و سراناام بدا فددا و فندا    

به مقام جم  که جم  صفات و  اس  برای ذاتی که با صددق ارادت همدرا     کرد  اویش و رسید 

بده کمدال   « وقدوم »پیش رفته آنگا  با تخل  به ااالق ربوبیح رسید  به وقیقد  واودد و سدپس بدا     

در ایدن مرولده   : »گوید یم« وقوم»(. همچنین اواجه نصیر شوسی نیز در شرح :3)هما ح « رسد یم
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نه واصفی و نه موصوفیح نه سالمی و نه مسلوکیح نه عارفی و نه معروفی و  همه اوس  و غیر او نیس ...

 هما («)این اس  مقام وقوم بر آستا  و 

عارفا  کسانی هسدتند کده در نیدل بده وقیقد       »اما تعریف نهایی شخص عارم چنین چیزی اس :  

مماشفه متمی بود  و  جها ح نه بر عقل و استدالل بلمه بر سیر و سلوک و ریاض  و مااهد  و اشراق و

هدم آنا  به جای درک و فهم وقای ح وصول و اتحاد و فنا در وقیق  اس . در این ممتبح بینش بدر  

 (.21)هما ح « دانش و درو  بر برو  ووال بر قالح ترجی  و تقدم دارد

 عرفان در هنر اسالمی

ه این هنر همچو  شدریع   هنر اسالم فقط از آ  رو اسالمی نیس  که مسلمین موجه آ  بودندح بلم» 

 هدا  شدمل . این هنر وقای  درونی الهام اسالمی را در جهدا   گیرد یمو شریق ح از الهام اسالمی نشأت 

ح انسا  را به الوت درونی الهام الهی رهنمو  شود یمو چو  از وجه باشنی اسالم ناشی  کند یممتبلور 

 (.22ح 22:3)نصرح « گردد یم

ن وقیق  نهفته اس  که مفاهیمی بس عمی  و ژرم نگراندهح بده صدورتی    رازوارگی هنرح درس  در ای 

قرآ ح دارای ظاهری پیچید  نیس  و صورت غیر قابل  یها داستا ساد  بیا  شود. چنانمه هیچ یک از 

 تا هف  بطن... -فهمی ندارد. اما بنا بر اتفاق وممای اسالمیح قرآ  را ظاهری اس  و پس از آ  باشنی

توجه به معانی باشنی قرآ  کریم  ها آ عرفا مبنای کار اود را قرآ  کریم قرار داد  بودند. ویژگی مهم   

به عقید  برای از مللفا ح قرآ  تا هف  معنای باشنی دارد. بعنوا  مثدالح از نظدر ویددر    »بود  اس : 

از را  اشاراتی که در اود قرآ  آمد  اس  تعدین کدرد. هدر     توا  یمآملیح هف  معنای باشنی قرآ  را 

یک از نامهای این معانی با یک درجه معین از معنا ارتباد دارد و بنابراین بده گروهدی از اشدخاص بدر     

 (.201ح 22:2)شایگا ح « که سط  ادراکشا  با آ  درجه معین بخواند گردد یم

ح که وقای  اصلی عالم هستی و وقیق  معندوی ذات  منشأ هنر اسالمی را باید در وقای  درونی قرآ 

ح جس  و جدو کدرد... قدرآ  اصدل توویدد را بدازگو       گیرد یمنبوی اس  و برکات محمدیه از آ  نشأت 

و وضرت محمد )ص( نیز تالی این وودت در کثرت اس . هرکاا برک  محمدی جاری بود   کند یم

ح دهدد  یمد که به هنر قدسی اسالم ماال بدروز   و هس ح در آناا باید سرچشمه کنشی االقانه را یاف 

وقایقی را  -زما  و مما –چو  فقط به یمن این برک  اس  که امما  آ  وجود دارد تا در دنیای فرم 

متبلور کرد که در بطن قرآ  مستتر اس . پس جای تعاب نیس  کده اسدتادا  بدزرگ هندر اسدالمی      

و هنرمندا  شیعه  اند داد بر اسالم از اود نشا  هموار  عش  ااص و تعل  ااشری ویژ  نسب  به پیام

در نزد اهل سن  و شیعیا ح وضرت علی )ع( بیش ... »اند داشتهیاد پیامبر و ااندانش را هموار  گرامی 

از سایر یارا  پیامبرح تالی بخش وجو  باشنی پیامبر اسالم بود  اس  و به همین دلیل او را بنیانگدشار  
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. برای نشا  داد  دانند یمای چو  اوشنویسیح و وامی همه اصنام و فتوت بسیاری از هنرهای پایه 

ح بهترین کار این اس  اند یگانهبپیوند میا  هنر اسالمی و وجو  باشنی اسالم به کسانی که با این مقوله 

و  اندد  بدود  ع( در میدا  صدنوم صدنعتگرانی کده موجدد هنرهدای اسدالمی        ) یعلکه به نقش وضرت 

 (.22ح 22:3)نصرح « ه که متولیا  اصلی تعالیم باشنی اسالم هستندح اشار  کنیمصوفی یها سلسله

بده کمدال رسداندند.     هدا  یراندی ااکثر منتقدا  و زیباشناسا  هنر اسالمی معتقدند که هنر اسدالمی را   

مغایرت نداشتگرفتند و نوعی  -چه شیعی و چه سنی–اصولی را که با ماموعه قوانین اسالمی  ها یرانیا

 2زیبایی قراردادی عرفانی را نیز به آ  اضافه کردند.

هنر دینی به هدیچ وجده   »رهبر معظم انقالب در بین هنرمندا  معاصر دربار  هنر دینی فرمود  بودند: 

ح ای بسدا  آیدد  ینمبه معنای قشری گری و تظاهر ریاکارانه نیس ح این هنر لزوماً با واژگا  دینی بوجود 

دح اما در آ  واژگا  عرفی و غیردینی استفاد  شد  باشد... هندر دیندی آ    هنری صد در صد دینی باش

بده نشدر آ  در بدین     –و بیش از همه دیدن مبدین اسدالم     –اس  که بتواند معارفی را که همه ادیا  

پاکی در را  نشر این وقای  نثار شد  اس  را نشدر بدهددح جاودانده     یها جا هم  گماشته و  ها انسا 

این معارمح معارم بلند دینی اس ... برای مثال هیچ لزومی ندارد که  -ماندگار سازد  ها ذهنکند و در 

در محاورات سینمایی یا در تئاترح نام و یا شخصی که نماد دین اس  وجود داشته باشد تا وتماً ]هنر[ 

ایشدی  در باب عدال  رسداترین سدخن را در هنرهدای نم    توانید یمشما  -دینی ]بوجود آمد [ باشد؛ نه

 (.30ح 2232ح یا اامنه« )یدا کرد بیاوریدح در این صورت نیز به هنر دینی توجه 

ح ایدالش ایدال   گیدرد  یمد هنری که با و  شرعی سر و کار دارد و ابداع و  شرعی در آ  صدورت  » 

ح شدود  یممحمود ممدوح و هنری که با باشن شرعی سر و کار دارد و ابداع باشل شرعی در آ  متحق  

ایالش ایال مشموم اس ح چه این ایال زشتی را محاکات کندح و یا زیبائی را بنا بر مدوردش ود  و   

« و گدا  زیبدایی مضدل    شدود  یمد ح از ایناا زیبایی گا  زیبدایی هدادی   شود یمباشل و محمود و مشموم 

 (.42ح 2234)مددپورح 

ر و نقش کامل تری از وقدای  آ   هرچه آینه اال هنرمند از زنگارهای نفسانی پاکیز  تر باشد تصوی» 

ح در این مرتبه هنرمند در مقام بیا  مشهودات و واردات غیبدی و  سازد یمعالم لطیف و معنوی نمایا  

 مبادی قدسی در پرد  ایال اویش اس .

ح مدثالً گرچده مباودث    اندد  گفتهومما و اندیشمندا  زیادی دربار  وجود عرفا  در هنر اسالمی سخن  

اثر هنری و  یها مللفهز مسائل بارز در عرفا  ابن عربی نیس ح اما گفتگو و بحث دربار  مربود به هنر ا

عواملی که نقش محوری در آفرینش هنری دارندح از مسائل بارز و برجسته در عرفدا  او اسد . کمتدر    

                                                           
(ح چداپ اولح تهدرا : انامدن    22:1نگدارگری ایراندی )شداهنامه نگداری(ح )     های سخنرانیح وبیب اهللح ماموعه اللهی آی ر.ک.به: 2

 هنرهای تاسمی
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از آثار ابن عربی اس  که در آ  سخنی از زیبداییح عشد ح االقید ح صدورتح ذوق و ایدال       یا صفحه

هندر انسدا  آ  اسد  کده      تدرین  یمعظکه  شود یمابن عربی چنین استنباد  یها گفتهد  باشد. از نیام

که به سوی و  دارد از تمام موان  و  یا عارفانهبتواند در را  عروجی صوفیانه گام نهد و در این سلوک 

نزد  اند قائلکه  دان کرد این نقطه از عرفا  شیخ اکبر را چنا  بزرگ و عمد   یا عد »وسائط عبور کند. 

 (.231ح 2231)ومم ح « اس « هنر»هما  « کشف صوفیانه»و « هنرمند»هما  « صوفی»ابن عربی 

 عرفان در ادبیات فارسی

اسالمی اس . در فرهندگ ایدرا ح ایدن ادبیدات      –اصلی فرهنگ ایرانی  های یهپاادبیات فارسی یمی از  

مختلف و با وجود اتفاقات ناگوار تداریخی   یها سد ممتوب و شفاهی فارسی اس  که توانسته در شول 

 دوام آورد ح پایدار ماند  و وتی اقوام مهاجم را نیز شیفته و ماشوب اود نماید.

عامل بیا  انسا  و رساترین جلو  و  بر انسا  اس ح آنچنا  که در کالم الد  نیدز    ینتر مهمکالم » 

 دانندد  یمکالم و  ممتوم اس  و آنا  که راز کالم که جلو  در نط  انسا  و سایر موجودات داردح سر 

چهدر    دائماً...کالم تصویری اس  که برند یمو دس  به اسرار  شنوند یمسخن و  و سایر موجودات را 

چهر  گشای وقیقتی جدید  تواند یم. از این رو هموار  یابد ینمو در صورت مشخصی ثبوت  گشاید یم

باشد. هنر نیز که افشا کنندد  اسدرار الهدی از سداو  دل انسدا        و یا جلو  ای بدی  از وقای  ممنو 

بیا  قلبی هنرمند در کالمی موزو ح  یزترینشورانگظرم اود را کالم یافته و  ترین یصافسالک اس ح 

مقفی و مخیل به منصه ظهور رسید  اس . به این ترتیب شعرح زبا  پنها  هنرمندد شدد  و بده آنادا     

را به سرود هم سخنی با معبود پیش برد  و بده مغازلده بدا وی نشداند      رسید  اس  که سالک عاش  

اس . این غزلسرایی که مبین کالم الهی و راز محب  و  نسدب  بده الد  اسد ح در کدالم شداعرانه       

سدااته  « مدرغ سدخن سدرای ود     »یدا  « لسا  الغیب»هنرمندا  مسلما  به ظهور رسید  و از ایشا  

 (.21ح 22:3)رجبیح « اس 

فارسی در نقاد اوج و تثبی  شد  اود در بین مردم ایرا ح شروی اس  از کتاب الهدی و انسدا    ادب  

ساز قرآ  کریم که به فرااور شرایط و نیاز هر دور ح از زبا  شاعر الهی جاری شد  و به نظم در آمدد   

 اس .

کلمدات او   وافظ شیرازی صرفاً یک هنرمند نیس ح بلمه معدارم بلنددی نیدز در   »در معرف  اسالمی  

ح بلمه یک پشدتوانه فلسدفی و فمدری الزم    آید ینموجود دارد؛ این معارم فقط با هنرمند بود  بدس  

« اس . باید اتما یدا نقطده عزیمد  و ااسدتگاهی از اندیشده واال ایدن درک هندری را پشدتیبانی کندد         

 (.30ح 2232ایح  )اامنه

  یعنی معانی شعری همرا  با وز  و قافیدهح  در زبا  فارسی همچنا  که اصوالً شعر به معنی کامل آ» 
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چند قر  دیرتر از زبا  عربی پیدا شدح شعر عرفانی هم کمی دیرتر از زبا  عربی در زبا  فارسدی رواج  

یاف  و بی تردید در مراول نخس ح عرفا مطالب اود را ضمن مادالس و مدواعظ ادود بده نثدر بیدا        

 کده  همچندا  . شد یمقصارح ضمن شرح وال آنا  بیا  و مطالب پیشینیا ح به صورت کلمات  کردند یم

این شرح وال گششتگا ح و به اصطالح تشکر  نویسیح زمینه مهمی برای بیا  معارم عرام گردیددح از  

قبیل: تشکر  االولیاء عطار و نفحات االنس جامی و ... اما به هر وال عرفا از زبا  شعر برای بیا  مقاصد 

 اویش استفاد  کردند.

ابوسعید ابوالخیر و اواجه عبداهلل انصاری و بابا شاهر در قر  پنام رایج شد  و پدس   یلهوس بهکار این  

از ایشا  به دس  کسانی چو  اومد غزالی و عین القضا  و سنایی در قر  ششم و مولوی و سعدی در 

اس  و به قول قر  هفتم ادامه یافته و تممیل گردید. بی تردید مثنوی مولوی در این زمینه بی رقیب 

زبد  و واصل جمید  تادارب عرفدانی دنیدای اسدالم در تمدام قدرو          توا  یمدکتر زرین کوب: آ  را 

محسوب کرد. پس از عطار و مولویح این فن بوسیله کسانی چو  وافظ و شبستری و جدامی و صدفی   

 (.312ح 22:4)یثربیح « علیشا  دنبال گردید  اس 

 شنود یملموت دارد و دها  در عالم ملک و آنچه را که از ملموت شاعر از محارم راز اس ؛ گوش در م 

 2.اند ید دزدح شعر اود را از آسما  اند یطا ش. وتی آ  شاعرا  که زبا  گوید یمباز 

و راز دار قدسدیا ح یدا همددم     اندد  ملمدوت شاعرا  یا همنشین شاهدا  تندگ دهدا  و باریدک میدا       

در فراموشخانه های عوالم وهم. شاعرا  همه لسا  الغیب هستند و اگر اواجه را بدین لقب  اند یطا ش

ح نه از آ  اس  که دیگر شعرا لسا  الغیب نیستندح بل از آنس  که این صف  در او به اند داد ااتصاص 

از آ   تمامی  و کمال رسید  اس . این عالم سراسر رمز اس ح رمزی بدرای عدالم غیدب. و آ  عدالم را    

که از چشم سر غایب اس ح نه از چشم دل. و کلمدات بدازگوی ظدن و گمدا       اند کرد موسوم به غیب 

ح مگر در کالم آسمانیح آ  هدم پدس از   تابد ینمو اگر نهح کالم وقیق  را بر  اند عقلاسیرا  زمین گیر 

قابل ادراک و توصیف  هفتاد هزار بطن؛ یعنی وقیق  هفتاد هزار بار نزول یافته تا در کلمات نشسته و

ذوبطو  اس  و از مصادی  کدالم شیدب:    -اگر شعر باشد–عقل زمین گیر اسیرا  ااک شد . شعر نیز 

 (.34 یهآ)ابراهیمح « فی السماء ها فرعثاب  و  ها اصل»... 

 ؛ اشارتی و دیگر هیچح و همین اشارتآید ینمکه راز در بیا   دانند یمشعر آینه راز اس ح و محارم راز »

. اهدل وقیقد    نشدیند  ینمد نیز به زبا  رمز اس . زبا  شعر زبا  رمز اس ح چرا کده رازح جدز در رمدز    

)آویندیح  « اندد  افشداند  و شعر جرعه ای اس  از آ  شراب رووانی که بر ااک  اند یخانهممقیما  کوی 

 (.232ح 2232

                                                           
و آ  را از دستبرد شیطا  مردود محفوظ داشتیم. لیمن هر شیطانی برای سرق  سم  )یعنی برای دزدیدد  و دریدافتن سدخن    »2

 (23 و :2 آیات)وارح « سما  نزدیک شدح تیر شهاب آسمانی )واج و ادله عقلی قرآ ( او را تعقیب کرد.فرشتگا  عالم باال( به آ
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در این رابطه سید وسین نصر نیز معتقد اس ؛ شعر فارسی هنری قدسدی بده معندای صدری  کلمده       

نیس ح بلمه هنر سنتی متعالی و الهام گونه ای اس  که با قرآ  مقدا پیوندد نزدیدک دارد. ایدن امدر     

نی . در وقیق  اگر عربی را زبا  کدالم الهدیح یعندی زبدا    کند یمبویژ  دربار  شعر عرفانی فارسی صدق 

بدانیم که اداوند با آ ح به واسطه جبرئیل با پیامبر اسالم سخن گف ح فارسی زبا  مالئک اس ح زبا  

بهش  اس  و زیبائی شعر فارسیح یادگاری از سرور و وجه بهشتی اسد . وز  و قافیده شدعر فارسدیح     

نمده پیدام ایدن    ح کمدا ای دهد یمنشانه سبمی رووانی اس  که آ  را با صورت و قالب قرآ  کریم پیوند 

 شعر نیز به پیام الهی قرآنی مربود اس .

در جا   ییها موجنزول قرآ  با ترکیبی شاعرانهح وز  و آهنگ مشخص و باف  قافیه ای بسیار ظریفح  

مسلمانا  آفرید که این نبوغ و استعداد را با اود به سایر اشمال ادبیات اسالمی منتقل کرد و در ایدن  

اود پروراند  چندین زبا  اسالمی دیگر اس ح بعد از ادبیات عرب جایگا  ویژ   میا ح ادبیات فارسی که

 ای پیدا کرد.

و از  کند یمشعر فارسی شنین قرآ  مقدا را در ذهن آفرینندگا  اودح در قالب وز  و قافیه تداعی  

مرتبده و  و آندا  را بده    انگیزاندد  یمد دیگر سوح ااشر  ای از این شنین را در ذهن مخاشبا  اویش بر 

که بتوانند زیبائی و سرور ملموتی آ  را دیگر بار تاربه کنند. تأثیر شگف  انگیز  دهد یموالتی رجع  

ح یدا تدوا    جویدد  یمد . آنمه از این شعر بهر  گیرد یمو کیمیا گرانه شعر فارسی از همین جا سرچشمه 

در پرتو قدرآ  کدریم آفریدد      که شعر فارسیح برد یمسرود  آ  را داردح هنوز بالقو  در بهشتی به سر 

 (.30ح 22:3اس . درک کامل شعر وافظح وضور در قرب الوهی  اس  )نصرح 

بدارز ادبیدات    های یژگیوح عرفا  و توجه عارفانه به وضرت و  یمی از اند کرد چنانمه اهل فن اشار   

بیا  تمثیلدی و   قدیم ایرا  اس  که بهتر از هر جایی در شعر فارسی متالی شد  اس . شعر فارسی با

رمزآمیز معارم درونی اسالم بستری برای هنرنمایی شاعرا  عارم و اداجو بود  اس . وال باید دیدد  

 نگارگری نیز به نوبه اود تا چه ود از عرفا  اسالمی متأثر بود  اس .

 عرفان در نگارگری

تدا در بطدن    نمدود  یمنگارگری اسالمی ایرا ح با دلبستگی به فرهنگ اسالمیح از شرق مختلف سعی » 

 (.29ح 22:3)رجبیح « را به تصویر در آورد ها آ از وقای  ممنو   ییها جلو آیات الهی رسوخ نمود  و 

در نقاشی ایرا  به جای جها  عینی و مادی با جها  تخیل و تمثیل روبروییم. هر تالی ابتدا در روح  

که به مارد تابید  اشیاء محسوا را ح همچو  پرتوی شود یمح پس از آ  ساش  و صادر بندد یمنقش 

. هدم آ  هنر کده اصدال  معندوی دارد    شود یممتالی  ها آ و اود نیز در  کند یمبه تمثالتی تبدیل 

نمایا  سااتن فضایی اس  که با فضای عادی عالم مدادی و جسدمانی متفداوت اسد . ظهدور چندین       
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 .گردد یمص آ  مممن اا یها روشفضایی در قلمرو نقاشی ایرانی با رمز و تمثیل و 

که در آ  رویدادهای متقار  بی هیچ رابطه زمدانی در   آورد یمنقاشی ایرانی جهانی را به نمایش در » 

که بیشتر با همدمی و همدلی  گشایند یمو چشم بینند  را به روی جهانی  شوند یمایناا و آناا ظاهر 

: 2230)گدودرزیح  « رازآمیز انتظام یافته اس  تا بوسیله وودت ترکیبی عناصر مختلدف  یها تقار در 

40.) 

ظاهراً نخستین کسی که موضوع فضای مثالی را در نقاشی اسالمی پیش کشید ح هانری کربن اس . » 

ی بده  او هیچ گا  مستقیماً دربار  مینیاتورهای ایرانی و فضای مثالی آ  بحث نمرد  اس ح بلمه اشار  و

این مطلب در ضمن انتقادی اس  که وی از پیدا شد  فضای کمی در هنر رنسانس کرد  و پرسپمتیو 

هندسی را پرسپمتیو تصنعی و نوعی ترفند و نیرنگ اواند  اسد . بده نظدر کدربن علد  پیددا شدد         

م برزخ و پرسپمتیو در هنر رنسانس و باروک این بود که در این دور  عالم مثال یا ایال منفصل که عال

واسطه اس  از فلسفه و تفمر اروپایی وشم شد. اما محققی که مستقیماً به موضوع فضای ملمدوتی در  

مینیاتورهای ایرانی توجه کرد  اس  هنرشناا مسلما  تیتوا بورکهارت اسد . بورکهدارت براسداا    

 ها ینقاشته و صور این ح عالم اعیا  ثابکند یمعرفا  ابن عربیح عالمی را که مینیاتورهای ایرانی تصویر 

دانسته اس . البته داوری بورکهارت که محققانه و منطقی اس ح فقط دربدار    ها آ را مظهر عین ثاب  

اعالی مینیاتورهای ایرانی اس . برای دیگدر از نویسدندگا  نیدز از تعبیدرات شدیخ اشدراق        یها نمونه

ح 2234)مدددپورح  « ایراندی صدادق اسد     . این ومم در مورد فضای اکثر مینیاتورهایاند کرد استفاد  

432.) 

اما بهترین توضیحات دربار  وجود معرف  بصری در نگارگری ایرا  را دکتر سید وسین نصر ارائه کرد  

اس . ایشا  با اثبات توجه نگارگرا  به عالم مثل و عالقمندی آنا  بده تصدویر کدرد  عدالم برزادی و      

با عالم  یرانیثر نگارگرا  اکار اکسرو» :داند یمالم مافوق جسمانی مثالیح سر و کار نگارگر ایرانی را با ع

قدرار گرفتده و    یه مافوق عدالم جسدمان  کاس   یو مثال یه با آ  عالم برزامس ح بلیمحسوا ن یماد

 (.23ح :224)نصرح « تر وجود اس  یمراتب عال ین قدم به سویاول

فضای مینیاتور فضای عالم مثال اس . این عالم اود هم وراء جها  عینی مادی اسد  و هدم درو    » 

نفس انسا . در سن  هنر مینیاتور }نگارگری{ در ایرا  هنرمندا  بزرگ هموار  با توسل به آ  آثاری 

شرید  دری  که در درو  انسا  و نیز در عالم مثال واق  اس  نقشهای اود را بوجدود آورد  و از ایدن   

 (.33)هما ح .« اند گشود بسوی عالم باال و فضای بیمرا  جها  ملموت 

با باقی ماند  در سط  و افقی غیر از اف  جها  مادی و در عین وال داشتن ویات و ورکتی ااص » 

جنبه ای عرفانی و مشوق شهود داشته باشد و یک نوع شادی و سرور در  تواند یماودح مینیاتور ایرانی 
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عدالم   هدای  یشداد بینند  ایااد کند که از اصوصیات روح ایرانی اس  و شدمه و سدایه ای از لدشات و    

 )هما (.« ملموت اس  مانند قالی و باغ اصیل ایرانی

فضا در مینیاتور ایرانی در واق  نمودار این فضای ملموتی اس  و اشمال و الوا  آ  جلو  ای از اشمال  

 مخصوصداً کده در مینیداتور ایراندی بمدار بدرد  شدد  اسد          ییها رنگ. و الوا  همین عالم مثالی اس 

از وهم هنرمند سرچشمه نگرفته اس ح بلمه نتیاه رؤی   صرفاًشال و آبی کبود و فیروز  ایح  یها رنگ

و شهود واقعیتی اس  عینی که فقط با شعور و آگاهی ااصی در وجود هنرمند امما  پشیر اس  چو  

لم محسوا محتاج به چشم سر اس  رؤی  عالم مثال نیز محتاج به باز شدد   همانطور که مشاهد  عا

 چشم دل و رسید  به مقام شهود اس .

: مینیاتور ایرانی دارای ورک  اس ح از افقی به افقی دیگر بین فضدای  دهد یمسید وسین نصر ادامه  

ح زیدرا اگدر   شدود  ینمد دو بعدی و سه بعدی. لمن هیچگا  این ورک  منار به فضای سه بعدی محض 

و جدز تمدرار    شدد  یمد چنین بودح مینیاتور از عالم ملموت سقود کرد  و مبدل به تصدویر عدالم ملدک    

و گرفتار آ  نوع گرایش به تمرار صورت شبیع  یدا   بود ینمشبیع  به نحوی ناقص چیزی  های ید پد

 دوری جسته اس . که اسالم آنرا من  کرد  و هنر اسالمی هموار  از آ  گردید یمناتورالیسم 

با پیروی کامل از مفهوم منفصل و گسسته از فضاح مینیاتور ایرانی توانس  سط  دوبعددی مینیداتور را   

مبدل به تصویری از مراتب وجود سازد و موف  شد بینند  را از افد  ویدات عدادی و وجدود مدادی و      

و او را متوجه جهانی سازد مدافوق  از وجود و آگاهی ارتقاء دهد  تر یعالوجدا  روزانه اود به مرتبه ای 

و اشمال ااص اودح جهانی که در آ  ودوادث   ها رنگاین جها  جسمانیح لمن دارای زما  و مما  و 

ایراندی آ  را   مخصوصاًلمن نه به نحو  ای مادی. همین جها  اس  که وممای اسالمی و  دهد یمرخ 

واق  مینیاتور تصویر عالم ایال اسد  بده معندی    . در اند اواند عالم ایال و مثال و یا عالم صور معلقه 

غیر واقعی یعنی غیر از آنچه که در عالم جسمانی محسدوا اسد  و اوتدراز از     یها رنگفلسفی آ  و 

نشا  داد  دورنماهای سه بعدی اشار  به تصویر عالمی اس  غیر از عالم سه بعدی و مادی کده ظداهر   

 (.23ح :224یاتور اس  )نصرح بینا  مممن اس  تصور کنند موضوع نقاشی مین

قدر مسلم این اس  که آراء عرفا و اشراقیو  به اصوص شیخ اشراق درتموین هنر مثالی و آگاهی و » 

اوساا نقاشا  نسب  به فضای عالم مثال تأثیر اساسی در نقاشی نهاد  اس . و نقاشا  را بده سدیر و   

در آغازح اصول نقاشی یونانی بر فمر نقاشدا   نظر در عالم ملموت و صور مثالی صوق داد ح در والی که 

این نوع تفمر هنری که اساساً عالم مثال را به شاق نسیا  سپرد  بود در  یها سن اسالم چیر  بود  و 

 (.423ح 2234)مددپورح « هنر نقاشی اولیه عصر اسالمی ملثر بود  اس 

 ادبیات فارسی واسطه ارتباط عرفان و نگارگری
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و اشدعار   یادبد  یهدا  تدب مر میتح  تدأث  یادیل گرفتن تا ودود زماز هما  آغاز ش یرانیا یها نگار » 

ن آثدار  ید باشددح وا  یمددور مد   یهدا  ف چهر یمشحو  از توص یبود. سراسر اشعار فارس یرانیسخنورا  ا

ن شعر و چه بده شدور   یدواو مصورنمود م بهنگام یشور مستق بهبخش هنرورا  نقاشح چه  هموار  الهام

 (.32ح 2233)تاویدیح « شد  اس واق   یرمستقیمغ

 2.اندد  کدرد  عناصر و اصول اساسی عرفا  را وودتح شدهودح فنداح ریاضد ح عشد  و راز و رمدز عندوا         

اسد .   داشتهو غزلیات ادبیات فارسی یاف  شد  و وضوری همیشگی  ها داستا عناوینیمه به وفور در 

یخی قدیم ایرا  که نقطه اوج آ  در قرو  هشتم تا تار یها دور نگارگری نیز به عنوا  نقاشی رایج در 

این آثدار   ینتر مهمیازدهم هاری قمری بود  عمدتاً تصاویری برگرفته از همین متو  ادبی بود  اس . 

ح شاهنامه فردوسیح امسه نظامی گناویح گلسدتا  و  گرفتند یمادبی که مورد استفاد  نگارگرا  قرار 

 دیوا  وافظ بود  اس .بوستا  سعدیح هف  اورنگ جامی و 

قهرمانا  و رویدادهای گوناگو  در نقاشی ایدرا  کده نظیرشدا  را در ادبیدات فارسدی نیدز بده وفدور         »

. در واق ح ادبیات و هنرهای ایرا  در روندد بهدر    اند برآمد ح از ماورای تاریخ و از وافظه جمعی یابیم یم

اعر و نقاش با زبانی همانند به توصدیف جهدانی   . شاند یوستهپگیری از کهن الگوها ]آرکتیپ ها[ به هم 

 (.3ح 2230)پاکبازح « که صورت کلی آ  را از نیاکانش به میراث برد  اس  پردازد یم

در تاریخ ادبیات ایرا ح وتی مورخ تاریخی نیز فقط به ثب  تاریخ با جمدالت اشدک و سداد  قناعد       

مود  لطائف و ظرایف زیبا و شدورانگیز ادبدی.   نمرد  اس ح و کتاب تاریخ او عرصه ای شد  برای جلو  ن

وتی متو  به ظاهر سنگین فلسفی نیز در کالم شورانگیز شیخ شهاب الدین سهروردی برای هر کدس  

 که وتی به دنبال درک فلسفه اشراق نیس  از جه  ادبی زیبا اس .

 یهدا  آرمدا  این پیوستگی فرهنگی و ارتباد عمی  بین متو  ادبی ایرا ح به دلیل اشتراک بسدیاری از  

 یهدا  داستا زیبائی شنااتی اس  و به عنوا  مثال همین عنصر االقانه بود که توانس  با پیوند داد  

گدارگری ایدرا    تاریخی ایرا  در شاهنامه فردوسی و فلسفه اشراقح نوعی نگدا  االقانده را در عرصده ن   

 بوجود آورد؛

وماسدی اسد  و    یهدا  داسدتا  مینیاتور اکثدراً یدا مربدود بده      یها صحنه نویسد یمسید وسین نصر  

 یهدا  داسدتا  و یا بدا   سازد یمنبردهای قهرمانا  ایرا  باستا  را چنانمه در شاهنامه آمد  اس  نمایا  

ااالقی که از آثاری مانند کلیله و دمنه و امسه نظامی و گلستا  سعدی ااش شد  اسد  سدر و کدار    

نبرد به واقعیتی ماوراء تاریخ سوق داد  شدد  و جنبده ای عرفدانی و     یها صحنهدارد. در وهله اول این 

لدیمن دارای  فلسفی به اود گرفته اس ح چنانمه در شاهنامه نیز تاریخ و اسداشیر در واقعیتدی متحدد    

                                                           
 39تا  23رجوع کنید به کتاب عرفا  نظری از دکتر سید یحیی یثربیح صفحات 2
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سلسله مراتب بهم پیوسته اس  و به هما  نحو شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی به تداریخ باسدتا    

ایرا  جنبه ای فلسفی بخشید و از ومایات رزمی و وماسی تعبیری عرفانی و وممی کرد و از این را  

 (.29ح :224ح ومم  ایرا  باستا  و عرفا  اسالمی را در ممتب نوین اشراقی بهم آمیخ  )نصر

سرچشدمه هوید  و    2همین ومیم شوا که به اوتمال بسیار زیاد معتقد به مشهب تشی  بود  اس ح

معرف  اود را از اسالم ناب محمدی و اهل بی  پیامبر گرامی اسالم گرفته اس . چنانچده در ابتددای   

 شاهنامه سرود  اس :

 ستایند  ااک پای وصی منم بند  اهل بی  نبی»

 به نزد نبی و علی گیر جای ی به دیگر سرایاگر چشم دار

 چنا  دا  که ااک پی ویدرم برین زادم و هم برین بگشرم

 (3: :223)فردوسیح « از او زارتر در جها  زار کیس  هر آ  کس که در جانش بغض علیس 

به این ترتیب با توجه به اینمه در هنر اسالمی ایرا ح بین تصویر نگارگری و شعر ارتباد نزدیمی وجود 

دارد و از آناایی که شعر فارسی واوی بسیاری معانی عرفانی اس ح شدعر و نگدارگری قابلید  تبدادل     

 . چنانچه دربار  این تبادل معانی گفته شد  اس :اند کرد معانی را پیدا 

و در قالب  گیرند یمح که واژگانی را از یمدیگر به عاری  شود یمسخنی هنرها با یمدیگر دید  در هم »

این هم سخنی بین نگدارگری   یها نمونه. یمی از بهترین بخشند یمهنری اویش معنایی جدید به آ  

 و ادبیات در ووز  فرهنگ و هنر اسالمی پدیدار شد  اس ... هنر نگارگری صحنه هم سدخنی چنددین  

هنرح همچو  نقاشیح شعرح اوشنویسیح معماری و هنرهای صناعی اس . با کمی تأمل در یک نگدار ح  

به این وقیق  پی برد که وجه مشترک و اصول شمل گیری )هندسده نقدش( همده هنرهدای      توا  یم

 یها جلو ماموعه ای هماهنگ از  توا  یمو بر همین اساا اس  که  گردد یماسالمی به یک اصل باز 

در مقابل دیگری افیف و یدا کدم اهمید  شدد       ها آ ن هنرها را در یک نگار  بدو  آ  که یمی از ای

تصویر هنری اگر در قالب لفدظ و کلمده   »(. سخن نهایی اینمه: :2ح 22:3)رجبیح « باشد بوجود آورد

دح ظاهر شودح به شعر و سایر هنرهای ادبی تبدیل شد  و اگر در هیئ  شمل و رنگ و باف  جلدو  کند  

به تصاویر نقاشی تبددیل شدوند و    توانند یم. بسیاری از تصاویر و نمادهای شعری آید یمنقاشی بوجود 

هما  جلو  معنوی را به ظهور رسانند. این برگردا  تصویریح گاهی بدا شدمل و گداهی بوسدیله رندگ      

 (.:2)هما : « شود یمنمایا  

در تمامی اجزای شعر و از سوی دیگدر منبد     بنابراین وجود عرفا  در شعر فارسی و ریشه دواند  آ  

                                                           
ح فدروردین  :3نوشته پروفسور سید وسدن امدینح نشدریه ودافظح شدمار       « مشهب فردوسی و ادیا  در شاهنامه»ر.ک. به مقاله: 2

 24-22ح صص 2233
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عرفدانی در آثدار    یهدا  نشدانه اصلی بود  شعر برای تولید آثار نگارگری باعث اشاعه و تدرویج نمادهدا و   

دلیل راداد آ  پیوستگی شعر عرفدانی و نگدارگری اسدالمی     ینتر مهمنگارگری شد  اس . اتفاقی که 

 .باشد یمایرا  

 گیری یجهنت

عارم کسی اس  که در نیل به وقیق  جها ح نه بر عقل و استدالل بلمه بر سیر و سلوک و دریاف  و   

مااهد  و اشراق و مماشفه متمی بود  و هدفش به جای درک و فهم وقای ح وصول و اتحاد و فندا در  

یح وقیق  اس . عالقه مندی و تالش عرفا برای دعوت دیگر دوستدارا  وضرت و  به ایدن بدزم الهد   

باعث توسل ایشا  به هنرهایی همچو  شعر و ادبیات شد  اس . از این را  بود  که عارفدانی همچدو    

عطار نیشابوریح سعدی شیرازیح وافظ و عبدالرومن جامی معارم و مبانی عرفا  اسدالمی را انتشدار   

اسدتقبال   عظدیم شدعر عرفدانی بارهدا مدورد      یها ماموعه. این اند رساند داد  و به گوش مخاشبانشا  

و قصص عرفانی در شعر سعدی  ها داستا نگارگرا  قرار گرفته و به تصویر درآمد  اس . به این ترتیب 

تصویریح از بیدا  ادبدی و عارفانده     ییها نمونهعارفانه وافظ شیرازی با تبدیل به  یها غزلو جامی و یا 

. نمتده مهدم در   اندد  شد سالمی ال  شد  و آثار نگارگری متأثر از عرفا  ا مند بهر شاعرا   های یشهاند

این زمینهح اوتمال عارم بود  بعضی از هنرمندا  مطرح در تاریخ نگارگری کشورما  اس . که اثبات 

 تخصصی دارد. یها پژوهشاین امر نیازمند به 

 

 فهرست منابع
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